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Pròleg:
L’afebliment de la Generalitat,
1674-1689: fidelitat institucional
i incapacitat econòmica
De l’edició d’aquest volum dels Dietaris de la Generalitat se’n desprèn la plena confirmació de les característiques formals i de contingut que ja havien estat esmentades en els
pròlegs dels dos que el precedeixen: l’increment en el nombre de pàgines i l’atenció creixent a l’activitat protocolària de la institució1. Deixant de banda l’estil propi dels dietaristes
de l’època, es fa palesa la voluntat de descriure amb tot luxe de detalls, que per altra banda
repetien literalment una i altra vegada, totes les activitats de representació en les que participaven diputats i oïdors2. També resulten especialment extenses, i tampoc hi estalviaven
precisions, les referències a les reduccions anuals de censals, a partir del pacte que s’havia
establert amb els creditors el 1670, un tipus d’nformació sovint poc comprensible que reflectia la mateixa complexitat d’una espesa xarxa que vinculava les rendes de la institució,
els drets fiscals i els interessos de sectors socials diversos. De manera recurrent, però de forma menys profusa, apareixen els conflictes entorn de la recaptació i el frau dels drets del
General, la bolla i el dret d’entrades i eixides.
El període que s’inclou en el present volum, de l’agost de 1674 al juliol de 1689, s’emmarca entre dues conjuntures dins de la tendència de l’economia catalana a un cert redreç.
La vessant comercial era la més dinàmica, malgrat que l’activitat del port barceloní s’estagnava entre 1685 i 16873. La producció agrària es refeia, encara que no arreu amb la mateixa intensitat, tot i que també s’estroncà a la dècada dels 80. La manufactura tenia més dificultats per encetar la represa, especialment a la ciutat de Barcelona, però tampoc mancaven
iniciatives que intentaven fer-la reeixir4. La situació econòmica, doncs, oferia contrastos, ja
fossin per les diferents localitzacions, ja fossin pels efectes de la guerra o pels allotjaments
militars.Unes i altres realitats es feien presents en els Dietaris en les repercussions en l’àmbit fiscal.
La mateixa doble vessant, de persistència de les dificultats econòmiques i alhora d’inici del redreç amb propostes per superar algunes de les causes de la crisi, era la que motivava les obres de Narcís Feliu de la Penya just en aquells anys: El político Discurso
(1681); Fénix de Cataluña. Compendio de sus antiguas grandezas y medio para renovarlas
1. Josep M. TORRAS I RIBÉ: «L’aparença de normalitat després de la derrota: la Generalitat de Catalunya entre 1656 i
1674». Pròleg a Dietaris de la Generalitat de Catalunya, VII, Barcelona, 2002, p. IX.
2. Les descripcions de la festa del patró Sant Jordi recullen tots els trets per copsar fins a quin punt es consideraven importants
el protocol i la representació.
3. Joan GIMÉNEZ BLASCO: Mataró 1580-1710. Continuïtat i canvi a les estructures econòmiques de la catalunya del segle
XVII, Mataró, 2000.
4. Pere MOLAS RIBALTA: Comerç i estructura social a Catalunya i València als segles XVII i XVIII, Barcelona, 1977.
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(1683)5. A Feliu de la Penya se l’ha considerat com la representació paradigmàtica de la
burgesia mercantil d’aleshores per les seves iniciatives en el desenvolupament de la indústria tèxtil i del comerç català. No en va el seu Político Discurso fou la resposta a la demanda dels gremis de paraires, velluters, velers i capellers per tal que intercedís a la Diputació
per l’aplicació de mesures de caràcter proteccionista. El Dietari recollia la sol·licitud presentada pel síndic del retorçadors de seda que exigia que es complís el capítol de les corts
de 1599 que impedia l’entrada de sedes d’Itàlia, que segons deien eren falses i de més
baix preu, que comportaven la ruïna dels velluters, alhora que proposava millorar el propi producte i propiciar l’exportació6. Feliu de la Penya es feia ressò d’aquell malestar i escrivia una obra de caràcter mercantilista, primer denunciant la crisi i després proposant el
rellançament de la manufactura i del comerç. En el Fénix de Cataluña s’acabava de precisar el pensament econòmic, tot i que després en els seus Anales de Cataluña (1707) es
completava amb la seva visió política, austriacista, i en certa mesura des de la perspectiva
de la història7.
En l’aspecte polític, durant aquell període no hi van haver canvis significatius en les relacions entre el poder reial i les institucions catalanes, tal com es configuraren a partir de
1652. Fou en aquells anys quan arribà al govern Juan José de Austria, entre 1677 i 1679,
sobre el qual s’havien posat algunes esperances pel que fa a la recuperació dels drets perduts el 1652, així com en relació al Rosselló. Van ser poques les accions efectives d’aquell
govern i des de la perspectiva catalana no va complir cap de les expectatives obertes, ni millora en la defensa militar, ni celebració de corts, ni retorn de privilegis perduts, fou un desengany tal com afirma F. Sánchez Marcos8. El Dietari reflecteix prou bé la visió contraposada, mentre recull la carta de felicitació tramesa el 30 de gener de 1677 i la disposició a
festejar el nou primer ministre amb música i lluminàries, després ni s’esmenta la seva mort
el febrer de 16799.
Pel que fa a la persistència dels conflictes militars entre la monarquia hispànica i la França
de Lluís XIV, aquells anys participen dels efectes de la guerra d’Holanda (1673-1678), de
la que es produïa per l’ocupació de Luxemburg (1683-1684) i del començament de la
guerra dels Nou Anys (1688-1697)10. L’amenaça i les accions efectives dels exèrcits francesos, sense oblidar la presència constant de l’exèrcit castellà, estaven al bell mig de les relacions entre Catalunya i el poder reial. Els Dietaris no només recollien els fets i les tensions
que succeïen a l’interior del Principat, sinó que també es feien ressò de l’evolució internacional d’aquells conflictes. El 28 de gener de 1679 s’incorporava la notificació reial de l’assoliment de la pau de Nimega i per aquell motiu «lo il·lustríssim y molt il·lustre consistori
dels senyors diputats, en demostració de alegria per lo ajust de las paus entre las dos coronas de Espanya y França, havia deliberat fer lluminàrias»11. De la mateixa manera, el 1684
s’informava de la pau de Ratisbona i s’adjuntaven els textos dels tractats12. Paral·lelament
als successius enfrontaments, fou també aleshores quan Lluís XIV iniciava la fortificació de
la frontera establerta a partir de 165913.
5. Sobre Narcís Feliu de la Peña vegis, Pere MOLAS RIBALTA: Comerç i estructura social a Catalunya i València als segles
XVII i XVIII, Barcelona, 1977, pàgs. 70-120. Henry KAMEN: El Fénix catalán. La obra renovadora de Narciso Feliu de la
Peña, a Estudis, 1, 1972, pàgs. 185-203; del mateix autor l’estudi introductori a l’edició del Fénix de Cataluña, Barcelona,
1975, pàgs. 2-31; Eulàlia DURAN: Narcís Feliu de la Penya, historiador i polític, a Afers, 20, 1995, pàgs. 73-86.
6. Dietaris, anotació de 8 de juliol de 1680.
7. Ernest LLUCH: El programa polític de la Catalunya austriacista, a Joaquim ALBAREDA i altres: Del patriotisme al catalanisme, Vic, 2001, pàgs. 139-163.
8. Fernando SÁNCHEZ MARCOS: Cataluña y el gobierno central tras la guerra de los Segadores (1652-1679), Barcelona,
1983, pàg. 235.
9. Dietaris, anotació de 20 de febrer de 1677.
10. Antonio ESPINO LÓPEZ: Catalunya durante el reinado de Carlos II. Política y guerra en la frontera catalana, 16791697, Bellaterra, 1999.
11. Dietaris, anotació de 29 de gener de 1679.
12. Dietaris, anotació de 28 de novembre de 1684.
13. Alain AYATS: Louis XIV et les Pyrenées catalanes 1659 à 1681. Frontière politique et frontières militaires, Perpinyà, 2002.
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Per altra banda, els Dietaris reflecteixen l’interès que hi havia pels afers relacionats amb
el poder turc a Europa i l’enfrontament amb els exèrcits cristians, tal com han demostrat
els estudis sobre la publicística en la qual hi dominava aquesta temàtica14. A més de les referències a la victòria imperial a Viena el 1683, s’esmenten les festes per la presa de Buda,
en el Regne d’Hongria, el 1686, en la qual hi havia participat un cert nombre de catalans
que excepcionalment no eren nobles sinó menestrals de Barcelona i d’altres viles15.
En el context esmentat, l’acció de la Generalitat apareixia afeblida, tot i que formalment
no es renunciava a cap de les seves atribucions. Les conseqüències de les mesures imposades a partir de 1652, especialment el control de les insaculacions, tenien com a efecte més
evident la disponibilitat, la fidelitat, a la voluntat del poder reial que s’explicitava reiteradament malgrat els incompliments per part d’aquell16. A la debilitat política se li afegia la incapacitat per al control i la percepció dels drets fiscals que li corresponien, essent aquesta
una preocupació constant dels diputats i oïdors, de la qual se’n desprenia la dificultat per a
la contribució a la defensa militar.
De la diversitat temàtica inclosa en els Dietaris ens fixarem en l’aparent contradicció,
que no arribava mai al conflicte obert, entre la defensa de la legalitat establerta per les
Constitucions i privilegis i la provada fidelitat institucional de suport als interessos de la
monarquia, que serà reconeguda el 1690 amb la concessió als diputats del títol d’ «il·lustres i molt lleials». En l’aspecte econòmic és important resseguir la munió d’informacions
vinculades a l’atenció per la recaptació dels drets de bolla i d’entrades i eixides, així com als
intents de disminució del deute amb la reducció pactada dels censals. La persistència d’uns
allotjaments militars abusius i al mateix temps la constatació d’una evident indefensió davant de l’amenaça francesa és un altre dels temes ben reflectit en els Dietaris. Finalment, en
aquest volum es recull una part important de la revolta dels Barretines (1687-1690), que
en el seu desenvolupament s’hi poden percebre els trets més significatius de la situació de
Catalunya en aquell període, alhora que els canvis soferts per les institucions catalanes
d’ençà de 165217.
La representació més paradigmàtica de la defensa formal de la legalitat per part de la Generalitat i alhora l’acceptació de l’incompliment reial es repetia cada vegada que es produïa
el nomenament d’un nou virrei. Els diputats feien constar la irregularitat de l’acte mentre
el monarca no hagués visitat el Principat i jurat les Constitucions, cosa que no succeí durant el regnat de Carles II. De manera recurrent es presentava una carta reial en la qual es
demanava: «... admitiréis con la brevedad que pide el estado presente de las cosas el juramento
que ha de prestar en la forma acostumbrada para el exercicio de dichos cargos, como lo havéis
hecho en otras ocasiones, sin embargo de lo que disponen las constituciones, usos y costumbres de
esse Principado, mientras los negocios universales de la monarquía y otros justos reparos que se
offezen permitan, como lo deseo, que yo pueda favorezeros con mi real presencia y jurar dichas
constituciones...»18. A diferència de la resistència que s’havia oposat anteriorment, en el cas
del duc d’Osuna per exemple, aleshores s’acceptava sense massa reticència19. En aquest aspecte es constaten els efectes del control de la Corona sobre les insaculacions, amb el pas
del temps els nous membres de la Diputació del General reconeixien la dependència reial
14 Montserrat GUIU: La defensa d’Àustria i les guerres d’Hongria a la publicística catalana, a Pedralbes. Revista d’Història
Moderna, IV, 1984, pàgs. 363-374. De forma més global, Pere MOLAS I RIBALTA: Catalunya i la Casa d’Àustria, Barcelona, 1996, pàgs. 263-282.
15. Dietaris, anotació d’ 11 de novembre de 1686. Alhora es celebrava un ofici religiós per als morts en el setge, entre els
quals hi havia una cinquantena de catalans, tal com recollia Narcís FELIU DE LA PENYA: Anales de Cataluña, III, Barcelona, 1709, pàg. 391. Recentment, Agustí ALCOBERRO: L’exili austriacista (1713-1747), Barcelona, 2002, pàgs. 21-24.
16. Josep M. TORRAS I RIBÉ: «El projecte de repressió dels catalans de 1652», dins E. SERRA i altres: La revolució catalana de 1640, Barcelona, 1991, pàgs. 241-290.
17. Jaume DANTÍ I RIU: Aixecaments populars als Països Catalans (1687-1693), Barcelona, 1990.
18. Dietaris, anotació del 24 d’octubre de 1684. S’incorporava la carta reial de 26 de setembre que notificava la substitució
del duc de Bournonville pel marquès de Leganés.
19. Dietaris, vol. VII, apèndix, 12 de febrer de 1667.

XI

per la concessió del càrrec, així es dirigien al virrei «offerint-se en tot lo que fos de servey de
sa magestat y benefici del present Principat, donant gràcies de haver-los sa magestat insiculat en ditas bossas com a sos faels y leals vassalls»20. Així i tot, es van mantenir formalment
les reticències a l’hora d’acceptar els nous lloctinents, particularment quan el monarca assolia la majoria d’edat, als catorze anys, essent molt llargues les deliberacions entre la Diputació del General i el Consell de Cent21.
La fidelitat al poder reial, però, no impedia que alhora els diputats es mostressin escrupolosos en l’exigència de la resta de drets i prerrogatives, com negar l’entrada a la seu dels
diputats al regent de la vegueria si ho feia amb l’insígnia pròpia, ja que no es permetia a cap
representant de la justícia reial22. De la mateixa manera, es convertia en un tema important
la precisió del dret dels membres de la corporació a utilitzar les insígnies pròpies, les bandes
vermelles i l’escut del General, en diferents celebracions23. La limitació de l’ús de les insígnies amb l’intent de canviar-les fou una de les mesures repressives endegades pel poder
reial a partir de 1652, cosa que no acceptaren els diputats perquè consideraven que es pretenia «offuscar lo lluhiment de nostra nació»24. A la fi, la confirmació del privilegi reial de
les insígnies històriques s’obtingué el 8 de març de 1683, però a canvi de mil rals de vuit.
Les qüestions formals, que podrien semblar poc significatives, eren motiu d’atenció i fins
de conflicte, en concordança amb el relleu que es donava al protocol i a la forma de representar el poder, tal com també succeïa dins de la ciutat de Barcelona25.
Amb la mateixa justificació de defensa de la legalitat establerta, la Diputació del General
també feia costat al Consell de Cent en el conflicte obert entorn de la provisió de les càtedres de filosofia de la Universitat de Barcelona. En aquest cas es tractava de l’intent de la
institució acadèmica de prescindir de les ordinacions i del control que corresponia al govern de la ciutat segons els privilegis obtinguts26. La mobilització, que portà al tancament
de la universitat durant uns mesos, responia a la pretensió del jesuïtes, partidaris del suarisme, de controlar el conjunt de càtedres i acabar amb la diferenciació defensada pel Consell
de Cent entre les que eren tomistes i les que no ho eren27. Finalment es respectaren el drets
de la ciutat28.
Encara que amb un caràcter diferent, l’exigència del compliment de la legalitat també es
feia extensiva fora del Principat en relació a un dret recent que contribuïa a confirmar la
distinta consideració que la monarquia havia tingut sobre els súbdits dels territoris no castellans. Es tractava del dret concedit per Mariana d’Àustria, el 1674, segons el qual els vaixells de la Corona d’Aragó que arribessin a Cadis, port en el que a la pràctica es localitzava
el comerç amb Índies, a partir d’aleshores pagarien les mateixes taxes que els de la resta de
súbdits i no com els estrangers «por comprehenderse essa nazión en las demás de España». El
1680 els diputats presentaven una queixa a Carles II perquè encara s’incomplia29.
La Diputació del General no només defensava les constitucions de Catalunya, els drets
de la la institució i els dels seus membres, sinó que també intervenia a favor de l’aplicació
de la legalitat a particulars. Eren freqüents les queixes per la tardança en l’alliberament dels
condemnats a galeres que ja havien complert el temps imposat. Les respostes a aquelles
sol·licituds sovint es feien esperar, tot fent palès els abusos que es cometien per assegurar20. Dietaris, anotació de 6 d’agost de 1674.
21. Dietaris, anotació, del 7 de novembre de 1675.
22. Dietaris, anotació de 20 d’agost de 1677.
23. Dietaris, anotació de 21 de maig de 1682.
24. Tal com ho expressava l’oïdor reial O. Monsalvo citat per E. SERRA: Catalunya després del 1652: recompenses censura i
repressió, a Pedralbes, 17, 1997, pàgs. 206-207.
25. Dietaris, anotació de 30 de juliol de 1683.
26. Dietaris, anotacions de 23 de setembre.
27. Dietaris, anotació de 20 de desembre de 1681.
28. Dietaris, anotació de 28 de febrer de 1682.
29. Dietaris, anotació de 23 de novembre de 1680.
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se les forces per mantenir la flota, tal com responia el governador de les galeres de Sardenya que es negava a alliberar «per falta de xusma»30. De la mateixa manera també es feia
ressò dels allistaments forçats de minyons o joves en contra de la seva voluntat, aconseguint finalment que fossin alliberats.
S’observa una particular cura en el suport als privilegis del braç militar, tal com manifestaven Francisco Taverner i de Montornès i Joseph de Çabastida agraint als diputats el suport en relació a la possible contrafacció si es decapitava al burgès de Perpinyà Francisco
Casas.31 Un dels privilegis més reclamats era el d’exempció d’allotjaments, amenaçat per la
nombrosa presència d’exèrcit al Principat i la falta d’assistència que patia per part de la monarquia, en aquest cas el suport de la Diputació del General era ben explícit «en tot lo que
se offerís al molt il·lustre bras militar en deffensa de sas prerrogativas, açistirien ses senyories gustosos»32.
La connivència entre la Generalitat i el braç militar es posava igualment de manifest en
la predisposició a afavorir els aspectes de representació social de l’estament, incrementat
considerablement en nombre durant el regnat de Carles II, mitjantçant la recuperació de la
confraria de Sant Jordi que havia quedat estagnada tot i les noves ordinacions de 1565157333. El 1683 el braç militar reclamava que la confraria de Sant Jordi tornés a la seva antiga consideració, per tal que la noblesa s’exercités en les festes i les pogués reproduir quan
hi hagués una visita reial. Els diputats demanaven si es diposava d’algun privilegi que justifiqués l’esmentada petició34. Un temps després la noblesa proposava la implicació efectiva
de la Generalitat per refer el «justador» i recuperar les justes per poder-se entrenar, així
com preparar la plaça del Born per a les festes, ja que «en temps calamitós los cavallers no
olviden lo lluïment de la noblesa ni sas connaturalitzadas obligacions sols falta que aquells
a qui toca y ocupant tant mèritament com vostra senyoria los primers puestos de la república, los alerte ab acció tant pròpia de vostra senyoria per a què en ocasions de guerra viva
tingan adquirit lo àbit de picar un cavall y usar las armas pròpias a sa naxensa. Y en temps de
pau, ser a propòsit per al desempenyo de vostra senyoria en las vingudas dels reis nostres
senyors... y altres ocasions que vostra senyoria se servesca lluhir-se ab festa particular de la
nació». Tot plegat, a més a més, seria poc costós per a les finances de la Generalitat35. Els
intents de refer aquella confraria, però, no reeixiren.
Un dels temes més presents en els Dietaris d’aquells anys era tot el que es referia als drets
que percebia la Generalitat, en particular els dos permanents que eren el d’entrades i eixides i el de la bolla, les generalitats. La major o menor regularitat en la recaptació suposava
el sanejament o l’accentuació de la crisi de les finances de la institució, d’aquí les queixes
reiterades de frau i la recerca de mitjans per evitar-lo. D’altra banda, l’intervencionisme
dels virreis en l’esmentat entramat fiscal fou una de les causes dels conflictes principals amb
el poder reial que abocaven a la denúncia de contrafacció; a partir de 1652 la Capitania General fou el mitjà per incrementar la pressió fiscal de la monarquia. Alhora, la intromissió
reial també posava en qüestió, de vegades, els privilegis de lliure comerç obtinguts al llarg
del temps. Entre els diversos motius de conflicte entorn d’aquells drets sobresortien els
fraus comesos pels oficials i els soldats de pas o allotjats a Catalunya36.
30. Dietaris, anotaió de 6 d’agost de 1674.
31. Dietaris, anotació de 8 d’octubre de 1682.
32. Dietaris, anotació de 8 de gener de 1685.
33. James S. AMELANG: La formación de una clase dirigente: Barcelona 1490-1714, Barcelona, 1986. Carles II concedí 403
títols de petita noblesa (196 ciutadans honrats, 121 cavallers i 86 nobles) que propiciarien la revitalització de la confraria.
Sobre la confraria de Sant Jordi vegeu Agustí DURAN I SANPERE: Barcelona i la seva història, III, Barcelona, 1973, pàgs.
171-259. I també Els cavallers de Sant Jordi, Barcelona, 1964
34. Dietaris, anotació de 29 d’abril de 1683.
35. Dietaris, anotació de 18 de desembre de 1686.
36. Dietaris, anotació de 5 de desmebre de 1674. La Generalitat es queixava al virrei que oficials i militars entraben robes i
mercaderies per mar i no les presentaven per pagar els drets, provocant un descens dels ingressos i les corresponents dificultats
per pagar el «Tercio».
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La tensió de més llarga durada amb el rerefons fiscal fou la provocada pel virrei duc de
San Germán que com a Capità General, i en relació amb la guerra amb França, publicà una
crida, el 17 de maig de 1674, per la qual, entre altres condicions, no només s’impedia l’activitat mercantívola dels francesos residents a Catalunya i de tot el comerç amb l’enemic,
sinó que també es decomisaven els teixits entrats abans de la prohibició i totes les mercaderies que haguessin tocat ports francesos, totes serien considerades de contraban37. Aquella
crida, amb els bans corresponents, va ser considerada motiu de contrafacció, ja que eren
contraris a diverses constitucions, alhora que suposaven un gran perjudici pels drets del
General i per al conjunt de l’activitat comercial. Tan els mercaders de la Llotja com el Consell de Cent també manifestaren la seva oposició i exigien la reparació de danys i perjudicis
per l’obligació de certificar l’origen de les mercaderies, encara que fossin dels territoris de
la Corona. Els productes francesos s’havien de registrar i marcar a l’aduana de la capitania
general sota l’amenaça de penes que anaven des de les 500 lliures a la pena de mort38. Malgrat que els informes dels assessors de la Generalitat eren ben concloents, el Capità General no podia fer aquell tipus de crides, no podia imposar un nou vectigal, no podia restringir els ports d’entrada de productes foranis, no podia posar penes de confiscació, amb tot
els oficials de la Capitania detenien mercaders i confiscaven mercaderies. La mobilització
institucional, conjuntament amb el Consell de Cent, cercava per tots els mitjans que fossin
resoltes les contrafaccions per la via extrajudicial, encara que no s’hi renunciava tot i que
era contrari al desig explícit del virrei39.
De fet, aquell conflicte reflectia la problemàtica entorn de la pròpia institució del Capità
General i del seu tribunal. La Capitania tenia les seves atribucions en relació als afers militars, però d’ençà de 1512 n’exercia el càrrec el mateix lloctinent, tot i que es tractava de
dues institucions distintes. Els virreis utilitzaven els poders com a capitans generals en la
mesura que tenien menys regulacions que com a lloctinents40. Pel mateix motiu, sovint es
feia palesa la competència entre la jurisdicció de l’Audiència i el del Tribunal de la Capitania General. Així doncs, la crida del duc de San Germán estava relacionada amb la guerra
amb França però afectava a àmbits més enllà de les pròpies competències, tal com esgrimien les institucions catalanes41. Les tensions es van mantenir fins a la supressió del Tribunal, així com del nou dret imposat sobre mercaderies importades, a les corts de l’Arxiduc
de 170642.
Mentrestant, la insistència institucional que hi hagués un judici de contrafacció només
comportava que el virrei Juan Pacheco, marquès de Cerralbo, manifestés la voluntat de
complir les constitucions i reduís alguns dels oficials del tribunal43. Semblanment, el virrei
comte de Monterrey deia als diputats i oïdors «que tenia entès los debats entre lo dit tribunal y consistori de la Diputació. Y que, desitjant compèndrer estas matèrias y que lo consistori restàs satisfet y los naturals del Principat contents, los prometé y assegurà a totas veras
que posarie lo degut remey per a què no se cometessen los excessos de aquí en havant que
se eren fets en temps dels excel·lentíssims lloctinents y capitans generals sos antecessors,
37. Dietaris, vol. VII, anotacions de 21 d’abril i 17 de maig de 1674. Els motius de la crida s’incloïen en l’apèndix, anotació
de 17 de maig de 1674.
38. Dietaris, anotació d’ 1 i 8 de febrer de 1675.
39. BC. F. Bonsoms 9983, «Iustificación Iurídica de las Contrafacciones que insta la Generalidad del Principado de Cataluña contra el tribunal de la Capitanía General», Barcelona, 1675.
40. Víctor FERRO: El dret públic català. Les institucions a Catalunya fins al Decret de Nova Planta, Barcelona, 1987, pàgs.
68-73.
41. BC. F. Bon. 1291, «Justificación jurídica de las contrafacciones que insta la Generalidad del Principado de Cataluña contra el Tribunal de la Capitanía General. Por mandato de los señores Diputados y Oydores de Cuentas del General de Cataluña»,
Barcelona, 1675.
42. BC. F. Bon. 2601. Les crides de 1670 ja havien tingut un precedent el 1670 en relació a la forma de percebre els drets de
«Nova Ampra», o dret de guerra. Vegis, Jaume CARRERA PUJAL: Historia política y económica de Cataluña. Siglos XVI al
XVIII, Barcelona, 1946, vol. I, pàgs.434-442.
43. Dietaris, anotació de 10 de març de 1676.
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com o veurien per la experiència. Y que estimarie que ses senyories, si ere possible, desistissen en la pretensió de la contrafacció general del dit tribunal que de present se està instant». Els membres de la Generalitat acceptaven la bona predisposició i demanaven que es
complís44. Un cop més, la institució no abdicava de la defensa dels drets polítics però la
seva feblesa era evident.
La preocupació per evitar el frau en la recaptació dels drets de la Generalitat també topava amb el virrei pel que fa als abusos comesos pels militars. El 1675 la queixa es referia a la
manca de control a les fronteres, els soldats entraven i treien productes sense pagar cap
dret, amagant-los en els presidis, i tot encobert pels oficials i governadors de les places que
impedien l’acció dels oficials de la Generalitat. L’acusació de connivència era encara més
directa quan, alhora, es denunciava l’entrada de mercaderies a Barcelona, pel portal de
mar, sense contribuir adduint que eren per al palau del lloctinent45. El frau era especialment important amb els vaixells de l’exèrcit que arribaven al port barceloní amb robes, cas
de les galeres de soldats napolitans que fins i tot posaven tenda, i es negava el registre per
part de la Diputació46. La resposta del virrei acostumava a ser a favor de la Generalitat,
malgrat l’incompliment continuat.
La complicitat del poder reial, fins i tot del propi monarca, també es manifestava amb els
impediments a certes mesures de pressió com era la proposta d’excomunicació a tots els
qui cometessin frau. Es tractava d’un mitjà extrem davant de la penúria d’aquella hisenda
de la Generalitat, tal com exposaven «També és molt digne de la real notícia de vostra magestat lo que ha mogut al consistori a intentar aquest medi de las censuras ecclessiàsticas,
que és lo gran abús se fa en fraudar los drets de la Generalitat, que ha arribat a tal extrem
que sinó és usant de dit remey és casi inebitable la total ruÿna de la Generalitat...Per que
des que aquesta cupdicia de fer semblants fraus ha condit en los ànimos de moltas personas
de la primera hierarchia d’esta ciutat, és estat tant perniciós lo exemple par als demés que a
porfia apar procuran trassas y cauthelas com executar dits fraus, aparexent-los lícit allò que
veuen obrar a personas que ja per sa intel·ligènsia o ja per la soberania de sos puestos deurian excusar-o»47. Per altra banda, la insuficiència de manteniment de l’exèrcit deuria contribuir a la generalització d’aquelles pràctiques, tal com ho reflectia la carta que el governador de les galeres de l’esquadra de Gènova, situada a Barcelona, dirigia al virrei, en la qual
manifestava que si havien de pagar els drets del General es perderia l’estol, quan de fet només era «por el interés particular de quatro particulares arrendadores»48.
Com s’ha dit, el frau no era només per part dels militars, sinó que també el practicaven
els mateixos menestrals, els mercaders, els eclesiàstics i els administradors dels drets, tal
com succeïa amb les imposicions municipals. El resultat de la flagrant migradesa dels ingressos abocava a la insolvència econòmica de la institució. La situació era descrita periòdicament, com ho feien els diputats i oïdors de 1683 davant d’una representació dels tres esmanents, la «Novena», per tal que suggerissin alguna mesura, ja que quan accediren al
càrrec «els drets del General y les bolles hi havia poc y desacreditat», no es trobaven arrendataris pel nivell de frau, es treballava a les cases sense contribuir, s’entraven robes sense registrar, les més utilitzades eren les menys presents en els llibres i les mesures de control no
eren eficaces49. La conclusió era que no es podria afrontar el servei al monarca, ni la defensa, ni els sous, ni les pensions de censals. La decisió adobtada fou aleshores la de registrar
44. Dietaris, anotació de 2 de juny de 1677.
45. Dietaris, anotació de 6 de maig de 1675.
46. Dietaris, anotació de 20 d’abril de 1678 i de 16 de setembre de 1679.
47. Dietaris, anotació de 28 de juny de 1681.
48. Dietaris, anotació de 18 de setembre de 1682.
49. AHCB. Ms. A-111. Correspon al manuscrit d’Onofre MONSALVO, «Relació y memòria de algunas cosas particulars
del molt Illtre. consistori de la Diputació del trienni MDCLXXX». O. Monsalvo, oïdor de comptes reial de 1680 a 1683, descriu amb detall l’ofec financer de la Diputació.
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directament les cases on es treballava, ja que abans s’havia fet jurar alguns gremis, els velluters, els velers i els sastres, que no fabriquessin sense fer-ne el manifest però la mesura no
havia reeixit50.
Des d’aleshores es van portar a terme els registres anunciats, encara que no sense resistència, especialment dels privilegiats. En el cas dels reconeixements als domicilis de militars, el virrei duc de Bournonville accedí que es fessin però amb la presència d’un altre militar51. El mateix succeí en relació als familiars de la Inquisició, els guardes del General
havien d’anar acompanyats d’un oficial d’aquella institució. Per contra, al diputat eclesiàstic se li reconeixia plena autoritat per reconèixer les esglésies, els monestirs, els convents,
els col·legis, els oratoris i qualsevol casa eclesiàstica sense cap condició52. Malgrat les diverses actuacions, els efectes haurien estat escassos quan el 1688 els diputats tornaven a exposar al virrei «lo desconsuelo amb que se trobava lo dit molt il·lustre concistori respecte de
trobar-se los drets de la Generalitat tant deteriorats ... per ocasió de fabricar-se clandistinament en diffarents casas, així de ecclesiàstichs, officials de guerra y altres personas particulars»53.
Els arrendataris dels drets també contribuïen al dèficit financer pels deutes que sovint
acumulaven i que arribaren a comportar l’empresonament, cas del titular de la bolla de
Barcelona de 1683, i l’execució dels béns i fiances dels avaladors54. Per altra banda, la dificultat de la recaptació i els rendiments insegurs retreien la participació de possibles arrendataris i obligava, de vegades, a l’administració directa que encara resultava menys rendible. Les negligències també es produïen entre els responsables de la bolla fora de la ciutat
de Barcelona, els diputats locals, que abandonaven la seva funció en detriment tant dels
menestrals de la zona com, evidentment, dels drets del General55. Tampoc passava inadvertida la corrupció dels propis oficis, paraires i teixidors, que falsejaven els albarans56.
Les dificultats per a la recaptació dels drets i la diversa tipologia dels fraus contribuïen a
engruixir l’endeutament de la Generalitat, fonamentat en les aportacions per a la defensa,
tot i les mesures de redreç preses des de 1670. La concòrdia feta amb els censalistes havia
consistit en pagar només la meitat del valor de les pensions pendents des de 1652 i dedicar
l’estalvi al lluïment de censals per tal de reduir la càrrega del crèdit. L’acord s’havia establert per trenta anys i el compromís suposava la lluïció de dotze mil lliures anuals; alguns
censalistes condonaven els endarreriments57. Els Dietaris recullen, en els apèndixs amb tot
tipus de detall, les successives extraccions a sorts dels censals a lluir, si bé molts no s’executaven perquè el censalista no podia presentar la documentació que l’acreditava o bé perquè
les obligacions i deutes pendents que el propietari tenia amb la mateixa hisenda de la Generalitat i que estaven carregats sobre el censal sobrepassaven el preu i el valor de les pensions degudes. D’altra banda, sovintejaren els conflictes entorn d’aquella concòrdia, particularment per la clàusula que comprometia als acreedors a no posar cap demanda per
l’incompliment del pagament de pensions, ni a la Generalitat ni a qui en fos acreedor i hagués signat el pacte esmentat58.
En el marc de la crisi de la hisenda de la Generalitat, la condició d’acreedor del fisc reial
50. Dietaris, anotació de 17 i 28 de setembre de 1683.
51. Dietaris, anotació de 28 d’octubre de 1683.
52. Dietaris, anotació de 27 de novembre de 1683.
53. Dietaris, anotació d’1 d’agost de 1688.
54. Dietaris, anotació de 19 de febrer i 13 de juny de 1683.
55. Dietaris, anotació de 21 d’agost de 1683. Es recollia la queixa dels traginers de Sallent i de Castellterçol, en contra del diputat local de Manresa que s’havia emportat els encunys i les tenalles de la bolla, de manera que s’impedia la producció i la comercialització dels paraires.
56. Dietaris, anotació de 28 d’agost de 1685. S’acusava als menestrals de Sant Hipòlit de Voltregà.
57. BC. F. Bon. 8.436. S’aplicarien entorn de 50.000 lliures a les pensions endarrerides de nou anys que arribaven a les
900.000 lliures. Vegis, J. CARRERA I PUJAL, Op. cit., vol II, pàg. 296.
58. Dietaris, anotació de 12 de gener de 1683. Els diputat demanaven la intervenció del virrei davant de la causa presentada
a l’Audiència per part del noble Anton de Copons, ja que processos semblants farien inviable el redreç.
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en aquest cas no es plantejava en termes d’igualtat, com ho era en els drets fiscals. La Corona percebia la totalitat de les pensions que corresponien als censals que havia confiscat
d’acreedors de la Diputació, al marge de la Concòrdia que s’havia fet amb la resta de censalistes, ja que es considerava que tenia un caràcter específic59. El 1670 només s’havia contemplat una excepció, la de l’hospital de la Santa Creu, justificada per raons humanitàries.
La defensa i la presència dels exèrcits, tant espanyols com francesos, no eren només una
causa fonamental de la crisi de les finances de la Generalitat i de la major part de les ciutats
i viles del Principat, sinó que també esdevingueren factors principals de la tensió entre les
institucions catalanes i el poder reial, així com un precipitant d’una certa conflictivitat antisenyorial. Els allotjaments militars no es reduïren després de la guerra dels Segadors, ans el
contrari, amb la doble justificació del temor a nous atacs francesos i a la necessitat del control efectiu del territori amb un caràcter repressiu. El període de 1674 a 1689 entra de ple
en aquella problemàtica, deixant encara sense acabar tant els efectes de la guerra dels Nou
Anys, que es perllonga fins a la presa de Barcelona de 1697, com els darrers passos de la revolta dels Barretines fins a 169060.
En el marc de la guerra d’Holanda, després de les conspiracions d’alguns nobles de la
Catalunya Nord, com la de Vilafranca del Conflent, i l’entrada exitosa d’exèrcits espanyols
i miquelets amb el virrei duc San Germán el juny de 1674, la situació es convertí en defensiva i a l’expectativa de l’entrada de les tropes franceses, molt més nombroses i ben mantingudes. Bona part de l’exèrcit espanyol es traslladava a Sicília per la revolta de Messina. El
terç que havia fet la Generalitat, que havia estat dividit, s’unificava i es situava a Puigcerdà,
excepte cinquanta homes a Camprodon61. El mateix virrei, l’abril de 1675, notificava l’increment de soldats francesos al Rosselló i a la frontera de l’Empordà, amb el risc d’invasió
per la poca capacitat defensiva62. La manca d’efectius propicià la petició d’un terç a Barcelona, cosa que no impedí l’arribada dels francesos a la ciutat de Girona63. Tot i que aquell
setge s’aixecà aviat, es feien noves demandes de soldats a la Generalitat per evitar les destroces que l’exèrcit francès cometia a l’Empordà64.
La implicació en la defensa era completa, els mateixos diputats sortien per aconseguir
lleves a diverses viles del Principat. Igualment, el Consell de Cent barceloní manifestava la
voluntat de col·laboració al costat de la Diputació, alhora que n’exigia el reconeixement
amb una situació preeminent del seu terç en campanya65. La disponibilitat de la Generalitat tenia, però, unes condicions pel que feia a l’administració del terços, que s’havien de
mantenir amb el donatiu voluntari de les universitats, que alhora no s’exigissin sometents i
que si feien el reclutament els oficials fossin catalans66.
Aquella complicitat es frenà quan es començaren a fer notar les dificultats de les poblacions per pagar el donatiu, ja que aleshores els diputats no podien fer les aportacions a
l’exèrcit reial i aquest els en responsabilitzava. D’altra banda, el compromís impedia que la
Generalitat es fes ressò de la crisi de les universitats i actués de mediadora. El canvi també
es justificava per la penúria de la pròpia institució, calia assegurar els ingressos per al man59. Dietaris, anotació de 14 de novembre de 1685.
60. Pere GIFRE i Xavier TORRES (eds.): Treballs y desditxas que àn succeït en lo present Pricipat de Chatalunya y en particular a nostre bisbat de Gerona (1674-1700) de Fèlix Domènech, Girona, 2001. Les memòries d’aquell pagès benestant de Sant
Feliu de Guíxols recullen amb molt detall, entre altres coses, els efectes de la guerra i dels allotjaments militars, així com la descripció de la revolta dels Barretines.
61. Dietaris, anotació de 6 de setembre de 1674.
62. Dietaris, anotació de 2 de maig de 1675. L’informe era del 30 d’abril.
63. Dietaris, anotació de 28 de maig de 1675. Davant de la incapacitat de defensa el virrei proposava que el Consell de Cent
i la Diputació demanessin ajut al rei i als virreis, ciutats i diputacions de València i Aragó, així com al braç militar, a l’arquebisbe i al capítol barceloní.
64. Dietaris, anotació de 26 de juny de 1675.
65. Dietaris, anotació de 18 d’agost de 1675. El terç de la ciutat havia d’anar en segon lloc, després del de guàrdia, excepte si
hi havia el de la Generalitat.
66. Dietaris, anotació de 29 de novembre de 1676.
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teniment del terç. Finalment, es manifestava una certa desconfiança amb el poder reial ja
que exigia donar comptes de l’administració dels terços quan s’havia pactat que només es
realitzaria en el procés de Visita67.
Mentrestant, la incapacitat de resposta a la presència francesa es feia evident fins al punt
de decidir l’armament de les confraries per a la defensa de Barcelona, així com la creació
d’una divuitena conjunta del Consell de Cent i de la Generalitat per tractar de la guerra,
després de l’ocupació de Puigcerdà68. Si bé la pau de Nimega aturava temporalment la
guerra, el problema de fons i el conflicte pels allotjaments apareixia com a preocupació
constant: d’una banda el abusos dels soldats i l’exigència del manteniment d’un nombre
superior al real, de l’altra l’existència d’un excés d’exempcions. La Generalitat proposava
mesures per evitar aquells problemes: que els diputats participessin en l’elaboració de peu
de llista per a la distribució de soldats i comprovessin el nombre real d’allotjats; que els oficials i els soldats residissin en quarters; que es pagués el gra que avançaven els naturals; i
que es demanés un servei voluntari per mantenir l’exèrcit en quatre quarters.69 El rei i el
Consell d’Aragó no acceptaren l’aquarterament, però si que es vetllés per la igualtat en la
càrrega, voluntat que no es deuria complir per les queixes reiterades que exposaven, com
per la penúria la gent preferia abandonar les viles, de manera que «tota Catalunya està vexada per rahó de dits allotjaments»70.
Durant la dècada dels vuitanta, sense qüestionar mai la fidelitat al monarca, augmentà la
tensió entre la Diputació del General i els virreis entorn de la defensa i els allotjaments. Pobles i viles acudien a la Generalitat per manifestar que a la pobresa provocada per les males
collites s’hi afegia la càrrega dels allotjaments, mentre d’altres no ho patien. El virrei Bournonville negava la versemblança de les queixes i demanava que no continuessin les representacions dels síndics, particularment les de Mataró i Cervera perquè podien incitar a d’altres71. Per altra banda, aquella situació propiciava la resistència al pagament d’altres tributs
reials com el «pes del rei» o el «coronatge». També es negava la petició de fer un nou terç
i mantenir-lo, tot emparant-se en les Constitucions, ja que establien que només hi havia
l’obligació després d’una declaració de guerra efectiva, amb la petició directa del monarca,
i no per una possible amenaça72.
La imminent entrada francesa, el gener de 1684, forçava la resposta positiva de la Generalitat que decidia fer un terç de 400 homes. Per contra, el Consell de Cent es resistí, si més
no uns mesos, i la reacció del virrei tornava a posar en evidència que no havia canviat la desconfiança expressada en la repressió de 1652 «lo que en tales sujetos no es novedad, respecto
de que su naturaleza les inclina siempre a poner dificultades en todo lo que mira al servicio de
Vuestra Majestad»73. Els francesos van ocupar amb facilitat la Cerdanya i l’Empordà, es
tractava, tal com ha dit A. Espino, d’una guerra defensiva mal planificada i sense recursos74.
Barcelona contribuiria encara amb un nou terç i una companyia per defensar Girona, setge
que malgrat les pèrdues s’aconseguí aixecar. Mentre el virrei demanava assistència a les institucions catalanes, aquestes ho feien directament al monarca exposant la indefensió que es
patia. A la fi, el Dietari es feia ressò dels tractats de pau de Ratisbona, alhora que es comunicava la represa del comerç amb França i el retorn dels béns confiscats, però les conse67. Dietaris, anotació de 29 de desembre de 1677.
68. Dietaris, anotació de 1 de juny de 1678.
69. A. ESPINO LÓPEZ, Op. cit., pàgs. 48-50.
70. Dietaris, anotació de 18 de maig de 1680.
71. Dietaris, anotació de 3 de desembre de 1680. Sobre la certesa de les situacions que es descrivien, era habitual que s’accentuessin els tons negatius, Mataró, per exemple, va tenir una recuperació econòmica important en les darreres dècades del
segle, vegis Joan GIMÉNEZ BLASCO: Mataró en la Catalunya del segle XVII. Un microcosmos en moviment, Mataró,
2001.
72. Dietaris, anotacions de 13 de març de 1682 i 7 de desembre de 1683.
73. ACA, Consell d’Aragó, llig. 336. Carta del virrei duc de Bournonville a Carles II, de 29 de gener de 1684.
74. A. ESPINO LÓPEZ, Op. cit., pàgs. 51-57.
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qüències de la guerra, el malestat de les fronteres, la misèria de les tropes i els abusos dels
allotjats continuaven presents, tal com exposaven els jurats del Papiol on el capità d’una
companyia de cavalls exigia moltons, gallines, 15 quarteres de civada i 30 bagatges quan de
fet només els en tocaven vuit75.
Si bé la guerra no es tornaria a fer present fins al mes d’abril de 1689, el temor a una
nova invasió justificava per part de la monarquia la persistència de l’exèrcit al Principat. La
diversa problemàtica entorn dels allotjaments va portar a la revolta dels Barretines, ja que
no s’havia reduït el nombre de soldats en el territori, sobretot de cavalleria, ni tampoc havia millorat el manteniment i el control dels abusos que cometien. Al produir-se la declaració de guerra, el virrei duc de Villahermosa demanava als diputats la creació d’un terç, que
aleshores fou de 400 homes, i dos dies després ja comunicava l’entrada dels francesos a
Puigcerdà i l’empresonament del veguer76. També en aquell marc apareixien qüestions
protocolàries com la discussió de qui havia de ser el coronel del terç, si era pertinent que
fos un membre de la Diputació amb els possibles conflictes de precedència amb els caps
militars d’altres terços, a la fi reflectien la voluntat de diferenciar-se de la resta de l’exèrcit
reial77.
La guerra dels Nou Anys tot just començava a Catalunya però de bell nou es repetien les
circumstàncies dels anteriors enfrontaments amb França78. La incapacitat defensiva es feia
palesa amb la ràpida ocupació de Camprodon, el 23 de maig, i el mateix virrei s’adonava
que aquell fet intensificava el disgust dels catalans que mantenien un exèrcit que no els defensava79. Villahermosa havia demanat al rei més recursos però no arribaren fins més tard,
mentrestant s’inculpà al governador Diego Rodado que fou executat per haver-se rendit
sense resistència. La Generalitat, davant la necessitat, aportà més efectius que van ser destinats a la defensa de Girona80.
Els canvis que s’havien produït des de 1652 poden explicar que en el Dietari no aparegui la tensió creixent que accentuaven actituds com la del virrei Villahermosa pel qual la
presència de l’exèrcit a Catalunya tenia un clar objectiu polític, el control efectiu del territori. L’atenció a la guerra no podia fer oblidar la revolta popular que no havia arribat encara a la seva fi, d’aquí la dificultat del virrei de reclamar més tropes i mantenir-les i alhora
evitar l’agreujament del conflicte. En aquell marc, Villahermosa proposava la recaptació
d’un donatiu universal, sense exempcions, reprimint als que s’hi oposessin, ja que la forma
de tractar els catalans havia de ser «...no contemplarlos, y que sin apurarlos, ni exasperarlos
con cosas insoportables, se les haga entrar por lo razonable, y así conviene tratar de despojarles
de la posesión en que se hallan de consentimiento y libertad y que manifiestan con alguna demostración que son vasallos del Rey» i calia l’exèrcit per assegurar «...la quietud y la tranquilidad pública deste Principado porque contendrá en respeto y sujección facilitando que se pueda administrar la justicia siempre y como convenga, baza fundamental de la conservación de
las repúblicas...»81
A la revolta dels Barretines, que es va iniciar a Centelles el 1687 i es perllongà fins a
1689, amb algunes reminiscències el 1690, hi convergiren una bona part dels trets i de les
circumstàncies que caracteritzaren tot aquell període, tant en la vessant conjuntural com
75. Dietaris, anotació de 23 de novembre de 1684 (els tractats s’havien signat el 15 d’agost). La queixa del Papiol era tramesa al virrei el 5 de desembre de 1684.
76. Dietaris, anotacions de 29 d’abril i 1 de juny de 1689.
77. Dietaris, anotació de 3 de maig de 1689. Pretenien el càrrec el diputat i l’oidor militar. A la fi decidiren que fos només
mestre de camp i fou elegit D. Joan de Marimon.
78. La guerra s’ha estudiat amb detall a l’obra d’A. Espino. En relació a les conseqüències finals que predisposarien per a la
futura opció austriacista vegis Joaquim ALBAREDA: L’impacte de la guerra dels Nou Anys a Catalunya. L’ocupació francesa
de 1697, a Afers, 20, 1995, pàgs. 29-46.
79. BN, Ms. 2398. Carta del duc de Villahermosa a Carles II (26 de maig de 1689).
80. Dietaris, anotació de 27 de maig de 1689.
81. BN, Ms. 2.399. Carta de Villahermosa al comte d’Oropesa (3 de juliol de 1689).
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en la política i social82. Els Dietaris recullen amb detall els fets de la revolta en la mesura
que els diputats de la Generalitat van tenir-hi una intervenció directa des del començament del conflicte. D’altra banda, resulta particularment interessant resseguir la visió de
l’aixecament des de la institució, ja que foren justament aquells fets els que posaren en
evidència la contradicció que significava la defensa de les constitucions i l’atenció a les
queixes dels pobles i viles del Principat, i alhora vetllar pels interessos del poder reial i pel
manteniment de l’exèrcit. L’equilibri va ser possible en els anys 1687 i 1688, però a la fi
s’acabaria decantant clarament pel bàndol reial després dels fets de novembre de 1689,
malgrat que es continuava presentant com la voluntat d’intermediació per evitar l’agreujament de la situació83.
En l’aspecte conjuntural, entre les penúries que sovintejaren bona part del camp català a
la dècada de 1680 cal assenyalar l’impacte de la plaga de llagosta, que va tenir els primers
brots a Lleida el 1685 i no s’extingi fins a 1688; justament assolia la major duresa el 1687 i
així propiciava la diposició a la revolta84. Els Dietaris es feien àmpli ressò d’aquella maltempsada i en confirmaven la gravetat. Les conseqüències deurien ser prou importants
com per què arribessin a decidir que es podien esmerçar diners de la Generalitat per combatre la plaga «que oprimeix el Principat», tot i que no ho contemplés el capítol de les corts
de 1599 que establia que aquells recursos només es podien destinar a la defensa dels ingressos fiscals, dels drets i llibertats de la terra, per la vinguda del rei, per la coronació o per
les noces reials, per les demostracions de dol, per compres o per obres. S’afirmava que les
llagostes malmetien els conreus, aturaven el comerç i contribuïen al despoblament per la
pobresa85. La realitat de la penúria quedava, també, reflectida quan el Consell de Cent, tot
just després de la collita de 1687, havia de demanar al monarca poder importar blat de Sardenya, Múrcia i Andalusia86.
Un altre component que apareix entre els precedents de la revolta és el de l’exercici del
dret de desinsaculació, motiu de tensió amb la monarquia des de 1652. En aquella ocasió
es tractava de les acusacions contra el diputat eclesiàstic Antoni Saiol, el seu germà Daniel,
assessor, ambdós canonges de Barcelona, i Josep Sitges (o Ciges en alguns textos) oïdor
militar, per la carta que havien tramès al rei en la qual es feien ressò de les queixes dels pobles sobre l’excés i els abusos dels allotjaments militars. El virrei, marquès de Leganés, considerà que incitaven a la revolta i n’exigí la destitució87. Efectivament, van perdre el càrrec,
foren desinsaculats i fins arrestats. Era significativa la resposta reial a la notificació dels que
s’havien extret de nou «..he tenido particular complacencia de haver sabido los sugetos que
han sorteado en lugar de los que he mandado excluhir del exercicio de dichos cargos, fiando,
con razón, de vuestra attención y celo que assí vosotros como los nuevamente extractos cumpliréis con vuestras obligaciones en lo que se offreciere de mi servicio y también en mirar por el
bien común de essa provincia»88.
S’havia tornat a manifestar la fragilitat de la institució. Si bé inicialment la resta de diputats intercediren prop del virrei per evitar el compliment de la desinsaculació, aviat l’accep82. La revolta ha estat estudiada des de diferents prespectives. Jaume DANTÍ I RIU: La revolta dels Gorretes a Catalunya
(1687-1689), Estudis d’Història Agrària, 3, 1979, pàgs. 79-99; H. KAMEN: Una insurrecció oblidada del segle XVII: l’alçament dels camperols catalans de l’any 1688, Recerques, 9, 1979, pàgs. 11-28; Joaquim ALBAREDA: Els dirigents de la revolta pagesa de 1687-1689: de barretines a botiflers, Recerques, 20, 1988, pàgs. 151-170; Jaume DANTÍ I RIU: Aixecaments
populars als Països Catalans (1687-1693), Barcelona, 1990.
83. J. DANTÍ I RIU: Aixecaments populars..., pàgs. 137-138.
84. Una bona síntesi, Pere CATALÀ ROCA: La plaga de llagosta a Catalunya (1686-1688), Barcelona, 1987. En alguns indrets les penúries es perllongaren entre 1687 i 1689, com a la Conca de Barberà, vegis Josep M. SANS I TRAVÉ: Notes sobre la plaga de la llagosta de 1686 a 1688 a Solivella (Conca de Barberà), Aplec de Treballs, 5, 1983, pàg. 246.
85. Dietaris, anotació de 10 de setembre de 1687.
86. AMB, Lletres closes, 1686-1689.
87. ACA, Consell d’Aragó, llig. 240. La carta era del 20 de juny de 1687.
88. Dietaris, anotació de 10 d’agost de 1687 ( la carta reial era del 31 de juliol). Els extrets havien estat Francesc Bernat de
Pons, abat de Sant Cugat, com a diputat eclesiàstic i Francesc Despujol com a oïdor militar.

XX

tarien com a servei reial, alhora que denegaven les còpies de deliberacions que reclamaven
els desinsaculats per a la seva defensa89. Així mateix, també s’evidenciaven les diferències
internes quan afirmaven que els acusats havien actuat únicament en nom propi i no de la
Generalitat90. Tampoc passava desapercebuda la desconfiança del virreis vers les institucions catalanes, sobretot quan es produïen actuacions conjuntes de la Diputació del General i el Consell de Cent. Només l’exigència dels Barretines aconseguiria la reintegració dels
desinsaculats en els seus càrrecs el maig de 168891.
Tot just iniciat l’aixecament el Braç Militar i els Diputats s’oferiren al virrei. Davant del
risc de l’actuació personal del marquès de Leganés a Centelles, fou l’oïdor militar Francesc
Despujol qui actuà d’intermediari per cercar un acord i apaivagar l’alçament. El Dietari incorpora la descripció dels fets que feu l’esmentat oïdor militar i en la qual subratllava la diferent disponibilitat dels jurats de la vila, dels sometents i de la gent més pobre per al pacte
d’allotjament92. S’havia aconseguit el perdó dels revoltats i alhora no aportarien cap contribució, però també malfiaven que fossin els diputats qui en un futur negociessin les condicions dels allotjaments més enllà de l’establert a les Constitucions. Resulta particularment
interessant la inclusió del text que els jurats lliuraren a l’oïdor, que de moment no volien
que es fes públic ja que era per a una futura negociació, amb el títol de «Desconsuelos y
afliccions que pateix la vila de Centellas»93. D’entre els abusos que es denunciaven sobresortia la pràctica dels oficials de comptabilitzar més soldats i cavalls que els que realment hi
havia, així com de distribuir l’allotjament i després proposar el pagament d’una quantitat
de diners per deslliurar a les famílies d’aquella càrrega.
Les manifestacions de resistència a les exigències del poder reial es reproduïren a partir
dels fets de Centelles i en la mateixa mesura el paper d’intermediació de la Diputació del
General. La relació dels diputats amb el marquès de Leganés es presentava com a positiva,
tal com ho reflectia l’excarceració dels jurats de Vilamajor i el conseller en cap de Terrassa
pels quals intercediren94. En el nou esclat de la revolta, des de Vilamajor els Barretines passaren a ocupar Mataró i es situaren a les portes de Barcelona, la posició de les institucions
tornava a justificar-se amb la voluntat d’evitar mals pitjors «esta comoció de gent amenassavan venir a las murallas d’esta ciutat sens poder-se saber lo temps que se detindrà, és prejudicial, com se dexa considerar, així per lo que perturbaria a la quietut de tota la província
com per lo que impediria lo comers y en conseqüència la execució dels drets de la Generalitat». La petició d’ajut per part del virrei va ser atesa, conjuntament amb el Consell de
Cent, el braç militar i el capítol barceloní, d’una banda amb l’exposició al rei «del estat y
desconsuelo ab que se troba lo present Principat», d’altra banda amb l’oferiment de mantenir la cavalleria que es retiraria a Barcelona, pagada «ab diners de la Generalitat ab totas
aquellas cantitats que sas forsas abastaran, encara que fos empanyar la tapisseria y demés
mobles de la Deputació»95.
Els Barretines reconeixien i reclamaven de la Generalitat la seva capacitat d’intervenció
«com aquell que deu en estas cosas posar sa auctoritat y son medi la pose ab sa excel·lència lo senyor marquès de Leganés», tal com expressaven en el text de la súplica que van fer
arribar als diputats. La causa «que té est Principat en grandíssima pobresa» eren els abusos
dels allotjaments i demés serveis reials que es feien al marge del que establien les Consti89. Dietaris, anotació de 22 de setembre de 1687.
90. Dietaris, anotació de 3 de setembre de 1687.
91. ACA, Consell d’Aragó, llig. 240 (24 de maig de 1688).
92. Dietaris, anotació de 3 de novembre de 1687.
93. Dietaris, anotació de 3 de novembre de 1687. El document, lliurat el 19 d’octubre, just abans que Francesc Despujol
deixés Centelles, exposava en el primer punt que la vila, pel fet d’estar en el Camí Ral, patia sovint el pas de l’exèrcit i per això
se l’havia d’alliberar d’allotjaments.
94. Dietaris, anotació de 10 de març de 1688. Segons el virrei la causa dels de Vilamajor era la tardança a respondre a un servei reial i la de Terrassa per no acceptar l’allotjament d’un oficial.
95 Dietaris, anotació de 7 d’abril de 1688. La quantitat demanada pel virrei van ser 1000 dobles.
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tucions, per això exigien que es complís la legalitat, que el virrei concedís un perdó general, que retornessin als seus llocs als membres de la Diputació que havien estat desinsaculats, que posessin en llibertat el notari Pere Llosàs i que el memorial quedés incorporat al
Dietari96.
Les descripcions dels fets en els Dietaris no deixaven entreveure ni les posicions de força
que havien plantejat els Barretines ni la primera intransigència del virrei i de l’Audiència. Els
concentrats, que havien arribat entorn dels deu mil, amenaçaven en cremar cases de representants del poder reial i de privilegiats, incitaven a l’alçament els habitants de la ciutat, alhora que escampaven la insurrecció pel Principat al crit de «Visca el rei i mori el mal govern». Inicialment l’Audiència demanava al virrei que no acceptés cap reivindicació, però
davant del perill que la revolta encara pogués ser major decidiren la capitulació97. Els Dietaris, per contra, subratllen la disponibilitat al pacte per part dels Barretines i la ràpida acceptació del virrei, visió que es pot interpretar com el reflex del difícil equilibri que la institució volia mantenir, sense que quedés cap dubte del suport al poder reial. La posició de la
Generalitat era gratament valorada pel propi monarca en successives cartes, «haviendo sido
esta demostración mui propria de vuestras obligaciones y del zelo y amor que professáis a mi
real servicio, he querido significaros la gratitut con que quedo por ella»98.
L’acceptació de les reivindicacions dels Barretines també feien palesa la fragilitat del poder reial, la impotència d’un exèrcit desatès, per això l’informe de l’Audiència demanava alhora més tropes i recursos ja que «estamos expuestos todos los criados de V. Mgt. a perder con
las haciendas las vidas a manos de los sediciosos y que a este sacrificio nuestro, se siga la pérdida más sensible de porción tan considerable como es esta Provincia»99. La reivindicació que
costava més d’acceptar era la del retorn dels diputats desinsaculats, però l’amenaça dels Barretines de tornar sobre Barcelona i la convicció del mateix Consell d’Aragó que «des del noble al plebeyo» estaven en contra d’aquella regalia, van propiciar el decantament favorable
del monarca100. L’exigència dels revoltats no es va limitar, finalment, a la reinsaculació sinó
també a la reintegració en els càrrecs que ocupaven, petició que fou especialment recordada al monarca per part de la Generalitat i del braç militar, no en va coincidia amb la demanda que tenien oberta amb la Corona des de 1652101. En qualsevol cas, fins i i tot els diputats esmentats volien fer constar llur disponibilitat al servei reial, mentre el rei responia
que així ho esperava de «tan finos y leales vassallos»102.
L’assoliment dels objectius dels Barretines va comportar el desprestigi del virrei marquès
de Leganés que fou substituït pel comte de Melgar. Alhora, les institucions catalanes deixaven palesa la fidelitat al monarca quedant al marge de la revolta. Tot i l’aparent coincidència de posició de la Generalitat i del Consell de Cent, els consellers barcelonins no havien deixat de mostrar, des de 1687, el seu desacord a la política i a les actituds dels virreis i
ho manifestaven dirigint-se directament al rei i al Consell d’Aragó103.
Encara que la revolta va restar apaivagada fins entrat l’any 1689, la inestabilitat social era
present a molts indrets de Catalunya, ja fos per les dificultats econòmiques, pels conflictes
antisenyorials, per la participació pagesa en els consells municipals o per les topades circumstancials amb l’exèrcit. La Generalitat deixava clar al virrei que «se servís sa excel·lència
ordenar tot lo que fos del major servey de sa magestat, utilitat y quietut pública, que en tot
96. Dietaris, anotació de 10 d’abril de 1688.
ACA, Consell d’Aragó, llig. 456. A Pere Llosas se l’havia acusat d’haver tret documentació de l’Audiència i d’haver acceptat
queixes dels síndics de Centelles.
97. ACA, Consell d’Aragó, llig. 240. L’Audiència exposava els fets en un informe del 14 d’abril de 1688.
98. Dietaris, anotació de 20 d’abril de 1688. La carta del rei era del 17 d’abril.
99. ACA, Consell d’Aragó, llig. 240.
100. Dietaris, anotació de 12 de maig de 1688. La carta reial era del 11 de maig. La notificació del virrei fou el 16 de maig.
101. Dietaris, anotació de 1 de maig de 1688.
102. Dietaris, anotació de 19 de juny. Anton Saiol descrivia la visita que van fer a Carles II abans de retornar a Catalunya.
103. J. DANTÍ I RIU, Aixecaments populars..., pàgs. 131-132.
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estave prompte lo concistori de cohoperar»104. Entre els diversos moviments que es desenvoluparen durant aquell any 1688, el Dietari esmentava els de Manresa i Martorell. El primer de resistència al delme dels canonges i per la participació en el consell105. A Martorell
s’impedia l’entrada als soldats que perseguien desertors.106 A finals d’any el virrei fou substituït pel duc de Villahermosa, mentre s’apropava la guerra amb França i s’establien relacions entre els caps Barretines i els agents francesos.
El Dietari no registra cap més notícia d’aquell conflicte, entre el gener i l’agost de 1689,
mentre l’atenció es posava en l’inici de la guerra dels Nou Anys. Es tracta justament del període en el qual el virrei Villahermosa va passar d’una actitud conciliadora –»quería atender
a la quietud del país, castigando sin excepción los deslizes de soldados y paysanos»– a una altra
més repressiva davant la negativa a la seva proposta de cobrar un donatiu, «malignidad y
depravada intención de sus autores, infección que está sin duda muy contaminada107. Per al
virrei calia que a Catalunya s’hi mantingués sobretot «la caballeria cuyo cuerpo volante es el
más formidable a estos naturales y el que les constituye en mayor temor y respeto, y sólo con que
la haya basta para que estén corregidos y atentos»108. Alhora, els caps dels Barretines, en Torres i en Rocafort, s’acabaven decantant pels francesos davant la impossibilitat de pacte
amb el virrei. Mentrestant la Diputació del General s’avenia a l’esmentat donatiu de Villahermosa, com a pas previ al que seria la col·laboració oberta a partir de la radicalització de
l’aixecament, des del mes de novembre d’aquell any109.
Tot i que encara no s’havia arribat a la fi de la revolta dels Barretines, quan la Generalitat justificaria la repressió amb una declaració que denunciava «los depravados intentos,
máquinas y maldades» i impulsava a col·laborar amb la justícia reial, «si algunos son zelosos
del servicio de Su Magestad y bien común de la patria, que los han de entregar a la justicia...», es feia evident la posició ben diferenciada de la institució en relació a la que havia
estat fins a l’acabament de la revolució de 1640110. Malgrat el manteniment de la defensa de la legalitat constitucional, s’imposava el suport a la monarquia com a resultat del
procés de desnaturalització que s’havia aconseguit amb el control reial de les insaculacions111.
Els Dietaris de 1674 a 1689 reflectien, doncs, l’afebliment de la Diputació del General,
tal com la monarquia ho havia pretès des de 1652. Amb tot, aquella situació, en la qual la
incapacitat econòmica n’era un tret molt decissiu, no aconseguia que la institució es desentengués de la legalitat establerta, però sempre amb el reconeixement que procedia de la voluntat reial, el que s’ha anomenat constitucionalisme patriòtic regalista. La presència de
l’exèrcit, els allotjaments militars, contraposada al sentiment generalitzat d’indefensió, feia
emergir el distanciament de les classes populars amb la monarquia i posava en evidència el
decantament pràctic de la Generalitat vers el poder reial. Els protagonistes del redreç de la
manufactura i del comerç estarien igualment prop de la Corona, de la que n’esperaven el
suport necessari, però també sense renunciar als drets que amb el temps havien adquirit. La
monarquia, alhora, mostrava la seva fragilitat, tot i que aconseguia treure contrapartides
econòmiques importants de la simple confirmació de privilegis o del retorn d’algun dret
104. Dietaris, anotació de 20 de juny de 1688.
105. Llorenç FERRER ALÒS: L’avalot de les Faves a Manresa. Un moment de la revolta de la terra a Catalunya el 1688, Recerques, 11, 1978, pàgs. 125-135.
106. Durant l’estiu de 1688 hi hagué notícies de moviments d’un o altre caràcter, a part dels esmentats, a Berga, Sabadell,
Puigcerdà i Vilamajor.
107. Antoni BOFARULL: Historia crítica (civil y eclesiástica) de Cataluña, VIII, Barcelona 1878, pàgs. 298-299.
BN. Ms. 2404 . Informe de Villahermosa (16 d’abril de 1689).
108. BN. Ms. 2399. Carta del duc de Villahermosa al comte d’Oropesa (3 de juliol de 1689).
109. J. DANTÍ I RIU: Op. cit., pàgs. 136-137
110. BC. F. Bonsoms 4652, «Declaración hecha y esparcida por los deputados y oidores de cuentas del Principado de Cataluña»
(30 de novembre de 1689).
111. Eva SERRA I PUIG: El pas de rosca en el camí de l’austriacisme, a Joaquim ALBAREDA (ed.): Del patriotisme al catalanisme, Vic, 2001, pàgs. 71-104.
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apropiat, res més lluny del pretès neoforalisme. Tot plegat contribuïa a gestar la diferenciació dels posicionaments posteriors, encara més accentuats pels efectes de la guerra que no
s’aturaria fins a 1697112.
Dr. Jaume Dantí i Riu
Departament d’Història Moderna
Universitat de Barcelona

112. Joaquim ALBAREDA I SALVADÓ: Entre França i Espanya: actituds dels grups dirigents catalans a la fi del segle XVII,
a Pedralbes, 13-I, 1993, pàgs. 167-181.
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1674-1677

1r

Ihesús, Maria, Joseph.

oració, axí com venien a la capella petita, que
estava molt ben parada. Y, aprés que los senyors
deputats y oïdors // 2v // vells tingueren notícia
que los nous estaven junts, los enviaren un recaudo per medi del síndich del General dientlos que desitjaven saber si estaven a punt per
anar a la capella de santa Eulària de la Seu de la
present ciutat. Lo qual tornat y donada resposta
que sí, encontinent se isqueren del consistori
los senyors deputat y oïdors vells ab los verguers, ab massas devant. Y, a la que foren devant del consistori, se posaren ab la forma següent, ço és, lo senyor deputat ecclesiàstich vell
a la mà dreta del senyor deputat ecclesiàstich
nou, lo senyor deputat militar vell a la mà dreta
del senyor deputat militar nou y lo senyor deputat real vell a la mà dreta del senyor deputat real
nou. Y, axí mateix, los senyors oïdors ecclesiàstich, militar y real vells a la mà dreta dels senyors
oïdors ecclesiàstich, militar y real nous. Y en
esta forma partiren de devant de dit consistori
vell ab los porters y massas devant, acompanyats
de moltas personas de tots los estamens. Y axí
anaren en la dita capella de santa Eulària de la
Seu de la present ciutat y, allí, ohiren missa. Y
aprés de oïda mossa, se’n tornaren en la present
casa tots los consistorials vells y nous, y se’n entraren en la sala de sant Jordi, anant los vells a la
mà squerra y los nous a la mà dreta, asentan-se
los senyors deputats y oïdors nous per son orde
a la mà dreta de la taula llarga, que estava parada
en lo mig de la dita sala, ab lo missal en lo cap
de la taula, y los senyors deputats y oïdors vells a
la mà squerra de dita taula, y lo molt reverent
senyor don Lluís de Josa, official y vicari general
del // 3r // il·lustríssim y reverendíssim senyor
bisbe de Barcelona, y lo senyor Isidro[...], regent la vegueria de Barcelona, al cap de la taula,
envés la iglésia de Sant Jaume, ço és, lo vicari
general a mà dreta y lo veguer a mà squerra, y lo
scrivà major del General al cantó de dita taula,
entre lo senyor deputat ecclesiàstich vell y regent la vegueria. Y, llegint allí lo acte de jurament y fet dit jurament y oïda sentència de ex-

Libre del dietari del trienni 1674, comensat al 6
de agost 1674, essent diputats y oïdors de
comptes del General del principat de Catalunya
los infrascrits y següents:
Deputat ecclesiàstic: lo doctor Artur Mercadal,
ardiaca y canonge de la santa Iglésia de Vich.
Deputat militar: don Joseph de Amigant y Ferrer, en Barcelona y Manresa populat. Deputat
real: mossèn Joan Alòs, doctor en medecina,
ciutadà de Barcelona. Oïdor ecclesiàstich: lo
doctor Joseph Manyer, canonge de la santa
Iglésia de Tarragona. Oïdor militar: mossèn
Hierònym Garsia, en la ciutat de Tortosa populat. Oïdor real: misser Narcís Camps, ciutedà
honrat de Barcelona y Girona.
2r

Agost MDCLXXIIII
[Ihesús], Maria, Joseph.
Dimecres, al primer de agost MDCLXXIIII. En
aquest die, entre las nou y las deu horas de la
matinada, arribaren en la present casa de la Deputació los senyors deputats y oïdors vells, y se
assentaren en consistori y se posaren allí a fer
negoci. Y aprés, entre las onse y dotse horas,
també de la matinada, vingueren los molt il·lustres senyors misser Narcís Camps, ciutedà de
Gerona, Hierònym Garcia, cavaller de la ciutat
de Tortosa populat, lo doctor y canonge de la
santa Iglésia de Tarragona Joseph Manyer, oïdors de comptes del General de Catalunya;
Joan Alòs, doctor en medicina en la ciutat de
Barcelona populat, don Joseph de Amigant,
donsell, en la ciutat de Barcelona populat, y lo
doctor Esteve Mercadal, ardiaca y canonge de la
santa Iglésia de Vich, deputats del dit General
novament extrets a 22 de juliol pròxim passat
per lo trienni que comensa lo die present, venint ells tots molt ben acompanyats. Y se’n entraren en lo consistori vell, dit «del ivern», fent
1
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Llobateres, insiculat en oïdor real per Barcelona, li fonch posada excepció per lo procurador
fiscal del General [dient «non potest] //4v // quia
est estimator Capitanie Generalis». E lo dit Llobateras, que estava present en lo dit acte, digué
que la dita excepció no podia procehir perquè
ell no observa tal offici, y, per a fer constar de sa
intensió, presentà differents actes, los quals
prengueren los magnífichs assessors y adovocat
fiscal del General. y, per orde de ses senyories,
veheren y regonegueren dits papers y declararen
son sentir dient que procehia la excepció del
procurador fiscal per obtenir vuy dit Llobateres
lo dit offici de estimador y exercir aquell. Y no
constava ab los papers presentats per dit Llobateras que hagués renunciat aquell sis mesos antes, com tenia obligació per a poder concórrer
en la sort de visitador. Y, encontinent, fonch
feta per dits assessors y advocat fiscal una súplica
o paper de embaxada al molt reverent canceller,
com a tenint special delegació de sa excel·lència,
que se troba governant las armas de sa magestat, que Déu guarde, en los comptats de Rosselló y Cerdanya contra los enemichs de la real corona. Lo qual paper de embaxada fonch
reportat a dit molt reverents canceller per orde
de ses senyories, per medi del advocat fiscal y
síndich del General, còpia del qual és assí cussida, signada de lletra A. E, poch aprés, tornats
que foren los dits advocat fiscal y síndich del
General, feren relació en lo consistori de ses senyories que lo molt reverent canceller havia fet
de resposta que ajuntaria las salas per a pèndrer
resolució sobre dit negoci y que, per ésser las
nou horas de la nit, no podria ser fins lo die següent a las nou horas de la matinada. Disgregàs
lo acte y se restà en la present casa un dels senyors consistorials, molt ben acompanyat, en la
sala dels reys, ab lo llibre de la Ànima fins a què
se tornà a juntar lo acte per a prosseguir
aquella.

comunicació, los llaichs prestant sagrament y
homenatge en mà y poder del regent la vegueria
de Barcelona, y acabat totalment lo dit jurament ab la forma demuntdita, los senyors deputats y oïdors vells, aprés de haver-los donades les
claus del archiu, se despediren dels nous, precehint moltas cortesias. Y los nous se’n entraren
en lo consistori, assentant-se quiscú d’ells ab sas
cadiras, conforme los predecessors havian acostumat. Y, al cap de una stona, després de haver
tractades algunas cosas, se’n anaren en sas casas
y tots acompanyats de molts cavallers y officials
del General, com tenen acostumat.
En aquest mateix die, a les quatre horas de la
tarda, obtinguda primer hora, ses senyories, per
medi del síndich del General, anaren a visitar al
il·lustríssim y reverendíssim senyor bisbe de
Barcelona, ab verguers ab massas altas, acompanyats dels officials de la present casa. Y arribats a sa presència, en son palàcio, los rebé ab
molta cortesia y luego se despediren ab moltes
[...] // 3v // y su il·lustríssima los acompanyà fins
al cap de la scala. E ses senyories tornaren en la
present casa.
Dijous, a II. En aquest die, a les quatre horas de
la tarda, se féu extracció de visitadors ab la forma acostumada, sí y conforme disposa lo capítol
primer del nou redrés del General, Corts 1599,
en lo hort dels tarongers, en presència de nou
testimonis, que foren los següents. Per lo estament ecclesiàstic los senyors lo doctor Joseph
Gallart y Taulera, ardiaca y canonge de la santa
Iglésia de Barcelona; lo doctor Joseph Dou,
també ardiaca de dita Iglésia; lo canonge Hierònym Francolí. Per lo estament militar los senyors Francesch Sala y Alemany, don Aleix de
Miravall, don Diego Despalau y Sulla. Per lo estament real lo doctor Joffreu, lo doctor Agustí
Vinader, // 4r // lo doctor Pau Roma. Los quals
testimonis assentats, ço és, en primer lloch los
ecclesiàstichs y després los militars y reals, los
quals feren la protesta ordinària en lo modo de
assentar-se, de què fonch llevat acte per mi, scrivà major del General. Y, encontinent, en presència de dits brassos, fonch per dit scrivà major
llegit lo dit capítol ab alta veu y, llegit aquell,
fonch feta dita extracció, sí y de la manera se
acostuma fer de deputats y oïdors, y foren extrets en visitadors los infrascrits y següents. Per
lo estament ecclesiàstich los senyors: lo il·lustríssim senyor bisbe de Tortosa, lo doctor fra
Joseph Jalpí y Julià, prior de Santa Maria de
Meyà, lo canonge de Vich Joseph Llinàs. Per lo
estament militar los senyors: mossèn Lluís Sayol, mossèn Sebastià Portules y Bresso, mossèn
Ramon de Siscar y Gravolosa. Estant fent los redolins per a la extracció de visitadors per lo estament real y anant llegint la persona de Jaume

5r

Divendres, a III. En aquest die tornaren a juntar
ses senyories y senyors de la novena per a continuar lo acte de la extracció de visitadors. Y, després de haver obtingut un decret del molt reverent canceller, ab què se declara procehir la
excepció posada per lo procurador fiscal del General a Jaume Llobateres, lo qual decret fonch
reportat a ses senyories per medi de don Anthon Reart, scrivà de manament y secretari de
província, y és assí cusit signat de lletra B, se
passà havant en la extracció de visitadors per lo
estament real y foren extrets los següents: Mossèn Lluís Magrinyà, mossèn Honorat Fontaner,
mossèn Joseph Roig y Riera.

a. a continuació una suplicació i un ordre, transcrits a
l’Apèndix 1, pàgs. 1141-1142.
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En aquest mateix die se juntaren ses senyories,
magnífichs assessors, advocat fiscal y demés officials del General que acostuman assistir als demés actes de extraccions de officials del General, al terraplè dels tarongers, a hont se fa la
extracció de deputats, per a fer extracció de officials de la visita. Asistiren en dita extracció moltas personas de tots estaments y se féu extracció
en la forma acostumada de las novas bossas de
asessors, advocat fiscal y sos respective ajudants,
scrivà major y sos ajudants y procurador fiscal
de la visita, conforme lo orde y decret de sa magestat. Foren extrets per los officis dalt mencionats per la visita los següents, ço és, per assessor:
don Joan Batista Cortiada. Fonch-li posada excepció per lo procurador fiscal del General [...]
y en son lloch fonch extret: //5v // lo doctor Bonaventura Braçó. Proseguiren ses senyories a fer
extracció de advocat fiscal de dita visita y fonch
extret: lo doctor Baptista Roca. Fonch-li posada
excepció per dit procurador fiscal del General
dient «non potest quia est edilis Barchinone». E
ses senyories, per medi del síndich del General,
donaren rahó al molt reverent canceller de dita
extracció y excepció. Y fou servit de respòndrer
se passàs havant a extracció de altre subjecte y
fonch extret: lo doctor Joan Pau Jiner. Fonc
feta seguidament extracció de ajudant de asessor per dita visita y fonch extret: lo doctor Maurici Rechs y Gallart. E, consecutivament, fonch
feta extracció de ajudant de advocat fiscal de
dita visita y fonch extret: lo doctor Joseph Romaguera. Fonch-li posada excepció per lo procurador fiscal del General dient «non potest quia
non habet qualitates requisitas per capitula Curiarum». E ses senyories, per medi del síndich
del General, participaren la dita excepció al
molt reverent canceller, lo qual respongué tenia
notícia que lo dit Romaguera venie ab las galeras de Nàpols, que se estaven aguardant de die
en die, y que no se passàs a extracció de altre
subjecte sens oir a dit Romaguera. E més fonch
feta extracció de scrivà major y sos ajudants de
dita visita, y fonch extret en scrivà major // 6r //
Balthazar Oriol y Marçer. En ajudant primer:
Joan Guiu, notari, y en ajudant segon Ramon
Vilana Perlas, notari. Fonch-li posada excepció
per lo procurador fiscal del General dient «non
potest quia est locumtenens scribe racionis sue
magestatis in presente principatu Catalonie». Y
finalment fonch feta extracció de procurador
fiscal de dita visita y fonch extret don Anthon
de Rocabertí.
6v

7r

Per argenter: Pere Pau Llor.
Per ferrer: Vicens Puigbó.
Per mestre de cases: Pere Pau Ferrer.
Per fuster: Isidro Aldabo.
Per candaler de cera: Francesch Janer.
Per llibrater: Rafela Castelló.
Per manyà: Joseph Corretger.
Per [r]ocer: Francesch Llopis.
Per bastaix del General: Joan Bo.
Per daguer: Agustí Llobet.
Per spaser: Jacinto Bernada.
Per capser: Francesch Dragó.
Per armer major: mestre Anthoni Ramon.
Per valer de las velas: Pere Gonomia, bas[...].
Per stamper: Rafel Figaró.
Per hortolà: Joseph Vidalench.
Per passamaner: Bernat Miró.
Per matalafer: Macià Carreras.
Per [goss]era: ... Carzel.
Per pintor: Miquel [...].
Per vedrier: Joseph [Andreu].
Per corder: Pere Alsuria.
Per bastaix de la Bolla: Miquel Basses.
En aquest mateix die, havent ses senyories premeditat lo die primer del corrent trobar-se lo
excel·lentíssim senyor duch de San German,
llochtinent y capità general de sa magestat, que
Déu guarde, en la frontera governant sas reals
armas contra los enemichs de sa real corona, essent en la present ciutat la excel·lentíssima senyora duquesa virreyna, lo que devien fer en
orde a la visita que, dit die de dos del corrent, se
acostumave fer a dit excel·lentíssim senyor lloctinent per los senyors consistorials novament
extrets, offerint-se en tot lo que fos de servey de
sa magestat y benefici del present Principat, donant gràcies de haver-los sa magestat insiculat
en ditas bossas com a sos fels y leals vassalls, si
esta visita se devie fer a dita excel·lentíssima senyora virreyna y la demonstració devien fer a dit
excel·lentíssim senyor llochtinent; y, conciderant ses senyories ésser dita matèria grave y que
necessitave de personas nobles y ancianas, de
qui poguessen ses senyories pèndrer consell, havent-la consultada ab lo vescompte de Joch,
don Francisco Sala, Francesch Puigjaner y don
Francisco de Orís y ésser-los aconsellat que llo
que devien fer ab sa excel·lència del senyor virrey en lo cas present ere fer-li una carta, enviant-la per propi a un cavaller cathalà, que molt
ben acompanyats de altres cavallers dels que se
troban en lo exèrcit la posàs, per part de ses senyories, en mà de dit excel·lentíssim senyor, donant-li així mateix una embaxada ab los matexos
motius que la haurien donada ses senyories si
fossen poguts anar a fer la // 7v // dita visita
acostumada. Y a la dita excel·lentíssima senyora

Dilluns, a VI. En aquest die ses senyories feren
nominació dels officis macànichs de la present
casa, que són los següents:
Primo, per sastre: Pau Vilardell.
Per courer: Joan Ginestar.

a. a continuació un espai en blanc d’uns 10 mil·límetres.
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com ha bona voyas y que fessen ses senyories lo
que fossen servits.

virreyna, no havent-se trobat exemplar en est
cas que lo consistori acostuma anar a visitar las
senyoras virreynas en ausènçia dels excel·lentíssims lloctinents, que podien fer-li ses senyories
una embaxada per medi de un cavaller y ciutadà
passats alguns dies després del die del jurament
de deputats, com en effecte, havent ses senyories tingut per molt açertat lo sobredit parer y
posat en execució lo que·ls fou aconsellat lo dit
die primer del corrent en orde al dit excel·lentíssim virrey, lo dit die de vuy, obtinguda primer
hora per medi del síndich del General, ses seyories, per medi de dit don Francisco Sala y Jacintho Sagrera y Xiffré, ciutadà honrat de Barcelona, han enviat una embaxada a la dita
excel·lentíssima senyora duquesa de San Germain, virreyna, offerint-se promptes a tot lo que
fos de major servey de sa excel·lència y del senyor virrey. E poch aprés, tornats que foren,
dits embaxadors han fet relaçió en lo consistori
de ses senyories que la senyora duquesa virreyna
los havie rebuts ab molta demonstració de agasajo, fent particular estimaçió de la atençió del
consistori, dient servirie al senyor duch la demonstració havie fet lo consistori dels senyors
deputats ab sa excel·lència.
8r

8v

Dimecres, a VIII. En aquest die lo síndich del
General, per orde de ses senyories, s’és conferit
ab lo molt reverent canceller a effecte de participar-li lo que havie passat entre dit síndich y don
Custodi, governador de las galeras de Cerdenya, en orde als forsats que haian acabat lo
temps de llur condemnació. Y que ses senyories,
antes de donar orde se fassen represàlies de esclaus de dita galera, com tenen acostumat en los
casos que no se dóna llibertat a dits forsats, per
a poder conseguir son fi, ne donaven part a sa
senyoria. E lo dit molt reverent canceller féu de
resposta estimant molt la atenció del consistori
y que ses senyories se servissen no donar la sobredita orde de represàlies que primer no hagués participat dit negoci ab la senyora duquesa
virreyna, y que tornàs lo síndich per la resposta.
En aquest die, per orde de ses senyories, s’és
conferit lo síndich del General en la galera de
Sant Anthoni de Pàdua de la squadra de Nàpols
a effecte de que se restituís un minyó anomenat
Joseph Llongarriu, que estava detingut per forsa en dita galera. Y no li fou entregat dit minyó
respecte de no trobar-se lo capità de dita galera
en ella.

Dimars, a VII. En aquest die, per orde de ses senyories, és estat registrat un real privilegi de la
Real Audiènçia de Catalunya, de la plaça que
vacca en la sala del molt reverent canceller per
mort del doctor Aleix Tristany, en favor de don
Miquel de Cortiada, altre dels doctors de dita
Real Audiènçia de la sala del noble regent la real
Cancellaria.

Dijous, a VIIII. En aquest die lo síndich del General, per orde de ses senyories, s’és conferit en
casa del molt reverent canceller a effecte de entregar-li un paper o súplica en orde a la extracció de advocat fiscal del General feta a 28 de juliol pròxim passat, en què sortejà lo doctor
Francisco Ferrer y Umbert, pre-a // 9r // tenent
lo procurador fiscal del General no poder obtenir lo dit [...] Ferrer per no tenir los requisits
que demanan los capítols de Cort y [...] altres
que haje de tenir sinch anys cumplits de pràctica
y un privilegi de doctor despedit en favor de dit
doctor Francisco Ferrer. Y, axí mateix, en orde a
la excepció posada per dit procurador fiscal a
Ramon Vilana Perlas, notari de Barcelona, extret en altre dels ajudants de scrivà major de la
visita en la extracció feta a 3 del present y corrent mes de agost, dient «non potest quia est
scriba racionis sue magestatis in presenti principati Cathalonie ac per consequens oficial real».
Los quals papers són assí cusits signats de lletras
A et B, suplicant a sa senyoria sie servit declarar
procehir ditas excepcions. E poch aprés tornat
que és estat dit síndich à fet relació en lo consistori de ses senyories que lo molt reverent canceller havie respost mirarie dits papers y pendrie
resolució tant prest com li fos possible. Y, en

En aquest mateix die lo síndich del General, per
orde de ses senyories, s’és conferit en la galera
capitana de Cerdenya a effecte de demanar al
governador de ditas galeras li entregàs los forçats que havian complert lo temps de sa condemnació. Y, no havent trobat lo dit governador, anomenat don Custodi, en dita galera
capitana, tornant-se’n dit síndich en la present
ciutat trobà al dit governador, acompanyat ab
dos capitans, devant lo palàcio del excel·lentíssim senyor lloctinent y capità general y li digué,
de part de ses senyories, que se servís donar llibertat y entregar-li los forçats que havian acabat
lo temps de llur condemnació. E lo dit governador de ditas galeras respongué que en la ocasió
present los havia de menester per servey de sa
magestat y que tenia las galeras ab molta falta de
xusma. Replicà lo dit Sauleda que exa falta no li
havia de suplir los forçats que havian ja acabat lo
temps de sa condemnació, que, si en los càrçers
de la present ciutat (h)y havia condemnats a galera, que·ls demanàs y que donàs llibertat als
que havian cumplert. A què respongué que
no·ls volia entregar, que ya se’ls donaria recció

a. a continuació una suplicació i un privilegi, transcrits a
l’Apèndix 1, pàgs. 1142 i 1143-1144.
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Onofre Casanoves y Joseph Puig, porters reals,
ciutadans de Barcelona, han fet relació com, per
orde de ses senyories, se són conferits, ço és, Isidro Sió en la ciutat de Tarragona y Falset a donar avís a Honorat Fontanes y a Lluís Magrinyà,
novament extrets en altres dels visitadors per a
visitar los deputats y oïdors del trienni pròxim
passat y altres officials del General, los quals han
acceptat; Pere Nadal en la ciutat de Gerona y
Cistella per a avisar a Sebastià Porcioles y Bresco, extret en altre dels visitadors, lo qual ha acceptat dit càrrech a don Anthon de Rocabertí,
extret en procurador fiscal de dita visita, lo qual
no ha acceptat lo dit càrrech de procurador fiscal de dita visita, y al doctor Joan Pau Janer, extret en advocat fiscal de dita visita, lo qual ha acceptat lo dit càrrech; Onofre Casanovas en la
ciutat de Vich per a avisar a Joseph Llenas, canonge de Vich, axí mateix extret en altre dels visitadors, lo qual ha acceptat lo dit càrrech de visitador, y en la ciutat de Manresa per a avisar al
doctor Maurici Rechs y Golart, extret en ajudant de assessor de dita visita, y ha acceptat lo
dit offici; y Joseph Puig en la vila de Os (a) avisar a Ramon de Siscar, axí mateix extret en altre
dels visitadors, y ha acceptat lo dit offici.

orde als forçats de las galeras de Cerdenya que
havian acabat lo temps de sas condemnacions,
que lo governador de ditas galeras, anomenat
don Custodi, havia offert a la senyora duquesa
virreyna que las galeras estaven molt faltas de
chusma y que a la retirada de la facció que se
sperave fer ab ditas galeras donaria llibertat a
dits forçats, y que ses senyories se servissen participar-li la resolució pendrien sobre est negoci.
En aquest mateix die, per orde de ses senyories,
és anat lo síndich del General ab un recaudo al
molt reverent canceller, dient-li que per part de
Miquel Simó, dit «Miguelillo», y Jaume Subies,
de Vallbona, dit «lo Pastoret», forçats de las galeras de Cerdenya, se feye instància a ses senyories per a què se’ls fos donada llibertat respecte
de haver acabat lo temps de sas // 9v // respective condemnacions. Y que, ab parer dels magnífichs assessors ordinaris y advocat fiscal del General, no podien ses senyories menos que fer les
diligències acostumades per a conseguir la llibertat dels sobredits, que se servís sa senyoria
interposar-se per a què se’ls fos donada llibertat
per cumplir a la obligació de sos càrrechs, quant
no que ses senyories no porien dexar de valer-se
del medi acostumat de represàlies. E lo dit molt
reverent canceller ha fet de resposta que participarie dit negoci ab la senyora duquesa virreyna,
que no moguessen cosa ses senyories y que
tornàs lo dit síndich per la resposta.

Divendres, a X. En aquest die ha fet relació lo
síndich del General en lo consistori de ses senyories de com ere tornat en casa del molt reverent canceller per a saber la resposta de la llibertat de Miquel Simó, Joseph Camprrubí, Jaume
Subies y Joan Avella, que també fonch donat
//10v // en nota a dit molt reverent canceller per
medi del ardiaca lo doctor Olaguer Monserrat,
per orde de ses senyories, forsats de las galeras
de Cerdenya, que han acabat lo temps de sas
respective condempnacions. Y que dit molt reverent canceller havie fet de resposta que havia
donat la nota dels sobredits a la excel·lentíssima
senyora duquesa virreyna, la qual havia offert
enviar a sercar al governador de ditas galeras de
Cerdenya, anomenat don Custodi, per a què
donàs llibertat als sobredits forçats, que ses senyories sabessen ab don Miquel Pellejero, official de la secretaria de sa excel·lència, per a saber
si dita excel·lentíssima senyora havie manat donar dit orde.

En aquest mateix die ses senyories, obtinguda
primer hora per medi del síndich del General,
consistorialment, ab verguers ab massas, acompanyats de molts officials del General y present
casa de la Diputació, se són conferits, anant tots
ab cotxos, en lo convent de la Mercè de la present ciutat, a hont se trobava lo excel·lentíssim
senyor príncep Ludovico, grande de Espanya,
general de las galeras de Nàpols, a effecte de donar a dit excel·lentíssim senyor la benvinguda a
esta ciutat y offerir-se-li en tot lo que fos de son
major servey. Foren rebuts per dit excel·lentíssim senyor a la porta del quarto a hont tenia sa
habitació, que ix al claustro alt de dit convent,
fent entrar a ses senyories primer a dit son quarto. Y, després de assentats ab sas cadiras, circularment, per orga del senyor deputat ecclesiàstich, fonch donada la benvinguda a dit
excel·lentíssim senyor. Y després de haver con
versat un rato se alsaren y los acompanyà dit excel·lentíssim senyor fins a la scala que puja al dit
claustro, baxant quatre o sinch graons de dita
scala. Y allí, fent-se moltas cortesias, se despediren ses senyories de sa excel·lència y ab la matexa forma y acompanyament se’n tornaren a la
present casa de la Diputació.
10r

En aquest mateix die lo excel·lentíssim senyor
príncep Ludovico ha fet entèndrer a ses senyories com havie manat tràurer de la galera Sant
Anthoni de Pàdua a Joseph Llongariu, com per
ses senyories li fonch demanat per medi del síndich del General.
En aquest mateix die vingué lo excel·lentíssim
senyor príncep Ludovico en la present casa de la
Deputació per a despedir-se de ses senyories.
Fonch rebut en la forma acostumada, ço és, per

En aquest mateix die dit Isidro Sió, Pere Nadal,
5
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qual ha preguntat, per part del consistori de ses
senyories, si la senyora duquesa virreyna havie
manat donar llibertat a Miquel Simó, Joan
Camprrubí, Jaume Subies y Joan Avella, forçats
de las galeras de Cerdenya que havien acabat lo
temps de sas condemnacions, com consta per
los actes que lo die de air, per orde de ses senyories, havie entregat lo dit síndich del General a
dit Pellejero. E lo dit Pellejero li ha respost que
ya se havie pres resolució y li ha entregat un
plech clos per don Custodi, governador de ditas
galeras, ab orde que entregàs dits quatre forçats
al dit síndich, com en effecte, essent-se conferit
lo dit síndich ab dit governador en las ditas galeras de Cerdenya, són estats entregats los dits
quatre forçats // 12r // per dit governador a dit
síndich y los és estada donada llibertat.

los magnífichs assessors y officials del General
fins al replà de la scala de la present casa de la
Deputació, per los senyors oïdors militar y real,
ab verguers ab massas, fins al cap de la scala. Entrasse’n dit excel·lentíssim senyor a fer oració en
la capella petita, que estava molt ben adornada,
y després se encaminà dret a la sala dels reys, entrant per mà de las portas que ix al terraplè dels
tarongers, a hont lo estaven agordant los demés
senyors consistorials y, junts, fent-se las degudas cortesias, fent entrar primer // 11r // lo senyor príncep, se’n entraren en la sala del consistori, [...] debaix del dosser, posant-se en mix
dels senyors deputat ecclesiàstich y militar lo dit
senyor príncep. Y després de ésser-se despedit
de ses senyories y rahonat un rato, se alsaren.
Fonch acompanyat dit excel·lentíssim senyor
príncep per tot lo consistori fins al cap de la scala y per los magnífichs assessors, advocat fiscal y
demés officials fins baix a la entrada.

Dilluns, a XIII. En aquest die Anthoni Estertus,
porter real, ciutadà de Barcelona, ha fet relació
com, per orde de ses senyories, s’és conferit en
la ciutat de Tortosa per a donar avís al il·lustríssim y reverent senyor bisbe de Tortosa, extret
en altre dels visitadors, y, per no haver-lo trobat
en dita ciutat, se conferí en la vila de Morella,
regne de Valènçia, en la qual vilaa trobà a sa
i·lustríssima. Y que dit il·lustríssim senyor li digué que no podia acceptar dit càrrech de visitador respecte de trobar-se tant lluny de la present ciutat y trobar-se en la visita de son bisbat.

En aquest mateix die, per orde de ses senyories,
anà lo síndich del General a conferir-se ab don
Miquel Pelejero, official de la secretaria de sa
excel·lència, com per lo molt reverent canceller
los ere estat respost lo dia present, per saber la
resolució de sa excel·lència en orde a manar donar llibertat als forçats de las galeras de Cerdenya que han acabat lo temps de sa condemnació.
Y dit Pellejero respongué a dit síndich que portàs las condemnacions de dits forçats per a què
se havian de examinar en los officis de ditas galeras y fer lo de justícia, com en effecte foren entregats los actes de ditas condemnacions a dit
Pellejero per lo dit síndich.

En aques mateix die me han ordenat a mi, scrivà
major del General, cusís en lo present dietari
una carta del excel·lentíssim senyor lloctinent y
capità general de sa magestat en lo present Principat, que·s en resposta de la que ses senyories li
scrigueren donant-li notícia de la extracció de
// 12v // deputats y oïdors, com més llargament
en dita carta és de véurer, signada de lletra A.

En aquest mateix die lo dit síndich, per orde de
ses senyories, s’és conferit ab lo molt il·lustre
senyor don Pedro Estevan Castellon, governador de la present ciutat de Barcelona, y li ha representat un desorde y ha hagut en lo portal de
Mar entre los officials del General y alguns moros y soldats de galera sobre voler-los impedir la
entrada de certas mercaderias sens pagar drets,
havent estat una de las guardas del General ferit.
Y suplica, de part de ses senyories, fos servit manar als soldats de la guarda de dit portal donassen //11v // assistència a dits officials, que ses senyories havian enviat allà també per dit effecte a
una hora de justícia. E lo dit senyor governador
respongué a dit síndich que, per un recaudo havie tingut de la ciutat, havie donat eix orde a la
porta y que procurarie y hagués tota quietut.

Dimars, a XIIII. En aquest die lo síndich del General, per orde de ses senyories, s’és conferit en
casa del molt reverent canceller y li ha dit que
ses senyories estaven instats dels mercaders y
persones de negocis de la present ciutat per a
què se prengués resolució en lo negoci de voler
plomar las robas y mercaderias [de contra]bando los officials y mi[nistres] de la Capitania general. Y, no obstant estar suspès lo negoci fins a
la resolució se ha de pèndrer [després ...] síndich de la Deputació y fiscal de dita Capitania
no dubtan en las parts de la Bisbal y altres fora
de la present ciutat passar havant en voler plomar ditas robas y mercaderias. Y, axí, que se servesca lo molt reverent canceller se prenga resolució, que lo consistori ho rebrà a mercè. E lo
dit senyor canceller ha fet de resposta que lo die
de aïr havie enviat a sercar lo fiscal de la Capita-

Disapte, a XI. En aquest die lo síndich del General, per orde de ses senyories se és conferit en lo
palau del excel·lentíssim senyor lloctinent y capità general de sa magestat, que Déu guarde, en
lo present Principat y en la secretaria de dit palàcio, a hont ha trobat a don Miquel Pellejero, al

a. a continuació ratllat il·lustríssima.
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mada. Y, arribats que foren los senyors visitadors, absent emperò lo il·lustríssim y reverendissim senyor bisbe de Tortosa, se assentaren en
un banch de vellut carmesí, que per dit effecte
estava<n> posat<s> en dita sala, en presència
dels molt il·lustres senyors diputats y oïdors de
comptes, quiscú de dits senyors visitadors per
son orde, ço és, primer losa // 14r // ecclesiàstichs y després los militars y després los reals. E
lo [...] Joseph de Jalpi y Julià, prior de Santa
Maria de Meyà, féu les protestas següents: que
no fos tret en conseqüència en lo esdevenidor
lo haver-lo precehit en lo present acte de jurament de visitador lo canonge de Vich Joseph
Llinàs, pretenent dit prior precehir als canonges
capitulars. Y, axí mateix, que prestà lo present
jurament ab expressa protesta de renunciar dit
càrrech de visitador sempre que durant aquell
sorteje en altre offici del General que li aparega
acceptar, per esser aqueix lo stil y observança de
la present casa, no obstant lo qual stil y observança a ulterior cautela, requerint a mi, scrivà
major, lleve acte de las sobreditas protestas, essent presents per testimonis Joseph de Sauleda,
cavaller, Francisco Martí, burgès de Vilafranca,
y Barthomeu Roig, notari. Y, seguidament, dits
senyors visitadors, continuant lo dit acte, juraren en mà y poder del molt il·lustre senyor deputat ecclesiàstich en la sòlitab y acostumada
forma, y oÿren sentència de excomunicació
que·ls és estada promulgada del thenor següent:

nia general y li havie dit informàs sobre eix fet
ab tota brevetat, que encontinent [juntarie salas
per] péndrer resolució. E, així mateix, lo dit síndich à dit, de part de ses senyories, a dit molt reverent canceller si se havie pres resolució en lo
negoci de la excepció posada per lo procurador
fiscal del General al doctor Francisco Ferrer, extret novament en advocat fiscal del General,
com també a la que és estat posada per dit procurador fiscal a Ramon Vilana Perlas, notari de
Barcelona, novament extret en ajudant de scrivà
major de la visita. Al que ha respost dit molt reverent canceller, en quant a la excepció dela
// 13r // doctor Francisco Ferrer, novament extret en advocat fiscal [...], havie de oïr a dit Ferrer, y, en quant al dit Perlas, que [...] donar
part a sa magestat.
Dijous, a XVI. En aquest die me han ordenat ses
senyories a mi, scrivà major del General, cusís
en lo present dietari una súplica en llur consistori presentada per part del procurador fiscal del
General ab un vot dels magnífichs assessors ordinaris del General y present casa de la Diputació, al peu de aquella continuat, ab lo qual declaran haver-se [...]métrer Balthazar Oriol en lo
jurament [...] major de la visita, que sortejà als 3
del corrent mes de [...] // 13v // que puga obstar-li la excepció per dit procurador fiscal posada de scrivà de manament, per las rahons en dit
vot llargament expressades, lo qual paper de súplica y vot és assí cusit, signat de lletra A.

«Nos, don Ludovicus a Josa, dacanus et canoncus
sancte Sedis Barcinone, in spiritualibus et temporalibus officialis et vicarius generalis pro illustrissimo et reverendissimo domino barcinonense
episcopo, monemus vos admodum illustres dominos Josephum Llinas, canonicum sancte Sedis vicensis, fratrem Josephum Jalpi et Julia, priorem
Beate Marie de Meya, dompnum Ludovicum Sayol, Sebastianum Porcules et Bresco, Raymundum de Siscar et Gravalosa, Ludovicum Magrinya, Honoratum Fontanet et [...] // 14v // Roig et
Riera, personas juxta formam capituli primi
nove reformacionis extractos in visitatores Generalis principatus Catalonie pro triennio proxime
dimisso, hic presentes pro primo, secundo, tercio et
peremptorio terminis et monicionibus, quatenus
bene et legaliter vos habeatis in vestro officio seu
munere visitatorum quovis amore et rancore
postpositis sed solum Deum et consciencias vestras
intuendo, et pro his auditis excomunicacionis
sentenciam qu[...] in vos et quemlibet vestrum
contra facientem seu contra facientes trina canonica monicione fecimus et promulgamus in hiis
scriptis».

En aquest mateix die, entre las deu y onse de la
matinada, vingueren en la present casa de la Diputació los senyors visitadors extrets per al
trienni pròxim passat per a prestar son jurament, conforme disposició de capítols de Cort.
Y, havent tingut diferències los senyors visitadors ecclesiàstics acerca qui havie de precehir, se
és differit lo jurament per las sinch horas de la
tarda. Y després de haver declarat, per orde de
ses senyories, los magnífichs assessors, advocat
fiscal de la present casa y doctors consulents
aplicats haver de precehir lo canonge de Vich
Joseph Llinàs al doctor fra Joseph de Jalpi y Julià, prior de Santa Maria de Meyà, per las rahons
contengudas en un vot dels sobredits assessors y
consulents, que·s assí cusit signat de lletra B, se
assentaren dits senyors visitadors en lo consistori vell, que vuy és lo aposento que fan sa residència los magnífichs assessors y advocat fiscal
de la present casa. Y, estant los senyors deputats
y oïdors en la sala dels reys de aquella, los manaren avisar per a què ses mercès vinguessen en la
dita sala dels reys a prestar son jurament y oir
sentència de excomunicació ab la forma acostu-

a. a continuació una suplicació i dos vots, trascrits a l’Apèndix 1, pàgs. 1145-1146.
b. a continuació ratllat forma.

a. a continuació una carta, transcrita a l’Apèndix 1, pàgs.
1144-1145.
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que se féu quant fan lo jurament dels senyors visitadors. Y encontinent, per medi del síndich
del General, feren avisar als senyors visitadors,
que estaven junts al quarto de la sala de sant
Jordi, en lo aposento a hont se acostuma tenir
lo consistori de la visita, dient dit síndich de part
de ses senyories si eren servits de venir a asistir al
acte de dita extracció de procurador fiscal de la
visita. E los dits //16r // visitadors vingueren encontinent, acompanyats dels [...] advocat fiscal
y son ajudant y scrivà major. Y, al entrar [dits]
senyors visitadors en la sala dels reys, isqueren
ses senyories de la sala del consistori junt ab los
magnífichs assessors y advocat fiscal del General
y junts se assentaren en lo modo y forma que lo
die del jurament, y, consequutivament, los dits
magnífichs assessors y advocat fiscal y senyors
visitadors y assessors y son ajudant y scrivà major de dita visita, fent-se encontinent la sobredita extracció ab rodolí de cera, ab la forma acostumada, passant lo redolí de mà en mà, ço és,
primer per los senyors deputats y oïdors y assessors y advocat fiscal del General y després per
los senyors visitadors, ab la mateixa forma. Y
fou extret en procurador fiscal per dita visita, en
lloch de dit noble don Anthon de Rocabertí,
mossèn Ignasi Meca y Vilalba.

E seguidament fonch feta extracció de jutges de
processos en la matexa forma que se solan fer las
demés extraccions, conforme disposició del dit
capítol del nou redrès, y foren extrets los següents: per lo estament ecclesiàstic lo canonge
Joseph Llinàs, per lo estament militar mossèn
Sebastià Portules y Brescó, per lo estament real
misser Joseph Roig y Riera.
Divendres, a XVII. En aquest die, per medi del
síndich del General, és estat represen- // 15r //
tat un recaudo al molt il·lustre consistori dels
senyors [... de orde de ses senyories, dient-los se
servissen de no donar pocessió ni admètrer lo
jurament al doctor Joseph Romaguera, extret
en ajudant de advocat fiscal de la visita, ni a Ramon Vilana Perlas, extret en altre dels ajudants
de scrivà major de dita visita, que primer no sie
declarat si proceheixen las excepcions a quiscú
de dits posades per lo procurador fiscal del General. E, poch aprés, los dits molt il·lustres senyors visitadors, per medi de Balthazar Oriol,
scrivà major de dita visita, han enviat un recaudo de resposta a ses senyories dient que en ninguna manera admetran lo jurament als sobredits doctor Romaguera y Ramon Vilana Perlas
que no fos declarat si procehien las ditas excepcions a ells posades per lo dit procurador fiscal
del General.

Dissapte, a XVIII. En aquest die lo síndich del
General, per orde de ses senyories, ha portat un
recaudo al molt reverent canceller dient-li que
se servís pèndrer resolució en orde a la excepció
posada per lo procurador fiscal del General al
doctor Francisco Ferrer y Umbert, extret en advocat fiscal del General, que desijaven ses senyories la declaració de dit negoci, per haver
molt temps que durave y stave suspès. Y, axí
mateix, sia entregat a dit molt reverent senyor
tres condemnacions de forçats que havien acabat lo temps de sa condemnació: la una de Joseph Mir, fill de [...], // 16v // la altre de Pere
Duran y la altre de Joan Ferrer, dit «Janoy»,
dient, de part de ses senyories, fos servit ésser
donada llibertat als sobredits. La qual llibertat
devien solicitar ses senyories per cumplir ab la
obligació de sos càrrechs, màxime havent-hi
instànçia de part, que la tenia per part dels sobredits. E poch aprés, ha fet relació lo dit síndich en lo consistori de ses senyories que lo
molt reverent canceller havie respost, en quant
al doctor Francisco Ferrer y Umbert, que se
pendrie prest resolució sobre la excepció li és estada posada per lo procurador fiscal del General. Y, en orde als forçats han acabat lo temps de
sa condemnació, procurarie los fos donada llibertat.

En aquest mateix die, a les deu horas de la matinada, se féu extracció de altre dels visitadors per
lo estament ecclesiàstich, per no haver acceptat
lo il·lustríssim senyor bisbe de Tortosa lo dit càrrech de visitador que era estat extret, y serviren
de testimonis, ço és: per lo estament ecclesiàstich lo canonge de la Seu de Barcelona Hierònym Francolí, lo doctor Gaspar Vidal y Roca,
canonge de Lleyda, fra Rafel de Padellàs y Casamitjana; per lo estament militar los senyors don
Aleix de Miravall, // 15v // don Francisco Montaner y Çacosta, Francisco Sala y Alamany; per
lo estament real los senyors lo doctor Pau
Roma, lo doctor Esteve Serra y Vilera, lo doctor
en medecina Jaume Fontana. E ses senyories
encontinent feren fer rodolins de cera, en la forma acostumada, y, fets, se féu extracció de altre
dels visitadors, per no haver acceptat lo sobredit
il·lustríssim y reverendíssim senyor bisbe de
Tortosa, y fou extret en son lloch fra Joseph Bover, abat de Gerri.
E, axí mateix, casi encontinent, volent ses senyories fer extracció de procurador fiscal de la
visita, per no haver acceptat lo dit càrrech de
procurador fiscal de dita visita lo noble don
Anthon de Rocabertí, en què era extret, y no
haver acudit lo die 16 a prestar son jurament,
feren posar los banchs de vellut carmesí a la sala
dels reys de la present casa, en lo modo y forma

En aquest mateix die, essent vingut Pau Feu,
mercader, en lo consistori de ses senyories dient
fossen ses senyories servits instar se prengués re8

En aquest mateix die ses senyories, per medi del
síndich del General, fonch reportat al molt reverent canceller, com a tenint special delegació
del excel·lentíssim senyor lloctinent y capità general de sa magestat en lo present Principat, que
se troba en la frontera governant las reals armas,
un paper que conté dos excepcions posades per
lo procurador fiscal del General lo die de 28 de
juliol pròxim passat: la una al doctor don Francisco Meca y Vilalba, extret en assessor del General lo die de 28 dejuliol pròxim passat, dient
que no tenia los requisits que demana lo capítol
[.] de las Corts del any 1533, ço és, que hage
practicat com a doctor sinch anys cumplits; y la
altre al doctor Joseph Romaguera, extret en
ajudant del advocat fiscal de la visita, dient que
no podia exercir dit officia // 18r // per no tenir
los requisits que demana lo capítol 1 de [les
Corts] 1599 del nou redrés, ço és, trenta anys
de edat y sis anys complits de pràctica del present Principat, suplicant a dit molt reverent senyor canceller sia servit manar declarar procehir
ditas excepcions per lo dit procurador fiscal posades contra los dits don Francisco Meca y Vilalba y doctor Romaguera, y fer nova extracció
de altre dels assessors de la Deptació y també de
ajudant de advocat fiscal de la visita, com las ditas cosas més llargament estan contengudes en
lo dit paper, còpia del qual és assí cusit signat de
lletra A.

solució sobre lo fet de la Capitania general de
voler plomar robas y mercaderias de contrabando, que dit Pau Féu tenia una partida de boqueals comprada y no podie valer-se ni adinerar
roba, per no poder-se-la’n aportar en sa casa
que no fos declarat dit negoci. E ses senyories,
per medi del síndich del General, han enviat un
recaudo al dit molt reverent canceller participant-li dit negoci, suplicant-li la declaració. E lo
dit molt reverent canceller ha fet de resposta
que lo die de demà, 19 del corrent, enviarie a
cercar al fiscal de la Capitania general per a què
digués los motius que tenie per a què se haguessen de plomar ditas robas y que procurarie se
declaràs dit fet ab la major brevedat posible.
17r

Dilluns, a XX. En aquest die, per orde de ses senyories, lo síndich del General és anat a casa del
molt reverent canceller per a saber la resposta en
orde a donar llibertat a Joseph Mir, Pere Duran
y Joan Ferrer, forçats de las galeras de Cerdenya
que han acabat lo temps de sa condemnació. E
lo dit molt reverent canceller ha fet de resposta
que acudissen ses senyories a don Pedro de Leiva, general de ditas galeras de Cerdenya, que
ere arribat lo die de aïr de Madrit. Y que quant
lo dit don Pedro de Leiva no donàs orde per a
què fos donada llibertat als sobredits forçats,
que acudissen ses senyories a dit molt reverent
canceller.
En aquest mateix die, per orde de ses senyories,
s’és conferit lo síndich del General en casa don
Joseph de Rocabertí, a hont posave lo general
de las galeres de Cerdenya don Pedro de Leiva,
y li à entregat un memorial de quatre forçats de
ditas galeras que havian acabat lo temps de sa
condemnació, ço és, Joseph Mir, Pere Duran,
Joan Ferrer y Isidro Granyó, prevere, suplicant
a dit don Pedro de Leiva, de part de ses senyories, fos servit manar donar llibertat als sobredits. E lo dit don Pedro de Leiva ha respost [...]
//17v // dit memorial y que procurarie fos donada llibertat als sobredits, que desitjave servir a
ses senyories.

18v

Dimars, a XXI. En aquest die lo il·lustre senyor
oÿdor ecclesiàstich és baxat en la Llotja de mar
de la present ciutat y s’és conferit en la casa del
General y en lo aposiento del receptor dels fraus
de aquella a effecte de pendre inventari dels
fraus se trobavan en aquell. Y s’i han trobats los
següents: primo divuyt pessas de tafatans de differents colors de quart y mitg y de strets, apresos per frau del General de casa de Pere Valeta,
botiguer de telas de la present ciutat; ítem una
pessa de moqueals apresos per frau de la Bolla
de casa de la senyora Anthònia T., forastera, de
tir de nou canas, dos palms.

Disapte, a XXV. En aquest die, a quatre horas de
la tarda, ses senyories, ab intervenció y presència
dels senyors visitadors com és acostumat, feren
extracció de procurador fiscal de la visita en
lloch y per no haver acceptat dit càrrech mossèn
Ignasi Meca y Vilalba: és estat extret mossèn Joseph de Amigant. Al qual fonch posada excepció per lo procurador fiscal del General, dient
«non potest quia de presenti est deputatus». Passàs ha extracció de altre subjecte y fonch extret
lo dit mossèn Ignasi Meca y Vilalba. E com hagués renunciat lo dit offici, volent proseguir ses
senyories en fer extracció de altre subjecte en
son lloch, lo procurador fiscal del General disentí, dient que en ninguna manera se proseguís
en la extracció de altre subjecte que primer no
fos avisat altre vegada dit Meca y Vilalba, per si
acàs volia acceptar dit offici, per ser eix lo stil de
la present casa. E ses senyories, ab parer dels
magnífichs Joseph Areny, servint lo offici de altre dels assessors de la present casa, y lo doctor
misser Francesch Campderrós, servint lo offici
de advocat fiscal, pasaren a extracció de altre
subjecte, attenent a la renunciació de dit Meca y
Vilalba, y fonch extret mossèn Narcís Descallar.
a. a continuació aquest paper, transcrit a l’Apèndix 1, pàgs.
1146-1147.
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En aquest mateix die, a la tarda, s’és partit de la
present ciutat // 19r // lo il·lustre senyor oïdor
real per la ciutat de Gerona, per affers seus propis.
19v

que en est cas tant lo principal com lo subrogat
se’ls dóna lo salari enter; attenent també que los
senyors deputats y oïdors de comptes del trienni
passat, inseguint la disposició de dit capítol de
Cort, aprobaren la subrogació feta per lo dit Figuerola en persona de dit doctor Campderrós
ab doble salari, per lo just impediment de dit
doctor Figuerola, lo qual encara dura, y li prengueren lo jurament; attenent també que en via
de dret lo official temporal, finit lo temps, continua son offici usque ad adventum successoris ab
lo mateix salari que antes tenia; attès també que
en via de dret és cert que lo subrrogat, durant lo
llegítim impediment del principal se diu y és official ordinari, com lo principal, y gosa de totas
las prerrogatives de aquell y continua dit offici
etiam usque ad adventum successoris; y attès, axí
mateix, que lo estil y observansa de la present
casa és estada y és que los subrrogats en los officis temporals, acabat lo temps han continuat y
continuan lo exercici de llurs officis usque ad
adventum successoris, per ço són de vot y parer
que lo dit doctor Campderrós, subrrogat predit, pot y deu continuar lo offici de advocat fiscal de la present casa durant lo impediment de
dit doctor Figuerola y fins jure lo successor en
dit offici ab las matexas prerrogativas y emoluments que servia antes de acabar dit temps. Y,
per consegüent, // 21r // los dits senyors deputats deuhen de diners del General manar pagar
lo salari enter, tant al dit doctor Campderrós,
subrrogat, com a dit doctor Figuerola, principal, durant lo impediment predit y fins que jure
lo successor.

Divendres, a XXXI. En aquest die lo doctor en
medecina Pau Fuster ha fet relació, mitjensant
jurament, en lo consistori de ses senyories com
lo doctor Diego Figuerola, advocat fiscal del
General, ha continuat de des de que féu relació
en lo consistori de ses senyories fins vuy en sa
indisposició de poder servir son offici de advocat fiscal y continua.
En aquest mateix die me han ordenat ses senyories a mi, scrivà major del General, cusís y continués en lo present dietari un vot de dos doctors
del real consell y lo doctor Olaguer Montserrat,
altre // 20r // dels assessors ordinaris del General
y present casa de la Diputació, acerca si lo doctor Francesch Campderrós, qui serveix lo offici
de advocat fiscal del General ab doble salari y
adeales per malaltia del doctor Diego Figuerola,
havent acabat lo sexenni de advocat fiscal lo dit
doctor Diego Figuerola pot y deu continuar lo
dit offici de advocat fiscal ab dit doble salari y
adeales, havent-se feta extracció de altre advocat fiscal, fins a tant que lo nou extret haje pres
possessió y jurat. Lo qual vot és signat de lletra
A y del thenor següent:
«Vot. A.
Ena lo fet consultat per los molt il·lustres senyors deputats y oïdors de comptes del present
Principat als magnífichs doctors de la Real Audiència y assessor baix firmat sobre si, havent
acabat lo sexenni de advocat fiscal de la present
casa lo doctor Diego Figuerola y havent servit
dit offici lo doctor Francisco Campderrós, subrogat per malaltia de dit Figuerola ab doble salari, y havent-se fet nova extracció de altre advocat fiscal, lo qual encara no ha jurat ni pres
possessió de dit offici, si en lo ínterim y fins a
tant que dit nou extret o altre en son lloch
haurà jurat pot dit Campderrós, subrrogat predit, continuar lo offici dit ab lo doble salari durant lo impediment de dit doctor Figuerola sens
altre nominació de dit Figuerola y aprobació del
molt il·lustre consistori, vist lo capítol 22 de las
Corts 1599 del nou redrés, vistos los exemplars
de la present casa y vist lo que se havia de vèurer; attès que [...] // 20v // de Cort està disposat
en cas de malaltia o just impediment de algú
dels officials del General pugue lo dit official
anomenar subrogat per a servir lo offici, a arbitre y coneguda dels senyors deputats y oïdors, y

Doctor Joseph Aleny. Doctor Olaguer Montserrat, assessor. Doctor Joan Batista Pastor.»
En aquest mateix die me han ordenat ses senyories cusís en lo present dietari una carta de sa
magestat, la qual és signada de lletra B, del thenor següent:
«B. La reyna governadora.
Diputadosa. He entendido por una carta de quatro deste los que havéis sido extractos el día 22 del
pasado en diputados y odores de qüentas del General de esse Principado y que quedávades exerciendo estos officios. Y fío, con raçón de vuestra
atençión y celo, que no sólo cumpliréis en ellos con
vuestras obligaciones al servicio del rey, mi hijo,
sino que también miraréis por el bien comun de
essa provinçia que yo desseo, y que mereceréis las
horas y favores que devéis prometeros de mi gratitud. Datado en Madrid a XXI de agosto MDCLXXIIII. Yo, la reyna.

a. l’original d’aquest vot es troba intercalat entre els folis 19v
i 20r del dietari.

a. l’original d’aquesta carta es troba intercalat entre els folis
20v i 21r del dietari.
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casa, a effecte de poder-se fer la extracció de
procurador fiscal de la visita.

Vidit don Melchor de Navarra, vicecancellarius.
Vidit don Paulus Villacampa, regens. Vidit don
Michael de Calba. Vidit don Marchio de Castellnovo. Vidit don Luis Matheu, regens. Vidit Hieronimus, protonotarius. Vidit Exea, regens. Vidit
Fernandez ab Heredia, regens. Marchio de Villalba. Vidit don Josephus de Bo[xadors, regens].»
21v

Dilluns, a III. En aquest die ha fet relació lo doctor Pere Cardona, servint lo offici de síndich del
General, com de orde de ses senyories, lo dia
present, se és conferit ab los molt il·lustres senyors visitadors y los ha dit que, en orde al reparo que tenian dits senyors visitadors sobre la extracció de procurador fiscal de la visita, en quant
a passar los rodolins en mans de dits visitadors
antes que als assessors y advocat fiscal de la casa,
havian resolt dits senyors deputats y oÿdors
comètrer la matèria a dits assessors y advocat fiscal [...] // 22v // casa per a què vessen lo que se
havia de fer. Y que, si (a) dits visitadors los aparexia, podian donar orde a sos assessors y advocats fiscals que·s conferissen ab dits assessors y
advocat fiscal de la casa y vessen lo que fos de
justícia. Y que dits senyors visitadors havian respost que conferirian la matèria y respondrian a
ses senyories.

En aquest mateix die, present en lo consistori
de ses senyories lo il·lustre senyor fra Joseph
Bover, abat de Santa Maria de Gerri, novament
extret en altre dels visitadors per lo estament ecclesiàstich en lloch y per no haver acceptat lo
il·lustríssim y reverendíssim senyor bisbe de
Tortosa, ha prestat lo sòlit y acostumat jurament en mà y poder de ses senyories y ha oÿt
sentència de excomunicació que li és estada
promulgada, del thenor següent:
«Nos, don Ludovicus de Josa, decanus et canonicus sancte Sedis Barcinone, officialis et vicarius
generalis pro illustrissimo et reverendissimo domino barcinonense episcopo, monemus illustrem
doctorem fratrem Josephum Bover, abatem Beate
Marie del Gerri, personam juxta formam capituli primi nove reformacionis extractum in visitatorem Generalis Cathalonie pro triennio proxime
dimisso, hic presentem, pro primo, secundo, tercio
ac peremptorio terminis et monicionibus quatenus bene et legaliter te habetis in tuo officio seu
munere visitatoris, quovis amore et rancore postpositis sed solum Deum et conscienciam tuam intuendo, et pro his audis excomunicacionis sentenciam quam [...] contrafacientem trina canonica
monicione premissa fecimus et promulgamus in
his [...]».

E més, fa relació com dit die y poc després, de
orde de ses senyories, se és conferit ab dits molt
il·lustres senyors visitadors y los ha dit, en resposta del recado que dits senyors visitadors havian enviat al molt il·lustre consistori, que lo decret de sa magestat, que Déu guarde, disposava
que la extracció dels officials de la visita havia de
fer-se ab assistència dels dos consistoris y, axí,
que dits senyors deputats no podian passar per
lo que dits senyors visitadors volian, de què sens
sa assistènçia se fes la extracció de dit procurador fiscal. Y també que li die de vuy espiravan
los tres dies y que, per quant era forçós, segons
dit decret, haver-se de fer la extracció de dit
procurador fiscal que dits senyors visitadors fossen servits venir bé en asistir a dita extracció
sens ventillar lo dit dubte dels rodolins, per
rahó de la brevedat del temps, passant per la observança y per lo que se ha estilat fins ara. Y que,
en tot cas, si·ls aparexia, podian protestar y que
dits senyors visitadors havian respost que conferirian la matèria y respondrian a ses senyories.

En aquest mateix die, per orde de ses senyories,
fonch reportat al molt reverent canceller, per
medi del síndich del General, un paper que conté
las rahons que assisteixen al procurador fiscal del
General contra las cridas manadas publicar per
part de la Capitania general para que se suspenga
lo plomar ab las armas de dita Capitania moqueals y altres robas y mercaderias que se pretén per
dita Capitania general ser de contrabando, còpia
del qual paper és assí cusit, signat de lletra Aa.
22r

23r

Setembre MDCLXXIIII
Disapte, al primer de setembre MDCLXXIIII. En
aquest die ha fet relació lo doctor Pere Cardona, servint lo offici de síndich del General, com
per orde de ses senyories s’és conferit ab los
molt il·lustres senyors visitadors a effecte de instar-los prenguessen resolució en lo dubte tenian
en orde als redolins ab los assessors de la present

En aquest die és estat presentat en lo consistori
de ses senyories un real privilegi de la Real Audiència civil del present principat de Catalunya,
despedit en favor del doctor Joan Batista Roca y
Julià, en deguda forma de Cancelleria, datat en
Madrit a 12 de juliol del corrent any 1674, lo
qual és estat vist y regonegut per los magnífichs
assessors y advocat fiscal del General y present
casa de la Diputació, y vist venir ab dita deguda
forma de Cancelleria, despedit com en registre.
Divendres, a VII. En aquest die ha fet relació lo
doctor Pere Cardona, servint lo offici de síndich
del General, com, de orde de ses senyories, lo

a. a continuació aquest paper, transcrit a l’Apèndix 1, pàgs.
1147-1148.
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[ 1674 ]

[ 1674 ]

die de 27 de agost proppassat, anà al molt reverent canceller a effecte de instar-li la declaració
de las excepcions opposades per lo procurador
fiscal al doctor don Francisco Meca y Vilalba,
extret en assessor de la casa, al doctor Francisco
Ferrer y Umbert, canonge de Girona, extret en
advocat fiscal, y al doctor misser Joseph Romaguera, extret en ajudant de advocat fiscal de la
visita, y que dit molt reverent canceller li respongué que quant antes faria que dita declaració se fes, juntant las tres salas per dit effecte.
23v

24r

sent casa per lo dels rodolins per la extracció de
procurador fiscal de la visita, advertint a dit
molt il·lustre consistori que després los dits senyors deputats podrian ser carregats a no fer las
diligèncias que [...], y, axí, los encomanavan la
brevedat en la resolució.
Dimecres, a XII. En aquest die ha fet relació lo
doctor Pere Cardona, servint lo offici de síndich
del General, com lo die de aïr, de orde de ses senyories, se conferí ab lo molt reverent canceller
y li instà la declaració de la excepció opposada al
advocat fiscal extret, y que dit molt reverent
canceller respongué que enviaria als que feyan
las parts de dit extret per a què promptament
entregàs los papers que tenan que entregar, o
fessen lo que se havia de fer, perquè se havia de
declarar dita excepció y que la declararia tan
prest com podriaa.

E més fa relació dit síndich com lo die de avuy,
de orde de ses senyories, és tornat a dit molt reverent canceller per lo mateix effecte de instar-li
dita declaració de escepcions y que dit molt reverent canceller li ha respost que, en orde a la
excepció de dits Meca y Vilalba y de Romaguera ja se havia declarat que no procehian, y que
en quant a la excepció de dit Ferrer y Umbert
no s’i havia pres encara resolució per quant lo
dit havia de informar y se havia de oïr en orde lo
que tenia que al·legar per sa part y que se declararia quant més prest se podria.

25r

Dilluns, a X. En aquest die ha fet relació lo doctor Pere Cardona, servint lo offici de síndic del
General, com lo die de disapte, que comptavem
a 8, de orde de ses senyories se conferí ab lo
molt reverent canceller y li digué que ses senyories li havian manat digués a sa senyories que ab
tota brevedat se servís declarar la excepció oposada al canonge Francisco Ferrer y Umbert, extret en advocat fiscal de la casa, per quant dita
excepció era la que més pressa portava en declarar-se, per ço que la casa pagava vuy dos salaris
de advocat fiscal: lo un al doctor Figuerola y lo
altre al doctor Campderrós, subrogat per indisposició de dit Figuerola. Y que, en cas se declaràs la excepció en favor de dit Ferrer, lo dit també pretendria salari, dient que no havia estat per
ell lo no servir y en aqueix cas vindria a pagar la
casa tres salaris de advocat fiscal, y despatxant-se
dita declaració de dita excepció ab un sol salari
tindria prou. Y que, per lo tant, se servís sa senyoria fer se declaràs dita excepció, per lo molt
que importava. Y que dit molt reverent canceller respongué que ja havia dit a un jermà de dit
canonge Ferrer, al qual havia enviat a sercar,
que despedissen lo que havia de fer de papers o
informacions, perquè dita excepció se havia de
declarar y que procuraria en declarar aquella
tant prest com podria.

Disapte, a XV. En aquest die, a las sis horas de la
tarda, lo magnífich Thomàs Morer, prevere, en
quiscun dret doctor, com ha procurador entre
altres del doctor en medeçina Hyacintho Gibert, receptor de las taulas foranas de la col·lecta
de la Bolla de Barcelona y dels fraus y fogatjes
del General de Catalunya, (com) consta de sa
procura en poder de Pere Pau Vives, notari públich de Barcelona, en jornada de 20 de mars
del any 1671, la qual és assí cusida signada de
lletra A, constituït personalment en presençia
del molt il·lustre senyor Hieroni Garçia, oïdor
militar, personalment trobat malalt en lo llit, en
casa de Francisco Potau, mercader en lo carrer
de ...b de la present ciutat, a hont fa sa pròpia
habitaçió, en dit nom ha renunciat lo dit offici
de receptor de las taulas foranas de la col·lecta
de Barcelona, fraus y fogatjes del General en mà
y poder de dit molt il·lustríssim senyor oïdor
militar y en favor del noble don Luís de Camporrells, cavaller de la orde de Sant Jaume de la Espasa, per ésser altre dels officis antichs y que se
poden alienar. E lo molt il·lustre senyor oïdor
ha fet de resposta que acceptave la // 25v // dita
renunciació, sí y en quant per capítols de Cort li
és lícit y permès, present jo, Joan Argila, secretari y scrivà major del General de Catalunya, y
presents per testimonis Agustí Puig, tirador de
or, ciutadà de Barcelona, y Anthoni Perich, de
la família de don Francisco Montserrat y Vives.
E seguidament, a las sis horas y mitja de dita tarda, lo dit doctor Thomàs Morer, en dit nom, à
fet semblant renunciació de dit offici en favor
de dit don Luís de Camporrells en mà y poder
del molt il·lustre senyor don Joseph de Ami-

Dimars, a XI. En aquest die ha fet relació lo doctor Pere Cardona, servint lo offici de síndich del
General, com de orde de ses senyories se és conferit ab lo molt il·lustre consistori dels visitadors, a effecte de [...] // 24v // la resolució en
orde al dubte tenian ab los assessors de la pre-

a. a continuació una procura i una relació, transcrites a
l’Apèndix 1, pàgs. 1148-1151.
b. a continuació un espai en blanc d’uns dos cms.
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sentar y deduís lo que tenia que deduir. Y que
dit germà de dit extret li havia dit que estava
acabant un memorial en dret y que lo encargaria
quant antes, y que dit molt reverent canceller li
havia recomanat lo breu despaig, per quant la
csa pagava vuy dos salaris de advocat fiscal y estave en perill de pagar-ne // 27r // tres.

gant, deputat militar, personalment trobat en la
casa de sa pròpia habitació, que té en la present
ciutat, en lo carrer de ...a E lo dit senyor deputat
militar ha fet la matexa resposta que lo dit senyor oïdor militar, present yo, dit Argila, y presents per testimonis los sobredits Puig y Perich.
Y encontinent, als tres quarts de las set horas de
dita tarda, lo dit doctor Thomàs Morer, en dit
nom à fet semblant renunciació de dit offici en
favor de dit noble don Luís de Camporrells en
presència del molt il·lustre senyor Joan Alòs,
deputat real, personalment trobat en la casa que
fa sa habitació, devant casa la ciutat, dita la «casa
del Taule». E lo dit senyor deputat real ha fet la
matexa resposta que los sobredits senyors deputat y oïdors militars, present yo, dit Argila, y
presents per testimonis los dits Puig y Perich. Y
finalment, a las set horas de dita tarde, fonch
feta semblantb // 26r // renunciació per lo dit
doctor Thomàs Morer, en lo dit [nom, de] dit
offici en favor de dit don Luís de Camporrellls
[en presència] del molt il·lustre senyor doctor
Esteve Mercadal, ardiaca y canonge [de la santa] Seu de Vich, deputat ecclesiàstich, personalment trobat en lo palau del rey de la present
ciutat, a hont fa sa pròpia habitació. E lo dit senyor deputat ecclesiàstich ha fet la mateixa resposta que los sobredits demés senyors consistorials, present yo, dit Joan Argila, scrivà major
del General de Catalunya, y presents per testimonis los sobredits Puig y Perich.

E més, fa relació com, de orde de ses senyories,
los dies de aïr y abans de aïr, se conferí ab lo excel·lentíssim senyor príncep de Piorclin, general
de las galeras de Nàpols, cada un de dits dos dias
per un different, a effecte de demanar-li fos servit
manar posar en llibertat dos minyons o joves que
estavan en las galeras de Sant Francisco y Patrona
de Nàpols violentats, volent los de ditas galeras se
fessen soldats y ells, no volent-se’n fer, en las
quals galeras los havian aportats ab algunas traças,
impedint-los després la axida de ellas, per haver
acudit sos parents dels dits a instar a ses senyories.
Y que, havent ab molta galaneria donat orde lo
dit excel·lentíssim senyor general al alguasil real
de ditas galeras que se’n anàs ab dit síndich a ditas
galeras y que li entregassen dits minyons, se’n
anaren a ditas galeras y tragueren de aquellas als
dits, restituint-los a sa antiga llibertat.
27v

En aquest mateix die me han ordenat ses senyories a mi, scrivà major, cusís en lo present dietari
un paper que conté la relació de la batalla que
ha tingut las armas del senyor emperador (dels)
olandesos assistidas de las del rey nostre senyor,
que Déu guarde, en las parts de Flandes a 11 de
agost pròxim passat, lo qual paper és signat de
lletra A.
26v

Dimars, a XVIII. En aquest die és tornat en lo
consistori de ses senyories lo il·lustre senyor oïdor ecclesiàstich, lo qual era anat fora la present
ciutat.

Dilluns, a XXIIII. En aquest die ha fet relació lo
doctor Pere Cardona, servint lo offici de síndich
del General, com lo die de 22 del corrent, de
orde de ses senyories, se conferí ab lo molt reverent canceller a effecte de instar-li lo despaig de
la declaració de la excepció opposada al extret
en advocat fiscal. Y que lo dit molt reverent canceller respongué que la part li havia dit que ja se
estava acabant lo memorial que feyan en la
matèria, y que en punt se declararia la excepció.
E més, fa relació com, de orde de ses senyories,
los dias de 22 y 23 del corrent, se és conferit ab
lo excel·lentíssim senyor príncep de Piorclin y
després a las galeras de Nàpols, a effecte de tràurer de ellas tres minyons jóvens anomenats Lluís
Noves, del Hospitalet, Salvador Cruïlles, de Badalona, y ...a Sagarra, de la present ciutat, los
quals estan en ditas galeras y los tenian ells violentats, volent se fessen soldats.

Dijous, a XX. En aquest die ha fet relació lo doctor Pere Cardona, servint lo offici de síndich del
General, com, de orde de ses seyories, lo die de
dilluns se conferí ab lo molt reverent canceller y
li instà la declaració de la excepció oposada al
advocat fiscal extret. Y que dit molt reverent
canceller respongué que ja havia enviat a cercar
a un germà de dit extret y li digué que dita extracció se havia de declarar, y que, axí, promptament, presentàs los papers que tenia que pre-

En aquest mateix die és estat reportat a ses senyories un decret del molt reverent canceller
com ha tenint especial delegació del excel·lentíssim senyor virrey, declarant no procehís la excepció posada perb // 28r // lo procurador fiscal
al doctor Joseph Romaguera, extret en [...] de
ajudant de advocat fiscal de la visita, com en dit
[...] de vèurer, que·s assí cusit signat de lletra A.
E ses senyories, per medi del síndich del Gene-

a. a continuació un espai en blanc d’uns dos cms.
b. a continuació segueix la relació anterior, mal foliada i enquadernada.

a. a continuació un espai en blanc d’uns dos cms.
b. a continuació un ordre, transcrit a l’Apèndix 1, pàgs.
1151-1152.
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«A.

aserca del [...]tat entre los dos molt il·lustres
consistoris sobre si en las [...] que·s fan dels officials de la visita ab concurs de un y altre consistori deuhen las membranas dels redolins, després que han passat per mans dels senyors
deputats y oïdors, passar per mans dels magnífichs assessors de la dita casa de la Diputació primerament, que no arribar a las mans dels senyors visitadors, pretenent dits senyors deputats
que la dita memebrana deu passar després que
la han vista dits senyors deputats a sos assessors
y després deu anar a dits senyors visitadors, y, al
contrari, pretenen dits senyors visitadors que
després de dits senyors deputats y oÿdors deu
anar dita membrana a ses senyories, antes dels
assessors de dits senyors deputats, ohidas unas y
altras rahons que, per part de un y altre consistori se són al·legades aserca del dit dupte y attenent lo que se ha observat fins vuy en las extraccions dels officials de la visita quant los dits
senyors visitadors concorran ab dits senyors deputats, que és que la membrana del redolí lo
pren primerament lo senyor deputat ecclesiàstich y després la dóna a sos companys y luego
passa als assessors de la casa de la Diputació, que
estan inmediats al consistori dels senyors deputats en los actes de ditas extraccions, y després,
prenent la membrana lo verguer de la present
casa la dóna al molt il·lustre senyor visitador
president ecclesiàstich del molt il·lustre consistori de la visita, y lo dit a sos companys, y després passa als assessors y ajudants de dita visita,
com axí se és observat en las extraccions dels officials de la visita, tant en las visitas pa- // 29v //
sadas com en la última precedent, la qual observança declara qualsevol dupte que en dit y altres
casos se puga suscitar; per tant y altrament, per
a què no se diferesca la extracció fahedora de
procurador fiscal de la present visita, los assessors, advocat fiscal de la casa de la Diputació y
assessors, advocat fiscal y ajudants de la visita
baix firmats són de vot y parer que, per ara y
sens prejudici de la pretensió de un y altre consistori, se observe lo que fins ara s’és observat,
ço és, que la dita membrana dels redolins en las
extraccions dels officials de la visita, en concurrència dels molt il·lustres visitadors, passe
per los senyors deputats y per los assessors y advocat fiscal de la Diputació primerament y després als senyors visitadors assessors, advocat fiscal y sos ajudants de la visita, per son grau, y axí
ho senten salvo et cetera.

Ena lo fet consultat per part dels molt il·lustres
senyors deputats y oÿ- // 29r // dors de comptes
del General de Catalunya y los molt il·lustres
[...] del General y present casa de la Diputació

Meca, assessor. Braço, assessor visite. Rechs et Gallart, coadjutor assessoris. Areny, assessor. Campderros, advocatus fisci Generalis. Romaguera, coadjutor.»

a. l’original d’aquest vot es troba intercalat entre els folis 28v
i 29r del dietari.

E ses senyories y senyors visitadors, posant en
execució lo contengut en dit vot, essent estats

ral, han enviat un recaudo al consistori dels
molt il·lustres senyors visitadors donant-los notícia de dit decret, dient-los que podien posar
en pocessió y admètrer lo jurament al dit doctor
Romaguera en lo dit offici de ajudant de advocat fiscal de la visita. Los quals molt il·lustres senyors visitadors han fet de resposta estimaven a
ses senyories la solicitut y cuidado se havie tingut en la declaració de dit negoci, y que es posarie en execució lo contengut en dit decret, donant pocessió a dit doctor Romaguera de dit
offici de ajudant de advocat fiscal.
Dimecres, a XXVI. En aquest die ha fet relació lo
doctor Pere Cardona, servint lo offici de síndich
del General, com, de orde de ses senyories s’és
conferit ab lo molt reverent canceller a effecte
de instar-li lo despaig de la declaració de la excepció opposada al extret en advocat fiscal de la
present casa. Y que dit molt reverent canceller
ha respost // 28v // que encara no li havian aportat lo memorial y que en punt que pogués faria
se declaràs dita excepció.
Dijous, a XXVII. En aquest die, volent ses senyories fer extracció de procurador fiscal de la visita
en lloch y per no haver volgut acceptar dit càrrech don Narcís Descallar, la qual extracció se
ha dilatat molts dies respecte del dubte suscitat
entre ses senyories y lo molt il·lustre consistori
dels senyors visitadors, qui assisteix en semblants extraccions que se fan dels officials de la
visita, acerca del modo y forma se ha de tenir en
llegir lo rodolí de cada hu dels insiculats en lo
offici de què se fa extracció, pretenent los dits
molt il·lustres senyors visitadors que després de
haver llegit dit rodolí los senyors diputats y oïdors deu ser reportat a dits senyors visitadors
antes de llegir aquell los magnífichs assessors y
advocat fiscal del General, com és acostumat. Y,
després de molts recaudos enviats de l’un de
dits consistoris a l’altre, en orde al ajust de dita
pretensió, essent estat acordat per dits dos consistoris que los magnífichs assessors y advocat
fiscal ordinaris de la present casa conferissen la
matèria ab lo magnífich assessor advocat fiscal y
sos ajudants de la visita, los quals, després de
moltas differents juntas, han fet un vot aserca
dita pretensió. Lo qual vot és assí cusit, signat
de lletra A, y del thenor següent:
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ge Francesch Ferrer obtingués algun decret de
sa magestat, que Déu guarde, ya fos de suplament de grau y pràctica o altre qualsevol ab lo
qual se ordenàs posar en possessió del dit offici
de advocat fiscal, que vostra senyoria, en observança del capítol 5 del nou redrés del General,
Corts 1599, fasse las diligèncias convenients per
la obsevança dels capítols de Cort, suplicant axí
mateix a vostra senyoria sie servit manar, segons
la observança del capítol 59 de las ditas Corts de
1599, al scrivà major de la casa toque oblata de
la present suplicació y que aquella continue en
lo dietari corrent, que suplican sic vel alio meliori modo, officio et cetera, altissimus et cetera.

primer avisats dits senyors visitadors per medi
del síndich del General, són vinguts en la sala
dels reys de la present casa, acompanyats en lo
modo y forma que vingueren a 17 de agost pròxim passat per a fer extracció també de procurador fiscal de la visita. Sentaren-se en los // 30r //
banchs de vallut, com és acostumat, y lo scrivà
[major de la] visita al costat de mi, scrivà major
del General, [...] extracció de dit offici de procurador fiscal de la visita, llegint los rodolins sí y
conforme narra lo sobredit vot, y fonch extret
don Fèlix de Marimon.
En aquest mateix die, essent estada presentada
en lo consistori de ses senyories una súplica per
part de diversos insiculats en la bossa de assessors y advocat fiscal del General de Catalunya y
present casa de la Diputació, instant nova extracció de advocat fiscal de la present casa per
rahó de la excepció posada per lo procurador
fiscal de dit General al doctor Francisco Ferrer y
Umbert, canonge de la santa Iglésia de Gerona,
extret en lo dit offici de advocat fiscal del General a 27 de juliol pròxim passat, ses senyories me
han ordenat a mi, scrivà major del General, cusís y continuàs aquella en lo present dietari, com
dits insiculats demanan. La qual súplica és signada ab senyal de lletra C y del thenor següent:

Doctor et prior Jalpi et Julia. Bru et de Olsina.
Molins. Joffreu. Fornaguera.
31r

Oblata XXVIII septembris MDCLXXIIII in consistorio.
Et domini deputati, intervenientibus dominis
auditoribus compotorum, [...] que aserca de la
excepció opposada al doctor y canonge Francesch Ferrer y Umbert per lo procurador fiscal
del General, han portat aquella al molt reverent
canceller y, ab paper a part, justificat las causas
per las quals proceheix la dita excepció. Y que
ab continuos recados han instat y instan la declaració de dita excepció per medi de son síndich, lo que fins vuy no és estat possible alcansar, y que·s lo continuar ditas diligèncias ab dit
reverent canceller. Y, en quant a la impertració
de suplement de grau y pràtica conté dita suplicació, se instaria a sa magestat procurant quant
vinga lo cas cumplir a las obligacions los incumbexen per rahó de sos officis, com fins vuy en lo
que se ha offert han procurat, ordenant al scrivà
major continue aquella en dietari com se suplica. Joannes Argila, scriva maior Generalis Catalonie.»

«Molta il·lustre senyor. Lo doctor Francesch
Ferrer y Umbert, canonge de la santa Iglésia de
Gerona, als 27 de juliol del corrent any o altre
més verdader dia fou extret en advocat fiscal del
General per lo sexenni que comensà a córrer al
primer de agost del corrent any, lo qual doctor
y canonge Ferrer no té los requisits ne- // 30v //
cessaris per obtenir y exercir lo dit offici de advocat fiscal, sí y conforme disposan los capítols
de Cort et signanter lo capítol de las Corts
1553, que entre altres és lo tenir sinch anys
cumplits de pràtica, per quant no sols tenia lo
die de la extracció ni avuy en dia los té de grau.
E com que, molt il·lustre senyor, com a notícia
dels insiculats en la dita bossa de assessors y advocat fiscal haje pervingut que lo dit doctor y
canonge Francesch Ferrer solicita a sa instància
alcansar de sa magestat un decret de suplement
de grau y pràctica que li falta, sens que los dits
insiculats que tenen ius ad rem sien oïts, ni menos lo procurador fiscal del consistori de vostra
senyoria, que interesa per la total observansa
dels capítols de Cort, per tant y altrament los
dits insiculats en la dita bossa, per lo particular
interés tenen a què se fasse nova extracció com
se deu fer, a vostra senyoria suplican y en quant
menester sia, parlant ab lo degut respecte, requerexen que en cas que lo dit doctor y canon-

E axí mateix, per orde de ses senyories, és anat
lo doctor Pere Cardona, servint lo offici de síndich del General, a reportar còpia de dita súplica, comprobada ab son original, al molt reverent canceller, suplicant-li se prenga resolució
en la declaració si proceheix o no dita excepció.
Divendres, a XXVIII. En aquest die és estada presentada una súplica al consistori de ses senyories
per Pedro Bensi, cónsol de la sereníssima república de Gènova, suplicant a ses senyories fossen
servits exir al reparo de una contrafacció, per
haver après los officials y ministres de la [Capitania] // 31v // General una bala de roba apresa
de quatre barcas genovesas y altres balas de roba
apresas en ditas barcas, per voler fer pagar dits
officials y ministres lo salari de quatre guardas
posadas una a quiscuna de ditas barcas, com

a. l’original d’aquesta suplicació es troba intercalat entre els
folis 29v i 30r del dietari.

15

[ 1674 ]

[ 1674 ]

los demés sobredits senyors consistorials, essent
presents los sobredits doctors Vilaplana y Lledós.

més llargament en dita súplica és de vèurer,
que·s assí cusida signada de lletra E. E ses senyories, per medi del síndich del General, han
enviat còpia de dita súplica al molt reverent canceller, suplicant-li fos servit posar remey a dits
excessos, ab parer dels magnífichs assessors de la
present casa.

32v

Octubre MDCLXXIIII
Dilluns, al primer de octubre MDCLXXIIII. En
aquest die ha fet relació lo doctor Pere Cardona, servint lo offici de síndich del General, com
lo die de divendres proppassat, que comptàvem
a 28 de setembre, de ordre de ses senyories se
conferí ab lo molt reverent canceller y li entregà
una còpia de una suplicació presentada al molt
il·lustre consistori per lo cònsol de Gènova aserca de un fet de la Capitania general, y li digué
que lo dit molt il·lustre consistori li suplicava
extrajudicialment se servís de vèurer ab los ministres de dita Capitania general si dit fet tindria
algun remey per a què la part instant restàs
aconsolada sens haver-se de proseguir per medi
de contrafacció, majorment essent en campanya
lo excel·lentíssim senyor lloctinent, de la matexa manera que per medi de sa senyoria se havia
suspès per dita Capitania altre semblant fet. Y
que dit molt reverent canceller havia respost
que a la tada de aquell die enviaria a sercar los
assessors y advocat fiscal de la Capitania y procuraria lo dit remey.

Disapte, a XXVIIII. En aquest die, a las quatre
horas de la tarde, lo magnífich Martí Figuerola,
en quiscun dret doctor, com ha procurador de
Joan Cassanya, negociant de la vila de Caldas de
Monbuy, altre dels taulers y receptors del General de dita vila de Caldas, consta de sa procura
en poder de Joseph Puig y Bosom, notari públich de dita vila, als sinch del mes de nohembre, any de la Nativitat del Senyor 1672, la qual
és assí cusida signada de lletra D, en dit nom,
constituït personalment en presència dels molt
il·lustres senyors doctor Esteve Mercadal, deputat ecclesiàstich, y lo doctor Joseph Manyer, oïdor del mateix estament, personalment trobats
en la Rambla de la present ciutat tots dos junts,
ha renunciat lo dit offici de altre dels taulers y
receptors de dita vila de Caldes en mà y poder
de ses senyories en favor de Jaume Carbonell,
candaler de cera de dita vila de Caldes, per ésser
altrea, // 32r // segons diu, dels officis del General antichs y que se [poden alienar, su]plicant a
ses senyories fossen servits admètrer-li dita renun[ciació. E ses senyories] han fet de resposta
admetien aquella, sí y en quant [...] y actes de
Cort los és lícit y permès, essent presents per
testimonis los magnífichs Anthon de Vilaplana,
cavaller, en quiscun dret doctor, y lo doctor
misser Hyacintho Lladós, en Barcelona domiciliats.

Y, axí mateix, fa relació lo dit síndich que digué
a dit molt reverent canceller, de orde de ses senyories, que al molt il·lustre consistori se li havian presentat dos súplicas y la una de ellas ab
via de requesta per part dels insiculats en la bossa de assessor y advocat fiscal de la present casa,
instant la extracció de nou advocat fiscal per
obstar al extret las excepcions oposades per lo
procurador fiscal, y que axí se servís sa senyoria
declarar sobre ditas excepcions. Y que dit molt
reverent canceller respongué que faria se declarassen // 33r // las ditas excepcions quant antes.

Semblant renunciació ha fet lo dit doctor Martí
Figuerola en dit nom de dit offici als tres quarts
per a las sis horas de dita tarde en mà y poder
del molt il·lustre senyor Hierònym Garcia, oïdor militar, personalment trobat en casa de
Francesch Potau, mercader, que·s al carrer dels
Mirallés de la present ciutat, a hont fa sa pròpia
habitació, que estave malalt en lo llit. E lo dit
senyor oïdor militar ha fet la matexa resposta
que los dits senyor deputat y oïdor ecclesiàstichs, essent presents per testimonis los sobredits Vilaplana y Lledós. E seguidament, a las sis
horas de dita tarde, lo dit Figuerola, en dit nom,
ha fet semblant renunciació en mà y poder del
molt il·lustre senyor doctor Joan Alòs, deputat
real, personalment trobat en la casa hont de
present fa sa pròpia habitació, dita la «Casa del
tauler» de la present ciutat. E lo dit senyor deputat real ha acceptat la dita renunciació com

E més, fa relació dit síndich com, de orde de ses
senyories, [la tarda de] dit dia de divendres,
aportà al dit molt reverent canceller las còpias
de ditas dos suplicacions presentadas al molt
il·lustre consistori per dits insiculats en dita bossa, junt ab còpia de la resposta o decretaçió feta
a ditas súplicas per lo dit molt il·lustre consistori. Y suplicà y instà al dit molt reverent canceller
la declaraçió de ditas excepcions opposades a dit
extret en advocat fiscal y que dit molt reverent
canceller respongué que miraria ditas còpias.
Dimars, a II. En aquest die ha fet relació lo doctor Pere Cardona, servint lo offici de síndich del
General, com, de orde de ses senyories, des dels
últims del mes de agost proppassat, havent acudit al general i governador de las galeras de Cerdenya, ha tret set forçats de aquellas, los quals

a. a continuació una procura i una suplicació, transcrites a
l’Apèndix 1, pàgs. 1152-1153.
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dient volian fossen soldats y servissen en ditas
galeras, havent-los antecedentment fet dir ab
traça y engany lo nom y cognom y haver-los assentats en los llibres de ditas galeras, dient-los
després que havian assentat plaça de soldat. La
qual diligència ha fet dit síndich en la conformitat que sempre se ha trobat en los llibres de la
present casa acostumar-se fer. Y en effecte, ab
diferents vegades, de des dels primers de setembre fins vuy, precehint orde del general de ditas
galeras, ha tret de ellas set minyons y dos hòmens que en dita forma estaven violentats en ditas galeras.

havian complert lo temps de llur condemnacions. Y entre ells ne ha tret un que estava condemnat per tota la vida, que·s diu Isidro Granyó, lo qual lo-y entregaren per haver fet
ostensió y entregar al dit general un decret de sa
magestat, que sia en glòria, ab lo qual ordenà
que los condemnats a galeras per tota la vida ab
deu anys haguessen complert.
E més, fa relació com de orde de ses senyories,
als 12 de setembre proppassat, instà al dit General de las galeras de Cerdenya manàs donar llibertat a dos altres forçats condemnats per vida,
que també havian cumplert los deu anys, y altre
forçat con- // 33v // demnat per çert temps, lo
qual havia complert aquell. Y que dit general no
volgué tràurer aquells, dient que los officis ho
contradiuen, donant algunas rahons, las quals
no obstant que lo dit síndich satisfeu no pogué
recabar la llibertat dels dits forçats, responent
dit general que scriuria a sa magestat, que Déu
guarde, y obraria lo que se li ordenaria. Vist lo
que, de orde de sas senyories, acudí dit síndich
al molt reverent canceller, per trobar-se ausent
de la present ciutat lo excel·lentíssim lloctinent
general, per a què se servís, en observança de las
constitucions del present Principat y, senyaladament, de la constitució final, títol «De penas
corporals», donar llicència o manar se fessen represàlies de moros de ditas galeras per a alcansar
la llibertat de dits forçats. al que digué dit molt
reverent canceller que volia parlar de la matèria
ab sa excel·lència de la senyora virreyna si li apareixeria bé. Y, havent anat moltas vegades dit
síndich per al mateix effecte al dit molt reverent
canceller per a saber respostas differents de dita
excel·lentíssima senyora virreyna, no se ha may
pogut recabar dita llicènçia y madato de fer-se
ditas represàlias, dient sempre dit molt reverent
canceller que sa excel·lència de la senyora virreyna havia parlat ab lo general de ditas galeras y
que li havia dit havia scrit a sa magestat en orde
a dit fet y que aguardava la resposta de estafeta
en estafeta. Y, axí mateix, que donaria la llibertat antes de partir-se de la present ciutat a un
dels dos forçats que estavan condemnats per
vida, que·s diu Joseph Mir, que fou lo primer
per qui instà dit síndich dels dos [...], y assò per
haver-se donat paraula a dita excel·lentíssima
senyora virreyna.
34r

E més, fa relaçió dit síndich com, havent anat a
dit general de ditas galeras de Nàpols per lo mateix effecte de tràurer altres minyons de ditas
galeras, de orde de ses senyories, estant instats
dels pares y altres parents de dits minyons tres o
quatre dias diferents, donà axí com altres vegades lo dit general orde al alguazil real de ditas
galeras per a què donàs llibertat a dits minyons,
lo dit alguasil replicà que no podia fer-se ni devia fer-se que no restàs un capità de ditas galeras
satisfet del que se li devia donar per rahó de dos
minyons que en dias atràs se havian tret de ditas
galeras, és a çaber las raccions del [menjar] //
34v // y bèurer, lo valor de algunas camisas y vestir, y alguns reals de vuyt que dit capità havia
donat al sargento que·ls havia aportat a ditas galeras per haver-los-hi aportat. Al que respongué
dit síndich que lo que tocava a las raccions dit
síndich las pagaria, conforme ja de altres los havia fet pagar. Y encara axò no era just, suposat
que contra de sa voluntat detenian los dits minyons en ditas galeras. Però que los reals de vuyt
havia donat lo capità al sargento que·ls havia enganyats per ningun cas devian pagar-se y que de
cancisas y vestits dit síndich assegurava a dit general que los dits minyons se’n havian aportat
algun perquè dit síndich havia vist quant los tragué de galera que no aportavan sinó merament
los propis, y que tot axò no ho al·legava dit alguasil real més que per embareçar lo tràurer-se
los minyons que de present se li demanavan. Lo
que no obstant digué dit general que ell havia
de fer justíçia en què lo dit capità restàs satisfet y
que, altrament, no·s donaria llibertat a dits minyons que se li demanavan y donà orde a dit algusil que anàs a dir-o al molt il·lustre consistori
dels senyors deputats y ohidors. Y que, vahent
dits senyors deputats y ohidors lo dia de avuy a
la tarde que dit alguasil real no era vingut a
pa(r)lar-los y que an[tes] las galeras havian çarpat per anar-se’n, donaren orde a dit síndich se
conferís, com en effecte se conferí, ab lo molt
reverent canceller y li demanà se servís donar
llicènçia de fer represàlies per a poder alcansar la
llibertat de dits minyons. Y que dit molt reverent canceller digué a dit síndich que acudís a sa

E més, fa relació com, de orde de ses senyories,
és anat dit [...] y differents vegades al general de
las galeras de Nàpols [...] de instar-li se servís
manar donar llibertat a alguns minyons y hòmens que en differents galeras de dita squadra
de Nàpols hi havia violentats. Los quals, alguns
sargentos y officials menors de ditas galeras, ab
alguns enganys y traças, havian fet anar a ditas
galeras, no volent després dexar-los axir de ellas,
17
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excel·lència de la senyora virreyna, com // 35r //
acudí de orde de ses senyories, y sa excel·lència
respongué que [...] havia parlat al dit general de
las galeras de Nàpols de la [...] y que li havia dit
que tots quants se li instaria ne trauria, y que axí
no hi havia perquè fer represàlias.

y ab perill de pagar-ne tres. y que dit molt reverent canceller respongué que encara lo excel·lentíssim senyor lloctinent general no li havia enviat lo informe que sa senyoria havia vist, y
que, en haver-lo-y enviat, en punt lo despatxaria
perquè promptament se isqués de dit dubte.

Dimecres, a III. En aquest die ha fet relació lo
doctor Pere Cardona, servint lo offici de síndich
del General, com de orde de ses senyories se és
conferit ab lo molt reverent canceller y li ha dit
que, no obstant lo haver dit molt reverent canceller a dit síndich lo dia de dilluns proppassat
que lo negoci del consell de Gènova ab lo tribunal de la Capitania general, en orde del qual lo
divendres proppassat li havia aportat una suplicació, restava ajustat, que lo dit cònsol havia
tornat a instar al molt il·lustre consistori dientlos que, encara que aparexia que lo negoci havia
restat ajustat, emperò que los de dita Capitania
volien que sobre del fet se formàs proçés y se resolgués ab sentència y provisió. Y, com axò no
fos supèndrer ni posar lo remey que lo dit molt
il·lustre consistori suplicava y havia demanat a
dit molt reverent canceller vèurer si los ministres de dita Capitania volian suspèndrer dit fet,
que quant no dits senyors deputats prosseguirian per lo medi de la contrafacció contra de dits
officials de la Capitania. Y que dit molt reverent
canceller ha respost que enviaria a sercar dits
ministres y procuraria en vèurer si podria tenir
remey lo dit fet, y quant no los desenganyaria
de què se proseguiria per contrafacció.

Dilluns, a VIII. En aquest die Isidro Sió, porter
real, ciutadà de Barcelona, ha fet relació com
per orde de ses senyories se era conferit en la armada que és vuy en Maurollas, en lo Roselló, a
effecte de donar una carta de ses senyories a don
Fèlix de Marimon, novament extret en procurador fiscal, com en effecte ha donada aquella a
sas pròpias mans. Y lo dit Marimon donà una
carta a dit Isidro Sió, dient donés aquella a [...],
// 36v // que lo dit respondria per dit don Fèlix.
En aquest mateix die Erasma de Lana y Fontanet, racional de la present casa, és baxat a la
Llotja de mar de la present ciutat a effecte de
arrendar y fer encantar los drets de monedas y
çafrans del present Principat que no estan arrendats.
Dimars, a VIIII. En aquest die, havent tingut notícia ses senyories que lo excel·lentíssim senyor
duch de Farnandina, marquez de Vilafranca, ere
arribat a la present ciutat y passave a Çicília per
[...], desijant anar consistorialment a visitar-lo y
donar-li la benvinguda, com és acostumat ab los
grandes de Espanya, trobant-se fora la present
ciutat lo senyor deputat militar y lo senyor oïdor de son estament malalt en lo llit, difficul[...]
si podien anar consistorialment ab verguers y
masses no obstant faltar los senyors deputat y
oïdor militars, y per major assert, després de
consultada la matèria ab los magnífichs assessors ordinaris y advocat fiscal del General, resolgueren aconsellar-se ab personas de tots tres estaments, ecclesiàstich, militar y real. Y per dit
effecte convocaren, ço és, per lo estament ecclesiàstich los senyors don Lluís de Josa, degà y canonge de la Seu de [...], lo doctor Benet Atxer,
canonge de dita iglésia. // 37r // Per lo estament
militar los senyors don Francisco Sala, don Ramon Copons. Per lo estament real los senyors
mossèn Joseph de Navel y Erill, lo doctor Balthazar Aguspi. Los quals senyors, acceptat lo senyor canonge Benet Atxer, que no asistí, després
de haver-los proposada la difficultat ses senyories per orga del senyor deputat ecclesiàstich,
resolgueren que se procuràs saber si dit senyor
duch estava de partida. Y, en cas que dit senyor
duch estigués de espacio, guardassen un die o
dos per vèurer si vindrie lo senyor deputat militar, a qui havien fet un propi per a què vingués,
y cessarie la difficultat. Però, en cas que dit senyor duch estigués de partida, que podien los
quatre senyors consistorials anar ab verguers y

E més, fa relació dit síndich com de orde de ses
senyories ha [...] // 35v // al dit molt reverent
canceller la declaració de las excepcions opposades al extret en advocat fiscal de la casa, per
quant ditas sas senyories estavan instats conforme dit molt reverent canceller havia vist las còpias de las súplicas que dit síndich li havia entregades. Y que dit molt reverent canceller
respongué que havia vist un informe de sa magestat, que Déu guarde, per sa excel·lència del
senyor lloctinent, y que axí sa senyoria se trobava ab las mans lligades en [orde] a dit fet. Y que
en punt que tinga lo dit informe, és a çaber, que
sa excel·lència la-y envie, avisarà al molt il·lustre
consistori per a què dóne las rahons en què fundan las ditas excepsions, per a què dit molt reverent canceller puga fer lo informe en la deguda
forma.
36r

Diumenge, a VII. En aquest die ha fet relació lo
doctor Pere Cardona, servint lo offici de síndich
del General, com de orde de ses senyories à anat
al molt reverent canceller a effecte de instar-li la
declaració de la excepció opposada al nou extret
en advocat fiscal, instant-li molt aquella per ço
que la casa estava actualment pagant dos salaris
18

tres senyors deputats que era lo que se havia de
fer y quins eran los forçats y quins dits minyons.
dit síndich, de orde de ses senyories, ab companyia de dit ajudants, se conferí ab lo dit excel·lentíssim senyor príncep, lo qual, després de
haver-se offert fer tot allò que fos de servey de
ses senyories, dient se preçiava de molt català,
digué a dit ajudant acompanyàs al dit síndich a
la galera del senyor marquès del Viso, a hont se
trobava dit senyor marquès, y li digués que aquí
estava lo síndich dels molt il·lustres senyors diputats, qui diria a sa excel·lència lo que hi havia
en la matèria, tant en orde a dits forçats com
minyons.

massas consistorialment, no obstant la falta del
bras militar.
Dimecres, a X. En aquest die, a las quatre horas
y mitja de la tarda, obtinguda primer hora per
medi del síndich del General, són anats ses senyories consistorialment, ab cotxes, acompanyats ab molts officials del General, a dar la benvinguda al excel·lentíssim senyor duch
Farnandina, marquès de Vilafranca, absents los
senyors deputat y oïdor militars, inseguint lo
parer lo die de aïr donat a ses senyories y a dos
exemplars que·s lligen en lo // 37v // dietari
trienni 1650, en foleos 140 y 178, en casos
semblants posave dit excel·lentíssim senyor al
monestir de Sant Francesch, als claustros de
dalt. Rebé dit senyor a ses senyories fora la porta del quarto a hont rebie las visitas, fent-se las
degudas cortesias. Y després de estar assentats,
fonch donada dita benvinguda a dit excel·lentíssim senyor per orga del senyor deputata ecclesiàstich. Y havent conversat un rato se’n tornaren ses senyories, acompanyant-los dit senyor
duch fins lo cap de la scala qui munta a dit
claustro, baxant tres grahons de aquella. Y los
gentils hòmens y criats de dit excel·lentíssim senyor fins fora la porta qui hix al pati de la iglésia
de dit convent. Y en la matexa forma que eren
anats se’n tornaren en la present casa de la Diputació.

Y, en effecte, anaren dit ajudant y síndich a dita
galera, que ja havia çarpat del moll per a marxar.
Y, havent parlat ab dit excel·lentíssim senyor
marquès del Viso, dit senyor donà orde a dit
ajudant per a què junt ab dit síndich anàs a la
galera capitana de Nàpols y digués al senyor
don Bertran de Guevara, qui governava aquellas, que fes em punt se entregassen dits minyons y se’ls donàs llibertat. Perquè, en quant a
lo dels forçats, suposat que las galeras de Cerdenya, a hont eren, restaven assí, hi hauria més
temps. Y en exa conformitat anaren dit ajudant
y síndich a [...] // 38v // capitana de Nàpols, en
lo qual entraran que estava ja marxant actualment. Y, sens aturar-se may la galera, dit síndich
y ajudant parlaren ab dit senyor don Beltran de
Guevara y lo digueren lo que lo senyor marquès
del Viso los havia dit, Y dit don Beltran, encara
que offerí posar en execució lo orde de dit senyor marquès, emperò, digué a dit síndich que
tota diligència en aquella ocasió seria infructutosa, suposat que veheya que totas las galeras en
què estaven o deyen estaven los dits minyons
estavan de marxa y molt més avançadas que la
dita capitana, en la qual ocasió estavan dits minyons, en cas hi fossen, sota cuberta y axí seria
molt dificultós trobar-los. Vist lo que dit síndich se despedí de dit senyor don Beltran, dient
que ho dexava estar per aleshores, però que, en
cas de tornar las galeras, per no poder continuar
son viatge, com dos vegades antecedents havia
succehit, tornaria dit síndich per a dita diligència. Y com lo endemà de matí se tingués notícia
de què ditas galeras eran tornadas al moll, per
no haver pogut proseguir son viatge, per haver
sobrevingut mal temps o temporal en lo mar, lo
dit síndich, de orde de ses senyories, se conferí
en casa del senyor príncep de Montefaixo. Lo
qual, havent-li dit era e la capitana de España, se
conferí dit síndich a allà, a hont lo trobà junt ab
lo senyor marquès del Viso y lo senyor don Beltran de Guevara, als quals digué per lo que anava. Y encontinent lo dit marquès del Viso donà
orde per a què anassan a sercar tots los capitans
de las galeras de Nàpols.

En aquest mateix die ha fet relació lo doctor
Pere Cardona, servint lo offici de síndich del
General, com havent vingut a la present casa de
la Diputació un ajudant o alguazil real de las galeras de Sicília, enviat del excel·lentíssim senyor
príncep de Montesarcho, y donat un recaudo
de part de dit senyor al molt il·lustre consistori
dels senyors deputats, dient-los que lo marquès
del Viso, general de las galeras de Espanya, havia rebut una carta del excel·lentíssim senyor
duch de Sant German, virrey de lo present Principat, per medi del senyor don Pedro Estevan,
governador de Barcelona, en què li diu se servís
sa excel·lència procurar en què a unsa forçats de
las galeras de Cerdenya, que havian cumplert lo
temps de llurs condempnacions, // 38r // se’ls
donés llibertat. Y axí mateix fos donada [...],
minyons que estavan violentats en las galeras
[...], los quals, los capitans de ditas galeras havian enganyat i introduïts en ditas galeras ab diferents traças, no volent després dexar-los axir
de ellas, en la forma que los deputats y ohidors,
ab carta enviada per extraordinari, li havian suplicat. Y que, com lo senyor marquès del Viso
estava aquella tarde de partida, havia encomanat
dit fet a dit excel·lentíssim senyor príncep de
Montesarxo. Y, axí, que vessen dits molt il·lusa. a continuació ratllat soldats.
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40ra

Los de ditas galeras, com altres que van y [...]
sobre de ditas galeras, los quals, com tardassen a
[...] temps, tement dit senyor marquès que la
ocasió de no trobar [...] lo no voler-se los dits
dexar trobar, havent-se escondits, [...] devant
de dits senyor príncep de Montesarcho y don
Beltran de Guevara, a dit síndich que anàs y digués als molt il·lustres senyors deputats que se
servissen de fer capturar y posar a la presó alguns de dits capitans y que no·ls traguessen de
ella fins que sa excel·lència ho digués, y que axí
donarian llibertat a dits minyons. Al que respongué dit síndich que se servís sa excel·lència
tenir a bé lo escusar-se fer dita diligència, per
quant los molt il·lustres senyors deputats se donarian per contents en alcansar la llibertat de
dits minyons, sens que dits capitans fossen, per
lo menos per mans o medi de dites ses senyories, castigats ab dita presó. Y, al cap de poch
rato, vingueren los més de dits capitans devant
de dit excel·lentíssim senyor marquès, lo qual,
després de haver-los dit molts y forts fàstichs y
pesars perquè havian enganyat a dits minyons, y
dient-los que no pensasen ser en Nàpols y que
no era just donar quexas al Principat, majorment en temps que aquell estava fent un tant
gran servey com feya a sa magestat, que Déu
guarde, en lo exèrcit que estava en campanya.
Los manà que en punt aportassen en sa presència tots los minyons catalans que tenian, com en
effecte los aportaren. Y, havent-los preguntat
dit síndich, de un en un, com eren arribats a ditas galeras, digueren uns que enganyats ab algunas traces y altres persuadits de algunas [...].
// 40v // Y, axí mateix, preguntats de si volien
quedar-se en ditas galeras o anar-se’n a terra a
sas casas, tots digueren que volian tornar a terra
a sas casas, menos alguns set que digueren volian servir en ditas galeras, ab què, dexats los
dits [...] se’n aportà, manant-ho axí dit
excel·lentíssim senyor marquès, dit síndic dit
dia denou minyons, los qual foren los següents:
Joan Villaró, de Barcelona; Francisco Reynalt,
de Barcelona; Francisco Riera, de Cardona; Joseph Balceny, de Santa Coloma de Queralt;
Pere Prats, de Barcelona; Joan Batista Tauler,
de la Conca de Tremp; Joan Badia, de la Conca;
Joan Barra[...], de Barcelona; Onofre Segòvia,
de Sant Pere Pescador; Pere Blan[...], de Barcelona; Barthomeu de Tarràs, de Suret; Pere
Fontde[...], de Vich; Anthoni Espasa, de Barcelona; Joan Roig, de Pallàs; Francesch Manibla,
de Lleyda; Francesch Marquès, de Barcelona;
Francesch Sala, Jaume Francí y Joan Vilar.

ras de Cerdenya, que acudís al senyor don Pedro de Leyva, general de ellas, com en effecte
acudí dit síndich a dit [...]. Lo qual li digué que
no podia donar dits forçats per algunas rahons
ab què li-o contradiu lo vehedor de ditas galeras, conforme ja altres vegades ho havia dit a dit
síndich. Però que, no obstant axò, li aportàs un
orde del senyor marquès del Viso, que·ls entregaria, ab què enviàs // 39r // a dit senyor marquès del Viso lo molt il·lustre consistori [...]
embaxada de dos cavallers per a donar-li las gràcies del que dit senyor havia obrat, com està dit,
en lo de la llibertat de dits minyons. Dits embaxadors digueren a dit senyor la resposta que lo
senyor don Pedro de Leyava havia fet a dit síndich en orde a dits forçats, ab què, en punt, dit
senyor marquès escrigué a dit senyor don Pedro
un bitllet dient-li li donàs llibertat a dits forçats.
Lo qual bitllet aportà dit síndich a dit senyor
don Pedro, lo qual digué a dit síndich que, encara que lo dit senyor marquès ab dit bitllet li
deya que donàs llibertat a dits forçats, emperò
que no ly manava com a general de totas las galeras, que era lo que era menester. Y scrigué altre bitllet a dit senyor marquès en resposta, entregant-lo a dit síndich, lo qual lo aportà a dit
senyor marquès, lo qual digué a dit síndich que
lo senyor don Pedro deya que havia donat part
de la matèria a sa magestat, y que axí los senyors
deputats podian aguardar la resposta. Al que,
replicant-li dit síndich que havia més de una any
y mitg que lo senyor don Pedro feya a dita raó y
que may se veya dita resposta, y que los senyors
diputats no podian passar per tanta dilació, estant com estaven tant instats dels parents de dits
forçats, digué dit senyor marquès que los senyors diputats podian també escríurer a sa magestat sobre la matèria, lo que vehent dits molt
il·lustres senyors diputats donaria orde a dit síndich que anàs, com en effecte anà y se conferí,
ab lo senyor don Pedro Estevan, governador
d’esta plasa, per a saber de sa senyoria què li ordenava lo excel·lentíssim senyor lloctinent general en cas de no conseguir-se la llibertat de
dits forçats. Lo qual senyor governador, [...]
// 39v // dit síndich la carta que tenia de sa
excel·lència, en què li diu que [...] dit fet per ser
just y que li participa lo que se haurà obrat, y,
preguntant dit síndich a dit senyor governador
que, segons lo orde [donat] per sa excel·lència
en dita carta, si li aparexia donar lloch a què es
fessen represàlies de moros per conseguir la llibertat de dits forçats, respongué que primer era
necessari donar part a sa excel·lència del que se
havia obrat y del que havia passat, y vèurer lo
que sa excel·lència ordenaria, per lo que promptament li scriuria, y que lo mateix podia fer lo
molt il·lustre consistori dels senyors deputats y
oïdors.

Y, axí mateix, després de tenir los dits minyons,
digué lo dit senyor marquès a dit síndich que,
en orde als forçats, suposat que eran en las galea. aquest foli es troba mal relligat entre els folis 39 i 41.
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41r

pitana de Espanya, en què se embarcaren dits
embaxadors, ha ont havie fet posar un drap de
vellut carmesí. Tornaren dits embaxadors en la
present casa (y) feren relació de tot lo sobredit y
entregaren a ses senyories lo dit paper per al dit
senyor don Pedro de Leyva, general // 42r // de
las galeras de Cerdenya, en orde a la llibertat
[...] forçats. E ses senyories prengueren dit paper y lo entregaren al síndich del General per a
què lo reportàs a dit general de las galeras de
Cerdenya y, juntament, se conferís ab dita galera capitana de Espanya per a dir al dit senyor
marquès de Bayona que ses senyories lo aguardaven per a demà a las onse, que tindrien a particular merçè la visita.

Dissapte, a XIII. En aquest die és tornat en lo
consistori de ses senyories lo il·lustre senyor deputat militar.
En aquest mateix die, inseguint la deliberació
presa lo die present, ses senyories han enviat
una embaxada al excel·lentíssim senyor marquès
de Bayona, general de las galeras de Espanya, a
órdens del qual stan las galeras de Nàpols, Gènova, Cicília y Cerdenya que se trobaven en lo
moll té la present ciutat, obtinguda primer hora
per lo síndich del General per a las deu horas de
la matinada, per medi de Joseph de Sauleda, cavaller, y lo senyor Gismundo Boffill, ciutadà
honrat de Barcelona, a effecte de donar gràçias
a dit excel·lentíssim senyor per la llibertat havie
manat donar a dinou minyons que, ab engany,
estavan detinguts en ditas galeras de Nàpols,
volent-los per força fer sentar plaça de soldats, y
per suplicar-li axí mateix manàs donar llibertat a
tres forçats de las galeras de Cerdenya que havian acabat lo temps de sa penitència. Manaren
ses senyories ajustar una faluca per dits embaxadors ab sa catifa y un estandart de domàs vermell ab las armas del General doradas. Y, arribats que foren dits embaxadors a la vora del
moll per a embarcar-se, lo dit excel·lentíssim senyor general manà abàtrer la tenda y que la música de menestrils de la galera capitana de Espanya, a hont se trobava, sonàs. Hisqué a rébrer
dits embaxadors al cap de la scala de la galera y
al entrar manà disparar quatre pessas de artilleria, y després de haver-se fet las degudas cortesias se’n entraren en lo aposento de la popa,
// 41v // fent entrar primer a dits embaxadors,
donant-los tamborets y una cadira de vellut carmesí, que no n’i havia de altres, a hont se assentà dit Joseph de Sauleda a instàncias de dit
senyor marquès, y li explicà la dita embaxada de
gràcias per part del molt il·lustre consistori de
ses senyories. Y, axí mateix, suplicà a dit
excel·lentíssim senyor per la llibertat dels tres
forçats de las galeras de Cerdenya que havian
acabat lo temps de sa condempnació. Respongué dit senyor marquès que «a más de ser muy
[gra]to dar la libertad a los muchachos, deçeaba
muchas ocasiones en serbicio del consistorio de la
Diputaçión y principado de Cataluña. Y que
scribiría un papel al señor don Pedro de Leyva,
general de las galeras de Cerdeña, para que se
diesse libertad a los tres forçados que pedía la Diputaçión». Com, en effecte, manà fer dit paper a
son secretari y després de fet lo entregà a dits
embaxadors, als quals digué axí mateix, tractant-los de senyors, que «deseaba visitar al consistorio el dia siguiente, a las once de la mañana,
que lo dixiessen assí a los señores diputados». Y al
despedir-se los acompanyà fins al lloch a hont
los havia rebuts, fent disparar altres quatre pessas. Y los manà acompanyar ab la faluca de la ca-

En aquest mateix die, obtinguda primer hora
per medi del síndich del General a las tres de la
tarde, anaren dits embaxadors, per orde de ses
senyories, a donar gràcias també per la llibertat
de dits minyons al príncep de Montesarcho, general de las galeras de Cicília, que també havie
entrevingut en dit negoci, en virtut de carta del
excel·lentíssim senyor lloctinent y capità general
de sa magestat en lo present Principat. Foren
rebuts dits embaxadors per dit senyor príncep al
cap de la scala de la casa a hont tenia sa habitació, y després de haver-li donat dita embaxada y
fetes les degudes cortesies, acompanyats per dit
senyor príncep fins al primer descans de dita
scala y per los gentils hòmens y demés de sa família fins a la porta que ix al carrer. Y, tornats a
la present casa, feren relació en lo consistori de
ses senyories de tot lo sobredit.
En aquest mateix die, a les quatre horas de la
tarda, ses ssenyories feren extracció de procurador fiscal de la visita en lloch y per no haver volgut acceptar dit càrrech don Fèlix de Marimon.
La qual extracció han feta ses senyories ab lo
mateix modo y forma que·s llig en diada de 27
de setembre proppassat del present y corrent
mes, y // 42v // fonch extret mossèn Balthazar
Sans, de la ciutat de Tortosa.
Diumenge, a XIIII. En aquest die, a les onse horas de la matinada, és vingut en la present casa
de la Diputació lo excel·lentíssim senyor marquès de Bayona, general de las galeras de Spanya, a visitar y despedir-se de ses [senyories].
Fonch rebut al venir per los magnífichs senyors
assessors, advocat fiscal y altres officials del General fins al replà de la scala y per los senyors oïdors ecclesiàstich y real, per estar malalt lo militar, fins al cap de aquella, ab verguers y massas.
Entra-se’n dit senyor marquès a la capella petita
de la present casa, que estave molt ben adornada, a fer oraçió. Y després, acompanyat de dits
senyors oïdors, se encaminà a la sala dels reys, a
hont aguardà los demés senyors consistorials, y
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rent canceller un paper de informa sobre lo contengut en la sobredita carta de sa magestat,
que·s assí cusida signada de lletra C y del thenor
següent:

junts, fent-se las degudas cortesias, se’n entraren a la sala del consistori. Estigué assentat dit
marquès devall del doser, entre lo senyor deputat ecclesiàstich y militar, y, després de esser-se
despedit y haver tingut un rato de conversació,
se alçaren. Y fonch acompanyat per tot lo consistori fins al cap de la scala, a hont lo aguardaren al venir dits senyors oïdors ecclesiàstich y
real, y per los magnífichs assessors y advocat fiscal fins baix a la entrada y per los demés officials
del General fins a la portaa.
43r

«C. Molta il·lustre senyor. Los deputats y oïdors
de comptes del General de Catalunya diuen a
vostra senyoria que lo que se’ls ofereix representar, en resposta de la real carta de la reyna
nostra senyora, que Déu guarde, la data de la
qual és a 17 de agost del corrent any, en la qual
significa que los diputats y oÿdors de comptes
de aquest Principat han [...] a Gerònim Major y
Sala de son offici de sobrecullidor de la part de
ponent, per relació que se’ls ha fet per los doctors en medicina de sa insuficiènçia, y que han
posat en son lloch subrrogat pagant-li salari. Y
perquè convé tenir notícia individual del //44r //
que ha passat en esta matèria, si los deputats
poden posar [...] en semblants officis sens porposar-los a sa magestat, lo que se offereix representar a vostra senyoria sobre lo dit fet és que
[...] feta relaçió per lo doctor en medecina Joseph Bras que dit Gerònim Major y Sala se trobava indispost per alguns exaques que patia, per
los quals li impedia lo exercici de dit son ofici de
sobrecullidor y que no podia cumplir a las obligacions de aquell durant dits exaques. Després
de dita relació, per part de dit Gerònym Major y
Sala, fou per ell anomenat y proposat per son
subrogat Jaume Texidor, mercader de la present ciutat, lo qual fou admès per dits deputats
per concórrer en ell las qualitats necessàrias, sí y
conforme disposan los capítols de Cort.

Dilluns, a XV. En aquest die ses senyories, consistorialment, ab verguers ab masas, acompanyats
dels assessors y advocat fiscal y de altres officials
del General y present casa de la Diputació, anaren
y se conferiren a la mare de les fonts del General,
com és acostumat, per a regonèxer si se necessitave de fer obras en ellas. Y, vistas y regonegudas
aquelles, se’n tornaren ab lo mateix acompanyament fins a la present casa de la Diputació.
Dimars, XVI. En aquest die me han ordenat a
mi, scrivà major del General, cusís en lo present
dietari un bitllet del molt reverent canceller,
que·s signat de lletra A, y la còpia de una carta
de sa magestat, que Déu guarde, és axí mateix
assí, signada de lletra B y del thenor següent:
«Lab reyna governadora. Spectable duque de San
Germán, mi lugarteniente y capitán general.
Hase entendido que los diputados y ohidores de
qüentas de esse Principado han jubilado a Gerónimo Mayor y Sala de su officio de sobrecogedor de
la parte de poniente, por relación que les han hecho los médicos de su insuficiencia, y que han
puesto en su lugar un subrrogado, señalándole salario. Y porque conviene tener noticia individual
de lo que ha passado en esto y si los diputados pueden poner subrrogados en semejantes officios sin
proponérmelo y sperar mi resolución, // 43v // os
encargo y mando me informéis lo que se os ofreciere sobre todo con vuestro pareçer, para que, visto,
mande lo que combenga. Datado en Madrid a
XVII de agosto MDCLXXIIII. Yo, la reyna.

Y lo haver admès subrogat en lo sobredit cas
durant dits exaques és conforme lo disposat en
lo capítol 22 de las Corts 1599 del nou redrés,
en força de aquellas parulas ibi: «proveheix y ordena la present Cort que de sí al devant ningun
official del General puga dexar subrogat en son
offici sinó és per causa de malaltia o just impediment, lo qual sia a arbitre y coneguda dels deputats y oÿdors, etcètera». Lo qual capítol inconcussament se és observat dins lo die present
en la forma sobredita. Y la causa per la qual se
mogué sa magestat y la Cort a concedir als officials, en los sobredits casos, subrogat ab doblat
salari durant la malaltia o just impediment fou
perquè no·s faltàs a la servitut dels oficis durant
dita indisposició y perquè ab major cuydado, diligència y solicitut se cumplís als càrrechs y obligacions de aquells. Y assò se és observat indistitntament y generalment ab tots los oficials del
General, inseguint la disposició de dit capítol y
lo que fins // 44v // vuy se és observat. Se ha
admès lo subrogat per dit Major anomenat en

Vidit don Melchior de Navarra, vicencancellarius. Vidit don Petrus Villacampa, regens. Vidit
don Michael de Calba. Vidit don Laurencius
Matheu, regens. Vidit don Franciscus Izquierdo
de Berbegal, secretarius. Vidit Exea, regens. Vidit
Marchio de Castelnou.»
En aquest mateix die, per medi del síndich del
General, ses senyories han tramès al molt revea. a continuació un bitllet, transcrit a l’Apèndix 1, pàg.
1153.
b. l’original d’aquesta carta es troba intercalat entre els folis
41v i 42r del dietari.

a. l’original d’aquest paper es troba intercalat entre els folis
42v i 43r del dietari.
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ligència alguna ni en lo consistori de vostra senyoria ni en la declaració de las tres salas.

virtut de dita relació del doctor durant sa indisposició y no altrament, y no se ha feta jubilació
en manera alguna del offici de dit Major com se
ha representat a sa magestat, ni tal stila la present casa, perquè la subrogació és per temps limitat durant la indisposició tan solament y la jubilació acostuma durar tant quant viu lo jubilat.

E com, molt il·lustre senyor, segons lo disposat
per capítols de Cort y particularment per un capítol de las Corts de Santa Anna, los qui són extrets o altrament elegits en officis de la Generalitat tingan prefigit cer termini dins lo qual
degan haver acceptat y presa possessió de
aquells, que són dos mesos, altrament, proceix
y deu vostra senyoria proceir a fer nova extracció, com en exa conformitat se ha declarat y observat sempre en la casa, etiam en officis de deputats y oÿdors, sens que puga aprofitar al dit
doctor y canonge Ferrer lo dir que non stat per
eum, sinó per no haver-se fins lo die de vuy declarat la excepció a ell //45v // opposada, perquè
a més que és cert que stat per eum, perquè, haven [...]tat la declaració y despaig de las tres salas per sa part, hauria obtingut declaració. La
observança de la casa és sempre estada proceir a
fer nova extracció passats los dos mesos, encara
que lo extret sie legítimament impedit, com axí
fou declarat encara en lo any 1563, al 6 de octubre, per los magnífichs assessors de aquella contra la persona del il·lustríssim y reverendíssim
senyor don Guillem Casador, bisbe de Barcelona. Lo qual, com fos extret en deputat del present Principat trobant-se, com se trobava, en el
concili de Trento legítimament occupat y sens
poder venir a exercir lo offici de deputat, comparagué per son llegítim procurador deduint y
al·legant las llegítimas causas, lo que no obstant
se proceí a fer nova extracció de deputats passats
los dos mesos. Ni menos és de concideració dir
per part de dit doctor y canonge Ferrer que ell
no té notícia alguna de sa extracció, per no ésser
estat avisat per orde de vostra senyoria de sa extracció de advocat fiscal, perquè també se respon que en la casa de la Diputació no se acostuman de avisar los nous extrets, si no és los molt
il·lustres senyors deputats y oïdors, que, per
particular disposició dels capítols de Santa
Anna, després de ser extrets se’ls dóna avís ab
carta, però no los altres officials, com axí dita
observança és notòria en [...] casa. Y tenint disposició la cassa particular que la elecció de assessors y advocat fiscal haje de esser antes de
[...de]putats y que deuen jurar lo primer dia de
agost. Y se ha sempre axí observat en la casa,
també mateix després que se ha fet [...]fra de
dits officis y extracció com antes, aguardant no
[...] los elegits o extrets només que los dits dos
mesos. La qual // 46r // observança és molt conforme al dret comú, perquè [...] no deuen estar
vaccants, pre maxime aquells que [...] continuar, com són los de assessors y advocat fiscal,
que [...]cial capítol de Cort que·s llig en lo llibre
dels 4 Senyals, foli [...], qui és estat assessor o
advocat fiscal del General un sexenni no pot

Las sobreditas rahons són las que asistiren als
deputats y oÿdors per admètrer la subrogació de
dit Major sens que es tropien en la casa de la Diputació exemplars que en los casos de subrogació se hage recorregut a sa magestat, per lo que
suplican dits deputats y oïdors a vostra senyoria
sie de son servey representar a sa excel·lència sie
[...] ab sa magestat tinga a bé la dita subrogació
y no se innova cosa en lo stillar en dita matèria,
lo que rebran de vostra senyoria a particular
merçè.»
En aquest mateix die me han ordenat ses senyories cusís y continuàs en lo present dietari una
súplica presentada en llur consistori per part del
doctor Francisco Ferrer y Umbert, canonge de
Gerona, novament extret en advocat fiscal del
General y present casa de la Diputació per lo sexenni que comensà al primer de agost pròxim
passat, aserca de la excepció oposada per lo procurador fiscal del General en lo exercici de dit
ofici y un vot dels magnífichs assessors fet sobre
lo contengut en dita súplica, los quals papers
són assí cusits signats de lletras, ço és, la súplica
de lletra D y lo vot de lletra E y del thenor següent:
45r

«D. Molta illustre senyor. Lo doctor Francisco
Ferrer y Umbert, canonge de la santa iglésia de
Gerona, als 27 de juliol del corrent any fou extret de la bossa de assessors y advocat fiscal del
General en advocat fiscal per lo sexenni que comensà a córrer al primer de agost pròxim passat,
sens que per rahó de ésser admès y demanar la
possessió del dit offici haja comparegut al consistori de vostra senyoria, ni per ell ni per son
procurador, ni menos solicitat, com devia solicitar, la declaració de la excepció se li ha llegítimament opposat de què no tenia al temps de la
extracció sinch anys cumplits de pràctica, sí y
conforme disposan differents capítols de Cort y,
particularment, lo capítol 10, Corts 1553, ibi:
«practicar com a doctor sinch anys cumplits».
La qual excepció, segons los reals decrets té vostra senyoria en la casa, deu declarar lo excel·lentíssim senyor lloctinent y capità general, ab vot
y parer de las tres salas, y en exa conformitat se
ha observat en la casa. Y no consta fins lo die de
vuy que dit doctor y canonge Ferrer haja fet dia. l’original d’aquesta suplicació es troba intercalat entre els
folis 43v i 44r del dietari.
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continuar altre trienni següent, sinó que deu vacar per un sexenni, ni sa magestat, ab sos reals
decrets, a donar nova forma alguna, antes en
esta part ha disposat que fosen servats los capítols de Cort, axí que lo dit offici de advocat fiscal vuy està vacant, sens que lo puga continuar
lo antecessor qui ha cumplit lo sexenni. Y en est
cas sa magestat, ab los reals decrets fou servit
disposar per los dits officis de assessors y advocat fiscal, disposa que, vacant algun de dits officis de assessor y advocat fiscal, dins tres dies se
procehesca sens dilació alguna a nova extracció,
los quals decrets se troban en la casa, en la còpia
del llibre del Ànima. Y havent no sols passat los
tres dias, sinó que ya cumplen los dos mesos dilluns pròximament, per tant y altrament los infrascrits doctors insiculats en la dita bossa de assessors y advocat fiscal del General a vostra
senyoria suplican sie servit ordenar se proseesca
a nova extracció, segons la forma dels dits capítols de Cort, y se reparen las contrafaccions de
dits capítols y, segons lo disposat en dit capítol
5 del nou redrés del any 1599, fase las diligèncias necessàrias y, segons lo capítol 59 de dit redrés y Corts 1599, mane continuar la present en
lo dietari corrent, lo que suplican sic vel alio meliori modo, officio et cetera, altissimus et cetera.

jorment constant de la observança de la present
casa que tant solament dit capítol s’és platicat
en térmens de stracció de deputats y oïdors de
comptes y no dels demés officials, et signanter
en los de assessor y advocat fiscal. Attès també y
conciderat que, encara que hi hagués capítol de
Cort ho altra disposició particular que prefigís
cert termini als dits officials per aver de acceptar
aquell y jurar, se hauria de entènrer que cor//47r // reria quant lo dit official extret no tingués
impediment algú, perquè tenint-lo al impedit
no li corra lo temps, com no estiga en sa mà en
dit cas de acceptar y prestar lo jurament. Attès
també y conciderat que per lo procurador fiscal
se li és oposada la excepció que no podia exercir
dit offici de advocat fiscal per no haver practicat
lo doctor Francisco Ferrer y Umbert, per no tenir sinc anys complerts de grau y haver practicat
aquells, en virtut del capítol 10, Corts 1553, la
qual excepció s’és posada en mà del molt reverent canceller per a què junt ab las tres salas declari a aquella y, penjant aquella, no·s pot dir y
hage omissió per part dels molt il·lustres senyors deputats ni tampoch per part de dit doctor Francisco Ferrer, com la declaració de dita
excepció no depengia de sa mà.

Vistaa la supplicació donada per lo reverent
prior y doctor Jalpi y Julià y per los doctors en
quiscun dret Joffreu y Fornaguera, vista la commissió feta als infrascrits assessors, vist lo capítol
10 de las Corts del 1553, vist los capítols de
Cort de las Corts de Santa Anna, vist lo real decret del excel·lentíssim senyor marquès de Mortara, aleshores lloctinent y capità general del
present Principat, fet als 26 de juliol 1656; vist
alguns exemplars continuats en los dietaris de la
present casa y vist tot lo que se havia de vèurer.
Attès y conciderat que lo dit capítol de las ditas
Corts de Santa Anna tant solament disposan sobre la extracció feta dels senyors deputats y oïdors de comptes y no dels officials de la present
casa, ni menos dels assessors y advocat fiscal, y
en via de dret tot statut se hage de entènrer a la
lletra y no·s puga ampliar de un cas a l’altre, ma-

En quant al que·s diu que disposa lo capítol de
Cort, foli 2 del llibre dels Quatre Senyals, que
diu (y) disposa que lo qui és estat assessor o advocat fiscal un sexenni no pot continuar altre sexenni, sinó que deu vacar per un sexenni, vist lo
dit capítol, vist un vot fet per los magnífichs
doctors de la Real Audiència y per altre dels assessors de la present casa, que està continuat en
la primera mà del dietari del corrent trienni de
1674 sots jornada de 27 de setembre de dit any;
vist un real decret del sereníssim senyor don
Joan de Austria fet als 24 de abril 1654; vist tot
lo que se havia de vèurer, attès y conciderat que,
encara que lo doctor Diego Figarola, advocat
fiscal de la present casa, hage servit dit offici per
sis anys y en virtut de dit capítol hage acabat son
exercici, per so per quant en via de dret los officials temporals encara que hagen acabat lo
temps de sos officis deuen continuar lo exercici
de aquells fins al die de la possessió // 47v // del
nou provehit y extret, y en exa conformitat és
estat observat en la present casa y declarat per
los dits magnífichs doctors de la Real Audiència
en dit vot, per ço y altrament los dits assessors
infrascrits diuen y fan relació a vostra senyoria
que no deuen ni poden passar a fer altra extracció de advocat fiscal fins a tant que, per lo molt
reverent canceller junt ab les tres salas, se haurà
declarat procehir dita excepció. Areny, assessor.
Pons, assessor.»

a. l’original d’aquest vot es troba intercalat entre els folis 43v
i 44r del dietari.

En aquest mateix die, a les onse horas y mitja de
la matinada és vingut en la present casa de la Di-

Lo prior Jalpi et Julia. Joffreu. Fornaguera.
46v

Oblata XXVIII septembris MDCLXXIIII in consistorio. Et domini deputati, intervenientibus dominis auditoribus compotorum, comisserunt predicta magnificis assessoribus Generalis, qui super
suplicant relacionem faciant in scriptis. Joannes
Argila, scriba maior Generalis Catalonie.»
«E. Vot.
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cura ab acte rebut en poder de Bonaventura
Vila, notari públich de Barcelona, a 30 de ju[liol], la qual és assí cusida signada de lletra A,
en dit nom, constituït personalment davant la
presènçia del molt il·lustre senyor Hierònym
[...], oïdor militar, personalment trobat en la
casa a hont fa sa pròpia habitació, en lo carrer
dels Mirallés de la present ciutat, a las sis de la
tarda ha renunciat lo dit offici de deffenedor del
General en mà y poder de dit senyor oïdor militar y en favor de Miquel Móra y Navarro, per
ser altre dels officis antichs y que se poden alienar, suplicant a dit senyor oïdor fos servit admètrer la dita renunciació, si y en quant per capítols y actes de Cort li és lícit y permès, present
yo, Joan Argila, scrivà major del General de Catalunya, y presents per testimonis don Aleix de
Miravall, en la ciutat de Tortosa domiciliat, y lo
magnífich Isidoro [...], en quiscun dret doctor,
ciutedà de Barcelona.

putació lo excel·lentíssim senyor duch de Ferlandina y marquès de Vilafranca a visitar y despedir-se de ses senyories, lo qual passava y anava
per virrey de Cicília. Fonch rebut al venir per los
magnífichs assessors, advocat fiscal y altres officials del General fins al replà de las scala y per los
senyors oïdors ecclesiàstic y real, per estar malalt
lo militar, fins al cap de la scala de aquella, ab
verguers ab massas altas. Entrant-se’n dit senyor marquès a al capella petita de sant Jordi de
la present casa, que estava molt ben adornada, a
fer oració y després, acompanyat de dits senyors
oïdors, se’n entraren a la sala dels reys, a hont
aguardaren los demés senyors consistorials, y
junts, fent-se las degudas cortesias, se’n entraren a la sala del consitori. Estigué assentat dit
senyor marquès devall del doser, entre los senyors deputat ecclesiàstic y militar, y després de
ésser-se despedit y tingut un rato de conversació se alsaren y fonch acompanyat per [...] lo
consistori fins a la sala de sant Jordi, mirant-se
[...] //48r // y després per dits senyors fins al cap
de la scala, [...]daren al venir dits senyors oÿdor
ecclesiàstich y real, y per los [...] assessors y advocat fiscal fins baix al replà de la scala [...] entrada y per los demés officials fins a la porta.

Semblant renunciació és estada feta de dit offici
pera //49r // Joseph de Navel en mà y poder dels
molt il·lustres senyors [... Mer]cadal, deputat ecclesiàstich, doctor Joseph Manyer, oïdor del mateix [...], y lo doctor misser Narcís Camps, oïdor
real, personalment trobats en lo palau dit del Rey
de dita present ciutat, a tres quarts per a las set horas. E los dits han admesa la dita renunciació, si et
in quantum et cetera. Present yo, dit scrivà major,
y presents per testimonis lo dit doctor Isidoro Pi y
Luís Carriol, studiant. Semblant renunciació és
estada feta de dit offici per lo dit de Navel en mà y
poder del molt Il·lustre senyor doctor Joan Alòs,
deputat real, personalment trobat en la casa a
hont fa sa pròpia habitació en la present ciutat,
dita la «casa de la Taula», a las set horas tocadas de
la nit. E lo dit senyor deputat real ha acceptat la
dita renunciació com los dalt dits demés senyors
consistorials, present yo, dit scrivà major, y presents per testimonis lo dit doctor Isidoro Pi y
Joan Amaller, bastaix de la taula. Y, finalment,
poch aprés, ha fet semblant renunciació de dit offici lo dit Joseph de Navel en mà y poder del molt
il·lustre doctor don Joseph de Amigant, deputat
militar, personalment trobat en la casa a hont fa sa
pròpia habitació, prop la casa del consistori dels
concellers de la present ciutat. E lo dit senyor deputat militar ha acceptat dita renunciació en la
forma que los demés senyors consistorials, present yo, dit scrivà major, y presents per testimonis
Isidro Saleta, ciutedà honrat de Vich, de present
veguer de Barcelona, y lo dit doctor Isidoro Pi.

Dimecres, a XVII. En aquest die ses senyories baxaren en la Llotja de mar de la present ciutat a
effecte de fer arrendament dels drets de monedas y çafrans. Y los senyor oïdor eclesiàstich se
conferí en la casa del General y en lo aposento
dels fraus de aquella a effecte de vèurer los fraus
y havia, y se han trobats los següents, los quals
eren del mes de setembre proppassat:
Primo se ha pres per frau del hostal de Sant
Lluís de Francesch Mundié, francès, tres pedras,
una carmesina, altre de verda y altre de blava.
Més deu sobre panys pintats de colors. Més
trenta pessas de llaunas vidrieras pintadas. Més
nou pessetas pintadas de vidras ab diferents figuras. Més sis rosaris, quatre de blanchs y dos
de blaus de vidra. Més divuyt floretas petitas de
colors. Més set-centes vint-y-sis pastetes blancas
com a mitjas perlas, entre grans y petitas, tot
après de dit hostal. Més de casa T... Pla, argenter, ciutadà de Barcelona, se ha après sinch rodets de fil de plata filada, que pesan trenta //
48v // onsas y tres argensos. Més sinch canas y
un palm de puntas de plata ab un coxí que ha
setanta buxets ab fil de plata. Més de casa T...
Ll[e]r, argenter, ciutedà de Barcelona, un tros
de puntas de plata, que n’i ha quatre palms més
o manco, y buxets.

En aquest mateix die, a les quatre horas de la
tarde, // 49v // obtinguda primer hora per medi
del síndich del General, ses senyories, consisto-

En aquest mateix die Joseph de Navel y Erill,
ciutedà honrat de Barcelona, com a procurador
de Francisco Móra y Marimon, obtenint lo offici de deffenedor del General, consta de sa pro-

a. a continuació una procura, transcrita a l’Apèndix 1, pàg.
1153.
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En aquest mateix die és partit de la present ciutat lo molt il·lustre senyor deputat militar.

rialment, ab verguers ab massas, acompanyats
de alguns officials del General, són anats ab cotxes a donar la benvinguda als excel·lentíssims
senyors duch de Ossuna y al duch de Useda,
compte de la Puebla, que posavan tots dos en
casa de Joan Rodríguez de Velasco al Pla de
Sant Francesch de la present ciutat, al un després l’altre. Y lo dit excel·lentíssim senyor duch
de Useda, conde de la Puebla, que fou lo últim
acompanyat per ses senyories fins al cap de la
scala de dita casa.
50r

En aquest mateix die Anthoni Colomer, parayre,
ciutedà de Barcelona, official posat per los arrendataris de la [Bolla] de la present ciutat, trienni
corrent, a effecte de portar la [ta]nalla y altres affers de dita Bolla, present en concistori, ha [jurat] de bene et legaliter se habere en la forma acostumada y prestat sacrament y homenatge en mà y
poder de [...] Cortès, altre dels verguers del consistori de ses senyories, essent presents per testimonis Jaume Casas y Hyacintho Morató, subrogats en lo dit offici de verguers.

Dilluns, a XXII. En aquest die ses senyories són
baxats a la Llotja de mar de la present ciutat a
effecte de arrendar los drets de monedas y çafrans que no estavan arrendats. Y després se són
conferits en la casa del General y en lo aposento
del receptor dels fraus de aquell per a regonèxer
los fraus apresos des del die de 17 del corrent, y
se ha trobat lo següent: tres rodets de plata, que
pesan dotse onsas, tres quarts, dos; tres quarts,
dos argensos encamarats, pes de plata, apresos
de casa de Francesc Sala, texidor de or.

Dimars, a XXX. En aquest die és arribat en la present ciutat lo excel·lentíssim senyor lloctinent y
capità general de sa magestat, que Deú guarde,
en lo present Principat, que venie de campanya.
52r

En aquest mateix die, a les quatre horas de la
tarda, //50v // ses senyories han feta extracció de
procurador fiscal de la visita en lloch y per no
haver acceptat mossèn Balthazar Sans, [...] ciutat de Tortosa, com consta ab la carta per dit
Balthazar Sans scrita, que·s assí cusida signada
de lletra A. La qual extracció han feta ses senyories ab lo mateix modo y forma que se llig en
jornada de 27 de setembre proppassat del present y corrent any, y és estat extret mossèn Ignasi Meca y Vilalba. Y per ésser ja estat extret en
dit offici (y) no haver acceptat aquell se ha passat havant en altre extracció, y és estat extret
don Pedro Magarola.

En aquest mateix die, a las sinch horas de la tarda, obtinguda primer hora per medi del síndich
del General, ses senyories, consistorialment, ab
cotxes, acompanyats de molts officials del General y present casa de la Diputació, són anats a dar
la benvinguda al excel·lentíssim senyor lloctinent y capità general de sa magestat, que Déu
guarde, en lo present Principat. Foren rebuts per
sa excel·lència ab molt cumpliment. E poch
aprés de ésser-se assentats y donada dita benvinguda per orga del senyor diputat real, per trobarse absents de la present ciutat los senyors deputat
ecclesiàstich y militar, se despediren y tornaren
en la present casa ab lo mateix acompanyament.

Dimecres, a XXIIII. En aquest die ses senyories
són baxats a la Llotja de mar de la present ciutat
a effecte de arrendar los drets de monedas y çafrans que no estavan arrendatsa.
51r

52v

Novembre MDCLXXIIII
Divendres, a II. En aquest die, obtinguda primer hora per medi del síndich del General com
és acostumat, ses senyories han enviat una embaxada al excel·lentíssim senyor lloctinent y capità general de sa magestat en lo present Principat per medi dels magnífichs Hierònym de
Ferrer, donsell, y Joan Joffreu, doctors en drets,
recomanant al molt il·lustre senyor doctor Joan
Alòs, de present deputat real, per la proposició
del offici de prothomèdic, que vacca per mort
del doctor en mdecina Ramon Monnar, [còpia]
del qual paper és assí cusida, signada de lletra A
y del thenor següent:

Divendres, a XXVI. En aquest die Erasma de
Lana y Fontanet, racional de la present casa, és
baxat a la Llotja de mar de la present ciutat, de
orde de ses senyories, a effecte de arrendar los
drets de moneda y çafrans.
Dissapte, a XXVII. En aquest die s’és partit de la
present ciutat lo il·lustre senyor deputat ecclesiàstich per la ciutat de Vich, per cafers seus propis.

51v

Dimecres, a XXXI. En aquest die ses senyories són
baxats a la Llotja de mar de la present ciutat a effecte de fer arrendar los drets de moneda y çafrans.

Dilluns, a XXVIIII. En aquest die és vingut en lo
consistori de ses senyories lo il·lustre senyor
Hierònym Gassià, oïdor militar.

«A. Excel·lentíssima senyor. Los deputats y oïdors de comptes del General del present princi-

a. a continuació una carta, trascrita a l’Apèndix 1, pàgs.
1153-1154.

a. l’original d’aquesta ambaixada es troba intercalat entre
els folis 52v i 53r del dietari.

26

pat de Catalunya diuen que, per mort del doctor en medecina Ramon Monnar, vacca lo offici
de prothomèdich de sa magestat, Déu la guarde, en dit Principat. Y que se troba vuy lo consistori de dits deputats ab persona tant benemèrita de las gràcias de vostra excel·lència com és
lo doctor en medecina Joan Alòs, deputat real,
al qual no sols concorran los particulars serveys
ab què se és demostrat en lo temps de las turbaçions d’esta província, havent merescut per
ells la insiculació y aprobació de sa persona en
las dos casas de Diputació y ciutat, sinó també
les heretats del doctor misser Lluís Ferrer, del
consell de sa magestat, advocat fiscal en la Real
Audiència de Catalunya, per ésser la // 53r //
muller de dit deputat real germana y hereva [de
dit Ferrer. Y, havent] sortejat dit doctor Alòs en
altre dels consellers de la present [ciutat de Barcelona] en lo any 1667 procurà, ab particular
affecte, los serveys [de sa magestat] que se offerissen en dit any, axí en lo de un tercio de infanteria com al de las fortificacions de la frontera. Y
sobre tot assisteixen a dit doctor Alòs los mèrits
que conduexen a la gràcia de sa magestat per dit
offici, com són sobre vint anys de doctor, de
nou anys de cathedràtich en la Universitat de
Barcelona en differents cathèdras de medecina y
vuy en la de prima. Y tots ells de pràtica en las
personas y malaltias més graves i de més importància d’esta ciutat, ab comú aplauso, circunstàncies que, acompanyades ab la de trobarse deputat real, fan inexcusable suplicar a vostra
excel·lència sie servit fer mercè a est consistori
de proposar a dit doctor Alòs en lo dit offici de
prothomèdic en primer lloch, recomanant-lo a
sa magestat com o speran dits deputats y oïdors,
y o rebran a particular mercè de vostra excel·lència.»

era lo motiu per lo qual repetia la súplica per sa
interposició. Al que respongué lo mateix que
tenia dit.
Dilluns, a V. En aquest die lo magnífich Erasma
de Lana y Fontanet, racional de la present casa,
és baxat a la Llotja de mar de la present ciutat a
effecte de arrendar los drets de monedas y çafrans que no estavan arrendats.
54r

Dimars, a VI. En aquest die ha fet relació lo doctor Pere Cardona, servint lo offici de síndich del
General, com de orde de ses senyories, lo die de
disapte proppassat, que comptàvem a 3, anà y se
conferí ab lo excel·lentíssim senyor lloctinent y
capità general a effecte de dir-li, com li digué,
de part de ses senyories, se servís ordenar que lo
tercio de la present casa de la Diputació, que de
present se trobava dividit en tres parts, se unís y
se posàs tot en una part per a què lo gasto de la
casa en lo pagar-los no fos tant. Y que sa excel·lència respongué que lo tercio faria estar solament en una part, que seria Puigcerdà, menos
sinquanta hòmens que estarian en Camprodon,
a hont bé podria de tant en tant temps lo pagador a pagar-los. Y que no podia menos, per
quant los soldats que estaven pagats bé, com
són los de la present casa, era menester que estassen en las parts incòmmodas perquè podian
millor passar las incomoditats essent pagats que
los altres que no eren pagats, per no haver assistèncias. Y que axí era forçós tenir dits sinquanta hòmens en Camprodon.
E més, digué a dit excel·lentíssim senyor fos servit ordenar al molt reverent canceller declaràs la
excepció opposada per lo procurador fiscal al
doctor Francisco Ferrer y Umbert, canonge de
Girona, extret en advocat fiscal de la present
casa, la qual ja havia molt temps se era oposada
y estava per declarar-se, y era cosa extraordinària lo haver-se tardat tant en dita declaració, lo
que era ocasió de què la casa pagava dos salaris
de advocat fiscal y estava a perill de haver-ne de
pagar tres. Y que sa escel·lència respongué
// 54v // que ho faria y ho féu notar en un paper
per memòria. E més, digué a sa excel·lència fos
servit concedir al molt il·lustre consistori facultat de poder fer represàlias de moros de las galeras
de Cerdenya, per no voler lo general de aquellas
entregar y donar llibertat als forçats que han
acabat lo temps de llurs condemnacions, o bé
[...] orde o fer que a dits forçats se’ls donàs llibertat. Y que sa excel·lència respongué que tractaria la matèria ab lo senyor don Pedro de [...],
general de ditas galeras, y ab lo senyor don Pedro Estevan, governador de la plasa, a qui havia
scrit sobre dit fet sa excel·lència quant era en
campanya.

Dissapte, a III. En aquest die los magnífichs
Hierònym de Ferrer, donsell, y Joan Joffreu, en
drets doctors, han fet relació en lo consistori de
ses senyories com lo die de ahir, que comptàvem a 2 del corrent, reportaren a sa excel·lència
del virrey la embaxada y memorial sí y conforme
està contengut en dita jornada de 2 del corrent.
Al que fou servit respòndrer sa excel·lència ab
molt particular gust procuraria en fer per lo
consistori tot allò que fos de sa major conveniència, com podia axí estar cert de son affecte.
Y que, en quant en la pretenció de prothomèdich, que ell sols podia posar en ter[na ...]
// 53v // diputat real, però que en lo demés depenjava de aquells senyors de Madrit y que los
subjectes eren coneguts, y cada qual aplicava sas
diligèncias. Y replicànt-se-li que si bé lo consistori se creya [...] car-i los medis proporcionats
per a conseguir la gràcia, però [...] conciderava
que lo més eficàs ere per a sa magestat, que Déu
guarde, [...] interposició de sa excel·lència eix
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y servitut de dit offici de la tanalla y ha prestat sagrament y homenatge en mà y poder de Joseph
Cortès, altre dels verguers de dit consistori, essent presents per testimonis Jaume Casas y Jacinto Morató, tapicer, subrrogats en dit offici de
verguers.

Dijous, a VIII. En aquest die me han ordenat ses
senyories a mi, scrivà major, cusís en lo present
dietari un decret del excel·lentíssim senyor lloctinent y capità general de sa magestat, que Déu
guarde, en lo present Principat, [perquè] Ramon Vilalba Perlas, notari públich de Barcelona, sie posat en possessió del offici de ajudant de
scrivà major de la [...], en què sortejà en la extracció de officials de la visita que dea // 55r //
present se està fent, no obstant la excepció li
fonch opposada per lo procurador fiscal del General, com més llargament en dit decret és de
vèurer, que·s signat de lletra A.

En aquest mateix die ses senyories, absents los
senyors deputats ecclesiàstich y militar de la present ciutat, són baxats a la Llotja de mar de la
present ciutat a effecte de arrendar los drets de
monedas y çafrans que no estavan arrendats.
Dimars, a XIII. En aquest die Joseph Fontanet,
botiguer de draps, ciutedà de Barcelona, servint
lo offici de la tanalla de la Bolla de la present
ciutat, official posat per los arrendataris de la
Bolla, trienni corrent, constituït personalment
en lo consistori de ses senyories, à jurat en mà y
poder de ses senyories que se haurà bé y llealment en lo exercici y servitut de dit offici de la
tanalla y ha prestat lo sagrament y homenatge
en mà y poder de Joseph Cortès, altre dels verguers de dit consistori, essent presents per testimonis Jaume Badia y Jaume Casas, verguer.

Disapte, a X. En aquest die ha fet relació lo doctor Pere Cardona, servint lo offici de síndich del
General, com lo dia de 8 del corrent anà, de
orde de ses senyories, al excel·lentíssim lloctinent y capità general a effecte de saber la resposta en orde al fet de la excepció opposada al advocat fiscal, del que dit síndic havia parlat a sa
excel·lència lo dia de 3 del corrent. Y que sa excel·lència respongué que se acudí al molt reverent canceller, que ja li’n havia parlat, que dit
molt reverent canceller faria lo que se havia de
fer. E més, fa relació com lo dia de avuy, de
orde de ses senyories, és anat al molt reverent
canceller y li ha referit las dos vegades era anat a
sa excel·lència y lo que sa excel·lència li havia
respost. Y que dit molt reverent canceller ha
respost que ja havia parlat ab sa excel·lència de
la matèria y qeu se havia de tenir una junta per a
formar la consulta que se havia de fer a sa magestat, que Déu guarde, en orde // 55v // a dita
excepció, y que procuraria en què dita junta se
tingués la setmana entrant.

En aquest mateix die, a les dues horas passat
migdie, és vingut en la present casa de la Diputació lo excel·lentíssim senyor duch de Ossuna y
excel·lentíssim senyor duch de Useda, compte
de la Puebla, // 56v // a visitar y despedir-se de
ses senyories, lo qual passava, y se’n tornava a
Espanya, que venia de governador de Milà. Los
quals foren rebuts al venir per los magnífichs assessors, advocat fiscal y altres officials del General baix al replà de la scala y per los senyors oïdor militar y real dalt al cap de la scala de
aquella, ab verguers ab massas altas. Entranse’n dit senyor duch de Usuna y duch de Useda
a la capella petita de sant Jordi, que estava molt
ben adornada, a fer oració y després, acompanyats de dits senyors oïdors entraren a la sala dels
reys, a hont aguardavan los senyors deputats
real y oïdor ecclesiàstich, per ser fora la present
ciutat los senyors deputats ecclesiàstich y militar, y junts, fent-se las degudas cortesias, se’n
entraren en la sala del consistori. Estigueren assentats dits senyors duch de Usuna y duch de
Useda devall del doser, entre los senyors deputat real y senyor oÿdor [...], que servia de diputat ecclesiàstich, per absència del senyor deputat
ecclesiàstich, y los demés per son orde. Y, després de ésser-se despedit y havent tingut un rato
de conversació, se alsaren y foren acompanyats
per tot lo consistori fins al cap de la scala, a hont
aguardaven los dits senyors [...] militar y real y
per los magnífichs assessors y advocat fiscal fins
baix al replà de la scala y per los demés officials
de la present casa fins a la porta de dita present
casa.

En aquest mateix die Hyacintho Lloreda, ciutedà honrat de Barcelona, credenser dels draps
de la Bolla de la present ciutat, [...]cial posat per
los arrendataris de dita Bolla, trienni corrent,
constituït personalment en lo consistori de ses
senyories ha jurat en mà y poder de ses senyories
que se haurà bé y llealment en servici y servitut de
dit offici de credencer, y ha prestat sacrament y
homenatge en mà y poder de Joseph Cortès, altre dels verguers de dit consistori, essent presents
per testimonis Jaume Casas y Francisco Morató,
tapicer, subrrogats en dit offici de verguers.
Dilluns, a XII. En aquest die Pau Cercla, corredor
de orella, citedà de Barcelona, servint lo offici de
la tanalla de la Bolla de la present ciutat, official
posat per los arrendataris de dita Bolla, trienni
co- // 56r // rent, constituït personalment en lo
consistori [... ha jurat] en mà y poder de ses senyories que se haurà bé y llealment en lo exercici
a. a continuació aquest decret, transcrit a l’Apèndix 1, pàg.
1154.
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degan obligar-se novament, sí y conforme se
obligaren quant dit doctor Gibert entrà en lo
exercici de dit offici, com tot és de vèurer ab las
ditas súplicas y vot respective, que són signades
de lletras B y C y cusidas en lo llibre de Deliberacions sots jornada del dia present.

Disapte, a XVII. En aquest die és tornat en lo
consistori de ses senyories lo il·lustre senyor deputat ecclesiàstich, lo qual era anat fora la present ciutat per affers seus propis.
En aquest mateix die lo reverent Thomàs Morer, prevere y rector de la iglésia parroquials de
Sant Gervasi, bisbat de Barcelona, com ha procurador per las cosas devall scritas, llegítimament constituït y ordenat dels nobles don Anthon de Camporrells, senyor de la baronia de
Biosca y Taltaull, cavaller del hàbit de (sant)
Jaume, y de don Lluís de Camporrells, cavaller
del dit hàbit, germans, en Barcelona populats,
com de sa procura consta en poder de Joseph
Güell, notari públich de Barcelona, sots dos calendaris, lo primer dels quals és a 30 de octubre
//57v // pròxim passat del corrent any 1674, certificatòria de la qual és assí cusida signada de lletra A, en dit nom, attenent y conciderant que ell,
dit doctor Diego y Morer, com ha procurador
del doctor en medecina Hyacintho Gibert, receptor dels fraus y fogatges del General de Catalunya y de las Bollas de la col·lecta de Barcelona,
haver renunciat lo dit offici en mà y poder de ses
senyories en favor de dit don Lluís de Camporrells, son principal [...]nentari mateix, y conciderant a la suplicació presentada en lo consistori
de ses senyories per part de don Lluís de Camporrells suplicant que la dita renunciació en son
favor feta per ell, dit doctor Diego Morer, de dit
offici esdevinguda, per no voler dit don Lluís
Camporrells, son principal, acceptar aquella. Attenent y conciderant, axí mateix, a altra suplicació per part de dit doctor Gibert a ses senyories
presentada, ab la qual suplica ésser-li donada
llicència per a poder continuar lo exercici de son
offici, offerint en quant menester sia ratificar las
fermances donades per rahó de dit son offici; attenent en dit nom y conciderant, ab vot y parer
fet per los magnífichs assessors ordinaris del General y present casa de la Diputació, continuat al
peu de dita suplicació presentada per dit doctor
Gibert, ab lo qual han declarat que lo dit doctor
Gibert no ha perdut lo domini y possessió de dit
offici per la renunciació que de aquell féu, ell, dit
doctor Diego Morer, com a procurador de dit
doctor Gibert, en mà y poder de ses senyories, en
favor de dit don Lluís de Camporrells, son principala, //58r // y axí deu continuar en lo exercici de
aquell [...] antes lo exercia y posehia, e més y declarat que [...] las fermances donades per lo dit
doctor Gibert en lo introït de son offici no restan libradas de dita obligació fidejussòria per
dita renunciació, ab tot, ad ulteriorem cauthelam, sens novació, derogació y prejudici de las
primeras obligacions, ditas fermansas hagen y

Y, finalment, en dit nom, attenent y conciderant que lo dit doctor Gibert en lo introhit de
son offici, entre altres, donà per fermanses a dits
nobles senyors principals, y ab la deliberació de
lo die present per ses senyories feta és estat deliberat que dit doctor Gibert continue lo exercici
y possessió de dit offici, sí y conforme antes de
dita renunciació, ab què las fermansas donadas
per dit doctor Gibert ratifiquen las primeras
obligacions sens novació, derogació y prejudici
de las primeras obligacions, per ço lo dit doctor
Diego Morer, en dit nom, volent obtemperar
no sols a dits vot y parer, però encara a la sobredita deliberació, constituït personalment en lo
consistori de ses senyories, fent emperò estas
cosas ad ulteriorem cauthelam, sens novació,
derogació y prejudici de las primeras obligacions fetas per dits nobles, sos principals, en favor de ses senyories, en dit nom, no sols approba, ratifica y confirma la fidejussió y obligació
feta // 58v // per dits nobles sos principals a dit
doctor Gibert en lo introït de son offici, però
encara, en lo mateix nom, convé y en bona fe
promet que los dits nobles sos principals estaran
tinguts y obligats y lo altre de ells a ssoles estarà
tingut y obligat en tot ço y quant per dit doctor
Gibert és estat promès y està tingut y obligat
per rahó de dit offici quan entrà en lo exercici y
posessió de aquell, y altrament, sí y conforme
dits nobles sos principals se obligaren com a fermances no obstant la dita renunciació feta per
ell, dit doctor Morer, com ha procurador de dit
doctor Gibert, com si aquella feta no fos. Volent, en dit nom, que las ditas primeras obligacions per dits sos principals fetas, per rahó de la
present ratificació y confirmació y nova obligaació sian en ninguna manera prejudicadas, derrogades y cancel·lades, ans bé, aquelles resten en
sa forma y valor, conforme està dit, lo que
attèndrer en dit nom y cumplir promet ab totes
les renunciacions necessàries y en semblants
posar acostumades, y ab obligació de las personas y béns de dits nobles, sos principals, y de
l’altre d’ells a ssoles, mobles e immobles, haguts
y per haver, com a deutes fiscals y reals, llargament y ab jurament, essent present per testimonis Joseph [...], veler, y Jaume Casas, velluter,
ciutadans de Barcelona.
59r

a. a continuació una certificatòria, transcrita a l’Apèndix 1,
pàg. 1154.
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Dilluns, a XVIIII. En aquest die Joan Pau Pedrós,
cirurgià, y Jaume Cabajes, sabater, ciutadans de
Barcelona, attenent y conciderant que lo doctor
Thomàs Morer, prevere, com ha procurador del
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doctor en medecina Jacinto Gibert, receptor
dels fraus y fogatges del General de Catalunya y
de las Bollas de la col·lecta de Barcelona, haver
renunciat en mà y poder de ses senyories lo dit
offici en favor del noble don Lluís de Camporrells; attenent axí mateix y conciderant a la supplicació presentada en lo consistori de ses senyories per part de dit don Lluís de Camporrells
suplicant que la dita renunciació en son favor
feta per dita Thomàs Morer de dit offici és de
ningun valor, per no voler dit don Lluís de
Camporrells acceptar aquella; attenent axí mateix y conciderant a altre suplicació per part de
dit doctor Gibert a ses senyories presentada, ab
la qual suplica ésser-li donada lliçència per a poder continuar lo exercici de dit son offici, offerint en quant menester sia ratificar las fermansas
donades per rahó de dit son offici; attenent y
conciderant al vot y parer fet per los magnífichs
assessors ordinaris del General y present casa de
la Deputació, continuat al peu de dita supplicació presentada per dit // 59v // doctor Gibert, ab
lo qual han declarat que lo dit doctor Gibert
[ha] perdut lo domini y possessió de dit offici
per la renunciació que de aquell féu dit doctor
Thomàs Morer, com ha procurador de dit doctor Gibert, en mà y poder de ses senyories, en
favor de don Lluís de Camporrells y, axí, deu
continuar lo exercici de aquell, sí y conforme
antes lo exercia y possehia, entès y [...]rat que,
encara que les fermansas donades per lo dit doctor Gibert en lo introhit de son offici no restan
libradas de dita [...]ció fidejusòria per dita renunciació, ab tot, ad ulteriorem cauthelam, sens
novació, derogació y prejudici de las primeras
obligacions, ditas fermansas hagen y degan
obligar-se novament, sí y conforme se obligaren
qunt dit doctor Gibert entrà en lo exercici de
dit son offici. Y, finalment, attenent y conciderant que lo dit doctor Gibert, en lo introhit de
son offici, entre a[ltres], los donà per fermanses
y lo dia de diset del correnta ésser estat per ses
senyories deliberat que dit doctor Gibert continue lo exercici y possessió de dit offici, sí y conforme antes de la dita renunciació, ab què las
fermansas per dit doctor Gibert donadas ratifiquen las primeras obligacions, sens novació, derogació y perjudici de las primeras obligacions,
per ço, volent los dits Joan Pau Pedrós y Jaume
Cabajes obtemperar no sols a dits vot y parer,
però encara a la sobredita deliberació, constituïts personalment en lo consistori de ses senyories, fent, emperò, estas cosas ad ulteriorem
cauthelam, sens novació, derogació, prejudici
de las primeras obligacions per ells fetas [...]
// 60r // fermansas preditas en favor de ses senyories no sols [...] aprovan, ratifican y confirman la
dita [...] obligació per ells y lo altre de ells feta a

dit doctor Gibert en lo introhit de son offici,
volent que resten en sa força y valor, però encara convenen y en bona fe prometen que estaran
tinguts y obligats, y lo altre de ells a ssoles estarà
tingut y obligat en tot ço y quant per dit doctor
Gibert és estat promès y se obliga per rahó de
dit son offici quant entrà en lo exercici y possessió de aquell y altrament, sí y conforme com a
fermanses predites se obligaren no obstant la
dita renunciació feta per dit doctor Morer com
ha procurador de dit doctor Gibert, com si
aquella feta no fos, volent que las ditas primeras
obligacions per ells y lo altre de ells a ssoles fetas
per rahó de la present ratificació y confirmació y
nova obligació sian en ninguna manera prejudicadas, derogadas y cancelladas, ans bé aquellas
resten en sa força y valor, com desobre està dit.
Lo que attèndrer y cumplir prometen ab totes
les renunciacions necessàries y en semblants posar acostumades y ab obligació de sas personas y
béns, y de l’altre d’ells a ssoles, mobles e immobles, haguts y per haver, com ha deutes fiscals y
reals, llargament y ab jurament, essent presents
per testimonis Joseph Cortès, veler, y Jaume
Casas, velluter, ciutedans de Barcelona.
En aquest mateix die són baxats ses senyories a
la Llotja de mar de la present ciutat a effecte de
arrendar los drets de monedas y çafrans que no
estavan arrendats, y han // 60v // fet arrendament del dret de monedas a Joan Pau [...], barrater, ciutedà de Barcelona, com a més donant
en lo encant públich, per preu de sis-centes
trenta-sinch lliures per quiscun any. Del qual
preu se han de rellevar trenta lliures una vegada
tant solament, que li són estades promesas de
axaus, y axí mateix dotse lliures deu sous a
Magí, Ros, sastre, ciutedà de Barcelona, per serse posat en dita de sis-centes vint-y-sinch lliures,
per una vegada tant solament.
En aquest mateix die ha fet relació lo doctor
Pere Cardona, servint lo offici de síndich del
General, com lo dia de 17 del corrent, de orde
de ses senyories, se conferí ab lo molt reverent
canceller a effecte de saber si se havia tingut la
junta [...] si era formada la consulta per a sa magestat en orde a la excepció opposada al extret
en advocat fiscal, y que sa senyorias havia respost que, per causa de altres ocupacions, no se
era poguda tenir dita junta y que procuraria se
tingués aquesta semmana.
Dimars, a XX. En aquest die, a les sinch horas de
la tarda, los il·lustres senyors deputats real y oÿdor militar, en // 61r // virtut de deliberació per
ses senyories presa lo die [...], obtinguda primer
hora per medi del síndich del [General, són]
anats a reportar un paper de embaxada al excel·lentíssim senyor lloctinent y capità general

a. diset ... corrent interlineat damunt ésser estat.
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oïdors de comptes sia de son servey manar posar
lo degut remey ab la brevedat que semblant fet
requereix, tant per al estat present com en lo
sdevenidor, com axí ho speran del bon zel y rectitut de vostra excel·lència, que a més és conforme al de rahó ho rebran a particular gràcia y
mercè de la grandesa de vostra excel·lència.»

de sa magestat, que Déu guarde, en lo present
Principat en orde a una botiga de draps y telas, y
altres mercaderias de gran valor, que se ha ubert
en la vila de Figueres sens voler pagar los drets
de General y Bolla, ni posar aquells en manifest,
contra disposicions de capítols de Cort, lo qual
paper de embaxada és assí cusit, signat de lletra
A y del thenor següent:

E, poch aprés tornats que foren dits senyors, feren relació en lo consistori com després de haver explicada la sobredita emba- // 62r // xada al
dit excel·lentíssim senyor lloctinent y capità general y haver [...] en scrits aquella, dit excel·lentíssim senyor havia respost que ja te[...], per
medi de don Francisco Monserrat y Vives del
que [...] li representava, que ja tenia scrit al senyor don Anielo de Gusman, general de la cavalleria, per a què no se consentís la sobredita botiga a Figueres en prejudici dels drets de la
Generalitat, que tornaria a escríurer a dit senyor
don Anielo de Gusman sobre dita matèria y que
dins breus dies tornaria resposta del que hauria
obrat.

«A. Excel·lentíssima senyor. Los diputats y oïdors de comptes del General de Catalunya
diuen a vostra excel·lència que, per part dels
arrendataris dels drets del General y Bolla de la
col·lecta y vila de Figueres se’ls ha representat
com en la casa a hont habita lo general de la cavalleria o en altra casa en al qual està la guarda
de dit general de la cavalleria, en dita vila de Figueres, se hauria uberta botiga de draps, telas y
altres mercaderias de gran valor, venent aquellas
públicament sens voler pagar los drets ni voler
aquellas (posar) en manifest, no obstant que per
los arrendataris se és solicitat y demanat. Las
quals mercaderias se venan en dita vila y casa per
Mosa Mascorel, botiguer de Perpinyà. E com,
excel·lentíssim senyor, segons diposició de capítols de Cort no·s puga entrar roba en lo present
Principat ni altre gènero de mercaderia sens que
aquella sia posada en manifest y, axí mateix, pagar los deguts drets al General, lo que fins assí
sempre se és observat ni persona alguna ha intentat fer lo contrari, lo que, per ser matèria de
tant gran concideració y per descàrrech de nostres obligacions, nos obliga // 61v // representar
a vostra excel·lència los prejudicis y inconvenients tant grans se’n poden seguir, com són
que·s faltaria a la observança dels capítols de
Cort, que disposan que qualsevol mercaderia
que entre en lo present Principat, per qualsevols
personas de qualsevol grau o condició que sian,
deuen manifestar y pagar los drets axí de General com de Bolla, y de no axir al reparo de
aquells serian rigorsísimament querelats y, axí
mateix, de altra part, se seguiria notable dany y
prejudici per haver notificat los dits arrendataris
als diputats y oïdors que, si no·s donava lo degut remey, los seria força lo haver de renunciar
lo arrendament. Y, si tal cosa se permetia, seria
donar exemple altres parts, del que resultaria
que en lo sdevenidor nos·s trobaria arrendatari
de dits drets, lo que ocasionaria lo no poder
cumplir a las obligacions tant precisas y gustosas
com és la de servir a sa magestat, que Déu guarde, ab un terçio, de [...] acudir a pagar als acrehedors censalistas llurs pencions y moltas de altres, per consistir las rendas y emoluments del
General en dits drets. Per lo que, humilment,
suplican a vostra excel·lència los dits deputats y

Dimecres, a XXI. En aquest dia Dionís Corder y
de Prats, present en lo consistori de ses senyories, ha jurat que se huria bé y llealment en la
servitut del offici de alguzazil ordinari de sa magestat, en què és estat provehit durant la menor
edat de don Carlos de Monrodon, y ha prestat
sagrament y homenatje en mà y poder de Joseph Cortès, altre dels verguers del consistori de
ses senyories, en la forma acostumada, essent
present per testimonis Joseph Blanch y Jaume
Casas, verguers de ses senyories.
En aquest mateix die ha fet relació lo doctor
Pere Cardona, servint lo offici de síndich del
General, com, per orde de ses senyories, lo die
de aïr havia reportada còpia de una súplica, presentada en lo consistori de ses senyories per part
del síndich de las Universitats de la vegueria estreta de Gerona, al excel·lentíssim senyor lloctinent y capità general de sa magestat en lo present Principat aserca de com Joseph Adroher y
altres de ditas universitats pretenan en lo tribunal de la santa // 62v // Inquisició lo privilegi de
familiars del Sant Offici, com en dita súplica se
conté més llargament, que·s assí cusida signada
de lletra A. E sa excel·lència ha fet de resposta lo
tractaria ab los pares inquisidors.
Divendres, a XIII. En aquest die Onofre Cerdà,
botiguer de telas, ciutedà de Barcelona, servint
lo offici de buidador la credensa de las sedas, official posat per los arrendataris de la Bolla de la
present ciutat en lo trienni corrent, constituït
personalment en lo consistori de ses senyorias
(ha jurat) que se haurà bé y llealment en lo exercici y servey de dit offici de buidador de dita

a. l’original d’aquesta ambaixada es troba intercalat entre
els folis 60v i 61r del dietari.
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sent, entre altres coses, los drets de çafransa
// 64r // y no han trobat dita alguna, essent present per test[imonis ...] Vaquer, cirurgià de la
vila de Artés, bisbat de [Vich, ...] Ribas, sastre,
ciutedà de Barcelona.

credença, y ha prestat sagrament y homenatge
en mà y poder de de Joseph Cortès, altre dels
verguers de ses senyories, presents per testimonis Jaume Casas, verguer, y Llorens Valls, criat
del senyor oïdor real. Semblant jurament de
Anthon Favara, botiguer de telas, ciutedà de
Barcelona, servint lo offici de anar a regonèxer
si sea // 63r // cometan fraus per las botigas y altres parts, official posat per los arrendadors de la
Bolla de la present ciutat, que se haurà bé y llealment en lo exercici de dit offici y ha prestat sagrament y homenatge en mà y poder de dit
Cortès, verguer de ses senyories, presents per
testimonis los tras dits.

Dimecres, a XXVIII. En aquest die Joseph Flamis, jove cirurgià, ciutedà de Barcelona, ha fet
relació mitjensant jurament en lo consistori de
ses senyories, com té en cura a Valentí Bertran,
cap de squadra de la companyia de don Henrrich Descallar, de una inflamació gran que té a
las parts oculars, juntament ab un tumor, lo
qual està per dita causa impossibilitat de poder
marxar y posar-se en camí.

Diumenge, a XXV. En aquest die ha fet relació lo
doctor Pere Cardona, servint lo offici de síndich
del General, com lo dia de aïr, de orde de ses senyories, se conferí ab lo molt revcrent canceller a effecte de dir-li que lo molt il·lustre consistori desijavan saber si se havia format la
consulta per sa magestat en orde a excepció opposada al nou extret en advocat fiscal de la casa,
perquè sas senyories desijavan exir de aquest fet,
per los inconvenients representats motas vegades a dit molt reverent canceller. Y que lo dit
havia respost que esta semmana passada se era
trobat indispost de salut, per lo que no se era
poguda tenir la junta. E més, fa relació com lo
die de aïr aportà al excel·lentíssim senyor lloctinent // 63v // y capità general una suplicació o
memorial, que és assí cusit, signat de lletra A, en
orde als forçats de galeras que han acabat son
temps. Y que sa excel·lència respongué que escriuria a sa magestat sobre la matèria y que posaria dintre de la carta de sa magestat lo memorial que se li presentava.

Divendres, a XXX. En aquest die lo doctor Pere
Cardona ha fet relació com, per orde de ses senyories, havia reportat còpia de una súplica presentada en llur consistori per part de Pere Bensi
y Gorgollón, cónsul de la nació genovesa, al excel·lentíssim senyor lloctinent y capità // 64v //
general de sa magestat en lo present Principat
aserca de algunas embarcacions mallorquinas
armadas en cos perturban el tràfech de las barcas genovesas, com més llargament en dita súplica se conté, que és assí cusida signada de lletra [.]. E sa excel·lència respongué «que haria lo
que le suplicava».

Desembre MDCLXXIIII.
Dissapte, al primer de dezembre MDCLXXIIII. En
aquest die me han ordenat a mi, scrivà major del
General de Catalunya, cusís en lo present dietari
una relació en scrits de Joseph Catà y Bertran,
ciutedà honrat de Barcelona, subrrogat en lo offici de racional de la present casa de la Diputació,
aserca de aquells dos censals, lo un de penció
tres-cents sinch sous pagador a 2 de juliol, que
sortejà sor Maria Francisca Bosses, y lo altre de
penció sis-cents sous pagador a 20 de setembre,
que sortejà lo doctor F[austi]no Graells en la extracció de censals feta per los predecessors de ses
senyories als 12 de juliol proppassat del corrent
any 1674, com més llargament en dita relació és
de vèurer, que·s assí cusida signada de lletra A.

Dilluns, a XXVI. En aquest die me han ordenat a
mi, scrivà major del General, cusís en lo present
dietari una relació en scrits feta per Joseph Catà y
Bertran, ciutedà honrat de Barcelona, subrrogat
en lo offici de racional de la present casa, aserca de
aquell cens de penció tres-cents vuytanta-vuyt
sous, pagadors a 9 de novembre, que sortejaren
los tudors y curadors de Joseph de Ag[uilar] y
Cassador y Joseph de Aguilar y Oluja, impúbers,
en la extracció de censals per los predecessors de
ses senyories feta en lo mes de maig 1673, com en
dita relació que·s assí cusida signada de lletra B.

Diumenge, a II. En aquest die ha fet relació lo
doctor Pere Cardona, servint lo offici de síndich
del General, com, de orde de ses senyories, anà
al excel·lentíssim senyor lloctinent y capità general, a effecte de dir, com digué, a sa excel·lència se servís participar al molt il·lustre consistori
la resposta [...]b // 65r // la tenia de Figueres

Dimars, a XVII. En aquest die Joseph Saurina,
Joseph Iglésias y Ramon Ferrer, corredors de
coll y ministres del General, mitjensant lo jurament per ells prestat en lo introhit de son offici,
han fet relació a ses senyories com han encantat
des de vuyt de novembre 1674 fins lo die pre-

a. a continuació una suplicació i una relació, transcrites a
l’Apèndix 1, pàgs. 1155-1156.
b. a continuació una suplicació i una relació, transcrites a
l’Apèndix 1, pàgs. 1156-1158.

a. a continuació una suplicació, transcrita a l’Apèndix 1,
pàgs. 1154-1155.
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ne resulta la inobservança dels capítols de Cort,
en los quals està disposat que qualsevol persona
de qualsevol gènero y qualitats dega aportar la
roba en casa del General y allí pagar los deguts
drets, de tal manera que sa magestat, que Déu
guarde, per sa real clemència, s’és dignada submetrèr-se a pagar los drets del General, y, de altra part, se segueixan notables danys y prejudicis
als drets de la Generalitat. Y és cert que, a no
procehir-se de prompte y degut remey, no·s trobaria qui arrendàs dits drets o, per lo menos, ab
gran detriment y disminució, lo que ocasionaria
no poder-se cumplir a les obligacions tant grans
y, en particular, de servir a sa magestat ab un tercio, majorment havent-se arrendats lo present
trienni a molt menos preu del que estaven antes
arrendats. Per lo que dits deputats y oïdors de
comptes, volent cumplir a las obligacions de sos
officis y jurament tenen prestat, humilment a
vostra excel·lència suplican sia de son servey
provehir de prompte y degut remey a dits abusos y excessos, ordenant als capitans y altres officials de guerra entran de guarda al dit portal de
Mar que qualsevol persona que entrarà per dit
portal robas y mercaderias, encara que sia en
nom de vostra excel·lència, recusant portar-las a
la casa del Ge- // 66v // neral, donen tot favor y
ajuda als officials del General, sí y conforme en
los capítols de Cort està disposat, que a més és
de justícia quedaran dits deputats molt aconsolats y ho rebran a particular gràçia y mercè de la
mà de vostra excel·lència.»

aserca del que en dias [...] consistorials havian
parlat a sa excel·lència en orde a [...] anomenat
Moncurull, que venia robas en dita vila de Figueres sens pagar-se los drets del General. Y
que sa excel·lència respongué que ja tenia resposta del general de la cavalleria, la qual o lo capítol tocant a dit fet féu llegir a dit síndich per lo
secretari, en la qual, entre altres cosas, li diu que
dit françès lo que aportava era molt poca cosa y
que ja havia fet se’n tornàs a Perpinyà ab dita
roba.
65v

Dimecres, a V. En aquest die, per medi dels senyors deputat real y ohidor militar, havent obtinguda primer hora per medi del síndich del
General, se són conferits en lo palàcio del excel·lentíssim senyor lloctinent y capità general
de sa magestat, que Déu guarde, en lo present
Principat per a donar-li rahó com, en consideració del paper que lo consistori dels senyors deputats havia rebut de sa excel·lència, havia deliberat lo dit consistori de continuar lo servey del
terçio ab què de present serveix a sa magestat
per temps de un any, més [...] guerra durava, y,
axí mateix, dits senyors deputats y oïdors han
donat un paper de embaxada a dit excel·lentíssim senyor, lo qual és del thenor següent:
«Excel·lentíssima senyor. Los deputats y oïdors
de comptes del General de Catalunya diuen a
vostra excel·lència que, en jornada de 14 y 16 de
abril proppassat, per medi de son síndich, representaren a vostra excel·lència com algunes persones y officials de la casa de vostra excel·lència y
en nom de vostra excel·lència havien entrat robes y mercaderias de gran valor per lo portal de
Mar, no obstant que foren avisats per los officials del General aportassen aquellas a dita casa
per registrar aquellas y pagar los deguts drets
disposan los capítols de Cort, recusaren aportarlas. Al que vostra excel·lència fou servit respòndrer que hi posaria lo degut remey. Axí mateix, à
serca de tres semmanas, lo capità Fornells entrà
per dit portal de Mar una bala de telas y Jaume
Sahones, sis dies ha, sinch pesas de barragans,
tot en nom de vostra excel·lència, sense // 66r //
que volguessen aportar aquellas a la casa del
G[eneral y pagar] los dits drets. Y, de la matexa
manera, alguns offi[cials de les] galeras, dos dias
ha, entraren una partida de mitges [de seda
sens] voler-las aportar en dita casa del General.
Y, volent-los los officials de portal detenir, un de
dits officials de galera posà mà a la spasa, a vista
de la qual resistència no·s pugué conseguir lo fi,
per haver-se’n entrat en lo palàcio de vostra excel·lència. E com, excel·lentíssim senyor, dels
dits abusos y excessos se fan en entrar ditas robas

E poch aprés tornats que foren dits senyors deputats y oïdor, han fet relació en consistori que
sa excel·lència havia respost que, en quant a la
continuaçió del tercio serviria a sa magestat, la
resolució que havia pres lo consistori, y, en
quant a entrar robas y mercaderies sens voler
pagar los drets ni aportar aquellas en la casa del
General, que las guardas del portal de Mar, en
tals casos de voler entrar robas, acudissen a sa
excel·lència, que ell y posaria remey.
67r

Dimars, a XI. En aquest die Isidro Saves, perayre
de la vila de Moyà, official posat per los arrendataris de la Bolla de la dita vila, present en lo consistori de ses senyories, ha jurat en mà y poder
de ses senyories que se haurà béy llealment en lo
exercici de dit offici de bollador y ha prestat sagrament y homenatge en mà y poder de Jaume
Casas, //67v // subrrogat en lo offici de altre dels
verguers de ses senyories, sent presents per testimonis Joseph Blanch y Joseph Cortès, verguers de ses senyories.
Divendres, a XIIII. En aquest die és tornat en la
present ciutat lo il·lustre senyor deputat militar
en lo consistori de ses senyories, lo qual era anat
fora de la present ciutat.

a. l’original d’aquesta ambaixada es troba intercalat entre
els foli 65v i 66r del dietari.
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En aquest mateix die, constituït personalment
en lo consistori de ses senyories, don Lluís Soler
y Paguera ha jurat en mà y poder de ses senyories com, havent fetas las degudas diligèncias
per a trobar // 68r // les actes de la creació de
aquells tres censals en què sortejà [en la extracció] de censals feta a 12 de juliol pròxim passat
de 1674, [no ha pogut] trobar dits actes.

69v

Dilluns, a XXIIII. En aquest die ha faltat en lo
consistori de ses senyories lo deputat militar per
ser-se’n anat fora la present ciutat.

Incipit annus a Nativitate
Domini MDCLXXV

En aquest mateix die lo senyor Dimas Çafont y
Malla ha jurat en mà y poder de ses senyories
com, havent fetas las degudas diligèncias per a
trobar los actes de aquells quatre censals en què
sortejà en la extracció de censals feta a 2 de maig
del any 1673, no ha pogut trobar dits actes.

70r

Disapte, a XXVIIII. En aquest die és tornat en lo
consistori de ses senyories lo il·lustre senyor oïdor ecclesiàstich, lo qual era anat fora la present
ciutat.

70v

Gener MDCLXXV
Dimecres, a II. En aquest die me han ordenat a
mi, scrivà major del General, cusís en lo present
dietari un despaitx de sa magestat, que Déu
guarde, en deguda forma de cancellaria despedit, lo qual és signat de lletra A y del thenor següent:

Dilluns, a XVII. En aquest die me han ordenat a
mi, scrivà major del General, cusís en lo present
dietari una relació en scrits de Joseph Catà y Bertran, ciutedà honrat de Barcelona, subrogat en
lo offici de ra- // 68v // cional, aserca de aquells
quatre censals, lo un de penció sis-cents quaranta
sinch sous pagadors al primer de octubre, que
sortejà lo obtentor lo benefici sots invocació de
la Verge Maria de la Creu, en la iglésia heremitana en Vallers fundat; altre penció cent sous pagador a 23 de agost, altre de penció cent sexanta-sis
sous y pagador a 13 de dit mes de agost, que sortejaren dona Àngela Soler y don Lluís Soler, son
fill, en la extracció de censals per los predecessors
de ses senyories feta a 12 de juliol proppassat del
present any 1674, com en dita relació, que·s assí
cusida signada de lletra [.].

«A. Laa reyna governadora.
Diputados. Hase reçivido vuestra carta de 20 de
octubre en que dezís que el magistrado de la Lonja del mar de essa ciudad de Barcelona ha participado que el capitán Nicolás Caçier, cónsul de
naciones en Cadiz, pretende llevar de las // 71r //
embarcaçiones de esse Principado los [mismos drechos que cobra de los] forasteros, es a saver, por
cada barca o saetía una [dobla en oro y dos] por
ciento de las mercaderías que llevaren. Y como
[nunca se haya inten]tado imponer tal contribuçión en ellas y sería separarlas del gremio de españoles, por comprehenderse essa nazión en las demás de España, me suplicáis sea servido mandar
al dicho cónsul que no continue en esta pretensión. Y, siendo tan justo lo que representáis, he resuelto ordenar y mandar a dicho cónsul que no
lleve más drechos a las embarcaciones cathalanas
de las que se estilan en las demás destos reynos de
España sin alterar ni salir de la regla en cosa alguna. Datada en Madrid a XXX de noviembre
MDCLXXIIII. Yo la reyna.

Dimecres, a XVIIII. En aquest die ses senyories,
absent lo senyor oïdor ecclesiàstich de la present
ciutat, anaren a fer la regonexensa ordinària en las
botigas de la present ciutat y altres parts de aquella per a vèurer si se cometian fraus al General, la
qual feren ses senyories com és acostumat, ab
sentència dels officials infrascrits, ço és: Isidro Saleta, regent la vegueria de Barcelona, ab lo senyor
deputat ecclesiàstich; don Damià Torres, alguasil
ordinari de sa magestat, ab lo senyor deputat militar; Magí Piffarrera //69r // ab lo senyor deputat
real, Joseph Fortunyo, alguazil [...]nador de Catalunya, ab lo senyor oïdor militar, y Jaume [...],
balle de Barcelona, ab lo senyor oïdor real.

Vidit don Melchor de Navarra, vicecancellarius.
Don Franciscus Izquierdo de Berbegal, secretarius. Vidit Exea, regens. Vidit Hernandez ab
Heredia, regens. Vidit don Josephus de Boxadors,
regens. Vidit don Michael de Çalba. Vidit Marchio de Castellnou. Vidit don Laurencius Matheu, regens.»

Dijous, a XX. En aquest die Jaume Janer, argenter, ciutedà de Barcelona, constituït personalment en lo consistori de ses senyories, ha jurat
en mà y poder dels molt il·lustres senyors deputats que, havent fetas las diligèncias possibles en
sercar los actes de la creació de aquell censal de
penció dos-cents sous pagadors a 22 de juliol
proppassat, no ha pogut trobar dits actes.

Dijous, a III. En aquest die Francisco Pasqual, altre dels ajudants de sargento major del terçio ab
què de present serveix lo General de Catalunya a

a. a continuació una relació, transcrita a l’Apèndix 1, pàg.
1158.

a. l’original d’aquesta carta es troba intercalat entre els folis
70v i 71r del dietari.

34

sa magestat, present en lo consistori, ha renunciat lo dit puesto de ajudant en mà y poder de ses
senyories. E ses senyories han acceptat dita renunciació, essent present per testimonis Jaume
Casas y Joseph Cortès, verguers de ses senyories.
71v

ministeris personals. En quant als francesos que
són entrats en lo present Principat en temps de
pau, tenint en ell casa y família, per ser aquells
de la jurisdicció del lloctinent general y Real
Audiència y no de dit tribunal, encontra ab la
constitució 7, títol «De offici de Alcayts», y en
quant als francesos habitants en la ciutat de Barcelona, encontra ab lo capítol 84 y 85 del Recognoverunt proceres, lo capítol 3 de ditas cridas,
en lo qual disposa que, en cas las mercaderias de
amichs y confederats que tocaran en los ports o
terras de la //73v // obediençia de França, se donan per mercaderias incommerciables, sots pena
als contrafactors de comís de aquelles y de
sinch-centes lliures de plata, encontra ab dita
constitució 7, títol «De offici de alcayts», constitucions 1,3 y 5, y demés títols de comers y seguretat de camins. Axí mateix, lo capítol 4, que
disposa que las mercaderias, fruyts, robas que se
aporten per mar li agen de aportar testimonial y
certificatòria de las parts ha ont seran stadas fetas y primer exidas, y lo capítol 5, que las mercaderias etcètera que se introduiran per terra, encara que vingan de terras amigas, degan portar
passaport y llicència, incertant en aquell lo despaig de la primera introducció en los dits regnes, encontra ab la constitució 20 y altres títolsa, «De vectigals», y en lo capítol 2, Corts
1547, constitució 7, títol «De offici de alcayts»,
per disposar-se en dits capítols sobre mercaderies que no són stadas fetas ni adressadas en terra de França e o sos dominis y conquistes, sinó
en alemanya, Olanda y altres provincias subjectas y confederadas ab lo rey nostre senyor, que
Deú guarde, y sobre los quals no té jurisdicció
lo excel·lentíssim senyor capità general, ademés de què encontran dits dos capítols ab las
constitucions que parlan de líbero comers. Y
com a novadat, ab lo capítol 81 del Recogneverunt proceres, lo capítol 4 de ditas cridas, que
disposa haver-se d’entregar lo despatx o certificatòria encontinent als officials de la Capitania
en arribar a la platge o port del present Principat. Axí mateix és novedat per quant, en virtut
de capítols de Cort, totas las barcas o altras fustas que tocan los ports de Catalunya tenan vinty-quatre horas de temps per donar lo manifest
y, axí, és gravàmen inusitat // 74r // y impedició
del líbero comers.

Disapte, a V. En aquest die me han ordenat ses
senyories a mi, scrivà major del General de Catalunya, cusís en lo present dietari la còpia de un
depaig de sa magestat, que Déu guarde, escrit al
excel·lentíssim lloctinent y capità general de sa
magestat en lo present Principat demanant ab
ell informe aserca de la excepció opposada per
lo procurador del General de Catalunya al [...]
Francisco Ferrer y Humbert, extret en advocat
fiscal de la present casa de la Diputació, la qual
és assí cusida signada de lletra [.].
Dilluns, a VII. En aquest die lo síndich del General, per orde de ses senyories, ha reportat al
excel·lentíssim senyor virrey lo despaig original
de sa magestat, que Deú guarde, de què se ha
fet menció en lo present dietari en jornada de 5
del corrent. E poch aprés ha fet relació lo dit
síndich en loa //72r // consistori de ses senyories
que sa excel·lència havia respost [...] magestat
per la stafeta primer vinent.
Dimars, a VIII. En aquest die lo il·lustre senyor
oïdor ecclesiàstich és baxat en la Llotja de mar
de la present ciutat y s’és conferit en la casa del
General y en lo aposiento del receptor dels fraus
a effecte de regonèxer los fraus y havia en
aquell, y no se’n ha trobat ningun.

73r

Dijous, a XVII. En aquest die ses senyories, per
medi del síndich del General, han enviat un paper de embaxada al excel·lentíssim senyor lloctinent y capità general de sa magestat, que Deú
guarde, en lo present principat de Catalunya,
còpia del qual paper és assí cusit signat de lletra
A y del thenor següent:
«A. Excel·lentíssimb senyor. Los deputats y oÿdors de comptes del General de Catalunya
diuen y representan a vostra excel·lència que,
havent-se publicat unas cridas en la present ciutat de Barcelona, a 17 de maig 1674, per orde
de vostra excel·lència, com a capità general, lo
contingut en las quals, per encontrar ab differents constitucions, capítols y actes de Cort,
usos y costums del present Principat y, assenyaladament, lo capítol primer, en lo qual se ordena que ningun francès que restarà en lo Principat puga negociar, sinó sols emplear-se ab

Lo capítol 7 de ditas cridas, que disposa que
tots los [mercaders y hòmens de negocis de la
present ciutat que tindran [en son poder fruits],
robas o mercaderias de França, sos dominis y
conquistas [dins] dies de la publicació de ditas
cridas, que·s manifestan y segellan en la barrada
de la Capitania, a hont se assenyalaran o

a. a continuació una carta, transcrita a l’Apèndix 1, pàgs.
1158-1159.
b. l’original d’aquesta ambaixada es troba intercalat entre
els folis 72v i 73r del dietari.

a. a continuació ratllat De offici de Alcayts, per disposar-se
en dits capítols.
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[marc]aran y fora d’esta ciutat devant dels officials de dita Capitania dins vint dies de dita publicació encontran ab dita constitució 7, títol
«De offici de alcayts», per exercir jurisdicció en
personas y cosa no subjectes a la Capitania general. Perquè, a més de què lo sobredit no fora
de la jurisdicció de vostra excel·lència com a capità general, sinó com a lloctinent general de sa
magestat y Real Audiència, avent-se entrat ditas
mercaderias en temps hàbil antes de la prohibició del comers, no·s pot considerar en aquelles
qualitat de contrabando. Encontra, així mateix,
dit capítol ab la constitució 20 y altres, títol «De
vectigals», capítol 2, Corts 1647, per no haverse may stilat lo haver-se de denunciar las robas y
mercaderias per dit tribunal de la Capitania general. Y, com ha novedat, ab lo capítol 81 del
Recognoverunt proceres. Semblantment ditas
cridas, en quant en aquellas se imposan penas
de confiscació de robas y mercaderias, vaxells
aportan aquellas, penas de sinch-centes lliures
de plata als cofrans de la Capitania aplicadoras,
o altres penas majors a vostra excel·lència ben
vistas, fins a pena de mort natural, per ser excessivas per lo que saben a confiscació, encontran
ab la constitució 12 final, títol «Dels béns dels
condemnats».

y, en particular, en la ciutat de Tortosa, Joan Sapena, official de dit tribunal, se conferí en casa
de Miquel Estruch, habitant en dita ciutat, y féu
aprehenció de vuyt pessas // 75r // de Cortray
havia aportat del regna de Vale[ncia, per no
ha]ver-las manifestadas a dita Capitania, y
perq[uè no aportava] fe autèntica de ha ont se
havia fabricat dita [roba, segons] lo disposat ab
ditas cridas. Y, axí mateix, los officials [de dita]
Capitania se conferiren a la vila de Vilafranca de
Penadès en las casas de Emanuel Macià, burgès,
Joseph Casanoves, burgès, Francesch Panyelles,
botiguer de teles y altres, de las quals feren
aprehensió de differents robas y mercaderias
trobaren en sas botigas, per no trobar-sa manifestadas y plomadas de dita Capitania, manant
als amos de aquellas dins cert termini se conferissen y presentassen dins la present ciutat devant dit tribunal, sots graves penas. Y lo mateix
han fet y van fent cada die en altres parts .
Y com, excel·lentíssim senyor, lo disposat en ditas cridas y fets sobredits per los officials de dit
tribunal encontran ab las sobreditas constitucions, capítols y actes de Cort, y antes de ser
turbatius al líbero comers y oprimir y vexar als
provincials és en gran manera en prejudici y detriment dels drets del General, per lo que los diputats y oïdors de comptes a vostra excel·lència
extrajudicialment suplican sia de son servey, en
observança de las generals constitucions, provehir remey al sobredit y que, per ocasió de
aquellas, los provincials no sian més molestats,
manant als officials de dita Capitania restituescan a sos amos las robas y mercaderias que, per
ocasió de aquellas, hauran apresas, lo que rebran de la mà de vostra excel·lència a singular
gràcia y merçè.»

E com nostres antecessors vesen que ditas cridas
encontran // 74v // ab las sobreditas constitucions, capítols y actes de Cort y trobant-se vostra excel·lència en campanya, tenint notícia que
los officials de la Capitania volian posar en execució aquellas, recorregueren al molt reverent
canceller representant-li encontrar ditas cridas
ab las sobreditas constitucions per a què fos
medi que dits officials no executassen aquellas.
Y, havent lo molt reverent canceller y nostres
antecessors representat a vostra excel·lència que
ditas cridas no devian posar-se en execució per
encontrar ab las generals constitucions, fou vostra excel·lència servit scríurer remetia dit fet al
dit molt reverent canceller perquè, comunicanto ab lo assessor de la Capitania, mirassen la forma s’i podia dar. Y, en effecte, se sobresegué en
la execució de aquellas fins y a tant que vostra
excel·lència fos tornat de campanya, que aleshores se veurie la forma se hauria de pèndrer, per
no arribar al medi de contrafacció. Y com ara
novament hage vingut a nostra notícia que los
officials del tribunal de la Capitania intentan
fora de la present ciutat executar y posar en execució ditas cridas, anant per las ciutats, vilas y
llochs del present Principat y casas dels botiguers y gent de negoci fent las aprensions de las
robas y mercaderias que no torban ser manifestades ni plomadas per dit tribunal, comminant
voler-los executar en las penas en ditas cridas
imposades, fent los mandatos comparegan devant lo tribunal de la Capitania ab graves penas,

75v
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Divendres, a XVIII. En aquest die ha fet relació
lo doctor Pere Cardona, servint lo offici de síndich del General, com de orde de ses senyories,
als [...] de janer corrent, se conferí ab lo excel·lentíssim senyor lloctinent y capità general y
li digué com, per part de alguns botiguers de la
vila de Vilafranca de Penadès y, axí mateix, de
alguna gent de negoci de la ciutat de Tortosa,
se’ls havia representat que lo tribunal de la Capitania general posava en execució lo ordenat
ab las últimas cridas manadas publicar per dit
tribunal, no obstant lo haver dit a ses senyories
e o a dit síndich lo molt reverent canceller, de
orde de sa excel·lència, en lo [...] que dita sa excel·lència se trobava en campanya, que ditas cridas no se executarian, antes bé aquellas restarian
suspesas fins y a tant se hagués vist en la forma
se havia de vèurer si ditas cridas encontravan ab
las constitucions de Catalunya. Lo que digué
dit molt reverent canceller a dit síndich després
de haver conferida la matèria ab lo advocat fiscal

y assessors de dit tribunal, y que dites ses senyories, ab dita paraula, havian fet entèndrer a sos
diputats locals que no·s donassen pena alguna
de ditas cridas, per quant aquellas restavan suspesas. Y axí que sa excel·lència fos servit de ordenar a dit tribunal estàs a dita suspensió y restituís unas telas se havian pres en Tortosa y se
alçassen los segrests de differents mercaderias
que se havian posat en Vilafranca. Al que sa excel·lència respongué a dit síndich que tornàs lo
endemà y que digués al advocat fiscal de dita
Capitania que a la ma- // 76r // texa hora se
trobàs en palàcio, com en effecte [...] y també
dit advocat fiscal y dos assessors y [...] de dits
fiscal y assessors, donat dit síndich a [...] rial de
orde de ses senyories, que és cusit en lo present
dietari sots jornada de [...] del present y corrent
mes de janer, signat de lletra A, aserca de dita
matèria. Los dits fiscal y assessors y dit síndich
platicaren la matèria de dit memorial y de ditas
cridas, no obstant que dit síndich se escusava
dient no era de son offici lo entèndrer ditas
matèrias, que eran de dret, per seguir la voluntat de sa excel·lència. Y després de moltas plàticas, sa excel·lència ordenà a dits advocat fiscal y
assessors que fessen un paper responent a dit
memorial donat per dit síndich. Y axí mateix digué a dit síndich que digués a ses senyories que
la matèria restaria suspesa en lo estat en què estava per temps de un mesa.
77r

son principal fet las diligèncias en sercar lo acte
de la original creació del censal, de preu sinchcentes lliures y penció sinch-sents sous, que a 13
de agost lo obtenint dit benefici cobrave sobre
lo General de Catalunya, en lo qual censal sortejà en la última extracció de condonats per ses
senyories feta, no ha pogut cobrar dit actea.
78r

Febrer MDCLXXV
Divendres, al primer de febrer MDCLXXV. En
aquest die Jaume Joseph Fontanilles y Pau Féu,
mercaders de la present ciutat de Barcelona, són
vinguts en lo consistori de ses senyories ab un
paper de embaxada de part del magistrat de la
Llotja de mar de la present ciutat ab inserta de
un vot del doctor Francesch Vidal y Ros, advocat de dita llotja, y doctor Hierònym de Ferrer,
consulent, suplicant a ses senyories ab dita embaxada fossen servits axir al reparo dels danys y
perjudicis se ocasionan de unas cridas manadas
publicar per lo excel·lentíssim senyor capità general del present principat de Catalunya y
comptats de Rosselló y Cerdanya a 17 de maig
1674, seguida conclusió en lo tribunal de la Capitania General, com més llargament en dit paper de embaxada és de vèurer, que·s assí cusit
signat de lletra B y del thenor següent:
«B. Moltb il·lustre senyor. Per ocasió de las cridas
foren manades publicar en 17 de maig 1674 per
lo excel·lentíssim senyor capità general del present principat de Catalunya y comptats de Rosselló y Cerdanya, seguida conclusió en lo tribunal
de la Capitania general, en orde a què totas y
qualsevols mercaderias, fruyts, robas y manifacturas que se traficaran y aporteran y introduhiran
per mar en est Principat hajan de aportar per sa
admissió testimonial y certificatòria en llegítima
forma //78v // despedida de las parts a hont eran
stadas fetas y fabricades, y primer axidas y admeses al comers, encara que sian originàrias de parts
no enemigues, y, semblantment, que tots los
mercaders y hòmens de negoci que tingan en son
poder fruyts, robas, mercaderias y manifacturas
de França, sos dominis y conquistas, dins quinse
dies registren en al aduana de dita Capitania general aquelles a effecte de senyalar y marcar. Y, finalment, imposa ab dits edictes y cridas pena als
contrafahents de sinch-centes lliures de plata y
altres arbitràrias fins a pena de mort natural. Y de
las quexas y instànçias feren differents hòmens de
negoci al magistrat de la Llotja de mar de la present ciu-tat procurà lo magistrat cerciorar-se de
las rahons concurrian per a diligenciar la comu-

Dilluns, a XXVIII. En aquest die lo magnífich Joseph Toda, en quiscun dret doctor, com a procurador de Gabriel de Fort, ciutedà honrat de Barcelona, tauler del General de la vila de Alforja,
consta de sa procura en poder de Cosma Fort,
notari públich de dita vila de Alforja, sots jornada
de 17 de nohembre 1674, que·s assí cusida signada de lletra E, en dit nom, // 77v // present en lo
consistori de ses senyories, ha renunciat lo dit offici de tauler de dita vila de Alforja pure et libere.
E ses senyories han acceptat dita renunciació sí y
en quant per capítols y actes de Cort los és lícit y
permès, essent presents per testimonis Jaume
Casas y Joseph [...], verguers de ses senyories.
Dimecres, a XXX. En aquest die lo reverent Joseph Oriol, prevere beneficiat de la iglésia parroquial de Sant Pere de la present ciutat, com ha
procurador de Salvador Verneda, canonge de
Gerona, obtenint lo benefici de Nostra Senyora
del Roser en la iglésia de Arbúcies fundat, consta de sa procura en poder de Narcís Martorell,
notari de Gerona, a 25 del corrent mes y any,
transumpto de la qual és assí cusit signat de lletra
F, en dit nom, constituït personalment en lo
consistori de ses senyories, ha jurat que havent

a. a continuació aquesta procura, transcrita a l’Apèndix 1,
pàgs. 1159-1160.
b. l’original d’aquest paper d’ambaixada es troba intercalat
entre els folis 77v i 78r del dietari.

a. a continuació una procura, transcrita a l’Apèndix 1, pàg.
1159.
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tació y reparo dels prejudicis se consideraven ab
dits edictes per medi de un vot dels magnífichs
advocats ordinaris de dit magistrat y doctors
consulents, que en son vot aconsellaren a dit magistrat, per los medis contenguts en dit vot, podia y devia exir al reparo dels danys y perjudicis se
ocasionavan ab ditas cridas. Inseguint los quals
fonaments se deliberà representar per medi de
súplica y embaxada a vostra senyoria per a què
fos de son servey, com a tant interessats en la
conservació de las constitucions, privilegis, prerogativas, usos y costums de la pàtria, exir al reparo dels danys y prejudicis ocasionavan ditas
cridas, com de fet se presentà per dit effecte junt
ab la súplica lo dit vot, lo qual de nou se posa en
mà de vostra senyoria, e o rahons asistian a dit
magistrat, a vista de las quals fou vostra senyoria
servit fer les diligèncias, tant per modo de embaxada al il·lustre y molt reverent canceller com
també ab carta a sa excel·lència lo senyor virrey,
qui se trobava en lo real exèrcit de sa magestat,
que Déu guarde, en lo camp de Mausella, de las
quals diligèncias se conseguí la suspensió de dits
reals edictes. //79r // Lo que no obstant, ara novament se [han fet repetidas instàncias a dit] magistrat per differents hòmens de negoci, [mercaders y altres, tant] provincials com alienígenos,
quexant-se que ditas [cridas se executan], y molt
en particular en la que té respecte en lo [aportar
certificatò]rias del origen a hont són nadas, originades y fabricades [las merca]derias que introdueixen, encara que sian de terras subjectas y
confederadas a la corona de la sa magestat. Ab
què se veu que ab dita suspensió no se ha conseguit lo effecte se suplicava, lo que dóna causa y
motiu al dit magistrat de la Llotja de mar per a repetir súplicas y instàncias a vostra senyoria per a
què, continuant las diligèncias, sia de son servey,
per los medis acostumats o altres a vostra senyoria ben vistos, axir al reparo de dits danys, essent
com és tant principal interés dels provincials y de
vostra senyoria en sos drets y totalment de la cosa
pública, molt en particular del estament mercantil, que en la present ocasió spera de vostra senyoria que obrarà ab lo zel y attenció que sempre
té acostumat, tenint-ho dit magistrat a singular
favor de la mà de vostra senyoria. Lo offici, et cètera. Altissimus et cetera. Vidal y Ros, advocatus
Logie maris. Hieronymus de Ferrer, consulens.»

80r

Dimecres, a VI. En aquest die lo il·lustre senyor
oïdor ecclesiàstich [...] scrivà major del General,
és baxat en la Llotja de mar de la present ciutat y
s’és conferit en la casa de la Bolla del General,
en lo aposiento a hont té la residènçia lo receptor dels fraus del General, a effecte de vèurer
en aquell los fraus y havia del mes de janer proppassat, y s’i han trobat los següents: primo nou
palms y mitg de llama verda, apresa a un mut [a
un carrer]; ítem al dit un tros de tafatà negre de
llustre de quatre palms de ample, de tir de sinch
canas, tres palms y mitg; ítem del mateix altre
tros de tafatà negre, entre doble de quatre
palms de ample, de tir de quatre canas, set
palms; ítem al mateix un tros de primaveras de
seda negre de dit de sis canas, quatre palms;
ítem divuyt onsas de fil de or y plata de Milà encarcarat après de casa Joseph Pelegrí, passamaner, ciutedà de Barcelona; ítem set canas, quatre palms flocadura de or de Milà apresa de casa
de T... Molera, passamaner, ciutedà de Barcelona; ítem cent sexante ..., una dotsena de doblets
de differents colors apresos de casa Lluís Llor,
corredor de orella, ciutedà de Barcelona; ítem
sinch canas, quatre palms tafatà negre de llustre
après de casa de Anna Cantallops; ítem sis canes, quatre palms de tafatà negre de llustre
apresos de dita Cantallops.

80v

Divendres, a VIII. En aquest die lo magnífich
Joseph Catà y Bertran, subrrogat en lo offici de
racional del General y present casa de la Diputació, en dit nom, fermà àpoca a Hierònym Porró, absent, arrendatari de la Bolla de Barcelona
y sa col·lecta, trienni 1671, de cent vuytanta
[...]bre, rebuts per mans de Joseph Ramanya,
botiguer de teles de Barcelona, ço és, norantaun llibre de manifest de botiguers y setanta-dos
llibres de credensa, onse llibres de manifest de
[...]ters y perayres, sinch llibres de albarans de
guia per terra, [...] llibres de manifest de robas
de comanda, los quals llibres [...] que han servit
per la administració de dita Bolla y sa col·lecta
de dit trienni, los quals entregà en virtut de un
pacte de la [...] de dit arrendament, essent presents per testimonis Joseph Sa[...], cavaller, y
Miquel Martorell, pintor.
Disapte, a VIIII. En aquest die és tornat en lo
consistori de ses senyories lo molta // 81r //
il·lustre senyor deputat militar.

Y lo vot mencionat en lo dit paper de embaxada
és assí cusit signat de lletra D. E ses senyories feren de resposta als sobredits embaxadors que
obrarian sí y conforme los seria aconsellat per
los magnífichs assessors y advocat fiscal ordinaris de la present casa, y per dit effecte feren la
deliberaçió que·s llig en Deliberacions sots diada de vuya.

En aquest mateix die són vinguts en lo consistori ab un paper de embaxada, per part dels molt
il·lustres senyors consellers y savi Consell de
Cent de la present ciutat los senyors don Pedro
Montaner y Hyacintho Sagrera, ciutedà honrat,
a. a continuació un memorial, transcrit a l’Apèndix 1, pàgs.
1160-1164.

a. a continuació un bitllet, transcrit a l’Apèndix 1, pàg. 1160.
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y després de haver explicat de paraula lo contengut en aquell han entregat a ses senyories lo dit
paper de embaxada, lo qual és assí originalment
cusit signat de lletra A y del thenor següent:

continua per no [...] altre consemblant continuat en lo present dietari, en jornada del primer
del corrent mes de febrer.
En aquest mateix die ha fet relació lo doctor
Pere Cardona, servint lo offici de síndich del
General, com lo die present, de orde de ses senyories, // 82r // se és conferit ab lo excel·lentíssim senyor lloctinent y capità [... general] que
lo molt il·lustre consistori desijava saber [si lo
...]sultà en orde lo fet y excepcions opposadas a
[...] Francisco Umbert, extret en advocat fiscal
de la Diputació, [...] enviat a sa magestat, Déu
la guarde. Al que sa excel·lència ha respost que
li aparexia ja era anat dit informe o consulta y
que, en cas que no fos anat, sa excel·lència ho
sabria y faria anàs, com en effecte per memorial
ho féu anotar en un paper. E més, fa relació dit
síndich que digué y preguntà a sa excel·lència,
de orde de ses senyories, si tenia resposta de sa
magestat en orde lo dubte en què se estava y
pretenció, per lo molt il·lustre consistori, aserca
de què los forçats condemnats per la vida ab
deu anys hajan complert, en força del decret de
sa magestat, que sia en glòria. Y que sa excel·lència respongué que no havia tingut resposta y que tornaria a sercar[..], com ne féu fer
nota per no olvidar-se’n.

«A. Molta il·lustre senyor. Per part del magistrat
de la Llotja de mar de la present ciutat se presentà als 7 del present mes un memorial, còpia
del qual se posa en mà de vostra senyoria, ab lo
qual feyan sabidor a esta ciutat lo contengut en
ell y las novedats que anavan introduint los ministres de la Capitania general, en grave dany de
las generals constitucions del Principat y de la
present ciutat. Y, no obstant que en lo mes de
juny pròxim passat, per medi de embaxada, acudí la ciutat a vostra senyoria suplicant-li fos servit exir al reparo de la contrafacció de las generals constitucions y a la imposibilitació del
comers de esta ciutat y provincials, per las matexas causas y rahons, y fonch vostra senyoria ja
servit obrar sobre de esta matèria, ab tot quant
se judicava, que las diligèncias se eren fetas posarian los remeys qual demana matèria tant important, se ha vist que no sols se ha remediat lo
passat però se passa havant en introducció de
cosas majors y més danyosas a las exempcions y
privilegis del Principat y ciutat, com se faran
constar a vostra senyoria. Y, vist dit memorial en
lo Consell de Cent de esta // 81v // ciutat tingut
y celebrat dit die dels 7 del corrent, conciderant
la gravedat del que conté, se resolgué en ell acudir a vostra senyoria suplicant-li fos servit exir al
reparo per los medis y camins disposats per generals constitucions. Y encara que del zel de
vostra senyoria reste ben assegurada esta ciutat
de què no se scusarà medi y diligència per conseguir lo remey, ab tot, desitjant esta ciutat
obrar en tota la conformitat y unió ab què han
obrat sempre en semblants ocasions las dos casas, offereix esta ciutat a vostra senyoria, si li
apar axí convenient, anomenar personas per a
què, conferint-se ab les que per part de vostra
senyoria serian anomenades, poguessen tractar
y platicar de conformitat lo que en lo present se
deu obrar per a què, ab major assert, se pogués
acudir al de major servey de sa magestat, que
Déu guarde, a la conservació de las generals
constitucions y privilegis de la provincia y ciutat, y assegurar ab estas diligèncias lo que se
porà anar obrant per a la exacció dels drets de
las dos casas y aliviar los negociants, que·s veuen
en tant gran ahogo per no saber com se poran
librar de tantas novedats com se van produint y
serà vostra senyoria servit manar concordar».

E més, fa relació dit síndich que digué a sa excel·lència, de orde de ses senyories, que fins lo
die present no havian vist ni rebut lo paper que,
en la última vegada que dit síndich se veu ab sa
excel·lència, de orde de ses senyories, havia dit
que farian lo advocat fiscal y assessor de la Capitania en resposta del memorial o suplicació que
dit síndich, en dita ocasió, havia presentat a sa
excel·lència de part de ses senyories. Y que lo
mes que sa excel·lència havia dit suspendria los
fets de Tortosa y Vilafranca se acabava dintre de
alguns vuit dies, y que, axí, sa excel·lència, suposat que dits advocat fiscal y assessor no havian
encara respost a dita suplicació o memorial, se
servís allergar dit temps de dit mes en dita suspensió fins y a tant que se fos poguda tractar la
matèria de dits fets de Tortosa y Vilafranca. Al
que sa excel·lència respongué que venia bé en
què // 82v // se dilatàs la suspensió, encara que
no digué per quant temps, y [...]ment digué solicitaria a dit advocat fiscal y assessors per a què
fessen la dita resposta a dit memorial o suplicació.
83r

Y lo memorial que fa mensió la sobredita embaxada axí mateix és assí cusit de lletra B, y no se
a. aquest paper d’ambaixada es troba intercalat entre els folis
80v i 81r del dietari.
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Dimecres, a XIII. En aquest die ses senyories,
per medi de Joseph Sau[leda ...] y Gismundo
Buffill, ciutedà honrat de Barcelona, han enviat
un paper de embaxada als molt il·lustres senyors
consellers de la present ciutat en resposta de altre enviat a ses senyories de part de dits senyors
consellers en jornada de nou del corrent, lo qual
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paper és assí cusit signat de lletra H y del thenor
següent:

En aquest mateix die lo excel·lentíssim senyor
lloctinent y capità general de sa magestat, que
Deú guarde, en lo present Principat ha enviat a
sercar al molt il·lustre consistori de ses senyories, per medi de un paper // 84r // scrit al molt
il·lustre senyor deputat eccelsiàstich, lo qual
[...] lletra G. E ses senyories, consistorialment,
ab verguers [...], acompanyats de molts officials
del General y present casa [...], en lo palàçio de
dit excel·lentíssim senyor, lo qual los rebé ab
molta [demos]traçió de agasayo. Y, després de
ésser-se assentats y haver dit ses senyories que
aquí estaven per lo que sa excel·lència fos servit
manar-los, los entregà una carta de sa magestat,
que Déu guarde, que és assí originalment cusida signada de lletra I y del thenor següent:

«Molta il·lustre senyor. Lo paper de embaxada
que per part de vostra senyoria fonch reportat a
est consistori, per medi de don Pedro de Montaner y Jacintho Sagrera en jornada de 9 del corrent mes de febrer, fonch de particular estimació per merèixer est consistori alguna de las
repetidas occasions que solicità en servey de
vostra senyoria, cumplint a la conformitat y
bona correspondència que sempre han practicat
los dos consistoris de la present ciutat de Barcelona y casa de la Deputació del General de Catalunya. Y, no obstant que las instàncias fa a
vostra senyoria lo magistrat de la Llotja de mar
sien las mateixas que lo dit magistrat, ab son
memorial presentat a set del corrent, ha fet a est
consistori y la obligació més particular de ell sie
axir al reparo de las contrafaccions a las generals
constitucions, usos, pràcticas y stils del present
Principat, com en effecte per al reparo de las
que contenen las cridas publicadas per part del
excel·lentíssim senyor lloctinent y capità general
de // 83v // sa magestat, que Déu guarde, en lo
present Principat com ha capità general, en jornada de 17 del mes de maig del any passat
1674, ajen fet lo consistori dels deputats nostres
antecessors vàries repetidas diligèncias, ni tampoch se sie escusat est consistori a ninguna que
per dit negoci sia estada menester, que per scusar prolixitat no refereixen a vostra senyoria, havent alcansat de dit excel·lentíssim senyor la suspensió de la execució de ditas cridas fins a 17
del corrent mes de febrer, en què té offert pèndrer resolució sobre dita matèria, ab tot, annuint al que vostra senyoria, ab lo dit paper de
embaxada, és servit representar a est consistori y
per a què se puga obrar ab lo assert que vostra
senyoria y ell desitjan per al reparo de las contrafaccions a las ditas generals constitucions, líbero comers y utilitat pública que contenen ditas cridas, y per millor y més breu expedició de
dit fet, si a vostra senyoria apar se conferescan
los magnífichs assessors de vostra senyoria ab
los de la present casa de la Diputació, se adhereix est consistori ab molt bona voluntat y suplica a vostra senyoria se fasse ab la brevedat que
negoci tant grave necessita».

«Laa reyna governadora.
Diputados. Haviéndome dado qüenta el duque
de San Germán, mi lugarteniente y capitán general en esse Principado y condados, del celo y fineza con que havéis acudido al real servicio en la
conservación del terçio con que havéis servido esta
campaña passada y de la ressoluçión que havéis
tomado en confirmarle para la siguiente, he
querido deçiros que ha sido esta deliberaçión muy
propia de lo que siempre manifestáis, vuestro
amor y afecto al servicio del rey don Carlos, mi
hijo, de que os repito las gracias que tan justamente merecís, assegurandoos de la estimación y
confiansa que me queda de todo para mirar por
vuestras conveniençias, y por todo lo que condusca
a la defensa de esse Principado. Datado en Madrit, a XXX de henero MDCLXXV. Yo la reyna.
Vidit don Melchor de Navarra, vicecancellarius.
Vidit don Petrus Villacampa, regens. Vidit don
Michael de Calba. Vidit Marchio de Castellnovo.
don Franciscus Isquierdus de Berbegal, secretarius. Vidit Exea, regens. Vidit don Josephus de
Boxadors, regens. Vidit don Laurencius Matheu,
regens.»

E poch aprés tornats que són estat dits embaxadors en lo consistori de ses senyories, han fet relació que los molt il·lustres senyors consellers estimaven a ses senyories la merçè los feyen ab dit
paper de embaxada, y que anomenarien personas
per a conferir ab las que ses senyories gustar[en
per] lo negoci de què fa menció la dita embaxada.

E seguidament digué dit excel·lentíssim senyor
a ses senyories que havia escrit a sa magestat ab
la finesa que havia servit lo General de Catalunya en la campanya passada ab un terçio de infanteria y lo cuydado y diligència que tenia en la
conservació de dit terçio, y la deliberació havia
presa de continuar per la campanya següent. Y
que seria de gran conveniència que, axí com lo
General de Catalunya té deliberat que lo dit
terçio sia de número de quatre-cents soldats,
que fos menor lo número y que les plases que
rellevarien servissen per la paga de alguns reformats, com són sargentos majors, capitans, alfe-

a. l’original d’aquest paper d’ambaixada es troba intercalat
entre els folis 81v i 82r del dietari.

a. l’original d’aquesta carta es troba intercalat entre els folis
82v i 83r del dietari.
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res y sargentos, per a què tingués més luciment
lo dit terçio y los soldats de plaça sensilla, a
exemple dels dits reformats, servissen ab més vigilància. Y los dits reformats, que són molts los
que se troban en lo present Principat sens tenir
plaça, tinguessen empleo y poguessen servir
conforme los demés reformats del exèrcit. Y
que sa magestat se daria per servida d’eixa resolució. E ses senyories, per orga del senyor deputat militar, essent absent lo ecclesiàstich per sa
indisposició, respongueren a sa excel·lència donant-li moltas gràcias per los bons officis havie
fet scrivint a sa magestat en favor del consistori.
Y, en orde a admètrer plaças de reformats, que
consultarian lo fahedor, regonexent los exemplars de la casa de la Diputaçió en ocasió de levas de terçio, y avisarien a sa excel·lència de la
resolució.
85r

sots lo títol «De jurisdicció de tots jutges y de
for competent», y ab la antiga y immemorial
observança // 86r // fins assí subseguida, en las
quals es [disposa que las causas] seran comensadas dins lo present Principat [...] en causa de
apel·lació an de ser [tractadas dins lo present]
Principat y no fora de aquell. Per lo que dits deputats y oïdors de comptes, extrajudicialment,
suplican a vostra excel·lència sia de son servey
revocar lo orde, decretació y llicènçia per vostra excel·lència donada al dit Morató o a altre en
son nom per a què entregàs ditas lletras a Joseph Virgili, per a què presentàs aquellas a dit
don Francisco Montserrat y llevàs acte de la presentació de aquelles, y no permètrer que dit Virgili presente aquellas, que, a més que serà en
observança de las sobreditas constitucions, ho
rebran a particular merçè de la mà de vostra excel·lència.»

Dilluns, a XVIII. En aquest die és tornat en lo
consistori de ses senyories lo molt il·lustre senyor deputat ecclesiàstich.

En aquest mateix dia lo doctor Pere Cardona,
servint lo offici de síndich del General, ha fet relació com lo dia present, de orde de ses senyories, s’és conferit ab lo excel·lentíssim senyor
lloctinent y capità general a effecte de presentar-li, com li ha presentat, una suplicació o memorial en orde a una contrafacció per rahó de
haver-se introduhit una causa en la vila de Madrit y en lo consell de guerra de sa magestat,
Déu la guarde, contra don Francisco Montserrat y Vives, la qual és assí cusida signada de lletra A, y que sa excel·lència ha respost miraria
dita suplicació o memorial y lo enviaria a Madrit. E, axí mateix, fa relació de què ha dit a sa
excel·lència que lo molt il·lustre consistori desijava saber si lo informe en orde a las excepcions
opposades al doctor y canonge Francesch Ferrer y Umbert, extret que fou en advocat fiscal
de la casa, se era ja enviat // 86v // (a) Madrit. Al
que sa excel·lència ha respost que se era enviat.
E més, fa relació com lo die de 15 del corrent,
de orde de [...], se conferí ab lo molt reverent
canceller y li digué que lo il·lustre consistori tenia entès que las ternas de diputats [...], dels
quals acostuman fer ternas, las quals havian fet
[...] il·lustres senyors deputats, sos antecessors,
sa senyoria las havia [...] a sa excel·lència quant
era en campanya. Y que sa excel·lència las havia
[...]das a enviar, y que, axí, se servís sa senyoria
participar [...] las havia remesas a Madrit. Al
que lo dit molt reverent canceller respongué
que las ditas ternas no se eran remesas a Madrit,
quant, no obstant de haver-se molt sercat, no se
eran trobadas y no se sabia a hont se eran perdudas. Y, axí, que digués dit [...] al molt il·lustre consistori que manassen tornar a fer ditas
ternas y las hi aportassen, que sa senyoria las entregaria a sa excel·lència [...] de què las remetés
a sa magestat.

En aquest mateix die lo síndich del General, per
orde de ses senyories, ha aportat un paper de
embaxada al excel·lentíssim senyor lloctinent y
capità general de sa magestat, que Déu guarde,
en lo present Principat, lo //85v // qual paper de
embaxada és assí cusit signat de lletra A y del
thenor següent:
«Excel·lentíssima senyor. Los diputats y oÿdors
de comptes del General de Catalunya diuhen a
vostra excel·lència que, per part del noble don
Francisco Montserrat y Vives se’ls ha representat que després de haver obtingut dos reals
sentènçias, la última passada en cosa judicada,
en las quals fou absolt lo dit don Francisco de
las pretençions que lo capità Nicolàs Moretó
deduhí contra de aquell en la Real Audiència.
La primera, a relaçió del magnífic Pere Antoni
Serra y la segona a relació del noble don Rafel
Vilosa, no ha duptat dit Moretó e o altre en son
nom, tenint dret o causa de aquell per las matexas pretençions ja declaradas y passadas en cosa
judicada introduir nova causa, y [... devant lo]
consell supremo de guerra residint en la vila de
Madrid, del qual se han despedidas lletras ab
orde per a vostra excel·lència per a què las
manàs presentar al dit don Francisco, com en
effecte, en execució de aquell, vostra excel·lència ha ordenat y manat se li presentassen. Las
quals foren per la part instant entregades a Joseph Virgili, notari real col·legiat de la present
ciutat, per a què llevàs acte de la dita presentació. E com lo sobredit encontra directament ab
las constitucions 1, 2, 14 y altres col·locades
a. l’original d’aquest paper d’ambaixada es troba intercalat
entre els folis 84v i 85r del dietari.
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87r

Dimecres, a XX. En aquest die los molt il·lustres
senyors concellers de [...] han enviat a ses senyories un paper de embaxada per medi [...] Pedro Montaner y Jacinto Sagrera, ciutedà honrat, lo qual paper és assí cusit signat de lletra B y
del thenor següent:

tat a // 88r // est consistori en jornada de 20 del
corrent per [don Pe]dro de Montaner y Jacintho Sagrera se ha con[...] magnífichs assessors y
advocat fiscal ordinaris del [...] present casa de
la Diputació, encarregant-los mirassen ab tota
atençió los exemplars se porien trobar en los casos que vostra senyoria se dignà de interposar-se
per lo reparo de las contrafaccions a las generals
constitucions, si en dits casos han intervingut
personas particulars que no fossen o los magnífichs assessors de vostra senyoria o doctors consulents aplicats per a vèurer lo despaig més breu
y restassen revocats més prest los procehiments
contra las ditas generals constitucions. E com
hajen regonegut dits assessors y advocat fiscal
los sobredits exemplars ab lo cuidado los és estat ordenat y no ajen trobat algun que se conforme ab lo que vostra senyoria és servit demanar en la ocasió present, ha resolt exir al reparo
de las contrafaccions que ocasionan las crides
manades publicar per lo excel·lentíssim senyor
virrey com ha capità general en jornada de 17
de maig pròxim passat, ab los medis acostumats
en semblants casos, assegurant a vostra senyoria
que se procehirà ab la celeritat que negoci tant
grave demana per a què se revoquen los procehiments fets contra las ditas generals constitucions y restàs vostra senyoria gustós com est
consistori desitja.»

«B. Molta il·lustre senyor. La resposta feta per
vostra senyoria estos dias passats per medi de embaxada reportada per Joseph Sauleda, cavaller, y
Gismundo Boffill, ciutedà honrat de Barcelona, a
altre embaxada que per part de esta ciutat se era
reportada a vostra senyoria, contenint lo obviar
los danys se originarian al públich comers si se posavan en execució unas cridas fetas per lo tribunal
de la Capitania general, concloent en ella que si
aparexeria se conferissen los magnífichs advocats
de esta casa ab los de vostra senyoria se aderia vostra senyoria ab molt bona voluntat. Y en lo demés
en dit paper contengut se diu a vostra senyoria
que lo intent de la ciutat en esta matèria sempre és
estat y és que se tractàs y conferís per medi de personas particulars nomenades per las dos casas a effecte que, per los medis més benignes y suaus, se
ves lo modo y forma se poria trobar per a què se
procuràs lo prompte remey que la matèria necessita per lo consuelo dels comersants y bé públich,
que és al que ab tota prestesa se deu acudir, com
lo medi de la justícia per oposar-se a les contrafaccions sempre els resta en ubert, per lo que a vostra
senyoria suplica esta ciutat que lo tractar esta
matèria sie per medi de conferènçia de personas
particulars, com en altres ocasions // 87v // se sie
axí practicat, com los medis de justícia tingan las
[...]çions y terminis que no·s poden scusar y la
present matèria necessite de prompte remey.»
E ses senyories han fet de resposta a dits embaxadors que [...]tarien lo dit paper de embaxada ab
los magnífichs assessors y advocat fiscal ordinaris
de la present casa de la Diputació, y avisarien als
senyors concellers de la resolució haurien pres.

E poch aprés tornats que són estats los dits embaxadors en lo consistori de ses senyories, han
fet relació que los molt il·lustres senyors concellers havien fet de resposta que ensenyarien lo
sobredit paper de embaxada a las personas de la
junta, // 88v // que estaven ja anomenades, per a
vèurer lo negoci de què se [...] ab dit paper y
que estimaven a ses senyories la merçè eren servits fer a la ciutata.
88/1r

Divendres, a XXII. En aquest die, per medi de
Joseph Sauleda, cavaller, y del doctor Gismundo Boffill, ciutedà honrat de Barcelona, fonch
reportat un paper de embaxada al molt il·lustre
consistori dels senyors consellers de la present
ciutat en resposta del que fonch enviat per dits
senyors concellers en jornada de 20 del corrent,
lo qual paper de embaxada és assí cusit signat de
lletra E y del thenor següent:
«E. Moltb il·lustre senyor. Lo paper de embaxada que, per part de vostra senyoria, fonch repor-

Dimecres, a XXVII. En aquest die, per medi del
doctor Pere Cardona, servint lo offici de síndich
del General, fonch enviat un memorial de subjectes al excel·lentíssim senyor virrey, que proposa a sa magestat, que Déu guarde, lo consistori de ses senyories per lo offici de altre de las
guardas ordinàrias del General de la present ciutat de Barcelona, lo qual offici de present vacca
per mort de Joan Martí, lo qual memorial és assí
cusit signat de lletra F. Y semblantment, per
medi de dit síndich, fonch enviat altre memorial
de subjectes a dit excel·lentíssim senyor per lo
ínterim de dit offici, lo qual és assí cusit signat
de lletra H.
Dijous, a XXVIII. En aquest die ha fet relació lo
doctor Pere Cardona, servint lo offici de síndich

a. l’original d’aquest paper d’ambaixada es troba intercalat
entre els folis 85v i 86r del dietari.
b. l’original d’aquest paper d’ambaixada es troba intercalat
entre els folis 86v i 87r.

a. a continuació dos memorials, transcrits a l’Apèndix 1, pàg.
1164.
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del General, com lo die de aïr entregà en mà del
excel·lentíssim senyor virrey los dits memorials
de subjectes de què se fa mensió en jornada de
aïr per la provisió del offici de altre de las guardas del General de la present ciutat. E sa
excel·lència respongué que remetria lo que va
per sa magestat, que Déu guarde, y, en quant a
la nominació per lo ínterim, que la farie.

tat era lo die de demà a la posta, offerint a ses senyories que en tot lo que fos benefici del present Principat se interposarie, si ere menester,
ab sa magestat. Estimaren ses senyories la merçè
y honra feye sa excel·lència a Catalunya y, poch
aprés, se despediren. Acompanyaren ses senyories consistorialment a dit excel·lentíssim senyor
fins al cap de la scala de la present casa de la Diputació, los magnífichs assessors y advocat fiscal
fins al replà de la scala y los demés officials del
General fins a la porta, aguardant fos embarcat
sa excel·lència en la carrossa.

Mars MDCLXXV
88/1v

Disapte, al segon de mars MDCLXXV. En aquest
die és vingut en la present ciutat per terra lo excel·lentíssim senyor compte de Monterey, que
venia de Flandes passant per los regnes de
França ab passaport del senyor rey de dits regnes.

Dilluns, a IIII. En aquest die s’és partit de la present ciutat per la cort lo excel·lentíssim senyor
compte de Monterey.
En aquest mateix die, en presència de mi, scrivà
major del //89v // General, és baxat a la Llotja de
mar y en la casa del General de la present ciutat lo il·lustre senyor Joseph Manyer, de present
oïdor ecclesiàstich. És pujat en lo aposento
hont fa sa residència lo receptor dels fraus per
vèurer y posar en inventari los fraus del mes de
febrer proppassat, los quals són los següents:
primo una pessa de scot blanch, més quatre canas, un palm sargeta de Fransa negra; més onse
canas, un palm sargeta de sastre; més duas pessas xamellots obrada, més una pessa xamellot
sens seda, més tres canas xamellots de Miens,
més una pesa moqueals color de sofre, més cadís cabellat una cana, quatre palms; més xamellots fins de Olanda dos canas, dos palms; més
osteda de mostras una cana, set palms; més
bonbosins duas canas, més burata duas canas,
quatre palms; més tafatà camesí entre doble
trenta-quatre canas y sinch palms, més tafatà camosat tres palms y tres quarts, més tafatà doble
blau de aire quatre palms y mitx, més tafatà doble gris de Olanda sis canas, més tafatà doble
color de sofre vuyt canas, un palm; més tafatà
doble blanch vint-y-tres canas, quatre palms; més
tafatà doble negre sinch palms y mitg, // 90r //
més pampalines de fil y seda tres canas, quatre
palms; més tafatà carmesí llis sinch canas, sinch
palms; més llama color de sofre quatre canas,
dos palms; més llama camosada una cana, tres
palms y mitx; més llama blanca una cana, dos
palms y mitg.

Diumenge, a III. En aquest die, obtinguda primer hora per lo síndich del General, los senyors
deputats y oïdors de comptes del General de
Catalunya, ab verguers ab massas altas, acompanyats de molts officials del General, se són
conferits en lo palàcio del excel·lentíssim senyor
virrey, a hont possava lo excel·lentíssim senyor
compte de Monterey, grande de Espanya, y per
orga del molt il·lustre senyor deputat ecclesiàstich li donaren la benvinguda a esta ciutat, offerint-se en tot lo que fos de major agrado de dit
excel·lentíssim senyor. Respongué sa excel·lència, ab molta demonstració de agrahiment, estimava a ses senyories lo bon affecte del present
Principat y, després de haver conversat un rato,
se despediren. Y los acompanyà dit excel·lentíssim senyor compte de Monterey fins fora la porta que ix al cap de la scala, havent-los rebuts al
anar dos pessas antes de la quadra a hont rebie
las visitas.
En aquest mateix die, a las sis y mitja de la tarde,
tornà la visita lo dit senyor compte de Monterey
a ses senyories en la present casa de la Diputació. Fonch rebut per los magnífichs assessors y
advocat fiscal fins al replà de la scala de la present casa de la Diputació y per altres // 89r // officials del General fins a la entrada. Aguardavan
[...] oÿdors militar y real al cap de la scala, ab
verguers [ab massas] altas, y junts se’n entraren
a la capella petita, que [estava molt ben] adornada. Y després de haver fet un rato de oraçió se
[...], encaminant-se per lo hort dels tarongers a
la sala dels reys. Y a la porta que entra en dita
sala aguardaven los demés senyors consistorials
y, fent-se las degudas cortesias, entraren en la
sala del consistori, fent entrar primer a tocar las
portas lo dit excel·lentíssim compte. Y se assentaren debaix del doser, assentant-se lo dit senyor compte de Monterey al mitg dels senyors
deputats ecclesiàstich y militar. Y digué a ses senyories que sa partida per a la cort de sa mages-

Ítem se ha pres de casa Joan Roure, cotxero, la
roba següent: primo sis dotsenas, set parells de
guants; més divuyt vanos, més sinch canas de
tafatà negre de llustre, més deu palms taleta encarnada de aiguas, més set palms y tres quarts
tafetà groch, més set palms tafatà blau de aire,
més set palms tafatà encarnat y blanch, més nou
palms taleta encarnada, més vuyt palms teleta
color de foch ab dos trossos, més duas canas, sis
palms tafetà vert ample; més una cana teleta ca43
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mosada, més duas pessas y nou trossos de tafetà
stret de differents colors, més un parell de mitjas de torçadillo camosades, més quatre palms
puntas de or y plata, més dos cofrets de conxa,
més una pessa gran per los pits guarnida a modo
de mirall, més duas pessetas de plata de fil y
grana, més quatre rosaris de payeta, més una sort
de pedras verdas, que n’i ha quaranta-tres; //90v
// més altra sort de pedras lleonades, que n’i ha
quaranta-set, més un gavinet d’os.

te y aparellat, ell o son subrrogat, en passar y
clòurer dit compte sempre y quant per dit regent los comptes se li entregaran dits comptes
formats y ab la oblata de la comissió de ses senyories, com és necessari.
En aquest mateix die lo magnífich Simon Miquel, regent los comptes de la present casa y en
dit nom pagador de dit tercio, obtemperant a
dita deliberació, la qual, axí mateix, li és estada
intimada lo die present, fa de resposta que, no
obstant li faltaven los recaptes y llistas del pagat
fora la present ciutat des del mes de octubre
proppassat en ensà y las libranças // 91v // dels
sous dels officials de part del mes de nohembre,
és lo que se ha pagat en la present ciutat de entrades y sortides, del primer de janer proppassat
ensà, està prompte y aparellat en passar dits
comptes, formant aquells ab lo [...] y temps
oportú per oferir-se haver menester alguns dies
per a formar aquells, per consistir en los recaptes tant de llistas [...] libranças del temps de més
de un any de tots aquells re[...] se troban avuy
en son poder, com més prest puga, entregar
aquells a dit racional perquè los examine.

Ítem se ha apprès de casa Joseph Roger, corredor de orella, onse parells de mitjas de seda de
arrugar, de differents [colors].
En aquest mateix die ha fet relació lo doctor
Pere Cardona, servint lo offici de síndich del
General, com de orde de ses senyories és anat lo
die de avuy al excel·lentíssim lloctinent general
a effecte de dir-li, com li ha dit, que lo agent de
ses senyories en Madrid scrivia que per encara
no se era vist o no era arribat a dita cort lo informe en orde a las excepcions opposades per lo
procurador fiscal al advocat fiscal novament extret y que, axí, se servís sa excel·lència fer que·s
ves dit informe per a poder cuitar lo gasto que
tenia la casa vuy en dos advocats fiscals, declarant-se sobre ditas excepcions. Y que sa excel·lència respongué que dit informe ja ere anat,
com havia dit en altre ocasió.

En aquest mateix die me han ordenat ses senyories cusís y continuàs en lo present dietari una
carta del excel·lentíssim senyor lloctinent y capità general de sa magestat, que Déu guarde, en
lo present Principat en orde a vestir los soldats
del terçio que de present té fet lleva lo General
de Catalunya per servey de sa magestat y deffensa del present Principat, com més llargament en
dita carta és de vèurer, que·s signada de lletra A
y del thenor següent:

Dimars, a V. En aquest die lo magnífich Erasma
de Lana y Fontanet, racional del General y present casa de la Diputació, obtemperant a una
deliberaçió per ses senyories presa lo die de aïr,
que lo die present li és estada notificada per Joseph Cortès, altre dels verguers del consistori,
diu y fa la resposta següent: que ell no té que
donar compte algú de las quantitats gastadas
per lo socorro dels officials y soldats del terçio
que de present té fet lleva lo General en servey
// 91r // de sa magestat, que Déu guarde, y deffensa del present [Principat ...] en son poder giran ses senyories per dit effecte, sinó que [...]
magnífich regent los comptes de la present casa
y en [...]dor de dit terçio. Y sols a dit racional li
toca, com [...] de dit terçio, formar las llistas y
demés recaptes conforme té format fins part del
mes de nohembre pròxim passat, que se ha pagat ab librançes. Y las llistas fins tot lo mes de
setembre també pròxim passat que se ha pagat
fora de la present ciutat, com las restants libransas y llistas dels restants mesos se estan aguardant per punts vingan de Puigcerdà. Y, axí mateix, las libransas del que se ha pagat en la
present ciutat fins tot lo mes de febrer també
pròxim passat y las llistas dels socorros dels soldats fins tot lo mes de dezembre també pròxim
passat. Los quals recaptes té entregats a dit regent los comptes y ell, dit racional, està promp-

«A. Haviendoa entendido del maestre de campo
don Joseph de Agulló, que lo es del terçio con que
sirve vuestra señoría a su magestad, que los soldados del necessitarían de vestidos, por tener muy
mal parados los que se les dieron, me ha parecido
ponerlo en la consideración de vuestra señoría
para que, reconociendo quan de la conserbación y
lucimiento de dicho terçio resultará en vestirlo, lo
disponga vuestra señoría con su sumo çelo, como
jusgare más conbeniente. Dios guarde a vuestra
señoría muchos años. Barcelona, 4 de marzo
1675. El duque de San Germán.
Señores diputados del General de Cataluña.»
92r

Dimecres, a VI. En aquest die lo reverent Vicens
Pagès, prior de Sant [...] Munt, bisbat de Vich,
obtenint la capellania de Tots los Sants y las
Onse mil Verges en la iglésia de Valldonsella,
fora los murs de la present ciutat, instituïda y
a. l’original d’aquesta carta es troba intercalat entre els folis
91v i 92r del dietari.
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fundada, present en lo consistori de ses senyories, ha jurat com, havent fet las degudas diligèncias per a trobar lo acte de creació de un
censal de pensió sinch-centas trenta lliures, onse
sous y vuyt y penció onse lliures, onse sous y set
que lo General de Catalunya feye a dita capellania en què sortejà en la extracció de censals feta
als 12 de juliol pròxim passat, no ha pogut trobar dit acte.

Çafont y [...] Móra fermansas preditas, presents
en lo consistori de ses senyories, llohan, aproban, ratifican y confirman la dita fermansa per lo
dit Àlvaro Anthoni Bosser feta al dit Francisco
de Malla y Conanglell, sens ninguna derogació
de ninguna de las obligacions en lo acte primitiu de dita fermansa continuades, declarant que
aquellas, per rahó de la dita relació o vot ni solta, no sian en ninguna cosa prejudicadas, derogadas ni cancel·ladas, ans bé aquellas resten en
sa força y valor, prometent als molt il·lustres senyors deputats que, sempre y quant tinga lloch
la execució de dita fiansa, que en tal cas donaran
y pagaran al General la quantitat que, per rahó
de aquella, constarà ésser deguda y per ço atèndrer y cumplir ne obligar tots sos béns mobles e
immobles, haguts y per haver, y de quiscun de
ells a ssoles, com a deures fiscals y reals, y ab jurament, essent presents per testimonis Joseph
Blanch y Jaume Casas, verguers del consistori
de ses senyories.

Divendres, a VIII. En aquest die sor Maria Francisca Bosser y Çafont, monja del convent de
Hierusalem de la present ciutat de Barcelona,
obtemperant a una relació feta per los magnífichs assessors ordinaris del General y present
casa de la Diputació, al peu de una súplica presentada en lo consistori de ses senyories per part
de dita sor // 92v // Maria Bosser y Çafont per lo
magnífich Salvador Móra y Bosser, doctor en
quiscun dret, en Barcelona populat, com a procurador de dita Maria Francisca Bosser y Çafont, consta de sa procura en poder de Lluís Subirana, notari real col·legiat de Barcelona, a 5
del mes de janer pròxim passat del corrent any
1675, la qual és assí cusida signada de lletra A,
sobre la solta se li havia fet, per preu de aquell
censal de penció, tots anys tres-cents sinch sous
y preu sis-centes lliures, que per ses senyories
fou girat en la taula dels comuns dipòsits de la
present ciutat per lluició y quitament de aquell,
en lo qual sortejà en la extracció feta als 12 de
juliol 1674. En la qual relaçió declaran dits
magnífichs assessors haver-se de fer la dita solta
no obstant ésser estat possehit lo dit censal per
lo doctor Àlvero Anthoni Bosser, debitor al General en la quantitat de dos-centes quorantatres lliures, sis sous y dos, com altra de las fermansas de Francisco de Malla y Conanglell,
oïdor militar que fonch en lo trienni 1635, per
condemnació de visita de dit trienni, feta en lo
any 1638, com tot llargament és de vèurer ab la
relació feta per lo racional del General al 6 de
setembre 1674, entès, emperò, y declarat que la
dita sor Maria Francisca Bosser, antes de fer-li
dita solta, llohàs, aprobàs y de nou confirmàs la
dita fiansa per lo dit Àlvero Anthoni Bosser feta
a dit Francisco de Malla ab totas las obligacions
y clàusulas en semblants actes posar acostumades. Y per quant és religiosa y, per consegüent,
incapàs de ratificar dita obligació, que per ço
donàs idòneas fermanses, com consta de dita
súplica y relació, que·s cusida en lo llibre de Deliberacionsa // 93r // corrent, sots la present jornada. Per lo que, desitjant [...] Francisca Bosser
soltat lo preu de dit censal [...] senyor Dimas
Çafont y de Malla, ciutedà honrat de Barcelona,
y [...] Salvador Móra y Bosser. E los dits Dimas

93v

Dilluns, a XI. En aquest die Jacintho Lladó, sargento de la companyia del mestre de camp del
terçio ab què lo General de Catalunya de present serveix a sa magestat, present en lo consistori de ses senyories, ha renunciat lo dit càrrech
de sargento de dita companyia ab pretexto de
no poder servir aquell. E ses senyories han acceptada la dita renunciació, presents per testimonis Joseph Cortès y Jaume Casas, verguers
de ses senyories.

94r

Dimecres, a XIII. En aquest die me han ordenat
ses senyories a mi, [scrivà major del] General,
cusís en lo present dietari una relació del [...] de
la present casa sobre la averiguació de aquell
censal de [...] mil quatre-cents sous pagador a
20 de dezembre, en què sortejà Francesch Sanjust y Pagès, donsell, en la extracció de censals
feta a 12 de juliol pròxim passat, la qual relació
és signada de lletra A.
Dijous, a XIIII. En aquest die, havent tingut notícia ses senyories, per carta del magnífich deputat local de la ciutat de Tortosa, que lo offici de
altre dels taulers del General de dita ciutat vaccava per mort de mossèn Pere Fortunyo, inseguint lo disposat ab real decret de sa magestat,
per ésser altre dels officis de més de trenta lliures de salari, per medi del síndich del General,
han enviat dos memorials de sujectes al excel·lentíssim senyor virrey, lo un per a sa magestat, que Déu guarde, en orde a la provisió de dit
offici y lo altre per a dit excel·lentíssim senyor
virrey aserca la provisió de dit offici en lo ínterim que sa magestat tardarà en pèndrer resoluçió en la dita provisió, los quals memorials són
assí cusits signats de lletra B.

a. a continuació una fe i una suplicació, transcrites a l’Apèndix 1, pàgs. 1164-1165.

45

[ 1675 ]

[ 1675 ]

E poch aprés, ha fet relació lo dit síndich a ses
senyories com havie entregats los sobredits memorials a sa excel·lència y que havia fet de resposta anomenaria persona per al ínterim del sobredit offici de altre dels taulers del General de
la ciutat de Tortosa, y que remetrie lo memorial
// 94v // a sa magestat, que Déu guarde, per a la
provisió del dit offici.

excel·lentíssim senyor capità general que aleshores era y que ditas cridas se encontran ab diferents constitucions, actes de Cort, usos, costums y observansas del present principat de
Catalunya, perquè, en primer lloch, lo acte de
fer y manar publicar cridas en la present ciutat y
Principat lo excel·lentíssim senyor capità general, en quant comprenen los provincials, encontra la constitució 7, títol «De offici de alcayts»,
en y ab la qual és prohibit als excel·lentíssims capitans generals lo exercir jurisdicció sinó en los
casos tant solament que, per disposició de dret e
per constitucions del present Principat, los serà
permès. Axí que, no mostrant-se constitució alguna de Catalunya ni altrament disposició de
dret que permete als dits capitans generals lo fer
semblants cridas, volent compèndrer ab aquelles als provincials, ans bé ésser propi y peculiar
dels excel·lentíssims lloctinents generals lo fer
ditas cridas en aquells casos que se no se encontran ab las constitucions de Catalunya, resta
provada ab la mateixa publicació de ditas cridas
la contrafacció que·s fa ab ellas a la dita constitució 7, títol «De alcayts».

En aquest mateix die me han ordenat ses senyories a mi, scrivà major del General, cusís y continuàs en lo present dietari un vot dels magnífichs
assessors, advocat fiscal y doctors consulents
aplicats ab què aconcellen se hisque al reparo de
diversas contrafaccions fetas a las generals constitucions, com llargament en dit vot és de vèurer, que·s assí cusit signat de lletra H y del thenor següent:
«H. Ena lo fet consultat per los molt il·lustres
senyors deputats y oïdors de comptes del principat de Catalunya als assessors, advocat fiscal del
General y doctors aplicats infrascrits asserca del
que dits molt il·lustres senyors deputats y oïdors
de comptes deuen obrar en los fets dels officials
de la Capitania general, publicacions de cridas
manades publicar per los excel·lentíssims senyors capitans generals, de què los assessors y
advocat fiscal del General tenen fet un resumen,
de orde de dits molt il·lustres senyors. Y, a vista
de la instància feta per medi de embaxada per
los molt il·lustres senyors consellers de la present ciutat y magistrat de la Llotja de mar, vista
dita deliberació feta als 23 de febrer del corrent
any, vist lo resumen fet y observat per dits assessors y advocat fiscal de las cridasb y publicacions
de aquellas, fetas de orde dels excel·lentíssims
senyors capitans generals, y de altres procehiments fets per los officials y ministres de la Capitania general; vistas las informacions rebudas
sobre la publicació de ditas cridas y altres proceiments fets per los officials y ministres de la
Capitania general, vista la suplicació per part del
procurador fiscal donada a 23 de dit mes y any,
y la commissió al peu de aquella feta, vistas las
constitucions y capítols de Cort, usatjes, privilegis yc // 95r // altres lleys del present Principat y
molts exemplars [concernents a la ma]tèria y
vist lo de vèurer.

Y perquè en ditas crias y ha differents capítols
que, per altras rahons, són contra constitucions,
actes de Cort, usos y observaças del present
Principat, perquè en lo capítol 1 se prohibeix lo
commerciar en los regnes de Barberia, Turquia
y altres terres de moros, serraïns o altres enemichs de sa magestat, que Déu guarde, tot gènero y spècie de mercaderias, axí per mar com
per terra, sens llicència de dit // 95v // capità general, lo que encontra ab la constitució 6 y 7, títol de «De commerci y siguretat de camins», ab
las quals se concedeix al principat de Catalunya
y tots y sengles poblats y habitants en aquell,
presents y sdevenidors, que hajan y pugan haver
commerci en los regnes de Tunes, Alger, Trípoli, Bugia y altres pertanyents a la Corona de Aragó, axí conquistats com conquistadors, y que
pugan entrar, exir y estar en los dits regnes y terras, y en aquells portar qualsevols robas, mercaderias y altres coses sens empaix de sa magestat y de sos officials, presents y sdevenidors. Y lo
mateix se disposa en los regnes de Tremassen,
[...], ciutat de Orà, acceptades las prohibidas
per la constitució 6 i 9, títol «De vectigals»,
com són seu, pegunta, alquitrà, fusta, cànem, fil
de exarxia, ferro y armas.

Attès que en lo dit resumen fet per los assessors
y [advocat fiscal] de les informacions rebudes
consta que als 29 de maig [... ma]naren publicar unas cridas en la present ciutat per lo

En lo capítol 2 de ditas cridas se disposa que
pugan aportar robas y mercaderias de contrabando al present Principat ab què no las vajan a
sercar directament a terras enemigas, pagant lo
dret de contrabando de deu per cent, lo que encontra ab la constitució 20, títol «De vectigals»,
capítol 2, Corts 1547, en y ab los quals és
prohibit imposar nous vectigals y no·s pot dup-

a. l’original d’aquest vot es troba intercalat entre els folis 94v
i 95r del dietari.
b. a continuació ratllat publicadas.
c. a continuació una relació i un memorial, transcrits a
l’Apèndix 1, pàg. 1165.
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tar que dit dret de contrabando sia nou vectigal,
y axí ho entengué la Cort en las constitucions 6
y 9, títol «De vectigals» ab las quals se declara
ésser imposició y vectigal lo concedir llicència
ab diners de una cosa altrament prohibida y no
permesa. Perquè als 20 de febrer 1555, lo real
consell, en lo fet de la suplicació donada per lo
síndich del General asserca si, havent-se publicat cridas per lo marquès de Tarifa, lochtinent
general, com a capità general, contenint que
tots los françesos aguessen // 96r // de pèndrer
quatre de bolletí, pagant certa quantitat [...]
contribució y vectigal prohibida al capità general [...] constitució 20, títol «De vectigals»,
concloent que los dits proceiments [...] contribució havian de revocar-se en observança de
dita constitució, [...] quals rahons moguts los
assessors y advocat fiscal del General, que eran
los doctors Serra, Par y Pastor, entrevenint-hi
com a consulents los doctors Boffill, Mir, Tristany y Lluís Ferrer y Vidal y Roca, aconsellaren
ab son vot, als 4 de mars 1654, lo qual se troba
en dita jornada, dietari 1650, folis entre 242 y
243, que lo exhigir lo deu per cent de las robas
y mercaderias de contrabando per lo dit permís
y facultat era nova imposició y que encontrava
ab las citadas constitucions, títol «De vectigals»
y capítol 2, Corts de 1547.

magestat ab què manava y prohibia las embarcacions de manteniment y mercaderias en los
ports de Salou y altres, exceptat en los llochs
que sa magestat senyalava, encontrava ab les generals constitucions de Catalunya y, axí, que no
ere exequutat dit real orde. Y en la mateixa conformitat ho pretengueren los molt il·lustres senyors deputats y oïdors de Catalunya als 3 de
juliol 1660, representant ab embaxadas al excel·lentíssim lloctinent general que ere lícit a
qualsevol patró anar y tornar, per mar y per terra, a qualsevol port o lloch de Catalunya sens
contradicció ni empatxament del senyor rey y
sos officials.
També en ditas cridas se disposa lo haver-se
aportar las robas y mercaderias a la barraca de la
Capitania general o cases de sos officials en ocasió de desembarcar-se y, així bé, impedeixen
dits officials a las personas de negoci lo aportar
ditas mercaderias y robas directament a las
[aduanas de] casa del General, lo que és contra
lo capítol 8, número 2, Corts 1547, y lo capítol
81, Corts 1599 del nou redrés del General, en
los quals se prohibeix lo poder entrar robas y
mercaderias que no sien denunciades y manifestades primer als cullidors del dret del General. Y
se mana també que se hajan de descarregar y
aportar en la casa del General, a hont se deuen
manifestar y pagar los drets del General, tant de
les // 97r // robas de contrabando com altres. Y,
axí mateix, [...] de vectigals, ab la qual està
prohibit tot [...] reste en la exacció de las imposicions dels comuns [...]sionats dels abusos de la
guerra.

En lo capítol 3, 4 y 5 de ditas cridas se mana y
ordena que lass robas y mercaderias de contrabando que vindrà en la present ciutat de terras
enemigas y confederades se degan desembarcar
tant solament en los ports de Barcelona, Tarragona, Blanes, Sant Feliu de Guíxols, Palamós y
Llansà, y no en altres, en pena de 200 lliures de
plata y las mercaderias perdudas, lo que encontra ab las constitucions 1, 3, 5 y altres, títol «De
comers», ab las quals se permet líberament lo
comers a tots los del present Principat. Y ab ditas prohibicions és cert que no tenen los catalans la llibertat en lo comers que ab ditas constitucions se’ls concedeix.

En lo capítol final de ditas cridas se disposa que
las mercaderias de contrabando que seran llegítimament introduhidas en lo present Principat
hajan de portar certificatòria dels officials de dit
tribunal per anar per Catalunya. Altrament, no
pugan anar guiades, lo que a més de ser novedat
y, com a tal, contra lo capítol 8 del Recognoverunt proceres, és nou vectigal y axí encontra ab
la constitució 20 y altres, títol «De vectigals», y
impedeix lo líbero comers y, per consegüent, és
contra la constitució 1, 3, 5 y altres del títol «De
comersis y seguretat de camins».

Semblantment se encontra en quant als ciutadans de Barcelona ab lo capítol 84 y 85 del Recognoverunt proceres, en lo 2 volum de las constitucions, sots títol «De las consuetuts de
Barcelona», en las quals se permet als ciutedans
de Barcelona lo poder navegar ab qualsevols
naus, barques o buchs, //96v // entrar y exir, carregar y descarregar, vèndrer, comprar y estar en
qualsevol lloch voldran per los ports y altres
llochs de Catalunya, aportant qualsevols mercaderias. Y, per ser novedat, se encontra ab lo capítol 81 del Recognoverunt proceres y, per totas
las rahons sobreditas, ab la constitució 7, títol
«De offici de alcayts». Y, en dita conformitat,
als 6 de febrer 1510, feta conclusió en la Real
Audiència, fou declarat que un real orde de sa

Lo imposar-se en ditas cridas penas de 200 lliuras de plata y de pèrdrer las mercaderias, y altres
majors arbitràrias als excel·lentíssims capitans
generals, espècie de confiscació, la qual en Catalunya és prohibida sinó en los casos crimen lese
magestatis divine et humane, segons la constitució final, títol «Dels condemnats». Per ocasió de
ditas cridas y poder posar en execució lo en
aquelles contingut, se han criat nous officials en
las vilas y llochs de Catalunya a hont may n’i ha
hagut, y cada dia se’n van criant de nous de tal
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manera que a penas se trobarà vila ni lloch a
hont no·y haje un o dos officials de la Capitania
General, lo que encontra ab la constitució 1, 2 y
3, y altres títol «Que novells officials...», y ab lo
capítol 2, Corts 1547. De tot lo qual consta que
ditas cridas, lo contengut en ellas y demés procehiments són contra constitucions, actes de
Cort, usos y observanças del present Principat.
97v

1295, que·s la 1, títol «De comers», en lo volum 2 de las constitucions, libre 4, títol 8, en los
quals, com ja s’és dit, és permès als ciutedans y
habitants de Barcelona lo líbero comers de entrar y exir, carregar y descarregar, vèndrer, comprar y estar en qualsevols ports de Catalunya,
sempre que pugan ser obligats anar a descarregar en certs llochs. Encontran-se també ditas
cridas, en quant a las penas exorbitans que en
aquelles se contenen per ser spècie de confiscació, ab las constitucions 1, 2 y 4, títol «Dels
béns dels condemnats», en las quals és prohibida la confiscació en Catalunya.

[Attès] també y conciderat que del dita resumen
de assessors y advocat y de las informacions rebudas consta que als 15 de setembre 1673 se
publicaren altres cridas, de orde y manament
del excel·lentíssim capità general, prohibint lo
comers ab los regnes de Barbaria, Turquia, Moreria y altres terras enemigas, lo aportar y fer
aportar qualsevols robes y mercaderias que fossen fetas y fabricadas en dits regnes enemichs,
que anassen o vinguessen a dits o de dits regnes,
tant per mar com per terra, imposant pena de
confiscació de ditas cosas y dels vaxells, carros,
animals aportarian aquellas y altres penas a dita
Capitania General ben vistas, las quals cridas
són contra las generals constitucions. Primo
contra la constitució 7, títol «De offici de alcayts», perquè, com ja se [...], fer semblants crides volent compèndrer als provincials del present Principat, no·s troba permès al
excel·lentíssim capità general ni per constitucions de Catalunya ni altrament per disposició
del dret comú y és propi y peculiar del excel·lentíssim lloctinent general. Y, axí, no mostrant-se
constitució de Catalunya o disposició de dret
comú que permete al capità general lo fer ditas
cridas, reste provada dita contrafacció en força
de dita constitució 7.

Attès y conciderat, axí mateix, que del dit resumen de assessors y advocat fiscal y de les informacions rebudas consta que als 28 de abril
1674 se publicaren altres cridas, de orde del excel·lentíssim capità general, imposant-se en
aquellas 500 lliures de plata y altres penas majors ben vistas al dit excel·lentíssim capità general, aplicadoras aplicadoras als cofres reals de la
Capitania fins a pena de mort natural, confirmant-se en ditas cridas las antecedentment publicadas als 15 de setembre y 27 de nohembre
1673, ditas cridas se encontran ab las constitucions de Catalunya, per las rahons sobre ponderades, de què lo excessiu de ditas penas és espècie de confiscació y perquè lo fer y manar
publicar ditas cridas és del excel·lentíssim lloctinent general y no del capità general. Y axí bé se
encontra ab las ditas constitucions 1, 2 y 4, títol
«De béns de condemnats», y ab la constitució
// 98v // 7, títol «De offici de alcayts».
Attès també y conciderat que en dit resumen
dels assessors y advocat fiscal y de las informacions rebudas consta que als 17 de maig 1674
se manaren publicar per lo excel·lentíssim capità
general altres cridas, les quals encontran ab
moltas y diferents constitucions, capítols y actes
de Cort, usos y consuetuts del present Principat, perquè lo fer semblants crides comprenent
aquelles los provincials del present Principat no
és de la jurisdicció del excel·lentíssim capità general, sinó propi y peculiar del excel·lentíssim
lloctinent general, y axí bé és contra lo disposat
en la dita constitució 7, títol «De offici de alcayts», com desobre està dit, com perquè en lo
capítol 1 de ditas cridas ordena y mana que ningun françès que restarà en lo present Principat
puga negociar ni commerciar, sinó que sols se
puga emplear en ministeris personals, lo que té
respecte al govern polítich y no militar, y axí és
propi del excel·lentíssim lloctinent general y no
del excel·lentíssim capità general, y axí se encontra ab dita constitució 7, títol «De offici de
alcayts». E també dit capítol 1 contra lo real priviliegi concedit a la ciutat de Barcelona, en lo
capítol 53 del Recognoverunt proceres, en lo

En quant prohibeix ditas cridas lo comers ab los
regnes de Barbaria, Turquia, etcètera, se encontra ab las constitucions 6 y 7, títol «De comersis
y seguretat de camins», ab las quals se concedeix al principat de Catalunya, poblats y habitants en aquells, presents y sdevenidors, lo poder comersiar ab los dits regnes de Tunes, com
desobre se és dit. En ditas cridas se mana que,
encara que se tinga llicència y permís de sa magestat o del excel·lentíssim capità general per introduhir en lo present Principat // 98r // robes,
mercaderias o altres cosas de contrabando
[...]car ni descarregar aquellas en altre port de
Catalunya [...] present ciutat de Barcelona, a
més que lo sobredit encontra ab las constitucions 1, 3, 5 y altres aplicables, títol «De comercis y seguretat de camins». En quant als ciutedans de Barcelona, encontra ab lo capítol 81,
84 y 85 del Recognoverunt proceres y ab la
pragmàtica del senyor rey don Jaume Segon,
dada en Barcelona als 3 dels idus de dezembre
a. a continuació ratllat resulta.
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qual se disposa que qualsevol persona que habitarà en Barcelons per lo temps de un any y un
dia gose de las matexas preeminèncias y prerrogatives que gosan los ciutedans de Barcelona. Y
com los francesos que havian habitat per temps
de un any y un dia sian tinguts, en virtut de dit
privilegi, per ciutedans de Barcelona, dita
prohibició ve a encontrar-se directament ab dit
privilegi y a dita pragmàtica, títol «De comercis», en las quals se [...] als ciutedans de Barcelona plena llibertat de poder anar y tornar per
qualsevol part ab las mercaderias y desembarcar
en qualsevols ports, y vèndrer aquellas líberament, com desobre se és dit.

dar la jurisdicció del excel·lentíssim capità general. Semblantment se encontran dits capítols 4 y
5 per contenir novedat nunca vista ab los capítols 81, 84 y 85 del Recognoverunt proceres y
[...]ment ab totas las constitucions, que permeten lo líber comers en Catalunya. En lo capítol
4 de ditas cridas se ordena y mana que encontinent arriba la barca o altra fusta en las plajas o
ports del present principat de Catalunya haja de
donar lo manifest als officials de la Capitania
General, lo que és contra lo capítol 8, número
2, Corts 1547, y contra lo 81, capítol del nou
redrés, Corts 1599, a hont se disposa que primer se done lo manifest de las mercaderias als
officials del General, lo que no podria executarse si encontinent se degués donar dit manifest al
tribunal de la Capitania General. És també la
obligació en què se disposa de haver-se de donar lo manifest a la Capitania General contra lo
líbero comers que permeten tantas constitucions de Catalunya als catalans. Y se fortifica
dita contrafacció ab la constitució 11, títol «De
vectigals», ab la qual està prohibit tot destorb
directe o indirecte en la exacció de las imposicions dels comers de Catalunya ocasionat del
abús de la guerra y, axí mateix, de la observança
inconcusament seguida en la present cassa de
proceir contra los turbats en la exacció dels
drets de la Generalitat, no sols provincials, però
encara officials de guerra, ab què ab ditas cridas
y procehiments dels officials de la Capitania,
tant respecte de las robas de contrabando com
de las que no·u són se contrevé ab lo líbero comers y se turba la exacció dels drets de la Generalitat.

En lo capítol 3 de ditas cridas se disposa que totas las mercaderias y fruyts de subdits amichs y
confederats que passaran y tocaran en terras
enemigas de sa magestat, que per assò sols se
donan per mercaderias y robas il·lícites // 99r //
en comerciable, imposant als introductors d’ellas [...] ab las embarcacions y demés cosas se
aportaran, y [...] altras penas, fins a la de mort
natural, arbitràrias al [...] General, lo que se encontra ab lo líbero comers y, axí bé, ab las constitucions 1 y 3 y altres sobre al·legades, títol
«De comers y seguretat de camins», perquè és
cert que ningú voldrà commerciar exposant-se a
un perill tant gran, com és que tocant la barca o
altre embarcació, compel·lida del mal temps o
altra necessitat inexcusable, en terras enemigas
de sa magestat, haja de incórrer dita mercaderia
en lo vici de contrabando. Se encontra axí dit
capítol 3 ab la constitució 7, títol «De offici de
alcayts», perquè tocant la barca o altre embarcació en terras enemigas, involuntàriament y
compel·lida de la necessitat, no pot introduir-se
en la mercaderia que se aportarà lo vici de contrabando. Y axí bé, en eix cas, faltaria dita qualitat ab què se pretén poder usar de jurisdicció en
los provincials.

En lo capítol 7 de ditas cridas se mana que totas
las personas y hòmens de negoci de la present
ciutat que tingan en son poder mercaderias,
fruyts y robas y manufacturas de Ffrança, son
domini y conquistas, dins quinse //100r // dies y
fora la ciutat de Barcelona dins vuit dies, comptadors [...]ció de ditas cridas, hajan de manifestar-les en [...] Capitania General y a sos officials
per a què pugan mercar [... di]tas robas, lo que
se encontra ab dita constitució 7, títol «De offici de alcayt», per voler exercir lo excel·lentíssim
capità general jurisdicció en personas y cosas
que no són de son for ni subjectes a son tribunal, perquè, havent entrat ditas mercaderias en
temps útil, no·s pot conciderar en aquellas qualitat de contrabando. Y, axí mateix, encara que
al principi la tinguessen, havent entrat ab llicència y permís del excel·lentíssim capità general,
restave purgat lo vici que antes tenia y, per consegüent, ditas mercaderias se troban sens la
qualitat de contrabando, que és ab la que·s pretén fundar la dita jurisdicció. Se encontra també
dit capítol 7 amb la constitució 20, títol «De
vectigals», capítol 2, Corts 1547, per ser nova

En lo capítol 4 de ditas cridas se ordena y mana
que totas las mercaderias, fruyts, robas y manufacturas que se aportaran y introduhiran per
mar hajan de portar testimonials y certificatòria
autèntica, ab llegítima forma despedida, de las
parts a hont seran nadas, fetas y fabricadas y primer exides a comers. Y en lo capítol 5 se disposa
que las mecaderias que se introduiran per terra,
encara que vingan de terras amigas, degan aportar passaport y llicènçia, insertant en aquell u
aquella lo despaig de la primera introducció en
los dits regnes, tot lo qual encontra ab las constitucions, capítols y actes de Cort que permeten
lo líber comers y ab la dita constitució 7, títol
«De offici de alcayts», perquè en tot cas, en dits
capítols 4 y 5, se ordena, mana sobre mercaderias que no són de contrabando y, axí, falta la
quali- // 99v // tat que altrament se pretén fun49
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imposició lo haver-se de manifestar, registrar,
assenyalar y plomar ditas robas y mercaderias ja
introduïdas. Y és també novedat may practicada
fins lo present stat y, axí bé, se encontra ab lo
capítol 81, 84 y 85 del Recognoverunt proceres.

[Attès] també y conciderat que del resumen
dels assessors y advocat fiscal y de les informacions rebudas consta que, en força de ditas cridas y pretenense se havia faltat al ordenat en
aquellas, capturaren los officials de la Capitania
General en lo mes de agost 1671 a Martí Piles,
botiguer de Barcelona, tenint-lo pres molts dies
en la Ataraçana de la present ciutat; axí mateix
capturaren en lo anya ... a Joan de Mir, cavaller
de Puigcerdà, tenint-lo pres en la Ataraçana y
després en lo baluart de la Torre de las Pussas de
dita ciutat, y en lo anyb ... manllevaren a Anthoni Trullés, negociant, per mil lliures los officials de la Capitania General, y en lo any 1674
capturaren també dits officials de la Capitania
General a Jaume Bussot, cavaller de la Vall de
Aran, tenint-lo molts dies pres en las presons de
la present ciutat, tot lo qual se encontra ab dita
constitució 7, títol «De offici de alcayts», en la
qual sols se permet als capitans generals lo exercir jurisdicció en lo present Principat en los casos que, per dret y constitucions de Catalunya,
los serà concedit y no·s trobarà constitució de
Catalunya ni altre disposició de dret que permete al capità general lo exercir jurisdicció en lo
present Principat en los provincials.

Attès també y conciderat que del resumen fet
per dits assessors y advocat fiscal y de las informacions rebudas consta que, en virtut de las sobreditas cridas, los officials de la Capitania General ultra del dret de deu per cent fan pagar 1
per cent, lo qual serveix per los officials de la
Capitania General vulgarment anomenats «estimadors» y per lo secretari, ab motiu de què se
han de estimar las mercaderias per exhigir lo dit
dret de deu per cent, lo que és nova imposició y
vectigal, y axí se encontra ab dita constitució
20, títol «De vectigals», capítol 2, Corts 1547.
100v

Attès y conciderat que del dit resumen dels dits
assessors y advocat fiscal y de la informació rebuda consta que en los anys 1667 y 1674, havent-se rompuda la pau ab la corona de França,
se féu aprehenció per los officials de la Capitania
General dels llibres dels mercaders, botiguers,
adroguers y altres hòmens de negocis ab motiu
de voler averiguar, ab la inspecció dels llibres, si
y havia crèdit de françesos per poder-los confiscar, retenint-se dits llibres los officials de la Capitania General, obligant als senyors de aquells
a pagar molts centenars de doblés per a recobrar
dits llibres, com ab tot effecte se pagaren per
qui·ls volgueren recobrar, tot lo qual se encontra ab differents constitucions de Catalunya.
Primo ab la constitucio 7, títol «De offici de alcayts», perquè semblants aprehencions de llibres no sols no·s trobaran permeses al excel·lentíssim capità general per constitució de
Catalunya ni altra disposició de dret comú, sinó
que, ans bé, són prohibidas etiam al fisch real,
per ésser las causas ab què·s motiven ditas aprehensions criminals y per ésser la jurisdicció del
excel·lentíssim capità general qualificada y, ans
de proceir a cosa alguna, havia de provar-se la
qualitat, essent fonament de la jurisdicció. Altrament és cert que proceix en cas no permès,
faltant-li la prova de dita qualitat, que és el que
atribueix dita jurisdicció. Y, en tot cas, dits proceiments, per lo que són spècies de segrest y represàlias, tocarian al excel·lentíssim lloctinent
general y a sa règia cort, y no al excel·lentíssim
capità general y tribunal de la Capitania General. Són també ditas aprehencions contra del líbero comers permès als catalans, segons las
constitucions referides, perquè per scusar-se de
moltas molestias, moltas personas dexaran de
commerciar ab aquella // 101r // llibertat que altrament ho farian, si no las teme[ssen, y las]
quantitats que pagaren per a recobrar los llibres
[no·s pot escusar] de ser nova exacció y vectigal.

Attès y conciderat, semblantment, que de dit
resumen y informacions rebudas consta que en
la fira de Prades, als 26 de agost del any 1674,
los officials de la Capitania General feren aprehensió de cent y vint caps de bestiar mular y
sinch balas de formatges a diferents particulars
de la Vall de Aran, no obstant que aportaven
// 101v // alberans de guia, composant-los en algunas dobles per causa de dits formatges, lo que
per las rahons sobreditas se encontra a la constitució 7, títol «De offici de alcayts».
Attès axí mateix y considerat que de dit resumen y informacions rebudas consta que en lo
fet del embargo del dit bestiar mular lo síndich
general de la Vall de Aran, per defensa del dit
fet en[...] una requesta al doctor Domigo de
Verdier, advocat fiscal de dit [tribu]nal de la
Capitania General, y tenint lo notari previngut y
present per a rèbrer lo acte de la requesta y presentació de aquella, no permeté dit de Verdier
que·l rebés lo notari ni que se li presentàs, amenassant, així [...] part com al notari, que si feyen
al contrari los posarie a la presó, que encontra
manifestament ab lo capítol 71 de las Corts del
any 15[..], en las quals se dóna líbera facultat a
les parts per poder fer y presentar qualsevols requestas a qualsevol official per qualsevol notari
que tinga auctoritat real, exceptat lo excel·lentíssim lloctinent general, molt reverent cancea. a continuació un espai en blanc d’uns 10 mms.
b. a continuació un espai en blanc d’uns 10 mms.
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ller, nobles e o magnífichs regent y doctors de la
Real Audiència y portantveus de general governador del present Principat, regent vicerègia, als
quals la presentació se ha de fer sols per scrivà
de manament.

la exacció de las imposicions dels comuns de
Catalunya, ocasionat del abús de la guerra.
Attès axí mateix y conciderat que del dit resumen y informacions // 102v // [rebudas] consta
que en las vilas de Puigcerdà y Cambrils los officials de la Capitania General, respectivament,
fan pèndrer albarà de guia de les mercaderies
que portan y fan pagar per los albarans certa
quantitat, ço és, lo de Puigcerdà per lo ferro y lo
de Cambrils, indistintament, per totas las mercaderias, lo que se encontra ab las ditas constitucions prohibint [nous] vectigals y permetent
lo líbero comers, y ab lo capítol 2, Corts 1547
se prohibeix que ab pretest de tillets ni altres
no·s puga imposar nous vectigals ni nous drets,
ni exhigir aquells, parlant dit capítol de Corts
[dels] officials de la Capitania General. Per lo
que totas las sobreditas y altres cosas attesas,
són de vot y parer que totas las ditas cridas y demés proceiments sobre mencionats y resultants
de aquellas encontran ab las constitucions, usatges, capítols de Cort, usos y costums y altres
lleys del present Principat, per ço dits molt
il·lustres senyors deputats y oïdors deuen procurar lo reparo de ditas contrafaccions, segons
generals constitucions, capítols del nou redrés,
usos, forma y stil de la present casa.

Attès també y conciderat que del dit resumen y
informacions rebudas consta que los officials de
la Capitania General, ço és alguasil, notari y estimador, quant arriba alguna barca entra en ella
a effecte de regonèxer-la, fent-se pagar per las
dietas vint-y-quatre reals de plata, lo que notoriàment és contra constitucions de Catalunya.
Perquè no·s pot negar que dita molestia és impeditiva del líbero comers y que és nova imposició y vectigal, y que·s exercir jurisdicció en cas
no permès. Y axí bé encontra ab ditas constitucions que permeten lo líbero comers y prohibexen nous vectigals, y ab la dita constitució 7, títol «De offici de alcayts».
102r

Attès axí mateix y conciderat que de dit resumen [...]das consta que en lo fi del any passat
de 1674 [...] genovesa a la plaja de la present
ciutat, patronejada per [...]tin Benevenito, genovès, la qual aportava sis balas de [...], consignades a Pere Orra, corredor de orella de la present ciutat, [...] no obstant que dits piamunts
són roba de Gènova y que venian ab certificatòria que eran de Gènova, los officials de la Capitania General feren aprehensió de dits piamunts, detenint-se’ls en la barraca de la
Capitania General, a hont fins vuy estan detinguts, sens voler-los restituir a dit Orra, lo que
és contra ditas constitucions de Catalunya permetens lo líbero comers y contra dita constitució 7, títol «De offici de alcayts», y la constitució 4, títol «De violència, restitució de
despullats», a hont se ordena y disposa que ningú sens conexensa de causa puga ser despullat
de sas cosas.

Areny, assessor. De Valda, consulens. Hieronymus de Ferrer, consulens. Campderros, advocatus
fisci Generalis. Pons, assessor. Ribera, consulens.»
Divendres, a XV. En aquest die Francesch Melchior, sargento de la compania del capità don
Joan Ferrer, altre de las del tercio ab què de present lo General, per servey de sa magestat y defensa del present Principat, present // 103r // en
lo consistori de ses senyories, ha renunciat lo
[...] companyia en mà y poder de ses senyories.
E ses senyories [...] la dita renunciació, essent
presents per testimonis Joseph [...] y Jaume Casas, verguers del consistori de ses senyories.

Attès y conciderat també que de dit resumen y
informació rebudas consta que acostuman los
officials de la Capitania General, quant venen
algunas barcas o fustas ab robas o mercaderias a
la plaja de la present ciutat, fer desembarcar
aquellas y fer-las descarregar en la barraca de
dita Capitania sens haver descarregat aquellas
en la casa del General y allí haver pagat los drets
a dit General. Y moltas vegades se’n aportan ditas robas de dita barraca, restant defraudat lo
General de sos drets, lo que encontra ab dit capítol 8, número 2, Corts 1547, y capítol 81,
Corts 1599 del nou redrés, a hont se disposa
que las mercaderias que arribaran a la present
ciutat se hajan de descarregar a la casa del General y pagar allí los drets bé y llealment. Y ab la
constitució 11, títol «De vectigals», ab la qual
està prohibit tot destorb directe o indirecte en

En aquest mateix die, per orde de ses senyories,
lo síndich del General reportà un paper de embaxada al excel·lentíssim senyor lloctinent y capità general de sa magestat, que Déu guarde, en
lo present Principat en orde al reparo de diversas contrafaccions a las generals constitucions
de aquell, lo qual paper és assí cusit signat de
lletra E, y del thenor següent:
«E. [...] embaxada.
Excel·lentíssima senyor. Los deputats y oïdors
de comptes del General de Catalunya diuhen y
a. l’original d’aquest paper d’ambaixada es troba intercalat
entre els folis 102v i 103r del dietari.

51

[ 1675 ]

[ 1675 ]

representan a vostra excel·lència com als 29 de
maig 1670, per lo excel·lentíssim lloctinent y
capità general que en dita ocasió era, se manaren publicar unas cridas en la present ciutat de
Barcelona com a capità general, las quals són
contra diferents constitucions, actes de Cort,
usos, costums y observansas del present principat de Catalunya. Perquè, en primer lloch, lo
acte de fer y manar publicar cridas en la present
ciutat y principat de Catalunya lo capità general,
en quant comprenen los provincials, se encontra ab la constitució 7, títol «De offici de alcayts», en y ab la qual és prohibit als excel·lentíssims capitans generals lo exercir jurisdicció
sinó en los casos tant solament que, per disposició de dret e per constitucions del present principat de Catalunya los serà permès, axí que no
amostrant-se constitució alguna de Catalunya
ni altrament disposició de dret comú que permeta als dits capitans generals lo fer semblants
cridas, volent compèndrer en aquellas als provincials, ans bé, essent propi y peculiar dels excel·lentíssims lloctinents generals lo fer ditas cridas, en aquells casos que no se encontran ab
ditas constitucions de Catalunya, resta provar
ab la matexa publicació de ditas // 103v // cridas
que aquellas encontran al disposat y ordenat en
dita [constitució «De offici] de alcayts».

trabando al present Principat, ab què no [...] directament a terras enemigas, pagant lo dret [...]
de deu per cent encontra ab la constitució 20 y
[altres, títol «De vecti]gals», capítol 2, Corts
1547, en y ab los quals és prohibit [...] vectigals. Y no·s pot duptar que dit dret de contrabando [...] vectigal, y axí ho entengué la Cort
en las constitucions 6 y 9 de dit títol de vectigals
lo concedir llicència a delirios de una cosa absolutament prohibida y no permesa, y, axí mateix,
ve a encontrar-se ab dita constitució 7, títol
«De offici de alcayts».
Lo capítol 3, 4 y 5 de ditas cridas, en los quals se
disposa que las robas y mercaderias de contrabando que vindran en la present ciutat de terras
amigas y confederadas que aquellas tant solament se degan desembarcar en los ports de Barcelona, Tarragona, Blanes, Sant Feliu, Palamós
y Llansa, y no en altre, en pena de 200 lliures de
plata, y las mercaderias perdudas encontran ab
las constitucions 1, 3, 5 y altres, títol «De comers», ab las quals se permet líberament lo comers a tots los del present Principat. Y ab ditas
prohibicions és cert que no tenan los catalans la
llibertat en lo comers que ab ditas constitucions
se’ls concedeix. Semblantment encontran en
quant als ciutedans de Barcelona ab lo capítol
84 y 85 del Recognoverunt proceres, en lo segon
volum de las constitucions sots títol «De las
consuetuts de Barcelona», en las quals se permet als ciutedans de Barcelona lo poder navegar
ab qualsevol naus, barcas o buchs, entrar y exir,
carregar y descarregar, vèndrer, comprar y estar
en qualsevols llochs voldran per los ports y altres llochs de Catalunya, aportant qualsevols
mercaderias, y, per ser novedat, se encontran ab
lo capítol 81 del dit Recognoverunt proceres. Y,
axí mateix, se encontran //104v // ab dita constitució 7, títol «De offici de alcayts». En ditas cridas se disposa també lo haver-se de aportar les
robas y mercaderias a la barraca de la Capitania
General o casas dels officials de dit tribunal en
ocasió se desembarcaran, impedint dits officials
a les personas de negoci aportar aquellas directament a las aduanas o casas del General, tot lo
que encontra ab lo capítol 8, Corts 1547, y ab
lo capítol 81, Corts 1599 del nou redrés del
General, en los quals se prohibeix lo poder entrar robas y mercaderias que no sian denunciadas y manifestades primer als cullidors dels drets
del General, y també se disposa que se hagen de
descarregar y aportar en la casa del General, a
hont se deuhen manifestar y pagar dits drets,
tant de las robas de contrabando com altres.

Ditas cridas contenen en si differents capítols
que, per altras rahons, [...] contra constitucions, actes de Cort, usos y observanças del present Principat, perquè en lo capítol primer se
prohibeix lo comersiar en los regens de Barberia, Turquia y altres terras de moros, serrahins o
altres enemichs de sa magestat, que Déu guarde, tot gènero y spècie de mercaderias, axí per
mar com per terra, sens llicència del dit capità
general, lo que encontra a la constitució 6 y 7,
títol «De comersi y seguretat de camins», ab las
quals se concedeix al principat de Catalunya y a
tots y sengles poblats y habitants en aquell, presents y sdevenidors, que hagen y pugan haver
comersi en los regnes de Tunes, [...], Trípol y
Bugia, y altres pertanyents a la Corona de Aragó, axí conquistats com conquistadors, y que
pugan entrar, exir y estar en los dits regnes e terras, e en aquellas portar qualsevol robas y mercaderias, e vituallas e altres cosas sens empaig de
sa magestat ni de sos officials, present y sdevenidors. Y lo mateix se disposa en los regnes de
Tremezen, Tunes y ciutat de Horà, ecceptades
las prohibides per la constitució 6 y 9, títol «De
vectigals», com són seu, pegunta, alquitrà, fusta, cànem, fil de exarcia, ferro y armes, lo que
sempre se és observat fins a la publicació de las
paus ab lo regne de França lo any 1660.

Lo capítol final de ditas cridas, que disposa que
las mercaderias de contrabando que seran legítimament introduïdas en lo present Principat hagen de portar certificatòria dels officials de dit

Lo 2 capítol de ditas cridas, que disposa poderse portar robas y mercaderies // 104r // de con52

tribunal [...] per Catalunya. Altrament, no pugan anar guiadas, a més de ésser [...] y, com a
tal, encontra ab lo capítol 81 del Recognoverunt
proceres [...] vectigal, y axí encontra ab la constitució 20 y altres, títol «De vectigals», impedeix
lo líbero comers y, axí bé, encontra ab la constitució 1, 3, 5 y altres del títol «De comers y seguretat de camins». Lo imposar-se en ditas cridas penas de 200 lliures de plata y de pèrdrer las
mercaderias y de altres penas majors, arbitràrias
als excel·lentíssims capitans generals, és spècie
de confiscació, la qual en Catalunya és prohibida sinó en los dos casos de crimen lese magestatis divine et humane, segons la constitució final,
títol «De béns dels condemnats». // 105r // Per
ocasió de ditas cridas y poder posar en execució
lo en aquelles contingut, se han creat nous officials en las vilas y llochs del present Principat a
hont may n’i ha hagut, y cada dia se’n van creant de nou de tal manera que a penas se trobarà
vila ni lloch a hont no·y hage un o dos officials
de la Capitania General, lo que encontra ab las
constitucions 1, 2 y 3, y altres, títol «Que novells officials...», y ab lo capítol 2, Corts 1547.

pità general per introduir en lo present Principat robas o mercaderias o altres cosas de contrabando no·s pugan desembarcar ni descarregar
aquellas en altre port de Catalunya, sinó en lo
de la present ciutat de Barcelona, a més que lo
sobredit encontra ab las constitucions 1, 3, 5 y
altres aplicables, títol «De comercis y seguretat
de camins», capítol 81 del Recognoverunt proceres. En quant als ciutedans de Barcelona, encontra ab lo capítol 84 y 85 del Recognoverunt
proceres y en la pragmàtica del senyor rey don
Jaume Segon, dada en Barcelona als 3 dels idus
de desembre 1295, que·s la primera, títol «De
comersis», en lo volum segon de las constitucions, libre 4, títol 8, en los quals, com desobre
se és dit, és permès als ciutedans y habitants de
Barcelona lo líbero comers de entrar y exir, carregar y descarregar, vèndrer, comprar y estar en
qualsevols parts de Catalunya, sempre que puguen ser obligats anar descarregar en certs
llochs. Encontran-se també ditas cridas, en
quant a las penas exorbitans que en aquellas se
contenen, per ser spècie de confiscació, la qual
és prohibida en Catalunya en las constitucions
1, 2 y 4, títol «Dels béns dels condemnats».

Axí mateix, als 15 de setembre 1673 se publicaren altres cridas, de orde y manament del excel·lentíssim capità general, prohibint lo comers
ab los regnes de Barbaria, Torquia, Moreria y
altres terras enemigas, lo aportar y fer aportar
qualsevols robes y mercaderias que fossen nadas, fetas o fabricadas en los dits regnes enemichs, que anassen o vinguessen a dits o de dits
regnes, tant per mar com per terra, imposant
pena de confiscació de ditas cosas y dels vaxells,
carros, animals aportarian aquellas y altres penas
a dita Capitania General ben vistas, las quals cridas són contra las generals constitucions de Catalunya. Primo contra la constitució 7, títol «De
offici de alcayts», perquè fer semblants cridas
generals, volent compèndrer als provincials del
present Principat, no·s troba permès ni per
constitucions de Catalunya y és sols propi y peculiar del excel·lentíssim lloctinent general. Y,
axí bé, no mostrant-se constitució de Catalunya
o disposició de dret comú que permeta al capità
general lo fer ditas cridas, resta provada la contrafacció en força de la constitució 7.

Als 25 de abril 1674 se publicaren altres cridas,
de orde del excel·lentíssim capità general, y imposant-se en aquellas 500 lliures de plata y altres
penas majors ben vistas al dit excel·lentíssim capità general, aplicadoras als còfrens reals de la
Capitania fins a pena de mort natural, // 106r //
confirmant en ditas cridas las antecedentment
publicadas als 15 de setembre y 27 de nohembre 1673, ditas cridas se encontran ab las constitucions de Catalunya, per las rahons sobreditas de què lo excessiu de ditas penas és spècie de
confiscació y perquè lo fer y manar publicar ditas cridas és del excel·lentíssim lloctinent general y no del capità general. Y axí bé se encontra
ab las ditas constitucions 1, 2 y 4, títol «De béns
de condemnats», y ab la constitució 7, títol «De
offici de alcayts».
Als 17 de maig 1674 se manaren publicar per lo
excel·lentíssim capità general altres cridas, las
quals, semblantment, encontran ab moltas y
differents constitucions, capítols y actes de
Cort, usos y consuetuts del present Principat,
perquè lo fer semblants crides comprenent
aquelles los provincials del present Principat, axí
perquè lo fer semblants cridas comprenent en
aquella los provincials del present Principat no
és de la jurisdicció del excel·lentíssim capità general, ni tal cosa se troba disposada en son favor, axí per constitucions de Catalunya com per
disposició de dret comú, ans bé és peculiar i
propi del excel·lentíssim lloctinent general, y axí
bé és contra lo disposat en la dita constitució 7,
títol «De offici de alcayts». Com perquè en ditas

En quant se prohibeix en ditas cridas lo comers
ab los regnes de Barbaria, Turquia, se encontra
ab la constitució 6 y 7, títol «De comers y seguretat de camins», ab las quals se concedeix al
principat de Catalunya y poblats y habitants en
aquell, presents y sdevenidors, lo poder //105v //
comersiar ab los regnes de Tunes, Alger, Trípol y Bugia y altres [...]gents a la Corona de
Aragó, axí conquistats y conquistadors. En ditas
cridas se mana que, encara que se tinga llicència
y permís de sa magestat o del excel·lentíssim ca53
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cridas, en lo capítol 1, se ordena y mana que
ningun françès que restarà en lo present Principat puga negociar ni comersiar, sinó que sols se
puga emplear en ministeris personals, lo que té
respecte al govern polítich y no militar, y axí és
propi del excel·lentíssim lloctinent general y no
del excel·lentíssim capità general, y axí encontra
ab dita constitució 7, títol «De offici de alcayts». Se encontra també dit capítol 1 ab lo
real priviliegi concedit a la ciutat de Barcelona,
en lo capítol 53 capítol 54 del Recognoverunt
proceres, en lo qual se disposa que qualsevol persona que habitarà en Barcelona per lo temps de
un any y un dia gose de las matexas preheminèncias y prerrogatives que gosan los ciutedans de Barcelona. Y com los francesos que havian // 106v // habitat per temps de un any y un
dia sian tinguts, en virtut de dit privilegi, per
ciutedans de Barcelona, dita prohibició encontra ab dit privilegi y, axí mateix ab los capítols
84 y 85 del mateix Recognoverunt proceres y la
dita pragmàtica, títol «De comercis», en los
quals se’ls dóna als ciutedans de Barcelona plena llibertat de poder anar y tornar per qualsevol
part ab las mercaderias y desembarcar en qualsevols ports, y vèndrer aquellas líberament, com
desobre s’és dit.

autèntica, ab llegítima forma despedida, de las
parts a hont seran nadas, fetas y fabricadas y primer exidas a comers. Y en lo capítol 5 se disposa
que las mecaderias que se introduiran per terra,
encara que vingan de terras amigas, degan aportar passaport y llicènçia, insertant en aquell o
aquella lo despaig de la primera introducció en
los dits regnes, tot lo qual encontra ab las constitucions, capítols y actes de Cort que permeten lo
líbero comers y ab la dita constitució 7, títol «De
offici de alcayts», perquè en tot cas, en dits capítols 4 y 5, se ordena y mana sobre mercaderias
que no són de contrabando y, axí, falta la qualitat
en què altrament se pretén fundar la jurisdicció
del excel·lentíssim capità general. Se encontran
també dits capítols 4 y 5, per contenir novedat
nunca vista ab lo capítol 81, 84 y 85 del Recognoverunt proceres y, altrament, encontran ab totas
las constitucions que permeten lo líbero comers
en Catalunya. En lo capítol 4 de ditas cridas se
ordena y mana que encontinent arriba la barca o
altre fusta en las plajas o ports del present Principat hage de donar lo manifest als officials de la
Capitania General, lo que se encontra ab lo capítol 8, Corts 1547, y ab lo capítol 81 del nou redrés, Corts 1599, a hont se disposa que primer se
done lo manifest de las mercaderias primerament als officials del General, lo que no podria
executar-se si encontinent se degués donar dit
manifest al tribunal de la Capitania General.

En lo capítol 3 de ditas cridas se disposa que totas las mercaderias y fruyts de subdits amichs y
confederats que passaran y tocaran en terras
enemigas de sa magestat, que per açò sols se donen per mercaderias y robas illícitas y incomerciable, imposant als introductors d’ellas pena
de pèrdrer-las ab las embarcacions y demés cosas
se aportaran, y 500 lliures de plata y altres penas, fins a la de mort natural, arbitràrias al dit
excel·lentíssim capità General, lo que se encontra ab lo líbero comers y, axí bé, ab la constitució 1 y 3 y altres sobre al·legades, títol «De comers y seguretat de camins», perquè és cert que
ningú voldrà commerciar exposant-se a un perill tant gran, com és que tocant la barca o altre
embarcació, compel·lida del mal temps o altra
necessitat, en terras enemigas de sa magestat,
hage de incórrer dita mercaderia en lo vici de
contrabando. Y axí mateix se encontra dit capítol ab la constitució 7, títol «De offici de alcayts», perquè tocant la barca o altre embarcació en terras enemigas, involuntàriament y
compel·lida de la necessitat, no pot introduir-se
en la mercaderia que aportarà lo vici de contrabando. // 107r // Y axí bé, en est cas, faltaria dita
qualitat ab què se pretén poder usar de jurisdicció en los provincials.

En lo capítol 7 de ditas cridas se mana que totas
las mercaderias y // 107v // hòmens de negoci de
la present ciutat que tingan en son poder fruyts,
robas y manufacturas de França, sos dominis y
conquistas, dins quinse dies y fora la ciutat de
Barcelona dins vint dies, comptadors de la publicació de ditas cridas, les hagen de manifestar
en la duana de la Capitania General y a sos officials per a què pugan mercar y sagellar ditas robas, lo que se encontra ab la constitució 7, títol
«De offici de alcayt», per voler exercir lo capità
general jurisdicció en personas y cosas que no
són de son for ni subjectes a son tribunal, perquè, havent entrat ditas mercaderias en temps
útil, no·s pot conciderar en aquellas qualitat de
contrabando. Y, axí mateix, encara que al principi la tingeuessen, havent entrat ab llicència y
permís del excel·lentíssim capità general, restave
purgat lo vici que antes tenia y, per consegüent,
ditas mercaderias se troban sens la qualitat de
contrabando, que és ab la que·s pretén fundar la
dita jurisdicció. Se encontra també dit capítol 7
ab la constitució 20, títol «De vectigals», capítol 2, Corts 1547, per ser nova imposició lo haver-se de manifestar, registrar, assenyalar y plomar ditas robas y mercaderias ja introduïdas. Y
és també novedat may practicada fins lo present
stat y, axí bé, se encontra ab lo capítol 81, 84 y
85 del Recognoverunt proceres.

En lo capítol 4 de ditas cridas se ordena y mana
que totas las mercaderias, fruyts, robas y manufacturas que se aportaran y introduhiran per mar
hagen de portar testimonial y certificatòria
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En virtut de las sobreditas cridas, los officials de la
Capitania General ultra del dret de deu per cent
fan pagar un per cent, lo qual servey per los officials de la Capitania, vulgarment anomenats «estimadors» y per lo secretari, ab motiu de què se han
de estimar las mercaderias per exhigir lo dit dret de
deu per cent, lo que és nova imposició y vectigal, y
axí se encontra ab dita constitució 20, títol //108r
// «De vectigals», capítol 2, Corts 1547.

Joan de Mir, cavaller natural de Puigcerdà, tenint-lo pres en la Atarasana y després en lo baluart de la Torre de las Pussas de dita ciutat, y en
lo anya ... manllevaren a Anthoni Trullers, negociant, dits officials de la Capitania per mil
lliures, y en lo any 1674 capturaren també dits
officials de la Capitania General a Jaume Bussot, cavaller de la Vall de Aran, tenint-lo molts
dies pres en las presons de la present ciutat, tot
lo qual se encontra ab la dita constitució 7, títol
«De offici de alcayts», en la qual sols se permet
al excel·lentíssim capità general lo exercir jurisdicció en lo present Principat en los casos que,
per dret y constitucions de Catalunya, li serà
concedit y no·s trobarà constitució de Catalunya ni disposició de dret que tribuesca jurisdicció
al excel·lentíssim capità general en los provincials, ans bé, són en contrari, denegant-li dita
jurisdicció.

En lo any 1667 y en lo de 1674, havent-se rompuda la pau ab la corona de França, se féu aprehenció per los officials de la Capitania General
dels llibres dels mercaders, botiguers, adroguers
y altres hòmens de negoci ab motiu de voler
averiguar, ab la inspecció de dits llibres, si y havia crèdits de françesos per poder-los confiscar,
retenint-se dits llibres los officials de la Capitania General, obligant als senyors de aquells a pagar molts centenars de doblés per a recobrar
dits llibres, com ab tot effecte se pagaren per los
que·ls volgueren recobrar, tot lo qual se encontra ab differents constitucions de Catalunya.
Primo ab la constitucio 7, títol «De offici de alcayts», perquè semblants aprehencions de llibres no sols no·s trobarà permès al excel·lentíssim capità general per constitució de Catalunya
ni altre disposició de dret comú, sinó que, ans
bé, són prohibides ditas aprensions etiam al
fisch real, per ésser las causas ab què·s movian
ditas aprehensions criminals y per ésser la jurisdicció del excel·lentíssim capità general qualificada y primer, ans de proceir a cosa alguna, havia de provar-se la qualitat, essent fonament de
sa jurisdicció. Altrament és cert que proceex en
cas no permès, faltant-li la prova de dita qualitat, que és la que tribueix dita jurisdicció. Y, en
tot cas, dits procehiments per los que són spècie
de segrestos y represàlias tocan al excel·lentíssim lloctinent general y a sa règia cort, y no al
dit excel·lentíssim capità general y tribunal de la
Capitania General. Són també ditas aprehensions contra del líbero comers permès als catalans segons las costums referidas, perquè per
scusar-se de semblants molestias, moltas personas dexen de commer- // 108v // ciar ab aquella
llibertat que farian si no las temessan y lo pagar
las quantitats que pagaren per a redimir los llibres no·s pot scusar de ser nova exacció y vectigal, lo que, com se és dit, és contra la constitució 20, títol «De vectigals».

Y en lo fet del embargo del dit bestiar mular,
tractant lo síndich general de la Vall de Aran,
per defensa del dit fet, de donar una //109r // requesta al doctor Domigo de Verdier, [advocat
fiscal de dit tribunal] de la Capitania General, y
tenint lo notari previngut y present per a rèbrer
lo acte de la requesta y presentació de aquella,
[no permeté dit de] Verdier que·l rebés lo notari ni que se li presentàs, [amenassant, així ...]
part com al notari, los posarie a la presó, lo que
encontra manifestament ab lo capítol 71 de las
Corts del any 1599, en las quals se dóna líbera
facultat a las parts per a poder fer y presentar
qualsevol requesta a qualsevol official per qualsevol notari que tinga auctoritat real, exceptat
lo excel·lentíssim lloctinent general, molt reverent canceller, nobles e o magnífichs regent y
doctors de la Real Audiència y portantveus de
general governador del present Principat, regint
vicerègia, als quals la presentació se ha de fer
sols per scrivà de manament.

En força de ditas cridas y pretenent-se se hauria
faltat al ordenat en aquellas, capturaren los officials de la Capitania General en lo mes de agost
1671 a Martí Pilas, botiguer de Barcelona, tenint-lo pres molts dies en la Atarasana de la present ciutat; axí mateix capturaren en lo anya ... a

Acostuman los officials de la Capitania General,
ço és alguasil, notari y stimador, quant arribe alguna barca, entrar en ella a effecte de regonèxer-la, fent-se pagar per las dietas vint-y-quatre
reals de plata, lo que notoriàment és contra
constitucions de Catalunya. Perquè no·s pot

a. a continuació un espai en blanc d’uns 10 mms.

a. a continuació un espai en blanc d’uns 10 mms.

En la fira de Prades, als 26 de agost del any
1674, los officials de la Capitania General feren
aprehensió de cent y vint caps de bestiar mular y
sinch balas de formatges a diferents particulars
de la Vall de Aran, no obstant que aportaven alberans de guia, composant-los en algunas dobles per rahó de dits formatges, lo que per las
rahons sobreditas se encontra a la constitució 7,
títol «De offici de alcayts».
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duptar que dita molestia és impeditiva del líbero
comers y que és nova imposició y vectigal, y que
és exercir jurisdicció en cas no permès. Y axí bé
se encontra ab les sobreditas constitucions permetent lo líbero comers y prohibint los nous
vectigals y lo exercir jurisdicció al excel·lentíssim capità general sinó en los casos permesos
per dret y constitucions.

advocat fiscal del General y consulents aplicats,
extrajudicialment suplican a vostra excel·lència,
com a lloctinent general, sia de son servey revocar las ditas cridas per dita Capitania General
publicades y los fets subseguits en execució de
aquellas, per encontrar-se ab las generals constitucions de Catalunya, capítols y actes de Cort,
privilegis, usos y costums del present Principat
desobre ponderades y altres aplicables, y manar als officials de dita Capitania traguen aquellas dels registres de dita Capitania, perquè ditas
constitucions, capítols y actes de Cort, privilegis, usos y costums sian integrats y inviolablement observats, lo que rebran a singular gràcia y
merçè de la mà de vostra excel·lència.»

En lo fi del any passat de 1674, vingué una barca genovesa a la platja de la present ciutat, patronejada per lo patró Cantín Benevencio, genovès, la qual aportava sis balas de piamuns
crus, consignades a Pere Orra, corredor de orella de la present ciutat, y, no obstant que dits
piamunts són roba de // 109v // Gènova y que
venian ab certificatòria que eran de Gènova, los
officials de la Capitania General feren aprehensió de dits piamunts, detenint-se’ls en la barraca
de la Capitania General, y fins vuy estan en ella,
sens voler-los restituir al dit Orra, lo que és contra ditas constitucions de Catalunya permetent
lo líbero comers y de la dita constitució 7, títol
«De offici de alcayts», y de la constitució 4, títol
«De violència, restitució de despullats», que
ningú sens conexensa de causa puga ser despullat de sas cosas.

En aquest mateix die lo doctor en medecina
Pau Fuster, present en lo consistori de ses senyories, mitjensant jurament, ha fet relació com
lo magnífich doctor Diego Figuerola, advocat
fiscal del General, ha continuat ab la malaltia
que pateix, per la qual ha esta imposibilitat de
poder acudir a la servitut de son offici, y per sa
vellesa y altres achaques del die ensà que dit
doctor Fuster féu altre relació, que fou als 31 de
agost pròxim passat fins vuy.
En aquest mateix die me han ordenat ses senyories a mi, scrivà // 110v // major del General de
Catalunya, cusís en lo present dietari una relaçió
del magnífich racional del General y present
casa de la Diputació sobre la averiguació de
aquell censal de penció cent y vint sous pagador
al primer de abril, que sortejà la reverent priora
y convent de Montssion de la present ciutat en
la extracció de censals per los predecessors de
ses senyories feta als 12 de juliol pròxim passat,
la qual relació és signada de lletra A.

Acostuman los officials de la Capitania General,
quant venen algunas barcas o fustas ab robas o
mercaderias a la platja de la present ciutat, fer
desembarcar aquellas y fer-las descarregar en la
barraca de dita Capitania sens haver descarregat
aquellas en las casas del General y allí haver pagat los drets a dit General. Y moltas vegades
se’n aportan ditas robas de dita barraca, restant
defraudat lo General de sos drets, lo que és contra lo capítol 8, número 2, Corts 1547, y capítol
81, Corts 1599, a hont se disposa que las mercaderias que arribaran a la present ciutat se hagen de descarregar a la casa del General y pagar
allí los drets bé y llealment.

En aquest mateix die, per medi de Joseph Sauleda cau[...] y lo doctor Gismundo Buffill, ciutedà honrat de Barcelona, fonch portat al savi
Consell de Cent de la present ciutat de Barcelona per part de ses senyories un paper de embaxada ab orde que, després de explicar aquell de
paraula, fos entregat per dits embaxadors a dit
savi Consell. Lo qual paper de embaxada és assí
cusit, signat de lletra B, y del thenor següent:

En la vila de Puigcerdà y en la de Cambrils los
officials de la Capitania General fan pèndrer albarà de guia de les mercaderies que portan y fan
pagar per los albarans certa quantitat, ço és, lo
de Puigcerdà per lo ferro y lo de Cambrils, indistintament, lo que se encontra ab las ditas
constitucions prohibint vectigals //110r // y permetent lo líbero comers, y ab lo capítol 2,
[Corts 1547 se] prohibeix que ab pretest de tillets ni altres no·s [puga imposar nous] vectigals
ni nous drets, ni exhigir aquells, [parlant dit capítol de] Cort ab los officials de la Capitania
General. Per ço y altrament, los deputat y oïdors de comptes del Geneal de Catalunya, a qui
pertany la obligació de sos officis la observança
de las generals constitucions y axir al reparo de
aquellas, inseguint lo vot y parer dels assessors y

«Molta il·lustre senyor. Los deputats y oïdors de
comptes del General de Catalunya diuhen a
vostra senyoria com, attenent a la obligació de
sos officis y desitjant lo donar gust al que fou,
per part de vostra senyoria, instat per medi de
ambaxada aserca de exir al reparo de las constitucions, capítols de Cort y altres drets de la pàtria, per los perjudicis que ab las cridas publicaa. l’original d’aquest paper d’ambaixada es troba intercalat
entre els folis 110v i 111r del dietari.
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das als 17 de maig 1674 per lo excel·lentíssim
senyor capità general y execució de aquellas se
fa a ditas generals constitucions y drets de la pàtria, y per las repetidas instàncias tenen fets,
obran los officials de la Capitaniaa // 111r // General, an determinat axir al reparo de las [...]
usos y costums de la pàtria per lo medi stilat [...]
lo que disposan las constitucions, de la observança [...] prescrita forma, ab las quals obligan
seguir-se en sem[blant ...] de contrafacció. Y
per lo dit effecte, per son síndich, an ja presentat a sa excel·lència la súplica o recado y, ab
aquell, donat principi a ditas diligèncias. Y, com
és cert que vostra senyoria tindrà particular gust
ab estas notícias, las participa a vostra senyoria,
sperant ab dit medi el reparo que vostra senyoria ha instat ajudant a la obligació tan pròpia del
consistori, prometen-se de la correspondència
que sempre vostra senyoria ha tinguda y té a est
consistori lograr tots asserts en lo que se puga
oferir, tant en lo sobredit fet com altres, sperant
continuarà vostra senyoria en asistir al consistori ab la conformitat y unió que sempre ha exeperimentat en vostra senyoria.»

y que·s despatxàs. E més, fa relació dit síndich
com lo die de aïr tornà, de orde de ses senyories, al molt reverent canceller per lo mateix effecte de instar-li lo despaig de dit informe, y que
dit molt reverent canceller respongué que las
suas occupacions eran moltes y que quan antes
podria juntaria las salas y lo despatxaria.
E més, fa relaçió dit síndich com, havent precehit dias antes lo haver donat al molt il·lustre
consistori dos súplicas don Francisco Maria Feliciani, que insta lo despaig del decret de execució y liquidació de la declaració de la firma del
dubte en la causa de la contrafacció dels reals de
vuyt de la galera de Gènova, per la respública
sereníssima de Gènova y interessats en los dits
reals de vuyt, demanat-se se servissen continuar,
per medi de son síndich, las diligèncias y instàncias per alcansar lo èxit de dita contrafacció y
reintegració de la part, en lo modo y forma que
los dos consistoris antecedents los havian fet,
havent ses senyories comès a la última de ditas
dos súplicas als magnífichs assessors y advocat
fiscal per a què fessen relació en scrits en orde al
dit; havent dits // 112r // assessors y advocat fiscal fet relació en scrits com [...] y devia lo molt
il·lustre consistori fet les diligències [...] y despatxàs dit decret de execució y liquidació; havent [...] il·lustre consistori donat orde a dit síndich que fes les diligències en lo modo y forma
estava contengut en la dita relació [...] de dits
assessors, donant-li orde general en què fes tot
lo que fos menester inseguint dita relació en
scrits, encara que dit síndich s’escusà en orde al
dit dient que, per evitar tot dupte y disputa de
poder-se després dir que ell, dit síndich, havia
entès la dita relació sobradament ampla, y, axí,
que havia excedit del orde y que, axí, suposat
que la part instant per lo present sols demanava
que se enviàs recado al molt reverent canceller
instant-li lo despaig de dit decret de execució, y,
axí mateix, a sa excel·lència del senyor virrey demanat-li se servís donar orde a dit molt reverent
canceller lo despatxàs, seria millor que lo molt
il·lustre consistori, individualment, donàs orde
a dit síndich de fer las diligèncias ab los recados
fossen menester a dit excel·lentíssim senyor virrey y molt reverent canceller, que no donar-li
lo orde en lo modo dit, dexant la comprehensió
de dita relació dels assessors a dit síndich. Al que
digué dit molt il·lustre consistori a dit síndich
que, per major seguretat, demanàs a dits assessors y advocat fiscal si havian entès ab dita relació lo tenir obligació lo molt il·lustre consistori
de fer ditas diligèncias de dits recados a sa excel·lència y molt reverent canceller, com en effecte ho féu dit síndic. Y se li fou respost que no
dubtaven estava comprès ab dita relació haver
de fer lo dit molt il·lustre consistori ditas diligèncias. Y no sols las ditas, però encara altres,

E poch aprés tornats que foren dits embaxadors,
feren relació en lo consistori de ses senyories de
com havian explicat de paraula y entregat lo sobredit paper de embaxada al dit savi Consell de
Cent, al que se’ls havia fet de resposta, per orga
del molt il·lustre conceller en cap, que se respondrie a sa senyoria sobre lo contengut en dit paper.
Disapte, a XVI. En aquest die ha fet relació lo
doctor Pere Cardona, servint lo offici de síndich
del General, com lo dia de 11 del corrent, de
orde de ses senyories, anà al molt reverent canceller y li digué que ell, dit síndich, havia diferent(s) vegades, de orde de ses senyories, anat al
excel·lentíssim lloctinent general a effecte de
instar-li se servís enviar a sa magestat, que Déu
guarde, lo despaig del informe en orde a les excepcions opposades al doctor y canonge Francisco Ferrer, // 111v // y Umbert, que fou extret
en advocat fiscal. Y que sa excel·lència li havia
respost en diferents ocasions que dit informe ja
era anat, y que, no obstant axò, lo agent de Madrid scrivia que no se era vist dit informe y que,
axí, suplicava lo molt il·lustre consistori a dit
molt reverent canceller que, encara que fos estat
equivocació de sa excel·lència lo dir era anat dit
informe, que se scrivís fes se despatxàs y anàs. Y
que dit molt reverent canceller respongué que
era estat equivocació de sa excel·lència lo dir
que dit informe fos anat, perquè encara dit molt
reverent canceller lo tenia en son poder sens
despatxar-lo y que procuraria en juntar las salas
a. a continuació una relació, transcrita a l’Apèndix 1, pàgs.
1165-1166.
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si altres se’n indicaven de convenients per a alcansar lo dit fi y èxit. Vist lo que per dit síndich,
se conferí lo dia de aïr ab lo molt //112v // [reverent] canceller y li instà, de part de ses senyories,
lo despaig del decret de execució de dita contrafacció o declaració en aquella feta. Al que dit
molt reverent canceller respongué que los magnífichs doctors Miquel Ca[...] y Vicens Sabater
havian presentat un memorial a sa excel·lència
del senyor [...] demanant-li se servís manar
suspèndrer la causa durant la ausència dels dits
en la present ciutat, de orde de sa excel·lència y
en servey de sa [...]. Y que sa excel·lència havia
decretat dit memorial dient que dit molt reverent canceller juntàs las tres salas y se ves en ellas
lo que·s devia fer, que a ocasió de assò no havia
volgut provehir una scèdula que en dita causa se
havia donat per part de Salvador y Lleonart, y
que havia de ajuntar las salas per vèurer si se suspendria dita causa durant la ausència dels dits.
Del que inmediatament féu relació de paraula
dit síndich al molt il·lustre consistori, ço és, tant
del que li havia passat y respost dit molt reverent canceller com dits assessors y advocat fiscal.
Y dit molt il·lustre consistori donà orde a dit
síndich que, en la forma acostumada, fes relaçió
en scrits del dit, continuant-la en lo dietari.
E més, fa relació dit síndic que després, lo dia de
aïr, anà a sa excel·lència del excel·lentíssim
lloctinent general y li digué ab dita conformitat,
inseguint lo dit orde del molt il·lustre consistori,
que lo dit suplicava a sa excel·lència fos servit ordenar al molt reverent canceller despatxàs lo decret de execució de la declaració de dita contrafacció dels reals de vuyt, y que sa excel·lència
respongué que ho faria. E mé, fa relaçió dit síndic
com lo dia de aïr entregà y donà a sa excel·lència
una suplicació o embaxada en scrits en orde lasa
//113r // contrafaccions de la Capitania General y
que·s [...] miraria dita suplicació o embaxada.

En aquest mateix die ses senyories, consistorialment, absent emperò lo senyor oïdor ecclesiàstich per estar ocupat en la comprobació, són
// 113v // baxats a la casa del General de la present ciutat y se són conferits en lo aposento a
hont té recòndits los fraus lo receptor dels fraus
de la present ciutat y col·lecta de Barcelona. Y,
en presència de mi, Joan Argila, scrivà major del
General, han ordenat a dit receptor dels fraus
que ensenyàs una partida de reals de vuyt que
tenie en son poder, que foren apresos en la vila
de Sant Feliu de Guíxols dins una barca françesa, patró de ella Honorat Giran. Féu ostensió lo
dit receptor dels fraus de dita partida de reals de
vuyt, que tenia tancats dins de una caixa, recòndits ab differents sachs. Y ses senyories, en presènçia de dit receptor y de mi, scrivà major del
General, comptaren dits reals de vuyt, y se’n
trobaren mil y vuyt-cents, un real de vuyt més o
menys. Y, preguntant a dit receptor a hont eren
los que faltaven fins a dos mil tres-cents y vint,
respongué que ell los furnirie dins dos dies, per
ésser-li estat axí ordenat per ses senyories, y entregarie tota la partida sempre que los magnífics
assessors ordinaris del General y present casa de
la Diputació declarassen la causa, com té obligació y, per dit effecte, té prestada idònea caució.
De totas las quals cosas fonch llevat acte per mi,
dit Joan Argila, scrivà major, essent presents per
testimonis Joseph de Sauleda, cavaller, y lo reverent Valentí Serra, prevere, servint lo offici de
scriventa extraordinari de la scrivania major
de la casa de la Diputació del General de Catalunya.
114r

Dilluns, a XVIII. En aquest die me han ordenat
ses senyories a mi, scrivà major del General, cusís en lo present dietari dos relacions del magnífich racional del General y present casa de la Diputació. La una aserca la averiguació de aquell
censal de penció cent sous, pagador a 17 de
agost, que sortejà la egrègia senyora dona Catarina Calvà Vallgornera y Pons, comptessa de
Robles, en la extracció de censals feta a 12 de
juliol pròxim passat, la qual és signada de lletra
A. Y la altra sobre la averiguació de aquell altre
censal de penció dos-cents sous, pagador a 22
de dir mes de agost, que sortejà Jaume Janer,
argenter, en la dita extracció de censals de 12 de
juliol pròxim passat, que és signada de lletra B.
a. a continuació dues relacions, transcrites a l’Apèndix 1,
pàgs. 1166-1167.

Dimecres, a XX. En aquest die lo doctor Feliciano Graells, obtemperant a una relació feta per
los magnífichs assessors ordinaris del General y
present casa de la Diputació, al peu de una suplicació presentada en lo consistori de ses senyories per part de dit Graells sobre la solta se li
havia fet de aquellas sis-centes lliures per lo preu
de aquell censal que, per ses senyories, fonch girat en la taula dels comuns depòsits de la present ciutat, per lluició y quitament de aquell, en
lo qual sortejà en la extracció de censals feta als
12 de juliol pròxim passat de 1674. En la qual
relació declaran dits magnífichs assessors haverli de fer la dita solta no obstant ésser debitor al
General lo dit doctor Feliciano Graells en la
quantitat de quatre-centes sexanta-sinch lliures,
com altre de las fermansas del il·lustre senyor
don Jaime de Copons, deputat ecclesiàstich que
fou en lo trienni 1662, per condemnació de visita de dit trienni, feta en lo any 1665, com tot
llargament és de vèurer ab la relació del magnífich racional del General y present casa de la Diputació al primer de dezembre pròxim passat,
a. a continuació ratllat ordinari.

58

entès emperò y declarat que lo dit doctor Feliciano Graells, antes de fer-se-li la dita solta,
llohàs, aprobàs y de nou confirmàs la dita fiansa
per ell feta al dit don Jaime de Copons, ab totas
las obligacions y clàusulas en semblants casos
posar acostumades. Per lo que, desijant lo doctor Feliciano Graells ésser-li soltades las ditas
sis-centes lliures, preu de dit censal, llohà,
//114v // aprobà, ratificà y confirmà la dita fermansa per ell feta al dit don Jaime de Copons sens
ninguna derogació de ninguna de las obligaçions en lo acte primitiu de dita fermansa
continuades, declarant aquellas, per rahó de
dita relaçió o vot ni solta, no sian en ninguna
cosa prejudicadas, derogadas ni cancel·ladas,
ans bé que resten en sa força y valor, prometent
als molt il·lustres senyors deputats que sempre y
quant tinga lloch la execució de dita fiança que,
en tal cas, donarà y pagarà al General las quantitats que per rahó de aquella constarà ésser deguda. Y per ço, attèndrer y cumplir [...] obliga
tots sos béns mobles e immobles, haguts y per
haver, com a deutes fiscals y reals, y ab jurament, essent presents per testimonis Joseph
Cortès y Jaume Casas, verguers del consistori
de ses senyories.

a saber lo estat del reparo a las ditas generals
constitucions. E ses senyories, per orga de dit
molt il·lustre senyor deputat ecclesiàstich, han
respost com se havie enviat ya lo primer recaudo
extrajudicial al excel·lentíssim senyor virrey, que
estaven continuant las diligènçias y de tot ne
donarien part als dit molt il·lustres senyors concellers y savi Concell.
115v

Divendres, a XXII. En aquest die lo síndich del
General, per orde de ses senyories, ha reportat
un paper de embaxada al excel·lentíssim senyor
lloctinent y capità general de sa magestat, que
Deú guarde, en lo present Principat, que és segona embaxada en orde al reparo de diversas
contrafaccions fetas a las generals constitucions
de dit Principat, lo qual és del thenor següent:
«Excel·lentíssim senyor. Los diputats y oïdors
de comptes del General de Catalunya diuen y
representan a vostra excel·lència que, ab altre
recaudo enviat a vostra excel·lència per medi del
síndic del General en jornada de 15 del corrent,
representaren a vostra excel·lència com, als 29
de maig 1670, per lo excel·lentíssim senyor
lloctinent y capità general que en dita ocasió
era, se manaren publicar unas cridas en la present ciutat de Barcelona, com a capità general,
etcètera, fiat ut in alia continuata in presenti libro sub die 15 presentis et currenti mensis marcii
de verbo ad verbo usque «Ab esta segona embaxada», et postea dices «Ab esta segona embaxada
suplican a vostra excel·lència, et cetera», fiat ut
in dicta remissa de verbo ad verbum usque ad finem.»

En aquest mateix die són vinguts en la present
casa de la Diputació y consistori de ses senyories
los senyors don Pedro Montaner y Jacinto Sagrera ab una embaxada de part dels molt il·lustres senyors concellers y savi Concell de Cent de
la present ciutat de Barcelona, dient que dit(s)
molt il·lustres senyors y savi Concell stimaven a
ses senyories las diligèncias estaven fent y havien
fet en orde al reparo de las contrafaccions a las
generals constitucions, com havien entès ab la
embaxada los fonch reportada per medi de Joseph de Sauleda, cavaller, y lo doctor Gismundo
Boffill, ciutedà honrat de Barcelona, en jornada
de 15 del corrent, offerint a ses senyories que
los dits molt il·lustres senyors conçellers y savi
Concell assistirien en tot lo que fos menester
// 115r // per reparo de ditas contrafaccions a las
generals [constitucions]. E ses senyories, per
orga del senyor deputat ecclesiàstich, han [respost estima]ven molt a ses senyoriesa dels senyors concellers y savi Concell la merçè los feyen, que no menos se prometien [en la] bona
correspondènçia que sempre se han tingut las
[dos casas] de Diputació y Ciutat.

Dissapte, a XXIII. En aquest die Joseph Saurina y
Joseph Iglésias, corredors públichs y jurats de la
present ciutat y ministres del General, han fet
relació a ses senyories, és a çaber, als molt il·lustres senyors deputat y oïdor militars, y deputats
y oïdor reals, en lo consistori de la present casa
de la Diputació y // 116r // als molt il·lustres senyors deputat y oïdor ecclesiàstich [...] ab alguna indisposició, com, havent encantat [...] fer
dos-cents sinquanta vestits per los soldats [...]
present té fet lleva lo General de Catalunya per
servey de sa magestat, que Déu guarde, y defensa del present Principat, en la conformitat contenguda en la tabba per dit efecte feta no ha trobat qui per menos fes los dits vestits, que és
estat Bernat Carreras, sastre, lo qual ha offert
fer-los per vint-y-nou reals quiscú, ab lo modo y
forma contengut en la tabba, al qual se ha lliurat
la dita feyna.

En aquest mateix die y poch aprés és vingut en
lo consistori de ses senyories lo síndich de la
dita present ciutat de Barcelona ab altre recaudo de dits molt il·lustres senyors concellers y
savi Concell de Cent, dient que tenie orde de
dits molt il·lustres senyors de venir tots los dies

Dimars, a XXVI. En aquest die lo doctor en medecina Francesc Matas, present en lo consistori
de ses senyories, mitjensant jurament, ha fet relació a ses senyories // 116v // com lo doctor en

a. a continuació ratllat la merçè los feyen.
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medecina Jacinto Gibert, receptor dels fraus del
General y present ciutat de Barcelona, està en lo
llit detingut de malaltia corporal, per la qual
està impossibilitat de poder acudir al exercici y
servey de dit offici de receptor dels fraus.

partida de reals de vuyt que se troban en poder
de dit receptor dels fraus, que foren apresos en
la vila de Sant Feliu de Guíxols dins una barca
françesa, patró de ella Honorat Giran, com en
effecte féu ostensió lo dit receptor dels fraus e o
per ell lo doctor Thomàs Morer, subrrogat en
lo dit offici de receptor dels fraus, de dita partida de reals de vuyt, que tenia tancats dins de
una caxa. Y ses senyories, en presència de dit
doctor Morer y del reverent Valentí Serra, prevere, servint lo offici de ajudant extraordinari de
la scrivania major, assistint en ditas cosas en
lloch de mi, // 117v // scrivà major del General,
comptaren dits reals de vuyt. Y ab diferents
sachs se trobaren dos mil dos-cents norantasinch reals de vuyt y mitg, y ordenaren ses senyories a dit receptor [...]gués recòndida tota la
partida que fou apresa en dita barca, sens que
n’i faltàs ningú. De totas las quals cosas fou llevat acte per dit Valentí Serra, prevere, vice et loco
de mi, scrivà major del General, presents per
testimonis Pere Puig, cotxero del prior de Santa
Anna, y Vicens Gil, criat del senyor oïdor militar. Y, axí mateix, feren regonexensa si se trobava algun frau en dit aposento des de quatre del
present y corrent mes de maig, que se prengué
altre inventari, y no se’n trobà ningun.

En aquest mateix die lo magnífich Joaquim
Burniach, en quiscun dret doctor, com ha procurador de Joseph Trilla, notari públic de la ciutat de Balaguer, deputat local de dita ciutat de
Balaguer y sa col·lecta, trienni corrent, consta
de sa procura en poder de Joan Pocurull, notari
públich de dita ciutat de Balaguer, a [..] de febrer 1675, que·s assí cusida signada de lletra A,
constituït personalment en lo consistori de ses
senyories, ha renunciat lo dit offici de diputat
local en mà y poder de ses senyories y ha renunciat en dit nom tot lo salari que podie spectar al
dit Joseph Trilla per rahó del dit offici de diputat local. E ses senyories, havent-los constat, ab
certificatòria del magnífich racional de la present casa de la Diputació, que lo dit Trilla no
ere debitor al General, la qual es assí cusida signada de lletra B, han admès las ditas renunciacions del dit offici de diputat local de Balaguer y
salari degut per rahó de aquell, sí y en quant per
capítols y actes de Cort los és lícit y permès,
esent presents per testimonis Francisco Cortès,
notari públich de Barcelona, y Jaume Casas,
verguer del consistori de ses senyories.
En aquest mateix die ha fet relació lo doctor
Pere Cardona, servint lo offici de síndich del
General, com, de orde de ses senyoriesa, // 117r //
lo dia de 22 del corrent, aportà y entregà a [sa
excel·lencia ...], lloctinent y capità general, lo
segon racado o [...] a las contrafaccions diversas
del tribunal de la [Capitania] General. Y que sa
excel·lència respongué que la miraria y que no
havia encara molts dias que se li ere donat per dit
síndich lo primer recado o embaxada, y que era
molt llarga y que sabia que en la casa de la Diputació, per formar-la, s’i havian ocupat los assessors y consulents més de tres mesos, y que no
podia sa excel·lència vèurer-la y respòndrer a
ella ab tant breu temps, y que sa excel·lència
lo·y deya per a què ho participàs al molt il·lustre
consistori. Y, juntament, ordenà a dit síndich
que digués a dit molt il·lustre consistori que en
tot cas dita resposta de sa excel·lència seria molt
a gust de ses senyories.

Dimecres, a XXVII. En aquest die ha fet relació lo
doctor Pere Cardona, servint lo offici de síndic
del General, com lo die de vuy, de orde de ses
senyories, és tornat al molt reverent canceller a
effecte de instar-li lo despaig del decret de execució de la contrafacció dels reals de vuyt, y que
dit molt reverent canceller ha respost que se havia donat una suplicació a més de un memorial a
sa excel·lència per part dels magnífichs doctor
Miquel Calderó y Vicens Sabater, y que se havia
de vèurer.
118r

En aquest mateix die ses senyories, absent lo senyor oïdor ecclesiàstich per sa indisposició, se
són conferits en la casa del General de la present
ciutat y en lo aposento del receptor dels fraus de
aquella a effecte de regonèxer y comptar una
a. a continuació una fe i una procura, transcrites a l’Apèndix 1, pàgs. 1167-1168.
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Divendres, a XXVIII. En aquest die, a les onse
horas de la matinada poch més o manco, lo
molt il·lustre senyor Hieronym Gassià, oïdor
militar, ha fet una proposició als demés senyors
consistorials en la sala del consistori de la present casa, absent lo senyor oïdor ecclesiàstich
per sa indisposició, dient que, havent representat al molt il·lustre consistori los danys es podien seguir en la tardansa de enviar lo tercer recaudo al excel·lentíssim senyor lloctinent y
capità general de sa magestat, que Déu guarde,
en lo present Principat, en orde al reparo de las
contrafaccions a las generals constitucions de
Catalunya que de present se estan instant, per
ésser ja passat lo termini segons las constitucions de Catalunya, y havent-ho sol·licitat ab
tant affecte anteriorment y vehent y conciderant los grans danys que la tardansa en enviar lo
dit recaudo se podien seguir a la Generalitat,
província y habitants en ella, per tant, és de vot

y parer que sens alguna tardança y encontinent
se envie dit terçer recaudo. Y, altrament, de no
fer-o, protesta no estar per ell y, juntament,
contra los senyors deputats y oïdor real, de tots
los danys poden // 118v // seguir-se a la dita Generalitat, província y particulars, requerint a mi,
scrivà major del General, llevàs acte de dita proposició. E los molt il·lustres senyors deputats
ecclesiàstich y militar han fet de resposta que se
adherien a la sobredita proposició y los il·lustres
senyors deputat y oïdor real que se aturaven lo
temps de la constituçió per a respòndrer, en totas las quals cosas [...] presents per testimonis
Joseph Blanch y Joseph Cortès, verguer de ses
senyories.

oïdro militar haja fetas majors ni altres diligèncias de las que han fetas los sobredits y que, attenent dits il·lustres senyors deputat y oïdor reals que en lo die de quinse del corrent mes, de
part del molt il·lustre consistori, per medi del
síndich del General, se presentà al excel·lentíssim // 119v // lloctinent general de sa magestat
en lo present principat de Catalunya lo primer
recaudo o embaxada sobre ditas contrafaccions,
y respongué sa excel·lència que miraria dita súplica o embaxada. Y en dia de 22 de dit mes se
tornà [...] segona súplica o embaxada a dit excel·lentíssim senyor per medi de dit síndic,
[con]tenint aquella lo mateix que la primera, y
fou servit sa excel·lència respòndrer que la miraria y que no havia encara molts dias que se li [...]
per dit síndic lo primer recaudo o embaxada, y
que era [...]. Y que sabia que en la casa de la Diputaçió, per formar-la, se havian ocupat los assessors y consulents més de tres mesos, y que no
podia sa excel·lència vèurer-la y respòndrer a
ella ab tant breu temps. Y que sa excel·lència
lo·y deya per a què o participàs al molt il·lustre
consistori. Y, juntament, ordenà a dit síndich
que digués a dit dit molt il·lustre consistori que
en tot cas dita resposta de sa excel·lència seria
molt a gust de ses senyories.

En aquest mateix die, a la tarde, ha fet relació
lo doctor Pere Cardona, servint lo offici de síndic del General, com lo die de avuy li ha dit lo
molt reverent canceller, havent-lo anat a sercar,
que digués al molt il·lustre consistori que a dit
[reverent] canceller li constava que sa
excel·lència del excel·lentíssim senyor lloctinent y capità general estava formant la resposta
als dos recados que se havia(n) enviats per dit
síndic en orde a diversas contrafaccions del tribunal de la Capitania General, y que, com dits
recaudos eran tant llarchs, no era fàcil fer dita
resposta ab breu temps y que, en tot cas, se
acabaria dita resposta dintre de alguns vuyt o
deu dies. Attès lo que apareixia que lo molt
il·lustre consistori [podia] suspèndrer lo enviar
lo terçer recado y aguardar resposta, de tot lo
que dit síndic ha fet relació al molt il·lustre
consistori de paraula. E més, fa relació com dit
dia, de orde de ses senyories, ha dit [síndich]
instat al molt reverent canceller lo despaig de
la con[...] // 119r // informe en orde a las exccepcions del nou exer[...]cal, y que dit molt reverent canceller li ha res[post ...]va firmant dita
consulta.

Y en lo die de aïr, divendres, lo molt reverent
canceller, per medi de dit síndic del General,
envià un recaudo al dit molt il·lustre consistori
dient que sa excel·lència del excel·lentíssim senyor lloctinent y capità general estava formant
la resposta als dos recaudos que sa senyoria li
havia enviats per dit síndic en orde a diversas
contrafaccions del tribunal de la Capitania General, y que, com dits recaudos eran tant llarchs,
no era fàcil fer dita resposta ab breu temps y que
en tot cas se acabaria dita resposta dintra de alguns vuyt o deu dies. Attès lo que apareixia que
lo molt il·lustre consistori podia suspèndrer lo
enviar lo terçer recado y aguardar dita resposta,
com de tot consta llargament en lo present
dietari, sots las ditas jornadas. Y havent consultada esta matèria ab los magnífichs assessors
y advocat fiscal de la present casa, los [...] lo
consistori aconcellaren de paraula que era cosa
molt [...] // 120r // y posada en rahó política y
urbanitat no [...] en presentar terçer recaudo o
embaxada en con[...] resposta sobredita de sa
excel·lència y que parexia ésser més [...] alguns
dies de intermedi. Per tant, attenent dits il·lustres senyors deputats y oïdors reals que lo paper
presentat a sa excel·lència era molt llarch, conteninta ... planas abb ... capítols, y que no era una
contrafacció sola, sinó moltas y diverses, com
consta ab dit paper, y que no era fàcil de repen-

Diumenge, a XXXI. En aquest die, essent present
en lo consistori lo molt il·lustre senyor oïdor ecclesiàstich, los molt il·lustres senyors deputat y
oïdor reals, responent a la proposició del molt
il·lustre senyor oïdor militar lo die 29 del corrent feta, diuen que bé sap i ignorar no pot dit
il·lustre senyor oïdor militar y demés il·lustres
senyors consistorials, officials de la present casa
y molts altres personas ab quanta vigilànçia, zel
y cuidado han procurat se isqués al reparo de las
contrafaccions, y que estan vuy promptes y estaran sempre ab lo mateix propòsit y vigilància en
què sian observadas ditas constitucions, lleys,
usos y costums de la pàtria, y de procehir ab tots
los medis que aparexeran més convenients per a
què sian revocadas totas y qualsevols cridas,
procehiments y excessos contra ditas constitucions. Y que no consta que dit il·lustre senyor

a. a continuació un espai en blanc d’uns 20 mms.
b. a continuació un espai en blanc d’uns 20 mms.
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quals cosasa // 121r // me han requerit a mi,
scrivà major, llevàs lo p[resent acte, essent] estats presents per testimonis Joseph Blanch y
Jaume [Casas ...].

te, o ab pochs dias, de respòndrer, y que lo terser recaudo no ha de contenir més del que està
representat ab los primers, y que sa excel·lència
tenia dit que la resposta seria molt a gust del
consistori, confiant de son bon zel que, sens
arribar a medis de contrafacció, revocaria tot lo
que seria contrafet a les generals constitucions.
Conciderant, axí mateix, que los fets per los
quals se pretenan las contrafaccions se han representat, tractat y conferit moltas vegades en
los antecedents triennis ab los excel·lentíssims
senyors lloctinents generals se espera que lo que
avuy es dispondrà la matèria com ha offert, ab
què pot restar en salvo lo dret del Principat, fer
aquest gust a sa excel·lència y al molt reverent
canceller. Per ço dits il·lustres senyors deputats
y oïdors reals responen que se dilate lo enviar lo
tercer recaudo o embaxada a sa excel·lència sobre ditas contrafaccions fins lo die de disapte
pròxim vinent. Y que si per tot aquest termini sa
excel·lència no ha respost o respondrà y dita resposta no restarà lo General reintegrat y satisfet,
sí y segons disposan los capítols de Cort, se envie encontinent dit terçer recaudo o embaxada.
Y per quant dits il·lustres senyors deputat y oïdors reals voldrian que esta resposta fos ab tot
acert, // 120v // per ço requerexen als molts
il·lustres senyors deputat y oïdor ecclesiàstics y
deputat y oïdor militar per a què convingan y
assentescan que lo present fet sie consultat ab
los magnífichs assessors y advocat fiscal de la
present casa per a què declaren ab vot en scrits si
deu lo molt il·lustre consistori, segons los capítols de Cort, usos y costums de la pàtria y segons lo estat en què vuy se troba esta matèria y
lo que sobre esta referit, deu dit consistori encontinent enviar dit terçer recaudo o embaxada
a sa excel·lència o si serà millor y més convenient aguardar lo sobredit termini.

En aquest mateix die, per medi del síndich del
General, [han] enviat sas senyories al excel·lentíssim senyor virrey las nominacions de deputats
y oïdors de comptes y dels officis vuy vaccants,
los quals papers són assí cusits signats de lletras
A et B.
En aquest mateix die me han ordenat ses senyories a mi, scrivà major del General, cusís en lo
present dietari un bitllet del excel·lentíssim senyor virrey en orde a què se reclute el tercio del
General y los officials y soldats de aquell que se
troban en la present ciutat se’n vajen encontinent a hont se troba dit tercio, per las rahons
més llargament en dit bitllet contengudes,
que·s assí cusit signat de lletra C.
En aquest mateix die me han ordenat ses senyories a mi, scrivà major del General, cusís en lo
present dietari una carta de Joan Francisco Pujol, agent del General de Catalunya en la cort de
sa magestat, que·s en orde a haver rebut lo plec
de ses senyories per a sa magestat asserca enviar
visitador per als officials reials que no purgan
taula, com en dita carta és de vèurer, que·s signada de lletra E.
En aquest mateix die me han ordenat ses senyories axí mateix cusís en lo present dietari dos relaçions del magnífich racional de la // 121v //
present casa de la Diputació aserca de la averiguació de dos censals que sortejaren, ço és, lo
un los administradors del hospital General de la
Santa Creu de la present ciutat y lo altre lo secrestador de misser Bernat [...], en la extracció
de censals feta als 12 de juliol 1674, las quals relacions són signades de lletras F y G.

E los molt il·lustres senyors deputat y oïdor ecclesiàstichs, deputat y oïdor militar han respost
que, attenent al recaudo del molt reverent canceller de què fa mençió la sobredita resposta
dels molts il·lustres senyors deputat y oïdor reals, se adhereixen que se consulte lo cas present ab los magnífichs assessors ordinaris y advocat fiscal de la present casa, entrevenint-hi
los magnífichs doctors don Victor de Valela,
Thomàs Ribera y Hierònym de Ferrer, consulents aplicats que foren per al reparo de las
contrafaccions de què·s tracta, per a què digan
y aconcellen en scrits per tot lo dia, per demà
dilluns, si ha de enviar-se lo terçer recaudo a sa
excel·lència, [com] proposa y volgueren los senyors deputats ecclesiàstich y militar y oïdor
militar, o si serie millor aguardar lo termini
que proposan dits senyors deputat y oïdor reals, los quals senyors deputat y oïdor reals se
adhereixen a la present resposta. De totas las

En aquest mateix die Joseph Quintana, exactor
del General, obtemperant al mandato que, per
part de ses senyories, li fonch fet sots jornada de
28 del corrent, ha entregat a ses senyories lo llibre de Ferrando Paga, com li és estat ordenat.

Abril MDCLXXV
Dilluns, al primer de abril MDCLXXV. En aquest
die lo síndic del General ha fet relació com lo
die de aïr entregà al excel·lentíssim senyor virrey
las nominacions de diputats y oïdors y officis
vuy vaccants fins lo die present, y que sa excel·lència havia respost las retenia a sa magestat.
a. a continuació dos memorials i dues cartes, transcrites a
l’Apèndix 1, pàgs. 1168-1170.
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En aquest mateix die Francisco Casales, com ha
procurador de la noble dona Catherina de Yvorra y Çalbà, viuda de don Dalm[au] de Ivorra,
Ansa y Ballera, baró de Cervelló, consta de sa
procura en poder de Lluís Fontana, notari púbolich de Barcelona, als 29 de mars proppassat
del corrent any 1675, certificatòria de la qual és
assí cusida signada de lletra H, en dit nom, present en lo consistori de ses senyories, ha jurat
com la dita noble senyora, havent fetas las degudas diligèncias para trobar lo acte de la original creació de aquell censal de preu [...]a
// 122r // centes noranta lliures y pençió trescents sexanta [...], que fou extreta a sort en la
extracció de censals [...] 12 de juliol pròxim
passat de 1674, no ha pogut [...] acte.

pròxim passat per dits molt il·lustres senyors diputats y oïdors de comptes, vista la relació feta
per lo doctor Pere Cardona, servint lo offici de
síndich de dit General als 26 de dit mes, vista altra relació feta per dit doctor Pere Cardona dit
dia de 29, vistas y regonegudas las constitucions
de Catalunya, capítols de Cort, usos, pràticas y
stils de la present casa que conduexen per al
present negoci, vist tot lo que se havia de vèurer; attès y conciderat que no·s troba constitució, capítol y acte de Cort que prefigesca temps
cert y llimitat per haver-se de donar los recados
extrajudicialment, que en semblants casos se
acostuman a donar al excel·lentíssim senyor
lloctinent general, y que la observança y estil de
la casa és vàrio en lo donar dits recados perquè
algunes vegades se han donat de tres en tres
dies, altres ab menos dilació, altres ab major, axí
que la matèria és arbitraria a dits senyors deputats y oïdors de comptes, regulant-o segons las
circunstàncias del negoci que se offereix y la occurrència del temps; attès també y conciderat
que la instància de las contrafaccions ex se vol diligència y promptitut y que moltas vegades la
dilació pot ésser danyosa, són de vot y parer que
dits molt il·lustres senyors deputats y oïdors de
comptes no tenen precisa obligació de donar dit
tercer recado encontinent, sinó que està a arbitre de sas senyories en fer que·y medie algun
temps, si no és que se pugan conciderar algunas
circunstàncias de las quals se pogués tèmer y judicar algun prejudici per rahó de la dilació, dexant-ho tot a la prudència de sas senyories,
//123r // de la qual és fer lo judici cabal sobre dita
matèria. Y axí ho senten, salvo semper et cetera.

En aquest mateix die me han ordenat ses senyories a mi, scrivà major del General, cusís y continuàs en lo present dietari un vot dels magnífichs
assessors ordinaris, advocat fiscal de la present
casa de la Diputació i doctors consulents aplicats aserca si deu lo molt il·lustre consistori, segons los capítols de Cort, usos y costums de la
pàtria y segons lo estat en què vuy se troba la
matèria de las contrafaccions que de present se
instan, enviar encontinent lo tercer recaudo o
embaxada a sa excel·lència o si serà millor y més
convenient aguardar al disapte pròxim vinent,
aconcellant ab dit vot no tenir presisa obligaçió
ses senyories de enviar dit tercer recaudo encontinent, sinó que està a arbitre de ses senyories en
fer que medie algun temps, si no és que se puguen conciderar algunas circunstàncias de las
quals se pogués tèmer y judicar algun prejudici
per rahó de la dilació, dexant-ho tot a la prudènçia de ses senyories <de la qual> y fer lo judici cabal sobre matèria, com en dit vot més llargament és de vèurer, que·s signat de lletra I y
del thenor següent:

Areny, assessor. De Valde,consulens. Campderros,
advocatus fisci Generalis. Pons, assessor. Ribera,
consulens. Hieronymus Ferrer, consulens.»
Dimars, a II. En aquest die lo síndich del General, per orde de ses senyories ha reportat un paper de embaxada al excel·lentíssim senyor lloctinent y capità general de sa magestat, que Déu
guarde, en lo present Principat, que és tercera
embaxada en orde al reparo de diversas contrafaccions fetas a las generals consititucions de dit
Principat, lo qual és del thenor següent:

«I. Vot.
Enb lo fet consultat per los molt il·lustres senyors diputats y oïdors de comptes del General
de Catalunya als assessors, advocat fiscal de dit
General y doctors consulents aplicats infrascrits
aserca si deu lo molt il·lustre consistori, segons
los capítols de Cort, usos y costums de la pàtria
y segons lo estat en què vuy se troba la matèria
de las contrafaccions que de present se instan
enviar // 122v // encontinent lo terçer recado o
embaxada a sa exel·lència o si serà millor y més
convenient aguardar fins al disapte pròxim vinent, vista dita deliberació feta als 29 de mars

«Embaxada.
Excel·lentíssim senyor. Los diputats y oïdors de
comptes del General de Catalunya dieun y representan a vostra excel·lència que ab altres dos
recados enviats a vostra excel·lència per medi
del síndic del General en jornada de 15 y 22 del
passat representaren a vostra excel·lència com
als 29 de maig 1670, per lo excel·lentíssim lloctinent y capità general que en dita ocasió era, se
manaren publicar unas cridas en la present ciu-

a. a continuació una fe i dues relacions, transcrites a l’Apèndix 1, pàgs. 1170-1171.
b. l’original d’aquest vot es troba intercalat entre els folis 121v
i 122r del dietari.
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tat de Barcelona com a capità general, etcetèra,
fiat ut in alia continuata in presenti libro sub die
15 mensis marcii proxime preteriti, de verbo ad
verbum usque «ab esta segona embaxada» et postea dices «ab est tercer reacudo suplican a vostra
excel·lència, com a lloctinent general, sia de son
servey revocar las ditas cridas», fiat ut in dicta
remissa de verbo ad verbum usque ad finem.»
En aquest mateix die Francisco Santjust y Pagès, donsell, obtempe- // 123v // rant a una relació feta per los magnífichs assessors ordinaris
del General y present casa de la Diputació, al
peu de una suplicació en lo consistori de ses senyories presentada per part de dit Francisco
Santjust y Pagès sobre la solta se’ls havie de fer
pel preu de aquell censal de penció mil y quatrecents sous, que tots anys feye lo General al dit
Santjust als 20 de dezembre, que per ses senyories fonch girat a la taula dels comuns depòsits
de la present ciutat per lluició y quitament de
aquell, en lo que sortejà en la extracció de censals feta als 12 de juliol pròxim passat de 1674,
en la qual relació declaran dits magnífichs assessors haver de fer la solta no obstant ésser estat
possehit lo dit censal per Miquel Joan Taverner,
debitor al General en la quantitat de cent y vint
lliuras, com altre de las fermansas de Phelip de
Surribes, deputat militar que fonch en lo trienni
1617, lo qual, segons lo llibre de Vàlues, resta a
dèurer las ditas cent y vint lliures junt ab sos
condeputats y oïdors de dit trienni, com consta
ab la relació de Joseph Catà y Bertran, subrrogat en lo offici de racional de la present casa, als
13 de mars pròxim passat de 1675, entès emperò y declarat que lo dit Francisco Santjust y
Pagès ratifique y confirme la dita fidejussòria
obligació feta per dit Miquel Joan Taverner, al
dit Felip de Sorribes ab totas las obligacions y
clàusulas en semblants actes posar acostumades.
Per lo que, desitjant dit Francisco Santjust y
Pagès ésser-li soltat lo preu de dit censal de mil
quatre-centes lliures, lloa, aproba, ratifica y
confirma la dita fermansa per lo dit Taverner
feta al dit Felip de Sorribes sens ninguna derogació de ninguna de las obligacions en lo acte
primitiu de dita fermansa continuada, declarant
//124r // aquellas, per rahó de dita relació, [... ni
solta ...] alguna cosa prejudicades, derogades ni
cancel·lades, resten en sa força y valor, prometent als molt [il·lustres senyors de]putats que
sempre y quant tinga lloch la execució [...] fiansa que, en tal cas, donarà y pagarà al General la
quantitat que per rahó de aquella constarà ésser
deguda. Y per ço attèndrer y cumplir ne obliga
tots sos béns mobles e immobles, haguts y per
haver, com a deutes fiscals y reals y ab jurament,
essent presents per testimonis Joseph Blanch y
Jaume Casa, verguers del consistori de ses senyories.

Dimecres, a III. En aquest die lo doctor Pere
Cardona, servint lo offici de síndich del General, per don Miquel de Masdovellas obtenint
aquell, ha fet relaçió com lo die de aïr, per orde
de ses senyories, entregà al excel·lentíssim senyor virrey lo terçer recaudo o embaxada en
orde al reparo de diversas contrafaccions a les
generals constitucions que de present se està
instant, y que sa excel·lència havia respost se estava acabant la resposta als recaudos li eren estats enviats per dit negoci.
En aquest mateix die me han ordenat ses senyories a mi, scrivà major del General, cusís en lo
present dietari dos relaçions del magnífich racional de la present casa, la una en orde a la averiguació de aquell censal de penció tres-cents diset
sous pagador a 13 de mars, que sortejà la senyora
Marianna Aguspi y Salavert //124v // en la extracció feta a 12 de juliol 1674 y la altre acerca la averiguació de aquell altre censal de penció sinchcents sous pagador a 9 de juliol, que sortejaren
los majorals y bossers de la confraria de Sant Nicolau, en la iglésia de Sant Francesch, en la dita
extracció de 12 de juliol de dit any 1674, las
quals relacions són signades de lletras A et B.
En aquest mateix die ha fet relaçió lo doctor
Pere Cardona, servint lo offici de síndich del General, com lo die de avuy, de orde de ses senyories, és anat al molt reverent canceller a effecte
de instar lo despàig del decret de execució de la
contrafacció dels reals de vuyt de la galera de
Gènova, y que dit nolt reverent canceller li ha
respost que digués a ses senyories que se estava
estudiant la matèria en orde als memorials y suplicació donada per part dels magnífichs Miquel
Calderó y Vicens Sabater a effecte de declarar o
resòldrer lo que fos de justícia, en la forma que ja
el dia antecedent ho havia dit al enviat per la república de Gènova y agent de esta causaa.
125r

Divendres, a V. En aquest die lo magnífich Matheu Sentís, ciutedà [honrat] de Barcelona, balle de la present ciutat, ha jurat en mà y poder
de ses senyories, segons forma del capítol de Cort
del sereníssim senyor rey en Pere, de las Corts
celebrades en Monsó lo any 1376, y ha prestat
sacrament y homentaje en mà y poder de Jaume
Casas, altre dels verguers del consistori de ses
senyories, essent presents per testimonis Joseph
de Sauleda y Joseph Cortès, verguer del consistori de ses senyories, com llargament en registre
de officials reals.
Disapte, a VI. En aquest die lo doctor en medecina Francisco Feu, mijensant jurament, ha fet
a. a continuació dues relacions, transcrites a l’Apèndix 1,
pàgs. 1171-1173.
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relació en lo consistori de ses senyories com
Jaume Torrents, soldat del terçio que de present té fet lleva lo General de Catalunya per servey de sa magestat y defensa del present Principat, està malalt en lo llit ab febra y a més té mal
de sant Pau, de manera que·l judica inútil per a
soldat y de present no està per a poder servir.

gué y ordené assí a todos los tribunales y, en particular, al de la Capitania General, a quien di a
entender este deseo para que se obrasse con justificacçión y igualdad, y he creido siempre que el tribunal de la Capitanía obrava como he dicho. Y,
por mi parte, lo habrá vuestra señoría podido reconoçer de los pregones que se publicaron al principio de mi llegada, como también de lo que establecí y estreché muchas cosas que me pareçió
podrían ser de combeniençia y consuelo de vuestra
señoría y de los naturales. Y, haviéndome vuestra
señoría embiado embaxadas por su síndico suponiendo differentes contrafacciones, suspendí el dicurso haziéndome novedad que los de la Capitanía contraviniessen a mis órdenes. Y con esta
suspençión he estado hasta hagora que los del tribunal de la Capitanía han respondido a todos los
puntos de las embaxadas de vuestra señoría, por
los quales se conoçe no se ha incurrido en ninguna
contrafacción, como vuestra señoría lo podrá ver
por la respuesta que me ha dado el tribunal, y espero que está a satisfacción de vuestra señoría, deseando que la tenga en quanto fuera del mayor
serviçio de su magestad y conveniençia de vuestra
señoría, que es lo que se me ofrece dezir a vuestra
señoría en respuesta de las embaxadas que vuestra señoría me ha hecho por su síndico.»

En aquest mateix die ses senyories, obtinguda
primer hora per medi del síndich del General
per a les quatre de la tarde, anaren consistorialment ab verguers ab massas, acompanyats de
molts officials del General y present casa de la
Diputació, en lo convent de Santa Catharina
Màrtir de la present ciutat, a hont posava lo excel·lentíssim senyor don Juan de Gusman el
Bueno, //125v // duque de Medina Sidonia, que
venie a servir a sa magestat [en] est exèrcit de
Catalunya ab una pica tenia lo dit excel·lentíssm
senyor [...] quarto en la selda del molt reverent
pare provincial de dit convent. Hisqué a rèbrer
a ses senyories fora la porta qui entra en lo dit
quarto, fent entrar a ses senyories primer, y després de haver-se fet las degudas cortesias y ésserse assentats y donada la benvinguda a sa excel·lència en la present ciutat y Principat perorga del molt il·lustre sejnyor deputat real, per
estar absents los ecclesiàstich y militar, de què
féu molta estimació lo dit senyor duch de Medina Sidonia. Y, després de haver tingut un rato
de conversació, se despedí lo molt il·lustre consistori, y los acompanyà sa excel·lència fins al cap
de la dita scala y se’n tornaren ses senyories en la
present casa de la Diputació ab lo mateix acompanyament. Y, arribats, donaren las gràcias als
officials del General qui havien assistit al acompanyament, en la forma acostumada.

Ý, axí mateix, entregà a ses senyories un paper
estampat del dit tri- //126v // bunal de la Capitania General, lo qual per orde ses senyories és
assí cusit signat de lletra B.
Dimars, a VIIII. En aquest die me han ordenat a
mi, scrivà major del General, cusís en lo present
dietari un vot fet per los magnífichs assessors y
advocat fiscal y doctors consulents, que és signat de lletra B y del thenor següent:

En aquest mateix die és vingut en lo consistori
de ses senyories don Anthon Reart, lloctinent
de protonotari y secretari de província, ab un
recaudo de part del excel·lentíssim senyor lloctinent y capità general de sa magestat, que Déu
guarde, en lo present Principat, en resposta dels
recaudos o embaxades extrajudicials enviats a
dit excel·lentíssim senyor lloctinent per lo reparo de las contrafaccions a las generals constitucions de [...]nal de la Capitania General en jornadas de 15 y 22 de mars pròxim passat y 2 del
corrent. Y, després de haver explicat de paraula
la // 126r // resposta, la entregà ab un paper en
scrits a [ses senyories, que·s assí] cusit signat de
lletra A y del thenor següent:

«B. Vot.
Ena lo fet consultat per los molt il·lustres senyors deputats y oïdors de comptes del General
de Catalunya als assessors y advocat fiscal del Ge-b
//127r // neral y consulents infrascrits asserca del
que sas s[enyories han de obra]r després de la
resposta feta per lo excel·lentíssim senyor virrey
[y lloctinent gene]ral als recados donats a sa excel·lència per part de dits molt il·lustres senyors
deputats sobre las contrafaccions se instan asserca de alguns fets de la Capitania General, vista la deliberació feta als 8 del corrent mes y any,
vista dita resposta de sa excel·lència juntament
ab la consulta feta per lo tribunal de la Capitania

«A. Luegoa que llegué al govierno deste Principado procuré [...] y todos los naturales del gosasen de
toda tranquilidad y [com]beniençia, y lo encar-

a. l’original d’aquest vot es troba intercalat entre els folis
126v i 127r del dietari.
b. a continuació una consulta impresa, signada pels doctors
Domingo de Verdier, Francisco de Sotomayor i Rafael Llampillas. Barcelona. 1675. 44 fulls. (ACA, Generalitat, Dietari,
N-72, entre els folis 126v i 127r).

a. l’original d’aquesta resposta d’ambaixada es troba intercalat entre els folis 125v i 126r del dietari.
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General a sa excel·lència, la qual estampada se
donà ab dita resposta; attès y considerat que en
dit paper imprès no·s troba cosa rellevant que
puga escusar ditas contrafaccions, són de vot y
parer que dits molt il·lustres senyors diputats y
oïdors de comptes deuen continuar la instànçia
de ditas contrafaccions judicialment, no obstant
lo contengut en dit paper, al qual se deu
respòndrer y donar satisfacció. Y axí ho senten
salvo semper et cetera.

Divendres, a XVIIII. En aquest die, constituït
personalment en lo consistori de ses senyories,
Francisco Santjust y Pagès ha jurat en mà y poder de ses senyories com, havent fet las degudas
diligèncias per a trobar lo actea // 129r // de la
original creació de aquell censal en què són [...
extrac]ció de censals feta per los antecessors de
ses senyories [...] 1674, no ha pogut trobar lo
dit acta.
Disapte, a XX. En aquest die lo il·lustre senyor
oïdor ecclesiàstich és baxat en la Llotja de mar
de la present ciutat y en la casa del General y en
lo aposiento del receptor dels fraus de aquella a
effecte de vèurer los fraus y havia, y se ha trobat
los següents: primo sinch sachs de pardigons,
que pesan un quintar, tres robas y divuyt lliures,
apresos en casa de Antich Sangens, hostaler del
hostal de Moncada, per los officials del General;
ítem vint-y-nou [b]ollos de xocolata, entre
xichs y grans, que diuen pesan set lliures, y demés de las set lliures un bollo, apresos de casa
Miquel Carreras, corredor de coll, per los officials del General; ítem quatre parells de mitjas
de seda de rugar, dos color blau y los altres negres, apresos de casa Valentí Coll, ferrer al portal del Àngel, per los officials.

Areny, assessor. De Valda, consulens. Hieronymus de Ferrer, consulens. Campderros, advocatus
fisci Generalis. Pons, assessor. Ribera, consulens.»
127v

Divendres, a XII. En aquest die lo doctor Pere
Cardona, servint lo offici de síndic del General,
per orde de ses senyories, ha reportat una scriptura al molt reverent canceller que se ha de habilitar per a presentar al excel·lentíssim senyor
lloctinent y capità general de sa magestat, que
Déu guarde, en lo present Principat en orde al
reparo de las contrafaccions a les generals constitucions fetas en virtut de cridas manadas publicar per lo tribunal de la Capitania General,
havent enviat ja a sa excel·lència los tres recaudos o embaxadas extrajudicials.
Disapte, a XIII. En aquest die ha fet relació lo
doctor Pere Cardona, servint lo offici de síndic
del General, com lo die de aïr, de orde de ses senyories, aportà al molt reverent canceller una
suplicació, escriptura o[...]ta que se ha de presentar a sa excel·lència ab acte en orde a las contrafaccions de la Capitania General, a effecte de
què se servís publicar-la. Y que dit molt reverent
canceller respongué que los [dies] feriats en què
estavam eren feriats in honorem Dei y que no
//128r // podia fer cosa judicial. Y que, axí, digués
dit sí[ndic a ses senyories] que en tots estos feriats no juntaria las salas [...] dita escriptura.

128v
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Dijous, a XVIII. En aquest die, constituït personalment en lo consistori de ses senyories Francisco Cassanya, studiant en lleys, com ha procurador de Jaume Carbonell, candaler de cera de
la vila de Caldes de Monbuy, altre dels taulers
del General de dita vila, consta de sa procura en
poder de Jacintho Sescases, notari públich de
Barcelona, als 17 de nohembre del any passat
1674, la qual és assí cusida signada de lletra A,
en dit nom, ha renunciat en mà y poder de ses
senyories dit offici de altre dels taulers del General de la dita vila de [Caldes] y en favor seu,
per ésser altre dels officis antichs y que·s poden
alienar-se. E ses senyories han admesa la dita renunciació sí y en quant per capítols y actes de
Cort los és lícit y permès, essent presents per
testimonis Joseph Sauleda, cavaller, y Jaume
Casas, verguer del consistori de ses senyories.

Dilluns, a XXII. En aquest die lo molt il·lustre y
reverent senyor Joan Lacasa, ardiaca y canonge
de la santa Iglésia de Barcelona, protector dels
aniversaris comuns de dita santa Iglésia, consta
de la nominació en poder de Macià Marsal, notari públich de Barcelona, a 2 de abril 1674,
com apar de la certificatòria quos assí cusida signada de lletra A, en dit nom, constituït personalment en lo consistori de ses senyories, ha jurat com, havent fet las degudas diligèncias en
sercar lo acte de la original creació de aquell
censal de preu y propietat mil lliures y penció
ser-cents vuytanta-dos sous y quatre, en què
sortejà en la extracció de censals feta per los predecessors de ses senyories als [...] juliol pròxim
passat, no ha pogut trobar los dits actes.
En aquest mateix die, vigília del gloriós màrtir sant
Jordi, patró del present Principat, a la tarda se comensà la festa a la iglésia petita de la present casa, ab
música de ciegos, a les tres hores de la tarda, [que]
a prima nit no·y asistiren los senyors deputats.
Dimars, a XXIII. En aquest die tornà en lo consistori de ses senyories lo il·lustre senyor deputat ecclesiàstich, lo qual havia estat desganat.
En aquest mateix die, festa del gloriós màrtir
sant Jordi, [cele]bràs dita festa en la iglésia petia. a continuació una procura, transcrita a l’Apèndix 1, pàg.
1173.
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ta de dita present casa. Comensà lo die de aïr,
com està dit, en primeras vespras. Digueren-se
[misses] en dita capella, que estava molt ben
adornada, des de las sinc de la matinada fins a
les dotse horas del mitgdie, ab músicaa // 130r //
de ciegos. Oïren missa en dita capella ses senyories [...] en lo aposiento dels magnífichs assessors y de allí es[... consis]torialment, ab verguers y massas, acompanyats de [molts ... ]. Y
de la matexa manera se’n tornaren en dit aposento després de haver dit missa. Continuàs la
celebració de dita festa a la tarda, ab la matexa
música, fins a prima nit, com lo die de aïr.

131v

Maig MDCLXXV
Dijous, a II. En aquest die me han ordenat a mi,
scrivà major del General, cussís en lo present
dietari una relació del magnífich racional del
General y present casa de la Diputació aserca la
averiguació de aquell censal de penció doscents sous pagador a 4 de juny, que sortejà
Francesch Reverter, ciutedà honrat de Barcelona, com ha p[...] y llegítim administrador de
Joan Batista, son fill, en la extracció de censals
feta per los predecessors de ses senyories als [...]
de juliol 1674. La qual relació és assí cusida signada de lletra A.

Dimecres, a XXIIII. En aquest die se celebraren
missas per diffunts en la capella petita de sant
Jordi de la present casa des de las sinch de la
matinada fins a les dotse de mitgdie, com se
acostuma tots los anys lo endemà de la festa del
gloriós sant Jordi.

En aquest mateix die me han ordenat axí mateix
a mi, scrivà major, cusís y continuàs en lo present dietari un paper del excel·lentíssim senyor
lloctinent y capità general del present Principat
que han rebut per medi del reverent canceller, lo
qual és signat de lletra B y del thenor següent:

Divendres, a XXVI. En aquest die ha fet relació lo
doctor Pere Cardona, servint lo offici de síndich
del General, com de orde de ses senyories, lo
die de aïr, se conferí ab lo molt reverent canceller a effecte de vèurer si havia habilitat la súplica
o requesta que se ha de presentar al excel·lentíssim lloctinent y capità general per lo de les contrafaccions de la Capitania General y, en cas de
no estar encara habilitada, instar-li la dita habilitació. //130v // Y que dit molt reverent canceller
respongué que, per causa dels fe[riats], no havia
encara pogut juntar las salas per dita habilitació
y que quant antes podria las juntaria y habilitaria dita suplicació o requesta.

«Pora diferentes partes me han avisado que el
exército del enemigo se va engrosando a toda prisa y que llega a 80 infantes y 20 cavallos, que se
han alojado en los lugares circumbecinos a una y
dos leguas de la frontera del Ampurdán, y que
ban entrando en Rossellón otra tropas de infantería y cavallería, que entonces tendrán, antes de
ocho días, de 12 a 140 infantes y 40 cavallos diescurriéndose entre franceses, que no aguardarán
que llegue toda la gente y que empezarán antes de
seis días a entrar a la imbasión desta provincia.
Y aunque me es de sentimiento grande el dar a
vuestra señoría noticias del riesgo a queb // 132r //
estan expuestas las fronteras no obstante, porque [se acuda al reme]dio del daño que nos amenaza, me es [preciso dezir a vuestra señoría que],
con su acostumbrado celo, acuda a cosa tan del
[servicio de su] magestad y defensa de lac patria,
reclutando [luego el] terçio con que vuestra señoría sirve a su magestad, en el número de gente ha
offreçido, como también a hazer todo esfuerço
para que sea mayor. Y no tan solamente valiéndose vuestra señoría de los medios que actualmente está vuestra señoría aplicando, sino también de
los que vuestra señoría en otras ocasiones de la
major necesidad ha acostumbrado en tiempos pasados, siendo ésta la de más empeño que se haya offrecido, por hallarse las fronteras tan exaustas de
gente para su defensa y con un exército del enemigo tan poderoso. Espero que con el socorro que
vuestra señoría hisiere de gente se podrá recurrir
en el interin que llegan las reclutas que vienen

E més, fa relació de què també instà, de orde de
ses senyories, a dit molt reverent canceller lo
despaig de la consulta o informe en orde a la excepció opposada per lo procurador fiscal al doctor y canonge Francisco Ferrer, extret en advocat fiscal. Y que dit molt reverent canceller
respongué que procuraria en solicitar al senyor
del [...] real, a qui las salas havian comès lo fer
dita consulta, que despatxàs aquella. E, axí mateix, fa relació com de orde de ses senyories, dit
dia, instà al dit molt reverent canceller lo despaig del decret de execució de la contrafacció de
Gènova, y que dit molt reverent canceller ha
respost que encara no havia pogut juntar las salas per vèurer-se la suplicació donada per part
dels magnífichs doctors Miquel Calderó y Vicens Sabater en orde a si esta causa [...]sents dits
senyors havia de estar suspesa y que no fosen
fora de eix dubte no·s podia passar al altre, y
que quant antes podria juntaria las salas per despaxar-o.

a. l’original d’aquesta carta es troba intercalat entre els folis
131v i 132r del dietari.
b. a continuació una relació, transcrita a l’Apèndix 1, pàg.
1174.
c. a continuació ratllat provínçia.

a. a continuació una fe, transcrita a l’Apèndix 1, pàgs. 11731174.
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marchando en mucha parte a los designios del
enemigo. Y yo con mucho gusto derramaré mi
sangre en defensa del Principado y de lo que vuestra señoría obrare daré qüenta a seu magestad. Y
yo quedaré a vuestra señoría con toda obligaçión
y el esfuerço que vuestra señoría hisiere combendrá que sea con toda brevedad, para que se ganen
instantes de tiempo para la marcha y que llegue a
la frontera la gente quanto antes. Dios guarde a
vuestra señoría muchos años. Barcelona, a 30 de
abril de 1675. El duque de San Germán.

dors de comptes diferir lo medi judicial, continuant los extrajudicials que à fet, per conseguir
lo reparo de les contrafaccions que insten ses senyories contra la Capitania General, sens perjudicar-se en dit medi judicial, en cas que sa excel·lència no sie servit reparar dites
contrafaccions, no obstant la deliberació feta
per ses senyories als 10 de abril pròxim passat,
inseguint lo vot fet per los assessors, advocat fiscal y doctors consulents aplicats als 9 del dit mes
de abril, en lo qual se respongué y aconcellà
que, no bostant la resposta de sa excel·lencia ab
lo paper imprès ab ella donat, devien ses senyories continuar la instància de las contrafaccions
judicialment, per quant lo molt il·lustre senyor
deputat ecclesiàstich à participat // 133v // al
consistori que lo molt reverent canceller, de
part de sa excel·lència, lo gust tindria sa
excel·lència de què la instància de les contrafaccions que insta la present casa contra la Capitania General fos extrajudicial. Vista dita deliberació feta als 4 del corrent mes de abril, vists los
vots y deliberacions mencionades, vist tot lo
que se havia de vèurer, attès y conciderat que sa
excel·lència és estat servit ab tanta humanitat representar lo gusto que té de acudir al reparo de
las contrafaccions sens estrèpit judicial y que
dits senyors deputats no·s perjudiquen a prosseguir judicialment, no essent sanades dites contrafaccions, perquè lo continuar los medis extrajudicials no és renunciar a la instànçia judicial
ni privar-se de aquella en son cas y lloch, per ço
són de vot y parer que poden molt bé dits senyors deputats continuar los medis extrajudicials y differir la instància judicial per aquell
temps que prudencialment judicaran ses senyories ésser degut al obsequi de sa excel·lència.

Señores diputados del General de Cataluña.»
132v

Divendres, a III. En aquest die ses senyories, en
concideració de las notícias se [serví] participarlos lo excel·lentíssim senyor lloctinent y capità
general de sa magestat, que Déu guarde, en lo
present Principat, ab lo paper cusit y continuat
en lo present dietari en jornada de aïr, han enviat un recaudo a sa excel·lència per medi dels
senyors deputat y oïdor militar offerint-se en tot
lo que fos de servey de sa magestat y benefici de
la provincia. E poch aprés tornats que foren en
consistori los dits senyors deputat y oïdor han
fet relació que sa excel·lència es[tava] agrahit de
la offerta feye lo consistori y que los havie dit serie bé se aumentàs la entrada que se dóna als
que ser[vexen] plaça al tercio del General per a
facilitar la recluta de [...] al número de què ha
de constar. Y, axí mateix, si aparexie bé que isqués un consistorial en la ocasió present per a
alentar las universitats de Catalunya que fessen
lo major número de soldats que poguessen en
defensa y opposició de la entrada que amenassa
lo enemich. Y que dits senyors deputat y oïdor
havian respost representarien al consistori lo
que sa excel·lència [los] proposave.

133r

Diumenge, a V. En aquest die me han ordenat
ses senyories a mi, scrivà major del General, cusís en lo present dietari un vot dels magnífichs
assessors y advocat fiscal ordinaris de la present
casa de la Dipuatació y doctors consulents applicats ab què aconcellan que poden ses senyories continuar los medis extrajudicials per a reparo de las contrafaccions que de present se
estan instant contra la Capitania General, sens
prejudicar-se al medi judicial, com més llargament en dit vot és de vèurer, que·s assí cusit sigant de lletra A y del thenor següent:

Areny, assessor. De Valda, consulens. Hieronymus de Ferrer, consulens. Campderros, advocatus
fisci Generalis. Pons, assessor. Ribera, consulens.»
Dilluns, a VI. En aquest die ses senyories, per
medi dels senyors deputat y oïdor [...] // 134r //
han enviat una embaxada al excel·lentíssim senyor virrey [...] las diligèncias feyen en donar
noticia a sa magestat [...] provincia, suplicant-li
axí mateix assistèncias en lo [estat ...] que tant
se necessita. E poch aprés tornats que són estats
en lo consistori de ses senyories han fet relació
que lo senyor virrey havie fet molta estimació de
ls diligèncias estave obrant lo consistori.

«A. Ena lo fet consultat per los molt il·lustres senyors deputats y oïdors de comptes del General
de Catalunya als assessors, advocat fiscal del dit
General y doctors consulents aplicats aserca si
poden los molt il·lustres senyors deputats y oï-

En aquest mateix die Francisco Cortès, notari,
servint lo offici de procurador fiscal del General
de Catalunya, ha presentat una requesta a la senyora Marianna Aguspi y Salavert requerint a
mi, scrivà major del dit General, llevàs acte de la
presentata de dita requesta, lo qual acte és assí
cusit signat de lletra B y del thenor següent:

a. l’original d’aquest vot es troba intercalat entre els folis
132v i 133r del dietari.
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«Noverinta universi quod anno a Nativitate Domini millesimo sexcentessimo septuagesimo quinto, die vero sexta mensis maii eiusdem anni presente, et in his vocato, requisito atque rogato me,
Joanne Argila, cive honorato Barcinone et scriba
majore ac secretario domus Generalis Catalonie
infrascripto et presentibusb Joanne Gispert, corderio, cive Barcinone, et Petro Rigolf, philosophie
professore, de familia magnifici Balthazarii
Aguspi, utrisque juris doctor, civis Barcinone,
pro testibus ad ista vocatis specialiter et assumptis, constitutus personaliter dominus Franciscus
Cortes, notarius publicus Barcinone, deserviens
officium procuratoris fiscalis dicti Generalis, coram et ante presenciam domine Marianne Aguspi et Salavert, uxoris dicti magnifici Balthazaris
Aguspi, personaliter reperte et adinvente intus domos propie habitacionis dicti // 134v // magnifici
Balthazaris Aguspi, viri sui, sitas in presente civitas, in vico dicto del Hospital, qui dicto nomine, eidem domine Marianne Aguspi et Salavert
obtulit et presentavit et seu per me, dictum et infrascriptum scribam majorem, presentari ac publice legi petiit, instavit et requisivit quandam in
scriptis papiri requisicionis scedulam thenoris sequentis:

Pla féu per lo trienni 1624 en la declaració de
caució feta als 9 de juliol 1675 per mil lliures,
// 135r // que són los tres anys, tres mília lliures,
las quals Bollas foren arrendades en la quantitat
de vuyt mil cent lliures lo any, que importan los
tres anys vint-y-quatre mil y tres-centes lliures,
per la qual fiansa resta debitor dit misser Francesch Soler, vuy en dia, en sinquanta-vuyt lliures, tretse sous y quatre. Axí mateix, dit misser
Francesch Soler fou altre de las fiansas de Joan
Gallart, arrendador de la Bolla de Tarragona en
lo trienni 1617, arrendada aquell en nou mil
una lliura per quiscun any, obligant-se dit Soler
en dit arrendament en la quantitat de mil quatre-centes lliures per quiscun any y per los tres
anys en quatre mil dos-centes lliures, del qual
arrendament consta, axí mateix, en los llibres de
Vàlues restarà devent mil sexanta-set lliures, denou sous, com de tot lo sobredit més llargament consta de la relació feta per lo magnífich
Joseph Catà y Bertran, subrrogat en lo offici de
racional de la casa de la Diputació, feta a ses senyories aserca lo sobredit censal. Per lo que lo
procurador fiscal del General de Catalunya, en
observansa del disposat en la concòrdia entre
los molt il·lustres deputats y oïdors de comptes
de dit General, de part altra, requereix y interpel·la a vostra mercè, senyora Marianna Aguspi
y Salavert, revolte als molt il·lustres senyors deputats del General de Catalunya lo preu del
censal li és estat dit y escrit a vostra mercè per
dits deputats y oïdors en lluició y extinctió del
censal en lo qual és estada extreta en sort, en
dita casa de la Diputació, junt ab las pencions se
li restan devent per rahó de aquell en solució y
paga y a bon compte de ditas dos partidas està
continuat, debitor dit misser Francesch Soler,
en los llibres de Vàlues de la casa de la Diputació per los sobredits respectes, que juntas im//135v // portan la quantitat de mil dos-centes viny-sis lliures, dotse sous y quatre. Y, en cas que
sia hereve o successora universal de dit misser
Francesch Soler, pague íntegrament la sobredita quantitat de ditas mil dos-centas vint-y-sis
lliures, dotse sous, 4 resta dit misser Francesch
Soler devent. Y perquè ignorància no puga
al·legar se li fa la present interpel·lació, requerint al notari ne lleve acte, etcètera.

Moltc bé sap i ignorar no pot vostra mercè, senyora Marianna Aguspi i Salavert, com en la extracció de censals feta per los deputats y oïdors
de comptes del General de Catalunya del trienni
pròxim passat, en jornada de 12 de juliol de
1674, inseguint lo disposat en la concòrdia feta
entre lo molt il·lustre consistori de una y los
acrehedors censalistas de dit General de part altra sortejà vostra mercè un censal de preu trescentes diset lliures y penció tres-cents y diset
sous, que tots anys rebia sobre lo General de
Catalunya als 13 de mars en virtut de la qual extracció se ha dit y scrit en la taula dels comuns
depòsits de la present ciutat de Barcelona a vostra mercè en luició, quitació y extinctió del sobredit censal per los il·lustres deputats y oïdors
de comptes tres-centas diset lliures o solta del
scrivà major de la casa de la Diputació. Y, axí
mateix, sap y ignorar no pot vostra mercè com
per la relació que Joseph Catà y Bertran, ciutedà
honrat de Barcelona, subrogat en lo offici de racional de la casa de la Diputació, als senyors deputats y oïdors, als 22 del corrent mes de abril
1675, consta que lo sobredit censal és estat possehit per misser Francesch Soler, lo qual fou altre de las fiansas de Pere Joan Pla en lo arrendament de la Bolla de Tarragona que dit Pere Juan

Quaquidem papiri requisicionis scedula sich ut
predicitur oblata, lecta et presentata fuit de eadem tradita copia dicta domina Marianna
Agospi et Salavert, quam [...] et verbo respondendo dixit «que se aturava lo temps de la constitució per a respòndrer». De quibus omnibus et singulis ita per actis, gestis et sequutis dictus
Franciscus Cortes nomine petiit instrumentum
confici sibique dicto nomine et aliis cu[...] intersit fieri dari atque tradi unum et plura publicum et publica concimilia instrumenta per me,

a. l’original d’aquesta acta de presentació de requesta es troba
intercalada entre els folis 133v i 134r del dietari.
b. a continuació ratllat pro testibus.
c. l’original d’aquesta requesta es troba intercalat entre els folis 133v i 134r del dietari.
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dictum et infrascriptum scribam majorem, que
fuerunt acta Barcinone sub anno, die, mense et
loco predictis, presente me, dicto et infrascripto
scriba majore, et presentis etiam pro testibus supradictis ad premissa vocatis specialiter et assumptis, prout superius continetur.»
136r

137r

Dimecres, a VIII. En aquest die, entre las nou y
deu horas de la matinada, [...] en la present casa
de la Diputació lo excel·lentíssim senyor duch
de Medinasidònia a despedir-se de ses senyories, estant de partida per a campanya. Fonch
rebut per los magnífichs assessors y advocat fiscal al replà de la scala de la present casa de la Diputació y per altres officials del General fins a la
entrada. Aguardavan a sa excel·lència los senyors oïdors ecclesiàstich y militar al cap de la
scala, per ésser absent lo senyor oïdor real, ab
verguers ab masas altas y junts se’n entraren a la
capella petita, que estava ben adornada. Y després de haver fet un rato de oració se alsaren,
encaminant-se per lo hort dels tarongers a la
sala dels reys, y a la porta que entra en la dita
sala aguardavan los demés senyors consistorials,
fent entrar primer a totas las parts lo dit excel·lentíssim senyor duch de Medinasidònia. Y
se assentaren debaix del doser, assentant-se lo
dit excel·lentíssim senyor al mitx dels senyors
deputats ecclesiàstich y militar, y allí arrahonaren un ratet y, fent-se moltes cortesias, se alsaren luego despedint-se y acompanyant-lo ses senyories consistorialment, a dit excel·lentíssim
senyor, fins al cap de la scala de la present casa
de la Diputació, los magnífichs assessors y advocat fiscal fins al replà de dita scala y los demés officials del General fins a la porta, aguardant fos
enbarcat sa excel·lència a la carrosa.

Dilluns a XIII. En aquest die, volent partir per a
la campanya tres-cents quaranta soldats de las
confrarias de la present ciutat, de què se havie
fet lleva per a opposar-se a la invasió del exèrcit
enemich, vingueren marchant ab sos capitans y
officials. Y, essent entrats en la Seu per fer oració a la gloriosa verge y màrtir santa Eulària,
com és acostumat en semblants occasions de
marcha de soldats, se suscità una diferència entre ells, dient que no volien anar que no fos ab
algun conceller, ab pretext que sempre que aixien soldats de las ditas confrarias ere costum
anar ab ells un conceller. Passà tant avant esta
resolució que obligà a juntar-se los molt il·lustres consistoris de Ciutat y Diputació per a vèurer lo que se havie de obrar per obviar un desorde major. E ses senyories, per medi de Joseph
Sauleda, cavaller, y Francisco Marsè, burgès de
Vilafranca del Panadès, enviaren una embaxada
als molt il·lustres senyors concellers participantlos com estaven junts per acudir al que fos de
major servey a sa magestat, que Déu guarde, y
benefici de la ciutat, que a tot acudirien ab la vigilància y cuidado que la ocasió demanave.
La matexa embaxada, per medi dels sobredits,
és estada reportada al spectable portant- //137v //
veus de general governador y al molt reverent
canceller. E poc aprés tornats que són estats los
dits embaxadors al consistori de ses senyories,
han fet relació com havian trobat al dit senyor
portantveus de general governador en la casa de
la Ciutat y allí li havien explicada la embaxada, a
què havie fet de resposta que estimave molt la
atensió de ses senyories y que se servissen no
disgregar-se fins a què estigués ajustada la matèria, que los senyors concellers havien respost
fent la mateixa estimació que lo senyor governador y que avisarien a ses senyories del que aniria
succehint. Y lo molt reverent canceller havie fet
la matexa resposta que lo dit senyor governador, encarregant, axí mateix, a ses senyories estiguessen junts fins a què se hagués pres resolució a[cerca lo] fahedor. Poch aprés han fet ses
senyories semblant embaxada a la excel·lentíssima senyora virreyna y governadora de la plaça
de la present ciutat per medi del doctor Lluís
València, donsell, y lo dit Francisco Martí. E
tornats que són estats en lo consistori de ses senyories, han fet relació que sa excel·lència de la
senyora virreyna havie estimat molt lo affecte y
bon zel del consistori y que sperave que per son
cuidado se ajustarie ab tota brevedat la inquietut dels dits soldats de las confraries, de què restarie molt servida sa magestat, y que participarie
al senyor virrey la diligència y atensió de ses senyories en la ocasió present. Y que lo dit senyor
governador de la plaça havia respost fent molta
estimació de la attensió de ses senyories y que
esperave que prest se ajustarie la matèria, ha-

En aquest mateix die s’és partit de la present
ciutat per a la ciutat de Tortosa lo il·lustre senyor oïdor militar per a affers seus propis.
En aquest die ses senyories, per medi de Jaume
Casas, altre dels ver- // 136v // guers de llur consistori, han enviat a sercar a Pere Màrtir Carreras, donsell, altre dels ajudants del magnífich racional del General, a effecte de que junt ab lo
receptor de las averias anàs a passar los comptes
de las averies, com té obligació per rahó de son
offici. E lo dit Jaume Casas ha fet relació en lo
dit consistori que dit Carreras era fora la present
ciutat, segons li havien dit en sa casa.
Disapte, a XI. En aquest die lo doctor en medecina Hyacintho Andreu, present en lo consistori
de ses senyories, mitjensant jurament ha fet relació com Joseph Blanch, altre dels verguers de
ses senyories, està en lo llit detingut de malaltia,
imposibilitat de poder acudir a la servitut de son
offici.
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vent-la presa a son // 138r // càrrech lo molt
il·lustre Capítol de la Seu de la present ciutat.

celona, requerint a mi, scrivà major del dit General, llevàs acte de la presentata de dita requesta, lo qual acte és assí cusit, signat de lletra D y
del thenor // 139v // següent:

En aquest mateix die, a les deu horas de la nit,
vingueren en la present casa de la Diputació y
consistori de ses senyories ab embaxada de part
dels molt il·lustres senyors concellers de la present ciutat los senyors don Joseph Bru y Hyacintho Sagrera, dient que los senyors concellers
estimaven molt la attensió havien tingut ses senyories en la occasió present de juntar-se per a
assitir al que se pogués offerir en benefici de la
present ciutat y compòndrer las differèncias se
havien suscitat entre los soldats de las confraries, de què donaven las degudas gràcias. Y que
per medi del molt il·lustre Capítol de la Seu se
ere ajustada la matèria. E ses senyories, per orga
del senyor deputat ecclesiàstich, respongueren
se alegraven molt estigués ja compost dit negoci, offerint-se en havant en tot lo que fos benefici y servey de la ciutat.

«Noverinta universi quod anno a Nativitate
Domini millesimo sexcentesimo septuagesimo
quinto, die vero vigesima mensis maii eiusdem
anni intitulatus, presente et ad hoc vocato, requisito et rogato me, Joanne Argila, cive honorato Barcinone et scriba majore et secretario
domus Generalis Catalonie infrascripto, et presentibus pro testibus ad ista vocatis specialiter et
assumptis, constitutus personaliter dominus
Franciscus Cortes, notarius publicus Barcinone,
deserviens officium procuratoris fiscalis dicti Generalis, coram et ante presenciam Francisci Reverter, personaliter reperti in domibus sue propie
habitacionis sitas in presente civitate Barcinone,
in vico transeunte de vico dicto del Call, vicum
vulgariter dictum la devallada de Sant Miquel,
qui dicto nomine, eidem Francisco Reverter obtulit et presentavit et seu per me, dictum et infrascriptum scribam majorem, presentari ac publice legi petiit, instavit et requisivit quandam
in scriptis papiri requisicionis scedulam thenoris
sequentis:

Poch aprés, per medi de Joseph Sauleda, cavaller, participaren ses senyories al molt reverent
canceller la sobredita embaxada, donant-li notícias de disgregar-se, per regonèxer no ser ya de
importància. E lo dit molt reverent canceller
respongué fent molt(a) estimació de la demonstració havie fet lo consistori. Y ab esta relació
que féu lo dit Sauleda se disgregà y se’n tornaren cada hu en sa casa.
138v

Moltb bé sap i ignorar no pot vostra mercè, senyor Francesch Reverter, ciutedà honrat de
Barcelona, com en la extracció feta per los
il·lustres senyors deputats del General de Catalunya del trienni pròxim passat, als 12 de juliol
de 1674, sortejà vostra mercè un censal de preu
dos-centas lliures y penció dos-cents sous, que
com a pare y llegítim administrador // 140r // de
Joan Batista Reverter, son fill, rebia y possehia
sobre lo General de Catalunya als 4 de juny. Lo
qual censal, segons la relació feta per Joseph
Catà y Bertran, ciutedà honrat de Barcelona,
subrogat en lo offici de racional de la casa de la
Diputació, consta que dit censal fou y possehí
entre altres Joseph Monclar, mercader d’esta
ciutat, lo qual fou altre de las fiansas de Pere
Mas en lo arrendament féu aquell de la Bolla de
Perpinyà en lo trienni 1650, del qual arrendament se restà devent al General de Catalunya la
quantitat de nou mília lliures, segons se troba
continuat en los llibres de Vàlues de la casa de
la Diputació. Y com segons lo transigit y concordat entre los molt il·lustres senyors deputats
y oïdors de comptes del General de Catalunya,
de una, y losc acrehedors censalistas del dit General, de part altra, se troba disposat que, tro-

Dijous, a XVI. En aquest die ha fet relació lo
doctor Pere Cardona, servint lo offici de síndich
del General, com lo die de aïr, de orde de ses senyories, anà al molt reverent canceller per trobar-se fora de la present ciutat en campanya lo
excel·lentíssim senyor lloctinent general, y li digué que lo molt il·lustre consistori li suplicava se
servís entregar-los las insiculacions, en cas fossen tornades de la Cort, per quant dit [...], per
ser 15 de maig, en virtut de capítols de Cort y
segons lo posat en ells, se havia de fer extracció
de insiculadors. Y que dit molt reverent canceller respongué que ditas insiculacions eran encara tornadas de Madrid.
E axí mateix fa relació com, de orde de ses senyories, digué a dit molt reverent canceller que
lo molt il·lustre consistori, desijant saber si se
havia remès a sa magestat la consulta en orde a
las excepcions del procurador fiscal. Y que dit
molt reverent canceller respongué que encara
no era remesa dita consulta, que procuraria en
què anàs [avant].

139r

a. l’original d’aquesta acta de presentació de requesta es troba
intercalada entre els folis 139v i 140r del dietari.
b. l’original d’aquesta requesta es troba intercalat entre els folis 139v i 140r del dietari.
c. a continuació ratllat senyors deputats.

Dilluns, a XX. En aquest die Francisco Cortès,
notari, servint lo offici de procurador fiscal del
General de Catalunya, ha presentat una requesta a Francesch Reverter, ciutedà honrat de Bar71
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bant-se devent alguna quantitat lo acrehedor
censalista al General, aquella se hage de compensar del preu del censal li fa la casa del General, y per quant en luició y extinció del sobredit
censal per los molt il·lustres senyors deputats se
ha dit y scrit en la taula dels comuns depòsits de
la present ciutat de Barcelona dos-centes lliures
a vostra mercè, com a parte y llegítim administrador de dit Joan Batista Reverter, son fill, a
solta del scrivà major de la casa de la Diputació,
inseguint la qual transacció y concòrdia hoy
deu revoltar la quantitat se li ha girada en paga
y satisfacció, del que per rahó de dita fiansa resta devent dit Joseph Monclar. Per ço lo procurador fiscal requereix y interpel·la a vostra
mercè, senyor Francesch Reverter, en dit nom
de pare y llegítim administrador del dit son fill,
revolte als molt // 140v // il·lustres senyors deputats la dita quantitat de dos-centas lliures li és
estat dita y escrita a vostra mercè en lluició,
quitació del sobredit censal, a bon compte del
que dit Joseph, per causa i rahó de dita fiansa,
resta obligat per dit arrendament y vuy se resta
devent al General. Y perquè ignorància no
puga al·legar se li fa la present requisició e o interpel·lació, requerint al notari ne lleve acte,
etcètera.

«E. Recivoa la carta de vuestra señoría de 15 deste con mucha estimación mía y lo que se le ofreçe
decir a vuestra señoría en su contenido es que con
arto desconsuelo mío he havido de valerme del tercio de vuestra señoría para guarneçer las plazas,
assí por hallarme sin gente para poder hacerlo
como por perder de mi lado tercio de quien yo
hago tanta confiansa, por los desempellos que dió
en campaña el año passado en todo lo que le tocó.
Y si la gente que spero de reclutar me llegare y
fuere de calidad, que pueda substituirle, le juntaré y procuraré tenerle a mi vista. Vuestra señoría
esté cierto de lo que estimo a vuestra señoría, que
sin exemplares procuraré a su tercio de vuestra señoría sus mayores lucimientos, como lo pudo vuestra señoría experimentar en la campaña passada. En quanto a las insiculaciones, he dado orden
al canciller para que me las remita luego y vuestra señoría puede descuidar que no harán falta
para su tiempo, que el haverse retardado han sido
las grandes occupaçiones que han occurrido, assigurándose vuestra señoría que en esto y en quanto
a vuestra señoría tocare procuraré que experimente vuestra señoría mi sigura voluntad.
Guarde Dios a vuestra señoría muchos años.
Campo de Gerona, 20 de mayo 1675. El duque de
San Germán.

Quaquidem papiri requisicionis scedula sich ut
predicitur oblata, lecta et presentata fuit de eadem tradita copia dicto Francisco Reverter,
quam accepit et se retinuit, et verbo respondendo
dixit «que se aturava lo temps de la constitució
per a respòndrer». De quibus omnibus et singulis
ita per actis, gestis et sequutis dictus Franciscus
Cortes, dicto nomine, petiit instrumentum confici sibique et aliis cuius intersit fieri dari atque
tradi unum et plura publicum seu publica concimilia instrumenta per me, dictum et infrascriptum scribam majorem, que fuerunt acta Barcinone sub anno, die, mense et loco predictis,
presente me, dicto et infrascripto scriba majore, et
presentis etiam pro testibus supradictis ad premissa vocatis specialiter et assumptis, prout superius
continetur.»

Señores diputados del General de Cataluña.»

Dimars, a XXI. En aquest die lo il·lustre senyor
oïdor ecclesiàstich és baxat en la Llotja de mar
de la present ciutat y s’és conferit en la casa del
General y en lo aposiento del receptor dels fraus
per a vèurer los fraus y havia en aquell, y no se’n
trobà cap.
141r

141v

«Elb chanciller me ha dado qüenta de que, atendiendo el estado en que nos hallamos, con un exército del enemigo poderoso en nuestro país y sin bastantes fuersas para oponernos, ha resuelto vuestra
señoría, en continuaçión de su sumo celo, servir a
su magestad añadiendo cien hombres más al
terçio que mantiene vuestra señoría, de cuia finesa me hallo obligado a dar a vuestra señoría infinitas graçias, como lo hago, deviéndose asegurar
vuestra señoría que su magestad se dará por muy
servida y a mi me tendrá vuestra señoría en todas
occasiones con buena voluntad para todo lo que
fuere de la conveniençia de vuestra señoría y con
speransas que se conseguiran buenos suzesos.
Guarde Dios a vuestra señoría muchos años.
Campo de Gerona, a 20 de mayo 1675. El duque
de San Germán.
Señores diputados del General de Cataluña.»

143r

Dimecres, a XXII. En aquest die me han ordenat
ses senyories a mi, scrivà major del General, cusís y continuàs al present dietari dos cartas que
han rebut del excel·lentíssim senyor virrey, las
quals són signadas de lletras E et F y del thenor
següent:

En aquest die Francesch Reverter, ciutedà honrat de Barcelona, satisfent a una requesta a ell
presentada a instància del procurador fiscal del
General en jornada del corrent, respon las cosas
següents:
a. l’original d’aquesta carta es troba intercalat entre els folis
140v i 141r del dietari.
b. l’original d’aquesta carta es troba intercalat entre els folis
141v i 142r del dietari.
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«Satisfenta esta part de Francesch Reverter, ciutedà honrat de Barcelona, a una requesta a ell
presentada que comensa «Molt bé sap y ignorar
no pot vostra mercè» y acaba «requerint al notari ne lleve acte, etcètera», en y ab la qual se li
requereix e interpel·la que com a pare y llegítim
administrador que és de Joan Batista Reverter,
son fill, sortejà un censal de preu dos-centes
lliures y penció altres tants sous, que en lo dit
nom rebia y acostumava rèbrer sobre lo General
de Catalunya als 4 de juny, lo qual censal pocehia Joseph Monclar, mercader, qui fou entre
altres fiansa de Pere Mas, arrendador de la Bolla
de Perpinyà en lo trienni 1560, del qual arrendament se porten restar devent al General de
Catalunya la quantitat de 9000 lliures. Y, axí,
que segons lo pactat y transigit entre los molt
il·lustres senyors deputats y oïdors de comptes
del General de Catalunya, de una, y los acrehedors censalistas del General, de part altra, y las
ditas dos-centas lliures se sian ditas y scritas en
la taula dels comuns depòsits de la present ciutat de Barcelona, a dita esta part de Francesch
Reverter, en lo dit nom, a solta del escrivà major
de la present casa de la Diputació. Y, axí, per
rahó del que dit Joseph Monclar fiansa se pretén restar devent revolte, en satisfacció y a bon
compte de la predita quantitat de 9000 lliures,
las ditas dos-centes lliures que se li són estades
girades en lluició y extinció del sobredit //143v //
censal, com més llargament es de vèurer en dita
requesta, als quals se ha relació si et quantum et
cetera.

havent pagat y satisfet lo que fins aquell die se
devia. Y, axí, que per rahó de ditas cosas se
manà sobresèurer en la execució que aforsan
contra de dit Mas y sas fiansas se podia comminar, com més llargament apar en dita provisió y
mèrits del proçés, al qual se reffereix si et quantum et cetera. Per tot lo que se veu evidentment
no estar en manera alguna obligat lo dit // 144r
// Monclar, com a fiansa de dit Mas, al General
de Catalunya per rahó del predit arrendament.
Y, axí, no té ninguna obligació de revoltar esta
part de Francesch Reverter la partida a ell feta
en dit nom de ditas dos-centas lliures per los
molt il·lustres deputats y oïdors de comptes del
General de Catalunya. Y, axí, donant las presents per resposta, demana que no sia donada
còpia de la sobredita requesta que no sia ab inserta de la present, requirens vos notarium et cetera.»
Disapte, a XXV. En aquest die me han ordenat
ses senyories a mi, scrivà major del General, cusís y continuàs en lo present dietari dos cartas
del excel·lentíssim senyor virrey, de data de 22
del corrent mes, las quals són signades de lletras
B et D y del thenor següent:
«B. Cona ocasión de lo que se adelanta el enmigo y
de la suerte en que me hallo, asseguro a vuestra señoría que aunque estoy con gustosa resoluçión de
exponerme a qualquier riesgo por defensa del
Principado, pero me hallo tan sin gente que por
fuerça he de recurrir repetidas vezes a vuestra señoría para que veya que camino podríamos hallar o que forma podría darse para que pudiéssemos oponernos al enemigo. Y, para que esta
materia se adelante, encargo al chanciller que
ponga ésta en manos de vuestra señoría para que
confinan entre todos el medio que tendrán por
más útil y promptob ... todo a la suma Providencia y acertada resolución de vuestra señoría de
que tengo tanta satisfación, como puede vuestra
señoría tenerla de mi afecto en quanto fuere de su
mayor lustre y combeniençia // 144v // de vuestra
señoría, a quien guarde Dios muchos años como
deseo. Gerona, a 22 de mayo de 1675. El duque de
San Germán.

Dita esta part de Francesch Reverter, en dit
nom de pare y llegítim administrador de Joan
Batista Reverter, son fill, diu y dedueix que
quidquid sit ara lo dit Pere Mas fos arrendador
de las Bollas de Perpinyà y sa col·lecta, trienni
1650, y lo dit Joseph Monclar fos fermansa de
aquell, ab tot lo dit Pere Mas ni sas fermansas
no restan devent cosa alguna al General de Catalunya per rahó del predit arrendament, trienni
1650, per quant, segons lo pacte apposat en lo
acte de arrendament fet a dit Mas, lo qual era
que, havent en la vila de Perpinyà pesta o mal
contagiós declarat, fos lícit y permès apartar-se
del dit arrendament, satisfent lo que fins dit die
se estaria devent per rahó de la tersa del arrendament y tot lo que dit Mas devia y pagà ab pòlisas per lo banch de la present ciutat. Per lo
que, ab provisió formiter feta per los magnífichs
assessors de la casa de la Diputació als 4 de setembre 1653, declararen que attès que constava
se era declarat lo mal contagiós en la vila de Perpinyà y, segons lo pacte del arrendament dalt
dit, los era lícit y permès apartar-se de aquell,

Señores diputados del General de Cataluña.»
«D. Hec recivido la carta de vuestra señoría de 20
del presente y, haviéndo entendido antes lo que
vuestra señoría me diçe en ella, he anticipado a
vuestra señoría las graçias por el servicio tan para. l’original d’aquesta carta es troba intercalat entre els folis
144v i 145r del dietari.
b. a continuació un espai en blanc d’uns 20 mms.
c. l’original d’aquesta carta es troba intercalat entre els folis
144v i 145r del dietari.

a. l’original d’aquesta resposta de requesta es troba intercalat
entre els folis 141v i 142r del dietari.
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ticular como al presente offreçe hacer a su magestad, de que de nuevo repito y quedo con segura satisfaçión de que vuestra señoría continuará la demostraçión de su celo en las ocasiones de más
importancia, per lo que me hallo obligado a tener
siempre presente que en vuestra señoría se experimenta para corresponder a ella en quanto estuviere de mi parte, y ha sido muy assertada la representación que vuestra señoría ha hecho a su
magestad con extraordinario, a que spero se
atienda como cosa que tanto combiene reparar.
Dios guarde a vuestra señoría muchos años. Girona, a 22 de mayo 1675. El duque de San Germán.

expressades als senyors don Francisco de Orris y
don Hierònym de Miquel, y que sempre que los
molt il·lustres senyors consellers gustassen estaven promptes per a tractar ditas matèrias. E
poch aprés són tornats en lo consistori de ses senyories los dits Joseph Sauleda y Joseph Mèlich
y han fet relació com los molt il·lustres senyors
concellers restaven agrehedíssims de la promptitut y cuidado havian tingut ses senyories en
anomenar personas per a conferir las matèrias
corrents, que los dits senyors concellers anomenarian altres y avisarien per quant se tindrian de
ajuntar.

Dimars, a XXVIII. En aquest die són vinguts en la
present casa de la Diputació y consistori de ses
senyories los senyors don Pedro de Montaner y
Gabriel Amargós, ciutedà honrat, ab embaxada
de part dels molt il·lustres senyors concellers de
la present ciutat, participant a ses senyories com
lo excel·lentíssim senyor lloctinent y capità general de sa magestat, que Déu guarde, en lo
present Principat havia participat a dits senyors
concellers que lo exèrcit del enemich se era
avensat fins al pont major de la ciutat de Gerona, y que, per conservació y consuelo de dita
ciutat, se havia resolt restàs lo molt il·lustre senyor conceller ab tota la gent de sa coronolia de
guarnició en ella. Y que, estant lo present Principat tot falto de exèrcit per a poder invadir los
designes del enemich, seria bé que las dos casas
de la Ciutat y Diputació elegissen tenir una conferència de personas per a discórrer lo medi se
poria pèndrer en ocasió tant urgent, y si seria bé
scríurer a sa magestat per correu extraordinari y,
axí mateix, al sereníssim senyor don Joan, excel·lentíssim virrey de València, ciutat y Deputació de Çaragosa y a la ciutat y Deputació de
València avisant-los lo estat y apreto ab què se
troba lo present Principat y demanant socorros
// 145v // per (e)xpel·lir lo dit exèrcit que·l té invadit. E ses senyories, per orga del senyor deputat ecclesiàstich, han fet la resposta estimant la
mercè los feia lo molt il·lustre consistori dels senyors concellers de la present ciutat, que consultarian lo que dit consistori era servit proposar
y que tornarian resposta.

En aquest mateix die y poch aprés són vinguts
en la present casa los senyors don Pedro de
Montaner y Hyacintho // 146r // Sagrera, personas anomenadas per part dels molt [il·lustres senyors] concellers, y se són juntats en la sala del
consistori [de la] present casa ab los senyors
don Francisco de Oris y don Hierònym de Miquel, anomenats per part de ses senyories per a
tractar lo fahedor segons la embaxada, per part
de la present ciutat, lo die de vuy feta. Y lo que
han ajustat, segons la relació han fet a ses senyories, que se scrigués a sa magestat, que Déu
guarde, per correu extraordinari, així per part
del consistori de ses senyories com dels molt
il·lustres senyors concellers, representant lo estat de la província y demanant los socorros de
què se necessita en la occasió present. Y, axí mateix, al sereníssim senyor don Juan per a què se
interpose ab sa magestat y ab los consistoris de
la Diputació y ciutat de Çaragoça per a què se
remeten encontinent lo major número de soldats que pugan, y al excel·lentíssim senyor virrey de Valènçia per a què sie medi ab la Diputació y ciutat de Valènçia que envien, així mateix,
socorros de gent de guerra ab la celeritat possible, scrivint així mateix als dits consistoris de
Diputació y ciutat de València y al excel·lentíssim senyor virrey de Aragó per a què se interpose ab sa magestat fent entèndrer esta resolució
al il·lustríssim y reverendíssim senyor archebisbe
de Barcelona, molt il·lustre Capítol y bras militar, suplicant-los acompanyen las cartas de ses
senyories ab altres de dits il·lustríssim y molt
il·lustres senyors fent la matexa representació
que fan ses senyories a sa magestat y als demés
senyors a qui se scriu.

En aquest mateix die són anats ab embaxada de
part de ses senyories als molt il·lustres senyors
concellers de la present ciutat los senyors Joseph Sauleda, cavaller, y Joseph Mèlich, ciutedà
honrat, dient com los molt il·lustres senyors deputats, en concideració de la embaxada que, per
part de ses senyories, los era estada reportada lo
dia present, havian anomenat per conferir las
matèrias en la dita embaxada de la dita Ciutat

En aquest mateix die són anats Josep Sauleda,
cavaller, y Joseph Mèlich, ciutedà, ab una embaxada per part de ses senyories al il·lustríssim y
reverent senyor archebisbe de Barcelona fent-li
entèndrer la sobredita resolució y suplicant-li lo
contengut en ella, a què respongué sa il·lustríssima serviria de molt bona, segons // 146v // la
relaçió que en lo consistori de ses senyories han
fet los dits embaxadors. Poch aprés són anats ab
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altre embaxada los sobredits Sauleda y Mèlich
de part de ses senyories al estament o bras militar per fer entèndrer, de part de ses senyories, lo
mateix que a sa il·lustríssima del archebisbe de
Barcelona, a què respongué lo molt il·lustre senyor protector de dit bras que consultaria la
matèria y respondria a ses senyories. Poch aprés
són vinguts ab embaxada de part de dit bras militar en lo consistori de ses senyories los senyors
don Lluís Sabater y Joseph Terré, baró de Canyelles, dient que lo molt il·lustre bras militar havia deliberat scríurer a sa magestat y demés senyors segons lo ajustat per las personas electas
per part de la Ciutat y Deputació.

de obrar, així per conservació de la present ciutat de Barcelona com per vèurer lo que se havie
de fer per al socorro de la dita ciutat de Gerona
y expel·lir de Catalunya lo exèrcit enemich. Y
que per tot demà, que esperave estar de tornada, avisarie a ses senyories de la resolució avie
pres sa excel·lència.
147v

Dimecres, a XXVIIII. En aquest die Joseph Sauleda, cavaller, y Joseph Mèlich, ciutedà, són anats
ab embaxada per part de ses senyories al molt
il·lustre Capítol de la present ciutat per a representar lo que havian ajustat las personas electas
per part de la Ciutat y Deputació, suplicant a dit
Capítol se servís acompanyar las cartas que ses
senyories havian deliberat scríurer a sa magestat
y altres, segons lo ajustat en dita junta. E lo dit
molt il·lustre Capítol respongué consultaria la
matèria y respondrie a ses senyories segons la relació han fet en lo consistori de ses senyories los
dits Sauleda y Mèlich.

Semblant embaxada és estada reportada per los
dits Sauleda y Boffill al molt reverent canceller,
lo qual ha fet la mateixa resposta que lo senyor
governador, dient que en sa companyia anava a
conferir-se ab lo senyor virrey y que avisarie a
ses senyories demà de matinada, que confiave
serie tornat, la resolució que haurà pres sa excel·lència.
En aquest mateix die ha vingut nova en la present ciutat que, havent envestit lo exèrcit enemich la ciutat de Gerona per la part del portal
de Nostra Senyora, a hont se trobava lo conseller de la present ciutat ab un regiment, fonch
resistit ab gran valor dels que·l defensavan. Y
que, havent guanyat los enemichs lo fort dit «de
Montjuhich» després de quatre assalts, a hont
havien perdut més de mil hòmens, havien desemparat lo dit fort y alsat lo siti de dita plasa, ab
molta pèrdua de gent, y [...]ria del(s) que la
deffensavan. Esta nova és estada de molt
con[...] per tota esta ciutat, publicant esta retirada del enemich per miracle del gloriós sant
Narcís.

Poch aprés, lo dit molt il·lustre Capítol, per
medi dels senyors //147r // canonges Pere Benet
Atxer y doctor Pere Roig y Mont[...] a ses senyories fent molta estimació de la merçè havien
[...] a dit molt il·lustre Capítol participant-li la
sobredita resolució y que scriurien a sa magestat
y demés senyors sí y conforme la resolució presa
per los senyors elects dels molt il·lustres consistoris de Ciutat y Deputació.
Dijous, a XXX. En aquest die los senyors Joseph
Sauleda, cavaller, y lo doctor Gismundo Boffill,
ciutedà honrat, són anats ab embaxada de part
de ses senyories al spectable portantveus de general governador, dient que ses senyories, en
concideraciò de trobar-se lo enemich sobre la
ciutat de Gerona, desitjaven saber en què porie
demostrar-se lo consistori en la occasió present
per major servey de sa magestat y benefici del
present Principat, suplicant a dit senyor governador los ho fes entèndrer per a poder posar-o
en execució encontinent.

Divendres, a XXXI. En aquest die lo spectable
portantveus de general governador de Catalunya y lo molt reverent canceller han enviat un recaudo a ses senyories per medi de Joseph Sauleda, cavaller, lo qual enviaren a servar per dit
effecte, dient que, havent tingut notícia dits
portantveus y canceller que lo excel·lentíssim senyor lloctinent y capità general de sa magestat,
que Déu guarde, en lo present // 148r // Principat ja no·s trobava en Llinàs, sinó que havia [...]
de Gerona per las notícias de què lo enemich havia [alsat lo] siti de aquella plaça, que havian
suspès la anada de Llinàs per lo effecte que havian fet entèndrer a ses senyories lo die de aïr en
resposta de la embaxada los era estada feta per
part de ses senyories, però que havian scrit a sa
excel·lència lo que lo havian de dir a boca, y del
que respondria avisarian a ses senyories.

E poch aprés tornats que són estats los dits embaxadors en lo consistori de ses senyories, han
fet relació que lo senyor governador havie fet de
resposta que estimave molt la attenció del consistori y que de allà a dos horas pujarie a cavall
per anar a parlar ab lo excel·lentíssim senyor virrey, que se trobave en Llinàs, a effecte de pèndrer la orde de sa excel·lència del que se havie

En aquest mateix die me han ordenat a mi,
scrivà major del General, cusís y continuàs en lo
present dietari una carta que han rebut del excel·lentíssim senyor vicencanceller de Aragó, de
la junta universal de sa magestat, en resposta de
la que ses senyories li scrigueren en jornada 18
del corrent, la qual és signada de lletra A y del
thenor següent:
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«A. Muya ilustre señor. Reziví la carta de vuestra
señoría de 18 del corriente que truxo el extraordinario con la noticia de haver entrado el enemigo
en el Ampordán, con tan crezido exército. Y aunque mi cuidado y solicitud no cessava en procurar
las mayores assistencias para la defensa dessa provincia, puedo assegurar a vuestra señoría que con
el nuevo aviso no se omite ninguna diligencia, y
que en la attención de su magestad es esta la de
mayor importancia, pues ha mandado que luego
marchen 400 hombres del regimiento y vayan en
mulas y galeras para la mayor brevedad del viage, y 500 cavallos que hay en la Andalucía y también seys nabíos que estan en Cadiz que se incorporen con las tres galeras que estan en essas costas.
Y con la misma brevedad // 148v // se procuran
levas en todas partes, que se yrán imbiando sin
perder ningún tiempo. Y en todo se hará el último esfuerzo, como lo mereze la finesa con que
vuestra señoría obra en esta ocasión, que estará
perpétuamente en la memoria de su magestad favorezer como es justo a vuestra señoría y darle
muy singulares gracias, como yo se las adelanto a
vuestra señoría en su real nombre. Dios guarde a
vuestra señoría en su mayor lustre. Madrid y
mayo, a 25 de 1675. Don Melchior de Navarra y
Rocaffull.

Dijous, a VI. En aquest die lo doctor en medecina Jaume Pujades, present en lo consistori de
ses senyories, mitjensant jurament, ha fet relació com Joseph Ferrer, notari, ciutedà de Barcelona, escrivent ordinari de la scrivania major de
la present casa de la Diputació, està en lo llit detingut de malaltia, ab febra contínua, de des de
29 de maig proppassat, y va continuant impossibilitat de poder acudir a la obligació de son offici.
149v

En aquest mateix die han rebut ses senyories les
respostes a les cartes que scrigueren per correu
extraordinari, en jornada de 29 de maig pròxim
passat, al excel·lentíssim senyor virrey de Valènçia, [...] y Deputació de dit regne y la dels jurats
de la ciutat de Çaragoza, com en plica.
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Disapte, al primer de juny MDCLXXV. En aquest
die han rebut ses senyories carta del excel·lentíssim senyor virrey ab què dóna avís de haver axecat lo siti lo enemich de la ciutat de Gerona,
després de haver guanyat un dels forts de dita
ciutat, com en plica.

Disapte, a VIII. En aquest die han rebut ses senyories cartas del sereníssim senyor don Joan,
deputats del General del regne de Aragó, excel·lentíssim senyor duch de Sessa y excel·lentíssim senyor duch de Ossuna en resposta dels aferes que ses senyories havien escrit en jornada de
29 de maig, com en plica, excepto la del sereníssim senyor don Joan, que, per orde de ses senyories, és assí cusida signada de lletra A y del
thenor // 150r // següent:

Diumenge, a II. En aquest die són anats ab embaxada de part de ses senyories Joseph Sauleda,
cavaller, y Juan Argila, ciutedà honrat, a la excel·lentíssima senyora virreyna, concellers de la
present ciutat, portantveus de general governador y molt reverent canceller, donant a cada hu
respective la enorabona de ésser-se retirat lo
enemich de la ciutat de Gerona, a hont havie
posat [siti] a forsa de armas.
149r

Divendres, a VII. En aquest die ha fet relació lo
doctor Pere Cardona, servint lo offici de síndich
del General, com lo die de dimecres proppassat,
de orde de ses senyories, se conferí ab lo molt
reverent canceller a effecte de dir-li que sa excel·lència, havent-se-li escrit, havie respost al
molt il·lustre consistori que havia entregat a dit
molt reverent canceller las insiculacions per a
què las despatxàs, y que, axí, instava dit síndich
a dit molt reverent canceller lo despaig de dites
insiculacions. Y que dit molt reverent canceller
respongué que ja las havia despatxadas y enviadas a sa excel·lència del excel·lentíssim senyor
lloctinent general.

«A. Luegoa que reciví la carta de vuestra señoría
de 29 del passado, en que, con tan loable zelo del
real servicio, solicítame interponga con la reyna,
nuestra señora, a los fines sobre que vuestra señoría escrive a su magestad y procure con esta ciudad y reyno se assista a las urgencias de ese Principado, me dispuse a complazer enteramente a
vuestra señoría. Son las duplicadas razones del
servicio del rey nuestro señor, Dios le guarde, y del
special cariño que me deverá siempre quanto toque a vuestra señoría, en cuya conseqüencia escriví a la reyna, nuestra señora, con el mesmo correo,
en los términos más al propósito, que no distaron

Dilluns, a III. En aquest die són vinguts ab embaxada de part dels senyors concellers de la present ciutat los senyors don Pedro Montaner y
don Batista Planella en resposta de la que, per
part de ses senyories, los fonch reportada lo die
ahir donant-los la enorabona per ésser-se retirat
lo enemich alçant lo siti de Gerona.

a. l’original d’aquesta carta es troba intercalat entre els folis
147v i 148r del dietari.

a. l’original d’aquesta carta es troba intercalat entre els folis
149v i 150r del dietari.
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ambos motivos. Y empezé luego de tratar quantos medios son ymaginables para embiar con puntualidad alguna gente al duque de San Germán,
en que se queda entendiendo y vuestra señoría
puede assegurarse que no se alsará la mano de estas diligencias, no obstante la felizidad con que
Nuestro Señor nos a asistido en Gerona, pues reconosco que, aunque su misericordia nos a sacado de
aquel cuidado, quede siempre en pie la causa de
poder sobrevenir otros a que combenga aplicar
con providençia los mayores esfuerços. Yo doi a
vuestra señoría mui singulares graçias por los que
por su parte hace en servicio de su magestad y por
la confiansa que muestra tener de mi buen afecto,
siendo cierto que no se hallará siempre que se valiere de mi para todo lo que fuere de su satisfación. Nuestro Señor conserve a vuestra señoría en
toda felicidad. Zaragoza, a 4 de junio 1675. Don
Juan.»
150v

mus. E ses senyories respongueren estimant al
molt il·lustre Capítol y canonges la bonanova
los participaven y que assistirien ab molt gran
gust a dita festa, com en effecte, a la dita hora,
partiren consistorialment ses senyories, absent
lo deputat militar per sa indisposició, ab verguers ab massas altas, acompanyats de molts officials del General y present casa de la Deputació, anant a la dita Seu. Y, entrant per lo portal
de Nostra Senyora de la Pietat, pujaren al presbiteri, a hont se trobaven ja los molt il·lustres
senyors concellers y portantveus de general governador. Y després de fer oració saludaren a dit
portantveus y senyors concellers, y se assentaren
a la part de la epístola, com és acostumat. Y a la
professó que se féu per dintre la dita Seu anaren
dits senyors portanveus de general governador,
concellers y deputats, a çaber, lo dit senyor governador a mà dreta del senyor conceller en cap,
portant al mitg lo molt il·lustre senyor deputat
ecclesiàstich, y los demés senyors consistorials
per son orde, portant a mà dreta los senyors
concellers. Y las massas anaren devant de [...]
dels senyors concellers, anant al mitg de las dos
de la [...] la del senyor deputat ecclesiàstich. Y
després de acabada la dita professó, quant lo
il·lustre senyor bisbe fou fora del presbiteri, se’n
tornaren los senyors deputats ab lo mateix
acompanyament de officials que eren vinguts,
los quals aguardaven al peu de la scala de dit
presbiteri, que fou fins a hont havien acompanyat al anar. Y, portant moltas achas devant, arribaren a la present casa de la Diputació, a hont se
disgregarena, // 151/1r // anant-se’n cada hu en
sa casa. Fonch festa vistosa y [de molt con]curs.

Dilluns, a X. En aquest dia lo molt il·lustre senyor Joseph Manyer, oïdor [...], se és conferit
en la casa del General de la present ciutat y en lo
aposiento del receptor dels fraus per a regonèxer los fraus apresos en lo mes de maig pròxim
passat, y se ha trobat lo següent: primo duas
pessas y un tros de tela divuytena de Gènova
que ab [...] tiran vint canas, apresas de casa de
Jaume Miró, pelliser, ciutedà de Barcelona.
En aquest mateix die me han ordenat ses senyories a mi, scrivà major del General, cusís en lo
present dietari una fe del doctor Jacintho Andreu del temps que ha durat la malaltia de Joseph Blanch, altre dels verguers de ses senyories, la qual és signada de lletra B.

Disapte, a XV. En aquest die Joseph Sauleda, cavaller, com a procurador de Francesch Cortit, de la
ciutat de Lleyda, visitador dels çafrans del General
de dita ciutat y col·lecta, consta de sa procura en
poder de Epifànio Berenguer, notari públich de
dita ciutat de Lleyda, en jornada de 28 de maig
pròxim passat, la qual és assí cusida signada de lletra A, en dit nom, present en lo consistori de ses
senyories, ha renunciat lo dit offici de visitador de
çafrans pure et libere en mà y poder de ses senyories. E ses senyories han acceptada la dita renunciació sí y en quant per capítols y actes de Cort los
és lícit y permès, essent presents per testimonis Jacinto Morató, tapiçer, ciutedà de Barcelona, Joseph Cortès, verguer de ses senyories.

Dimars, a XI. En aquest die és vingut al consistori de ses senyories lo il·lustre senyor Hierònym Gassià, de present oïdor militar.
151r

Divendres, a XIIII. En aquest die són vinguts en
la present casa de la Diputació y consistori de
ses senyories ab embaxada de part del molt
il·lustre Capítol y canonges de la Seu de la present ciutat de Barcelona los senyors canonges
Fèlix Taverner y doctor Pere Roig y Morell,
dient que nostre senyor pare Clement Dècimo,
[...] la iglésia [...],a era estat servit manar declarar la santedat de nostre archebisbe bisbe de
Barcelona sant Oleguer, y que, en demonstració de nova tant desitjada per dit molt il·lustre
Capítol y ciutat de Barcelona, onrra y glòria del
sant, se celebrave esta tarda a les set horas lo Te
Deum laudamus, dient de pontifical lo il·lustríssim y reverendíssim senyor archebisbe de Barcelona, y // 151v // que estimarien a ses senyories
assistissen a la celebració de dit Te Deum lauda-

Dilluns, a XVII. En aquest die ha fet relaçió lo
doctor Pere Cardona, servint lo offici de síndich
del General, com lo die de disapte, que comptàvem a 15 del corrent, de orde de ses senyories se
conferí ab lo molt // 151/1v // reverent canceller
a. a continuació una procura, transcrita a l’Apèndix 1, pàg.
1174.

a. [...] la iglésia [...] interlineat al marge esquerre.
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y li digué que lo molt il·lustre consistori és instat del procurador de la república de Gènova y
interessats en la contrafacció dels reals de vuyt y
plata obrada, y que, axí, estimarian a sa senyoria
despachàs lo decret de execució en la declaració
de dita contrafacció ab tota brevedat, que altrament seria forçós y estava resolt dit molt il·lustre
consistori per cumplir a las obligacions de llur
offici quexar-se ab sa magestat, Déu la guarde,
de dita dilaçió y allarch de dit decret de execució. Y que dit molt reverent canceller respongué
que ja lo die antecedent havia [instat] als senyors del concell real que refrescassen las memòrias en la matèria perquè la semmana entrant, que és la que som, volia despatxar-la, y
que juntaria las tres salas per dit effecte lo dimecres, y que en exa conformitat ho digués dit síndich al dit molt il·lustre consistori.

réis del duque de San Germán, por cuya mano reciviréis esta. Datado en Madrid, a VII de junio
MDCLXXV. Yo, la reyna.
Vidit don Melchior de Navarra, vicecancellarius. Vidit don Petrus Villacampa, regens. Vidit
don Josephus de Boxadors, regens. Don Fraciscus
Isquierdo de Berbegal, secretarius. Vidit don Michael de Çalba. Vidit don Laurencius Matheu,
regens.»
152v

En aquest mateix die me han ordenat ses senyories a mi, scrivà major del General, cosís y continuàs en lo present dietari dos cartas. La una de
sa magestat, que Déu guarde, datada en Madrid
a 7 del corrent mes de juny, y la altra del
excel·lentíssim senyor virrey, dada en Gerona
als 15 de dit, las quals són signades de lletras D
et E y del thenor següent:
«D. Diputadosa. Hasse recivido vuestra carta de
18 del pasado en que representáis el desconsuelo en
que se halla esse Principado // 152r // por el peligroso estado en que le ha puesto la imbasión del
[exército] de Françia por la parte del Ampurdán, occupando las mayores poblaciones de aquel
país y las circumvesinas a la plaza de Rosas. Y lo
que en este aprieto procuran todas las ciudades y
universidades de essa província manifestar su finesa, haciendo numerosas levas para assistir al
duque de San Germán, mi lugarteniente y capitán general, y que vosotros havéis deliberado hacer
otra de cien hombres, pagados por seis meses, a
más del tercio de quatrocientos con que servís desde
la campaña passada, que es el mayor número a
que ha podido llegar vuestra corta posibilidad.
Pero como no son bastantes estos esfuersos para el
reparo de los grandes riesgos que amenazan, me
suplicáis mande asistiros con la gente y medios necessarios para el opósito del enemigo. Y ha parecido responderos que quedo con toda gratitud y estimaçión de la fidelidad y amor con que procuráis
acudir en todas occasiones de servicio del rey don
Carlos, mi hijo, a la defensa de essa provincia, pudiendo asseguraros del cuydado con que atiendo
al socorro de ella, embiando destos reynos las assistencias de dinero y gente que se van juntando, de
manera que assegure la conservación de tan finos
vassallos, como más particularmente lo entende-

«E. Remitoa a vuestra señoría la inclusa real carta
de la qual veerá vuestra señoría que su magestad se
da por servida del celo y finesa con que ha obrado
vuestra señoría. Y lo que yo podré assegurar a vuestra señoría es que juntando los refuersos de infantería y cavallería que esta movida y viene marchando a todo prissa, hemos de lograr un buen succeso,
como lo spero en la misericordia de Dios, que guarde a vuestra señoría muchos años. Gerona, a 15 de
junio 1675. El duque de San Germán.»
En aquest mateix die lo magnífich doctor Salvador Móra y [...]ser, en quiscun dret doctor,
com ha procurador de sor Maria Bosser y Çafont, monja professa de Hierusalem de la present ciutat, consta de sa procura en poder de
Lluís Subirana sots jornada de 5 de janer del corrent any 1675, certificatòria de la qual és cusida en lo present dietari en jornada de [..] de
mars proppassat, en dit nom, constituhit personalment en lo consistori de ses senyories, ha jurat en mà y poder de ses senyories com la dita
sor Maria Bosser, havent fetas las degudas diligèncias per a trobar lo acte de creació de aquell
censal en què sortejà dita sor Maria Bosser en la
última extracció de censals feta als 2 de juliol
1674, no ha pogut trobar dit acteb.

153r

Dimecres, a XIX. En aquest die lo doctor en medecina Jacintho Andreu (ha fet) relació en lo
consistori de ses senyories mitjensant jurament
[com] Francesch Badia, llibrater, andador de la
confraria de sant Jordi, està en lo llit detingut
de malaltia corporal, ab febre continua, per lo
que està imposibilitat de acudir al exercici y servitut de dit son offici.
Divendres, a XXI. En aquest die me han ordenat
a mi, scrivà major del General de Catalunya, cusís en lo present dietari una relació en scrits feta
per Joseph Catà y Bertran, subrrogat en lo offici
de racional de la present casa de la Diputació y
General de Catalunya, aserca de aquell censal de
penció dos-cents y vint sous que rebia tots anys
a. l’original d’aquesta carta es troba intercalat entre els folis
152v i 153r del dietari.
b. a continuació una relació, transcrita a l’Apèndix 1, pàgs.
1174-1176.

a. l’original d’aquesta carta es troba intercalat entre els folis
151v i 152r del dietari.

78

154r

a 7 de octubre la noble dona Maria Tamarit y
Càrçer, que sortejà en la extracció de censals per
los predecessors de ses senyories feta als 12 de
juliol 1674, com en dita relació llargament és de
vèurer, que·s assí cusida signada de lletra A.

resposta de la que li fonch escrita per correu extraordinari a 29 del passat, la qual és assí cusida
signada de lletra A y del thenor següent:

En aquest mateix die ha fet relació lo doctor
Pere Cardona // 153v // servint lo offici de síndich del General, com, de orde de ses senyories,
lo die present, se és conferit ab lo molt reverent
canceller a effecte de dir-li, com li ha dit, que lo
molt il·lustre consistori estimarie saber de sa senyoria si havia de juntar las salas per lo negoci o
decret de execució de la contrafacció dels reals
de vuyt de Gènova, y què havia resultat de la
junta. Al que dit molt reverent canceller respongué que encara que lo dimecres proppassat havia juntat las salas, emperò, que per causa de [altres] negocis no se havia pogut tractar del de
dita contrafacció.

Diputados.a Por lo que escrivís en carta de 29 del
passado he visto la afflicción con que se halla esse
consistorio de ver el riesgo que amenaza a essa
provinçia con ocasión de haver asitiado el exército
de Françia a Girona y la fineza que hizo essa ciudad de Barcelona en haver deliberado quedase
dentro de aquella ciudad el conseller con las demás gente de su cargo para su mayor seguridad y
defensa. Y lo que de nuevo instáis para que mande hazer el esfuerzo posible para acudir con brevedad al socorro de aquella plasa, por las malas conseqüencias que se seguirían si el // 155r // enemigo
llegase a ocuparla. Y, haviéndome participado el
duque de Sant Germán, mi lugarteniente y capitán general, el buen suceso que se ha logrado en
haverse levantado el sitio, he querido repetiros las
graçias que tanto mereze la fidelidad y çelo que
manifestáis en estas representaciones, pudiendo
aseguraros que atiendo con particular cuidado a
todo lo que mira a la defensa y alívio de essos vassallos, como lo mereze la fineza con que obran en
el real servicio en todas ocassiones, como más individualmente lo sabréis de mi lugarteniente y capitán general, por cuya mano reciviréis esta. Datada en Madrid, a XVII de junio MDCLXXV. Yo,
la reyna.

«A. La reyna governadora.

Dimars, a XXV. En aquest die són vinguts en lo
consistori de ses senyories don Anthonio Jurado de Orosco, cavaller de la orde de Calatrava, y
lo licenciado Gabriel Monyós, religiós de la matexa orde, y, en virtut de scèdula de sa magestat,
que ensenyaren, han demanat a ses senyories los
entregassen lo proçés familiar del bras militar de
las Corts del any 1563 y 1564 per a averiguar si
en las ditas Corts del any 1653 se trobave que
hagués asistit en ditas Corts per lo dit bras militar don Fernando Cabastany. E ses senyories
han respost ensenyarian lo dit proçés als sobredits don Anthonio Jurado de Orosco y don Gabriel Munyós per a fer la sobredita averiguació,
però que no podian entregar lo dit proçés per
ésser-los prohibit per Capítols. Y, en cas que se
trobàs dit don Fernando Cabestany haver asistit
en ditas Corts, donarian orde a mi, scrivà major
del General, ne donàs certificatòria autèntica.
Com en effecte, havent-se entrats junts en lo arxiu de la casa de la Deputaçió y havent trobat lo
dit proçés de ditas Corts, y regonegut y mirat
aquell se ha trobat en foli 7, a retro, que en las
Corts //154v // del any 1563 asistí en lo bras militar de aquellas mossèn Fernando Cabastany.
Y, a instància de dits don Anthonio Jurado de
Orosco y don Gabriel Monyós, me fou ordenat
per ses senyories a mi, dit y devall scrit scrivà
major, donàs certificatòria autèntica de ditas cosas, en què són estats presents per testimonis
Joseph Sauleda, cavaller, y Franciscoa Matas, estudiant de philosophia en Barcelona residint.

Vidit don Petrus Villacampa, regens. Vidit don
Michael de Çalba. Vidit Marchio de Castellnovo.
Vidit don Laurencius Matheu, regens. Don
Franciscus Isquierdo de Berbegal, secretarius. Vidit Exea, regens. Vidit Fernandez ab Heredia.
Vidit don Josephus de Boxadors, regens.»
En aquest mateix die, a les sis horas y mitja de la
tarda, ses senyories, consistorialment ajuntats
en la present casa de la Diputació y a la sala dels
reys de aquella, ab assistència dels magnífichs
assessors, advocat fiscal del General y altres officials de la present casa feren extracció de advocat fiscal del General y present casa de la Diputació, en lloch y haver procehit las excepcions
posades per lo procurador fiscal del General al
doctor Francisco Asprer, per ser advocat de pobres dels càrçers reals de la present ciutat, y al
doctor Franciso Ferrer y Umbert, canonge de la
santa Iglésia de Gerona, per no // 155v // tenir
bastant temps de grau de doctor, extrets en lo
dit offici per acabament del doctor Diego Figuerola en virtut d’un orde de sa magestat, que
Déu guarde, datada en Madrid a [...] del cor-

En aquell mateix die me han ordenat ses senyories a mi, scrivà major del General, cusís y continuàs en lo present dietari una carta que han rebut de sa magestat, que Déu guarde, en

a. l’original d’aquesta carta es troba intercalat entre els folis
154v i 155r del dietari.

a. a continuació ratllat Mestres.
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rent mes de juny, firmat de sa real mà, despatxat
en deguda forma de cancellaria del Supremo
Concell de [Aragó], com més llargament apar
ab lo decret del excel·lentíssim senyor lloctinent
y capità general de sa magestat, que Déu guarde, en lo present Principat sotascrit del molt reverent canceller, per particular commissió del
dit excel·lentíssim senyor, que se trobava en la
ciutat de Gerona, y carta del excel·lentíssim senyor lloctinent és de vèurer, los quals decret y
carta són assí cusits signats de lletras A y B, y
fonch extret ab la forma acostumada lo doctor
Francisco Gualbes, al qual fonch posada excepció per lo procurador fiscal del General dient
«obiit». Y, encontinent, se passà a extracció de
altre subjecte y fonch extret lo doctor Martí Figuerola.

Principado, echar la guerra de su propia casa,
dando las asistencias que son necessarias, no contentándose vuestra señoría con tener en campaña
sólo un tercio, quando los demás reynos asisten con
mayores fuerças. Y corriendo a vuestra señoría
con grande obligación en quanto mira al servicio
y a la defensa deste Principado, espero de la suma
providencia de // 157v // vuestra señoría que procurará por su parte hazer promptamente el mismo esfuerço sin reparar en los gastos que se ofreçen
para este fin, ni en que salga algun consistorial o
consistoriales por la provincia para que contribuyan sus naturales en el mayor número de gente
que se pudiere por aquella vía que pareziere a
vuestra señoría mexor, formando terçios en forma para que pueda engrosarse el exército, no sólo
para echar del Principado al enemigo, sino para
esperar en la misericordia de Dios y del valor de
los naturales felicísimos progresos, que ha de resultar tan en servicio de su magestad como en crédito de vuestra señoría y veneficio universal del
Principado. Y para esto encargo a vuestra señoría que se procure esta leva con la mayor brevedad
posible, ganando las oras, asegurando a vuestra
señoría que quedo con cierta confiansa de que en
esta ocasión se ha de luzir su finesa de vuestra señoría, de que su magestad se ha de dar por tan
servido como yo desearé ocasiones en que manifestar a vuestra señoría mi estimació. Dios guarde a
vuestra señoría muchos años. Gerona, a 26 de junio 1675. El duque de San Germán.

Dimecres, a XXVI. En aquest die lo doctor en
medecina Hyacinho Blanch, present en lo consistori de ses senyories, mitjensant jurament, ha
fet relació als molt il·lustres senyors deputats
com Joan Argila, ciutedà honrat de Barcelona,
secretari y scrivà major del General de Catalunya, està en lo llit detingut de malaltia corporal,
per lo qual està impossibilitat de poder acudir a
la servitut de son officia.
157r

Dijous, a XXVII. En aquest die me han ordenat
ses senyories a mi, scrivà major del General, cusís en lo present dietari una carta que han rebut
del excel·lentíssim senyor virrey, la qual és signada de lletra C y del thenor següent:

Señores diputados del General de Cataluña.»

«C. Elb continuar el enemigo tan de asiento, como
vuestra señoría save, la imbasión del Principado y
viendo a nuestros ojos como destruye la parte más
principal del, como el Ampurdán, me obliga
para cuitar estos daños y los que en conseqüencia
pueden subseguirse en deservicio de su magestad y
detrimento de la Generalidad a procurar por todos los medios posibles hazer el mayor esfuerço.
Para ello su magestad ha mandado encaminar a
esta buelta el mayor número de gente que se ha
podido juntar y se spera con brevedad. Y, haviendo vuestra señoría, con su mucha prudencia y
celo, representa<n>do a su magestad que fuese
servida embiar medios para dicho efecto y, así
mismo, recurrido vuestra señoría a los reynos
Aragón y Valençia, de los quales han resultado
las asistencias que vuestra señoría reconoçe, sirviendo cum suma fineza y celo, es evidente que,
haviendo vuestra señoría echo estas diligencias,
abrá sido su ánimo de hazer a su tiempo, que lo es
aora, todo esfuerço para, con los naturales deste

En aquest mateix die, attenent ses senyories a la
sobredita carta de sa excel·lència, desijant acudir
al major servey de sa magestad, per medi de Joseph Sauleda, subrrogat en lo offici de scrivà
major y secretari del General de Catalunya, han
enviat un recaudo al molt il·lustre senyor don
Joseph de Amigant, que estave detingut en lo
llit de malaltia corporal, // 157/1r // participantli la sobredita carta y que ses senyories se [disposaven] per a eixir per Catalunya a solicitar llevas de soldats [...] que tant importave per a
expel·lir lo enemich del Ampordà, y que gustarien de saber lo sentir de sa senyoria y si estarie
per a poder eixir a esta funció, lo que difficultaven per trobar-se en lo llit desganat. E lo dit
molt il·lustre senyor deputat militar fiu de resposta que no podie tant prest resóldrer-se en dit
son sentir, que demà tornarie resposta.
Divendres, a XXVIII. En aquest die lo molt il·lustre senyor deputat militar à fet entèndrer a ses
senyories per medi del senyor don Pedro de
Amigant, son germà, que los metjes y mestres
cirurgians a qui havie consultat si estarie per a
poder posar-se en camí en la occasió present havien resolt que exir en campanya estave ab salut

a. a continuació un despatx i un bitllet, transcrits a l’Apèndix 1, pàgs. 1176-1177.
b. l’original d’aquesta carta es troba intercalat entre els folis
155v i 156r del dietari.
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per a poder, si ere menester, y posar-se per
camí.

molt il·lustres senyors jurats de la dita ciutat de
Çaragoça. Fonch acompanyat al tornar-se’n per
tots los senyors consistorials fins a la dita sala
dels reys, per los dits senyors oïdors militar y
real ab los dits verguers, assessors, advocat fiscal
y officials del General fins al cap de la scala, a
hont lo deixaren dits senyors oïdors, y continuaren lo acompanyament los dits assessors, advocat fiscal y officials del General fins a la porta
de la sala de sant Jordi per anar dit don Francisco Pueyo a visitar lo molt il·lustre bras militar.
La dita carta de crehensa és assí cusida signada
de lletra A y del thenor següent:

Disapte, a XXVIIII. En aquest die és tornat en lo
consistori de ses senyories lo il·lustre senyor deputat militar, lo qual estave desganat.
Diumenge, a XXX. En aquest die és arribat en la
present ciutat de Barcelona don // 157/1v //
Francisco Pueyo, del consell de sa magestat,
que Déu guarde, son mestre racional, salmedina y jutge ordinari de la ciutat de Çaragoça, ab
un tercio de més de sinch-cents hòmens pagats
per la dita ciutat de Çaragoça. Fonch hospedat
per compte dels molt il·lustres senyors concellers de la present ciutat en casa de don Pedro
de Montaner y, per orde y de part de ses senyories, li anaren a donar la benvinguda los senyors
Lluís València, donsell, y Joseph Sauleda, cavaller. Foren rebuts per dit senyor salmedina ab
molta demostració de agasajo y estimació, y , al
tornar-se’n, los acompanyà fins al cap de la scala
de dita scala, segons la relació que los dits
Valènçia y Sauleda han fet en lo consistori de ses
senyories.

«A. Muya illustre señor. En respuesta de la de
vuestra señoría de 8 del corriente, escribimos a
vuestra señoría el correo passado significando a
vuestra señoría nos hallamos tan de parte del sentimiento en las hostilidades que padece este Principado con el exército francés como prevenidos a
obrar quanto pudiere- // 158v // mos en el tercio
de vuestra señoría. Y por prendas de nuestra obligación y muestras de nuestro buen deseo, hizimos
noticioso a vuestra señoría iba marchando desde
el domingo próximamente passado el tercio de
500 hombres con su maestre de Campo, don Francisco Pueyo, del consejo de su magestad y su maestro racional, çalmedina y juez ordinario de esta
ciudad, que entregará a vuestra señoría ésta, a
quien dará vuestra señoría la fe y crédito que mereze su persona y nuestra confiansa en lo que de
nuestra parte representare a vuestra señoría y a
esta ciudad nuebas ocasiones en que manifestar
su prevenida voluntad, siguiendo la de vuestra
señoría en obedecer y servir a vuestra señoría.
Dios Nuestro Señor guarde a vuestra señoría largos años en toda felicidad. Çaragoça y junio, a 20
de 1675.

Juliol MDCLXXV
Dilluns, al primer de juliol MDCLXXV. En aquest
die lo doctor en medecina Pau Fuster, mitjensant jurament, ha fet relació en lo consistori de
ses senyories com lo doctor Diego Figuerola,
advocat fiscal que era del General de Catalunya,
ha estat des de que féu relació a ses senyories,
que fou als [..] de mars pròxim passat, fins vuy
imposibilityat de exercir y cumplir a las obligacions de dit son offici de advocat fiscal per ocasió dels atxaques y indisposicions patieix, que·l
imposibilitan de dita servitut.

Don Ignasio Altarriba, don Jayme Juan de Arañón, don Blas Gerónimo de Ribera, don Miguel de
Mazporroda, don Felix Medel, jurados de la ciudad de Çaragoça. Antonio Domingo Español, secretario.

Dimars, a II. En aquest die, a les deu horas de la
matinada, vinguéa //158r // en la present casa de
la Deputació don Francisco Pueyo, [...] de sa
magestat, son mestre racional, salmedina y jutge ordinari de la ciutat de Çaragoza. Fonch rebut per los magnífichs assessors, advocat fiscal y
altres officials del General al cap de la escala de
la present casa, y per los senyors oïdors militar y
real, ab verguers ab massas, a la porta de la sala
dels reys de la present casa, que ix al terraplè
dels tarongers. Y los demés senyors consitorials
lo reberen fora de la porta que entra a la sala del
consistori. Estigué assentat sota del docer, tenint en lo mix los senyors deputats militar y
real, per estar absent lo senyor deputat ecclesiàstich. Y després de haver tingut un rato de rahonament, entregà a ses senyories lo dit senyor
don Francisco Pueyo una carta de crehensa dels

Muy illustres señores diputados del General del
principado de Cataluña.»
Dimecres, a III. En aquest die Francisco Colom,
sargento de la companyia de don Joan Ferrer
del tercio de la present casa de la Diputació,
constituïtb // 159r // personalment en lo consistori de ses senyories, ha renunciat lo càrrech de
sargento de la dita companyia a[...] atxaques
que pateix. E ses senyories, constant-los de la
dita [...] en virtut de una fe del doctor en medea. l’original d’aquesta carta es troba intercalat entre els folis
157v i 158r del dietari.
b. a continuació una fe, transcrita a l’Apèndix 1, pàgs. 1177.

a. a continuació una fe, trascrita a l’Apèndix 1, pàg. 1177.
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cina Anthon Marquès y Ermenter Massana, cirurgià, la qual és assí cusida signada de lletra A,
han admesa la dita renunciació, essent presents
per testimonis Jacinto Morató, tapicer, ciutedà
de Barcelona, y Joseph Blanch, verguer de ses
senyories.

de la Generalitat y [...]tat de la terra, lo qual original procés és assí cusit signat de lletra E.
En aquest mateix die, a la tarda, són vinguts en
lo consistori de ses senyories don Joan Amat y
don Joseph Vilana ab embaxada de part del
molt il·lustre bras militar dient que, per a respòndrer al paper de embaxada que per part de
ses senyories los és estat [...]a // 160r // tat a la
matinada, havian comesa la resolució [...] assí
personas del dit estament o bras militar per a
què, junt ab los officials de dit bras, resolguessen lo que aparexerie obrar en la ocasió present
y que avisarien a ses senyories de la dita resolució.

Dijous, a IIII. En aquest die ses senyories, per
medi dels senyors don Hierònym de Miquel y
Joseph Sauleda, cavaller, han enviat un paper de
embaxada al molt il·lustre bras militar del present Principat, lo qual és del thenor següent:
«Molta il·lustre senyor. Essent tant públicas las
hostelitats que lo exèrcit enemich obra, tant de
assiento en est Principat, y las pocas forças ab
què de present se troba lo nostre per a repel·lirlo y posar en llibertat la part tant principal de
Catalunya com és lo Ampurdà, ha donat ocasió
precisa a est consistori, cumplint a la obligació
de la fidelitat a sa magestat, que Déu guarde, y a
la conservació d’esta província, eixir, com en effecte han resolt quatre consistorials repartir-se
per lo present Principat a effecte de solicitar fer
lo major número de leva sie posible per a què,
junta ab nostre exèrcit, puga superar y obligar al
enemich retirar-se de tots nostres llímits, lo que
per medi d’esta embaxada o participa a vostra
senyoria lo dit consistori per a què //159v // vostra senyoria tinga a bé contribuir en tot allò apareixerà conduir al fi de què se logre ab tot acert
esta diligència. Y, si tindrà vostra senyoria alguna cosa particular que advertir-li, sie servit ferho. Y, així mateix, espera est consistori que los
particulars d’eix molt il·lustre bras, en totas las
parts, tindran [...], donaran la intel·ligència
convenient per a la facilitat de est servey y para
que se alcanse lo major de sa magestat, com així
o spera de la sana y recta intensió de vostra senyoria.»
E, poch aprés tornats que són estats en lo consistori de ses senyories dits don Gerònim de Miquel y dit Sauleda, han fet relació de lo que dit
molt il·lustre bras militar havia fet de resposta,
que miraria lo dit paper de embaxada y que participaria a ses senyories la resolució auria pres.

Divendres, a V. En aquest die, inseguint la deliberació per ses senyories presa en jornada del
primer del corrent, s’és partit de la present ciutat, per lo effecte en dita deliberació contengut,
lo molt il·lustre deputat ecclesiàstich en las parts
de la vegueria de Vich, Berga, Ripoll, Camprodon, plana de Ambàs, vall de Estolas, baronia
de Santa Pau, Manresa, Llusanès, que és sotsvegueria de Manresa, Prats del Rey y Olot. Va en
sa companyia Joseph Blanch, altre dels verguers
de ses senyories, ab sa massa.
En aquest mateix die són vinguts ab embaxada
per part del molt il·lustre bras militar los senyors
don Joan Amat y Joan Bonaventura Ferrer y de
Gualbes en resposta de la que, per part de ses
senyories, los fonch reportada lo die de ahir y
han entregat a ses senyories, per part de dit bras,
lo paper que és assí cusit, signat de lletra F.
En aquest mateix die han fet ses senyories las
ternas per la provisió del offici de andador de la
confraria de sant Jordi, còpia de las quals és assí
cusida y signada de lletras B et C.

En aquest mateix die me han ordenat ses senyories a mi, scrivà major del General, cusís en lo
present dietari lo original procés de la informació rebuda a instància del procurador fiscal del
General en orde a què se declara poder-se gastar
las pecúnias del General, attenent que lo exèrcit
enemich té occupat la major part del Ampurdà
del present Principat, a hont se troban moltas
taulas del General y Bollas per defensa dels drets

Disapte, a VI. En aquest die, havent ses senyories tingut intel·ligència que los senyors deputats del regne de Aragó havien deliberat enviar
un tercio en lo present Principat, desitjant
cumplir en la demonstració del agasajo que voldrien fer ab lo mestre de camp que vindrà ab
dit tercio, a imitació del que ha fet la present
ciutat ab don Francisco Pueyo, mestre de camp
del tercio de la ciutat de Çaragoza, han convidat personas dels tres estaments, ecclesiàstich,
militar y real, ço és, dos de cada estament, per a
què aconcellassen a ses senyories lo fahedor en
lo sobredit cas, que són las següents: per lo estament ecclesiàstich lo doctor Francisco de
Amigant, don Daniel Sayol, canonges de Barcelona; per lo estament militar don Hierònym

a. l’original d’aquesta ambaixada es troba intercalat entre
els folis 158v i 159r del dietari.

a. a continuació un procés, aquesta ambaixada i dos memorials, transcrits a l’Apèndix 1, pàgs. 1177-1179.
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de Miquel, don Bernat Aymerich y Cruïlles; per
lo estament real Jacintho Sagrera y Xiffré, ciutedà honrat de Barcelona; lo magnífich doctor
misser Balthazar Aguspi. Y després de ésser-se
juntats los sobredits senyors en lo consistori de
ses senyories y ésser-los estat proposat lo sobredit per orga del senyor deputat militar, per estar absent lo ecclesiàstich, han // 161r // fet de
resposta que, en lo dit cas de venir mestre de
camp [...] del regne de Aragó, que fessen mirar
los exemplars se trobassen en lo archiu de la
present casa en altres semblants casos y que segons ells consultassen ab los assessors de la casa
y consulens si podien gastar, no encontrant ab
capítols de Cort, y, després de sabut si podien
gastar, que·u consultassen si aparexie haver-ho
de fer y com.

162v

En aquest mateix die són vinguts en lo consistori de ses senyories, ab embaxada de part dels
molt il·lustres senyors concellers de la present
ciutat, los senyors don Pedro de Montaner y Jacintho Sagrera, ciutedà honrat, dient que la present ciutat de Barcelona se troba en estat de haver de tractar matèries que no sols tocan al
interès propi de dita ciutat, però encara al lustre, estimació y honor de la nació cathalana, y
perquè així la dita ciutat de Barcelona com la
nació no perda un punt de son lustre y puga
pèndrer més acertada resolució en negoci de
tanta importància, estimarie a ses senyories convidassen quatre cavallers en concideraciò de la
bona correspondència que en semblants casos
se han tingut las dos casas de Diputació y Ciutat, per a quèa, // 163r // ab altres quatre que
anomenarie la ciutat, vehessen [...] que serà
baix insertat, lo qual, per dits senyors embaxadors [...] entregat a ses senyories y aconcellassen son sentir sobre lo [...] contengut, lo qual
paper és assí cusit signat de lletra B y del thenor
següent:

En aquest mateix die s’és partit de la present
ciutat lo molt il·lustre senyor deputat real inseguint la deliberació per ses senyories presa lo
primer del corrent. Va en las parts de Lleyda y
altres, y se’n porta lo verguer de son estament,
ab massa.
Diumenge, a VII. En aquest die s’és partit de la
present ciutat per la de Tortosa y altres parts, per
lo effecte contengut en la deliberació del primer
del corrent, ab sa companyia Joan Rossell, passamaner, ab massa, en lloch de Joseph Cortès,
que ha de anar ab lo senyor deputat militar en altres parts del present Principat per lo effecte que
van los senyors consistorials sos companys.
Dilluns, a VIII. En aquest die és baxat en la Llotja
de mar de la present ciutat lo il·lustre senyor oïdor ecclesiàstich y s’és conferit en la casa del
General per a vèurer los fraus se havian comesos
en lo mes de juny proppassat.
161v

Dijous, a XI. En aquest die los senyors deputat
militar y oïdors ecclesiàstich y real, fent consistori en virtut del vot y deliberació pres al primer
del corrent, me han ordenat a mi scrivà major
del General, cusís en lo present dietari una certificatòria del doctor en medecina Francisco Matas del temps ha durat la malaltia del doctor Jacintho Gibert, receptor dels fraus del General,
la qual és signada de lletra Ga.

162r

Dimars, a XVI. En aquest die s’és partit de la present ciutat lo molt il·lustre senyor deputat militar per la vila de Martorell, Igualada y altres de
la vegueria de Barcelona y la Marina per lo efecte contengut en la deliberació del primer del corrent. Va ab sa companyia Joseph Cortès, altre
dels verguers de ses senyories, ab massa.

Dijous, a XVIII.En aquest die los senyors oïdors
ecclesiàstich y real, fent consistori en virtut de
vot y deliberació feta al primer del corrent mes de
juliol, me an ordenat a mi, Josaph Sauleda, subrrogat en lo offici de scrivà major del General de
Catalunya y present casa de la Diputació, cusís en
lo present dietari una certificatòria del doctor en
medecina Bernat Bòria del temps ha durat la malaltia de Joan Argila, scrivà major y secretari del
General, la qual és signada de lletra A.

«Moltb il·lustre senyor. En lo savi Consell de
Cent de la present ciutat celebrat als 17 de juliol
1675 foren fetas las proposició y deliberació
baix scritas y següents. Los senyors consellers y
vint-y-quatrena de guerra reberen lo die 14 del
corrent mes carta del senyor conceller ters y senyors consultats sots jornada dels 13 del dit
mes, del thenor que vostra senyoria serà servit
ohir. Y, vist per los senyors concellers y vint-yquatrena de guerra lo contengut en dita carta,
premeditant la gravedat de la matèria exprimida
en ella y las conseqüèncias que se’n podian sdevenir, resolgueren procurassen los senyors concellers y personas de la junta pèndrer totas
aquellas intel·ligèncias que semblant matèria
demanarian per a poder, ab major donament,
discórrer en elles y que·s tornàs a juntar lo endemà la vint-y-quatrena a fi y effecte de platicar
y discórrer lo que se haurie trobat sobre lo fet.
En aquest intermedi reberen altre carta per proa. a continuació una certificatòria, transcrita a l’Apèndix 1,
pàgs. 1179-1180.
b. l’original d’aquesta proposició i de les dues cartes que inclou
es troba intercalat entre els folis 162v i 163r del dietari.

a. a continuació una fe, transcrita a l’Apèndix 1, pàg. 1179.
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pi del dit senyor conceller y consultors de jornada dels 14 ab la qual demanavan la resposta de
la primera y proposaven novas rahons, y lo que
després de la primera carta havia succehit, com
serà vostra senyoria servit conciderar en dita segona carta, que·s llegirà a vostra senyoria, continuades totes dues al peu de la proposició. Y, havent-se per dits senyors conceller y
vint-y-quatrena de guerra premeditat y discorregut ab tota atenció lo contengut en la primera y segona carta, han conciderat que lo que en
// 163v // ellas se conté son matèrias de molt pes
y gravedat, en què interesse la present ciutat no
sols en lo que té mira a las prerrogativas y preheminèncias de sos tercios, com també al lustre,
stimació y honor de la nació catalana, que, per
ser la ciutat la metròpoli secular del Principat, li
incumbeix de obligació exir a tot lo que·s dega
fer y prevenir-ho, per a què ni la ciutat ni la nació perde cosa alguna de son punt y estimació.
Per lo que los aparegué que negoci tant important y que inclou en si differents conseqüèncias
se devia participar a vostra senyoria, per a què
vostra senyoria, ab sa acostumada prudència,
fos servit resòldrer lo del major assert en negoci
tant important, fent sabidor a vostra senyoria
que lo que fins ara han pogut percebir sobre est
fet los senyors concellers y vint-y-quatrena de
guerra, ab las intel·ligèncias y diligèncias fetas
per a la informació del que en los temps passats
ha succehit y se ha observat en corroboració y
força de la justícia que assisteix a la ciutat per a
insistir en lo empeño en què·s troban en Gerona, és estat sempre, en las occasions de crisis o
de [cam]panyas, los catalans han aportat lo segon lloch en las vanguàrdias, demprés de la coronelia que antes se trobava en los exèrcits de sa
magestat, que Déu guarde, com fou en lo siti de
Salses, puix en la ocasió que ab aquell exèrcit
tant lucit, en lo qual s’i trobaven més de dotse
mil catalans, formant-se en ell differents tercios,
al envestir las fortificacions foranas de la plaça
de Salsas per a donar principi al siti, marxaren
del dit exèrcit tres tercios, formant-se de ells un
batalló, que foren la coronelia del conde duque
de Olivares, governada per Juan de Arçe, lo altre esquadró de catalans // 164r // governat per
lo mestre de camp don Joseph Sorribes y lo altre squadró del regne de Aragó governat per
don Justo de Torres, marxant en la envestida de
las duas fortificacions foranes y plaça de Salses
en la forma següent, ço és, Joan de Arçe al qüerno derecho de dit batalló, al qüerno isquierdo don
Joseph Sorribes y al cos de ell don Justo de Torres, ab què·s veu clarament que lo tercio dels
catalans ocupava lo segon lloch. Y guanyadas ab
tant valor com se veu en aquella ocasió las ditas
fortificacions foranes, se posa lo siti en dita plasa
fent-se la circunvelació y trinxera, las quals prenia des de lo un cap del estany, y anant seguint

lo cordó donave fi al altre cap del estany, a hon
restà y asistí tant quant durà lo siti, y fins al rendiment de la dita plaça lo tercio dels catalans, ab
què se veu patentment que en aquella ocasió los
catalans ocuparen igual puesto del que tenia la
coronelia del conde duque de Olivares. Axí mateix se ha trobat que quant lo senyor don Joan
anà a socórrer la ciutat de Gerona marxava lo
exèrcit en la forma següent: la vanguardia aportava lo regiment del senyor don Lluýs de Aro y
consecutivament anava lo terçio de vostra senyoria, de qui ere mestre de camp en aquella
ocasió don Vicens Magarola, y subsecutivament
anaven per son orde los demés tercios, tant castellans com catalans. Y, axí mateix, en lo any
1657, que entrà en la provincia mossur de Candala, resolent lo senyor marquès de Mortara, virrey y capità general en aquella occasió, arrimaren un exèrcit a vista d’esta ciutat al marxar lo
exèrcit, per no trobar-se en lo dit exèrcit lo regiment del senyor don Lluýs de Aro, aportà la
vanguàrdia lo tercio de vostra senyoria, de què
era en aquella occasió mestre de camp lo general de la artilleria don Joseph Galceran de Pinós,
y tras de ell venian los demés tercios y entre ells
s’i trobava lo tercio de Lisboa, que és lo més antich de tots los tercios, puix // 164v // tingué
principi la formació de ell quant se féu la armada nacional del senyor don Juan de Austria. Y,
anant continuant la marxa del exèrcit, isqué al
encontra lo dit regiment de don Lluýs de Aro y,
incorporant-se ab lo exèrcit se posà de vanguardia y restà consecutivament lo dit tercio de vostra senyoria, y ab exa forma arribà a vista d’esta
ciutat, y, anant-se retirant lo exèrcit de Candala
y anant lo senyor marquès de Mortara en son
seguiment, marxaren sempre en la sobredita
forma tota aquella campanya, en la qual se conseguiren tots aquells successos tant felices per
las nostras armas. Y estos són los exemplars que
fins ara se han trobat, havent-se tingut també
intel·ligència que en las guerras passadas los aragonesos en son regne ocupavan la matexa graduació y que est seria lo estil en totas las demés
provincias y regnes. Y encara que se hauria dit
que en la campanya passada lo mestre de camp,
Francisco Marí, no hauria reparat en las prerrogativas y preheminèncias, no tenint-ne la ciutat
notícias ni fins ara no las té ab certitut, no podria [...] lo poch reparo de un particular danyar
al comú ni prejudicar a la nació. Totas estas rahons se proposan a vostra senyoria per a què la
resolució que judicarà sia més convenient per la
conservació de las preheminèncias del tercio de
vostra senyoria, honor y stimació de nostra nació, per a què en tot se puga acudir al del major
servey de sa magestat y benefici comú.»
E immediatament foren llegides las ditas cartas
del // 165r // senyor conceller ters, coronel y
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consultors, de jornada de 13 y 14 del corrent,
narradas ab la sobre incertada proposició, que
són del thenor següent:

niam per saber lo que sa excel·lència era estat
servit resòldrer sobre lo del nom, perquè estavam desconsolats que fossem restats sens ell la
nit antes. Al que sa excel·lència nos ha respost
que los molts negocis grans havia tinguts li havian fet olvidar aquest y, encontinent, ha fet cridar lo mestre de camp general, que estava fora
dit aposento, y li ha recitat la pretensió y quexa
que jo tenia. Al que dit mestre de camp general
ha respost que sempre lo nom se prenia en totas
parts tenint dels ajudants la mà dreta del sargento major aquell que·s trobava que son tercio era
de guarda y que si no se ere fet fins assí exa
// 166r // plaça era estat perquè tots los mestres
de camps eran catalans y devian haver volgut fer
aquest agasajo al meu ajudant. Y, replicant-li
que, essent jo coronel, se’n devia a mon ajudant
exa atensió, com ha respost dit mestre de camp
general que lo ajudant no anave ni devia anar en
mon nom, sinó en nom de don Emanuel Semmanat, mestre de camp, perquè jo no podia estar a ordes del governador Cascar, al que se li ha
replicat que, com lo senyor virrey estave dins la
plaça, los ordes los prenia jo com exint del senyor virrey y no del governador Cascar, ab què
fins ara restam las nits sens nom per no haver
volgut cedir sens tenir de vostra senyoria antes
lo orde del que devem obrar. Y després, entrant
a disputar lo cap principal de què vostra senyoria entenia i·ns havia donat orde que sos tercios,
posant-se en plaça de armas, seguissen sempre
immediats al regiment de la guardia, attès que
assistia en lo exèrcit un conceller qui era coronel
d’ells, y açò era segons los exemplars tenia sempre vostra senyoria de las voltas eran exits concellers. Y no sols concellers, però encara mestres
de camp, recitant-los lo que passà en lo any que
arribà Candala fins a Granollers, que era mestre
de camp don Joseph de Pinós, que, no estant al
principi de la campanya lo regiment de la guardia, tingué lo tercio de vostra senyoria la vanguardia y després de ésser arribat en lo exèrcit lo
regiment seguí sempre immediat a dit regiment
lo tercio de vostra senyoria, conforme ja vostra
senyoria té aquí ben notat, sobre tot lo que y ha
hagut grans contradiccions de una part y altre.
Y al últim de tot ha conclòs lo senyor virrey que
ell desitjava obrar per la ciutat tot lo que fos
possible, però que perjudicar als altres tercios
espanyols vells en lo de la vanguardia que no se
atreviria a tal sens orde de sa magestat, que era
dueño de tot. Y que si la ciutat no volia cedir a
dita pretensió, que acudís a sa magestat y li representàs las rahons y exemplars te- // 166v //
nia, perquè sobre d’ells manàs sa magestat lo
que seria servida. Y que si·s resolia vostra senyoria fer dita petició y empeño, que vostra señoria
avisés al senyor virrey ab còpia del paper que enviaria a sa magestat, per a què sa excel·lència pogués també scríurer a sa magestat. També ha

«Molt il·lustre senyor. Quant don Joseph de
Bru arribà assí ab los ordes del que devian obrar
los senyors consultors y jo, en quant a las precedèncias que·m tocavan per conceller coronel
y, per consegüent, als tercios que estan a mos
ordes, no poguerem posar-o en execució de introduhir la plàtica ab sa excel·lència per saber
los intents tenia fins a 10 de aquest, que hisqué
de casa, a hont havia estat detingut per causa de
unas tersianas leves me duraren alguns dies. Y,
essent anat lo mateix dia a besar la mà a sa excel·lencia, no tinguerem may lloch per tractar
semblant matèria y lo endemà entrà lo tercio del
senyor marquès de Leganés, y a la matexa nit,
anant los ajudants a pèndrer lo nom en casa del
governador d’esta plaça Cascar, qui acostuma
donar-lo en ella lo sargento major de la plaça. Y
sempre totas las nits, havent tingut lo qüerno
dret lo meu ajudant exa nit, fou primer a posarse en aqueix puesto lo ajudant de dit marquès
de Laganés y, per moltas rahons que li donà lo
meu ajudant perque·l dexàs y, particularment,
per la possessió tenia totas las nits després que
yo estava assí ab lo tercio, no·s volgué mòurer,
per lo que lo ajudant se’n vingué a donar-me’n
rahó y no prengué lo nom. Y jo, encontinent,
ab parer dels senyors consultors, aní a donar-ne
rahó al senyor virrey. Y encara que eran las onse
horas de la nit, representant a sa excel·lència lo
que // 165v // havia passat ab mon ajudant y que
estava ab viu sentiment haguessen volgut fer exa
novedat després de la observància de un mes y
mitg. Al que sa excel·lència fou servit respòndrer si era la intenció de la ciutat de Barcelona
de voler lo puesto antes del regiment de la guardia o de alternar ab ell. Al que respongué que
exa ciutat no pretenia tal, que per ésser lo regiment de la guardia de sa magestat sempre donaria la mà dreta y vanguardia, però que si era son
intent després de dit regiment lo tenir sos tercions lo immediat puesto seguint sempre
aquell, tant en plaça de armas com altrament,
per ésser jo lo coronel de tots los tercios y ésser
més preheminent dit puesto que·l de mestre de
camp. Al que sa excel·lència fou servit ensenyar
agrado, particularment, al que diguerem de no
voler disputar-o ab lo regiment de la guardia. Y
al últim digué que ell se informaria de las rahons
que tenia lo mestre de campo y en tot lo que
possible desitjave donar gust a la ciutat, y avisaria de la resolució se pendria en la dita pretensió.
Lo endemà a 12, sobre vespre, som anats a besar la mà a sa excel·lència, vehent que no·ns havia enviat a dit cosa alguna y li haviem dit ve85
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disputat que venint un deputat que governaria
los tercios qui aleshores tenia de tenir la vanguardia. Al que se li ha respost que creyan vostres senyories en aqueix cas, essent fora de Barcelona, donaria la mà al diputat y son squadró y
després immediatament seguiria lo esquadró de
vostra senyoria, que lo esquadró del diputat y
conceller fessen un squadró junts, lo que tampoch no ha aparegut ho aplaudissen.

que·y ha en ell lo alferez del mestre de camp ab
cent infants. De tot ne donam a vís a vostra senyoria perquè se servesca ordenar-nos lo que
devem obrar. Y donam també notícia a vostra
senyoria que, si acàs se resol, com // 167v // crehem, donar-ne rahó a sa magestat, que sia specificant-li que vostra senyoria ab molt gust done
la vanguardia y preheminència al regiment de la
guardia, no pretenent opposar-se a aquell, puix
la intensió de vostra senyoria és sols seguir immediatament a dit regiment en tot y per tot. Y a
bé que, ab la carta que ahir escriguerem a vostra
senyoria del que havia passat, especificavam lo
matex, ab tot, segons las notícias tenim dels qui
no miren ab bons ulls la pretensió per vostra senyoria tant deguda, és convenient que en la carta que vostra senyoria escriurà a sa magestat,
quant determini escríurer-la, reste ben especificat com al regiment de la guardia no se li perturbaria en manera alguna la venguardia. Las
novas que de present tenim són que esta nit, a
les nou horas, són arribats dos paysans dient
com lo enemich ha desemparat a Figueres y retirada sa guarnició, y que son exèrcit estava a la
Junquera y que publicava volia atacar a Bellaguarda, lo que Déu no vulla y guarde a vostra
senyoria felices anys, aguardant sempre lo que
vostra senyoria serà servit manar-nos. Gerona y
juliol, 14 de 1675. Besa les mans de vostra senyoria sos majors servidors Joseph Bosser, conceller ters y coronel, Joseph de Navel y Erill,
consultor, don Joseph Bru.

Y assò és per major lo que se à passat sobre lo
que vostra senyoria s’és servit pèndrer-hi la resolució aparexerà més convenient, com de sa
prudència y maduresa se spera, servint-se vostra
senyoria ab la prestesa possible donar-nos avís
del que devem obrar, y quant vostra senyoria
resolgue acudir a sa magestat, per haver de menester algun temps en la resposta, en lo entretant se servirà vostra senyoria avisar-nos lo que
jo dech obrar en quant lo virrey isqués en plaça
de armas i·ns manàs exir en ella, i·ns protestàs
convenia isqués dit tercio y ma persona, no obstant ma pretensió, y no volgués concedir-nos a
mon tercio y a mi, com a coronel d’ell, lo puesto immediat y consecutiu al del regiment. Y
assò que sia ab la prestesa possible y per propi,
perquè ja nostra cavalleria féu ahir plaça de armas en lo pont major y diu-se que·l enemich
aniria del tot retirant per passar lo coll del Portell. Guarde Déu a vostra senyoria molts anys.
Gerona y juliol // 167r // 13 de 1675. [Besa les
mans de vostra senyoria son major servidor],
Joseph Bover, conceller ters. Joseph de Navel y
Erill, consultor. Don Joseph de Bru, consultor.

Molt il·lustres senyors concellers y vint-y-quatrena de guerra.»

Molt il·lustres senyors concellers de Barcelona y
24a de guerra.»

Y havent-se en dit concell comesa la matèria
proposada, com és, // 168r // a cert número de
personas per a què aconsellassen a dit conseller
aparexeria haver-se de fer y obrar, resolgueren
aconcellar que los senyors consellers ajuntassen
un número de personas que eran elegides per la
patent de coronel y quatre persones més pèritas
en la matèria militar, encara que no fossen de
Consell de Cent, y que se demanàs conferència a
vostra senyoria per a tenir concernència en la
matèria, axí per haver de exir en campanya un senyor deputat com per ésser interès de vostra senyoria lo d’esta ciutat, per lo lustre de la nació.
Sobre del qual lo mateix Consell resolgué que lo
paper fet per los senyors concellers y personas de
la vint-y-quatrena y dotsena vuy per los senyors
consellers anomenada inseguint la deliberació
feta per lo present Concell lo die present, sia
aquell posat en execució a effecte que del que·ls
aparexerà haver-se de obrar ans de posar-se en
execució se participe al dit Consell.»

«Molt il·lustre senyor. Continuant en donar
avís a vostra senyoria al que·ns està passant assí
aserca de las preheminèncias, diem com anit
passada me convidaren, per part de sa excel·lència, a consell de guerra per a avuy de matí, dient
que asistirien en ell tots los coronels y mestres
de camp. Després vingué altre recado dient que
no’m mogués fins altre orde, ab què vuy no se
ha ajuntat dit consell de guerra, sinó que, tocant lo entrar la guardia avuy, tant de palàcio
com demés puestos, al tercio de vostra senyoria
y, havent previngut don Emanuel Semmanat al
mestre de camp general com tenia la gent a
punt per a entrar-la, no obstant que seria sens
pèndrer lo nom, lo que s’és fet per a què no
pensasen voliem faltar al servey. No obstant esta
pretenció dita guardia no la havem entrada,
sinó que la gent del marquès de Leganés ha
continuat aquella. Crehem que deu ser estat
perquè lo cuerpo de guardia principal no restàs
sens sant, ab què la gent de nostre tercio sols
restà ab la guardia del fort del condestable,

E ses senyories han respost que de molt bona
gana convidarian personas per lo sobredit effecte.
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Divendres, a XVIIII. En aquest die al matí han fet
convidar ses senyories, per tractar los negocis de
la present ciutat de Barcelona, segons lo paper
que lo die de aïr los fonch reportat per part dels
molt il·lustres senyors concellers de aquella, los
senyors vescompte de Joch, don Francisco de
Areny, baró de Claret, don Narcís Descallar y
don Pedro Planella, per a què junt ab las personas que nomenarà la ciutat aconcellen lo fahedor en matèria tant grave. Y per medi de Joseph
Sauleda, cavaller, y lo doctor Gismundo Boffill,
ciutedà honrat, han enviat una embaxada a dits
molt il·lustres senyors concellers fent entèndrer
a ses senyories la diligència havie fet lo molt
il·lustre consistori y que per las quatre de la tarde del die present estarien junts en la // 168v //
present casa de la Diputació los sobredits senyors vescompte de Joch y demés aguardant las
personas nomenadoras per dits molt il·lustres
senyors concellers. E poch aprés tornats que
són estats en lo consistori de ses senyories, los
dits Sauleda y Buffill han fet relació que los molt
il·lustres senyors concellers havien feta molta estimació de la merçè ses senyories los feya y que
per a la dita hora de las quatre de la tarda anirien
per part de la ciutat dos cavallers y dos ciutadans
a tenir la dalt refferida junta.

la ciutat ab las personas anomenadas per part de
dits senyors concellers y se ha ajustat que fos la
junta per las sinch de la tarda.
En aquest mateix die a la tarda, antes de anar en
la casa de la ciutat, los senyors anomenats per
part de ses senyories són vinguts en la present
casa y han entregat son parer en scrits en orde al
paper de la ciutat, que·s continuat en lo present
dietari en jornada de 18 del corrent, lo qual és
del thenor següent:
«Molta il·lustre senyor. Vist lob que vostra senyoria és estat servit participar-nos en orde
//169v // a les competències militars en què vuy se
troba lo molt il·lustre senyor conceller coronel
nomenat per la ciutat de Barcelona y noticiosos
també del que, per part de la mateixa ciutat nos
és estat significat, que·s reduheix a què dita ciutat entén haver de insistir en què lo coronel
conceller deu tenir la avantguàrdia després del
regiment del rey nostre senyor, que Deú guarde. Attenent que la qualitat de la matèria és de
si tant segrada, per emanar dels singulars serveys
ab què nostres antepassats han sabut merèixer
estas y altres majors prerrogativas, y que trobant-se vuy lo present Principat, com també
dita ciutat, prosseguint lo real servey ab demonstracions no inferiors a las antiguas, si no
superiors a sas forsas. Havent per altre part regonegut los exemplars que poden conduhir a la
occurrència de la matèria present, entenem que
vostra senyoria deu acompanyar y assistir a la
dita pretensió de precedència deguda al conceller no trobant-se lo tercio de la Deputació, per
restar a favor de las rahons que abaix se ponderaran y las demàs que sabrà idear la prudència
de vostra senyoria. Perquè és regla militar molt
assentada que lo tercio provincial a hont actualment se està fent la guerra o per la rahó de trobar-se més interessats ab los progressos o per
conciderar-se més prompte a las operacions per
conduhir a sa defensa, té la prelacia a tots los altres, sempre se sie may interturbada ni competida a ninguna de quantas nacions se troban militar ab altres, quant és en sas pròpias campanyas.
Y en eixa conformitat se és sempre practicat en
Espanya y fora de ella. Que en lo socorro de Gerona, essent mestre de camp de la // 170r // ciutat don Vicens Magarola, seguí ab son tercio
immediatament la marcha després del regiment
de la guardia, rellevant la guardia principal del
senyor don Joan, obtinguda per dit regiment
del rey nostre senyor. Que, essent mestre de
camp del dit tercio de la ciutat lo general de la
artilleria don Joseph de Pinós, en differents oc-

En aquest mateix die, a las quatre horas de la
tarde, vingueren en la present casa de la Diputació per a tractar lo fahedor segons lo paper de
què se fa menció en jornada de aïr, ço és, per
part de ses senyories los senyors don Anthon de
Perapertussa y Vilademnay, vescompte de Joch;
don Francisco de Areny y Toralla, baró de Claret; don Narcís Descallar, don Pedro Planella. Y
per part del consistori dels molt il·lustres senyors concellers de la present ciutat los senyors
don Pedro de Montaner, lo doctor misser Hierònym Ferrer, donsell, lo doctor misser Joseph
Bru y Aquiles, Hyacintho Sagrera, ciutedà honrat. Estigueren junts en la sala del consistori de
la present casa, assentats per son orde, devant la
porta de dita sala que ix al //169r // <al> terraplè
dels tarongers, la que és més prop del [...], la
mà dreta las personas anomenadas per part de
[...].
Disapte, a XX. En aquest die són vinguts en la
present casa los quatre cavallers anomenats per
ses senyories a effecte de vèurer exemplars en lo
arxiu de la present casa per lo sobredit negoci
de la ciutat.
Diumenge, a XXI. En aquest die a la matinada
són tornats en la present casa los sobredits senyors anomenats per part de ses senyories y, per
medi del síndich del General, han enviat un recaudo als molt il·lustres senyors concellers a effecte de demanar hora per a juntar-se en casa de

a. l’original d’aquest paper es troba intercalat entre els folis
168v i 169r del dietari.
b. a continuació ratllat paper.
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casions logrà lo primer lloch després de dit regiment de la guardia, observant tots estos en assò
los demés altres exemplars antichs, que, per no
cansar, no acumulam a vostra senyoria. Per lo
que los nobles don Anthon de Perapertusa Vilademany y Cruïlles, vescompte de Joc, don Francisco de Areny y Toralla, baró de Claret, don
Narcís Descallar y don Pedro Planella y Cruïlles
són de sentir que serà molt conforme a la precedència y attencions a vostra senyoria assistir
ab cartas, embaxadas y qualsevols altres medis
dels que vostra senyoria stila en semblants occasions a tant justa y fundada pretensió de la ciutat y ladear-la en tot fins a la cumplida execució
de ella, attès que los interessos que poden resultar de aquest empeño són tant comuns y conformes al útil y estimació de la provincia.»

171r

Dimars, a XXIII. En aquest die ses senyories, per
medi de Joseph Sauleda, cavaller, y lo doctor
Gismundo Buffill, ciutedà honrat, han enviat un
paper de embaxada als molt il·lustres senyors
concellers de la present ciutat participant-los la
resolució presa lo die de ahir, ab parer dels quatre cavallers anomenats per part de ses senyories,
sobre los negocis de precedències que de present se offereixen a la dita ciutat, lo qual paper és
assí cusit signat de lletra B y del thenor següent:
«B. Molta il·lustre senyor. Havent est consitori
conferidas las rahons que acompanyan a vostra
senyoria per la precedència tant deguda als tercios de vostra senyoria, de present governats per
lo molt il·lustre conceller coronel, de tenir lo
puesto immediat en la campanya y demés funccions militars, quant lo tercio o regiment del
General no se troba en ella, al regiment de la
guardia del rey nostre senyor, que Déu guarde,
axí per la pocessió en què estan dits tercios de
vostra senyoria com per ésser la present ciutat lo
membre més principal y cap de Catalunya, rahons que no admeten objecció, ab las personas
elegidas per al major acert de negoci tant grave
se ha acordat que, per la occurrència del temps y
perill en la tardansa, fos prompte la resolució,
deliberant est consistori, com ho ha // 171v //
fet, en continuació del desitx té de aplicar-se en
tot lo que sie de conveniència y lustre de vostra
senyoria y la obligació de no faltar a cosa que
interesse lo present Principat y sos naturals, enviar persona al excel·lentíssim senyor lloctinent
y capità general a effecte de representar las sobreditas rahons, confiant pendra favorable resolució a petició tant justa, conservant als tercios
de vostra senyoria ab sas prerrogativas, specialment quant vostra senyoria assisteix al real servey ab número tant considerable de gent. Estimarà a vostra senyoria est consistori tinga per
accepte esta demonstració, assegurant a vostra
senyoria va acompanyada ab lo desitx de ensenyar son affecte en tot lo que sie de major conveniència de la ciutat de Barcelona y son molt
il·lustre consistori.»

Y encontinent són anats los sobredits senyors en
casa la ciutat a tenir la conferència. E poch aprés
són tornats en la present casa y han fet relació a
ses senyories que la ciutat feye molta estimació
de la offerta que feyen ses senyories a la ciutat,
conforme lo sentir de las quatre personas nomenadas per ses senyories. Y que, havent-los entregat semblant paper en escrits del que havien entregat a ses senyories, havien fet reparo que lo
paper no contenie lo que devie fer la ciutat en
cas de no voler sa excel·lència //170v // no donar
la precedència al molt il·lustre senyor conceller
coronel que·s pretenie. Y que, essent tant o més
propi de la Deputació que de la ciutat, per tractar-se de prerrogatives de la nació, que estimarien a ses senyories diguessen son sentir en
quant en aqueix cap. E ses senyories han suplicat als senyors vescompte de Joc y demés senyors de la junta se servissen conferir-se lo die
de demà en la present casa per a respòndrer a la
sebredita rèplica o reparo que fan ditas personas
nomenadas per part de la ciutat.
Dilluns, a XXII. En aquest die los sobredits senyors vescompte de Joc y demés senyors de la
junta nomenada per ses senyories se són conferits en la present casa de la Diputació per a
resòldrer y aconcellar a ses senyories lo fahedor
sobre lo reparo que feren los senyors anomenats
per part de la ciutat en lo paper que dits senyors
los entregaren lo die de ahir. Y són estats de parer que ses senyories devien enviar persona al
excel·lentíssim senyor lloctinent y capità general
per a representar-li las rahons que asisteixen a la
present ciutat de Barcelona, per a què sos tercios sien conservats en la prerrogativa de tenir lo
puesto en la campanya y demés funcions de
guerra immediat al regiment de la guardia de sa
magestat, que Déu guarde, en lo cas que lo tercio o regiment del General de Catalunya no se
troba en ella.

E poch aprés tornats que són estats los dits embaxadors en lo consistori de ses senyories, han
fet relació que los molt il·lustres senyors concellers havien fet de resposta que comunicarien lo
sobredit paper de embaxada ab les quatre personas anomenadas per part de la ciutat.
En aquest mateix die són vinguts en la present
casa de la Diputació los senyors don Pedro
Montaner y Hyacintho Sagrera, ciutedà honrat
de Barcelona, ab un recaudo de part dels molt
a. l’original d’aquesta ambaixada es troba intercalat entre
els folis 170v i 171r del dietari.
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il·lustres senyors concellers de la present ciutat,
dient que dits senyors concellersa // 172r // de la
present ciutat havien rebut una carta del
excel·lentíssim [...], de la qual han entregat a ses
senyories per a què fossen servits [...] y dir son
sentir. E ses senyories han respost la mirarien y
respondrien a dits senyors concellers, la qual còpia de carta és assí cusida signada de lletra A.

E poch aprés tornats que són estats los dits embaxadors en lo consistori de ses senyories, han
fet relació que los molt il·lustres senyors concellers enstimaven molt la atensió de ses senyories
y que, eix[...] lo dit paper de embaxada com lo
capítol de la carta de don Joseph Sorribes, o
participarien a les persones nomenades per part
de la ciutat per a què aconcellassen lo fahedor.

En aquest mateix die, per medi de Joseph Sauleda, cavaller, y lo doctor Gismundo Boffill, ciutedà honrat, han enviat ses senyories un paper
de embaxada als molt il·lustres senyors concellers ab inserta de un capítol de carta de don Joseph Sorribes, tinent coronel del regiment del
General de Catalunya en la campanya de Salsas,
dient son sentir sobre lo contengut en la carta
de sa excel·lència, còpia del qual paper de embaxada és assí cusit signat de lletra B y del thenor
següent:

Dimecres, a XXIIII. En aquest die són vinguts en
la present casa y consistori de ses senyories los
senyors don Batista Planella y Jacintho Sagrera,
ciutedà honrat, ab embaxada de part dels molt
il·lustres senyors concellers de la present ciutat,
donant gràcies a ses senyories per la resolució de
enviar embaxadós al excel·lentíssim senyor virrey sobre la justificació de la pretensió del molt
il·lustre senyor conceller coronel. // 173r // Y axí
mateix han participat a ses senyories que la present ciutat ha nomenat per embaxador a un cavaller y ciutedà per a dit effecte.

«B. Moltb il·lustre senyor. No obstant la còpia
de la carta del excel·lentíssim senyor virrey, que
se ha servit vostra senyoria participar a est consistori per medi de don Pedro Montaner y Hyacintho Sagrera, com en lo capítol segon de dita
carta se veje que sa excel·lència ha tinguda sinistra informació segons lo contengut en un capítol de la carta que scrigué a est consistori don
Joseph Sorribes, tinent coronel del regiment del
General de Catalunya en la campanya de Salsas,
que junt ab est paper de embaxada posam en mà
de vostra senyoria, havem resolt, ab parer dels
quatre cavallers elegits per part de est consistori,
continuar en lo que ab altre paper de embaxada
havem offert a vostra senyoria lo die present.
Vostra senyoria disposarà lo més convenient segons son sentir, que serà lo més acertat.»

173v

Y lo capítol de la carta de don Joseph Sorribes,
tinent coronel // 172v // del regiment del General en la campanya de Salsas, del thenor següent:
«Desprésc de vingut lo regiment en est exèrcit,
havent-hi opposició de cabos y pretentors per
què no se’ns donàs la vanguardia , o ha esforsat
tant bé lo compte de Santacoloma y lo marquès
de los Balbasses que som exits ab ella, fent un
batallon lo mestre de camp Joan de Arçe, don
Juste de Torres y est regiment de vostra senyoria, ab orde assentat de què un die aporte el
cuerno derecho el marquès de Mortara y altre dia
nosaltres, ab què tenim tot lo onor que se’ns
pot dar en la guerra.»

Diumenge, a XXVIII. En aquest die, per medi de
don Anthon Reart, scrivà de manament y secretari de la provincia, foren reportades a ses senyories las insiculacions dels llochs vaccants de
diputats y oïdors de comptes, com en aquella se
conté, lo memorial de las quals és assí cusit signat de lletra A, y axí mateix dels llochs vacants
dels officis, lo qual és signat de lletra B. Y per
quant lo excel·lentíssim lloctinent y capità general de sa magestat, que Déu guarde, en lo
present Principat se troba en campanya ab son
real exèrcit, governant aquell y apartat en distància gran d’esta ciutat, no pogué en persona
ordenar lo convenient en la formalitat de las insiculacions, fent estas cosa en virtut de real orde
de sa magestat, ab sa real carta de 11 el corrent,
nos ha entregat ell mateix un decret de dit excel·lentíssim senyor, en virtut del qual elegeix y
anomena a la persona del molt reverent canceller a fi y effecte de què, per esta vegada tant solament, en nom de sa excel·lència, puga fer y ordenar tot lo que convindrà tocant a ditas
insiculacions, dependent y emergent de aquellas, com més llargament en dit decret és de
vèurer, que és assí cusit signat de lletra D.
Dilluns, a XXVIIII. En aquest die me han ordenat
a mi, scrivà major del General, cusís en lo present dietari una carta de sa magestata, // 174r //
que Déu guarde, la qual és signada de lletra A y
del thenor següent:
«Laa reyna governadora. Diputados. Por vuestra
carta de 6 deste he visto lo que me representáis en
ocasión de hallarse el exército de Françia tan de

a. a continuació una carta, transcrita a l’Apèndix 1, pàgs.
1180-1181.
b. l’original d’aquesta ambaixada es troba intercalat entre
els folis 171v i 172r del dietari.
c. l’original d’aquest capítol de carta es troba intercalat entre
els folis 172v i 173r del dietari.

a. a continuació dos nomenaments reials, un despatx i una
carta, transcrits a l’Apèndix 1, pàgs. 1181-1184.
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assiento en el Ampurdán, destruyendo aquel país,
que es el más pingüe, y ser necessario para evitar
estos daños y los que se pueden seguir el procurar
port todos los caminos posibles hazer el mayor esfuerço a más del que ha hecho essa provincia, gastando cantidades considerables en la gente que ha
leventado. Ha deliberado últimamente esse consistorio que salgan los tres diputados y oidor militar, repartiéndose por las unversidades a fin de solicitar nuevas levas, pagadas del dinero del
General, que es mayor demostración de lo que pueden sustentar sus effectos, y que ejecuteréis esta resolución sin perder punto, por ganar los instantes
en el real servicio y beneficio universal de la provincia, y me suplicáis sea servida de tenerlo por accepto. Y porque esta nueva deliveración es la mayor que ha podido manifestar vuestra innata
fidelidad y celo, os lo agradesco y estimo en el grado
que merecéis, esperando que con este esfuerço y los
que he resuelto se hagan para engrossar el exèrcito
nos ha de dar la Magestad Divina feliz successo en
essa guerra, en que tendréis la parte que solicita
vuestra fineza, de que me quedará siempre la memoria, que experimentaréis en lo que os tocará y
fuere más de vuestra combeniencia. Datada en
Madrid, a XIX de julio MDCLXXV. Yo, la reyna.

del General de Catalunya, que·s continuat en la
dili[gència ...] presa al primer del mes de juliol
proppassat, me han ordenat a mi, scrivà major
del General de Catalunya, cusís en lo present
dietari una certificació del doctor en medecina
Jaume Pujades del temps ha durat la malaltia de
Joseph Ferrer, notari real col·legiat, scrivent ordinari de la scrivania major del General de Catalunya, la qual és signada de lletra B.
En aquest mateix die és vingut en lo consistori
de ses senyories lo senyor don Pedro Planella y
Cruïlles, embaxador enviat per se senyories en
la ciutat de Gerona, y en presència del senyor
vescompte de Joch y baró de Claret, persones
anomenades per ses senyories ab lo senyor don
Narcís Descallar, que ere absent, a effecte de
aconcellar-los lo que devian obrar en lo fet de
las precedèncias dels tercios del General y ciutat
de Barcelona, ha fet relació del que havia representat al excel·lentíssim senyor duch de San
German, lloctinent y capità general de sa magestat, que Déu guarde, en lo present Principat,
las rahons y exemplars que tenien los dits tercios
asserca de la justificació de ditas precedèncias. Y
que sa excel·lència havia respost havie donat
part a sa magestat y que no podia pèndrer resolució fins a tenir resposta, però que en lo entretant que venia la dita resposta y orde de sa magestat farà lo que puga y estiga en son arbitre
aserca dit fet, com és de vèurer ab la carta que,
axí mateix, entregà a ses senyories de sa excel·lència, que·s assí cusida signada de lletra E.
Y, axí mateix, entregà dit embaxador carta de sa
excel·lència per sa magestat en recomendació
de la pretensió de ses senyories.

Vidit don Michael de Navarra, vicencancellarius.
Vidit Exea, regens. Vidit don Josephus de Boxadors,
regens. Vidit don Michael de Çalba. Vidit don Laurencius Matheu, regens. Don Franciscus Isquierdo
de Berbegal, secretarius.»
174v

Dimars, a XXX. En aquest die, a les deu horas del
matí, se féu extracció de insiculadors per insicular los llochs vaccants de present de deputats y
oïdors y officis de la present casa de la Diputació, com és acostumat fer-se tots anys a 15 de
maig, y per no ser vengudes les nominacions de
Madrid en lo temps prefigit de dit die de 15 de
maig no s’és feta fins lo present die.

175v

En aquest mateix die, per medi de don Anthon
Reart, scrivà de manament y secretari de la provincia, són estats reportats a ses senyories sis decrets de diverses personas que no han pogut ser
hàbils en dita insiculació si no és en virtut de decret, los quals són assí cussits signats de números 1, 2, 3, 4, 5, y 6.

Dissapte, a III. En aquest die, per medi de Joseph
Sauleda, cavaller, y del doctor Gismundo Buffill,
ciutedà honrat de Barcelona, han enviat ses senyories una embaxada als molt il·lustres senyors
concellers y savi Concell de Cent de la present
ciutat, y, després de explicada de paraula, la han
entregada en scrits a dits senyors concellers y savi
Concell de Cent, la qual és del thenor següent:

Dijous, al primer de agost MDCLXXV. En aquest
die los il·lustres senyors oïdors ecclesiàstich y
real feren consistori en virtut de vot fet per lo
noble y magnífich doctor de la Real Audiència,
magnifichs assessors y advocat fiscala // 175r //

«Molt il·lustre senyor. Lo consistori de diputats
y oïdors del present Principat, en concideració
de la pèrdua que, per las comuns notícias ha
entès de la plaça de Bellaguarda, las conseqüèncias que poden subseguir-se en notable prejudici del dit Principat, per estar en lo principi de la
campanya passant los enemichs al siti de altra
plaça, y los serveys tant conciderables que vostra
senyoria y tota Catalunya ha fet y de present
continua, proposa a vostra senyoria si seria bé
que los dos consistoris de Ciutat y Diputació,

a. l’original d’aquesta carta es troba intercalat entre els folis
173v i 174r del dietari.

a. a continuació sis ordres, una fe i una carta, transcrites a
l’Apèndix 1, pàgs. 1184-1187.

Agost MDCLXXV
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continuant la correspondència que sempre han
tingut y observat, // 176r // representassen a sa
magestat, que Déu guarde, lo estat [...] provincia la necessitat tant urgent de assistèncias per
[...] continuar en lo real servey , las demonstracions [...] y per a deliberar ab tot assert segons
la resolució de vostra senyoria [en lo] fahedor.»
E poch aprés, essent tornats los sobredits embaxadors al consistori de ses senyories, han fet relació que los molt il·lustres senyors concellers y
savi Concell de Cent, per medi de don Batista
Planella y Cruïlles y Gaspar Sabater, ciutedà
honrat, responent a la dita embaxada han dit
que venian bé en lo contengut en ella y que
scriurian a sa magestat fent correu extraordinari, com millor aparegués a ses senyories, representant lo estat de la provincia y la necessitat
tant urgent de assistència, com en effecte han
enviat carta per a sa magestat y, junt ab la del
consistori de ses senyories, són estades tremesas
ab certificatòria per la estafeta ordinària al agent
del General de Catalunya en cort, per a què las
pose en la real mà de sa magestat.
176v

Dimars, a VI. En aquest die és tornat en lo consistori de ses senyories lo il·lustre senyor deputat ecclesiàstich, que venia de solicitar la nova
lleva de soldats.

177r

Dilluns, a XII. En aquest die ha fet relació lo
doctor Pere de Cardona, servint lo offici de
síndich del General, com lo die de avuy, de orde
del molt il·lustre consistori, se és conferit ab lo
molt il·lustre senyor don Pedro Estevan, governador de la plaça, a effecte de dir-li, com li ha
dit, que havia arribat a notícia de dit // 177v //
molt il·lustre consistori de què lo die de aïr un
ajudant de [...] del dit senyor governador havia
fet assistència a T... Box[...], que serveix lo offici o fa de guarda o guardià del port de la present
ciutat, per a entrar en unas barcas que·s troban
en dit port de la present ciutat a effecte de fer
pagar als patrons de ditas barcas algunas quantitats que·ls fan pagar al arribar en dit port, lo que
és contra constitucions del present Principat,
com a nou vectigal, a més del que lo haver-se fet
dita assistència per dit ajudant de tinent de governador és també contrafacció. Y, axí, que suplicava dit molt il·lustre consistori al dit senyor
governador que se servís manar a sos ajudants,
attès lo dit, no donassen ni fessen semblants assistèncias. Y de com al dit havia respost lo dit
molt il·lustre senyor governador que lo haver sa
senyoria donat lo orde a dit ajudant per a què
fes dita assistència era estat de orde del excel·lentíssim lloctinent y capità general, al qual
podia dit molt il·lustre consistori acudir per a
què no·s donassen semblants assistèncias.

178v

Dilluns, a XVIIII. En aquest die és tornat en la
present ciutat lo il·lustre senyor deputat local, lo
qual era anat per lo present Principat per las novas llevas.
En aquest mateix die és baxat en la Llotja de
mar de la present ciutat lo il·lustre senyor oïdor
eccelsiàstich y s’és conferit en la casa del General y en lo aposento del receptor dels fraus per a
vèurer si se havian comesos fraus en lo mes de
juliol pròxim passat, y no se’n trobà ningun,
sinó tant solament dos comesos en lo present y
corrent mes de agost, que són los següents: primo sis canas de tela trentena apresa de casa Joseph Briach, botiguer de teles, ciutedà de Barcelona, per frau del General; ítem dos canas, set
palms de stam y seda apresas de casa Pere Joan
Soler, sastre, per frau de Bolla.

179r

Dimars, a XX. En aquest die Joseph Blanch, altre
dels verguers [del consis]tori de ses senyories,
ha fet relació a ses senyories com, essent anat [lo
die] de aïr en la vila de Granollers, a hont se trobave lo molt il·lustre senyor diputat militar, havie trobat al dit senyor deputat militar en lo convent de Sant Francisco de Paula de dita vila de
Granollés, que serien las sis horas de la tarda, y li
havie entregat la carta li scrivien ses senyories y
lo paper que per mi, scrivà major del General,
de orde de ses senyories, ere estat donat al dit
Blanch, notificant al dit molt il·lustre senyor deputat militar la deliberació presa en jornada de 9
del corrent, ab la qual se revoca altre deliberació
de anar lo dit senyor deputat militar en la campanya per coronel dels tercios del present Principat.

179v

Divendres, a XXIII. En aquest die, havent rebut
ses senyories carta del molt il·lustre senyor deputat militar lo die de 21 del corrent, me han
ordenat a mi, scrivà major del General, originalment cusís y continuàs aquella en lo present dietari, com dit senyor deputat insinuà en la fi de
ella, la qual carta és signada de lletra A y del thenor següent:
«A. Molta il·lustre senyor. La de vostra senyoria
de 19 del corrent he rebuda per Joseph Blanch,
altre dels verguers de vostra senyoria, y aguardaré ab molt de gust la resposta donarà sa excel·lència, que la desitjo per tenir nova ocasió de
mostrar ma resignació en servey de sa magestat,
que Déu guarde, y de vostra senyoria. Y per a
millor notícia de vostra senyoria repetiré ab esta
que me trobava en lo llit quant lo senyor deputat ecclesiàstich representà al senyor canceller
varios inconvenients que, digué, se podien sea. l’original d’aquesta carta es troba intercalat entre els folis
179v i 180r del dietari.
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guir de què los senyors de la Real Audiència
anassen a fer llevas y las convenièncias grans que
resultarian al servey de sa magestat en cas anassen consistorials a fer estas diligèncias, y que se
conseguiria un gran número de soldats per a
tràurer lo enemich del Empurdà. Y també representà dit senyor deputat ecclesiàstich al senyor canceller que importaria se anomenàs un
consistorial coronel per a què pogués exir en
campanya. Y, havent partici- // 180r // pada esta
resolució de vostra senyoria, lo senyor canceller
[al senyor virrey] vingue bé sa excel·lència en la
resolució se havia [presa y a lo que se li] havia
ofert, com consta de las cartas que sa excel·lència y [senyor] canceller han scritas y nos donaren als que som exits [a fer la] lleva de soldats.

que tinch per dificultós lo trobar exemplar semblant, per no ser de detriment algú per la casa la
deliberació dalt dita, suposat se havia de deliberar novament per a arribar lo cas.
He tingut notícia que se ha murmurat de tots
los senyors consistorials que són axits a fer llevas
y, axí mateix, de mi, y he sabut la prompta diligència que féu tant secretament vostra senyoria ab los jurats de Badalona. Dono a vostra senyoria las gràcias, perquè de exa manera se
assegura lo crèdit del comú de vostra senyoria y
de sos particulars, y és estada per a mi de gran
consuelo la instància que féu lo doctor y canonge Francisco de Amigant, mon oncle, ab lo senyor canceller, // 181r // balle general, assessor
del senyor governador y ab vostra senyoria [...]
notícias del que se deya públicament per Barcelona dels consistorials haviam axit a fer llevas y
publicant-se que se havian fet plasas mortas, se
devia procurar ab totas veras se averiguàs la veritat y se fessen las demonstracions convenients.
Faltaria a ma obligació si no representàs a vostra
senyoria, com ho fas, que he entès que mestre
de camp, capellans, capitans, alferes, sargentos y
un sargento mayor que vostra senyoria té anomenat donan quexas públicament que per una
lleva de dos mesos los hagen fet pagar los officials de vostra senyoria cantitats excessivas de
sos despaigs, y de axò se quexan fortament. Suplico a vostra senyoria que esta carta mane al
scrivà mayor la continue en lo dietari corrent,
per a què en tot temps puga constar d’ella.
Guarde Déu a vostra senyoria los anys pot y ha
menester. Granollers, 20 de agost 1675. Molt
il·lustre senyor, besa les mans de vostra senyoria
son més afectat servidor don Joseph de Amigant.»

La primera notícia que tinguí de la resolució sobredita fonch en la ocasió que vostra senyoria se
serví enviar-me un recado per medi de Joseph
Sauleda, per ensenyar-me una carta de sa excel·lència y saber si estava yo en disposició de
axir. Y responguí, segons consta en lo dietari, a
hont se veurà ma resignació, y, regonexent ab
dit recado que occurrian negocis del servey de
sa magestat, prenguí lo endemà la purga y lo dia
següent acudí al consistori, per no faltar al que
se pogués oferir al real servey y de vostra senyoria. Y dit dia oý platicar lo disposat per vostra senyoria de què anassen consistorials a solicitar
llevas y que acudís un consistorial a campanya
per coronel. Vehent que vostra senyoria havia
presa resolució de enviar consistorial en campanya y que lo senyor deputat ecclesiàstich no
era del hàbit de Sant Joan, me aparegué tocava
lo puesto de coronel al diputat militar y sabí que
lo senyor deputat real, estant yo en lo llit malalt,
havia ya representat que en cas de indisposició
del diputat militar tocava a sa senyoria lo anar
per coronel, y que no havia de prejudicar lo
puesto de diputat real, particularment trobantse en son favor exemplar de la casa. De tot lo referit se veu y toca per las mans que no havia
pensat en axir a fer llevas ni en exercir lo puesto
// 180v // de coronel, y que tot lo que he obrat
fins lo dia de vuy és estat per seguir lo empenyo
que vostra senyoria tenia fet ab lo senyor virrey
y senyor canceller, y abandoní ma salut per a
què en ningun temps se digués que lo diputat
militar havia faltat en la menor cosa al servey de
sa magestat y estimació de son puesto.

Y, axí mateix, me han ordenat ses senyories continuàs al peu de dita carta la resposta següent:
«Responenta los molt il·lustres senyors deputat
ecclesiàstich y real y oïdor ecclesiàstich y real,
fent consistori en virtut de vot y deliberació presa al primer die del mes de juliol pròxim passat,
a la sobredita carta diuen que, essent tant notoris // 181v // los progressos que lo enemich feye
en lo Ampurdà, la falta de assistèncias, per haver-las manadas convertir sa magestat, que Déu
guarde, en altres parts, a las quals la fidelitat cathalana ere difficultós acudir per la distància occasiona un cuidado comú a tota Catalunya, y,
particularment, a las personas de més suposició
d’esta ciutat per a resistir a las forsas enemigas, y
no per trobar-se lo senyor deputat militar indispost y ausent del consistori faltaren los consisto-

Ab la deliberació que prengué vostra senyoria a
15 de juliol proppassat, veurà que no podia yo
asistir en campanya sinó ab nova resolució y orde
de vostra senyoria, puix resolgué que no corregués lo sou de coronel fins a tant isqués y en cas
agués de axir. Y axí me apar no era necessària la
última deliberació revocant la sobredita, ni que
aquella la intimàs un verguer de vostra senyoria,

a. l’original d’aquesta resposta es troba intercalat entre els folis 180v i 181r del dietari.
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rials que restaven en attèndrer, cumplint a sas
obligacions, premeditar medis per a occórrer a
la necessitat predita, discorrent aquells consistorialment y separadament ab personas de confiansa. Y, axí, no és molt que lo senyor deputat
ecclesiàstich, per via de conferència privada ab
lo molt reverent canceller, tractàs del que podie
obrar la provínçia, discorrent lo que son zel li
dictave, y que lo mateix fessen altres consistorials en orde a exir ha solicitar las llevas, y que
era per a més avansar-las se disposàs la crida de
un consistorial per coronel, com en altres occasions se és fet. Lo cert és que lo haver disposat la
crida dels consistorials a la dita funcció fou ab
deliberació presa al primer die del mes de juliol
pròxim passat, en la qual dit senyor deputat militar entrevingué y assentí com los demés. Y, axí,
és escusable voler atribuir dita resolució a altre
intent que al major servey de sa magestat y benefici de la provincia. Y se confirma lo sobredit
perquè en lo punt que lo consistori rebé la carta
del excel·lentíssim lloctinent y capità general,
scrita des de Girona als 26 de juny // 182r // del
corrent any, que està continuada en lo present
dietari sots jornada de 27 del mateix mes de
juny, se parti[cipa a dit senyor] diputat militar
no sols per a saber si estaria [disposat de] exir en
campanya, sinó per a saber son sentir, [com
apar del mateix] dietari per lo recaudo que, per
medi de Joseph Sauleda, de orde del molt il·lustre consistori, li fonch donat. Y, axí, en tot y per
tot ha entrevingut dit senyor deputat militar.

ronel, la qual, estant ausent dit senyor deputat
militar, no se pogué allanar no obstant la embaxada que, per part del consistori, se envià a sa
excel·lència, per haver donat part a sa magestat
segons la carta de sa excel·lència, que·s continuada en lo dietari corrent en jornada del primer del corrent mes de agost. Y judicà lo consistori necessària la formalitat de la revocació
per escusar alguns inconvenients que, quant lo
consistori hagués volgut prevenir-los, tal vegada fore estat dificultós. Lo consistori y particulars de aquell van ab tanta attenció y ha procehit
ab la mateixa en orde a fer las llevas que han
examinat qualsevol cosa que·ls ha arribat a sa
notícia. Y, en orde a la que feren dels jurats de
Badalona, haurien fet lo mateix de qualsevol altre districte y universitat que haguessen tingut
semblant intel·ligència, y està lo consistori molt
assegurat que los consistorials han cumplert a
sas obligacions.»
183r

Diumenge, a XXV. En aquest die lo molt il·lustre
senyor don Joseph de [...], deputat militar, me
ha requerit a mi, scrivà major del General, essent presents per testimonis Joseph Blanch y
Jaume Cases, verguers del consistori de ses senyories, lleve acte y continue en lo present dietari una scriptura, la qual és assí originalment
cusida, signada de lletra B y del thenor següent:
«B. Dea grandíssim sentiment és estat per mi lo
haver-se parlat tant malament de las llevas que
los senyors consistorials an fet, de las quals se ha
dit que y havia moltas plasas mortas, y és estada
tant pública esta veu que arribà als pobles que
estavan a mon càrrech, y, a no ser vinguda als
últims de ma funcció, seria estada de gran embaràs per a conseguir-se servey, perquè no·y ha
cosa més danyosa a est fi que conciderar los pobles que, del que servexan ab tant cost y gastos,
se apliquen quantitats per a las personas que ab
lo motiu del degut zel solicitan dit servey. Són
tant individuals las circunstàncias ab què se és
publicada esta notíicia que aumenta lo desconsuelo, per judicar que facilitan lo crèdit de un
dany tant gran, y, per consegüent, lo descrèdit
de personas tant graduadas com vostra senyoria. Y encara que ma estimació reste decorosa ab
la diligència que vostra senyoria féu, molt secreta y prompta, per averiguar lo que se avia dit de
Badalona, universitat de mon districte, que deyan pagava soldats morts. Y vostra senyoria, havent ab un propi promtíssimament enviat ha
sercar
los
jurats
de
aquella
// 183v // vila, sabé ab ells ser maldat lo que se
havia dit. Ab tot, per lo que intereso en lo crèdit
del molt il·lustre consistori, per trobar-me en

Ni proceheix lo que dit senyor deputat militar
representa de la conferència en què se tractàs
qui dels consistorials anirie a campanya per coronel, venint lo cas y demanat-ho la necessitat,
perquè sols podie ser discórrer privadament
cada hu dels consistorials entre ells mateixos qui
a[i]xie a la dita funcció lo coronel, perquè dit
senyor deputat militar fou consultat y asistí en
tot lo sobre refferit, y axí lo consistori ni consistorials particulars han tingut més ni menos empenyo que dit senyor deputat militar. Ni és culpable lo consistori en haver revocat la
deliberació presa als 15 de juliol proppassat de
la nominació de coronel en persona de dit senyor deputat militar, ab pretext de que no li corregués lo sou fins que exerie de la present ciutat per a campanya, perquè una cosa és lo sou,
altre és la nominació de coronel, y esta nominació és la més principal. Y axí la regonegué dit senyor deputat militar, puix, havent exit los demés senyors consistorials a la solicitació de las
llevas, dilatà dit senyor deputat militar fer lo
mateix fins que tingué la dita nominació de coronel, de la qual no necessitave per a fer las llevas en son districte. Y fou de conveniència la revocació perquè, occasionant aquella // 182v // la
disputa del puesto que se havia de donar al co-

a. l’original d’aquest escrit es troba intercalat entre els folis
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ell, me à aparegut, lo primer die que só tornat,
ser de ma obligació dir a vostra senyoria que se à
divulgat molt que en la sotsvegueria de Prats del
Rey, Sant Pere de Toralló, vegueria de Manresa y Vich, en las veguerias de Lleyda y Agramunt y en la de Tortosa se estan pagant soldats
que no són afectius, y, a més del desdoro que
cauria en vostra senyoria de què restàs en dupte
la averiguació, seria major lo descrèdit trobantse vostra senyoria lo amparo del Principat havent exit ab pretest de voler-lo aliviar, y, segons
tinc entès de altres y no sé, per aver-hi entrevingut, per quant als principis que se disposà esta
matèria de las llevas no assistí en consistori a
ocasió de trobar-me desganat en lo llit de molts
dies antes, lo motiu ab què vostra senyoria se
oferí ab sa excel·lència y senyor canceller a la solicitut de aquest servey fonch de algunas quexas
que, digués lo senyor diputat ecclesiàstich, hi
havia dels ministres que havian exit ha esta funcció, las quals en la vegaria de Barcelona no he
trobadas. Antes bé, experimentat que lo senyor
don Joseph de Ferrer y Vinyals, que anà ha esta
diligència, està molt ben vist y molt volgut de
totes les universitats.

scriptura, la qual és assí cusida signada de lletra
C y del thenor següent:
«Responenta los senyors deputats ecclesiàstich y
real y oïdors ecclesiàstich y real a la requesta per
vostra mercè, senyor deputat militar, presentada, comensant «De grandíssim sentiment» y
acabant «Ab la forma acostumada», diuen que
estiman lo sentiment vostra mecè amostra de
haver-se parlat tant malament de las llevas que
los senyors consistorials han fet, per haver-se dit
públicament que hi havia plaças mortas. Y correspondrie al desconsuelo que vostra mercè
manifesta si ab sa requesta se hagués servit donar més llum per a la averiguació, procurant donar notícias, com deu, de las personas que han
refferit cosa tant increible a la calitat de las personas y puestos dels consistorials, perquè lo
consistori no té sinó dos medis per la averiguació de aquest fet. Lo un és en Barcelona, informant-se de las personas que parlan ab la conformitat vostra mercè refereix, lo que farà
promptament donant vostra mercè notícia d’ellas, y tindrà vostra mercè una gran culpa si, podent fer aquest servey al General, omiteix esta
diligència. Lo segon medi és enviar a rèbrer informacions per a tota Catalunya o, per millor
dir, en las parts a hont los senyors consistorials
són anats a fer llevas. Esta diligència se ha de
servir vostra mercè prevèurer quant costosa té
de ser, perquè enviar a pèndrer informacions en
la forma que lo General té acostumat in- //185r //
concussament y a tantas parts, no podent-hi haver dispensació alguna en esta formalitat per las
personas dels consistorials que se suposarian o,
per lo menos, se duptarian reas en las informacions, necessitarie lo consistori gastar majors
quantitats que las que ha empleades en solicitar
las llevas, lo que, no tenint major fonament del
que vostra mercè insinua, serie gastar lo diner
del General en occasió que necessita d’ell per
servey de sa magestat, Déu lo guarde, sens speransa de profit algú, com crehem ser cert. Essent axí que, a mitja probabilitat, se atropellarian tots inconvenients, los quals se servirà
vostra mercè facilitar ab sa acostumada prudència.

Y axí, havent tingut vostra senyoria // 184r // estas consideracions per a posar-se en lo empenyo
deu ab tota diligència procurar que conste à
obrat ab rectitut y que no se és aprofitat de un
diner dels pobles, per lo que y principalment,
mogut del servey de sa magestat, que Déu guarde, per importar a aquell se conega que tots los
esforços fa esta provincia servexen per sa defensa, interpel·lo y requeresch a vostra senyoria, en
descàrrech de ma conciència, que fasa exactas
diligèncias per la averiguació del sobredit. Y,
fent vostra senyoria lo contrari, protesto de tot
lo lícit a protestar, requerint al scrivà major de la
present casa ne lleve acte ab la forma acostumada.»
E ses senyories dels molt il·lustres senyors deputats ecclesiàstich y real y oïdors ecclesiàstich y
real han fet de resposta, és a çaber, lo senyor deputat ecclesiàstich, en quant a las quexas que dit
senyor deputat militar digué dels senyors ministres que eren exits a esta funcció, que no era veritat, y tots que se aturavan lo temps de la constitució per a respòndrer.

En lo demés que conté la requesta, ja està satisfet ab la resposta, que és en dietari al peu de la
carta que vostra mercè scrigué al consistori, lo
que no és necessari repetir, per no mal aplicar
satisfaccions, quant lo que vostra mercè refereix
ab la requesta encontra ab lo que consta en los
llibres de Deliberacions y dietari corrent, puis lo
consistori, en orde a anar a solicitar las llevas, no
ha obrat cosa que vostra mercè no hi haja entre-

Dilluns, a XXVI. En aquest die los molt il·lustres
senyors doctor Esteve Mercadal, deputat ecclesiàstich, doctor Joan Alòs, deputat real, doctor
Joseph Manyer, oïdor ecclesiàstich, y misser
Narcís Camps, oïdor real, me han requerit a mi,
scrivà major del General, essent presents per
testimonis Joseph Blanch y Jaume Casas, verguers del consistori de ses senyories, lleve acte y
// 184v // continue en lo present dietari una

a. l’original d’aquest escrit es troba intercalat entre els folis
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vingut donant son parer y consentint. Y haver
discorregut lo senyor deputat ecclesiàstich y
qualsevol dels demés consistorials estas matèrias
de las llevas y dels effectes que aquellas farian ab
qui los ha aparegut, com ha personas particulars, no és estat contravenir a la obligació de
consistorials, ans bé assegurar lo major asser
conferint en consistori, a hont vostra mercè se
és trobat sempre tots los discuros propis y adquirits.

ses senyories als 2 de maig 1673, no han trobat
aquell.
187r

Dilluns, a II. En aquest die me han ordenat a
mi, scrivà major del General de Catalunya, cusís
y continuàs en lo present dietari una carta de sa
magestat de la reyna nostra senyora, que Déu
guarde, datada en Madrid a 23 de agost 1675,
que és assí cusida signada de lletra A y del thenor següent:

Los consistorials, havent partit d’esta ciutat y
havent // 185v // tingut de fer las llevas en parts
tant distants y dilatadas ab tant breu temps, no
han pogut entretenir-se en averiguar fets de altre, majorment no tenint-o en la comissió. Y lo
que pertany a esta matèria no és del cas de axir
dits consistorials a ditas llevas, ni lo senyor deputat ecclesiàstich donà quexas al molt reverent
canceller de ministres alguns, com dit senyor
deputat ecclesiàstich may haje entès conferir ab
dit molt reverent senyor canceller altre cosa que
manifestar-li lo desig particular que tenia de
què, per falta del consistori, no se dexàs de subvenir a las necessitats que patia lo Principat, essent aqueix lo únich motiu de axir a solicitar la
dita lleva, sens intentar la averiguacio dels fets
en las llevas passadas. Y, axí, requereixan a vostra mercè, devall la obligació que té, denuncie al
consistori las personas de què porà informar-se
per la averiguació del que vostra mercè diu los
ha sentit a dir. Altrament, protestan contra vostra mercè de tot lo lícit y permès protestar, requerint al scrivà major del General que no puga
donar còpia de algun paper de dit senyor deputat militar, tant de la carta com de la requesta,
que no sie junt y ab inserta de las dos respostas
símul.»
E lo dit senyor deputat militar ha fet de resposta
que li fos entregat còpia autèntica de tots los sobredits papers y los demés senyors deputats,
ecclesiàstich y real, y oïdors ecclesiàstich y real,
han convingut en què li sie donada la còpia que
demana al dit senyor deputat militar, volent que
// 186r // no li sie donada còpia de ningun dels
dits papers [...] que no sien incertats tots junts.

Setembre MDCLXXV

«La reyna governadora.
Diputadosa. Haviendo visto vuestra carta de 3
del corriente en que me representáis el cuidado y
afflicción en que ha puesto essa provincia la pérdida de la plasa de Bellaguarda y lo que aumenta este desconsuelo los pocos medios que ay pera la
defensa, quando ha procurado y procura hacer
tan numerosas y costosas levas, gastando las universidades sus patrimonios sin poder conseguir el
alívio que solicitan, y lo que me suplicáis sea servida amparar-la y embiar los socorros necessarios
para su reparo y defensa, he resuelto responderos
que estoy muy agradecida al desvelo y finesa con
que os aplicáis al real servicio, y aseguraros del
cuydado y atención que me queda de dar tal providencia a essas materias que se logre el alívio y
consuelo que merecen tan buenos y fieles vassallos,
siendo esto lo que más deseo. Datada en Madrid,
XXIII de agosto MDCLXXV. Yo, la reyna.
Vidit don Melchior de Navarra, vicencancellarius. Vidit don Petrus Villacampa, regens. Vidit
don Michael de Çalba. Vidit don Josephus de Boxadors, regens. Don Franciscus Isquierdo de Berbegal, secretarius. Vidit Exea, regens. Vidit Marchio de Castellnovo. Vidit don Laurencius
Matheu, regens.»
187v

Dimars, a III. En aquest die s’és partit de la present ciutat lo il·lustre senyor oïdor ecclesiàstich
per afers seus propis.
Dimecres, a IIII. En aquest die ha fet relació lo
doctor Pere Cardona, servint lo offici de síndich
del General, com de orde de ses senyories se és
conferit ab Balthazar Oriol y Marcer, escrivà
major de la visita pròxim passada, y li ha instat
de què entregàs lo dietari, sentèncias y demés
papers de la visita. Al que ha respost que ya los
tenia a punt, però que no podia entregar-los fis
a 9 del mes que som, que seria en Barcelona lo
procurador fiscal de dita visita, sens lo qual no
podia entregar-losa.

Divendres, a XXX. En aquest die lo noble don
Bernat de Aymerich y de // 186v // Cruÿlles y
Honofre Llobet y Vilaseca, tudors y curadors
que diuen ésser de Joseph Aguilar y Cassador y
Joseph Aguilar y Oluja, impúbers, han jurat en
mà y poder de ses senyories com, havent fetas
las degudas diligèncias per a trobar lo acte de la
creació de aquell censal de penció tres-cents
vuytanta-vuyt sous, que tots anys rebian los dits
pubills sobre lo General de Catalunya, y de preu
set-centes sexanta-nou lliures, quinse sous y hu
en què sortejà en la extracció de censals feta per

a. l’original d’aquesta carta es troba intercalat entre els folis
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188r

Divendres, a VI. En aquest die me han ordenat a
mi, [scrivà] major del General de Catalunya, cusís en lo present dietari [unes] relacions en scrits
fetas per lo magnífich racional de la present
casa, ço és, un aserca de aquell censal de penció
noranta-vuyt sous y deu, pagador a 21 de juliol,
que rebia sobre lo General de Catalunya Àngela
Martínez, l’altre sobre lo censal de penció cent
sous, pagador a 17 de abril, que rebia sobre dit
General la comunitat de Nostra Senyora del Pi,
y l’altre sobre lo censal de penció quatre-cents
sous, pagador als 31 de juliol, que rebia sobre
dit General los administradors de la capella de
Sant Sever de la present ciutat, los quals foren
extrets en la extracció de censals feta per los senyors deputats del trienni 1671 a 12 de juliol
1674, com més llargament en ditas relacions és
de vèurer, que són assí cusidas signadas de lletras A, B y C.

nyament, donant ses senyories, per orga del senyor deputat ecclesiàstich, las gràcias als officials
del General que han acompanyat, en la forma
acostumada.
Dimecres, a XI. En aquest die, a les deu horas
del matí, és vingut en la present casa lo secretari
de càmara de monsenyor Merlino, nuncio de Sa
Santedat, havent demanat primer hora a ses senyories, per medi de un gentil hom de dit senyor nuncio, a effecte de tornar la visita que, per
orde de ses senyories, li fonch feta lo die de 8
del corrent y despedir-se sa il·lustríssima de ses
senyories. Fonch rebut per los assessors, advocat fiscal y altres officials del General a la porta
qui entra al terraplè de la present casa y per lo
senyor oïdor real fins a la porta de la sala del
consistori. Asentà’s dit secretari ab una cadira
devant del doçer, a hont estaven ses senyories, y
després de haver promulgat son recaudo se despedí. Acompanyà lo dit senyor oïdor real fins a
la dita porta del consistori y los magnífichs assessors, advocat fiscal y demés officials de la present casa lo han acompanyat fins al cap de la scala de la present casa.

Disapte, a VII. En aquest die me han ordenat ses
senyories a mi, scrivà major, cusís en lo present
dietari un acte rebut en poder de Juan Vila, notari de la ciutat de Vich, a 28 de agost pròxim
passat, que és assí cusit signat de lletra D, que és
en orde de la lleva solicita lo molt il·lustre senyor deputat ecclesiàstich en la vila de Sant Feliu de Torelló, bisbat de Vich.
188v

Diumenge, a VIII. En aquest die, per orde de ses
senyories, obtinguda primer ora per medi del
síndich del General Joseph Sauleda, cavaller, y
Francisco Martí, burgès de Vilafranca del Penadès, són anats a donar la benvinguda a
monsenyor Merlino, nuncio de Sa Santedat, de
part de ses senyories. Posave sa il·lustríssima en
lo convent de Sant Agustí.
Dimars, a X. En aquest die ses senyories, absents
de la present ciutat los senyors oïdor ecclesiàstich y militar, havent primer obtinguda hora per
lo síndich del General, ab verguers ab massas altas, acompanyats de molts officials del General y
present casa de la Diputació, són anats en lo convent de Sant Francesch de la present ciutat, a
hont posave lo excel·lentíssim senyor duch de
Monteleón, grande de Espanya, a effecte de visitar-lo y donar-li la benvinguda a esta ciutat,
com és acostu- // 189r // mat ab personas d’esta
graduació. Foren rebuts [per dit ...] senyor fins
a mitx claustro, a hont tenie son quarto, [...]
després de feta la visita, al tornar-se’n, los acompanyà fins [...] la del dit claustro, baixant dos
grahons de ella. Y los gentils hòmens y criats del
senyor duch acompanyaren fins a la porta de dit
convent. I ses senyories són tornats en la present casa de la Diputació ab lo mateix acompa-

En aquest mateix die és tornat en la present casa
lo il·lustre senyor oïdor militar, que era anat per
differents parts del present Principat per las novas llevas de soldats.
189v

Divendres, a XIII. En aquest die lo doctor en
medecina Hyacintho Andreu, constituït personalment en lo consistori de ses senyories, ha jurat en mà y poder de ses senyories com Joseph
Blanch, altre dels verguers de ses senyories, està
desganat de malaltia, per la qual està impedit de
poder acudir a la servitut de son officia.

Setembre MDCLXXV
190r

Dimars a XVII. En aquest die és estat presentat en
lo consistori de ses senyories un real privilegi del
doctor del real consell de la tercera sala, despedit
en favor del doctor don Pere de Amigant, lo qual
privilegi és estat comès als magnífichs assessors y
advocat fiscal del General y present casa de la Deputació per a què vessen y regoneguessen aquell.
Dimecres, a XXVIII. En aquest die, absent lo senyor oïdor ecclesiàstich de la present ciutat,
Theresa Castells, antes Rossell, com a procuradora de Hierònim Alies, cirurgià, ciutedà de
Barcelona y receptor de las averias del General
de Catalunya, consta de sa procura en poder de
Josepha Palou, notari, sots la jornada devall scrita, de la qual fa fe Balthazar Prous, en quiscú

a. a continuació tres relacions i un acte, transcrits a l’Apèndix 1, pàgs. 1187-1189.

a. a continuació una procura, transcrita a l’Apèndix 1, pàg.
1189.
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dret doctor, per la autoritat real notari públich y
scrivà major de la cort del veguer y batlle de la
dita present ciutat de Barcelona, en jornada de
29 de dezembre 1656, la qual és assí cusida signada de lletra A, constituïda personalment en lo
consistori de ses senyories, en lo dit nom, ha renunciat lo dit offici de receptor de las averias en
mà y poder de ses senyories y en favor y en cap
de Emanuel Rossell, escrivent de Barcelona, per
(ser) altre dels officis del General antichs y que·s
poden vèndrer y alienar-se. E ses senyories han
respost admetan la dita renunciació, sí y en
quant per capítols y actes //190v // de Cort los és
permès, essent presents per testimonis Joseph
Cortès y Jaume casas, verguers de ses senyories.

sita, para que recobre y se le pague lo que se le deve
y defrauda, y que, respeto de estar dispuesto por el
capítulo primero de las Cortes del año mil quinientos noventa y nueve que de los condenados de
la visita no admita la Real Audiencia recursos
ni appelaciones si no es en caso de notoria injusticia y nullidad, fue servido el rey mi señor, que
santa gloria haya, con su real carta de catorse de
abril de mil seiscientos setenta, mandar se observasse assí, y que, de no executarse lo dispuesto por
dicha real orden, se siguen grandes daños a la Generalidad, que gasta nueve mil escudos en la visita, y importa lo que la deven los arrendadores y
demés officiales setecientas y setenta y quatro mil
trescientas y sesenta y seis libras, sin otras muchas
más cantidades atrassadas que no cobra por no
haver dado cumplimento a dichas sentencias, suplicándome por dichos motivos sea servida de
mandar que se observe dicha real orden y que, si
los sugetos a quien la visita condenare recurrieren a la Real Audiencia, tengan obligaçión de
sacar a su coste, dentro de diez días des el de la notificación de dichas sentencias, copias auténticas
de los processos que se hubieren echo en el tribunal
de la visita, y que dentro de dicho término depositen los salarios. Y que, assimismo, se mande a dicha Real Audiencia que, dentro // 191v // de
veinte días immediatamente siguientes, declarar
las causas de dichos recursos. Y que dichos diez y
vente días respective sean tan peremptoris que por
ningun título, causa ni razón se puedan prorrogar ni dilatar dichas declaraciones, y que, no haziéndolo, queden en su fuerça y valor las sentencias de la visita. Y que los visitadores passen
adelante en las execuciones como si tales recursos
no se huvieren echo.

En aquest mateix die, a les sinch horas de la tarda, és vingut en la present casa de la Diputació
lo excel·lentíssim senyor duch de Monteleón ha
despedir-se y tornar la visita a ses senyories.
Fonch rebut y acompanyat en la forma acostumada ab los demés grandes de Espanya.
Dijous, a XVIIII. En aquest die lo noble don Pedro de Magarola y Llupià, procurador fiscal de
la visita del trienni 1671, feta en 1674, present
en lo consistori de ses senyories, y Balthazar
Oriol y Mercer, scrivà major de dita visita, essent presents per testimonis Anthoni Riera y
Francisco Fochs, scrivents de Barcelona, ha entregat a ses senyories lo original procés de la dita
visita y altres dos llibres, lo un intitulat Sentèncias y Decrets de Execució de la Visita del General de Catalunya Trienni 1671, feta en lo any
1674, y lo altre intitulat Dietari de la Visita de
dit trienni 1671, feta en 1674, y un real despaig
de sa magestat, que Déu guarde, en orde a la
bona administració de la dita visita del General
de Catalunya, lo qual despaig és assí cusit signat
de lletra A y del thenor següent:

Y, haviéndose visto en este mi consejo supremo
todo lo refferido, he resuelto encargar y mandaros, como lo hago, hagáys se observe la refferida orden del año mil seiscientos sesenta, pues es conforme a lo dispuesto por el capítulo primero de las
Cortes del año mil quinientos noventaynueve, y
en su execución ordenéys a essa mi Real Audiencia que, si los sugetos a quien la visita condenare
recurrieren a ella, no admita los recursos ni appellaciones si no es en caso de notoria y nullidad. Y,
si fueron admitidos, tengan obligaçión de sacar
los condenados a su costa dentro de diez días las
copias auténticas de los processos que se obtuvieron, echo en el dicho tribunal de la visita, y que
depositen en el mismo tiempo los salarios. Y que,
assimismo, dentro de veinte immediatamente siguientes, declare las causas de dichos recursos y
que, no hasiéndolo, queden en su fuerça y valor las
sentencias de la visita y passen los visitadores a la
execución dellas, como si tales recursos no se huviessen echo, para que assí pueda la Generalidad
cobrar lo que se le deviere y tengan execución las
sentencias de la visita. Y haréis que esta mi real

Alb spectable duque de San Germán, mi lugarteniente y capitán general del principado de Cataluña, condados de Rossellón y Cerdaña.
La reyna governadora.
Spectable duque de San Germán, mi lugarteniente y capitán // 191r // general. Hase visto el
papel que hos dieron los [...] tres salas de essa mi
Real Audiencia y remitís [...] del diezyocho de
mayo pasado en respuesta de otra [...] de febrero
antecedente sobre lo que me han representado los
[...]tadores de la Deputación y Generalidad de
esse Principado en orden a los danyos que se siguen de no executarse las condenaciones de la via. de Joseph ... fa fe interlineat al marge esquerre.
b. l’original d’aquesta carta es troba intercalat entre els folis
190v i 191r del dietari.
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orden se registre en el Libro de las Acordadas,
para que haya noticia de ella. Datado en Madrid
a tres de // 192r // junio mil seiscientos setenta y
sinco. Yo, la reyna.

deputats com ha fetas las diligèncias possibles
//193v // en trobar lo acte de la creació de aquell
censal, de preu y propietat de vuyt-centas vinty-tres lliures y penció sis-cents quoranta-sinch
sous, sinch diners y malla, que tots anys rebia
sobre lo General de Catalunya, en què fonch
extret en la extracció de censals per los predecessors de ses senyories feta als 12 de juliol
1674, no ha pogut trobar aquell.

Vidit don Melchior de Navarra, vicecancellarius. Don Francisco Isquierdo de Berbegal, secretarius. Vidit don Petrus Villacampa, regens. Vidit don Josephus de Boxados, regens. Vidit don
Michael de Çalba. Vidit don Laurencius Matheu.

Dimecres, a XXV. En aquest die ses senyories,
absent de la present ciutat lo senyor oïdor ecclesiàstich, consistorialment, ab verguers ab massas, acompanyats dels assessors, advocat fiscal y
altres officials del General y present casa de la
Diputació, anaren y se conferiren a la mare de
las fons del General, com és acostumat, per a regonèixer si se necessitave de fer obras en ellas.
Y, vistas y regonegudas aquellas, se’n tornaren
ab lo mateix acompanyament fins a la present
casa de la Deputació.

En el registro de cartas acordadas, primero, de la
real Cancellería de Cathalunya, folio LXXII.
Concordat huiusmodi copia cum suo originali, de
quo fidem facio ego, Balthazar Oriol et Marçer,
sacre curie et regie magestatis mandati scriba
eiusque auctoritate notarius publicus Barcinone
populatus, hec manu propia scribens.»
En aquest mateix dia és baxat lo il·lustre senyor
oïdor militar a la Llotja de mar de la present ciutat y s’és conferit en la casa del General y en lo
aposiento del receptor dels fraus de aquella a effecte de vèurer los fraus se havian comesos des
de 19 de agost proppassat fins lo die preent y s’i
han trobats los següents: primo cent trenta canas de cadisos de diferents colors apresas per
frau de General de casa de Francesch Pla, paller;
ítem, del mateix, quatre faldillas, tres de fetas y
una per a fer, també de cadisos; ítem, del mateix, quatre faldillas de cadissos vermells; ítem,
de casa de Pau Estiu, sastre, vuyt canas, tres
palms //192v // estamenya negre per frau de Bolla; ítem, de casa mestre Miquel Guaix, sastre,
per frau de Bolla, onse palms de xamellot de
Olanda blanquinós y uns balons del mateix color; ítem, del mateix, nou palms y mig calaton
blau de seda; ítem, del mateix, tretse palms y
mitg satí de mostras camosat ab dos trossos;
ítem, del mateix, deu palms xamellot de Flandes
ab dos trossos pardos; ítem, de casa mestre Jacinto Roure, sastre, per frau de Bolla, tres canas
menos un quart de seda a la cordallada negre;
ítem se ha après de una barqueta que fugia, que
no se ha pogut saber lo amo, tres pessetas de
tela blava y duas pessas de cotonina blanca de tir
de quatre canas, poch més o manco quiscuna,
per frau de General; ítem, de casa Francesch Pujol, de la vila de Caldes de Monbuy, per frau de
Bolla, una pesa capycua vintydusé color musco.
193r

194r

Octubre MDCLXXV
Dimars, al primer de octubre MDCLXXV. En
aquest die, constituït personalment en la present casa de la Deputació y en la sala dels Reys
de aquella, a hont se trobavan los molt il·lustres
don Joseph de Amigant, deputat militar, y lo
doctor Joan Alòs, deputat real, Pere Màrtir
Ferrer, // 194v // notari públich de Barcelona,
com a procurador de Joseph Mèlich, ciutedà
honrat de Barcelona, ajudant primer de racional del General de Catalunya, consta de sa procura en poder de Joseph Fontana, notari públich de Barcelona, a 24 de setembre pròxim
passat del any 1665, la qual és assí cusida signada de lletra A, en lo dit nom ha renunciat lo dit
offici en mà y poder dels dit molt il·lustres senyors deputats militar y real, y en favor de Lluís
Fontana, notari públich de Barcelona, per ésser
altre dels officis antichs y que·s poden alienar. E
ses senyories han fet de resposta que admetian
la dita renunciació sí y en quant per capítols y
actes de Cort los és lícit y permès, essent presents per testimonis Joseph Cortès, verguer de
ses senyories, y Jacinto Morató, tapicer, ciutedà
de Barcelona.
En aquest mateix die, a les sis horas y un quart
de la tarda lo dit Pere Màrtir Ferrer ha fet semblant renunciació en mà y poder dels molt
il·lustres senyors doctors Esteve Mercadal, deputat ecclesiàstich, y Gerònim Gassià, oïdor militar, personalment trobats en la plaça de Santa
Anna de la present ciutat, en favor del sobredit
Luís Fontana, notari. E los sobredits deputat
ecclesiàstich y oïdor militar han acceptada la
dita renunciació en la forma sobredta, essent
presents per testimonis don Francisco Maria Fe-

Dimars, a XXIIII. En aquest die lo canonge Francesch Maymó, de la Seu de Barcelona, com a
obtenint lo benefici sots invocació de la Verge
Maria de la Creu, en la iglésia heremitana sots la
dita invocació, en Vallers fundat, constituït personalment en lo consistori de ses senyories, ha
jurat en mà y poder dels molt il·lustres senyors
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liciani, cavaller genovès, y Francisco Martí, burgès de Vilafranca de Penadèsa.
195r

Divendres, a IIII. En aquest die han rebut carta
ses senyories del excel·lentíssim senyor don
Juan Pacheco, elet lloctinent y capità general de
sa magestat, que Déu guarde, en lo present
Principat, la qual, per orde de ses senyories, és
assí cussida signada de lletra B y del thenor següent:

contenint las rahons de què havie de constar la
carta per a sa magestat y los motius per a scríurer aquella.
196r

«Muyb ilustre señor. Haviendo su magestad, que
Dios guarde, hecho elección de mi persona para el
govierno de esos cargos, no he querido dilatar a
vuestra señoría esta noticia y asegurarlo el gusto
con que boy, por haver de lograr el besar a vuestra
señoría la mano brevemente y servirle con el afecto que experimentará vuestra señoría, a quien
doy también noticia con esta occasión de que,
abiendo dispuesto las cosas de mi jornada, les pondré en execución el miercoles 2 de octubre, siendo
Dios servido, y porque desde Zaragoça abissaré a
vuestra señoría el día en que podré salir de aquella ciudad escusso dilatarme más. Guarde Dios a
vuestra señoría muchos años. Madrid y setiembre,
28 de 1675. De vuestra señoría, como espera que
lo be[...] y desea que lo experimente, don Juan Pacheco.

Dimecres, a VIIII. En aquest die, obtinguda primer hora per lo síndich del General, a les quatre
horas de la tarda ses senyories, consistorialment,
absent lo senyor deputat ecclesiàstich per causa
de sa indisposició, ab verguers ab massas altas,
acompanyats dels officials mestres y altres officials del General, són anats a donar la benvinguda a sa excel·lència del excel·lentíssim senyor
virrey, que venia de la campanya. Y després de
haver-li donada la benvinguda, per orga del dit
senyor deputat militar, són tornats a la present
casa ab lo mateix acompanyament, donant las
gràcias // 196v // als officials que havian acompanyat ab la forma acostumada.

Diputados del principado de Cataluña.»
195v

En aquest mateix die lo doctor Pere Cardona,
ser[vint lo offici] de síndich del General, ha fet
relació com, de orde [de ...] deliberació lo die
present presa y a ell intimada se és [conferit ab]
lo molt reverent canceller a effecte de dir-li se
servís entregar una súplica o requesta per lo excel·lentíssim senyor lloctinent y capità general,
en cas que sia aquella habilitada, la qual súplica
o requesta entregà dit síndich a dit molt reverent canceller alguns mesos ha. Y que, en cas no
fos habilitada, se servís habilitar-la per poder-la
presentar. Al que lo dit molt reverent canceller
ha respost que hi tornàs demà passat.

Disapte, a V. En aquest die és tornat en lo consistori de ses senyories lo il·lustre senyor oïdor
ecclesiàstich, lo qual era anat fora la present ciutat.

Disapte, a XII. En aquest die és vingut en lo consistori de ses senyories don Anthon Reart, scrivà
de manament, lloctinent de prothonotari en lo
present principat de Catalunya, a effecte de entregar a ses senyories, de part del excel·lentíssim
senyor lloctinent y capità general de sa magestat, que Déu guarde, en lo present Principat, un
paper de sa excel·lència y, juntament, còpia
atèntica de dos reals despaigs de la reyna nostra
senyora, lo un de 8 de nohembre de 1673 y lo
altre de 30 de juny pròxim passat, y aquells ha
entregat a ses senyories. E ses senyories han respost mirarien los dits papers y tornarien resposta a sa excel·lència, los quals papers són assí originalment cusits signats de lletras A, B, C y del
// 197r // thenor següent:

En aquest die ha faltat en lo consistori de ses senyories lo il·lustre senyor deputat ecclesiàstich
per causa de sa indisposició.
Dilluns, a VII. En aquest die lo senyor doctorc ...
Soler, síndich del molt il·lustre Capítol de la
present ciutat, és vingut en lo consistori de ses
senyories ab un recaudo, per part del dit molt
il·lustre Capítol, dient que las cartas que ses senyories havien scrit a sa magestat, que Déu
guarde, y excel·lentíssim vicecanceller de Aragó
lo die de aïr, 6 del corrent, en recomendació del
ambaxador que lo dit Capítol enviava a sa magestat, no contenien las circunstàncias que desijave dit molt il·lustre Capítol, y, axí, que las restituhie a ses senyories, com en effecte las
restituhí. Y que dins deu dies se presentarie a ses
senyories un memorial per part de dit Capítol

«A. Sua magestad, que Dios guarde, tiene mandado lo que [...] órdenes y por haver estado yo tan
ocupado en las cosas [...] guerra, como vuestra señoría sabe, no he tenido lugar de tratar dello haviendo buelto haora y no poder scusar de dar execución a sus ordenes antes que yo parta deste
Principado, para que no se entienda que he tenido

a. a continuació una procura, transcrita a l’Apèndix 1, pàgs.
1189-1190.
b. l’original d’aquesta carta es troba intercalat entre els folis
194v i 195r del dietari.
c. a continuació un espai en blanc d’uns 20 mms.

a. l’original d’aquesta carta es troba intercalat entre els folis
196v i 197r del dietari.
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omissión en ello. Remito a vuestra señoría copia
auténtica de dichas reales ordenes para que vuestra señoría lo ejecute con toda puntualidad, entregando a don Anthonio Reart, lugarteniente de
protonotario y escrivano de mandamiento, todos
los processos informativos que vuestras señorías
havrán hecho recevir hasta ahora sobre lo contenido en dichas reales órdenes, para que tenga entero
cumplimiento, como es justo, lo que su magestad se
ha servido mandar por ellas. Y para que en todo se
ejecute en la misma conformidad que dispone su
magestad por sus reales órdenes, se ha dado copia
dellas al canceller para que se pongan en el Libro
de las Acordadas del consistorio y se cumpla lo que
su magestad manda. Barcelona, a 11 de octubre
de 1675. El duque de San Germán.»
«B. La reyna governadora.
Spectablea duque de San Germán, mi lugarteniente y capitán general. Don Luís Sabater me ha
representado, en nombre de los diputados de esse
Principado, que, por el mes de noviembre del año
passado 1671, el veguer de Barcelona y otros officiales reales, con órdenes del duque de Sessa, vuestro antecessor, aprehendieron cantidades de granos a don Francisco Montserrat y Vives sin
conocimiento de causa y // 197v // sin satisfazérselos, entregándolos a mis assentistas, siendo esto
contra las constituciones, particularmente la
quarta y quinta, y que para su reparo se havían
hecho las diligencias extrajudiciales y acostumbradas, como parecía por los papeles que presentaron, y que no se havía conseguido antes, formado
duda sobre la contrafacción en essa Real Audiencia, pudiendo mandarse declarar, por ser en notable perjuizio del General y de la parte. En cuya
conformidad ordené al duque se despachase esta
petición en justícia, el qual respondió, en 23 de julio del año passado 1672, que la Real Audiencia
havía puesto reparo en que los diputados puediessen recibir informaçión de constituciones, como se
contenía en el parezer que dieron al duque y me
remitió. Y, haviéndose reconocido muy particularmente todo lo concerniente a estos dos puntos, he
resuelto encargar y mandaros, como lo hago, que
déys las órdenes necessarias para que la causa referida de la aprehensión de granos de don Francisco
Montserrat se declare en justícia, por no dilatar el
interès de la parte. Y, en quanto a si los diputados
pueden recivir informaciones en caso de contrafacciones, ordenaréys también que se vea en justícia, para que oída la Diputación y a mi advogado
fiscal, se declare lo que procediere conforme a ella,
guardando en uno y otro las constituciones, ussos y
costumbres de esse Principado y lo demás que de
derecho guardarse deva. Y desta mi orden daréys
a. l’original d’aquesta carta es troba intercalat entre els folis
196v i 197r del dietari.
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noticia a los diputados con la carta que se hos remite para ellos. Datada en Madrid a VIIII de noviembre //198r // MDCLXXIII. Yo, la reyna.
Vidit don Melchior de Navarra, vicencancellarius. Vidit don Petrus Villacampa, regens. Vidit
Michael de Çalba. Vidit Marchio de Castellnovo.
Vidit don Laurencius Matheus, regens. Vidit
Exea, regens. Vidit Fernandez ab Heredia. Vidit
don Josephus de Boxadors, regens. Don Franciscus
Isquierdo de Berbegal, secretarius.
Concordata presens copia, in hoc papiri folio
scripta, cum suo vero originali, cum quo fuit
comprobata per me, don Anthonium de Reart,
protonotarium regentem in presenti locumtenentie Generali Catalonie. Et ad majore plenioremque fidem hac proppria scribens manu, inferius
eadem me subscribo. Barcinone duodecima mensis octobris anno a Nativitate Domini millesimo
sexcentesimo septuagesimo quinto. Don Anthonius de Reart.»
«C. Porb quanto con ocasión de haver publicado
en París el rey cristianíssimo la guerra contra
esta corona, el día 29 de octubre del año passado
de 673, fui servida de mandar se expediessen por
el consejo de guerra, a quien tocava, y en la forma
que se havía echo en las ocasiones antecedentes de
rompimiento, despachos generales a todos los virreyes y capitanes generales y governadores de todos los reynos y dominios del rey, mi hijo, prohiviendo enteramente el comercio con los súbditos y
vassallos del rey de Françia, sus reynos y conquistas, como se hizo en 11 de abril del año próxime
passado de 674, con las prevenciones y cautelas
que se jusgaron y tubieron por convenientes para
el mejor logro de materia tan importante. Y, haviéndose imbiado al virrey de Valencia el despacho citado juntamente con otros, y la instrucción
que se formó para su mejor manejo, para que por
lo tocante a aquel reyno se execute lo contenido en
ellos, puso reparo en su cumplimiento y observancia por haver echado (de) menos el que no fuessen
expedidos estos despachos por el consistorio de Aragón, por cuya vía tenía orden para no executar
más que las que se le dirigiesen por aquel consistorio, el qual, con esta noticia, me representó en
consulta que hize últimamente, reprodu- //198v //
ciendo otras que antezedentemente havía echo
el rey mi señor, que está en gloria, y a mi tocarle
enc toda aquella corona y sus islas adjuntas expedir las órdenes necessarias sobre la prohibición del
comercio y dependencias marítimas, como también transitar y aquartelar la infantería, presas
a. Concordat ... Reart interliniat al marge esquerre.
b. l’original d’aquesta carta es troba intercalat entre els folis
196v i 197r del dietari.
c. a continuació ratllat aquella.

y saludos con otras disposiciones pretenecientes a
los exércitos, precediendo que las órdenes para lo
uno y otro devían expedirse por aquel consistorio,
como lo havía hecho en algunas ocasiones que por
menor refiero y no por el de guerra, por tocarle seguir las ordenanças de la casa real de Aragón,
fueros de Valençia y la acta de Cortes del año
1604 y un auto de la junta de competencias la expedición de los refferidos despachos, porque el expedirse por el de guerra era contra los fueros, cuya
observançia jurada lo embarazava, y sería de incombeniente por dilatarse y dificultarse la execución de las órdenes que se embiasen por la guerra,
no podiendo tener el cumplimiento si no se dirigían por aquel consistorio, especialmente la premática sobre la prohibición del comercio publicada
en los reynos de Castilla, que no podía ligar en los
de Aragón. Y, haviéndome representado asimismo el consejo de guerra los fundamentos que, por
su naturaleza y instituto, le asistían para dar
disposición y expediente a todo lo tocante al contravando, presas, embargos y denunciaciones de
vienes de enemigos, represalias, generales y particulares, premisos para introduzir géneros, lícitos
y prohibidos, arrivadas y abarrancamientos de
vageles, licençias para corsear y acogidas de vageles de príncipes amigos, y todo lo demás perteneziente y consiguiente // 199r // a la guerra en todos los dichos reynos de la corona de Aragón y islas
adjuntas, y haverlo practicado<s> y observado así
desde la unión de unos y otros reynos, y, especialmente de 120 años a esta parte sin caso contrario,
de cuyas órdenes puso en mis manos relazión, haviendo governado y dado las órdenes en lo perteneziente al contravando y demás dependenzias.
Y, haviéndose visto todo muy por menor, juntamente con las relaciones y demás papeles que se
pusieron en mis reales manos, y expeculádose
atentemente los fundamientos y razones que ambos tribunales referieron en su favor sobre estas
materias y su mejor cobro, y haviéndose reconocido que el despacho remetido a los capitanes generales de la corona de Aragón no fue la pragmatica
expedida en los de Castilla, cuya observancia no
pudiera ligar en otros, sino despacho y vando militar expedido por el consejo de guerra, firmado
de mi mano y refrendado de Bartholomé de Legasa, secretario de estado, que entonces lo era de la
guerra de mar, por donde y como se han expedido
todos los de esta calidad. Y conciderando que la
jurisdicción y facultad militar ordinaria que el
consejo de guerra tiene y exerce en tdos los reynos
de esta monarchía en todas las materias militares
indistinta, omnímoda y unibersalmente, no es
por razón de territorio, porque todos los de los reynos tienen consejos provinciales supremos, a quienes estan encargados con separación, ni tampoco
tiene mescla, connexión ni dependencia alguna
con los fueros, privilegios, estilos, usages y costumbres de cada reyno en particular. Y que la obser101

vancia de todos los que estan concedidos // 199v //
a los de la corona de Aragón, ordenanças de
aquella casa real, fueros especiales de Valençia y
actos de Cortes, la administración de la justicia y
todo lo demás tocante al govierno particular y
económico de ellos, de la mesma suerte que corre y
deve correr por el Consejo de Aragón, no embaraza ni tiene dependencia que se executan en odio o
conseqüencia de ella. Las quales an corrido per el
consejo de guerra des de la feliz unión de las coronas y deven correr por él y expedirse todas las órdenes tocantes a esto, como son contravando, presas,
saludos, salvas, represallas, arriva<da>das, abarrancamientos, licencias para corsear, fábricas
de vageles y galeras y todas las demás desta calidad.
Y, combiniendo dar forma y regla fixa en esta
materia para que no se offrescan dudas ni reparos en lo venidero, he resuelto que todas las materias puramente militares de ese reyno, por mano y
dirección del consejo de guerra, sin intervención
del Consejo de Aragón ni otro alguno, como a
quien privativa y directamente tocan y pertenezen por su naturaleza y instituto, y como lo ha
echo siempre desde la unión de aquellos y estos reynos, sin que por ningún motivo, pretexto o causa,
ahora ni en lo venidero, se introduzga el Consejo
de Aragón a intentar expedir los despachos tocantes a estas disposiciones, por estar radicada y fundada en el de guerra el manejo destas dependencias, a quien declaro tocan y pertenezen todas las
materias puramente militares, sin imterbención
de otro ningun tribunal, la // 200r // expedición
de los despachos pertenezientes a ellas y, consiguientemente, el punto de saludos, el conocimiento de las presas deven juzgarse segun leyes militares y la publicación de vandos sobre represallas, y
las demás dependençias de contravando, con todo
lo anexo y concerniente a la guerra, a diferençia
de promulgazión de ley, pragmania en aquellos
reynos que perteneze al Consejo de Aragón, de que
he mandado advertir para que se execute en esta
conformidad. Y de la resolución que he sido servida tomar en quanto a los puntos especiales de alojamientos y tránsitos para que se executen y eviten
dudas que embarazan y atrasan el curso de las
disposiciones del real servicio y han ocasionado el
mal cobro que an tenido las dependencias del contrabando, con tan irreparables daños de la cosa
pública y combeniencias y utilidades de los enemigos. Por tanto, mando al illustre duque de San
Germán, de los consejos de guerra y Italia, lugarteniente y capitán general del principado de Cataluña, condados de Rossellón y Cerdaña, que
assí lo cumpla y execute imbiolablemente en virtud y execución del despacho general que sobre la
prohibición del commercio com Francia se remitió, juntamente con la instrucción y demás despachos que se formaron para el mejor cobro y manejo
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de esta materia y de las órdenes necessarias y combenientes a las personas que cuidaren de ella en
las ciudades, villas y lugares de dicho reyno para
el mejor y más puntual cumplimiento de las que
sobre esto estan dadas, advirtiéndoles de todo lo
que tubiere por necessario y que de qüenta muy
por menor de lo que huviere obrado desde el día
que los recivió por mano del infrascripto secretario y de las denunciaciones, aprenciones y embargos que se huvieren // 200v // echo en todos los
puertos y partes del dicho reyno de géneros probeídos o lícitos que se huvieren introducido sin despachos lexítimos y bastantes y por esta razón, o ser de
ylícito comercio se huvieren dado por decomiso,
para que, con noticia individual de ello, se le ordene lo que huviere de executar, dando forma y
regla fixa para lo de adelante, que así es mi voluntad y combiene al servicio del rey, mi hijo, y al
mayor cobro y paradero de materia de tanta gravedad y conseqüencia. Y, respecto de haverse entendido que se han concedido licencias para la introduzión y comercio de los géneros de Françia, le
ordeno asimismo dé luego la orden necessaria
para recogerlas, si se huvieren dado, sin permitir
que por ningun caso se use de ella, y que me informe y dé individual noticia de si ha concedido alguna y del motivo, cantidad, persona y tipo por
qué se huviere dado. Y que, de lo que todo resultare y se fuere offreciendo, me dé qüenta por mano
del infrascrito secretario. Dada en Madrid a 30
de junio de 1675. Yo, la reyna.
Concordat presens copia, in his tribus papiri foleis
scripta, cum suo vero originali, cum quo fuit
comprobata per me, don Anthonium de Reart,
protonotarium regentem in presenti locumtenencia generali Catalonie, cum correctis in secunda
pagina, linea X, ubi legitur «ligar» et in eadem
pagina, linea XXI, in duabus dictionibus eiusdem linea, in quarum prima legitur «connexión», in secunda vero «alguna», et ad majorem
plenioremque fidem eiusdem hec propia // 201r //
scribens manu inferius eodem me subscribo Barcinone, die duodecima mensis octobris anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo septuagesimo quinto. Don Antonius de Reart.»
Y encontinent convocaren ses senyories los
magnífichs assessors y advocat fiscal del General
y present casa de la Diputació per a què aconcellassen a ses senyories lo que devien respòndrer.
A què respongueren dits magnífichs assessors y
advocat fiscal ésser matèria grave y que necessitaven de consulents per a resòldrer-la. Y seguidament anomenaren ses senyories los magnífichs doctors don Victoriano de Balda, Luís
Valènçia, Thomàs Ribera y Hierònym de Ferrer, los quals, essent avisats per medi dels verguers de la present casa, acudiren promptament
y los fonch feta proposició que aconcellassen a
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ses senyories lo que devien fer y respòndrer, y,
juntament, si se podie passar a presentar la
scriptura de requesta sobre las contrafaccions
corrents de la Capitania General, no obstant los
sobredits papers de sa excel·lència y despaigs reals. Y los sobredits magnífichs assessors y advocat fiscal y consulents tingueren conferència, y
tots aconcellaren a ses senyories que devia passar a la presentata de dita requesta, no obstant
los sobredits despaigs reals y carta de sa excel·lència. Envià a sa excel·lència, per medi del
síndich del General, lo paper de resposta que
serà baix insertat, com en effecte lo dit síndich
del General, per orde de ses senyories, anà a reportar-lo a sa excel·lència, lo qual paper de resposta és assí cusit signat de lletra D y del thenor
següent:
«D. Excel·lentíssima senyor. Lo que vostra excel·lència és servit manar-nos en carta de 11 del
corrent mes y any, donada per don Anthon Reart, lloctinent de protonotari y scrivà de manament, juntament ab dos reals despaigs de la reyna nostra senyora, necessita de molt gran
discusió per la qualitat y importància de dits negocis. Y, axí, no se ha pogut donar prompta
//201v // resposta per aquest consistori, però se ha
comès als assessors de la casa perquè, ab tota la
brevedat possible, vegen dits reals despaigs y sobre de aquells aconcellen lo que ha de obrar lo
consistori. Y en dita conformitat se participarà a
vostra excel·lència luego que·s tindrà la relació
de dits assessors.»
En aquest mateix die lo doctor en medecina
Jaume Matas, present en lo consistori de ses senyories, ha fet relació mijensant jurament com
Joseph Cortès, altre dels verguers de ses senyories, estave en lo llit detingut de malaltia corporal, impossibilitat de poder acudir a la obligació
de son offici.
En aquest mateix die, obtinguda primer hora
per medi del síndich del General, don Anthon
Reart, lloctinent de protonotari y scrivà de manament, Joseph Sauleda, subrrogat en lo offici
de secretari y scrivà major del General de Catalunya, y lo doctor Pere de Cardona, servint lo
offici de síndich del General, se són conferits en
lo palàcio del excel·lentíssim senyor lloctinent y
capità general de sa magestat, que Déu guarde,
en lo present Principat. Y allí, instant lo dit síndich, han presentat a sa excel·lència una suplicació de requesta habilitada primer per lo molt reverent canceller, com és acostumat, la qual avall
és insertada y cusida signada de lletra E, havent
entregat còpia de aquella al dit excel·lentíssim
a. l’original d’aquest paper de resposta es troba intercalat entre els folis 200v i 201r del dietari.

senyor, lo qual ha respost la mirarie y tornarie
resposta, aturant-se lo temps de la constitució.
De totas las quals cosas és estat llevat acte per
nosaltres, los dits don Anthon Reart y Joseph
Sauleda, en los dits noms, a instància y requisició del dit síndich, simul stipulant y insolidum
cloents, essent presents per testimonis Jaume
Casas, velluter, y Jacintho Morató, barrater,
// 202r // verguers de ses senyories, ciutedans de
B[arcelona, ... escrip]tura és del thenor següent:
«E. Requestaa presentada a sa [excel·lència].
Noverintb universi quod anno a Nativitate Domini millesimo [sexcentesimo sep]tuagesimo
quinto, die vero duodecima mensis octobris [...]
anni intitulata, presente et ad hoc vocato ad instanciam Petri Cardona, militis, utrisque juris
doctor, serviens officium sindici Generalis Catalonie pro domno Michaelle de Masdovelles, de licencia dominorum deputatorum et dicti Generalis, me, Josepho Sauleda, milite, secretario et
scriba majore dicti Generalis subrogato et mandato infrascripti excelentissimi domini locumtenentis generalis, interessente domno Anthonio
Reart, domicello, locumtenente protonotarii presentis principatus Catalonie regisque mandati
scriba, Barcinone populato, simul stipulantibus
et insolidum claudentibus, presentibus pro testibus Jacobo Casas, velluterio, et Jacintho Morato,
barraterio, vergariis consistorii suarum dominacionum, Barcinone civibus, ad ista vocatis specialiter et assumptis, dictus Petrus de Cardona, dicto nomine, constitutus personaliter ante
presenciam excelentissimi domini ducis de San
German, pro sacra, catholica et regia magestate
locumtenentis et capitanei generalis in presenti
principatu Catalonie et comitatibus Rossilionis
et Ceritanie, existentis personaliter in suo palacio, sito in presenti civitate Barcinone, venia
prius obtenta sue excelencie, illis quibus decet respectu et reverentia obtulit et presentavit eidem
excelentisimo locumtenente generali ac per me,
dictum et infrascriptum notarium, secretarium
et scribam majorem obtulere et presentari petiit,
instavit et requisivit quandam in scriptis papiri
resquisicionis scedulam, cuius thenor sequitur sub
his verbis:
«Excel·lentíssim senyor. Los deputats y oïdors
de comptes del General de Catalunya han representat a vostra excel·lència com, als 29 de
maig 1670, per lo // 202v // lloctinent y capità
general que en dita ocasió era, se manaren publicar unas cridas en la present ciutat de Barcea. Requesta ... [excel·lència] interliniat al marge esquerre.
b. l’original d’aquesta suplicació de requesta es troba intercalat entre els folis 201v i 202r del dietari.
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lona com a capità general, las quals són contra
differents constitucions, capítols y actes de
Cort, costums y observàncias del present principat de Catalunya. Perquè, en primer lloch, lo
acte de fer y manar publicar cridas en la present
ciutat y principat de Catalunya lo capità general,
en quant comprenen los provincials, se encontra ab la constitució 7, títol «De offici de alcayts», y ab la qual és prohibit als excel·lentíssims capitans generals lo exercir jurisdicció sinó
en los casos tant solament que per disposició de
dret o per constitucions del present principat de
Catalunya los serà permès, així que, no amostrant-se constitució alguna de Catalunya ni altrament disposició de dret comú que permet als
dits capitans generals lo fer semblants cridas,
volent compèndrer en aquellas als provincials,
ans bé, ésser propi y peculiar dels excel·lentíssims lloctinents generals lo fer ditas cridas en
aquells casos que no se encontran ab ditas constitucions de Catalunya, resta provat ab la matexa publicació de ditas cridas que aquellas encontran al disposat y ordenat en dita constitució
7, títol «De alcayts».
Ditas cridas contenen en si differents capítols
que, per altres rahons, són contra constitucions,
actes de Cort, usos y observansas del present
Principat, perquè en lo capítol primer se prohibeix lo comersiar en los regnes de Barbaria,
Turquia y altres terras de moros, serraïns, o altres enemichs de sa magestat, que Déu guarde,
tot gènero y spècies de mercaderias, axí per mar
com per terra, sens llicència del dit capità general, lo que encontra ab la constitució 6 y 7, títol
«De comers y seguretat de camins», ab las quals
se concedeix al principat de Catalunya y a tots y
sengles poblats y habitants en aquell, presents y
sdevenidors, que // 203r // hajen y pugan haver
comers en los regnes de [Tunes, Trípol, Bu]gia
y altres pertanyents a la corona de Aragó, així
[conquistats] com conquistadors, y que pugan
entrar, exir y e[star en los dits] regnes e terras
(e) en aquells portar qualsevols robas [y mercade]rias e vitualles, y altres cosas sens empaig de
sa magestat [...] officials presents y sdevenidors.
Y lo mateix se disposa en los regnes de Tramasén, Tunes y ciutat de Orà, acceptades les prohibides per la constitució 6 y 9, títol «De vectigals», com són seu, pegunta, alquitrà, fusta,
cànem, fil de xarcia, ferro y armes, lo que sempre se ha observat fins a la publicació de las paus
ab lo regne de França lo any 1660.
Lo segon capítol de ditas cridas, que disposa
poder-se portar robas y mercaderias de contrabando al present Principat, ab què no las vajan a
sercar directament a terras enemigas, pagant lo
dret de contrabando de deu per cent, encontra
ab la constitució 20 y altres, títol «De vecti-
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gals», capítol 2, Corts 1547, en y ab los quals és
prohibit imposar nous vectigals. Y no·s pot
dubtar que dit dret de contrabando sie nou vectigal. Y axí o entengué la Cort en las constitucions 6 y 9, títol «De vectigals», ab les quals se
declara ésser imposició y vectigal lo concedir
llicència ab diners de una cosa altrament prohibida y no permesa. Y axí mateix ve a encontrarse ab dita constitució 7, títol «De offici de alcayts».
Lo capítol 3, 4 y 5 de ditas cridas, en los quals se
disposa que las robas y mercaderias de contrabando que vindran en la present ciutat de terras
amigas y confederades, que aquellas tant solament se degan desembarcar en los ports de Barcelona, Tarragona //203v // Blanes, Sant Feliu de
Guíxols, Palamós y Llansà, y no en altres, en
pena de 200 lliures de plata, y las mercaderias
perdudas encontra ab las constitucions 1, 3, 9 y
altres, títol «De comers», ab las quals se permet
liberament lo comers a tots los del present Principat. Y ab ditas prohibions és cert que no tenen
los catalans la llibertat en lo comers que ab ditas
constitucions se’ls concedeix. Semblantment se
encontran en quant als ciutedans de Barcelona
ab lo capítol 84 y 85 del Recognoverunt proceres,
en lo segon volumen de las constitucions, sots títol «De las consuetuts de Barcelona», en los
quals se permet als ciutadans de Barcelona lo poder navegar ab qualsevols naus, barcas o buchs,
entrar y exir cargas, y descarregar, vèndrer, comprar y estar en qualsevols llochs voldran per los
ports y altres llochs de Catalunya, aportant qualsevols mercaderias. Y, per ser novedat, se encontran ab capítol 81 del dit Recognoverunt proceres
y, axí mateix, se encontran ab la dita constitució
7, títol «De offici de alcayts».
En ditas cridas se disposa també lo haver-se de
aportar les robes y mercaderias en la barraca de
la Capitania General o casa dels officials de dit
tribunal en la occasió se desembarcan, impedint
dits officials a las personas de negoci aportar
aquellas directament a les aduanes o casas del
General, tot lo que encontra ab lo capítol 8, número 2, Corts 1547 y ab lo capítol 81 Corts
1599 del nou redrés del General, en los quals se
prohibeix lo poder entrar robes y mercaderias
que no sien denunciades y manifestades primer
als cullidors del dret del General. Y també se
disposa que se hajan de descarregar y aportar en
la casa del General, a hont se deuen manifestar y
pagar los drets, tant de las robas de contrabando com altres.
204r

Lo capítol final de ditas cridas, que disposa que
las [...] contrabando que seran llegítimament
introduhides en [lo present Princi]pat hajen de
portar certificatòria dels officials de [...] per
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anar per Catalunya. Altrament, no pugan anar
guiades [...] de ésser novedat y, com a tal, encontra ab lo capítol 81 del Recognoverunt proceres, és nou vectigal y, així, encontra ab la constitució 20 y altres, títol «De vectigals», impedeix
lo líbero comers y, axí bé, encontra ab la constitució 1, 3 y 5, y altres del títol «De comers y seguretat de camins».
Lo imposar-se en ditas cridas penas de 200 lliures de plata y de pèrdrer las mercaderias y altres
penas majors arbitràrias als excel·lentíssims capitans generals és espècie de contrafacció, la qual
en Catalunya és prohibició sinó en los dos casos
de crims de leza magestatis divine et humane,
segons la constitució final, títol «De béns dels
condemnats».
Per ocasió de dites crides y poder posar en exequució lo en aquellas contengut, se han creat
differents officials en moltas vilas y llochs del
present Principat, a hont may n’i ha hagut, y
cada dia se’n van creant de nou, de tal manera
que apenas se trobarà vila ni lloch a hont no·y
haje un o dos officials de la Capitania General,
lo que encontra ab las constitucions 1, 2 y 3, y
altres, títol «Que novells officials», y ab lo capítol 2, Corts 1547.
Així mateix, als 15 de setembre 1673 se publicaren altres crides de orde y manament del excel·lentíssim capità general prohibint lo comers
ab los regnes de Barbaria, Turquia, Moraria y
altres terras enemigas, lo aportar y fer aportar
qualsevols robas y mercaderias que fossen nadas, fetas o fabricadas en los dits //204v // regnes
enemichs, que anassen o vinguessen a dits o de
dits regnes, tant per mar com per terra, imposant pena de confiscació de ditas cosas y dels
veixells, carros y animals aportarien aquellas, y
altres penas a la dita Capitania General ben vistas, las quals crides són contra las generals constitucions de Catalunya. Primo contra la constitució 7, títol «De offici de alcayts», perquè fer
semblants crides generals volent compèndrer als
provincials del present Principat no·s troba
permès ni per constitucions de Catalunya ni per
disposicions de dret comú al capità general y és
sols propi y peculiar del excel·lentíssim lloctinent general. Y, axí, no amostrar-se constitució
de Catalunya o disposició de dret comú que
permeta al capità general lo fer ditas cridas resta
probada la contrafacció en forsa de dita constitució 7.
En quant se prohibeix en ditas cridas lo comers
ab lo regne de Barberia, Turquia, etcètera, se
encontra ab la constitució 6 y 7, títol «De comers y seguretat de camins», ab les quals se concedeix al principat de Catalunya, poblats y habi-

tants en aquell, presents y sdevenidors, lo poder
commerciar ab los regnes de Tunes, Alger, Trípol y Bugia y altres pertanyents a la corona de
Aragó, així conquistats com conquistadors. En
ditas cridas se mana que, encara que se tinga
llicència y permís de sa magestat o del excel·lentíssim capità general per introduhir en lo present Principat robas o mercaderias o altres cosas
de contrabando, no·s pugan desembarcar ni
descarregar aquellas en altre port de Catalunya
sinó en lo de la present ciutat de Barcelona, a
més que lo sobredit encontra ab les constitucions 1, 3 y 5 y altres aplicables, títol «De comers y seguretat de camins», capítol 81 del Recognoverunt proceres. En quant als ciutedans de
Barcelona, encontra // 205r // ab lo capítol 84 y
85 del dit Recognoverunt proceres y en la [pragmàtica del senyor rey] Jaume Segon dada en
Barcelona als 3 dels idus de desembre 1295,
[que és la pri]mera, títol «De comers», en lo volumen segon de las constitucions [...], en los
quals, com desobre s’és dit, es permet als ciutadans y habitants de Barcelona lo líbero comers,
de entrar y exir, carregar y descarregar, vèndrer
y comprar y estar en qualsevols parts de Catalunya sens que pugan ser obligats a anar a descarregar en certs llochs.
Encontran-se també ditas cridas en quant a las
penas exhorbitants que en aquellas se contenen,
per ser spècies de confiscació, la qual és prohibida en Catalunya en las constitucions 1, 2 y 4, títol «De béns de condemnats». Als 21 de abril
1674 se publicaren altres cridas de orde del excel·lentíssim capità general, imposant-se en
aquellas sinch-centes lliures de plata y altres penas majors ben vistas al dit excel·lentíssim capità
general aplicadores als cofres reals de la Capitania, fins a pena de mort natural, confirmant-se ab
ditas cridas las antecedentment publicades als 15
de setembre y 25 de nohembre 1673. Ditas cridas encontran ab las constitucions de Catalunya
per las rahons sobreditas de què lo excessiu de ditas penas és spècie de contrafacció y perquè lo fet
de manar publicar ditas cridas és del excel·lentíssim lloctinent general, y no del capità general. Y,
axí bé, se encontran ab las ditas constitucions 1,
2 y 4, títol «De béns de condemnats», y ab la
constitució 7, títol «De offici de alcayts».
Als 17 de maig 1674 se manaren publicar per lo
excel·lentíssim capità general altres cridas, las
quals, semblantment, encontran ab moltas y
differents constitucions, capítols y actes de
Cort, usos y consuetuts del present Principat,
axí perquè lo fer semblants cridas comprenent
en aquellas los provincials del present Principat
no és de la jurisdicció del excel·lentíssim capità
general, ni tal cosa se troba disposada en son favor, axí per constitucions de Catalunya com per
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dispo- // 205v // sició de dret comú, ans bé, peculiar y propi del excel·lentíssim lloctinent general, y, així bé, és contra lo disposat en la constitució 7, títol «De offici de alcayts». Com
perquè en ditas cridas, en lo capítol 1, se encontra y mana que ningun francès que restarà en lo
present Principat puga negociar ni commerciar,
sinó que sols se puga emplear en ministeris personals, lo que té respecte al govern polítich y no
militar, y, així és propi del excel·lentíssim lloctinent general, y no del excel·lentíssim capità general, y, així bé, encontra ab dita constitució 7,
títol «De offici de alcayts».
Se encontra també dit capítol 1 ab lo real privilegi concedit a la ciutat de Barcelona, en lo capítol 53 del Recognoverunt proceres, en lo qual se
disposa que qualsevol persona que habitarà en
Barcelona per lo temps de un any y un die gose
de las matexas preheminènces y prerrogatives
que gosan los ciutedans de Barcelona. Y com
los francesos que havien habitat per temps de
un any y un die sien vinguts en virtut de dit privilegi per ciutedans de Barcelona, dita prohibició encontra ab dit privilegi, y, així mateix, ab
los capítols 84 y 85 del mateix Recognoverunt
proceres, y la dita pracmàtica, títol «De comercis», en los quals se’ls dóna als ciutedans de Barcelona plena llibertat per poder anar y tornaar
per qualsevol part ab sas mercaderias y desembarcar en qualsevols ports, y vèndrer aquellas líberament, com desobre és dit.
En lo capítol 3 de ditas cridas se disposa que totas las mercaderias y fruyts de súbdits amichs y
confederats que passaran y tocaran en terras
enemigas de sa magestat, que, per assò sols, se
donen per mercaderias y robas il·lícitas y incomerciables, imposant als introductors de ellas
pena de pèrdrer-las, ab les // 206r // embarcacions y demés cosas se aprestaran, y de sinch [...
de] plata y altres penas fins a la mort natural y
[...] excel·lentíssim capità general, lo que se encontra ab lo líbero comers [y ...] ab las constitucions 13 y altres dessobre al·legades, títol «De
comers y seguretat de camins», perquè és cert
que ningú voldrà commerciar exposat a un perill tant gran com és de que, tocant la barca o altre embarcació compel·lida del mal temps o altre necessitat inexcusable en terras enemigas de
sa magestat, haje de incórrer dita mercaderia en
lo vici de contrabando. Y, axí mateix, se encontra dit capítol ab la constitució 7, títol «De offici de alcayts», perquè, tocant la barca o altre
embarcació en terras enemigas involuntàriament y compel·lida de la necessitat, no pot introduhir-se en la mercaderia que aportarà lo vici
de contrabando, y així bé, en est cas, faltarie dita
qualitat ab què se pretén poder usar de jurisdicció en los provincials.
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En lo capítol 4 de ditas cridas se ordena y mana
que totas las mercaderias, fruyts, robas y manifacturas que se aportaran y introduhiran per
mar hajen de portar testimonial y certificatòria
autèntica, ab legítima forma despedida, de las
parts a hont seran nadas, fetas, fabricadas y primer aixidas a comers. Y en lo capítol 5 se disposa que las mercaderias que se introduhiran per
terra, encara que vingan de terras amigas, degan
aportar passaport y licència, insertant en aquell
o aquella lo despaig de la primera introducció
en los dits regnes, tot lo qual encontra ab las
constitucions, capítols y actes de Cort que permeten lo líber comers. Y ab la dita constitució
7, títol «De offici de alcayts», perquè en tot cas,
en dit capítol 4 y 5, se ordena y mana sobre
mercaderias que no són de contrabando y, així,
falta la qualitat en què altrament se pretén fundar la jurisdicció del excel·lentíssim capità general. // 206v // Se encontran també dits capítols 4
y 5, per contenir novedat nunca vista, ab lo capítol 81, 84 y 85 del Recognoverunt proceres y,
altrament, se encontran ab totas las constitucions que permeten lo líber comers en Catalunya. En lo dit capítol 4 de ditas cridas se ordena y
mana que encontinent arriba la barca o altre
fusta en las platjas o ports dels present Principat
aje de donar lo manifest als officials de la Capitania General, lo que se encontra ab lo capítol
8, Corts 1547, y ab lo capítol 81 del nou redrés,
Corts 1599, ab què se disposa que se done lo
manifest de las mercaderies primerament als officials del General, lo que no porie executar-se si
encontinent se dega donar lo manifest al tribunal de la Capitania General.
En lo capítol 7 de ditas cridas se mana que totas
las mercaderias y hòmens de negoci de la present ciutat que tingan en son poder fruits, robas
y manufactures de França, sos dominis y conquistas, dins quinse dies y fora de la ciutat de
Barcelona dins vint dies, comptadors de la publicació de ditas cridas, las hajan de manifestar
en la duana de la Capitania General a sos officials per a què pugan marcar y sagellar ditas robas, lo que se encontra ab la constitució 7, «De
ofici de alcayts», per voler exercir lo capità general jurisdicció en personas y cosas que no són
de son for ni subjectes a son tribunal. Perquè,
havent entrat ditas mercaderias en temps útil,
no·s pot conciderar en aquellas qualitat de contrabando. Y, axí mateix, encara que al principi la
tingueren, havent entrat ab sciència y permís del
excel·lentíssim capità general, restava purgat lo
vici que antes tenie y, per consegüent, dites
mercaderias se troban sens la qualitat de contrabando, que és ab la //207r // que·s pretén fundar
dita jurisdicció. Se encontra també dit capítol 7
ab la constitució 20, títol [...], capítol 2, Corts
1547, per ser nova imposició lo haver-se de ma106

nifestar, registrar y assenyalar y plomar ditas robas y mercaderias ya introduhides. Y, així bé, se
encontra ab lo capítol 81, 84 y 85 del Recognoverunt proceres, per ser novedat mai practicada
fins lo present estat.
En virtut de las sobreditas cridas los officials de
la Capitania General, ultra del dret de deu per
cent, fan pagar un per cent, lo qual serveix per
los officials de dita Capitania, vulgarment anomenats estimadors, y per lo secretari, y ab motiu
de què se han de estimar las mercaderias per exhigir lo dit dret de deu per cent, lo que és nova
imposició y vectigal. Y, axí, se encontra ab la
dita constitució 20, títol «De vectigals», capítol
2, Corts 1547. En lo any 1667 y en lo de 1674,
havent-se rompuda la pau ab la corona de
França, se féu aprehensió per los officials de la
Capitania General dels llibres dels mercaders,
botiguers, adroguers y altres hòmens de negoci
ab motiu de voler averiguar, ab la inspecció de
dits llibres si y havie crèdits de francesos per a
poder-los confiscar, retenint-se dits llibres dits
officials de la Capitania General, obligant als senyors de aquells a pagar molts centenars de doblas per a recobrar dits llibres, com ab tot effecte se pagaren per los quals volgueren recobrar,
tot lo qual se encontra ab differents constitucions de Catalunya. Primo ab la constitució 7,
títol «De offici de alcayts», perquè semblants
aprehensions de llibres no sols no·s trobarà permès al excel·lentíssim capità general per constitució de Catalunya ni altre disposició de dret
comú, sinó que, ans bé, són prohibidas ditas
aprehensions etiam al fisch real, per ésser las
causas ab què·s motivan ditas // 207v // apprehensions criminals y per ésser la jurisdicció de
capità general qualificada. Y primer, ans de procehir cosa alguna, havie de provar-se la qualitat,
essent fonament de sa jurisdicció, altrament és
cert que proceheix en cas no permès faltant-li la
prova de dita qualitat, que és la que tribueix dita
jurisdicció, y, en tot cas, dits procehiments, per
lo que són spècie de sagrestos y represàlias, tocan al excel·lentíssim lloctinent y capità general
y a sa règia cort, y no al dit excel·lentíssim capità
general y tribunal de la Capitania General.
Són també ditas aprehensions contra del líbero
comers permès als catalans segons las constitucions referidas, perquè per scusar-se de semblants mals moltas personas deixeran de commerciar ab aquella llibertat que farian si no las
temessen, y lo pagar las quantitats que pagaren
per redemir los llibres no·s pot escussar de ésser
nova exacció y vectigal, lo que, com se és dit, és
contra la constitució 20, títol «De vectigals».
En força de ditas cridas y pretenent-se se haurie
faltat al ordenat en aquellas, capturaren los officials de la Capitania General en lo mes de agost

1671 a Martí Pilas, botiguer de Barcelona, tenint-lo pres molts dies en la atarasana de la present ciutat. Així mateix capturaren en lo anya ...
manlleutaren a Anthoni Trallers, negociant,
dits officials de dita Capitania General per mil
lliures, y en lo any 1674 capturaren també dits
officials de la Capitania General a Jaume Bussot, cavaller de la Vall d’Aran, tenint-lo molts
dies pres en las presons de la present ciutat, tot
lo que se encontra ab la dita constitució 7, títol
«De offiici de alcayts», en la qual sols se permet
al excel·lentíssim capità // 208r // general exercir
jurisdicció en lo present Principat en los [...] y
constitucions de Catalunya li serà concedit. Y
no·s trobarà constitució [...] ni disposició de
dret que tribuesca jurisdicció al excel·lentíssim
capità general en los provincials, ans bé, són en
contrari, denegant-li dita [...].
En la fira de Prades, als 26 de agost del any
1674, los officials de la Capitania General feren
aprehensió de 120 caps de bestiar mular y sinch
balas de formatjes a differents particulars de la
Vall d’Aran, no obstant que aportaven albarans
de guia, composant-los en algunas doblas per
rahó de dits formatjes, lo que per las rahons sobreditas se encontra ab la constitució 7, «De offici de alcayts». Y en lo fet del embargo de dit
bestiar mular, tractant lo síndich general de la
Vall d’Aran, per deffensa del dit fet, de donar
una requesta al doctor Domingo de Verdier,
advocat fiscal del dit tribunal de la Capita(nia)
General y tenint lo notari previngut y present
per a rèbrer lo acte de la requesta y presentació
de aquella, no permeté dit de Verdier que·l rebés lo notari ni que se li presentàs, amenassant
axí a la part com al notari que si feya lo contrari
los posaria a la presó, lo que encontra manifestament ab lo capítol 71 de las Corts del any
1599, en las quals se dóna líbera facultat a las
parts per a poder fer y presentar qualsevol requesta a qualsevol official per qualsevol notari
que tinga auxtoritat real, acceptat lo excel·lentíssim lloctinent general, molt reverent canceller, nobles e o magnífichs regent y doctors de la
Real Audiència y portantveus de general governador del present Principat, regent vicerègia, als
quals la presentació se ha de fer sols per scrivà
de manament. Acostuman los officials de la Capitania General, ço és, alguazil, // 208v // notari
y estimadors, quant arribe alguna barca entrar
en ella a effecte de regonèixer-la, fent-se pagar
per las dietas 24 reals de plata, lo que notòriament és contra las constitucions de Catalunya,
perquè no·s pot dubtar que dita molèstia és impeditiva del líbero comers y que és nova imposició y vectigal, y que és exercir jurisdicció en cas
no permès. Y, així bé, se encontra ab las sobrea. a continuació un espai en blanc d’uns 20 mms.
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ditas constitucions permetent lo líbero comers y
prohibint nous vectigals, y lo exercir jurisdicció
al excel·lentíssim capità general sinó en los casos
permesos per dret y constitucions. En lo fi del
any passat de 1674 vingué una barca genovesa
en la platja de la present ciutat, patronejada per
lo patró Cantin Benebenito, genovès, la qual
aportave sis balas de piamons crus consignats a
Pere Orra, corredor de orella de la present ciutat, y no obstant que dits piamunts són roba de
Gènova, los officials de la Capitania General feren aprehensió de dits piamunts, detenint-se’ls
en la barraca de la Capitania General y fins vuy
estan en ella sens voler-los restituhir al dit Orra,
lo que és contra las ditas constitucions de Catalunya permetent lo líber comers, y de la dita
constitució 7, títol «De offici de alcayts», y de la
dita constitució 4, títol «De violència y restitució de despullats», que ningun sens coneixensa
de causa puga ésser despullat de sas cosas.
Acostuman los officials de la Capitania General
quant venen algunas barcas o fustas ab robas o
mercaderias a platja de la present ciutat fer desembarcar aquellas y fer-las descarregar en la
barraca de dita Capitania General sens haver
descarregat aquellas en las casas del General y
allí haver pagat los drets a dit General, y moltes
vegades se’n aportan ditas robas de dita barraca,
restant defraudat lo General de sos drets, lo que
és contra lo capítol 8, número 2, Corts 1547,
// 209r // y capítol 81, Corts 1599, a hont se disposa que las mer[caderias ... arri]baran a la present
ciutat se hajen de descarregar en la [...] General
y pagar allí los drets bé y llealment. En la vila de
Puigcerdà y en la de Cambrils los officials de la
Capitania General fan pèndrer albarà de guia de
las mercaderias que·s portan y fan pagar per los
albarans certa quantitat, ço és, lo de Puigcerdà
per lo ferro y lo de Cambrils indistinctament, lo
que se encontra ab las ditas constitucions prohibint nous vectigals y permetent lo líbero comers, y ab lo capítol 2, Corts 1547, a hont se
prohibeix que, ab pretext de tillets ni altres no·s
pugan imposar nous vectigals ni nous drets, ni
exhigir aquells, parlant dit capítol de Cort ab los
officials de la Capitania General. Y com per la
constitució «Poch valdria», vulgarment dita
«De la observança», ab la qual se donan per invàlidos los procehiments fets contra constitució
y, havent los deputats y oïdors de comptes, a
qui toca per rahó de sos officis, conforme dita
constitució y altres, enviat tres recaudos per
medi del síndich del General, suplicant fos servit vostra excel·lència reparar ditas contrafaccions, y fins vuy no se ha pogut conseguir de
vostra excel·lència lo reparo, per ço, attenent los
deputats y oïdors de comptes del General de
Catalunya a las obligacions de sos officis, jurament tenen prestat y sentència de excomunica-
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ció tenen oïda, volent provehir de degut remey
a las generals constitucions desobre ponderadas, per medi de son síndich, suplican a vostra
excel·lència sie de son servey, per observansa de
ditas generals constitucions, capítols y actes de
Cort, privilegis, usos y costums, revocar las ditas
cridas per dita Capitania General publicadas y
altrament, per encontrar a las sobreditas generals constitucions de Catalunya, capítols y actes
de Cort, privilegis, usos y costums // 209v // del
present Principat desobre ponderats y altres
aplicables, y manar als officials de dita Capitania
cassen, revoquen, anul·len tots los dits procehiments y borren aquells dels registres de dita Capitania per a què ditas constitucions, capítols y
actes de Cort, privilegis, usos y costums sien íntegrament observats, e, inseguint la forma en
semblants casos acostumada, sie servit donar llicència se continue acte de la presentació del
present offici. Don Franciscus de Pons, cancellarius.
Quaquidem papiri requisicionis scedula sich ut
predicitur oblata et presentata [et] habita, prout
dixit, pro sibi lecta et publicata copiaque illius
cum suo originali comprobata eidem excelentissimo domino locumetenentis generalis tradita et liberata illico sua excelencia, verbo respondendo,
dixit quod retinebat sibi terminum juris ad respondendum, de quibus [...] per actis et gestis atque secutis dictus Petrus de Cardona, dicto nomine, petiit et requisivit sibi et dictis dominis
deputatis fieri et tradi unum et plura, publicum
seu publica instrumentum et instrumenta per
me, dictum et infrascriptum notarium, secretarium et scribam majorem dicti Generalis subrrogatum, et dictus excelentisimus dominus locumtenentis generalis mandavit domino Anthonio
Reart, scribe mandati, de predictis conficeret et
sibi traderet instrumentum, que fuerunt acta
Barcelone sub anno, die, mensis et loco predictis,
presente et interveniente mandato dicti excelentisimi domini locumentenentis domino Anthonio
Reart presenteque et ad hoc vocato atque rogato
me, dicto Josepho Sauleda, milite supramemorato, pro parte et ad instanciam dicti sindici Generalis simul stipulantibus et insolidum claudentibus presentis // 210r // testibus predictis ad
premissa vocatis atque rogatis [...] et assumptis,
prout superius continetur.»
Dilluns, a XIIII. En aquest die, per orde de ses
senyories y en virtut de deliberació presa lo dia
de 12 del corrent, Joseph Sauleda, cavaller, subrrogat en lo offici de secretari y scrivà major del
General de Catalunya, y lo doctor Pere Cardona, servint lo offici de síndich del General, instant lo dit síndich són estades presentades requestes als magnífichs assessors y advocat fiscal
del tribunal de la Capitania General a effecte de
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què revoquen differents fets del dit tribunal
contra differents constitucions, capítols y actes
de Cort, usos y costums del present Principat y
fassan lo demés que tenen obligació de fer, conforme dites constitucions, los actes de presentació de las quals requestes són assí cusits signats
de número 1, 2 y 3, y del thenor següent:
«1. Primeraa requesta presentadab a don Francisco de Sotomajor, [...] del tribunal de la Capitania General.
Noverintc universii quod anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo septuagesimo quinto
die vero decimaquarta mensis octobris // 210v //
eiusdem anni intitulata presente et ad hoc vocato
atque requisito me, Josepho Sauleda, milite, secretario et scriba majore Generalis Principatus Catalonie subrrogato, et presentibus etiam Joanne
Rossell et Hyacintho Morato, virgariis consistorii
suarum dominacionum, pro testibus ad ista vocatis specialiter et assumptis magnificus Petrus de
Cardona, miles, utrisque juris doctor, tanquam
deserviens de licencia suarum dominacionum officium sindici pro dompno Michaelle de Masdovellas, dicto nomine, constitutus personaliter coram
et ante presenciam nobilis don Francisci de Soto,
utrisque juris doctor, Barcinone populati, assessoris tribunalis Capitanie Generalis, personaliter
reperti inter primam et secundam horas post meridiem in domibus sue solita residencia scitis in
presenti civitate Barcinone, in vico dicto de la
Carnisseria d’en Sorts, qui dicto nomine eidem
obtulit et presentavit et seu per me, dictum scribam majorem, obtulere et presentare petiit et requisivit, quandam in scriptis papiri requisicionis
scedulam thenoris sequentis:
«Molt bé (sap) y ignorar no pot vostra mercè,
senyor don Francisco de Sotomajor, assessor
del tribunal de la Capitania General, com en
differents occasions són estades publicades diversas cridas per la present ciutat de Barcelona,
emanades de dit tribunal de la Capitania General, per differents lloctinents y capitans generals
del present Principat, en nom de capitans generals, firmades per vostra mercè y altres antecessors de vostra mercè, assessors de dit tribunal y,
assenyaladament, las manadas publicar als 29 de
maig 1670 pe lo excel·lentíssim lloctinent y capità general que aleshores era en nom de capità
general, las quals són contra differents constitucions, capítols y actes de Cort, usos, costums
// 211r // y observàncias del present principat de
a. primera requesta interliniat al marge esquerre.
b. presentada ... General interliniat al marge esquerra del
foli 210v.
c. l’original d’aquesta requesta es troba intercalat entre els folis 209v i 210r del dietari.

Catalunya per<a>què, en primer lloch, lo acte
de fer y manar publicar cridas en la present ciutat y principat de Catalunya lo capità general, en
quant comprenen los provincials, se encontra
ab la constitució 7, títol «De offici de alcayts»,
en y ab la qual és prohibit als excel·lentíssims capitans generals lo exercir jurisdicció sinó en los
casos tant solament que, per disposició de dret e
per constitucions del present principat de Catalunya los serà permès, axí que, no amostrant-se
constitució alguna de Catalunya ni altrament
disposició de dret comú que permet als dits capitans generals lo fer semblants cridas volent
compèndrer en aquellas als provincials, ans bé,
essent propi y peculiar dels excel·lentíssims lloctinents generals lo fer ditas cridas en aquells casos que no se encontran ab ditas constitucions
de Catalunya, resta provat ab la matexa publicació de ditas cridas que aquellas encontran al disposat y ordenat en dita constitució 7, títol «De
alcayts». Ditas cridas contenen en si differents
caps que per altras rahons són contra constitucions, actes de Cort, usos y observàncias del
present Principat, per<a>què en lo capítol primer se prohibeix lo comerçiar ab los regnes de
Barberia, Turquia y altres terras dels moros, serrahins o altres enemichs de sa magestat, que
Déu guarde, tot gènera y spècie de mercaderias,
axí per mar com per terra, sens llicència de dit
capità general, lo que és contra <ab> la constitució 6 y 7, títol «De comers y seguretat de camins», ab las quals se concedeix al principat de
Cataunya y a tots y sengles poblats y habitants
en aquell, presents y sdevenidors, que hajan y
pugan haver comers en los regnes de Tunes,
Trípol, Bugia y altres pertanyents a la corona de
Aragó, axí conquistats com conquistadors, y
que pugan exir y estar en los dits regnes e terres (e)
// 211v // en aquells portar qualsevols robes y
mercaderies, vitualles y altres coses sens empaig
de sa magestat y de sos officials, presents y sdevenidors. Y lo mateix se disposa en los regnes de
Tramasen, Tunis y ciutat de Orà, acceptades les
prohibides per la constitució 6 i 9, títol «De
vectigals», com són seu, pegunta, alquitrà, fusta, cànem, fil de xarxia, ferro y armas, lo que
sempre se ha observat fins a la publicació de las
paus ab lo regne de França lo any 1660.
Lo segon capítol de ditas cridas, que disposa
podrie portar robes y mercaderias de contrabando al present Principat ab què no las vajen a
sercar directament a terras enemigas, pagant lo
dret de contrabando de deu per cent encontra
ab la constitució 20, títol «De vectigals», capítol 2, Corts 1547, en y ab los quals és prohibit
imposar nous vectigals, y no·s pot duptar que dit
dret de contrabando sia nou vectigal, y axí o entengué la Cort en las constitucions 6 y 9, títol
«De vectigals», ab las quals se declara ésser im109

posició y vectigal lo concedir llicència ab diners
de una cosa altrament prohibida y no permesa,
y, axí mateix, encontrar-se ab la dita constitució
7, títol «De offici de alcayts».
Lo capítol 3, 4 y 5 de ditas cridas, en los quals se
disposa que las robas y mercaderias de contrabando que vindran en la present ciutat de terras
enemigas y confederadas, que aquellas tant solament se degan desembarcar en los ports de
Barcelona, Tarragona, Blanes, Sant Feliu de
Guíxols, Palamós y Llansà, y no en altres, en
pena de 200 lliures de plata y las mercaderias
perdudas encontra ab las constitucions 1, 3, 5 y
altres, títol «De comers», ab las quals se permet
líberament lo comers a tots los del present Principat. Y ab ditas prohibicions és cert que no tenen los catalans la llibertat en lo comers que ab
ditas constitucions se’ls concedeix.
Semblantment se encontran en quant als ciutedans de Barcelona ab lo capítol 84 y 85 del Recognoverunt proceres, en lo segon volumen de
las constitucions, // 212r // sots títol «De las
consuetuts de Barcelona», en las quals se permet als ciutedans de Barcelona lo poder navegar
ab qualsevols naus, barcas o buchs, entrar y exir,
carregar y descarregar, vèndrer, comprar y estar
en qualsevol lloch voldran per los ports y altres
llochs de Catalunya, aportant qualsevols mercaderias. Per ser novedat, se encontran ab lo capítol 81 del Recognoverunt proceres y, axí mateix,
se encontra ab la dita constitució 7, títol «De
offici de alcayts».
En ditas cridas se disposa també lo haver-se
aportar las robas y mercaderias en la barraca de
la Capitania general o casa dels officials de dit
tribunal en occasió se desembarcaran, impedint
dits officials a las personas de negoci aportar
aquellas directament a las aduanas o casas del
General, tot lo que encontra ab lo capítol 8, número 2, Corts 1547, y lo capítol 81, Corts
1599 del nou redrés del General, en los quals se
prohibeix lo poder entrar robas y mercaderias
que no sian denunciades y manifestades primer
als cullidors del dret del General. Y també se
disposa que se hajen de descarregar y aportar en
la casa del General, a hont se deuen manifestar y
pagar los drets, tant de las robas de contrabando com altres.
Lo capítol final de ditas cridas, que disposa que
las mercaderias de contrabando que seran legítimament introduhides en lo present Principat
hajen de aportar certificatòria dels officials de
dit tribunal per anar per Catalunya, altrament,
no pugan anar guiadas, a més de ésser novedat,
encontra ab lo capítol 8 del Recognoverunt proceres, és nou vectigal y, axí, encontra ab la cons-
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titució 20 y altres, títol «De vectigals», impedeix lo líbero comers y, axí bé, encontra ab la
constitució 1, 3, 5 y altres del títol «De comersis y seguretat de camins».
Lo imposar-se en ditas cridas penas de 200 lliuras de plata y de pèrdrer las mercaderias, y altres
penas majors arbitràrias als excel·lentíssims capitans generals és spècie de confiscació, la qual en
Catalunya és prohibida sinó en los dos casos
// 212v // de crims leze magestatis divine et
humane, segons la constitució final, títol «De
béns dels condemnats». Per ocasió de ditas cridas y poder posar en execució lo en aquellas
contengut, se han criat differents officials en
moltas vilas y llochs del present Principat a hont
may n’i ha hagut, y cada dia se’n van creant de
nous, de tal manera que a penas se trobarà vila
ni lloch a hont no·y hage un o dos officials de la
Capitania General, lo que encontra ab las constitucions 1, 2 y 3, y altres títol «Que novells officials...», y ab lo capítol 2, Corts 1547.
Axí mateix, als 15 de setembre 1673 se publicaren altres cridas, de orde y manament del excel·lentíssim capità general, prohibint lo comers
ab los regnes de Barbaria, Turquia, Moraria y
altres terras enemigas, lo aportar y fer aportar
qualsevols robes y mercaderias que fossen nades, fetes y fabricadas en dits regnes enemichs,
que anassen o vinguessen a dits o de dits regnes,
tant per mar com per terra, imposant pena de
confiscació de ditas cosas y dels vaxells, carros,
animals aportarian aquellas y altres penas a dita
Capitania General ben vistas, las quals cridas
són contra las generals constitucions de Catalunya. Primo quant a la constitució 7, títol de
offici de alcayts, per<a>què fer semblants cridas
generals, volent compèndrer als provincials del
present Principat, no·s troba permès ni per
constitucions de Catalunya ni altrament per disposicions de dret comú al capità general y sols
és propi y particular del excel·lentíssim lloctinent general. Y, axí bé, no amostrant-se constitució de Catalunya o disposició de dret comú
que permete al capità general lo fer ditas cridas,
resta provada dita contrafacció en força de dita
constitució 7.
En quant prohibeixen ditas cridas lo comers ab
los regnes de Barbaria, Turquia, etcètera, se encontra ab la constitució 6 y 7, títol «De comers
y seguretat de camins», ab las quals se concedeix al principat de Catalunya y poblats y habi// 213r // tants en aquells, presents y sdevenidors, lo poder comersiar ab los dits regnes de
Tunes, Alger, Trípol y Bugia y altres pertanyents a la corona de Aragó, axí conquistats
com conquistadors. En ditas cridas se mana
que, encara que se tinga llicència y permís de sa
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magestat o del excel·lentíssim capità general per
introduir en lo present Principat robas, mercaderias o altres cosas de contrabando y no·s pugan desembarcar ni descarregar aquellas en altre
port de Catalunya, sinó en lo de la present ciutat de Barcelona, a més que lo sobredit encontra ab las constitucions 1, 3, 5 y altres aplicables,
títol «De comers y seguretat de camins», títol
81 del Recognoverunt proceres, en quant als ciutedans de Barcelona, encontra ab lo capítol 84 y
85 del dit Recognoverunt proceres y ab la pragmàtica del senyor rey don Jaume Segon, dada
en Barcelona als tres dels idus de dezembre
1295, que·s la primera, títol «De comers», en lo
volum 2 de las constitucions, libre 4, títol 8, en
los quals, com desobre se és dit, és permès als
ciutadans y habitants de Barcelona lo líbero comers de entrar y exir, carregar y descarregar,
vèndrer, comprar y estar en qualsevols ports de
Catalunya, sens que pugan ser obligats a enar a
descarregar en certs llochs. Encontran-se també
ditas cridas, en quant a las penas exorbitans que
en aquelles se contenen per ser spècie de confiscació, la qual és prohibida en Catalunya en las
constitucions 1, 2 y 4, títol «De béns dels condemnats».
Als 21 de abril 1674 se publicaren altres cridas,
de orde del excel·lentíssim capità general, imposant-se en aquellas 500 lliures de plata y altres
penas majors ben vistas al dit excel·lentíssim capità general, aplicadoras als cofres reals de la
Capitania, fins a pena de mort natural, confirmant-se en ditas cridas las antecedentment publicadas als 15 de setembre y 27 de nohembre
1673. Dites crides se encontran ab las constitucions de Catalunya, per las rahons sobreditas de
què lo excessiu // 213v // de ditas penas és spècie
de confiscació y perquè lo fer y manar publicar
ditas cridas és del excel·lentíssim lloctinent general y no del capità general. Y axí bé se encontran ab las ditas constitucions 1, 2 y 4, títol «De
béns de condemnats», y ab la constitució 7, títol «De offici de alcayts».
Als 17 de maig 1674 se manaren publicar per
lo excel·lentíssim capità general altres cridas,
les quals, semblantment, encontran ab moltas
y diferents constitucions, capítols y actes de
Cort, usos y consuetuts del present Principat,
axí perquè lo fer semblants crides comprenent
aquelles los provincials del present Principat no
és de la jurisdicció del excel·lentíssim capità general, ni tal cosa se troba disposada en son favor, axí per constitució de Catalunya com per
disposició de dret comú, ans bé peculiar i propi del excel·lentíssim lloctinent general, y axí
bé és contra lo disposat en la dita constitució
7, títol «De offici de alcayts», com perquè en
ditas cridas, en lo capítol 1, se ordena y mana

que ningun françès que restarà en lo present
Principat puga negociar ni commerciar, sinó
que sols se puga emplear en ministeris personals, lo que té respecte al govern polítich y no
militar, y axí és propi del excel·lentíssim lloctinent general y no del excel·lentíssim capità general, y axí se encontra ab dita constitució 7,
títol «De offici de alcayts». Se encontra també
dit capítol 1 ab lo real priviliegi concedit a la
ciutat de Barcelona en lo capítol 54 del Recognoverunt proceres, en lo qual se disposa que
qualsevol persona que habitarà en Barcelona
per lo temps de un any y un dia gose de las
matexas preheminèncias y perrogativas que gosan los ciutedans de Barcelona. Y com los francesos que havian habitat per temps de un any y
un dia sian tinguts, en virtut de dit privilegi,
per ciutedans de Barcelona, dita prohibició ve
a encontra ab dit privilegi y, axí mateix,
// 214r // los capítols 84 y 85 del mateix Recognoverunt proceres y la dita pragmàtica, títol
«De comercis», en los quals se’ls dóna als ciutedans de Barcelona plena llibertat y poder
anar y tornar per qualsevol part ab las mercaderias y desembarcar en qualsevols ports, y
vèndrer aquellas líberament, com desobre se és
dit.
En lo capítol 3 de ditas cridas se disposa que totas las mercaderias y fruyts de subdits amichs y
confederats que passaran y tocaran en terras
enemigas de sa magestat, que per assò sols se
donen per mercaderias y robas illícitas y incomerciables, imposant als introductors de ellas
pena de pèrdrer-las ab las embarcacions y demés
coses se aportaran, y de 500 lliures de plata y altres penas, fins a la de mort natural, arbitràrias a
dit excel·lentíssim capità general, lo que se encontra ab lo líbero comers y, axí bé, ab las constitucions 1 y 3 y altres desobre al·legades, títol
«De comers y seguretat de camins», perquè és
cert que ningun voldrà commerciar exposant-se
a un perill tant gran, com és que tocant la barca
o altre embarcació, compel·lida del mal temps o
altra necessitat inexcusable, en terras enemigas
de sa magestat, hage de incórrer dita mercaderia
en lo vici de contrabando. Y, axí mateix, se encontra dit capítol ab la constitució 7, títol «De
offici de alcayts», perquè tocant la barca o altre
embarcació en terras enemigas, involuntàriament y compel·lida de la necessitat, no pot introduir-se en la mercaderia que se aportarà lo
vici de contrabando. Y axí bé, en eix cas, faltaria
dita qualitat ab què se pretén poder usar de jurisdicció en los provincials.
En lo capítol 4 de ditas cridas se ordena y
mana que totas las mercaderias, fruyts, robas y
manufacturas que se aportaran y introduhiran
per mar hajen de portar testimonials y certifi111

catòria autèntica, ab llegítima forma despedida,
de las parts a hont seran nadas, fetas y fabricadas // 214v // y primer aixidas a comers. Y en lo
capítol 5 se disposa que las mercaderias que se
introduiran per terra, encara que vingan de terras enemigas, degan aportar passaport y
llicènçia, insertant en aquell o aquella lo despaig de la primera introducció en los dits regnes, tot lo qual encontra ab las constitucions,
capítols y actes de Cort que permeten lo líber
comers y ab la dita constitució 7, títol «De offici de alcayts», perquè en tot cas, en dit capítol
4 y 5, se ordena, mana sobre mercaderias que
no són de contrabando y, axí, falta la qualitat
en què altrament se pretén fundar la jurisdicció
del excel·lentíssim capità general. Se encontra(n) també dits capítols 4 y 5 per contenir
novedat nunca vista ab los capítols 81, 84 y 85
del Recognoverunt proceres y, altrament, se encontra ab totas las constitucions que permeten
lo líbero comers en Catalunya. En lo capítol 4
de ditas cridas se ordena y mana que encontinent arribarà la barca o altra fusta en les platjes
o ports del present Principat haje de donar lo
manifest als officials de la Capitania General, lo
que se encontra (ab) lo capítol 8, Corts 1547,
y contra lo 81 capítol del nou redrés, Corts
1599, a hont se disposa que se done lo manifest de las mercaderias primerament als officials
del General, lo que no porie exequutar-se si
encontinent se degués donar lo manifest al tribunal de la Capitania General.
En lo capítol 7 de ditas cridas se mana que totas
las personas y hòmens de negoci de la present
ciutat que tingan en son poder mercaderias,
fruyts, robas y mercaderias de França, sots domini y conquistas, dins quinse dies y fora la ciutat de Barcelona dins vint dies, comptadors des
de la publicació de ditas cridas, las hajan de manifestar en la duana de la Capitania General y a
sos officials per a què // 215r // pugan marcar y
sagellar ditas robas, lo que se encontra ab dita
constitució 7, títol «De offici de alcayst», per
voler exercir lo capità general jurisdicció ab personas y cosas si no són de son favor ni subjectes
a son tribunal, perquè, havent entrat ditas mercaderias en temps útil, no·s pot conciderar en
aquellas qualitat de contrabando. Y, axí mateix,
encara que al principi la tinguessen, havent entrat ab llicència y permís del excel·lentíssim capità general, restava purgat lo vici que antes tenia y, per consegüent, ditas mercaderias se
troban sens la qualitat de contrabando, que és
ab la que·s pretén fundar dita jurisdicció. Se encontra també dit capítol 7 ab la constitució 20,
títol «De vectigals», capítol 2, Corts 1547, per
ser nova imposició lo haver-se de manifestar, registrar, assenyalar y plomar dites robes y mercaderias ja introduhides. Y, axí, se encontra ab lo
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capítol 81, 84 y 85 del Recognoverunt proceres,
per ser novedat may practicada fins lo present
estat.
En virtut de las sobreditas cridas, los officials de
la Capitania General ultra del dret de deu per
cent fan pagar un per cent, lo qual serveix per
los officials de la Capitania General vulgarment
anomenats «estimadors» y per lo secretari, ab lo
motiu de què se han de stimar las mercaderias
per exhigir lo dit dret de deu per cent, lo que és
nova imposició y vectigal, y axí se encontra ab la
dita constitució 20, títol «De vectigals», capítol
2, Corts 1547.
En lo any 1667 (y) en lo de 1674, havent-se
rompuda la pau ab la corona de França, se féu
aprehensió per los officials de la Capitania General dels llibres dels mercaders, botiguers,
adroguers y altres hòmens de negoci ab motiu
de voler averiguar, ab la inspecció de dits llibres,
si hi hauria crèdits de françesos per poder-los
confiscar, retenint-se dits llibres los officials de
la Capitania General, obligant als senyors de
aquells a pagar molts centenars de doblés per a
recobrar dits llibres, com ab tot effecte se pagaren // 215v // per los que·ls volgueren recobrar,
tot lo qual se encontra ab differents constitucions de Catalunya. Primo ab la constitucio 7,
títol «De offici de alcayts», per<a>què semblants aprehensions de llibres no sols no·s troba
permès al excel·lentíssim capità general per
constitució de Catalunya ni altra disposició de
dret comú, sinó que, ans bé, són prohibidas ditas aprehensions etiam al fisch real, per ésser las
causas ab què·s motivan ditas aprehensions criminals y per ésser la jurisdicció del capità general qualificada y, primer, ans de procehir cosa alguna, hauria de popvar-se la qualitat, essent
forsosament de sa jurisdicció. Altrament és cert
que proceheix en cas no permès, faltant-li la
prova de dita qualitat, que és lo que atribueix
dita jurisdicció. Y, en tot cas, dits procehiments
per lo que són spècies dea segrestos y represàlias
tocan al excel·lentíssim lloctinent general y a sa
règia cort, y no al excel·lentíssim capità general
y tribunal de la Capitania General. Són també
ditas aprehensions contra del líbero comers permesos als catalans segons las constitucions referidas, perquè per scusar-se de semblants molestias, moltas personas dexaran de commerciar ab
aquella llibertat que farian, si no las temessen, y
lo pagar las quantitats que pagaren per redemir
los llibres no pot scusar de ser nova exacció y
vectigal.
En forsa de ditas cridas y pretenen-se se hauria
faltat al ordenat en aquellas, capturaren los offi-

cials de la Capitania General en lo mes de agost
1674 a Martí Piles, botiguer de Barcelona, tenint-lo pres molts dies en la adressana de la present ciutat; y, així mateix, capturaren en lo anya
... a Joan de Mir, cavaller, natural de Puigcerdà,
//216r // tenint-lo pres en la Adrassana y després
en lo baluart de la Torre de las Pussas de dita
ciutat, y en lo anyb ... manllevaren a Anthoni
Trullés, negociant, dits officials de la Capitania
General per 1000 lliures, y en lo any 1674 capturaren també dits officials de la Capitania General a Jaume Buzot, cavaller de la Vall de Aran,
tenint-lo molts dies pres en las presons de la
present ciutat, tot lo que se encontra ab la dita
constitució 7, títol «De offici de alcayts», en la
qual sols se permet al excel·lentíssim capità general exercir jurisdicció en lo present Principat
en los casos que, per dret y constitucions de Catalunya, li serà concedit y no·s trobarà constitució de Catalunya ni disposició de dret que atribuesca jurisdicció al excel·lentíssim capità
general en los provincials, ans bé, són en contrari, denegant-li la dita jurisdicció.
En la fira de Prades, als 26 de agost del any
1674, los officials de la Capitania General feren
aprehensió de 120 caps de bestiar mular y sinch
balas de formatjes a diferents particulars de la
Vall de Aran, no obstant que aportaven albarans
de guia, composant-los en algunas doblas per
rahó de dits formatjes, lo que per las rahons sobreditas se encontra ab la constitució 7, títol
«De offici de alcayts». Y en lo fet del embargo
del dit bestiar mular, tractant lo síndich del General de la Vall de Aran, per defensa del dit fet,
de donar una requesta al doctor Domigo de
Verdier, advocat fiscal de dit tribunal de la Capitania General de Catalunya, y tenint lo notari
previngut y present per a rèbrer lo acte de dita
requesta y presentació de aquella, no permeté
dit de Verdier que·l rebés lo notari ni que se li
presentàs, amanassant, així a la part com al notari, que si feya lo contrari los posaria a la presó,
lo que encontra manifestament ab lo capítol 71
de las Corts 1599, en las quals se dóna líbera facultat a les parts per a poder fer y presentar
qualsevol requesta a qualsevol // 216v // official
per qualsevol notari que tinga auctoritat real,
acceptat lo excel·lentíssim lloctinent, capità general, molt reverent canseller, nobles e o magnífichs regent y doctors de la Real Audiència y
protantveus de general governador del present
Principat, regent vicerègia, als quals la presentació se ha de fer sols per scrivà de manament.
Acostuman los officials de la Capitania General,
ço és alguazil, notari y estimadors, quant arriba
a. a continuació un espai en blanc d’uns 10 mms.
b. a continuació un espai en blanc d’uns 10 mms.

a. a continuació ratllat confiscació.
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alguna barca entrar en ellas a effecte de regonèxer-la, fent-se pagar per las dietas 24 reals de
plata, lo que notòriament és contra constitucions de Catalunya. Perquè no·s pot duptar que
dita molestia és impeditiva del líbero comers y
que és nova imposició y vectigal, y que és exercir jurisdicció en cas no permès. Y, axí bé, se encontra ab las sobreditas constitucions permetent lo líbero comers y prohibint nous vectigals,
y lo exercir jurisdicció al excel·lentíssim capità
general sinó en los casos permesos per dret y
constitució.
En lo fi del any passat de 1674 vingué una barca
genovesa a la plaja de la present ciutat, patronejada per lo patró Cantin Benevencio, genovès,
la qual aportava sis balas de piamunts, consignades a Pere Orra, corredor de orella de la present
ciutat. Y, no obstant que dits piamunts són roba
de Gènova y que venian ab certificatòria que
eran de Gènova, los officials de la Capitania General feren aprehensió de dits piamunts, detenint-se’ls en la barraca de la Capitania General,
y fins vuy estan en ella, sens voler-los restituir a
dit Orra, lo que és contra las ditas constitucions
de Catalunya permetent lo líbero comers y de la
dita constitució 7, títol «De offici de alcayts», y
de la dita constitució (4), títol «De violència,
restitució de // 217r // despullats», que ningú
sens conexensa de causa puga ser despullat de
sas cosas.
Acostuman los officials de la Capitania General,
quant venen algunas barcas o fustas ab robas o
mercaderias a la platja de la present ciutat, fer
desembarcar aquellas y fer-las descarregar en la
barraca de dita Capitania sens haver descarregat
aquellas en las casas del General y allí haver pagat los drets a dit General. Y moltes vegades
se’n aportan dita roba de ditas barracas, restant
defraudat lo General de sos drets, lo que és contra lo capítol 8, número 2, Corts 1547, y capítol
81, Corts 1599 del nou redrés, ha ont se disposa que las mercaderias que arribaran a la present
ciutat se hajen de descarregar en la casa del General y pagar los drets bé y llealment.
En la vila de Puigcerdà y en la de Cambrils los
officials de la Capitania General fan pèndrer albarà de guia de las mercaderias que aportan y
fan pagar per los albarans certa quantitat, ço és,
lo de Puigcerdà per lo ferro y lo de Cambrils indistintament, lo que se encontra ab las ditas
constitucions prohibint nous vectigals y permetent lo líbero comers, y ab lo capítol 2, Corts
1547, ha ont se prohibeix que ab pretest de tillets ni altres no·s pugan imposar nous vectigals
ni nous drets, ni exigir aquells, parlant dit capítol de Cort ab los officials de la Capitania General.
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Y com per la constitució «Poch valdria», vulgarment dita «De la observansa», ab la qual se donan per invàlidos los procehiments fets contra
constitució, per lo que lo síndich del General de
Catalunya requereix i intepel·la a vostra mercè
que, per observansa de ditas generals constitucions, capítols y actes de Cort, usos y costums y
altres drets de la pàtria, revoque, casse y anul·le
ditas cridas y tot(s) lo(s) demés proçe- // 217v //
himents fets per dit tribunal de la Capitania General que encontran ab lo disposat ab dites
constitucions, capítols y actes de Cort fets, restituint y tornant y reintegrant totas las ditas y altres cosas en son prístino estat y fasse lo demés
que té obligació segons las generals constitucions de la present provincia, capítols y actes de
Cort. Altrament, fent lo contrari, lo que no·s
creu, protesta contra de vostra mercè y de sos
béns de las penas imposadas contra los violadors
de las generals constitucions y capítols de Cort y
de tot lo demés que li és lícit y permès de protestar y de la millor manera que pot.»
Requirens notarius copia cuius eidem tradidit et
liberavit que accepta poenes se retinuit, quaquidem papiri requisicionis scedula, sich ut predicitur, oblata et presentata illico dictus nobilis
Franciscus de Soto, verbo respondendo dixit quod
retinebat sibi terminum iuris ad respondendum,
de quibus ita per actis, gestis atque sequitis illico
dictus doctor Petrus de Cardona, dicto nomine,
petiit atque requisivit fieri et tradi unum et plura publicum seu publica consimilia instrumenta
per me, dictum et infrascriptum scribam majorem, que fuerunt acta Barcinone sub anno, die,
mense et loco predictis, presente me, dicto Josepho
Sauleda, milite, scriba majore, presente et infrascripto, et presentibus etiam testibus predictis ad
premissa vocatis specialiter et assumptis, prout superius continetur.»
«2. Primeraa requesta presentadab al doctor
misser Rafel Llampilles, assessor del tribunal de
la Capitania General.
Noverintc universii quod anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo septuagesimo quinto
die vero decimaquarta mensis // 218r // octobris
eiusdem anni intitulata presente et ad hoc vocato
[atque requisito me, Jo]sepho Sauleda, milite, secretario et scriba majore Generalis Ca[talonie
subr]rogato, et presentibus etiam Joanne Rossell
et Hyacintho Morato, virgariis [con]sistorii suarum dominacionum, pro testibus ad ista vocatis
specialiter et assumptis magnificus Petrus de
a. primera requesta interliniat al marge esquerre.
b. presentada ... General interliniat al marge esquerre del
foli 218v.
c. l’original d’aquesta requesta es troba intercalat entre els folis 209v i 210r del dietari.
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Cardona, miles, ac utrisque juris doctor, tanquam deserviens de licencia suarum dominacionum officium sindici dicti Generalis pro dompno
Michaelle de Masdovellas, dicto nomine, constitutus personaliter coram et ante presenciam magnifici Raphaellis Llampilles, utrisque juris doctor, Barcinone populati, assessoris tribunalis
Capitanie Generalis, personaliter reperti inter
secundam et terciam horas post meridiem in domibus sue solite residencie scitis in presenti civitate Barcinone, in vico dicto, satis prope plateam de
la Varònica, qui dicto nomine eidem obtulit et
presentavit et seu per me, dictum scribam majorem, obtulere et presentare petiit et requisivit,
quandam in scriptis papiri requisicionis scedulam thenoris sequentis:
«Molt bé sab y ignorar no pot vostra mercè, senyor doctor misser Rafel Llampilles, assessor
del tribunal de la Capitania General, com en
differents occasions són estades publicades diverses crides per la present ciutat de Barcelona,
emanades de dit tribunal de la Capitania General, per differents lloctinents y capitans generals
del present Principat, en nom de capitans generals, firmades per vostra mercè y altres antecessors de vostra mercè, assessors de dit tribunal y,
assenyaladament, las manades publicar als 29 de
maig 1670 pe lo excel·lentíssim lloctinent y capità general que aleshores era en nom de capità
general, las quals són contra differents constitucions, capítols y actes de Cort, usos, costums y
observàncias del present principat de Catalunya
per<a>què, en primer lloch, lo acte de fer y manar publicar cridas en la present ciutat y principat de Catalunya lo capità general, en quant
comprenen los provincials, se encontra ab la
constitució 7, títol «De offici de alcayts», en y
ab la qual és prohibit als excel·lentíssims capitans generals lo exercir // 218v // jurisdicció sinó
en los casos tant solament que, per disposició de
dret e per constitucions del present principat de
Catalunya los serà permès, axí que, no amostrant-se constitució alguna de Catalunya ni altrament disposició de dret comú que permet als
dits capitans generals lo fer semblants cridas volent compèndrer en aquellas als provincials, ans
bé, ésser propi y peculiar als excel·lentíssims
lloctinents generals lo fer ditas cridas en aquells
casos que no se encontran ab ditas constitucions de Catalunya, resta probat ab la matexa
publicació de ditas cridas que aquellas encontran al disposat y ordenat en dita constitució 7,
títol «De alcayts». Ditas cridas contenen en si
differents capítols que per altras rahons són
contra constitucions, actes de Cort, usos y observàncias del present Principat, per<a>què en
lo capítol 1 se prohibeix lo commerciar ab los
regnes de Barberia, Turquia y altres terres dels
moros, serrahins o altres enemichs de sa mages114

tat, que Déu guarde, tot gènera o spècie de
mercaderias, axí per mar com per terra, sens
licència de dit capità general, lo que encontra ab
la constitució 6 y 7, títol «De comers y seguretat de camins», ab las quals se concedeix al principat de Cataunya y a tots y sengles poblats y
habitants en aquell, presents y sdevenidors, que
hagen y pugan haver comers en los regnes de
Tunes, Trípol, Bugia y altres pertanyents a la
corona de Aragó, axí conquistats com conquistadors, y que pugan entrar, exir y estar en los
dits regnes e terres, en aquells portar qualsevols
robas y mercaderias, e vitualles y altres cosas
sens empaig de sa magestat e de sos officials,
presents y sdevenidors. Y lo mateix se disposa
en los regnes de Tramasen, Tunis y ciutat de
// 219r // Orà, acceptades les prohibides per la
constitució 6 i 9, [títol «De vectigals»], com
són seu, pegunta, alquitrà, fusta, cànem, fil de
axarxia, ferro y armes, lo que sempre se ha observat fins a la publicació de les paus ab lo regne
de Françe lo any 1660.
Lo segon capítol de ditas cridas, que disposa
poder-se aportar robas y mercaderias de contrabando al present Principat, ab què no las vajan a
sercar directament a terras enemigas, pagant lo
dret de contrabando de deu per cent encontra
ab la constitució 20 y altres, títol «De vectigals», capítol 2, Corts 1547, en y ab los quals és
prohibit imposar nous vectigals, y no·s pot duptar que dit dret de contrabando sia nou vectigal,
y axí ho entengué la Cort en la constitució 6 y
9, títol «De vectigals», ab las quals se declara ésser imposició y vectigal lo concedir llicència ab
diners de una cosa altrament prohibida y no
permesa, y, axí mateix, ve a encontrar-se ab dita
constitució 7, títol «De offici de alcayts».
Lo capítol 3, 4 y 5 de ditas cridas, en los quals se
disposa que las robas y mercaderias de contrabando que vindran en la present ciutat de terras
amigas y confederades, que aquellas tant solament se degan desembarcar en los ports de Barcelona, Tarragona, Blanes, Sant Feliu de Guíxols, Palamós y Llansà, y no en altres, en pena
de 200 lliures de plata y las mercaderias perdudas encontra ab la constitució 1, 3, 5 y altres, títol «De comers», ab las quals se permet líberament lo comers a tots los del present Principat.
Y ab ditas prohibicions és cert que no tenen los
catalans la llibertat en lo comers que ab ditas
constitucions se concedeix.
Semblantment se encontra en quant als ciutedans de Barcelona ab lo capítol 84 y 85 del Recognoverunt proceres, en lo segon volumen de
las constitucions, sots títol «De las consuetuts
de Barcelona», en las quals se permet als ciutedans de // 219v // Barcelona lo poder navegar ab

qualsevols naus, barcas o buchs, entrar y exir,
carregar y descarregar, vèndrer, comprar y estar
en qualsevols llochs voldran per los ports y altres llochs de Catalunya, aportant qualsevols
mercaderies. Y, per ser novedat, se encontran ab
lo capítol 81 del dit Recognoverunt proceres y,
axí mateix, se encontran ab la dita constitució 7,
títol «De offici de alcayts».
En ditas cridas se disposa també lo haver-se
aportar las robas y mercaderias en la barraca de
la Capitania General o casa de officials de dit tribunal en occasió se desembarcaran, impedint
dits officials a las personas de negoci aportar
aquellas directament a las aduanas o casas del
General, tot lo que encontra ab lo capítol 8, número 2, Corts 1547, y ab lo capítol 81, Corts
1599 del nou redrés del General, en los quals se
prohibeix lo poder entrar robas y mercaderias
que no sian denunciades o manifestades primer
als cullidors del dret del General. Y també se
disposa que se hagen de descarregar y aportar a
la casa del General, a hont se deuen manifestar y
pagar los drets, tant de las robas de contrabando com altres.
Lo capítol final de ditas cridas, que disposa que
las mercaderias de contrabando que seran llegítimament introduïdes en lo present Principat
hagen de aportar certificatòria dels officials de
dit tribunal per anar per Catalunya, altrament,
no pugan anar guiades, a més de ésser novedat y,
com a tal, encontra ab lo capítol 81 del Recognoverunt proceres, és nou vectigal y, axí, encontra
ab la constitució 20 y altres, títol «De vectigals»,
impedeix lo líbero comers y, axí bé, encontra ab
la constitució 1, 3, 5 y altres del títol «De comersis y seguretat //220r // de camins».
Lo imposar-se en ditas cridas penas [de 200
lliures] de plata y de pèrdrer las mercaderias, y
altres penas majors arbitràrias als excel·lentíssims capitans generals és spècie de confiscació,
la qual en Catalunya és prohibida sinó en los
dos casos de crimen leze magestatis divine et humane, segons la constitució final, títol «De béns
dels condemnats». Per ocasió de ditas cridas y
poder posar en execució lo en aquellas contengut, se han creat molts officials en moltas vilas y
llochs del present Principat a hont may n’i ha
hagut, y cada dia se’n van creant de nous, de tal
manera que a penas se troba vila ni lloch a hont
no·y hage officials, hu o dos, de la Capitania
General, lo que encontra ab las constitucions 1,
2 y 3, y altres títol «Que novells officials...», y
ab lo capítol 2, Corts 1547.
Axí mateix, als 15 de setembre 1673 se publicaren altres crides, de orde y manament del excel·lentíssim capità general, prohibint lo comers
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ab los reynes de Barbaria, Turquia, Moreria y
altres terras enemigas, lo aportar y fer aportar
qualsevols robas y mercaderias que fossen nades, fetas o fabricades en dits regnes enemichs,
que anassen o vinguessen a dits o de dits regnes,
tant per mar com per terra, imposant pena de
confiscació de ditas cosas y dels vaxells, carros,
animals aportarian aquellas y altres penas a dita
Capitania General ben vistas, las quals cridas
són contra las generals constitucions de Catalunya. Primo contra la constitució 7, títol de offici de alcayts, per<a>què fer semblants cridas
generals, volent compèndrer als provincials del
present Principat, no·s troba permès ni per
constitucions de Catalunya ni per disposicions
de dret comú al // 220v // capità general y és sols
propi y peculiar del excel·lentíssim lloctinent
general. Y, axí, no amostrant-se constitució de
Catalunya o disposició de dret comú que permete al capità general lo fer ditas cridas, resta
provada dita contrafacció en forsa de dita constitució 7.
En quant se prohibeix en ditas cridas lo comers
ab lo regne de Barbaria, Turquia, etcètera, se
encontra ab la constitució 6 y 7, títol «De comers y seguretat de camins», ab las quals se concedeix al principat de Catalunya y poblats y habitants en aquells, presents y sdevenidors, lo
poder comersiar ab los regnes de Tunes, Alger,
Trípol y Bugia y altres pertanyents a la corona
de Aragó, axí conquistats com conquistadors.
En ditas cridas se mana que, encara que se tinga
llicència y permís de sa magestat o del excel·lentíssim capità general per introduir al present
Principat robas y mercaderias o altres cosas de
contrabando y no·s pugan desembarcar ni descarregar aquellas en altre port de Catalunya,
sinó en lo de la present ciutat de Barcelona, a
més que lo sobredit encontra ab las constitucions 1, 3, 5 y altres aplicables, títol «De comers
y seguretat de camins», títol 81 del Recognoverunt proceres, en quant als ciutedans de Barcelona, encontra ab lo capítol 84, 85 del dit Recognoverunt proceres y en la pragmàtica del
senyor rey Jaume Segon, dada en Barcelona als
tres dels idus de dezembre 1295, que·s la primera, títol «De comers», en lo volum segon de
las constitucions, libre 4, títol 8, en los quals,
com desobre se és dit, és permès als ciutedans y
habitants en Barcelona lo líbero comers de entrar y exir, carregar y descarregar, vèndrer y
comprar, y estar en qualsevols parts de Catalunya, sens que pugan ser obligats anar a descarregar en certs llochs. Encontran-se també ditas
cridas, en quant a las penas exorbitans que en
aquelles se contenen per ser spècie // 222r // de
confiscació, la qual és prohibida en Catalunya[
en las] constitucions 1, 2 y 4, títol «De béns
dels condemnats».

[ 1675 ]

[ 1675 ]

[Als 21 de] abril 1674 se publicaren altres cridas, de orde del excel·lentíssim capità general,
imposant-se en aquellas 500 lliures de plata y altres penas majors ben vistas a dit excel·lentíssim
capità general, aplicadores als cofres reals de la
Capitania, fins a pena de mort natural, confirmant-se en ditas cridas las antecedentment publicades als 15 de setembre y 27 de nohembre
1673. Ditas cridas encontran ab las constitucions de Catalunya, per las rahons sobreditas de
què lo excessiu de ditas penas és spècie de confiscació y perquè lo fer y manar publicar ditas
cridas és del excel·lentíssim lloctinent general y
no del capità general. Y axí bé se encontra ab ditas constitucions 1, 2 y 4, títol «De béns dels
condemnats», y ab la constitució 7, títol «De
offici de alcayts».
Als 17 de maig 1674 se manaren publicar per lo
excel·lentíssim capità general altres crides, les
quals, semblantment, encontran ab moltas y
differents constitucions, capítols y actes de
Cort, usos y consuetuts del present Principat,
axí perquè lo fer semblants crides comprenent
en aquellas los provincials del present Principat
no és de la jurisdicció del excel·lentíssim capità
general, ni tal cosa se troba disposada en son favor, axí per constitucions de Catalunya com per
disposició de dret comú, ans bé peculiar i propi
del excel·lentíssim lloctinent general, y axí bé és
contra lo disposat en la constitució 7, títol «De
offici de alcayts», com perquè en ditas (cridas),
en lo capítol 1, se ordena y mana que ningun
françès que restarà en lo present Principat puga
negociar ni commerciar, sinó que sols se puga
emplear en ministeris personals, lo que té respecte al govern polítich y no militar, y axí és
propi del excel·lentíssim lloctinent general y no
del excel·lentíssim capità general, y axís se encontra ab dita constitució 7, títol «De offici de
alcayts». Se encontra també dit capítol 1 ab lo
real pri- (vilegia concedit a la ciutat de Barcelona en lo capítol 54 del Recognoverunt proceres,
en lo qual se disposa que qualsevol persona que
habitarà en Barcelona per lo temps de un any y
un dia gose de las matexas preheminèncias y perrogativas que gosan los ciutedans de Barcelona.
Y com los francesos que havian habitat per
temps de un any y un dia sian tinguts, en virtut
de dit privilegi, per ciutedans de Barcelona, dita
prohibició ve a encontra ab dit privilegi y, axí
mateix, los capítols 84 y 85 del mateix Recognoverunt proceres [...] a dita pragmàtica, títol «De
comercis», en los quals se’ls dóna als ciutedans
de Barcelona plena llibertat y poder anar y tornar per qualsevol part ab las mercaderias y dea. (pri)vilegi concedit a la ciutat de Barcelona ... dins quinse
dies y fora la manca a l’original: seguim el text de la requesta
anterior.
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sembarcar en qualsevols ports, y vèndrer aquellas líberament, com desobre se és dit.
En lo capítol 3 de ditas cridas se disposa que totas las mercaderias y fruyts de subdits amichs y
confederats que passaran y tocaran en terras
enemigas de sa magestat, que per assò sols se
donen per mercaderias y robas illícitas y incomerciables, imposant als introductors de ellas
pena de pèrdrer-las ab las embarcacions y demés
coses se aportaran, y de 500 lliures de plata y altres penas, fins a la de mort natural, arbitràrias a
dit excel·lentíssim capità general, lo que se encontra ab lo líbero comers y, axí bé, ab las constitucions 1 y 3 y altres desobre al·legades, títol
«De comers y seguretat de camins», perquè és
cert que ningun voldrà commerciar exposant-se
a un perill tant gran, com és que tocant la barca
o altre embarcació, compel·lida del mal temps o
altra necessitat inexcusable, en terras enemigas
de sa magestat, hage de incórrer dita mercaderia
en lo vici de contrabando. Y, axí mateix, se encontra dit capítol ab la constitució 7, títol «De
offici de alcayts», perquè tocant la barca o altre
embarcació en terras enemigas, involuntàriament y compel·lida de la necessitat, no pot introduir-se en la mercaderia que se aportarà lo
vici de contrabando. Y axí bé, en eix cas, faltaria
dita qualitat ab què se pretén poder usar de jurisdicció en los provincials.
En lo capítol 4 de ditas cridas se ordena y mana
que totas las mercaderias, fruyts, robas y manufacturas que se aportaran y introduhiran per
mar hajen de portar testimonials y certificatòria
autèntica, ab llegítima forma despedida, de las
parts a hont seran nadas, fetas y fabricadas y primer aixidas a comers. Y en lo capítol 5 se disposa que las mecaderias que se introduiran per terra, encara que vingan de terras enemigas, degan
aportar passaport y llicènçia, insertant en aquell
o aquella lo despaig de la primera introducció
en los dits regnes, tot lo qual encontra ab las
constitucions, capítols y actes de Cort que permeten lo líber comers y ab la dita constitució 7,
títol «De offici de alcayts», perquè en tot cas, en
dit capítol 4 y 5, se ordena, mana sobre mercaderias que no són de contrabando y, axí, falta la
qualitat en què altrament se pretén fundar la jurisdicció del excel·lentíssim capità general. Se
encontra(n) també dits capítols 4 y 5 per contenir novedat nunca vista ab los capítols 81, 84 y
85 del Recognoverunt proceres y, altrament, se
encontra ab totas las constitucions que permeten lo líbero comers en Catalunya. En lo capítol
4 de ditas cridas se ordena y mana que encontinent arribarà la barca o altra fusta en les platjes o
ports del present Principat haje de donar lo manifest als officials de la Capitania General, lo que
se encontra(ab) lo capítol 8, Corts 1547, y con-

tra lo 81 capítol del nou redrés, Corts 1599, a
hont se disposa que se done lo manifest de las
mercaderias primerament als officials del General, lo que no porie exequutar-se si encontinent
se degués donar lo manifest al tribunal de la Capitania General.
En lo capítol 7 de ditas cridas se mana que totas
las personas y hòmens de negoci de la present
ciutat que tingan en son poder mercaderias,
fruyts, robas y mercaderias de França, sots domini y conquistas, dins quinse dies y fora la
//222v // ciutat de Barcelona dins vint dies, comptadors de la publicació de ditas cridas, las hagen
de manifestar en la duana de la Capitania General y a sos officials per a què pugan marcar y sagellar ditas robas, lo que se encontra ab dita
constitució 7, títol «De offici de alcayts», per
voler exercir lo capità general jurisdicció en personas y cosas que no són de son for ni subjectes
a son tribunal, perquè, havent entrat ditas mercaderias en temps útil, no·s pot conciderar en
aquellas qualitat de contrabando. Y, axí mateix,
encara que al principi la tinguessen, havent entrat ab sciència y permís del excel·lentíssim capità general, restava purgat lo vici que antes tenia y, per consegüent, ditas mercaderias se
troban sens la qualitat de contrabando, que és
ab la que·s pretén fundar dita jurisdicció. Se encontra també dit capítol 7 ab la constitució 20,
títol «De vectigals», capítol 2, Corts 1547, per
ser nova imposició lo haver-se de manifestar, registrar, assenyalar y plomar ditas robas y mercaderias ja introduhides. Y, axí, se encontra ab lo
capítol 81, 84 y 85 del Recognoverunt proceres,
per ser novedat may practicada fins lo present
stat.
En virtut de las sobreditas cridas, los officials de
la Capitania General ultra del dret de deu per
cent fan pagar un per cent, lo qual serveix per
los officials de dita Capitania, vulgarment «estimadors» anomenats, y per lo secretari, ab lo
motiu de què se han de estimar las mercaderias
per exhigir lo dit dret de deu per cent, lo que és
nova imposició y vectigal, y axí se encontra ab la
dita constitució 20, títol «De vectigals», capítol
2, Corts 1547.
En lo any 1667 y en lo de 1674, havent-se rompuda la pau ab la corona de França, se féu apprehensió per los officials de la Capitania General dels llibres dels mercaders, botiguers,
adroguers y altres hòmens de negoci ab motiu
de voler averiguar, ab la inspecció de dits llibres,
si hi // 223r // hauria crèdits de francesos per poder-los confiscar, rete[nint-se dits lli]bres dits
officials de la Capitania General, obligant als senyors de aquells a pagar molts centenars de doblés per recobrar dits llibres, com ab tot effecte
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se pagaren per los que·ls volgueren recobrar, tot
lo qual se encontra ab differents constitucions
de Catalunya. Primo ab la constitucio 7, títol
«De offici de alcayts», per<a>què semblants
aprehensions de llibres no sols no·s troba permès al excel·lentíssim capità general per constitució de Catalunya ni altra disposició de dret
comú, sinó que, ans bé, són prohibides dites
aprehensions etiam al fisch real, per ésser las
causas ab què·s motivan ditas aprehensions criminals y per ésser la jurisdicció del capità general qualificada y, primer, ans de procehir a cosa
alguna, hauria de probar-se la qualitat, essent
fonament de dita jurisdicció. Altrament és cert
que proceheix en cas no permès, faltant-li la
prova de dita qualitat, que és la que atribueix
dita jurisdicció. Y, en tot cas, dits procehiments
per lo que són spècie de segrestos y represàlias
tocan al excel·lentíssim lloctinent general y a sa
règia cort, y no al dit excel·lentíssim capità general y tribunal de la Capitania General. Són
també ditas aprehensions contra del líbero comers permès als catalans segons las constitucions referidas, perquè per scusar-se de semblants molestias, moltas personas dexaran de
commerciar ab aquella llibertat que farian, si no
las temessen, y lo pagar las quantitats que pagaren per redemir los llibres no pot scusar de ser
nova exacció y vectigal, lo que, com se és dit, és
contra la constitució 20, títol «De vectigals».
En forsa de ditas cridas y pretenen-se se hauria
faltat al ordenat en aquellas, capturaren los officials de la Capitania General en lo mes de agost
1671 a Martí Piles, botiguer de Barcelona, tenint-lo pres molts dias en las atarassanas de la
present ciutat; així mateix, capturaren en lo
anya ... a Joan de Mir, cavaller, // 223v // natural
de Puigcerdà, tenint-lo pres en la Adrassana y
després en lo baluart o torra de las Pussas de
dita ciutat, y en lo anyb ... manllevaren a Anthoni Trollers, negociant, dits officials de la Capitania General per mil lliures, y en lo any 1674
capturaren també dits officials de la Capitania
General a Jaume Bussot, cavaller de la Vall de
Aran, tenint-lo molts dias pres en las presons de
la present ciutat, tot lo que se encontra ab la
dita constitució 7, títol «De offici de alcayts»,
en la qual sols se permet al excel·lentíssim capità
general exercir jurisdicció en lo present Principat en los casos que, per dret y constitucions de
Catalunya, los serà concedit y no·s troba constitució de Catalunya ni disposició de dret que
atribuesca jurisdicció al excel·lentíssim capità
general en los provincials, ans bé, són en contrari, denegant-li la dita jurisdicció.

a. a continuació un espai en blanc d’uns 10 mms.
b. a continuació un espai en blanc d’uns 10 mms.

[ 1675 ]

[ 1675 ]

En la fira de Prades, als 26 de agost del any
1674, los officials de la Capitania General feren
apprehensió de cent y vint caps de bestiar mular
y sinch balas de formatjes de differents particulars de la Vall de Aran, no obstant que aportavan albarans de guia, composant-los en algunas
doblas per rahó de dits formatjes, lo que per las
rahons sobreditas se encontra ab la constitució
7, títol «De offici de alcayts». Y en lo fet del embargo de dit bestiar mular, tractant lo síndich
general de la Vall de Aran, per defensa del dit
fet, de donar una requesta al doctor Domigo de
Verdier, advocat fiscal de dit tribunal de la Capitania General, y tenint lo notari previngut y
present per rèbrer lo acte de la requesta y presentació de aquella, no permeté dit de Verdier
que·l rebés lo notari ni que se li presentàs, amanassant, així a la part com al notari, que si feya lo
contrari los posaria a la presó, lo que encontra
manifestament ab lo capítol 71 de las Corts del
any 1599, en lo qual se dóna líbera facultat a las
parts per poder fer y presentar qualsevols requestes a qualsevol official per qualsevol notari
que tinga auctoritat real, exceptat lo excel·lentíssim //224r // lloctinent general, molt reverent
canseller, nobles e o magnífichs regent y doctors de la Real Audiència y portantveus de general governador del present Principat, regint vicerègia, als quals la presentació se ha de fer sols
per scrivà de manament.
Acostuman los officials de la Capitania General,
ço és alguazil, notari y stimadors, quant arriba
alguna barca entrar en ella a effecte de regonèxer-la, fent-se pagar per las dietas vint-y-quatre
reals de plata, lo que notòriament és contra las
constitucions de Catalunya. Perquè no·s pot
duptar que dita molestia és impeditiva del líbero
comers y que és nova imposició y vectigal, perquè és exercir jurisdicció en cas no permès. Y,
axí bé, se encontra ab las sobreditas constitucions permetent lo líbero comers y prohibint
nous vectigals, y lo exercir jurisdicció al excel·lentíssim capità general sinó en los casos
permesos per dret y constitució.
En lo fi del any passat de 1674 vingué una barca
genovesa a la platja de la present ciutat, patronejada per lo patró Cantin Benevenito, genovès, la qual aportava sis balas de piamunts
crus, consignades a Pere Orra, corredor de orella de la present ciutat. Y, no obstant que dits
piamunts són roba de Gènova y que venian ab
certificatòria que eran de Gènova, los officials
de la Capitania General feren aprehensió de dits
piamunts, detenint-se’ls en la barraca de la Capitania General, y fins vuy estan en ella, sens voler-los restituir a dit Orra, lo que és contra las
ditas constitucions de Catalunya permetent lo
líbero comers y de la dita constitució 7, títol
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«De offici de alcayts», y de la dita constitució 4,
títol «De violència, restitució de despullats»,
que ningú sens conexensa de causa puga ésser
despullat de sas cosas.
Acostuman los officials de la Capitania General,
quant venan algunas barcas o fustas ab robas o
mercaderias a la platja de la present ciutat, fer
desembarcar aquellas y fer-las descarregar en la
barraca de dita Capi- // 224v // tania General
sens haver descarregat aquellas en las casas del
General y allí haver pagat los drets al dit General. Y moltas vegades se’n aportan ditas robas de
dita barraca, restant defraudat lo General de sos
drets, lo que és contra lo capítol 8, número 2,
Corts 1547, y capítol 81, Corts 1599, a hont se
disposa que las mercaderias que arribaran a la
present ciutat se hajan de descarregar en la casa
del General y pagar allí los drets bé y llealment.
En la vila de Puigcerdà y en la de Cambrils los
officials de la Capitania General fan pèndrer albarà de guia de las mercaderias que·s portan y
fan pagar per los albarans certa quantitat, ço és,
lo de Puigcerdà per lo ferro y lo de Cambrils indistintament, lo que se encontra ab las ditas
constitucions prohibint nous vectigals y permetent lo líbero comers, y ab lo capítol 2, Corts
1547, ha ont se prohibeix que ab pretest de tillets ni altres no·s pugan imposar nous vectigals
ni altres drets, ni exhigir aquells, parlant dit capítol de Cort ab los officials de la Capitania General.
Y com per la constitució «Poch valdria», vulgarment dita «De observansa», ab la qual se donan
per invàlidos los proçehiments fets contra constitució, per lo que lo síndich del General de Catalunya requereix e intepel·la a vostra mercè
que, per observansa de ditas generals constitucions, capítols y actes de Cort, usos y costums y
altres drets de la pàtria, revoque, casse y anul·le
ditas cridas y tots demés procehiments fets per
dit tribunal de la Capitania que encontran ab lo
disposat ab dites constitucions, capítols y actes
de Cort fets, restituhint y tornant y reintegrant
totas las ditas y altres cosas en son prístino estat
y fasse lo demés que té obligació segons las generals // 225r // constitucions de la present província, capítols y actes de Cort. [Altrament],
fent lo contrari, lo que no·s creu, protesta contra de vostra mercè y de sos béns de las penas
imposades contra los violadors de las generals
constitucions, capítols de Cort y de tot lo demés que li és lícit y permès de protestar y de la
millor manera que pot.»
Requirens notarius copia cuius eidem tradidit et
liberavit qua accepta poenes se retinuit, quaquidem papiri requisicionis scedula, sich ut predici-

tur, oblata et presentata illico dictus magnificus
Raphael Llampilles, verbo respondendo dixit
quod retinebat sibi terminum iuris ad respondendum, de quibus ita per actis, gestis atque sequitis illico dictus doctor Petrus de Cardona, dicto nomine, petiit et requisivit fieri et tradi unum
et plura publicum seu publica concimilia instr(ument)a per me, dictum et infrascriptum
scribam majorem, que fuerunt acta Barcinone
sub anno, die, mense et loco predictis, presente me,
dicto Josepho Sauleda, milite, scriba majore subrrogato, presente et infrascripto, et presentibus
etiam testibus predictis ad premissas vocatis specialiter et assumptis, prout superius continetur.»
3. Terceraa requesta presentada al doctor
[Do]mingo de Verdier, advocat fiscal del tribunal de la Capitania General.
Noverintb universii quod anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo septuagesimo quinto
die vero decimaquarta mensis octobris eiusdem
anni intitulata presente et ad hoc vocato atque
requisito me, Josepho Sauleda, milite, secretario et
scriba majore Generalis principatus Catalonie
subrrogato, et presentibus etiam Joanne Rossell et
Hyacintho Morato, virgariis consistorii suarum
dominacionum, pro testibus ad ista vocatis specialiter et assumptis magnificus Petrus de Cardona, miles, ac utrisque juris doctor, tanquam deserviens de licencia suarum dominacionum
officium sindici dicti Generalis pro domino Michaelle de Masdovellas, dicto nomine, constitutus
personaliter coram // 225v // et ante presenciam
magnifici Dominici de Verdier, militis ac utrisque juris doctor, Barcinone populati, advocatus
fiscalis tribunalis Capitanie Generalis, personaliter reperti inter terciam et quartam horas post
meridiem in domibus sue solite residencie scitis in
presenti civitate Barcinone, in vico dicto dels Escudellers, qui dicto nomine eidem obtulit et presentavit et seu per me, dictum scribam majorem,
adhibere et presentari petsiit et requisivit, quandam in scriptis papiri requisicionis scedulam thenoris sequentis:
«Molt bé sab y ignorar no pot vostra mercè, senyor doctor Domingo de Verdier, cavaller y advocat fiscal del tribunal de la Capitania General,
com en differents occasions són estades publicades diverses crides per la present ciutat de Barcelona, emanades de dit tribunal de la Capitania
General, per differents lloctinents y capitans generals del present Principat, en nom de capitans
generals, firmades per vostra mercè y altres antecessors de vostra mercè, advocats fiscals de dit
a. Tercera ... General interliniat al marge esquerre.
b. l’original d’aquesta requesta es troba intercalat entre els folis 209v i 210r del dietari.
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tribunal y, assenyaladament, las manades publicar als 29 de maig 1670 per lo excel·lentíssim
lloctinent y capità general que aleshores era en
nom de capità general, las quals són contra differents constitucions, capítols y actes de Cort,
usos, costums y observàncias del present principat de Catalunya per<a>què, en primer lloch, lo
acte de fer y manar publicar cridas en la present
ciutat y principat de Catalunya lo capità general,
en quant comprenen los provincials, se encontra
ab la constitució 7, títol «De offici de alcayts»,
en y ab la qual és prohibit als excel·lentíssims capitans generals lo exercir jurisdicció sinó en los
casos tant solament que, per disposicions de
dret e per constitucions del present principat de
Catalunya los serà permès, axí que, no amostrant-se constitució alguna de Catalunya ni altrament disposició de dret comú que permet als
dits capitans generals lo fer semblants cridas volent compèndrer en aquellas als provincials, //
226r // ans bé, essent propi y peculiar dels
excel·lentíssims lloctinents generals lo fer ditas
cridas en aquells casos que no se encontran ab
ditas constitucions de Catalunya, resta provat ab
la matexa publicació de ditas cridas que aquellas
encontran al disposat y ordenat en dita constitució 7, títol «De alcayts». Ditas cridas contenen
en si differents capítols que per altres rahons són
contra constitucions, actes de Cort, usos y observàncias del present Principat, perquè en lo capítol 1 se prohibeix lo commerciar ab los regnes
de Barberia, Turquia y altres terras de moros, serrahins o altres enemichs de sa magestat, que
Déu guarde, tot gènero y spècie de mercaderias,
axí per mar com per terra, sens licència del dit
capità general, lo que encontra ab la constitució
6 y 7, títol «De comers y seguretat de camins»,
ab las quals se concedeix al principat de Cataunya y a tots y sengles poblats y habitants en aquell,
presents y sdevenidors, que hagen y pugan haver
comers en los regnes de Tunes, Trípol, Bugia y
altres pertanyents a la corona de Aragó, axí conquistats com conquistadors, y que pugan entrar,
exir y estar en dits regnes e terras, en aquells portar qualsevols robas y mercaderias, e vitualles y
altres cosas sens empaig de sa magestat e de sos
officials, presents y sdevenidors. Y lo mateix se
disposa en los regnes de Tramasen, Tunis y ciutat de Orà, acceptades las prohibides per la constitució 6 i 9, títol «De vectigals», com són seu,
pegunta, alquitrà, fusta, cànem, fil de xarxia, ferro y armes, lo que sempre se ha observat fins a la
publicació de les paus ab lo regne de França lo
any 1660.
Lo segon capítol de ditas cridas, que disposa
poder-se portar robes y mercaderias de contrabando al present Principat, ab què no las vagen
a sercar directament a terras enemigas, pagant
lo dret de contrabando de deu per cent encon-
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tra ab la constitució 20 y altres, títol «De vectigals», capítol 2, Corts 1547, en y ab los quals és
prohibit imposar nous vectigals, y no·s pot
// 226v // dubtar que dit dret de contrabando sie
nou vectigal, y axí o entengué la Cort en la
constitució 6 y 9, títol «De vectigals», ab las
quals se declara ésser imposició y vectigal lo
concedir llicència ab diners de una cosa altrament prohibida y no permesa, y, axí mateix, ve a
encontrar-se ab dita constitució 7, títol «De offici de alcayts».
Lo capítol 3, 4 y 5 de ditas cridas, (en) los quals
se disposa que las robes y mercaderies de contrabando que vindran en la present ciutat de terras amigas y confederades, que aquelles tant
solament se degan desembarcar en los ports de
Barcelona, Tarragona, Blanes, Sant Feliu de
Guíxols, Palamós y Llansà, y no en altres, en
pena de 200 lliures de plata y las mercaderias
perdudas encontra ab las constitució 1, 3, 5 y
altres, títol «De comers», ab las quals se permet
líberament lo comers a tots los del present Principat. Y ab ditas prohibicions és cert que no tenen los catalans la llibertat en lo comers que ab
ditas constitucions se·ls concedeix.
Semblantment se encontran en quant als ciutedans de Barcelona ab lo capítol 84 y 85 del Recognoverunt proceres, en lo segon volumen de
las consuetuts de Barcelona, en las quals se permet als ciutedans de Barcelona lo poder navegar
ab qualsevols naus, barcas o buchs, entrar y exir,
carregar y descarregar, vèndrer, comprar y estar
en qualsevols llochs voldran per los ports y altres llochs de Catalunya, aportant qualsevols
mercaderies. Y, per ser novedat, se encontran ab
lo capítol 81 del dit Recognoverunt proceres y,
axí mateix, se encontran ab la dita constitució 7,
títol «De offici de alcayts».
En ditas cridas se disposa també lo haver-se
aportar las robas y mercaderias // 227r // en la
barraca de la Capitania General o casa de officials de dit tribunal en la ocasió se desembarcaran, impedint dits officials a les persones de negoci aportar aquelles directament a les aduanes
o cases del General, tot lo que encontra ab lo
capítol 8, número 2, Corts 1547, y ab lo capítol
81, Corts 1599 del nou redrés del General, en
los quals se prohibeix lo poder entrar robas y
mercaderies que no sien denunciades o manifestades primer als cullidors del dret del General. Y també se disposa que se hagen de descarregar y aportar en la casa del General, a hont se
deuen manifestar y pagar los drets, tant de las
robas de contrabando com altres.
Lo capítol final de ditas cridas, que disposa que
las mercaderias de contrabando que seran llegí120

timament introduïdas en lo present Principat
hagen de aportar certificatòria dels officials de
dit tribunal per anar per Catalunya, altrament,
no pugan anar guiades, a més de ésser novedat
y, com a tal, encontra ab lo capítol 81 del Recognoverunt proceres, és nou vectigal y, axí, encontra ab la constitució 20 y altres, títol «De
vectigals», impedeix lo líbero comers y, axí bé,
encontra ab la constitució 1, 3 y 5 y altres del títol «De comers y seguretat de camins».
Lo imposar-se en ditas cridas penas de 200 lliuras de plata y de pèrdrer las mercaderias, y altres
penas majors arbitràrias als excel·lentíssims capitans generals és spècie de confiscació, la qual en
Catalunya és prohibida sinó en los dos casos de
crimen leze magestatis divine et humane, segons
la constitució final, títol «De béns dels condemnats». Per ocasió de ditas cridas y poder posar
en execució lo en aquellas contengut, se han
creat differents officials en moltas vilas y llochs
del present Principat a hont may n’i ha hagut, y
cada dia se’n van creant de nou(s), de tal manera que a penas se troba vila ni lloch a hont no·y
hage hu o dos officials // 227v // de la Capitania
General, lo que encontra ab las constitucions 1,
2 y 3, y altres títol «Que novells officials...», y
ab lo capítol 2, Corts 1547.
Axí mateix, als 15 de setembre 1673 se publicaren altres crides, de orde y manament del excel·lentíssim capità general, prohibint lo comers
ab los regnes de Barbaria, Turquia, Moreria y
altres terras enemigas, lo aportar y fer aportar
qualsevols robas y mercaderias que fossen nades, fetas o fabricades en dits regnes enemichs,
que anassen o vinguessen a dits o de dits regnes,
tant per mar com per terra, imposant pena de
confiscació de ditas cosas y dels vaxells, carros y
animals aportarian aquellas y altres penas a dita
Capitania General ben vistas, las quals cridas
són contra las generals constitucions de Catalunya. Primo contra la constitució 7, títol «De
offici de alcayts», per<a>què fer semblants cridas generals, volent compèndrer als provincials
del present Principat, no·s troba permès ni per
constitucions de Catalunya ni per disposicions
de dret comú al capità general y és sols propi y
peculiar del excel·lentíssim lloctinent general.
Y, axí bé, no amostrant-se constitució de Catalunya o disposició de dret comú que permeta al
capità general lo fer ditas cridas, resta probada la
contrafacció en forsa de dita constitució 7.
En quant se prohibeix en ditas cridas lo comers
ab los regnes de Barbaria, Turquia, etcètera, se
encontra ab la constitució 6 y 7, títol «De comers», ab las quals se concedeix al principat de
Catalunya y poblats y habitants en aquell, presents y sdevenidors, lo poder commerciar ab los

regnes de Tunes, Alger, Trípol y Bugia y altres
pertanyents a la corona de Aragó, axí conquistats com conquistadors. En ditas cridas se mana
que, encara que se tinga llicència y permís de sa
magestat o excel·lentíssim capità general per introduir en lo present Principat robas o mercaderias // 228r // o altres cosas de contrabando y
no·s pugan desembarcar ni descarregar aquellas
en altre port de Catalunya, sinó en lo de la present ciutat de Barcelona, a més que lo sobredit
encontra ab las constitucions 1, 3, 5 y altres
aplicables, títol «De comers y seguretat de camins», capítol 81 del Recognoverunt proceres,
en quant als ciutedans de Barcelona, encontra
ab lo capítol 84, 85 del dit Recognoverunt proceres y en la pragmàtica del senyor rey Jaume Segon, dada en Barcelona als tres dels idus de dezembre 1295, que·s la primera, títol «De
comers», en lo volum segon de las constitucions, libre 4, títol 8, en los quals, com desobre
se és dit, és permès als ciutedans y habitants en
Barcelona lo líbero comers de entrar y axir, carregar y descarregar, vèndrer y comprar, y estar
en qualsevols ports de Catalunya, sens que pugan ser obligats a anar a descarregar en certs
llochs. Encontran-se també ditas cridas, en
quant a les penes exorbitans que en aquellas se
contenen per ser spècie de confiscació, la qual és
prohibida en Catalunya en las constitucions 1, 2
y 4, títol «De béns de condempnats».

bé peculiar i propi del excel·lentíssim lloctinent
general, y axí bé és contra lo disposat en la constitució<ns> 7, títol «De offici de alcayts», com
perquè en ditas cridas, en lo capítol primer, se
ordena y mana que ningun françès que restarà
en lo present Principat puga negociar ni commerciar, sinó que sols se puga emplear en ministeris personals, lo que té respecte al govern polítich y no militar, y axí és propi del
excel·lentíssim lloctinent general y no del excel·lentíssim capità general, y axí se encontra ab
dita constitució 7, títol «De offici de alcayts».
Se encontra també dit capítol primer ab lo real
privilegi concedit a la ciutat de Barcelona en lo
capítol 53 del Recognoverunt proceres, en lo
qual se disposa que qualsevol persona que habitarà en Barcelona per lo temps de un any y un
die gose de las matexas preheminèncias y perrogativas que gosan los ciutedans de Barcelona. Y
com los francesos que havian habitat per temps
de un any y un dia sian tinguts, en virtut de (dit)
privilegi, per ciutedans de Barcelona, dita
prohibició encontra ab dit privilegi (y), axí mateix, ab los capítols 84 y 85 del mateix Recognoverunt proceres y la dita pragmàtica, títol «De
comersis», en los quals se’ls dóna als ciutedans
de Barcelona plena llibertat y poder de anar y
tornar per qualsevol part ab ses mercaderias y
desembarcar en qualsevols parts, y vèndrer
aquellas líberament, com desobre s’és dit.

Als 21 de abril 1674 se publicaren altres crides,
de orde del excel·lentíssim capità general, imposant-se en aquellas sinch-centes lliures de plata y altres penas majors ben vistas a dit excel·lentíssim capità general, aplicadores als
cofres reals de la Capitania General, fins a pena
de mort natural, confirmant-se en ditas cridas
las antecedentment publicades als 15 de setembre y 27 de novembre 1673. Ditas cridas encontran ab las constitucions de Catalunya, per las
rahons sobreditas de què lo excessiu de ditas penas és spècie de confiscació y perquè lo fer y manar publicar ditas cridas és del excel·lentíssim
lloctinent general y no del capità general. Y axí
bé se encontra ab las ditas constitucions 1, 2 y
4, títol «De béns dels condemnats», y ab la
constitució 7, títol «De offici de alcayts».

En lo capítol 3 de ditas cridas se disposa que
totas las mercaderias y fruyts de subdits amichs
y confederats que passaran y tornaran en terras
enemigas de sa magestat, que // 229r // para so
se donan per mercaderias y robas il·lícitas y incomerciables, imposant als introductors de ellas
pena de pèrdrer-las ab las embarcacions y demés coses se aportaran, y de 500 lliures de plata
y altres penas, fins a la de mort natural, arbitràrias a dit excel·lentíssim capità general, lo que
se encontra ab lo líbero comers y, axí bé, ab las
constitucions 1, 3 y altres desobre al·legades,
títol «De comers y seguretat de camins», perquè és cert que ningun voldrà commerciar exposant-se a un perill tant gran, com és de què
tocant la barca o altre embarcació, compel·lida
del mal temps o altre necessitat inexcusable, en
terras enemigas de sa magestat, hage de incórrer dita mercaderia en lo vici de contrabando.
Y, axí mateix, se encontra dit capítol ab la constitució 7, títol «De offici de alcayts», perquè tocant la barca o altre embarcació en terras enemigas, involuntàriament y compel·lida de la
necessitat, no pot introduir-se en la mercaderia
que se aportarà lo vici de contrabando. Y axí
bé, <és> en est cas, faltaria dita qualitat ab què
se pretén poder usar de jurisdicció en los provincials.

Als 17 de maig 1674 se manaren publicar per lo
excel·lentíssim capità general altres cridas, las
quals, semblantment, encontran ab moltas y
differents constitucions, capítols y actes de
Cort, usos y consuetuts del present Princi// 228v // pat, axí perquè lo fer semblants cridas
comprenent en aquellas los provincials del present Principat no és de la jurisdicció del excel·lentíssim capità general, ni tal cosa se troba
disposada en son favor, axí per constitucions de
Catalunya com per disposició de dret comú, ans
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En lo capítol 4 de ditas cridas se ordena y mana
que totas las mercaderias, fruyts, robas y manufacturas que se aportaran y introduiran per mar
hagen de aportar testimonial y certificatòria
autèntica, ab legítima forma despedida, de las
parts a hont seran nadas, fetes, fabricades y primer exides a comers. Y en lo capítol 5 se disposa
que las mecaderias que se introduiran per terras,
encara que vingan de terras enemigas, degan
aportar passaport y licència, insertant en aquell
o aquella lo despaig de la primera introducció
en los dits regnes, tot lo qual encontra ab las
constitucions, capítols y actes de Cort que permeten lo líbero comers y ab la dita constitució
7, títol «De offici de alcayts», perquè en tot cas,
en dits capítols 4 y 5, se ordena y mana sobre
mercaderias que no són de contrabando y, axí,
// 229v // falta la qualitat en què altrament se
pretén fundar la jurisdicció del excel·lentíssim
capità general. Se encontra(n) també dits capítols 4 y 5 per contenir novedat nunca vista ab lo
capítol 81, 84 y 85 del Recognoverunt proceres
y, altrament, se encontra ab totas las constitucions que permeten lo líbero comers en Catalunya. En lo capítol 4 de ditas cridas se ordena y
mana que encontinent arribarà la barca o altra
fusta en les platjas o ports del present Principat
hage de donar lo manifest als officials de la Capitania General, lo que se encontra ab lo capítol
8, Corts 1547, y contra lo 81 capítol del nou
redrés, Corts 1599, a hont se disposa que se
done lo manifest de las mercaderias primerament als officials del General, lo que no porie
exequutar-se si encontinent se degués donar lo
manifest al tribunal de la Capitania General.

constitució 20, títol «De vectigals», capítol //
Corts 1547, per ser nova imposició lo
haver-se de manifestar, registrar y assenyalar y
plomar ditas robas y mercaderias ja introduhides. Y, axí, se encontra ab lo capítol 81, 84 y 85
del Recognoverunt proceres, per ser novedat may
practicada fins lo present estat.

230r // 2,

En virtut de las sobreditas cridas, los officials de
la Capitania General ultra del dret de deu per
cent fan pagar un per cent, lo qual serveix per
los officials de dita Capitania, vulgarment anomenats «estimadors», y per lo secretari, ab lo
motiu de què se han de estimar las mercaderias
per exigir lo dit dret de deu per cent, lo que és
nova imposició y vectigal, y axí se encontra ab la
dita constitució 20, títol «De vectigals», capítol
2, Corts 1547.

En lo capítol 7 de ditas cridas se mana que totas
las mercaderiasa (y) hòmens de negoci de la present ciutat que tingan en son poder mercaderias,
fruyts, robas y manifacturas de França, sos dominis y conquistas, dins quinse dies y fora la ciutat de Barcelona dins vint dies, comptadors de la
publicació de ditas cridas, las hagen de manifestar en la duana de la Capitania General y a sos officials per a què pugan marcar y sagellar ditas robas, lo que se encontra ab la constitució 7, «De
offici de alcayts», per voler exercir lo capità general jurisdicció en personas y cosas que no són
de son for ni subjectes a son tribunal, perquè,
havent entrat ditas mercaderias en temps útil,
no·s pot conciderar en aquellas qualitat de contrabando. Y, axí mateix, encara que al principi la
tinguessen, havent entrat ab sciència y permís
del excel·lentíssim capità general, restava purgat
lo vici que antes tenia y, per consegüent, ditas
mercaderias se troban sens la qualitat de contrabando, que és ab la que·s pretén fundar dita jurisdicció. Se encontra també dit capítol 7 ab la

En lo any 1667 y en lo any 1674, havent-se
rompuda la pau ab la corona de França, se féu
aprehensió per los officials de la Capitania General dels llibres dels mercaders, botiguers,
adroguers y altres hòmens de negoci ab motiu
de voler averiguar, ab la inspecció de dits llibres,
dits officials de la Capitania General, (si hi hauria crèdits de francesos per poder-los confiscar,
retenint-se dits llibres dits officials de la Capitania General,)a obligant als senyors de aquells a
pagar molts centenars de doblés per a recobrar
dits llibres, com ab tot effecte se pagaren per los
quals volgueren recobrar, tot lo qual se encontra ab differents constitucions de Catalunya.
Primo ab la constitucio 7, títol «De offici de alcayts», per<a>què semblants aprehensions de
llibres no sols no·s trobarà permès al excel·lentíssim capità general per constitució de Catalunya ni altre disposició de dret comú, sinó que,
ans bé, són prohibides ditas aprehensions etiam
al fisch real, per ésser las causas ab què motivan
ditas aprehensions criminals y per ésser la jurisdicció del capità general qualificada y, primer,
ans de procehir a cosa alguna, hauria de provarse la qualitat, essent fonament de dita jurisdicció. Altrament és cert que proceheix en cas no
permès, faltant-li la prova de dita qualitat, que
és la que atribueix dita jurisdicció. Y, en tot
// 230v // cas, dits procehiments per lo que són
spècie de segrestos y represàlias tocan al excel·lentíssim lloctinent general y a sa règia cort,
y no al dit excel·lentíssim capità general y tribunal de la Capitania General. Són també ditas
aprehensions contra del líbero comers permès
als catalans segons las constitucions referidas,
perquè per scusar-se de semblants molestias,
moltas personas dexaran de commerciar ab
aquella llibertat que farian si no las temessen, y
lo pagar las quantitats que pagaren per redimir

a. mercaderias per persones.

a. manca a l’original, seguim el text de les requestes anteriors.
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los llibres no pot escusar de ésser nova exacció y
vectigal, lo que, com se és dit, és contra la constitució 20, títol «De vectigals».

ral governador del present Principat, regent vicerègia, als quals la presentació se ha de fer sols
per scrivà de manament.

En forsa de ditas cridas y pretenen-se se hauria
faltat al ordenat en aquellas, capturaren los officials de la Capitania General en lo mes de agost
1671 a Martí Piles, botiguer de Barcelona, tenint-lo pres molts dies en la Ateressana de la present ciutat; així mateix, capturaren en lo anya ...
a Joan de Mir, cavaller, natural de Puigcerdà,
tenint-lo pres en la Ateressana y després en lo
baluart o torra de las Pussas de dita ciutat, y en
lo anyb ... manllevaren a Anthoni Trollers, negociant, dits officials de la Capitania General
per mil lliures, y en lo any 1674 capturaren també dits officials de la Capitania General a Jaume
Bussots, cavaller de la Vall de Aran, tenint-lo
molts dies pres en las presons de la present ciutat, tot lo que se encontra ab la dita constitució
7, títol «De offici de alcayts», en la qual sols se
permet al excel·lentíssim capità general exercir
jurisdicció en lo present Principat en los casos
que, per dret y constitucions de Catalunya, los
serà concedit y no·s trobarà constitució de Catalunya ni disposició de dret que tribuesca jurisdicció del excel·lentíssim capità general en los
provincials, ans bé, són en contrari, denegant-li
dita jurisdicció.

Acostuman los officials de la Capitania General,
ço és alguazil, notari y estimadors, quant arriba
alguna barca entrar en ella a effecte de regonèxer-la, fent-se pagar per las dietas vint-y-quatre
reals de plata, lo que notòriament és contra las
constitucions de Catalunya. Perquè no·s pot
dubtar que dita molestia és impeditiva del líbero comers y que és nova imposició y vectigal, y
que és exercir jurisdicció en cas no permès. Y,
axí bé, se encontra ab las sobreditas constitucions permetent lo líbero comers y prohibint
nous vectigals, y lo exercir juris- // 231v // dicció
al excel·lentíssim capità general sinó en los casos
permesos per dret y constitucions.

En la fira de Prades, als 26 de agost del any
1674, los officials de la // 231r // Capitania General feren aprehensió de cent-y-vint caps de
bestiar mular y sinch balas de formatjes de differents particulars de la Vall de Aran, no obstant
que aportaven albarans de guia, composant-los
en algunes dobles per rahó de dits formatges, lo
que per las rahons sobreditas se encontra ab la
constitució 7, «De offici de alcayts». Y en lo fet
del embargo de dit bestiar mular, tractant lo
síndich del General de la Vall de Aran, per deffensa de dit fet, de donar una requesta al doctor
Domigo de Verdier, advocat fiscal de dit tribunal de la Capitania General, y tenint lo notari
previngut y present per a rèbrer lo acte de la requesta y presentació de aquella, no permeté dit
de Verdier que·l rebés lo notari ni que se li presentàs, amanessant, axí a la part com al notari,
que si feya lo contrari los posaria a la presó, lo
que encontra manifestament ab lo capítol 71 de
las Corts del any 1599, en lo qual se dóna líbera
facultat a las parts per a poder fer y presentar
qualsevol requesta a qualsevol official per qualsevol notari que tinga auctoritat real, acceptat lo
excel·lentíssim lloctinent general, molt reverent
canceller, nobles e o magnífichs regent y doctors de la Real Audiència y portantveus de genea. a continuació un espai en blanc duns 10 mms.
b. a continuació un espai en blanc d’uns 10 mms.
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En lo fi del any passat del any 1674 vingué una
barca genovesa a la platja de la present ciutat,
patronejada per lo patró Cantin Benevenito,
genovès, la qual aportava sis balas de piamonts
crus, consignades a Pere Orra, corredor de orella de la present ciutat. Y, no obstant que dits
piamunts són roba de Gènova y que venien ab
certificatòria que eran de Gènova, los officials
de la Capitania General feren aprehensió de dits
piamunts, detenint-se’ls en la barraca de la Capitania General, y fins vuy estan en ella, sens voler-los restituir a dit Orra, lo que és contra las
ditas constitucions de Catalunya permetent lo
líbero comers y de la dita constitució 7, títol
«De offici de alcayts», y de la dita constitució 4,
títol «De violència, restitució de despullats»,
que ningú sens conexensa de causa puga ésser
despullat de sas cosas.
Acostuman los officials de la Capitania General,
quant venan algunas barcas o fustas ab robas o
mercaderias a la platja de la present ciutat, fer
desembarcar aquellas y fer-las descarregar en la
barraca de dita Capitania General sens haver
descarregat aquellas en las casas del General y
allí haver pagat los drets a dit General. Y moltas
vegades se’n aportan ditas robas de dita barraca,
restant defreudat lo General de sos drets, lo que
és contra lo capítol 8, número 2, Corts 1547, y
capítol 81, Corts 1599, a hont se disposa que
las mercaderias que arribaran a la present ciutat
se hagen de descarregar en la casa del General y
pagar allí los drets bé y llealment.
En la vila de Puigcerdà y en la de Cambrils los
officials de la Capitania General fan pèndrer albarà de guia de las mercaderias que·s portan y
fan pagar per los alba- // 232r // rans certa quantitat, ço és, lo de Puigcerdà per lo ferro y lo de
Cambrils indistintament, lo que se encontra ab
las ditas constitucions prohibint nous vectigals y
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permetent lo líbero comers, y ab lo capítol 2,
Corts 1547, ha ont se prohibeix que ab pretest
de tillets ni altres no·s pugan imposar nous vectigals ni nous drets, ni exigir aquells, parlant dit
capítol de Cort ab los officials de la Capitania
General.
Y com per la constitució «Poch valdria», vulgarment dita «De observansa», ab la qual se donan
per invàlidos los procehiments fets contra constitució, per lo que lo síndich del General de Catalunya requereix e intepel·la a vostra mercè
que, per observansa de ditas generals constitucions, capítols y actes de Cort, usos y costums y
altres drets de la pàtria, revoque, casse y anul·le
ditas cridas y tots demés procehiments fets per
dit tribunal de la Capitania que encontran ab lo
disposat ab dites constitucions, capítols y actes
de Cort fets, restituhint y tornant y reintegrant
totas les dites y altres cosas en son prístino estat
y fasse lo demés que té obligació segons las generals constitucions de la present província, capítols y actes de Cort. Altrament, fent lo contrari, lo que no·s creu, protesta contra de vostra
mercè y de sos béns de las penas imposades contra los violadors de las generals constitucions y
capítols de Cort, y de tot lo demés que li és lícit
y permès de protestar y de la millor manera que
pot.»
Requirens notarius copia cuius eidem tradidit et
liberavit qua accepta poenes se retinuit, quaquidem papiri requisicionis scedula, sich ut predicitur, oblata et presentata illico dictus magnificus
Dominicus de Verdier, verbo respondendo dixit
quod reti- // 232v // nebat sibi terminum juris ad
respondendum, de quibus ita per actis, gestis atque sequitis illico dictus doctor Petrus de Cardona, dicto nomine, petiit et requisivit fieri et tradi
unum et plura publicum seu publica concimilia
instr(ument)a per me, dictum et infrascriptum
scribam majorem, que fuerunt acta Barcinone
sub anno, die, mense et loco predictis, presente me,
dicto Josepho Sauleda, milite, scriba majore subrrogato, presente et infrascripto, et presentibus
etiam testibus predictis ad premissa vocatis specialiter et assumptis, prout superius continetur.»
Dimars, a XV. En aquest die, per orde de ses senyories ón estats presentats quatre actes de requesta, ço és, a Jaume Llobateres, Ramon Costa, Joseph Cabrera, mercaders, estimadors del
tribunal de la Capitania General, y Francesch
Lleonart, notari, per mi, Joseph Sauleda, scribà
subrrogat en lo offici de scecretari y scrivà major
del General de Catalunya, instant lo síndich del
General, los actes de la qual presentata són assí
cusits signats de números 4, 5, 6, 7 y del thenor
següent:
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4. Primeraa requesta presentada a Jaume Llobateres, assert estimador del tribunal de la Capitania General.
Noverintb universii quod anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo septuagesimo quinto
die vero decimaquinta mensis octobris eiusdem
anni intitulata presente et ad hoc vocato atque
requisito me, Josepho Sauleda, milite, secretarioque et scriba majore Generalis principatus Catalonie subrrogato, et presentibus etiam Joanne
Rossell et Hyacintho Morato, virgariis consistorii
suarum dominacionum, pro testibus ad ista vocatis specialiter et assumptis magnificus Petrus de
Cardona, miles, ac utrisque juris doctor, tanquam deserviens de licencia suarum // 233r // dominacionum officium sindici dicti Generalis pro
[domino ...] Michaelle de Masdovellas, dicto nomine, constitutus persona[liter] coram et ante
presenciam honorabili Jacobi Llobateres, mer[catoris], civis Barcinone, alterius ex asertibus stimatoribus tribunalis [Ca]pitanie Generalis,
personaliter reperti inter sextam et septima(m)
horas post meridiem in domibus sue solite residencie scitis in presenti civitate Barcinone, in vico
vulgo dicto d’en Gimnàs, qui dicto nomine eidem
obtulit et presentavit seu per me, dictum scribam
majorem, obtulere et presentare petiit et requisivit, quandam in scriptis papiri requisicionis scedulam thenoris sequentis:
«Molt bé sab i ignorar no pot vostra mercè, senyor Jaume Llobateres, mercader, que com a altre dels acerts estimadors de la Capitania General, en differents ocasions se és conferit en las
barcas o fustas arriban al moll de la present ciutat, encara que aquellas no estaven subjectes en
res a la Capitania General, en companyia del notari y pretès alguazil de dita Capitania Joseph
Ossio, a fi y effecte de regonèxer aquellas y las
robas y mercaderias aportaven ditas barcas y fustas, encara que ditas robas y mercaderias no fossen de contrabando, fent-se pagar per ditas regonexensas vint-y-quatre reals de plata per dieta
y fer-se pagar un per cent de las mercaderias y
robas estimadas. Y, axí mateix, no pot ignorar
que en los anys 1667 y en lo any de 1674, ab
companyia de altres officials de dita Capitania,
no asistís a la aprensió se féu dels llibres dels botiguers, adroguers y altra gent de negoci de la
present ciutat, y en diferents aprehensions fetas
de robas y mercaderias, axí dins la present ciutat
com fora de ella, composant a dita gent de
// 233v // negoci, axí per cobrar dits llibres com
també per cobrar ditas robas, tot lo que en manera alguna podian fer, axí per ser novedat y ena. Primera ... General interliniat al marge esquerre.
b. l’original d’aquesta requesta es troba intercalat entre els folis 232v i 233r del dietari.

contrar ab lo capítol 81 del Recognoverunt proceres, continuat en lo segon volumen de las generals constitucions, baix lo títol «De consuetuts de Barcelona», com també per ésser nou
vectigal y, axí, encontrar ab la constitució 20,
«De vectigals», y turbar-se lo líbero comers, per
lo que se encontra ab la constitució 1, 3, 5 y altres semblants, per no poder lo excel·lentíssim
capità general ni sos officials fer las ditas cosas ni
ser-li tal permès de dret comú ni municipal, per
lo que encontra ab la constitució 7, títol «De
offici de alcaits», y altres, per lo que y altrament
lo síndich del General de Catalunya requereix e
interpel·la casse, revoque y anul·le los sobredits
procehiments de sos llibres com ha fets contra
las generals constitucions de Catalunya y restituesca las quantitats que indebitament ha rebudas per ditas regonexensas y exportació de llibres y mercaderias y las quantitats à cobrades
per lo pretès un per cent a las personas de qui
indebitament ha exhigides y rebudes, o a qui altrament spectaran. Y, en cas de reticència, protesta contra de vostra mercè y de sos béns, y de
proçehir per los remeys ordinaris per constitucions de Catalunya y, en particular, per la constitució 11, comensant «Poch valdria», títol «De
observar constitucions», com ha contrafajent a
ditas constitucions, requerint al notari ne lleve
acte.»
Copia cuius eidem tradidit et liberavit, que accepta poenes se retinuit, quaquidem papiri requisicionis scedula sich ut pre- //234r // dicitur, oblata et presentata illico dictus Jacobus Llobateras,
[verbo] respondendo dixit quod retinebat sibi terminum [juris ad] respondendum, de quibus ita
per actis et gestis atque sequitis illico dictus doctor
Petrus de Cardona, dicto nomine, petiit et requisivit fieri et tradi unum et plura publicum seu
publica concimilia instrumenta per me, dictum
et infrascriptum scribam majorem, que fuerunt
acta Barcinone sub anno, die, mense et loco predictis, presente me, dicto Josepho Sauleda, milite,
scriba majore subrrogato, presente et infrascripto,
et presentibus etiam testibus predictis ad premissa
vocatis specialiter et assumptis, prout superius
continetur.»
«5. Noverinta universii quod anno a Nativitate
Domini millesimo sexcentesimo septuagesimo
quinto die vero decimaquinta mensis octobris
eiusdem anni intitulata presente et ad hoc vocato
atque requisito me, Josepho Sauleda, milite, secretarioque et scriba majore Generalis principatus
Catalonie subrrogato, et presentibus etiam Joanne Rossell et Hyacintho Morato, virgariis consistorii suarum dominacionum, pro testibus ad ista
a. l’original d’aquesta requesta es troba intercalat entre els folis 232v i 233r del dietari.
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vocatis specialiter et assumptis magnificus Petrus
de Cardona, miles ac utrisque juris doctor, tanquam deserviens de licencia suarum dominacionum officium sindici dicti Generalis pro dompno
Michaelle de Masdovelles, dicto nomine, constitutus personaliter coram et ante presenciam honorabili Raymundi Costa, mercatoris, civis Barcinone, alterius ex assertis stimatoribus tribunalis
Capitanie Generalis, personaliter reperti inter
sextam et septimam horas post meridiem in domibus sue solite habitacionis scitis in presenti civitate Barcinone, in vico vulgo dicto d’en Gimnàs,
qui dicto nomine eidem obtulit et presentavit seu
per me, dictum escribam majorem, obtulere et
presentare petiit et requisivit quandam in scriptis papiri requisicionis scedulam thenoris sequentis:
«Molt bé sab i ignorar no pot vostra mercè, senyor Ramon Costa, que com a // 234v // altre
dels asserts estimadors de la Capitania General,
en differents ocasions se és conferit en las
bar<ra>cas e o fustas arriban al moll de la present ciutat, encara que aquellas no estaven subjectes en res a la Capitania General, en companyia del notari y pretès alguazil de dita Capitania
Joseph Ozio, a fi y effecte de regonèxer aquellas
y las robas y mercaderias aportavan ditas barcas
y fustas, encara que ditas robas y mercaderias no
fossen de contrabando, fent-se pagar per ditas
regonexensas vint-y-quatre reals de plata per
dieta y fer-se pagar un per cent de las mercaderias y robas estimadas. Y, axí mateix, no pot ignorar que en lo any 1667, en lo any 1674, ab
companyia de altres officials de dita Capitania,
no asistís a la aprehensió se féu dels llibres dels
botiguers, adroguers y altra gent de negoci de la
present ciutat, y en diferents aprehensions de
robas y mercaderias, axí dins la present ciutat
com fora de ella, composant a dita gent de negoci axí per a cobrar dits llibres com també per a
cobrar ditas robas, tot lo que en manera alguna
podian fer, axí per ser novedat y encontrar ab lo
capítol 81 del Recognoverunt proceres, continuat en lo segon volumen de las generals constitucions, baix lo títol «De consuetuts de Barcelona», com també per ésser nou vectigal y, axí,
encontrar ab la constitució 20, títol «De vectigals», y turbar-se lo líbero comers, per lo que se
encontra ab la constitució 1, 3 y 5 y altres semblants, per no poder lo excel·lentíssim capità general ni sos officials fer las ditas cosas ni ser-li tal
permès de dret comú ni municipal, per lo que
encontra ab la constitució 7, títol «De (offici
de) // 235r // alcaits», y altres, per lo que y altrament lo síndich [del General] de Catalunya requereix e interpel·la casse, revoque y anul·le los
sobredits procehiments de sos llibres com a fets
contra las generals constitucions de Catalunya y
restituesca las quantitats que indebitament ha
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rebudes per ditas regonexensas y exportació de
llibres y mercaderias y las quantitats ha cobrades
per lo pretès hu per cent a las personas a qui indebitament las ha exhigidas y rebudas, o a qui
altrament spectarà. Y, en cas de reticència, protesta contra de vostra mercè y de sos béns, y de
proçehir per los remeys ordinaris per constitucions de Catalunya y, ab particular, per la constitució 11, comensant «Poch valdria», títol «De
observar constitucions», com ha contrafahent a
ditas constitucions, requerint al notari ne lleve
acte.»
Copia cuius eidem tradidit et liberavit, que accepta poenes se retinuit, quaquidem papiri requisicionis scedula sich ut predicitur, oblata et presentata illico dictus Raymundus Costa, verbo
respondendo dixit quod retinebat sibi terminum
juris ad respondendum, de quibus ita per actis et
gestis atque secuitis illico dictus doctor Petrus de
Cardona, dicto nomine, petiit et requisivit fieri
et tradi unum et plura publicum seu publica concimilia instrumenta per me, dictum et infrascriptum scribam majorem, que fuerunt acta
Barcinone sub anno, die, mense et loco predictis,
presente me, dicto Josepho Sauleda, milite, scriba
majore subrrogato, presente et infrascripto, et
presentibus etiam testibus predictis ad premissa
vocatis specialiter et assumptis, prout superius
continetur.»
235v

«Noverinta universii quod anno a Nativitate
Domini millesimo sexcentesimo septuagesimo
quinto die vero decimaquinta mensis octobris
eiusdem anni intitulata presente et ad hoc vocato
atque requisito me, Josepho Sauleda, milite, secretario et scriba majore Generalis principatus Catalonie subrrogato, et presentibus etiam Joanne
Rossell et Hyacintho Morato, virgariis consistorii
suarum dominacionum, pro testibus ad ista vocatis specialiter et assumptis magnificus Petrus de
Cardona, miles ac utrisque juris doctor, tanquam deserviens de licencia suarum dominacionum officium sindici dicti Generalis pro dompno
Michaelle de Masdovelles, dicto nomine, constitutus personaliter coram et ante presenciam honorabili Josephi Cabrera, mercatoris, civis Barcinone, alter ex assertis stimatoribus tribunalis
Capitanie Generalis, personaliter reperti inter
sextam et septimam horas post meridiem in domibus sue solite habitacionis scitis in presenti civitate Barcinone, in vico vulgo dicto dels Flasaders,
qui dicto nomine eidem obtulit et presentavit seu
per me, dictum escribam majorem, obtulere et
presentare petiit et requisivit quandam in scriptis papiri requisicionis scedulam thenoris sequentis:
a. l’original d’aquesta requesta es troba intercalat entre els folis 232v i 233r del dietari.
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«Molt bé sab i ignorar no pot vostra mercè, senyor Joseph Cabrera, que com a altre dels asserts stimadors de la Capitania General, en differents ocasions se és conferit en las barcas o
fustas arriban al moll de la present ciutat, encara
que aquellas no estaven subjectes en res a la Capitania General, en companyia del notari //236r //
y pretès alguazil de dita Capitania Joseph Ossio, a fi y effecte de regonèixer aquelles y las robas y mercaderias aportavan ditas barcas y fustas, encara que ditas robas y mercaderias no
fossen de contrabando, fent-se pagar per ditas
regonexensas vint-y-quatre reals de plata per
dieta y fer-se pagar un per cent de las mercaderias y robas stimades. Y, axí mateix, no pot ignorar que en lo any mil sis-cents sexanta-set y
en lo any 1674, ab companyia de altres officials
de dita Capitania, no asistís a la aprehensió se
féu dels llibres dels botiguers, adroguers y altra
gent de negoci de la present ciutat, y en diferents aprehensions fetas de robas y mercaderias,
axí dins la present ciutat com fora de ella, composant a dita gent de negoci axí per a cobrar dits
llibres com també per cobrar ditas robas, tot lo
que en manera alguna podian fer, axí per ser novedat y encontrar ab lo capítol 81 del Recognoverunt proceres, continuat en lo segon volumen
de las generals constitucions, baix lo títol «De
consuetuts de Barcelona», com també per ésser
nou vectigal y, axí, encontrar ab la constitució
20, títol «De vectigals», y turbar-se lo líbero comers, per lo que se encontra ab la constitució 1,
3 y 5 y altres semblants, per no poder lo excel·lentíssim capità general ni sos officials fer las
ditas cosas ni ser-li tal permès de dret comú ni
municipal, per lo que encontra ab la constitució
7, títol «De offici de alcayts», y altres, per lo que
y altrament lo síndich del General de Catalunya
requireix e interpel·la casse, revoque los sobredits procehiments de sos llibres com a fets contra las generals constitucions de Catalunya y
restituesca las quantitats que indebitament ha
rebudes per ditas regonexensas y exportació de
llibres y mercaderies // 236v // y las quantitats ha
cobrades per lo pretès un per cent a las personas
de qui indebitament las ha exhigides y rebudes,
o a qui altrament spectaran. Y, en cas de reticiència, protesta contra de vostra mercè y de sos
béns, y de procehir per los remeys ordinaris per
constitucions de Catalunya y, en particular, per
la constitució 11, comensant «Poch valdria», títol «De observar constitucions», com a contrafahent a ditas contrafaccionsa, requerint al notari ne lleve acte.»
Copia cuius eidem tradidit et liberavit, que accepta poenes se retinuit, quaquidem papiri requia. contrafaccions per constitucions.- A continuació repetit
com a contrafahent a ditas constitucions.

sicionis scedula sich ut predicitur, oblata et presentata illico dictus Josephus Cabrera, verbo respondendo dixit quod retinebat sibi terminum juris ad respondendum, de quibus ita per actis et
gestis atque sequutis illico dictus doctor Petrus de
Cardona, dicto nomine, petiit et requisivit fieri
et tradi unum et plura publicum seu publica concimilia instrumenta per me, dictum et infrascriptum scribam majorem, que fuerunt acta
Barcinone sub anno, die, mense et loco predictis,
presente me, dicto Sauleda, milite, scriba majore
subrrogato, presente et infrascripto, et presentibus
etiam testibus predictis ad premissa vocatis specialiter et assumptis, prout superius continetur.»

«Molt bé sab i ignorar no pot vostra mercè, senyor Francesch Lleonart, notari y scrivà del tribunal de la Capitania General, com en differents ocasions són estades publicades diversas
cridas per la present ciutat de Barcelona, emanadas de dit tribunal de la Capitania General,
per differents lloctinents y capitans generals del
present Principat en nom de capitans generals,
firmadas per vostra mercè com ha notaric y
scrivà de dit tribunal. Y, axí mateix, com ha notari de dita Capitania General, en differents oc-

casions se és conferit en las barcas o fustas arriban al moll de la present ciutat, encara que
aquellas no estaven subjectes en res a la Capitania General, en companyia dels estimadors //
237v // y pretès alguazil de dita Capitania Joseph
Ossio, a fi y effecte de regonèixer aquellas y las
robas y mercaderias aportavan ditas barcas o
fustas, encara que ditas robas y mercaderias no
fossen de contrabando, fent-se pagar per ditas
regonexensas vint-y-quatre reals de plata per
dieta y fer-se pagar un per cent de las mercaderias y robas stimades. Y, axí mateix, no pot ignorar que en los anys 1661 y 1674, ab companyia de altres officials de dita Capitania, no asistís
a la aprehensió se féu dels llibres dels botiguers,
adroguers y altra gent de negoci de la present
ciutat, y en diferents aprehensions fetas de robas
y mercaderias, axí dins la present ciutat com
fora de ella, composant a dita gent de negoci axí
per a cobrar dits llibres com també per cobrar
ditas robas, tot lo que en manera alguna podian
fer, axí per ser novedat y encontrar ab lo capítol
81 del Recognoverunt proceres, continuat en lo
segon volumen de las generals constitucions,
baix lo títol «De consuetuts de Barcelona», com
també per ésser nou vectigal y, axí, per encontrar ab la constitució 20, títol «De vectigals», y
turbar-se lo líbero comers, per lo que se encontra ab la constitució primera, tercera y quinta, y
altres semblants, per no poder lo excel·lentíssim
capità general ni sos officials fer las ditas cosas ni
ser-li tal permès de dret comú ni municipal, per
lo que encontra ab la constitució 7, títol «De
offici de alcayts», y altres, per lo que y altrament
lo síndich del General de Catalunya requireix e
interpel·la a vostra mercè que, per observança
de dites generals constitucions, capítols y actes
de Cort, usos y costums // 238r // y altres drets
de la pàtria, aborre, delinie dels registres ho llibres de dit tribunal de la Capitania General y revoque, casse y anul·le las ditas cridas y demés actes y procehiments, per vostra mercè y sos
antecessors en lo offici de notari o secretari de
dita Capitania General fets encontrant ab lo disposat ab ditas constitucions, capítols y actes de
Cort, restituint y tornant íntegrament totas las
ditas y altres cosas en son prístino estat, y fassa
tot lo demés que té obligació segons las generals constitucions de la present provincia, capítols y actes de Cort. Altrament, fent lo contrari,
lo que no·s creu, protesta contra vostra mercè y
sos béns, de las penas imposadas contra los violadors de las generals constitucions y capítols de
Cort, y de tot lo demés que li és lícit y permès
de protestar de la millor manera que pot.»

a. Primera requesta interliniat al marge esquerre.
b. presentada ... General interliniat al marge esquerre del
foli 237r.
c. a continuació ratllat y scrivà de dita Capitania General en
differents ocasions.

Copia cuius eidem tradidit et liberavit, que accepta poenes se retinuit, quaquidem papiri requisicionis scedula sich ut predicitur, oblata et presentata illico dictus Franciscus Lleonart, verbo

«7. Primera requestaa presentadab a Francisco
[Lleonart] notari y [escrivà] major del tribunal
de la Capitania General.
«Noverint universii quod anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo septuagesimo sexto
die vero decimaquinta // 237r // mensis octobris
eiusdem anni intitulata presente et ad hoc vocato
atque requisito me, Josepho Sauleda, milite, secretario et scriba majore Generalis principatus Catalonie subrrogato, et presentibus etiam Joanne
Rossell et Hyacintho Morato, virgariis consistorii
suarum dominacionum, pro testibus ad ista vocatis specialiter et assumptis magnificus Petrus de
Cardona, miles ac utrisque juris doctor, tanquam deserviens de licencia suarum dominacionum officium sindici dicti Generalis pro dompno
Michaelle de Masdovellas, dicto nomine, constitutus personaliter coram et ante presenciam Francisci Lleonart, notarii et scriba tribunalis Capitanie Generalis, personaliter reperti inter
septimam et octavam horas post meridiem in domibus sue solite residencie scitis in presenti civitate Barcinone, in vico vulgo dicto del Carme, qui
dicto nomine eidem obtulit et presentavit seu per
me, dictum scribam majorem, obtulere et presentare petiit et requisivit quandam in scriptis papiri requisicionis scedulam thenoris sequentis:
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respondendo dixit quod retinebat sibi terminum
juris ad respondendum, de quibus ita per actis et
gestis atque sequutis illico dictus doctor Petrus de
Cardona, dicto nomine, petiit et requisivit fieri
et tradi unum et plura publicum seu publica concimilia instrumenta per me, dictum et infrascriptum notarium et scribam majorem, que fuerunt acta Barcinone sub anno, die, mense et loco
predictis, presente me, dicto Josepho Sauleda, milite, scriba majore subrrogato, presente et infrascripto, et presentibus etiam pro testibus predictis
ad premissa vocatis specialiter et assumptis, prout
superius continetur.»
En aquest mateix die, de orde de ses senyories,
ha fet relació lo doctor Pere // 238v // de Cardona, servint lo offici de síndich del General, com
lo die de dilluns pròxim passat, 14 del corrent
mes de octubre, dit doctor Cardona, com a síndich, junt ab Joseph de Sauleda, cavaller, servint
lo offici de scrivà major de dit General, [...] verguers del General se conferiren en la casa del
doctor Rafel Llampilles, altre<s> dels assessors
de la Capitania General, a effecte de presentar-li
una requesta de orde del molt il·lustre consistori. Y, posats en ella y trobant o veent lo studi
ubert, entraren en ell, a hont trobaren al dit
doctor Rafel Llampilles junt ab [...] Llampilles,
notari, son germà, sens haver-hi per alesores altra persona alguna en dit studi. Y, havent-li fet
sa cortesia de co[...] de paraula, dit doctor
Llampilles, que estava assentat en una cadira
junt la taula, no·s tingué ni alsà, y menos tornà
salut, ni se llevà la toquilla que tenia en lo cap.
Dit Cardona li digué eran allí per presentar-li
una requesta y dit doctor Llampilles li demanà
si la havian ja presentada al excel·lentíssim senyor capità general y demés assessors, y si la del
senyor capità general era estada presentada per
lo escrivà major del General junt ab lo protonotari o secretari de la provincia. Al que dit doctor
Cardona li respongué que al excel·lentíssim senyor capità general era estada presentada dita
requesta y ab intervenció de dit protonotari stipulant ab lo scrivà major del General, però que
[...] estar dit prothonotari y entrevenir ab dita
requesta no era a diligèncias del General, sinó
del mateix excel·lentíssim //239r // senyor capità
general, que sempre acostumava ordenar [...]
prothonotari estigués present a semblants presentacions de [...] requestas, y que dels demés
assessors sols se havia portat requesta a don
Francisco de Sotomajor. Y aleshores, dient dit
Sauleda als dits dos verguers que allí estaven fessen de testimonis com dit síndich se presentava
aquella resquesta a dit doctor Llampilles y preguntant a dit doctor Llampilles si se la tenia per
llegida, entregant-se-li’n còpia, respongué dit
doctor Llampilles que no, que antes bé la llegís.
Y, dient-li dit doctor Cardona que era molt llar128

ga y què·n faria de fer-la llegir, suposat que se
li’n donava còpia, respongué dit doctor Llampilles al dit Cardona y al dit Sauleda que·s llegís
dita requesta, que ell volia saber lo que en ella se
li deya, ab què dit Sauleda comensà a llegir
aquella, verbo ad verbum, tota fins a acabar-la. Y
en lo ínterim que dit Sauleda estigué llegint dita
requesta lo dit doctor Llampilles estigué sempre
scrivint en un paper y mirant de quant en quant
en un llibre imprès ubert que tenia en la taula,
menos que de tant en tant responia alguna cosa
del que contenia dita requesta. Y, acabada de
llegir, dit doctor Llampilles no respongué altra
cosa més que dir de paraula que·s retenia los
terminis de dret. En lo ínterim de llegir dita requesta lo dit Sauleda arribaren y entraren en dit
studi lo dit don Francisco Sotomajor, Miquel
Salvador, mercader, y Jaume Sahones, escrivà
//239v // major del tribunal de la Capitania General, los quals, junt ab dit doctor Llampilles, anaven de tant en tant responent algunas cosas en
orde al que estava contengut en dita requesta y
se estava llegint per dit Sauleda. Finalment se
acabà per dit Sauleda de llegir-se dita requesta y
se despediren dits Sauleda y Cardona dels dits
senyors, [fent-]los cortesia de sombrero y de
paraula, y dit doctor Llampilles se restà en sa cadira sens mòurer-se ni alçar-se y menos llevar-se
la toquilla que tenia en lo cap.
En aquest mateix dia me han ordenat ses senyories a mi, scrivà major del General, cusís y continuàs en lo present dietari un vot dels magnífichs
assessors y advocat fiscal del General y present
casa de la Diputació y doctors consulents aplicats ab què aconcellen poder ses senyories procehir p[...] de torp en la forma acostumada contra los dampnificants als officials de la
Diputació. Emperò, que comparexent y donant
satisfació, poden ses senyories remètrer dit torp
y fer la gràcia ben vista, com més llargament en
dit vot és de vèurer, que·s assí cusit signat de lletra C y del thenor següent:
«C. Vot.
Ena lo fet consultat per los molt il·lustres senyors diputats y oïdors de comptes als assessors
y advocat fiscal y consulents infrascrits aserca si,
per quant havent // 240r // lo doctor Pere Cardona, síndich, y Joseph Sau[leda, scrivà] major
del General de Catalunya, en casa del doctor
[Rafel] Llampilles, assessor de la Capitania General, a fi y effecte de presentar-li una requesta
de part de dit General [sobre la] matèria de
contrafaccions, com ab tot effecte en dita ocasió
se li presentà, dit doctor Llampilles no·s llevà lo
a. l’original d’aquest vot es troba intercalat entre els folis
239v i 240r del dietari.

sombrero o toquilla aportava en son cap ni altrament correspongué ab cortesia a la que li feren dits officials, ni al entrar ni al exir de son estudi de sa casa, ha ont stava sens mòurer-se de la
cadira, estant scrivint mentres se li llegia la requesta, si dita omissió y denegació de cortesia és
iniuriosa y si, per rahó de aquella, poden dits senyors diputats procehir contra dit doctor Llampilles, vista la deliberació feta per dits senyors
deputats alsa ... del corrent mes de octubre
1675; attès y conciderat que segons capítols de
Cort y, en particular, lo privilegi del senyor rey
Pere Terser alsb ... s’és concedida la jurisdicció a
dits senyors diputats contra tots los dampnificants de obra o de paraula y de qualsevol manera als officials de la Generalitat ocupats en negocis y afers de la Generalitat, y que no·s pot
duptar que dita denegació de cortesia y maltractament és estat iniuriar y dampnificar als dits officials, y que la funcció de anar a presentar ditas
requestas és afer y negoci, y lo més principal y
de més obligació de la Generalitat, són de vot y
parer que poden dits senyors deputats, en cas
constia de la sobredita descortesia, // 240v //
procehir contra dit doctor Llampilles per via de
torp ab la forma stillada en la casa contra los
dampnificants als officials de aquella. Emperò,
que comparexent dit doctor Llampilles y donant satisfacció, poden dits senyors deputats,
conforme stilen, remètrer dit torp y fer la gràcia
a dits senyors deputats ben vista, y axí ho sentan
salvo semper et cetera. Areny, assessor. De Valda,
consulens. Ribera, consulens. Figuerola, advocatus fisci Generalis Catalonie. Pons, assessor. Valencia, consulens. Hieronymuns de Ferrer.»

«Noverinta universii quod anno a Nativitate
Domini millesimo sexcentesimo septuagesimo
quinto die vero decimasexta mensis octobris eiusdem anni intitulata presente et ad hoc vocato atque requisito me, Josepho Sauleda, milite, secretario<que> et scriba majore Generalis principatus
Catalonie subrrogato, et presentibusb etiam Joanne Rossell et Hyacintho Morato, virgariis consistorii suarum dominacionum, pro testibus ad ista
vocatis specialiter et assumptis magnificus Petrus
de Cardona, miles ac utrisque juris doctor, tanquam deserviens de licencia suarum dominacionum officium sindici dicti Generalis pro dompno
Michaelle de Masdovellas, dicto nomine, constitutus personaliter coram et ante presenciam Bonaventure Vio, alterius ex acertis stimatoribus tribunalis Capitanie Generalis, personaliter reperti
inter decimam et undecimam horas ante meridiem in platea vulgo dicta dels Cabrits, qui dicto
nomine eidem obtulit et presentavit seu per me,
dictum scribam majorem, obtulere et presentare
petiit et requisivit quandam in scriptis papiri requisicionis scedulam thenoris sequentis:

En aquest mateix die fonch presentat acte de
re[questa], per orde de ses senyories, per mi, dit
Sauleda, subrrogat en lo offici de scrivà major
del General, instant lo dit síndich del General, a
Bonaventura Vio, altre dels estimadors de la
Capitania // 241r // General, y a Jaume Sahones,
notari y secretari [de dit tribu]nal de la Capitania General, los quals actes són [cusits y sig]nats
de números 8 y 9 del thenor següent:

«Molt bé sab i ignorar no pot vostra mercè, senyor Bonaventura Vio que, com a altre dels
acerts stimadors de la Capitania General, en differents ocasions se és conferit en las barcas o
fustas arriban al moll de la present ciutat, encara
que aquellas no estaven sub- // 241v // jectes en
res a la Capitania General, en companyia del notari y pretès alguazil de dita Capitania Joseph
Ossio, a fi y effecte de regonèxer aquellas y las
robas y mercaderias aportavan ditas barcas y fustas, encara que ditas robas y mercaderias no fossen de contrabando, fent-se pagar per ditas regonexensas vint-y-quatre reals de plata per dieta
y fer-se pagar un per cent de las mercaderias y
robas stimades. Y, axí mateix, no pot ignorar
que en los anys 1667 y 1674, ab companyia de
altres officials de dita Capitania, no asistís a la
aprehensió se féu dels llibres dels botiguers,
adroguers y altra gent de negoci de la present
ciutat, y en differents aprehensions fetas de robas y mercaderias, axí dins la present ciutat com
fora de ella, composant a dita gent de negoci axí
per cobrar dits llibres com també per cobrar ditas robas, tot lo que en manera alguna podian
fer, axí per ser novedat y encontrar ab lo capítol
81 del Recognoverunt proceres, continuat en lo
segon volumen de las generals constitucions,
baix lo títol «De consuetuts de Barcelona», com
també per ésser nou vectigal y, axí, encontrar ab
la constitució 20, títol «De vectigals», y turbarse lo líbero comers, per lo que se encontra ab la
constitució 1, 3 y 5, y altres semblants, per no

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

a. l’original d’aquest acte de requesta es troba intercalat entre
els folis 240v i 241r del dietari.
b. a continuació ratllat Joachino Ros, notario regio.

Dimecres, a XVI. En aquest die se són conferits
Joseph Sauleda, subrrogat en lo offici de scrivà
major del General, y el doctor Pere Cardona,
síndich del dit General, en la barraca de la Capitania General a effecte de presentar un acte de
requesta, per orde de ses senyories, a don [...]
Ossio, alguazil de la Capitania General, lo qual
no·s trobà en la dita barraca. Y, a instància de dit
síndich, se fou llevat acte no se havia trobat en
dita barraca per ésser fora de la present [ciutat].
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poder lo excel·lentíssim capità general ni sos officials fer las ditas cosas ni ser-li tal permès de
dret comú ni municipal, per lo que encontra ab
la constitució 7, títol «De offici de alcayts», y altres, per lo que y altrament lo síndich del General de Catalunya requireix y interpel·la casse, revoque y anul·le los sobredits procehiments de
sos llibres com ha fets contra las generals cons// 242r // titucions de Catalunya y restituesca las
quantitats que [...]ment ha rebudes per ditas regonexensas y ex[portació de] llibres y mercaderias, y las quantitats ha cobrades per lo pretès un
per cent a las personas de qui indebitament las
ha exhigida y rebudes o a qui altrament spectaren. Y, en cas de reticència, protesta contra vostra mercè y sos béns, y de proçehir per los remeys ordinaris per constitució de Catalunya y,
en particular, per la constitució comensant
«Poch valdria», títol «De observar constitucions», com a contrafahent a ditas constitucions, requerint al notari ne lleve acte.»
Copia cuius eidem tradidit et liberavit, que accepta poenes se retinuit, quaquidem papiri requisicionis scedula sich ut predicitur, oblata et presentata illico dictus Bonaventura Vio, verbo
respondendo dixit quod retinebat sibi terminum
juris ad respondendum, de quibus ita per actis et
gestis atque secutis illico dictus doctor Petrus de
Cardona, dicto nomine, petiit et requisivit fieri
et tradi unum et plura publicum seu publica concimilia instrumenta per me, dictum et infrascriptum notarium et scribam majorem, que fuerunt acta Barcinone sub anno, die, mense et loco
predictis, presente me, dicto Josepho Sauleda, milite, scriba majore subrrogato, presente et infrascripto, et presentibus etiam pro testibus predictis
ad premissa vocatis specialiter et assumptis, prout
superius continetur.»
9. «Noverinta universii quod anno a Nativitate
Domini millesimo sexcentesimo septuagesimo
quinto die vero decimasexta //242v // mensis octobris eiusdem anni intitulata presente et ad hoc
vocato atque requisito me, Josepho Sauleda, milite, secretario<que> et scriba majore Generalis
Catalonie subrrogato, et presentibus Joachimo
Ros, notario regio, et Petro Paulo Ferrer, magistro domorum, civibus Barcinone, pro testibus ad
ista vocatis specialiter et assumptis magnificus
Petrus de Cardona, miles ac utrisque juris doctor, tanquam deserviens de licencia suarum dominacionum officium sindici dicti Generalis pro
dompno Michaelle de Masdovellas, dicto nomine,
constitutus personaliter coram et ante presenciam Jacobi Sahones Vio, notarii et scribe tribunalis Capitanie Generalis, personaliter reperti
a. l’original d’aquest acte de requesta es troba intercalat entre
els folis 240v i 241r del dietari.
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inter primam et secundam horas post meridiem
in domibus sue solite residencie, scitis in presenti
civitate Barcinone, in vico vulgo dictoa ... , qui
dicto nomine eidem obtulit et presentavit seu per
me, dictum scribam majorem, obtulere et presentare petiit et requisivit quandam in scriptis papiri requisicionis scedulam thenoris sequentis:
«Molt bé sab i ignorar no pot vostra mercè, senyor Jaume Sahones, notari y scrivà del tribunal
de la Capitania General, com en differents ocasions són estades publicades diverses crides per
la present ciutat de Barcelona, emanades de dit
tribunal de la Capitania General, per differents
lloctinents y capitans generals del present Principat en nom de capitans generals, firmadas per
vostra mercè com a notari y // 243r // escrivà de
dit tribunal. Y, axí mateix, com ha notari de dita
Capitania General, en differents occasions se és
conferit en las barcas o fustas arriban al moll de
la present ciutat, encara que aquellas no estaven
subjectes en res a la Capitania General, en companyia dels estimadors y pretès alguazil de dita
Capitania Joseph Ossio, a fi y effecte de regonèxer aquellas y las robas y mercaderias aportavan
ditas barcas o fustas, encara que ditas robas y
mercaderias no fossen de contrabando, fent-se
pagar per ditas regonexensas vint-y-quatre reals
de plata per dieta y fer-se pagar un per cent de
las mercaderias y robes estimades. Y, axí mateix,
no pot ignorar que en los anys 1667 y 1674, ab
companyia de altres officials de dita Capitania,
no asistís a la aprehensió se féu dels llibres dels
botiguers, adroguers y altre gent de negoci de la
present ciutat, y en differents aprehensions fetas
de robas y mercaderias, axí dins la present ciutat
com fora d’ella, composant a dita part gent de
negoci axí per cobrar dits llibres com també per
cobrar ditas robas, tot lo que en manera alguna
podian fer, axí per ser novedat y encontrar ab lo
capítol 81 del Recognoverunt proceres, continuat en lo segon volumen de las generals constitucions, baix lo títol «Consuetuts de Barcelona», com també per ésser nou vectigal y, axí,
per encontrar a la constitució 20, títol «De vectigals», y turbar-se lo líbero comers, per lo que
se encontra ab la constitució 1, 3 y 5, y altres
semblants, per no poder lo excel·lentíssim capità general ni sos officials fer las ditas cosas ni
ser-li tal permès de dret comú ni municipal, per
lo que encontra ab la constitució 7, títol «De
offici de alcayts», y altres, per lo que y altrament
lo síndich del General de Catalunya requereix e
interpel·la a vostra mercè que, per observança
de ditas generals constitucions, capítols y actes
de Cort, usos y // 243v // costums y altres drets
de la pàtria, aborre, delinie dels registres o libres
de dit tribunal de la Capitania General y revoa. a continuació un espai d’uns 20 mms. en blanc.

que, casse y anul·le las ditas cridas y demés actes
y procehiments, per vostra mercè y sos antecessors en lo offici de notari o secretari de dita Capitania General fets, encontrant ab lo disposat
ab ditas constitucions, capítols y actes de Cort,
restituint y tornant reintegrament totas las ditas
y altres cosas en son prístino estat, y fasse tot lo
demés que té obligació segons las generals
constitucions de la present provincia, capítols y
actes de Cort. Altrament, fent lo contrari, lo
que no·s creu, protesta contra de vostra mercè y
sos béns de las penas imposades contra los violadors de las generals constitucions y capítols de
Cort, y de tot lo demés que li és lícit y permès
de protestar de la millor manera que pot.»
Requirens notarii copiaa cuius eidem tradidit et
liberavit, que accepta poenes se retinuit, quaquidem papiri requisicionis scedula sich ut predicitur, oblata et presentata illico dictus Jacobus Sahones, verbo respondendo dixit quod retinebat sibi
terminum juris ad respondendum, de quibus ita
per actis et gestis atque secutis illico dictus doctor
Petrus de Cardona, dicto nomine, petiit et requisivit fieri et tradi unum et plura publicum seu
publica concimilia instrumenta per me, dictum
et infrascriptum scribam majorem, que fuerunt
acta Barcinone sub anno, die, mense et loco predictis, presente me, dicto Josepho Sauleda, milite,
escriba majore subrrogato, presente et infrascripto, et presentibus etiam testibus predictis ad premissa vocatis specialiter et // 244r // assumptis,
prout superius continetur.»
En aquest mateix die, per orde de ses senyories,
instant lo síndich del General, són estades presentades requestas als magnífichs doctors don
Francisco de Soto, Rafel Llampilles, assessors
del tribunal de la Capitania General, y Domingo de Verdier, advocat fiscal de dit tribunal, per
mi, Joseph Sauleda, cavaller, subrrogat en lo offici de secretari y scrivà major del General de
Catalunya, los actes de la qual presentata són
assí cusits, signats de números 10, 11 et 12 y del
thenor següent:
10. Requestab presentada a don Francisco de
Sotomajor, [assessor] del tribunal de la Capitania General.
«Noverint universi quod anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo septuagesimo quinto
die vero decimaseptima mensis octobris eiusdem
anni intitulata presente et ad hoc vocato atque
rogato me, Josepho Sauleda, milite secretarioque
et scriba majore Generalis Catalonie subrrogato,
et presentibus etiam Joanne Ribas et Joanne Naa. copia ... retinuit interliniat al marge esquerre.
b. Requesta ... General interliniat al marge esquerre.

ves, scriptoribus, Barcinone habitatoribus, pro
testibus ad ista vocatis specialiter et assumptis
magnificus Petrus de Cardona, miles ac utrisque
juris doctor, tanquam deserviens de licencia suarum dominacionum officium sindici dicti Generalis pro dompno Michaelle de Masdovellas, dicto
nomine, constitutus personaliter coram et ante
presenciam nobilis don Francisci de Sotomajor,
utrisque juris doctor, Barcinone populati, assessoris tribunalis Capitanie Generalis, personaliter
reperti inter terciam et quartam horas post meridiem in domibus magnifici Raphaellis Llampilles, alterius ex assessoribus dicte Capitanie, scitis
in presenti civitate Barcinone, // 244v // in vico
dicto et satis prope plateam de la Barònica, qui
dicto nomine eidem obtulit et presentavit seu per
me, dictum scribam majorem, adhibere et presentari petiit et requisivit quandam in scriptis papiri requisicionis scedulam thenoris sequentis:
«Molt bé sab i ignorar no pot vostra mercè, don
Francisco de Sotomajor, assessor del tribunal de
la Capitania general, com en differents ocasions
fiat ut in requisicione presentata dicto de Sotomajor in presenti libro sub die 14 presentis et currentis mensis octobris, de verbo ad verbum usque
«per lo que lo síndich del General de Catalunya» et postea dices «per lo que lo síndich del
General de Catalunya ab esta segona vegada requereix e interpel·la», fiat ut in dicta remissa de
verbo ad verbum usque «copia cuius eiusdem dedit et tradidit» et postea dices «cuius eidem dedit
et liberavit qua accepta poenes se retinuit».
Quaquidem papiri requisicionis scedula sich ut
predicitur, oblata et presentata illico dictus nobilis Franciscus de Sotomajor, verbo respondendo
dixit quod retinebat sibi terminum juris ad respondendum, de quibus ita per actis, gestis atque
secutis illico dictus doctor Petrus de Cardona,
dicto nomine, petiit et requisivit fieri et tradi
unum et plura publicum seu publica concimilia
instrumenta per me, dictum et infrascriptum
scribam majorem, que fuerunt acta Barcinone
sub anno, die, mense et loco predictis, presente me,
dicto Josepho Sauleda, milite, scriba majore subrrogato, presente et infrascripto, et presentibus
etiam testibus predic- //245r // tis ad premissa vocatis specialiter et assumptis, prout superius continetur.»
11. Requestaa presentada al Doctor Rafel Llampilles, [assessor del] tribunal de la Capitania General.
«Noverint universi quod anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo septuagesimo quinto
die vero decimosexto mensis octobris eiusdem anni
a. Requesta ... General interliniat al marge esquerre.
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intitulata presente et ad hoc vocato atque rogato
me, Josepho Sauleda, milite secretarioque et scriba majore Generalis Catalonie subrrogato, et
presentibus etiam Joanne Ribes et Joanne Naves,
scriptoribus, Barcinone habitatoribus, pro testibus ad ista vocatis specialiter et assumptis magnificus Petrus de Cardona, miles ac utrisque juris
doctor, tanquam deserviens de licencia suarum
dominacionum officium sindici dicti Generalis
pro dompno Michaelle de Masdovellas, dicto nomine, constitutus personaliter coram et ante presenciam magnifici Raphaellis Llampilles, utrisque juris doctor, Barcinone populati, assessoris
tribunalis Capitanie Generalis, personaliter reperti inter terciam et quartam horas post meridiem in domibus sue propie habitacionis, quas foveet in vico dicto satis prope plateam de la
Verònica, qui dicto nomine eidem obtulit et presentavit et seu per me, dictum scribam majorem,
adhibere et presentari petiit et requisivit quandam in scriptis papiri requisicionis scedulam thenoris sequentis:
«Molt bé sab i ignorar no pot vostra mercè, senyor doctor misser Rafel Llampilles, assessor
del tribunal de la Capitania general, com en differents occasions fiat ut in requisicione presentata dicto doctori Raphaelli Llampilles sub die 14
presentis et currentis mensis octobris, in presenti
libro continuata, // 245v // de verbo ad verbum
usque «per lo que lo síndich del General» cum
ibi fueris dices «per lo que lo síndich del General de Catalunya ab esta segona vegada requereix e interpel·la», fiat ut in dicta remissa de verbo ad verbum usque «copia cuius eidem tradidit»
et cum ibi fueris dices «copia cuius [eidem] tradidit et liberavit qua accepta poenes se retinuit».
Quaquidem papiri requisicionis scedula sich ut
predicitur, oblata et presentata illico dictus magnificus Raphael Llampilles, verbo respondendo
dixit quod retinebat sibi terminum juris ad respondendum, de quibus ita per actis, gestis atque
secutis illico dictus doctor Petrus de Cardona,
dicto nomine, petiit et requisivit fieri et tradi
unum et plura publicum seu publica concimilia
instrumenta per me, dictum et infrascriptum
scribam majorem, que fuerunt acta Barcinone
sub anno, die, mense et loco predictis, presente me,
dicto Josepho Sauleda, milite, scriba majore subrrogato, presente et infrascripto, et presentibus
etiam testibus predictis ad premissa vocatis specialiter et assumptis, prout superius continetur.»

«Noverinta universi quod anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo septuagesimo quinto
die vero decimasexta mensis octobris eiusdem
anni intitulata presente et ad hoc vocato atque
rogato me, Josepho Sauleda, milite secretarioque
et scriba majore Generalis Catalonie subrrogato,
et presentibus etiam Joanne Ribes et Joanne Naves, scriptoribus, Barcinone habitato- //246r // ribus, pro testibus ad ista vocatis specialiter et assumptis magnificus Petrus de Cardona, miles ac
utrisque juris doctor, tanquam deserviens de licencia suarum dominacionum officium sindici
dicti Generalis pro dompno Michaelle de Masdovellas, dicto nomine, constitutus personaliter coram et ante presenciam magnifici Dominici de
Verdier, utrisque juris doctor, Barcinone populati, advocati fiscalis tribunalis Capitanie Generalis, personaliter reperti inter terciam et quartam
horas post meridiem in domibus magnifici Raphaellis Llampilles, alterius ex assessoribus dicte
Capitanie, scitis in presenti civitate Barcinone,
in vico dicto satis prope plateam de la Verònica,
qui dicto nomine eidem obtulit et presentavit et
seu per me, dictum scribam majorem, adhibere et
presentari petiit et requisivit quandam in scriptis
papiri requisicionis scedulam thenoris sequentis:
«Molt bé sab i ignorar no pot vostra mercè, senyor doctor Domingo de Verdier, cavaller y advocat fiscal del tribunal de la Capitania general,
com en differents occasions fiat ut in requisicione presentata dicto doctori Dominico de Verdier
sub die 14 presentis et currentis mensis octobris, in
presenti libro continuata, de verbo ad verbum usque «per lo que lo síndich del General» et cum
ibi fueris dices «per lo que lo síndich del General
de Catalunya ab esta segona vegada requereix e
interpel·la a vostra mercè», fiat ut in dicta remissa de verbo ad verbum usque «copia cuius eidem tradidit» et cum ibi fueris dices «copia
//246v // cuius eidem tradidit et liberavit qua accepta poenes se retinuit».

12. Segonaa requesta presentada al doctor Domingo de Verdier, advocat fiscal del tribunal de
la Capitania General.

Quaquidem papiri requisicionis scedula sich ut
predicitur, oblata et presentata illico dictus magnificus Dominicus de Verdier, verbo respondendo
dixit quod retinebat sibi terminum juris ad respondendum. Postea autem dictis me(nse), die et
anno Joanne Argila, cive honrato Barcinone,
scriba majore Generalis principatus Catalonie, et
presentibus etiam Andrea Bach, agricole, et Michaelle Garriga, studente, Barcinone residentibus, ac Jo[...] Angli, aromatario, cive Barcinone,
testibus ad infra vocatis, constitutus personaliter
magnificus Josephus Camps, utrisque juris doctor,
procurator infra legitime constitutus et ordinatus
a magnifico Dominico de Verdier, milite utrisque

a. Segona ... General interliniat al marge esquerre.

a. l’original d’aquesta requesta es troba intercalat entre els folis 246v i 247r del dietari.

132

247v

juris doctor, advocato fiscali tribunalis Capitanie
Generalis, prout de eius posse constat instrumento
recepto per Jacobum Sahones, notarium et unum
ex scribis iuratis [...] vicarii Barcinone, prout
dictus notarius suis certificatoriis [...] manu et
signo suis subscriptis et subsignatis, fidem f[ecit
co]ram et ante presenciam dicti Argila, sitis in
presenti civitati in vico dicto dels Arcs, qui in presencia dictorum testium obtulit et presentavit
quasdam in scriptis papiri responsiones preinserta
requisicione sibi presentate instante [...] Generalis Catalonie unacum aliis papiris in dicta respon-a //247r // sione expressis thenoris sequentis:

En aquest mateix die, per orde de ses senyories,
instant dit síndich del General, són estades presentades requestes, ço és, a Jaume Llobateres,
altre dels stimadors de la Capitania General, y
Francesch Lleonarta, notari //248r //b y scrivà de
aquell, per mi, dit Joseph Sauleda, [...] de la
qual presentata són assí cusit signats de [....] 13
et 14, testimonis los sobredits Falguera y Morató.

«Responentb [... Domin]go de Verdier, assessor
que vuy és y advocat fis[cal del] real tribunal de
la Capitania General de sa magestat, que Déu
guarde, en est principat de Catalunya y comptats de Rosselló y Cerdanya a una pretesa scriptura o paper que comensa «molt bé». Inserantur dictas raciones de verbo ad verbum usque ad
finem et postea ussum post aliud papiros in dictis
responsionibus expressis, quaquidem responsiones
et papiri sunt hic consuti, quibusquidem responsionibus et papiris supradictis insertis dices «de
quibus ita per actis et gestis atque secutis illico
tam dictus doctorc Petrus de Cardona, dicto nomine, quam dictus doctor Josephus Camps etiam,
dicto nomine petierunt et requisiverunt fieri et
tradi unum et plura publicum et publica concimilia instrumenta per dictum Joannem Argila,
scribam majorem et [...] dictum Josephum Sauleda subrrogatum in dicto officio scribe majoris
dicti Generalis Catalonie presente et infrascriptum, que fuerunt acta Barcinone sub anno, die,
mense et locis respective dictis, presentibus scilicet
in dicta responsione dicto Joanne Argila et in
presentacione dicte requisicionis me, Josepho Sauleda infrascripto, et presentibus etiam testibus
respective dictis ad premissa vocatis, rogatis specialiter et assumptis, prout superius continetur.»

Noverint universi quod anno a Nativitate Domini millesimo sexcentessimo septuagesimo quinto, die vero decima octava mensis octobris eiusdem anni intitulatus presente et ad hec vocato
atque requisisto me, Josepho Sauleda, milite secretarioque escriba majore Generalis principatus
Catalonie subrrogato, et presentibus Francisco
Falgueras, scriptore, et Hyacintho Morató, barraterio, civibus Barcinone, pro testibus ad ista
vocatis specialiter et assumptis magnificus Petrus
de Cardona, miles ac utriusque juris doctor, tanquam deserviens de licencia suarum dominicionum officium sindici dicti Generalis pro dompno
Michelle de Masdovellas, dicto nomine, constitutus personaliter coram et ante presenciam honorabili Jacobi Llobateres, mercatoris, civis Barcinone, alterius ex assertis estimatoribus tribunalis
Capitanie Generalis, personaliter reperti in domibus sue solite residencie, scitis in presenti civitate Barcinone, in vico dicto d’en Gimnàs, qui
dicto nomine eidem obtulit et presentavit seu per
me, dictum scribam majorem, obtulere et presentare petiit et requisivit quandam in scriptis papiri requisicionis scedulam thenoris sequentis:

Divendres, a XVIII. En aquest die, per orde de ses
senyories, lo síndich del General se conferí en las
casas dels magnífichs doctors don Francisco de
Soto, Rafel Llampilles, assessors del tribunal de la
Capitania General, y Domingo Verdier, advocat
fiscal del dit tribunal, de Ramon Costa y Joseph
[...], asserts stimadors de dit tribunal, juntament
ab Joseph Sauleda, cavaller, subrrogat en lo offici
de secretari y scrivà major del General de Catalunya, requerint acte com no los havian trobats
en casa, essent presents per testimonis Francisco
Falguera, scrivent, y Jacinto [Mora]tó, barrater.
a. a continuació una fe i dues cartes, transcrites a l’Apèndix
1, pàgs. 1190-1192.
b. l’original imprès d’aquesta resposta es troba intercalat entre els folis 246v i 247r del dietari.
c. a continuació ratllat Josephus Camps
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«13. segona requesta presentada a Jaume Llobateres, assert estimador del tribunal de la Capitania General.

«Molt bé sab y ignorar no pot vostra mercè, senyor Jaume Llobateres», fiat ut in alia continuata in presenti libro sub die 15 presentis et currentis //248v // mensis de verbo ad verbum usque
«per lo que y altrament» et cum ibi fueris dices
«per lo que y altrament lo síndich del General
de Catalunya ab esta segona vegada requereix e
interpel·la», fiat ut in dicta remissa de verbo ad
verbum usque «copia cuius eidem tradidit» et
postea dices «copia cuius eidem tradidit et liberavit qua accepta poenes se retinuit».
Quaquidem papiri requisicionis scedula sic ut
predicitur, oblata et presentata dictus Jacobus
Llobateres, verbo respondendo dixit quod retinebat sibi terminum juris ad respondendum. De
a. a continuació dues suplicacions, una protesta i unes instruccions, transcrites a l’Apèndix 1, pàgs. 1192-1194.
b. l’original d’aquesta requesta es troba intercalat entre els folis 247v i 248r del dietari.
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quibus ita per actis et gestis atque secutis illico
dictus doctor Petrus de Cardona, dicto nomine,
petiit et requisivit fieri et tradi unum et plura
publicum et publica concimilia instrumenta per
me, dictum et infrascriptum scribam majorem,
que fuerunt acta Barcinone sub anno, die, mense
et locis predictis, presente me dicto Josepho Sauleda, milite, scriba majore subrrogato, presente et
infrascripto, et presentibus etiam testibus supradictis ad premissa vocatis specialiter et assumptis,
prout superius continetur.»
Segona requesta presentada a Francesch Lleonart, scrivà major del tribunal de la Capitania
General.
«Noverinta universi quod anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo septuagesimo quinto
die vero decimasexta mensis octobris eiusdem
anni intitulatus presente et ad hoc vocato atque
requisito me, Josepho Sauleda, milite secretarioque et scriba majore Generalis principatus Catalonie // 249r // subrrogato, et presentibus Francisco Falgueras, scriptore, et Hyacintho Morato,
barraterio, civibus Barcinone, pro testibus ad ista
vocatis specialiter et assumptis magnificus Petrus
de Cardona, miles ac utrisque juris doctor, tanquam deserviens de licencia suarum dominacionum officium sindici dicti Generalis pro dompno
Michaelle de Masdovellas, dicto nomine, constitutus personaliter coram et ante presenciam dicti
Francisci Lleonart, notarii, scribe tribunalis Capitanie Generalis, personaliter reperti in domibus sue solite residencie, scitis in presenti civitate
Barcinone, in vico dicto del carrer del Carme,
qui dicto nomine eidem obtulit et presentavit et
seu per me, dictum scribam majorem, obtulere et
presentare petiit et requisivit quandam in scriptis papiri requisicionis scedulam thenoris sequentis:

quod retinebat sibi terminum juris ad respondendum. De quibus ita per actis et gestis atque secutis illico dictus doctor Petrus de Cardona, dicto
nomine, // 249v // petiit et requisivit fieri et tradi
unum et plura publicum seu publica concimilia
instrumenta per me, dictum et infrascriptum
scribam majorem, que fuerunt acta Barcinone
sub anno, die, mense et loco predictis, presente me
dicto Josepho Sauleda, milite, scriba majore subrrogato, presente et infrascripto, et presentibus
etiam testibus supradictis ad premissa vocatis specialiter et assumptis, prout superius continetur.»
En aquest mateix die, per orde de ses senyories,
fonch con[ferit], entre las sis y set horas de la
tarda, en las casas de los doctors don Francisco
de Sotomajor, Rafel Llampilles, assessors del
tribunal de la Capitania General, lo doctor Pere
de Cardona, síndich del General, juntament ab
mi, Joseph Sauleda, a effecte de presentar-los las
terceras requestas del thenor de la primera, requerí llevàs acte com per segona vegada no·y
haviam trobats en casa, essent presents per testimonis Francisco Falgueras y Hyacintho Morató, barrater.
Dissapte, a XVIIII. En aquest die ses senyories,
per medi del síndich del General, han enviat a sa
excel·lència un paper en resposta // 250r // de la
carta que, per medi de Anthon Reart, de part de
sa excel·lència, fonch reportada a ses senyories
junt ab altres papers lo die de 12 del corrent, lo
qual paper és assí cusit signat de lletra A y del
thenor següent:

Quaquidem papiri requisicionis scedula sich ut
predicitur, oblata et presentata illico dictus
Franciscus Lleonart, verbo respondendo dixit

«Excel·lentíssima senyor. Los diputats y oïdors
de comptes del General de Catalunya, responent a la carta de vostra excel·lència de 11 del
corrent mes y any a ell donada per mans de don
Anthon Reart, en la qual vostra excel·lència és
servit manar-los, en execució de uns ordes reals,
entregan a dit don Anthon Reart tots los processos informatius que se haurian fets en esta
casa de la Diputació fins lo estat present sobre
lo contengut en dits reals ordes, diuen que lo
que sa magestat, que Déu guarde, mana en son
real orde no és de què se entregan dits processos, sinó sols ordena sa magestat de què·s vege
en justícia dita pretensió perquè, oïda la Diputació y advocat fiscal real, se declare lo que procehirà de justícia segons las constitucions, usos
y costums del Principat y lo demés que de dret
se dega observar. Y, segons ditas constitucions,
usos, costums y altres disposicions de dret, de
ninguna manera se deuen entregar dits processos, antes bé, a la entrega que·s mana fer de
aquells obstan las disposicions de molts y dife-

a. l’original d’aquesta requesta es troba intercalat entre els folis 247v i 248r del dietari.

a. l’original d’aquest paper es troba intercalat entre els folis
249v i 250r del dietari.

«Molt bé sab i ignorar no pot vostra mercè, senyor Francesch Lleonart, fiat ut in alia continuata in presenti libro sub die 15 presentis et currentis mensis octobris, de verbo ad verbum usque
«per lo que y altrament lo síndich del General
de Catalunya» et cum ibi fueris dices «per lo que
lo síndich del General de Catalunya ab esta segona vegada requereix e interpel·la», fiat ut in
dicta remissa de verbo ad verbum usque «copia
cuius eidem tradidit» et postea dices «copia cuius
eidem tradidit et liberavit qua accepta poenes se
retinuit».
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rents capítols de Cort, segons los quals la administració de totas las cosas y negocis spectants a
la Generalitat, privative a qualsevol altre official
real per preminent que sie, encara que sia lo mateix senyor rey, toca a dits deputats sens que en
manera alguna aquells pugan //250v // entremètrer-se sobre dits negocis de la Generalitat. Y,
axí bé, que al manar se entregan dits processos,
essent de la Generalitat, se encontran directament ab lo disposat en dits capítols de Cort al
que se ajuste que lo fiscal de dita casa té per prerrogativa particular lo atràurer así y portar a dita
casa tots los processos de las causas té interès dit
fiscal encara sia contra lo procurador fiscal real.
També diuen y representan a vostra excel·lència
que, havent-se duptat en la Real Audiència als 9
de febrer 1675 sobre si los deputats podien rèbrer informació, després de molt discutida la
matèria per totas las tres salas, attesa la dificultat
que tenia, no·s conclogué cosa alguna en aquella. Y, havent-se insistit després en lo mateix
dupte, cerciorats los officials reals dels fonaments infal·libles que tenan los deputats per rèbrer ditas informacions, apoiats en moltas y differents constitucions, en la observansa
interpretativa de més de dos-cents anys a esta
part, ab moltíssims y diferents processos en los
quals asistiren assessors que després foren del
supremo de Aragó y de la Real Audiència, havent aprobat dita Real Audiència semblants informacions en totas las declaracions se an oferit
fer sobre contrafaccions en cessar en dita instància, aquietant sos ànimos ab la notoriatat de la
justícia asisteix a dits deputats en lo dit fet, per
lo que speran los diputats, com suplican a vostra
excel·lència, manar donar-se per servits // 251r //
de la justícia que·ls asisteix sobre dit fet, que ho
rebran a particular mercè de vostra excel·lència.»
En aquest mateix die, per orde de ses senyories,
foren presentades requestes als assessors de la
Capitania General, nombradas de números 15,
16, 17 y del thenor següent:
15. Requestaa presentada al doctor misser Rafel
Llampilles, [assessor] del tribunal de la Capitania [General].
«Noverintb universi quod anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo septuagesimo quinto
die vero decimanona mensis octobris eiusdem
anni intitulatus, inter nonam et decimam horas
ante meridiem, presente et ad hoc vocato atque requisito me, Josepho Sauleda, milite secretarioque
et scriba majore Generalis principatus Catalonie
a. Requesta ... General interliniat al marge esquerre.
b. l’original d’aquesta requesta es troba intercalat entre els folis 250v i 251r del dietari.
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subrrogato, et presentibus etiam Francisco Falgueras, scriptore, et Francisco Morato, barraterio,
civibus Barcinone, pro testibus ad ista vocatis specialiter et assumptis magnificus Petrus de Cardona, miles ac utrisque juris doctor, tanquam deserviens de licencia suarum dominacionum
officium sindici dicti Generalis pro dompno Michaelle de Masdovellas, dicto nomine, constitutus
personaliter unacum dicto Josepho Sauleda, secretario et scriba majore Generalis Catalonie, unacum testibus predictis in domibus propie habitacionis magnifici Raphaellis Llampilles, utrisque
juris doctor, assessoris tribunalis Capitanie Generalis, scitis in vico que itur a platea Sanctissime
Trinitatis ad plateam de la Verònica presentis civitatis Barcinone, ad effectum ei presentan- //
251v // di et notificandi insertam requisicionem
sive scriptura, et propter eius absenciam dimitendo ispsam quibusdam famulo et famule domus sue
in ipsa repertis, cuius quidem requisicionis sive
scripture scedule thenor sequitur sub[...] verbis:
«Molt bé sab», fiat ut in alia continuata in presenti libro (sub) die 14 presentis et currentis mensis, de verbo ad verbum usque «per lo que lo síndich del General de Catalunya» et postea dices
«tercera vegada requereix e interpel·la», fiat ut
in dicta remissa de verbo ad verbum usquea «requirens notarii « et postea dices.
Quaquidem papiri requisicionis scedula sich ut
predicitur, oblata et presentata propter absencia
dicti magnifici Raphaellis Llampilles dictis famulob et famule,verbo respondendo, dixerunt comuniter et concorditer «que tenian orde de son amo de
no pendra ni donar ningun paper [...] de causa»
dicti sindicus copia supradicta relinquit in solo terra et ipsa copiam dictus famulus manu sua accepit et elevabit a terra in dictorum [...] et testium
presencia, de quibus omnibus et singulis illico dictus magnificus doctor Petrus de Cardona, nomine
quo supra, michi requisivit de predictis instrumentum confici et sibi et aliis cuya intersit copia tradi
et liberari per me, dictum et infrascriptum notarium etc secretarium, que fuerunt acta Barcinone
sub anno, die, mense et loco predictis, presente me,
dicto et infrascripto notario, et presentibus etiam
testibus supradictis ad premissa vocatis specialiter
et assumptis, prout superius continetur.»
16. Terçerad requesta presentadae al doctor Domingo de Verdier, advocat fiscal del tribunal de
la Capitania General.
a. a continuació ratllat copia cuius.
b. a continuació repetit dicti famuli et famule.- dicti famuli
... omnibus et singulis interliniat al marge esquerre.
c. a continuació ratllat presentibus.
d. Tercera requesta interliniat al marge esquerre.
e. presentada ... General interliniat al marge esquerre del foli
252r.
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«Noverinta universi quod anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo septuagesimo quinto
die vero decimanona // 252r // mensis octobris
eiusdem anni intitulatus, inter nonam et decimam horas ante meridiem, presente et ad hoc vocato atque requisito me, Josepho Sauleda, milite
secretarioque et scriba majore Generalis principatus Catalonie, et presentibus etiam Francisco
Falgueras, scriptore, et Hyacintho Morato, barraterio, civibus Barcinone, pro testibus ad ista
vocatis specialiter et assumptis magnificus Petrus
de Cardona, miles ac utrisque juris doctor, tanquam deserviens de licencia suarum dominacionum officium sindici dicti Generalis pro dompno
Michaelle de Masdovellas, dicto nomine, constitutus personaliter unacum dicto Josepho Sauleda,
secretario et scriba majore Generalis Catalonie,
unacum testibus predictis in domibus propie habitacionis magnifici Domini(ci) de Verdier,
utrisque juris doctor, advocati fiscalis tribunalis
Capitanie Generalis, scitis in presentis civitatis
Barcinone, in vico dicto dels Scudellers, ad effectum ei presentandi et notificandi inferius insertam requisicionem sive scripturam, et propter
eius absenciam dimitendo ispsam cuidam famule
sue domus sue reperte, cuius quidem requisicionis
sive scripture scedule thenor sequitur sub his verbis:

«Noverinta universi quod anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo septuagesimo quinto
die vero decimanona mensis octobris eiusdem
anni intitulatus, inter nonam et decimam horas
ante meridiem, presente et ad hoc vocato atque
requisito me, Josepho Sauleda, milite secretarioque et scriba majore Generalis principatus Catalonie, et presentibus etiam Francisco Falgueras,
scriptore, et Hyacintho Morato, barraterio, civibus Barcinone, pro testibus ad ista vocatis specialiter et assumptis magnificus Petrus de Cardona,
miles et utrisque juris doctor, tanquam deserviens
de licencia suarum dominacionum officium sindici dicti Generalis pro dompno Michaelle de
Masdovellas, dicto nomine, constitutus personaliter unacum dicto Josepho Sauleda, secretario et
scriba majore Generalis Catalonie, unacum testibus predictis in domibus propie habitacionis
magnifici don Francisci de Sotomajor,
//253r // utrisque juris doctor, assessoris tribunalis
Capitanie Generalis, scitis in presentis civitate
Barcinone, in vico dicto de la Carnisseria d’en
Sorts, ad effectum ei presentandi et notifficandi
inferius insertam requisicionem sive scripturam,
et propter eius absenciam dimitendo ispsam cuidam famule sue in dicta domo reperte, cuius quidem requisicionis sive scripture scedule thenor sequitur sub his verbis:

«Molt bé sab», fiat ut in alia continuata in presenti libro sub die 14 presentis et currentis mensis,
de verbo ad verbum usque «per lo que lo síndich
del General de Catalunya» et postea dices «tercera vegada requereix e interpel·la», fiat ut in dicta remissa de verbo ad verbum usqueb «requirens
notarii « et postea dices «requirens notarium».

«Molt bé sab», fiat ut in alia continuata in presenti libro sub die 14 presentis et currentis mensis,
de verbo ad verbum usque «per lo que lo síndich
del General de Catalunya» et postea dices «tercera vegada requereix e interpel·la», fiat ut in dicta remissa de verbo ad verbum usque «requirens
notarium» et postea dices «requirens notarium».

Quaquidem papiri requisicionis scedula sich ut
predicitur, oblata et presentata propter absenciam dicti magnifici // 252v // Dominici de Verdier dicte eius famule, illico dictus magnificus
doctor Petrus de Cardona, dicto quo supra nomine, michi requisivit de predictis instrumentum
confici et sibi et aliis cuya intersit copia tradi et
liberari per me, dictum et infrascriptum notarium etc secretarium, que fuerunt acta Barcinone sub anno, die, mense et loco predictis, presente
me, dicto et infrascripto notario, et presentibus
etiam testibus supradictis ad premissa vocatis specialiter et assumptis, prout superius continetur.»

Quaquidem papiri requisicionis scedula sich ut
predicitur, oblata et presentata propter absenciam dicti nobilis don Francisci de Sotomajor
dicte eius famule, illico dictus magnificus doctor
Petrus de Cardona, dictoque supra nomine, michi requisivit de predictis instrumentum confici
et sibi et aliis cuya intersit copia tradi et liberari
copiam per me, dictum et infrascriptum notarium et secretarium, que fuerunt acta Barcinone
sub anno, die, mense et loco predictis, presente me,
dicto et infrascripto notario, et presentibus etiam
testibus supradictis ad premissa vocatis specialiter
et assumptis, prout superius continetur.»

17. Tercerad requesta presentada a don Francisco de Sotomajor, assessor del tribunal de la Capitania General.

En aquest mateix die, entre las sinch y sis horas
de la tarda, ses senyories, en consideració del
paper que han rebut // 253v // de sa excel·lència
lo die present, que·s cusit en lo llibre de Deliberacions sots la present jornada, són anats consistorialment ab verguers ab massas altas, acom-

a. l’original d’aquesta requesta es troba intercalat entre els folis 250v i 251r del dietari.
b. a continuació ratllat copia cuius.
c. a continuació ratllat presentibus.
d. Tercera ... General interliniat al marge esquerre.
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a. l’original d’aquesta requesta es troba intercalat entre els folis 250v i 251r del dietari.

panyats de molts officials del General, al palàcio
de sa excel·lència. Y sa excel·lència se és despedit de ses senyories ab moltas offertas y cumpliments. E ses senyories, havent donat las degudas gràçias, se són despedits fent-li los deguts
cumpliments y són tornats en la present casa ab
lo mateix acompanyament que són anats.
Diumenge, a XX. En aquest die s’és partit de la
present ciutat lo senyor diputat real per la ciutat
de Gerona per cafers seus propis.
Dilluns, a XXI. En aquest die ha fet relació lo
doctor Pere de Cardona, servint lo offici de síndich del General, com de orde de ses senyories
és anat y se és conferit ab lo excel·lentíssim senyor mestre de camp general a effecte de dir-li,
com li ha dit, que [...] decir atsar de orde de ses
senyories. Lo dit síndich se era [...] ab lo excel·lentíssim lloctinent general y li demanà que
sa excel·lència se servís scríurer als governadors
de las plaças del present Prin- //254r // cipat que
dexassen exir de ellas y donassen llibertat als soldats que havian acabat ja lo temps per lo qual las
ciutats, vilas y llochs havian fet dits soldats, y
que sa excel·lència li havia respost faria se scrigués y que, aïr, per lo secretari de sa excel·lència, se havia sabut que dit excel·lentíssim senyor
no havia escrit ditas cartas a dits governadors y
que, axí, lo consistori estimaria a dit excel·lentíssim senyor mestre de camp manàs scríurer ditas cartas a dits governadors per cumplir axí lo
consistori a la paraula té donada a dites ciutats,
vilas y llochs, y, axí mateix, ser conveniència per
qualsevol altre ocasió se hajan de fer llevas. Al
que dit excel·lentíssim senyor mestre de camp
general ha respost que, quant lo excel·lentíssim
senyor lloctinent general se’n és anat, li ha dexat
ordenat que no innovàs cosa alguna y que, axí,
encara que tindria molt gust de donar-li al consistori y a més de axò ser just y de conveniènçia
lo que·s demana, no podia fer-ho, però que, suposat que lo dit excel·lentíssim senyor lloctinent
general està encara molt serca, podria lo consistori enviar-li una carta a effecte de què alçàs dit
orde a dit excel·lentíssim mestre de camp, que
sa excel·lència està prompte per a fer-ho.
En aquest mateix die lo il·lustre senyor oïdor
militar s’és baxat en la Llotja de mar de la present ciutat y s’és conferit en la casa del General y
en lo aposento dels receptors dels fraus de aquella per a vèurer en // 254v // aquell los fraus se
havian comesos en lo mes de [...]bre proppassat, que són los següents: primo duas faldillas y
unas mànigas de scamunya de Ramon Colomer,
sastre, ciutedà de Barcelona.
En aquest mateix die, a les deu y onse horas de
la matinada, en presència de Barthomeu Roig,
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notari col·legiat, y de Francisco Maurici, notari
real, lo magnífich Joseph Camps, en decrets
doctor, com a procurador dels magnífichs Domingo de Verdier, Francisco de Sotomajor y
Rafel Llampilles, assessors y advocat fiscal del
tribunal de la Capitania General, com de son
poder consta en poder de Jaume Sahones, notari y scrivà de dit tribunal, lo present y corrent
mes, me ha presentat a mi, Joseph Sauleda,
subrrogat en lo offici de secretari y scrivà major
del General de Catalunya, trobat en la scrivania
major de la casa de la Diputaciò del dit General,
unes respostes dels dits assessors y advocat fiscal, les quals he presentat quatenus com la cosa
no sia íntegra. Y que han passat las quorantavuyt horas del temps de la presentació de les requestes y sens aprobació de la dita procura, las
quals són assí cusidas consuantur.
En aquest mateix die, per medi de don Anthona
//255r // Reart és estat presentat en lo consistori
[...] privilegi de lloctinent general de sa magestat, que [Déu guarde], en lo present Principat
despedit a favor del excel·lentíssim [senyor]
marquès de Serralvo. E ses senyories han manat
entregàs aquell als magnífichs assessors y advocat fiscal de la present casa de la Diputació per a
què vessen y fessen relació si venie despedit en
la deguda forma.
Dimars, a XXII. En aquest die lo alferez de cavalls reformat Juan Francisco Guiu, com a procurador de Joan Gibert, alferez que és del tercio
de la Diputació del present principat de Catalunya, com consta de sa procura en poder de
Joan Coll, notari públich de Barcelona, lo dia
present, com de la certificatòria que és assí cusida signada de lletra H, constituït personalment
en lo consistori de ses senyories ha fet dexació
del puesto de alferez que dit son principal obtenia, suplicant a ses senyories que aquella li sia
admesa. E ses senyories han admesa dita dexació, si et in quantum, presents per testimonis
Joseph Cortès y Jaume Casas, verguers de ses
senyories.
En aquest mateix die, per part dels magnífichs
assessors y // 255v // advocat fiscal de la present
casa de la Diputació del General de Catalunya y
consulents aplicats se ha entregat a ses senyories
un vot en scrits que·s assí cusit signat de lletra
[.], ab dos protestas firmadas tant solament per
dits assessors y advocat fiscal, que són signadas
de lletras C y D, y unas instruccions y súplica
a. a continuació divuit impresos: vuit suplicacions dels assessors del tribunal de la Capitania General de Verdier, Sotomayor i Llampilles, vuit crides i dues reials ordres.(ACA, Generalitat, Dietari, N-73, entre els folis 254v i 255r.- tres cartes,
una fe, tres bans, cinc crides i una intima, transcrites a
l’Apèndix 1, pàgs. 1194-1202.

[ 1675 ]

[ 1675 ]

en lo entretant en la formació de dit [procés]
indivíduo, per rahó de la connexitat dels fets y
[...]cació de la idemnitat de las controversias,
com ho speran de vostra senyoria. Altrament,
ab la deguda submissió, decència y reverència,
requereix a vostra senyoria officio et cetera, altissimus et cetera, De Sotomajor.

signadas de lletras E y F, los quals papers són asserca del jurament ha de prestar lo excel·lentíssim senyor marquès de Serralvo per rahó dels
càrrechs de lloctinent y capità general de sa magestat, que Déu guarde, en lo present principat
de Catalunya. y se són entregats, excepto lo sobredit vot, al doctor Pere de Cardona, servint lo
offici de síndich del General, lo qual s’és partit
per la ciutat de Lleyda a effecte de asistir al dit
jurament, conforme ditas instruccions.

Oblata XXI octobris MDCLXXV inter undecimam
et duodecimam horas anter meridiem. Et domini
deputatis, intervenientibus dominis auditoribus
compotorum, comisserunt predicta magnificis assessoribus Generalis Catalonie qui predicta videant et relacionem faciant in scriptis. Josephus
Sauleda, scriba maior Generalis Catalonie subrrogatus.

Dimecres, a XXIII. En aquest die me han ordenat
ses senyories a mi, escrivà major del General,
cusís en lo present dietari dos súplicas presentadas a ses senyories per lo legítim procurador de
Francisco de Sotomajor, la una a 21 del corrent,
ab un paper de resposta estampat, que comensa
«responent» y acaba «requirens vos notarium»,
//256r // y la altre als 22 de dit, las quals súplicas
[...] estampat són assí cusides signades de lletras
[...] del thenor següent:
«Molta il·lustres senyors. No obstant que lo
doctor Francisco de Sotomajor, assessor del tribunal de la Capitania General de sa magestat,
que Déu guarde, en lo present Principat y
comptats de Rosselló y Cerdanya, aja ab resposta de la requesta a ell presentada per part y orde
de vostra senyoria y son síndich, segons se diu y
pretén, plenament cerciorat als magnífichs assessors y advocat fiscal de vostra senyoria y consulents aplicats que les preteses contrafaccions
que se pretenen per dita casa contra los ministres y officials reals de la Capitania General que
vuy són tocarian expressa y directament en tot
cas ha esmenar, revocar y refer als assessors y officials que exercien y obraren en lo temps de las
controvèrsias pretesas del excel·lentíssim senyor
duch de Ossuna, Sessa y San German, qui són
respective lo noble don Pedro Amigant, lo
magnífich doctor Miquel de Calderó, lo magnífich doctor Vicens Sabater, lo doctor Bonaventura Tristany, Jaume Pelegrí, Jaume Piquer y
Joseph Scardó, Joan Ossio, Joseph Ferrer, Joseph Cabrera y Jaume Llobateres, com apar de
las còpias de dita requesta impresa de dit Sotomajor, que a major cauthela se presenta també a
vostra senyoria, no tractan de incluir-los en dit
proçés, en gran dany y pejudici de vostra senyoria y excessius gastos a la Generalitat, // 256v //
per tant lo llegítim procurador de dit Sotomajor, ab poder del qual està ya en la scrivania major de vostra senyoria, suplica humilment a vostra senyoria se servesca luego manar se
presenten las requestas a tots los sobreanomenats y expressament als assessors y demés officials de la Capitania General, y que no sia passat

Vista la present supplicació presentada per lo
procurador del doctor Francisco de Sotomajor,
assessor de la Capitania General, y la comissió al
peu de aquella feta per los molt il·lustres senyors
deputats als 21 del corrent mes y any als assessors //257r // y advocat fiscal, y vist lo contengut
en aquell; attès y conciderat que lo que demana
en dita súplica don Pedro de Amigant, los magnífichs doctors Miquel de Calderó, Vicens Sabater, Bonventura Tristany y Jaume Peregrí, Jaume Piquer, Joseph Escardó, Joan Ossio, Joseph
Cabrera y Jaume Llobateres se diu entrevingueren, com a officials de la Capitania General, en
alguna de las contrafaccions que se insten contra
lo tribunal de la Capitania General y que contra
de aquells no se ha donat requesta alguna; attès
també y conciderat que los senyors deputats, en
matèria de contrafaccions, la obligació és de fer
totes aquelles diligències conveniens per la bona
expedició de dites contrafaccions y que, examinat bé lo negoci, importa per ara acontentar-se
ab les soles requestes se han donat y, altrament,
fer lo contrari resultaria en gran perjudici de dit
negoci y de la Generalitat, per lo que diuen y fan
relació los dits assessors, ab intervenció dels doctors consulents aplicats, a vostra senyoria que
per ara no deuen fer les requestes en dita súplica
preteses, en compliment de la obligació que té
vostra senyoria de obrar tot allò que convinga
per remey de las contrafaccions. Areny, assessor.
De Valda, consulens. Ribera, consulens. Pons, assessor. Valencia, consulens. Hieronymus de Ferrer,
consulens.»a
262v

a. l’original d’aquesta suplicació es troba intercalat entre els
folis 255v i 256r del dietari.
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«L. Moltb il·lustre senyor. No obstant que lo
doctor Francisco de Sotomajor, ab supplicació a
a. ometem la transcripció del text dels folis 257v a 262v perquè es troba copiat en un imprès intercalat en els folis 256/2r a
256/6v del dietari: Responent lo dr. Francisco de Sotomayor
a unes requestes ..., s.l., s.d. 5 fulls. (ACA, Generalitat, Dietari, N-73, entre els folis 256v i 257r).
b. l’original d’aquesta suplicació es troba intercalada entre els
folis 255v i 256 del dietari.

vostra senyoria presentada haja fet sabidor a
vostra senyoria dels ministres y officials de la
Capitania General de Catalunya nominatim
que deuhen revocar, esmenar y refer // 263r //
los fets que·s pretén per vostra senyoria ser contrafacció [dels temps dels] excel·lentíssims senyors duchs de Ossuna, Cessa y San German
per a què vostra senyoria manàs se’ls presentassen luego las tres personals requestes acostumadas y enclogués aquells ab lo mateix procés de
dit de Sotomajor per las rahons expressades en
dita suplicació y escusar los grans gastos a vosta
senyoria que després se li ocasionaran, ab tot, ha
tingut notícia que vostra senyoria auria manat
entregar dit proçés molt antes de ser passats los
dias prefigits per constitucions y presentades les
tres requestes personals als ministres y officials
de la Capitania General, conforme ser necessari
han declarat las tres salas. Y és indubitat que
quant lo temps per la lley és prefigit per dies no
basta lo comensar-se aquells ni·s deuhen truncar, sinó dexar-se perfetament cumplir, dexant
de fer-los presentar ditas tres requestas personals, en gran dany y perjudici de la Generalitat.
Per tant, torna per segona vegada suplicar a vostra senyoria se servesca manar se presenten luego las tres requestes necessàries y personals als
sobredits ministres y officials specificats en dita
primera suplicació, que a més de ser de justícia,
o rebrà a singular mercè de la mà de vostra senyoria. Altrament, ab la deguda decència, submissió y reverència, per via de suplicació y ab lo
modo se stila et omni meliori modo et cetera, requereix per segona vegada a vostra senyoria suplicant se digne manar-li tocar la oblata y fer
continuar ditas dos súplicas en son dietari y executar de prompte lo que en ellas se suplica, officio et cetera, altissimus et cetera, De Varder.

se han donat y ab la forma ab què se han presentat, y que fer lo contrari seria més perniciós a la
Generalitat, per ço los dits assessors y advocat
fiscal, ab intervenció dels doctors consulents
aplicats, diuen y fan relació a vostra senyoria
que, per a acodir vostra senyoria al conceptuat
de sa relació, deuen acontentar-se de dites requestes y ab las que se han donat proseguir la
causa del dupte.
Areny, assessor. De Valda, consulens. Ribera,
consulens. Pons, assessor. Valencia, consulens.
Hieronymus de Ferrer, consulens.»a
266rb

Oblata XXII octobris MDCLXXV in consis- // 263v //
torio. Et domini deputati, intervenientibus dominis auditoribus compotorum, comisserunt predicta magnificis assessoribus Generalis qui predicta videant et relacionem faciant in scriptis.
Josephus Sauleda, scriba maior Generalis Catalonie subrrogatus.
Vista la present suplicació presentada per lo
procurador de Francisco de Sotomajor, assessor
de la Capitania General, a 22 del corrent mes y
any, y la comissió al peu de aquella [...] als assessors y advocat fiscal feta per los molt il·lustres
senyors deputats y vist lo contengut en aquella;
attès y conciderat que dits senyors deputats tenen obligació de obrar en matèrias de contrafacció allò que·ls aparexerà més convenient per
la bona expedició de aquelles y que, ben examinades totes les circunstàncies de la matèria y tot
lo [...]derable en ella, se troba per més convenient y útil, y acontentar-se ab las requestas que
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Dissapte, a XXVI. En aquest die me han ordenat a
mi, scrivà major del General de Catalunya, cusís
en lo present dietari una certificatòria autèntica
de la indisposició del magnífich doctor Gabriel
Balasch de Urgell, altre dels assessors ordinaris
del General, la qual és signada de lletra A.
En aquest mateix die me han ordenat ses senyories a mi, scrivà major del General de Catalunya,
cusís en lo present dietari dos cartas, la una del
excel·lentíssim senyor don Joan Pacheco, marquès de Serralvo, la qual és signada de lletra B, y
// 266v // altre de sa magestat de la reyna nostra
senyora, que·s signada de lletra C y del thenor
següent:
«Lac reyna governadora
Diputados. He nombrado para los cargos de mi
lugarteniente y capitán general en essos Principado y condados al marqués de Cerralvo, por la
satisfaçión que tengo de su persona, por sus servicios, méritos y experiencias militares, y por la confianza con que estoy de que atendará a la conservación y defensa de essa provincia y a la buena y
recta administración de la justicia, como es su
obligación. Y os lo aviso para que lo tengáys entendido y que, pues ha de representar la persona
del rey don Carlos, mi hijo, demás de admitirle,
como es justo, os encargo y mando asistáis a su juramento de la manera que se ha acostumbrado
con los lugartenientes y capitanes antecessores al
marqués, y le respectéis y ovedescáis en todo y por
todo conforme los poderes que lleva y según estáis
obligados, procurando por vuestra parte quanto
combienere al beneficio, quietud y seguridad de
essa provincia como es razón y confio de vosotros,
que, demás que en ello cumpliréis con lo que os
toca y con la obligación de vuestros officios, reciviré muy accepto servicio, que holgaré, assí como lo
a. a continuació una fe i una carta, transcrites a l’Apèndix
1, pàgs. 1202-1203.
b. foliació errònia: 266 per 264.
c. l’original d’aquesta carta es troba intercalat entre els folis
263v i 266r del dietari.
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deseo, que llegue la edad del rey mi hijo para ir a
ese Principado a juraros vuestras leyes, privilegios
y constituciones. // 267r // Datada en Madrid a
VI de setembre MDCLXXV. Yo, la reyna.
Vidit don Melchior de Navarra, vicecancellarius. Vidit Exea, regens. Vidit Marchio de Castellnovo. Vidit don Laurencius Matheu, regens.
Don Franciscus Isquierdo de Berbegal, secretarius. Vidit don Michael de Çalba. Vidit don Josephus de Boxados, regens.»
267v

Novembre MDCLXXV
Disapte, a II. En aquest die és tornat en la present ciutat y en lo consistori de ses senyories lo
il·lustre senyor oïdor real de la ciutat de Gerona.

268r

Dilluns, a IIII. En aquest die és tornat en lo consistori de ses senyories lo il·lustre senyor deputat ecclesiàstich, que estava detingut de malaltia.
En aquest mateix die, havent ses senyories tingut notícia que lo excel·lentíssim senyor don
Joan Pacheco, marquès de Cervalló, lloctinent y
capità general de sa magestat, que Déu guarde,
en lo present Principat, entrava en la present
ciutat per a jurar com a lloctinent general predit, feren convidar als magnífichs assessors, advocat fiscal y demés officials del General per a
assitir al acompanyament de la entrada de dit
excel·lentíssim senyor, com és acostumat. Y, axí
mateix, havent tingut notícia que sa excel·lència
se trobava en Sant Feliu de Llobregat, li enviaren embaxada per medi dels senyor, don Francisco de Areny, baró de Claret, y don Pedro de
Planella y de Cruïlles, anant acompanyats del
correu ordinari de la present casa y Joseph Cortès, altre dels verguers de ses senyories. Y anant
en dit lloch de Sant Feliu de Llobregat trobaren
per lo camí s excel·lència, que feia son viatge en
la present ciutat, y, havent entès ésser los dits
baró de Claret y don Pedro Planella embaxadors del General, se apeà sa excel·lència del coche, havent fet lo mateix //268v // los dits embaxadors, y li donaren la embaxada en lo [...], fent
sa excel·lència molta demostració de agasajo y
cumpliment. Y antes que puguessen ésser tornats dits embaxadors a la present casa de la Diputació y essent partits ja de la present ciutat lo
molt reverent canceller y senyors del real consell
per al recibiment de sa excel·lència, ses senyories consistorialment, ab los tres verguers ab
massas altas, acompanyats dels magnífichs assessors, advocat fiscal y demés officials de la present casa de la Diputació, General y Bolla, partiren per a rèbrer sa excel·lència per los carrers
acostumats. Y proseguint son camí per lo portal
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de Sant Anthoni, passant per la Creu Cuberta,
serca a Sans, trobaren dit excel·lentíssim senyor.
E ses senyories, per orga del senyor deputat ecclesiàstich, li donaren la benvinguda ab demonstraçions de molt contento de tot lo Principat per las prendas que la fama publicava de sa
persona per lo govern d’esta provincia en nom
de sa magestat, que Déu guarde, y las speransas
tenian que havia de resultar de son govern en
glòria de Déu Nostre Senyor, servey de sa magestat y utilitat [...]. E sa excel·lència restà molt
servit de las demostracions del consistori, offerint-se a obrar en beneffici de la Generalitat. Y
encontinent dit senyor deputat ecclesiàstich y lo
militar se posaren po[...] al mig sa excel·lència,
anant a mà dreta lo deit senyor deputat ecclesiàstich y lo militar a la squerra, y los demés senyors consistorials devant cada hu per son orde,
y los verguers de ses senyories se posaren de filera devant dels de la Real Audiència y devant dels
verguers se posaren los magnífichs assessors y
advocat fiscala // 269r // del General de filera. Y
després, devant de ells, los [...] y consequutivament anaven los demés officials de [...] casa y
Bolla, y en exa conformitat caminaren [...] Creu
Cuberta. Y, passada aquella, encontraren los
concellers de la present ciutat y encontinent se
despediren los senyors deputats de sa excel·lència y se’n tornaren baxant per la mà dreta perquè dits senyors concellers tinguessen lloch per
a passar. Y los dits senyors deputats continuant
son camí per los carrers acostumats y entraren
en la present casa de la Diputació, a hont los senyor deputat ecclesiàstich, des de cavall, féu estimació als assessors, advocat fiscal y demés officials y se donà per molt servit de què haguessen
acudit com tenian obligació en dit acompanyament y tots se despediren. E sa excel·lència
entrà en la present ciutat acompanyat dels senyors consellers y molts cavallers, y anà a la Seu,
a hont prestà son jurament en la forma acostumada. E lo síndich del General féu las protestas
ordinària y extraordinària, las quals són assí cusidas en lo present dietari signadas de lletras A y
B, rebent lo acte de dit jurament y de ditas protestas dit Anthon Reart, scrivà de manament y
secretari de la provincia.
Dimars, a V. En aquest die és vingut en lo consistori de ses senyories un gentilhom del excel·lentíssim senyor don Juan Pacheco, marquès
de Serralvo, lloctinent y capità general del present Principat per sa magestat, ab un recado de
part de sa excel·lència dient que gustaria saber
com se trobaven ses senyories del cansàcio per
rahó de la entra- // 269v // da se li fonch feta lo
dia de ahir. Y, no essent-se trobats ses senyories
a. a continuació dues protestes, transcrites a l’Apèndix 1,
pàgs. 1203-1204.

en la present casa, per ésser més de dotse horas,
s’és conferit lo sobredit gentilhom en casa del
molt il·lustre senyor deputat ecclesiàstich. E lo
senyor deputat ecclesiàstich ha respost stimant
molt la mercè sa excel·lència feya al consistori y
que la participaria als demés senyors consistorials companys, com en effecte ho ha fet lo dia
present a la tarda.
En aquest mateix die és vingut en lo consistori
de ses senyories lo síndich de la casa de la present ciutat ab un recado de part dels molt il·lustres senyors concellers dient que dits senyors
concellers estimarian que ses senyories anomenassen personas de capa y spasa a effecte de què,
ab les que anomenarian dits senyors concellers,
conferissen lo fahedor en lo stat present que se
cumplen los catorze anys del rey nostre senyor,
que Déu guarde.
Dijous, a VII. En aquest die me han ordenat a
mi, scrivà major del Generala, // 270r // de Catalunya cusís en lo present dietari una relació [en
scrits del doctor] en medecina Jacintho Andreu, ab la qual fa [relació com] la indisposició de Joseph Blanch, altre dels verg[uers de]
ses senyories, ha durat des de 13 de setembre
proppassat fins a 25 de octubre també proppassat tot inclusive, com [més] llargament en dita
relació és de vèurer, que·s assí cusida signada de
lletra A.
En aquest mateix die ha fet relació lo doctor
Pere Cardona, cavaller, servint lo offici de síndich del General, com, de orde de ses senyories,
lo dia de avuy és anat a dir als molt il·lustres senyors concellers de la present ciutat que lo molt
il·lustre consistori dels senyors deputats havia
rebut lo recado per medi del síndich de dita ciutat, y que en resposta de ell deya dit doctor Cardona, en nom de síndich de la Diputació, que lo
molt il·lustre consistori dels senyors deputats,
estimave y donave gràcias a dits molt il·lustres
senyors concellers de la mercè los feyan en voler
conferir dita matèria. Y, juntament, que feyan
sabidors a dits senyors concellers que los senyors deputats, lo die de ahir, feren deliberació
intimant aquella als assessors y advocat fiscal de
la casa, ordenant-los fessen un vot sobre de si,
havent expirat la tudela de la reyna nostra senyora, que Déu guarde, havia també expirat lo
privilegi del excel·lentíssim lloctinent general en
lo present Principat y, en dit cas, que era lo que
havian de obrar dits senyors deputats. Y que,
axí, stimarian dits senyors deputats a dits senyors concellers tinguessen a bé lo suspèndrerse la conferènçia fins a tant que dit vot fos fet,
que no podia tardar // 270v // per quant dits asa. a continuació una fe, transcrita a l’Apèndix 1, pàg. 1204.
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sessors estavan junts ab consulents treballant en
la matèria, del que havia volgut dar notícia a ses
senyories perquè no admirassen la dilació en la
resposta, y que, inmediatament fos fet lo vot,
participarian a ses senyories lo fahedor. Emperò, que en tot cas sempre entenian dits senyors deputats que com esta matèria convindria
que [...] polítichs y jurídichs seria bé que en los
polítichs fos la conferència entre personas políticas y en los jurídichs fos entre los assessors de
una y altra casa. Al que dits senyors concellers
han respost a dit síndich que participarian lo recado a la junta tenian per esta matèria formada
y, en cas fos menester resposta, respondrian.a
En aquest mateix die, per medi del síndich de la
casa de la present ciutat de Barcelona fonch reportat un paper de embaxada a ses senyories, lo
qual és assí cusit signat de lletra B y del thenor
següent:
«B. Moltb il·lustre senyor. La Ciutat, molt en
los principis, advertí lo reparo que·s devia tenir
sobre lo admètrer lo jurament de sa excel·lència
y, procurant cumplir ab sa obligació, consultant
la matèria ab una promenia per esta matèria elegida ab sos assessors // 271r // y advocats consulents que se han aplicat, [estudiat y exa]minat lo
negoci se prengué resolució en lo s[avi Consell]
de Cent, en virtut de la qual, en lo jurament [de
sa excel·lència] se ha previngut lo que era necessari y de aquella han resultat la conservació no
sols dels reals privilegis concedits a la present
ciutat, però encara de differents constitucions
de Catalunya y al present se està continuant axí
mateix, per lo que la Ciutat se troba en precisa
obligació de continuar totas las diligèncias conduescan a la dita conservació de privilegis y prerrogativas y spera que vostra senyoria obrarà per
sa part segons la obligació que incumbeix al
puesto que vostra senyoria ocupa.»
Divendres, a VIII. En aquest die, a les deu horas
de la matinada, tingueren ses senyories en la
present casa de la Diputació junta de personas
dels tres estaments, ço és, per lo estament ecclesiàstich los senyors: lo molt reverent fra don Joseph de Magarola, abat de Camprodon; lo doctor Joseph Valls, ardiaca de Sant Llorens y
canonge de la Seu de Tarragona; don Daniel
Sayol, canonge de la Seu de Barcelona. //271v //
Per lo estament militar los senyors: don Francisco de Areny y Toralla, baró de Claret; don Narcís Descallar, don Carlos de Llupià. Per lo estament real los senyors: doctor Miquel
Grimosachs, Jaume Falguera, Joan Coll, Joseph
a. a continuació ratllat Divendres a VIII.
b. l’original d’aquesta ambaixada es troba intercalat entre
els folis 270v i 271r del dietari.
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Barrera, ciutedans honrats de Barcelona. Als
quals, per orde de ses senyories, los fonch feta
per Joseph Sauleda, cavaller, subrrogat en lo offici de scrivà major del General de Catalunya, la
proposició del thenor següent:
«Molt il·lustre senyor. A ocasió de haver cumplert catorse anys lo rey nostre senyor, que Déu
gurade, se han offertas algunas difficultats, les
quals havem conferides y tractades ab los assessors y advocat fiscal de la present casa y diferents
doctors aplicats. Però com [en lo] modo de
obrar y altrament se offerescan algunas difficultats, suplican a vostra senyoria se servesca aconcellar-nos lo modo y f[orma] ab què deu obrar
lo consistori, oÿda primer la relació y vot faran
dits magnífichs assessors y consulents, que ho
rebran a merçè.»
E seguidament són estats cridats per ses senyories los dits magnífichs // 272r // assessors y consulents y han feta la relació o vot que·s assí cusit
signat de lletra E y del thenor següent:
«E. Vot.
Ena lo fet consultat per los molt il·lustres senyors deputats y oïdors de comptes del General
de Catalunya als assessors, advocat fiscal del dit
General y doctors consulents aplicats aserca si lo
privilegi que vuyb està registrat en la present
casa del excel·lentíssim senyor don Joan Pacheco, marquès de Serralbo, de lloctinent general à
finit per haver cumplert sa magestat, que Déu
guarde, los catorse anys de sa edat, y, en cas que
aje finit, què deuen obrar dits senyors deputats,
vista la deliberació en jornada de 6 del present y
corrent mes; vista una còpia simple del testament del sereníssim senyor rey don Pehlip Terser en lo regne de la corona de Aragó; vista una
relació en lo dietari del trienni 1659, en jornada
de 11 de nohembre 1661; vist lo que se havia
de vèurer, attès y conciderat que lo primer punt
per vostra senyoria consultat, és a çaber, si lo
privilegi que vuy està registrat en esta casa del
excel·lentíssim senyor don Joan Pacheco, marquès de Çerralbo, à finit per haver complert sa
magestat los catorse anys, conté molta difficultat, axí respecte de constar o no del cumpliment
de dits catorse anys y, en cas que constàs, per no
constar de declaració alguna de sa magestat de
voler-se immiscuir en la administració de la justícia y govern de sos regnes y altrament, per tant
són de vot y parer que vostra senyoria pot passar
al segon // 272v // punt en vèurer lo que deu
obrar en lo present cas, posant en salvo les consa. l’original d’aquest vot es troba intercalat entre els folis
271v i 272r del dietari.
b. a continuació ratllat de lloctinent general.
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titucions, capítols de Cort, privilegis, usos y
costums que gosa lo present Principat, y vostra
senyoria té obligació de procurar la conservació
de aquells.
Y axí, attès y conciderat que en tot cas, segons la
constitució 2, títol «De juraments», y altres aplicables los reys, nostres senyors, en lo principi de
son govern y ans de immiscuir-se en la administració de la justícia, se an servit dignar-se de honrar ab sa real presència lo present Principat y
comptats, jurant la observança de nostres constitucions, capítols de Cort, privilegis, usos, costums, llibertats y altres drets de la terra, dexant
en lo ínterim córrer la vicerègia. Attès y conciderat que, encara que se puga trobar algun exemplar de què la administració de la justícia antes de
dit jurament aje corregut per mà dels excel·lentíssims lloctinents generals, emperò, com dit
exemplar sie estat protestat y, axí, no puga tràurer-se en conseqüència, per ço són de vot y parer
que vostra senyoria pot y deu servir-se en representar a sa magestat del rey nostre senyor que se
servesque honrar y consolar lo present Principat
ab sa real presència, jurant-li les constitucions,
capítols y actes de Cort y altres drets de la pàtria.
Y en lo entretant que retarde fer esta honra a est
Principat, se servesque permetre la vicerègia,
perquè obrant vostra senyoria en aquexa conformitat salva y posa en cobro tots los drets y perrogativas que al Principat competexen //273r // en
lo cas proposat. Areny, assessor. Valencia, consulens. Don Chritoforus de Potau, consulens. Figuerola, advocatus fisci Generalis Catalonie. Pons,
assessor. Bach, consulens. Portell, consulens.
Lo doctor infrascrit à concorregut ab lo vot dels
demés en orde a las diligèncias podien y devien
obrar en lo cas present los molt il·lustres senyors
deputats de Catalunya. És emperò de vot contrari en lo cas consultat aserca si lo privilegi del
excel·lentíssim senyor lloctinent general à finit
per haver cumplert lo rey nostre senyor, que
Déu guarde, los catorse anys com en tot cas, necessitant lo rey nostre senyor, salva sa real
clemència, de jurar en la forma que disposa la
constitució 2, títol «De juraments», y per altres
drets de la terra primer, antes de immiscuir-se
en la administració de la justícia de aquí és que
los lloctinents generals que antes se an admès és
estat ab la condició sobredita, y, axí, és de vot y
parer que lo sobredit privilegi à finit, conformant-se en tot ab lo demés que an aconcellat
los magnífichs assessors, advocat fiscal y doctors
consulents. València.»
Resolució de las sobreditas personas dels tres estaments: que ses senyories escriguen a sa magestat per correu extraordinari la resolució presa
per los magnífichs assessors, advocat fiscal

// 273v // y

doctors consulents aplicats en lo sobredit vot, participant-lo a sa excel·lència.

rent, diuhen que lo consistori, // 274v // molts
dias ha, premedità tot lo que·s devia advertir en
la admissió del jurament del excel·lentíssim senyor lloctinent y capità general del present Principat y lo ditxós cumpliment que dins breus dies
esperava dels catorse anys de sa magestat, que
Déu guarde, y tant antes com després ha fet les
diligències que li ha aparegut oportunas y convenients, sens disimular alguns rompiments de
constitucions y privilegis, com la conservació
del sobredit sie de la principal obligació dels deputats y encara peculiar a sos puestos, per lo que
han tingut junta de las tres personas dels tres estaments, en la qul se ha oït lo que los assessors,
advocat fiscal y doctors aplicats han discorregut
en vàrias ocasions aserca lo sobredit. Y, finalment, nos han donat son vot en scrits y havem
seguit lo que nos han aconcellat. Y, no obstant
que per vostra senyoria, sobre lo fet sobredit,
antecedentment als sinch dels corrent mes y
any, y ab altre recado se hagués servit declarar
son gust y la merçè que fa a aquesta casa de què
se conferissen las matèrias pertanyents a l dit
cumpliment de anys, però com algunas de ellas
actualment los dits deputats las premeditassen
per medi de sos assessors y advocat fiscal y consulents, com per recado donat per lo síndich del
General se explica a vostra senyoria lo dia de set
del mateix, representant-li que, suposat ja estavem junts treballant la matèria, que oïts aquells
se facilitaria més lo quea // 275r // se havia de
conferir, acceptant las confe[rèncias que vostra
senyoria li] proposa, y la dilació no havia de ser
tanta que [pogués] ésser nociva ni dilatar-se
moltas horas, quant lo [mateix] die de set, entre
las quatre y las sinch de la tarda, reberen dits deputats lo recado en scrits últim que tàcitament
exclou la conferència proposada y admesa, los
deputats restan certs que vostra senyoria se servirà obrar sempre ab la attensió y assert acostumat per lo benefici de la cosa pública.»

En aquest mateix die, per medi del síndich del
General, se ha reportat al excel·lentíssim senyor
marquès de Cerralbo una embaxada del thenor
següent:
«Excel·lentíssim senyor. Per haver cumplit lo
rey nostre senyor, que Déu guarde, los catorse
anys, ha aparegut al consistori que per les obligacions li [...] no pot dexar de suplicar a sa magestat, attesas las dificultats occorren, se servesca manar que córrega la vicerègia, [...]
participan a vostra excel·lència per a què se digne afavorir lo Principat, com de vostra excel·lència se permet.»
En aquest mateix die han faltat en lo consistori
de ses senyories los il·lustres senyors deputats ecclesiàstich y militar per causa de sa indisposició.
Dissapte, a VIIII. En aquest die lo reverent
Thomàs Viladomar, prevere, residint en Barcelona, com ha procurador de la priora y convent
de Santa Maria Magdalena de la present ciutat,
com de sa procura consta en poder del don Joseph Güell, notari públich dea //274r // Barcelona, als 8 del present y corrent mes, certifica[tòria de la qual és] assí cusida signada de
lletra C, en dit nom [ha jurat en mà y] poder de
ses senyories que havent fetes les degudes [diligències] dita priora y convent en sercar lo acte
de la creació de aquell censal, penció sinch lliures <que> tots anys, en què sortejà la [...] senyora Catharina Despalau, monja de dit convent, en la extracció per ses senyories feta a 2 de
maig 1673, no ha pogut trobar los dits actes.
En aquest mateix die lo doctor en medecina
Jaume Solà, ha fet relació en lo consistori de ses
senyories mitjensant jurament com Joseph
Blanch, altre dels verguers del consistori de ses
senyories, està detingut de malaltia corporal,
per la qual no pot acudir a la servitut de dit son
offici de verguer.

En aquest mateix die me han ordenat a mi,
scrivà major del General de Catalunya, cusís en
lo present dietari una certificatòria del doctor
en medecina Francesch Mates, ab la qual fa relació com la indisposició de Joseph Cortès, altre dels verguers de ses senyories, ha durat de
des de onse de octubre proppassat fins a quatre
del present y corrent mes de nohembre, tot inclusive, com més llargament en dita certificatòria és de vèurer, que·s assí cusida signada de
lletra E.

En aquest mateix die, per medi del síndich del General, és estat reportat un recaudo als molt il·lustres senyors concellers de la present ciutat, que és
assí cusit signat de lletra D y del thenor següent:
«D. Moltb il·lustre senyor. Los deputats y oïdors de comptes del General de Catalunya, al
recado que reberen en scrits per medi del síndich de vostra senyoria en jornada de 7 del cor-

275v

a. a continuació una fe, transcrita a l’Apèndix 1, pàg. 1204.
b. l’original d’aquest «recaudo» es troba intercalat entre els
folis 273v i 274r del dietari.
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Dilluns, a XI. En aquest die los reverents Vicens Puigsech y Francesch Gu[...], preveres y
beneficiats en la iglésia parroquial de Sant Miquel Arcàngel de la present ciutat de Barceloa. a continució una fe, transcrita a l’Apèndix 1, pàg. 1205.
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na, com ha procuradors que són de herèncias
del rector y comunitat de dita iglésia, com de
sa procura consta en poder del doctor Jaume
Rondo, notari públich de Barcelona, als 8 del
present y corrent mes de nohembre, certificatòria de la qual és assí cusida signada de lletra
F, en dits noms han jurat en mà y poder de ses
senyories com, havent fet les degudes diligències dit rector y comunitat, e o dits procuradors en dit nom, en sercar lo acte de creació de
aquell censal de ànnua penció set lliures, setse
sous y tres, que dit rector y comunitat tots
anys rebian sobre lo General de Catalunya, en
què sortejà en la extracció per ses senyories feta
als 12 de juliol 1674, no han pogut trobar lo
dit acte.
Dimars, a XII. En aquest die és tornat en lo consistori de ses senyories lo il·lustre senyor deputat ecclesiàstich, lo qual estava detingut en sa
casa per causa de indisposicióa.
276r

Dijous, a XIIII. En aquest die és tornat en lo
consistori de ses senyories lo il·lustre senyor deputat militar, que estave desganat.
En aquest mateix die me han ordenat ses senyories a mi, scrivà major del General, cusís y continuàs en lo present dietari un paper de embaxada
que han rebut dels molt il·lustres senyors concellers de la present ciutat, lo qual és signat de
lletra G y del thenor següent:
«Moltb il·lustre senyor. La ciutat de Barcelona,
responent al recado que reberen en scrits per
medi del síndich del vostra senyoria en jornada
de 10 del mes de nohembre 1675, que és del
thenor següent:
Molt il·lustre senyor. Los deputats y oïdors de
comptes del General de Catalunya, al recado
que reberen en scrits per medi del síndich de
vostra senyoria en jornada de 7 del corrent,
diuhen que lo consistori, molts dias ha, premedità tot lo que·s devia advertir en la admissió del
jurament del excel·lentíssim senyor lloctinent y
capità general del present // 276v // Principat y
lo dichós compliment que dins breus dies sperava dels catorse anys de sa magestat, que Déu
guarde, y tant antes com després ha fet les diligències que li ha aparegut oportunas y convenients, sens dissimular alguns rompiments de
constitucions y privilegis, com la conservació
del sobredit sie de la principal obligació dels deputats y encara peculiar a sos puestos, per lo que
han tingut junta de personas dels tres estaa. a continuació una fe, transcrita a l’Apèndix 1, pàg. 1205.
b. l’original d’aquesta ambaixada es troba intercalat entre
els folis 275v i 276r del dietari.
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ments, en la qual se ha ohit lo que los assessors,
advocat fiscal y doctors aplicats han discorregut
en vàrias ocasions aserca lo sobredit. Y, finalment, nos han donat son vot en scrits y havem
seguit lo que nos han aconcellat. Y, no obstant
que per vostra senyoria, sobre lo fet sobredit,
antecedentment als sinch dels corrent mes y
any, y ab altre recado se hagués servit declarar
son gust y la merçè que fa a aquesta casa de què
se conferissen las matèrias pertanyents al dit
compliment de anys, però com algunas de ellas
actualment los dits deputats las premeditassen
per medi de sos assessors y advocat fiscal y consulents, com per recado donat per lo síndich del
General se explica a vostra senyoria lo dia de set
del mateix, representant-li que, suposat ja estaven junts treballant la matèria, que, oïts aquells,
se facilitaria més lo que se havia de conferir, acceptant la conferènçia que vostra senyoria li
proposa, y la dilació no havia de ser tanta que
pogués ésser nociva ni dilatar-se moltas ho//277r // ras, quant lo mateix die de set, entre las
quatre y las sinch de la tarda, reberen dits deputats lo recado en scrits últim que tàcitament exclou la conferència proposada y admesa, los deputats restan certs que vostra senyoria se servirà
obrar sempre ab la attensió y assert acostumat
per lo benefici de la cosa pública.»
Diu que la Ciutat, per medi de son síndich, envià a vostra senyoria un recado, als 7 de dit mes,
ab lo qual los demanava a vostra senyoria fossen
servits de admètrer una conferència de quatre
cavallers per a tractar matèrias de molta importància, sens que se specificàs sobre què matèria o punt se havia de tractar en la conferència.
Al qual recado se respongué per vostra senyoria
de paraula, per medi de son síndich, als senyors
concellers en presència de differents cavallers
que, en substància, contenia que los molt il·lustres senyors diputats y oïdors de comptes del
General de Catalunya havian pres resolució de
conferir los assessors y consulents de la casa la
matèria corrent en orde al cas si finiria la tutela
del rey nostre senyor arribant als catorse anys.
La qual resolució havian feta intimar als magnífichs assessors en scrits lo dia antes a las sis horas
de la tarda perquè los aconcellassen y diguessen
son sentir, y que actualment estavan studiant
sobre la matèria. Y en quant a la conferènçia
que·s demanava per part de la Ciutat, que·y venian bé al que per lo polítich fossen cavallers de
capa y spasa, y, en lo tocant a punt de dret,
// 277v // assessors y advocats per las casas respectivament nomenadors. Y los dits concellers
respongueren que ho tractarien ab la promania
y del que se resoldrie se participaria a vostra senyoria. A dit recado se respongué per la Ciutat,
per medi de son síndich, a vostra senyoria en
scrits, als 17 del corrent, en la forma següent:

«Molt il·lustre senyor. La Ciutat, molt en los
principis, advertí lo reparo que·s devia tenir sobre lo admètrer lo jurament de sa excel·lència y,
procurant cumplir ab sa obligació, consultant la
matèria ab una promenia per esta matèria elegida
ab sos assessors y advocats consulents que se han
aplicat y discutit y exeminat lo negoci se prengué
resolució en lo savi Consell de Cent, en virtut de
la qual, en lo jurament de sa excel·lència se ha
previngut lo que era necessari y de aquella han
resultat la conservació no sols dels reals privilegis
concedits a la present ciutat, però encara de differents constitucions de Catalunya y al present se
està continuant axí mateix, per lo que la Ciutat se
troba en precisa obligació de continuar totas las
diligèncias conduescan a la dita conservació de
privilegis y prerrogativas y spera que vostra senyoria obrarà per sa part segons la obligació que
incumbeix al puesto que vostra senyoria ocupa.»
Axí que esta Ciutat ni expressa ni tàcitament ab
sa últimaa // 278r // resposta ni altrament ha
entès negar-se [a la conferència] que tenia demanada vostra senyoria per ocasió de haver
sempre en totas las matèrias procurat obrar y
conservar [la] uniformitat de las dos casas, ni estava en sa llibertat lo poder exclòurer la conferència essent deliberada per lo savi Concell de
Cent. Y, axí, li ha aparegut a la ciutat ésser de sa
obligació no dexar sens la present resposta lo últim recado de vostra senyoria, assegurant a vostra senyoria quant atenta està sempre esta Ciutat en obrar ab aquellas atencions que ha
acostumat y anar sempre ab tota uniformitat ab
las dos casa y acudir, si a vostra senyoria li aparexerà, ab la conferència en lo modo y forma està
deliberada per lo savi Concell de Cent.»
Divendres, a XV. En aquest die me han ordenat
ses senyories a mi, scrivà major del General, cusís en lo present dietari una carta de Joan Francisco Pujol, agent del General en la cort de sa
magestat, signada de lletra H.
En aquest mateix die los magnífichs Erasma de
Lana y Fontanet, racional de la present casa, y Simon Miquel, regent los comptes del General,
han presentat a ses senyories un paper de resposta obtemperant a la deliberació per ses senyories
presa als 12 del corrent mes y any, lo qual paper,
per orde // 278v // de ses senyories, és assí cusit
signat de lletra J i del thenor següent:
«Moltb il·lustre senyor. De part de vostra senyoria, lo die de 12 del corrent mes de nohembre
a. a continuació una carta, transcrita a l’Apèndix 1, pàg.
1205.
b. l’original d’aquest paper es troba intercalat entre els folis
278v i 279r del dietari.
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1675, fou presentat un manament en scrits a
Erasme de Lana y Fontanet, donsell, racional de
la present casa y, en dit nom, vehedor y comptador general del tercio que la present casa té levantat en servey de sa magestat, que Déu guarde, contenint aquell que, attenent vostra
senyoria que moltes vegades era estat servit solicitar a dit de Lana y a Simon Miquel, regent los
comptes del General y, en dit nom, pagador de
dit tercio, per a què entregassen los comptes
dels pagaments havian fet als soldats de dit tercio sens haver may aconseguit aquells, com en
dit manament se narra, al qual se reffereix si et
cetera, que per ço, dins vuyt dies comptadors
del die 11 de dit corrent mes en havant, entregassen y donassen dits comptes, al que per
obehir dit de Lana als ordes de vostra senyoria y
cumplir a la obligació de son offici respon que, a
bé que ell no ha de donar compte algú per rahó
del que·s gasta per dit tercio, per quant a ell no
se li gira quantitat alguna ni per eix ni altre
compte de que s’i offereix gastar en la present
casa y sols li toca lo fer las llistas y libranças del
que·s paga, tant de sou als officials com de socorros als soldats de dit tercio, y aquellas // 279r //
entregar al regent los comptes perquè aquell
forme lo compte y done compte y rahó a vostra
senyoria del pagat, lo que ja dit de Lana tenia
fet fins a las llistas del mes de setembre proppassat del corrent any 1675 de totes les companyies de dit tercio, com las del restant mes de octubre no era possible, per no haver-se pogut
clòurer encara per faltar a ajustar molts soldats,
y las libranças se havian donadas per pagar los
officials fins dit die. Y que, estant combinant y
adverant ditas llistas, trobà que se havia rebut
equivocació ab molts soldats al ajustar-los lo
compte del que muntava lo cost del vestit y demés cabos de munició de vestir havian pres dits
soldats, originada dita equivocació de què, en
los mesos de abril, maig, juny y juliol se socorragueran molts soldats en la present ciutat, a rahó
3 sous lo die, aturant-los sols 1 sou a compte de
dit vestit y munició. Y arribant dits soldats en la
vila de Puigcerdà los feren lo compte a rahó 2
sous lo die, crehent que assí se’ls havie detingut
los altres dos sous com als demés soldats de dit
tercio se trobavan de guarnició en dita plaça de
Puigcerdà, per lo que era forçós tornàs a fer las
llistas dels pagaments de dits messos, tant del
pagat dins la present ciutat de Barcelona com en
dita vila de Puigcerdà. Y, per consegüent, en
moltas vegades de las que vostra senyoria és estat servit tractar ab dit de Lana de què lo regent
los comptes devia donar-los de dit tercio, representà dit de Lana lo inconvenient y equivocació
trobava en ditas llistas y que per lo reparo de
aquells era necessari que Diego Esteve, mercader qui asisteix en dita vila de Puigcerdà cuydant de la vehadoria de dit tercio, vingué en la
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present ciutat de Barcelona ab los llibres y llistas
aportà de dit tercio per combinar y comprovar
ab los llibres y llistas originals aportà dit de
Lana, per poder de ex modo corregir y ajustar
dits errors y equivocacions, tonant a fer las llistas de dits mesos. Y en exa conformitat fou vostra senyoria servit manar despedir a Esteva Ferrer, // 279v // que cuyda de pagar a dit tercio, ab
diner des de la present ciutat, on se trobava, per
la vila de Puigcerdà, donant orde a dit de Lana
que fes que, arribat que fos dit Esteve Farrer en
dita vila de Puigcerdà, dit Diego Esteva passàs
mostra y vingués ab los llibres y llistas a fi de poder-se fer dita comprovació y corregir las de dits
messos. Lo que dit de Lana posà en execució,
obehint lo orde de vostra senyoria, ni menos dit
Diego Esteva ha dexat de effectuar-lo, pus luego que fou arribat dit Farrer en dita vila de
Puigcerdà, ab orde per dit Diego Esteva aquell
passà la mostra als soldats y officials de dit tercio
segons la possibilitat de diners ab què·s trobava
dit Esteva Ferrer. Y al cap de algunsa dies foren
menester per ajustar dita gent se posa de camí
per esta ciutat, en la qual arribà lo die de 16 del
corrent, y actualment se ha posat mà y se està
trabellant la comprovació de dits llibres per a
corregir dits errors y equivocacions per poder
tornar a formar de nou ditas llistas de dits messos abril, maig, juny y juliol, per a què vostra senyoria estiga servit. Y dits de Lana y Simon Miquel continuen lo obehir sos ordes de vostra
senyoria, lo que estan molt promptes, y se anirà
ab tota puntualitat fent dit nou treball, suplicant a vostra senyoria sie servit manar al escrivà
major de la present casa continue la present en
lo dietari de la present casa en resposta del per
vostra senyoria deliberat y manat, per a què
puga constar no faltar en manera alguna dits de
Lana y Simon Miquel al servey de vostra senyoria, com tampoch a la obligació de sos respective officis, offici, etcètera. Altissimus et cetera,
Erasma de Lana y Fontanet.»b
280r

Dissapte, a XVI. En a quest die ses senyories, per
medi del síndich del General, han enviat un paper de embaxada als molt il·lustres senyors consellers de la present ciutat en resposta del que
reberen en jornada de 14 del corrent, lo qual és
signat de lletra [B] y del thenor seüent:
«Moltc il·lustre senyor. Los deputats y oïdors de
comptes del General de Catalunya, en concideració del paper de embaxada que, per medi del
síndich de vostra senyoria, en jornada de 14 del
a. a continuació repetit alguns.
b. a continuació una resposta d’ambaixada, transcrita a
l’Apèndix 1, pàg. 1205.
c. l’original d’aquesta ambaixada es troba intercalat entre els
folis 279v i 280r del dietari.
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corrent, reberen ab inserta y mensió de altres
que han corregut entre las dos casas sobre las
matèrias corrents del compliment de catorse
anys de la edat de sa magestat, que Déu guarde,
y del privilegi del lloctinent general del excel·lentíssim senyor marquès de Serralvo,
diuhen que may és estada la intensió dels dits deputats y oïdors de comptes escusar ningunas
conferèncias que se hagen demanat per part de
vostra senyoria sobre cosas fahedoras tocants al
útil y conveniència de las dos casas, ans bé, desitjant la continuació de la recíproca uniformitat
que sempre ha estat y és entre las dos casas, han
vingut bé a què·s tingués la conferència que ab
recado se insinuà a vostra senyoria en jornada de
7 y 10 del corrent, y no scusarà aquella sempre y
en tota ocasió que vostra senyoria mane avisar.»
En aquest mateix die, a les sinch horas de la tarda, ses senyories, // 280v // consistorialment, ab
verguers ab massas, acompanyats de molts officials de la present casa, se conferiren en lo palàcio del excel·lentíssim senyor lloctinent y capità
general enviats a sercar per lo excel·lentíssim senyor don Juan Pacheco, marquès de Cerralbo,
per medi de un paper que és assí cusit signat de
lletra [.]. Arribats que foren, després de haverse fet les degudes cortesias, dit excel·lentíssim
senyor, havent primer explicat de paraula, entregà un papera, còpia del qual és assí cusida signada de lletra L, y una real carta del rey nostre
senyor don Carlos Segon, firmada de sa real mà
y despedida en deguda forma de Cancellaria, la
qual és signada de lletra M y del thenor següent:
«M. El rey.
Diputados. Haviendo sido Nuestro Señor servido
dexarme cumplir los 14 años de mi menor edad y
encargádome del govierno de mis reynos y señoríos,
he querido participároslo para que lo tengáis entendido y al deseo con que estoy de ir personalmente a jurar vuestras constituciones, capítulos y actes
de Corte, usos y costumbres (d)e essa provincia,
usages y privilegios de essa mi ciudad de Barcelona, en dándome lugar las grandes occupaciones
que trahe consigo el principio de un govierno de
tan dilatada monarquía, por el amor que tengo a
tan fieles y buenos vassallos, de que podéis estar
muy assegurados, y que siempre tendré la memoria que es justo de vuestros servicios, como lo entenderéys del marqués deb //281r // Cerralvo, a quien
he nombrado por mi lugarteniente y capitán general en esse Principado y condados. Datada en
Madrid a XI de noviembre MDCLXXV. Yo, el rey.
a. un paper ... lletra L y interliniat damunt de dues línies
ratllades.
b. a continuació una carta i un bitllet, transcrits a l’Apèndix
1, pàgs. 1205-1206.

senyor don Carlos Segon, scríurer a la Ciutat,
sots jornada de onse del corrent, participant-li
com ere entrat en lo govern de sos regnes y estats y que havie anomenat per lloctinent y capità
general al excel·lentíssim senyor marquès de
Cerralvo, servint-se de insinuar en sa real carta
los desitxs ab què està de venir a jurar personalment las constitucions, capítols y actes de Cort,
usos y costums de la provincia y privilegis de la
ciutat de Barcelona donant-li lloch las grans occupacions que aportan en los principis lo govern de tan dilatada monarquia, com més llargament o entendrien del dit excel·lentíssim
senyor marquès de Cerralvo, que de paraula y
ab paper o explicà y donà per scrits a la Ciutat.
Y, desitjant la dita Ciutat acudir al de major servey de sa magestat, inseguint la innata fidelitat,
y prevenir també tot lo que pot tenir respecte a
la conservació dels drets de la pàtria, per assegurar lo acert en matèria tant del real servey, acudir a vostra senyoria per medi d’esta conferènçia
per a què, premeditades per vostra senyoria, se
puga pèndrer aquella resolució que més convinga, la qual reportarian los concellers al savi Consell de Cent, assegurant a vostra senyoria que
los desitxs són de obrar ab tota conformitat y
abreviar quant sie possible la resolució, per lo
molt que convé al servey de sa magestat y benefici públich.

Vidit don Melchior de Navarra, vicecancellarius. Don Franciscus Isquierdo de Berbegal, secretarius. Vidit don Petrus Villacampa, regens. Vidit don Michael de Calba. Vidit Marchio de
Castellnou. Vidit don Laurencius Matheu, regens. Vidit Exea, regens. Vidit Fernandez ab Heredia, regens. Vidit don Josephus de Boxados, regens.»
Diumenge, a XVII. En aquest die ses senyories,
havent-los dit lo senyor deputat ecclesiàstich
que havia tingut un recaudo dels molt il·lustres
senyors concellers de la present ciutat demanant
la conferència de cavallers per a tractar los negocis de què se fa mensió en los papers de embaxada continuats en lo present dietari en jornada de
14 del corrent, han convidat los senyors vescompte de Joch, don Francisco de Areny, baró
de Claret, don Carlos de Llupià y don Narcís
Descallar, los quals són vinguts a las deu horas
del matí, excepto lo dit don Narcís Descallar. Y
a las dotse horas del mateix die és vingut lo síndich de la Ciutat dient que las personas anomenadas per los dit molt il·lustres senyors concellers // 281v // no estaven juntes encara y que si
aparexia a ses senyories se tingués la junta per a
las tres de la tarde. E ses senyories, ab intervenció dels senyors de la junta alt anomenats, han
respost que de molt bona gana acudirien a la
dita hora.
En aquest mateix die, entre las tres y quatre horas de la tarda, han vingut al consistori de ses senyories los senyors don Pedro de Montaner,
don Joseph Bru, Joseph Navel y de Eril y Hyacintho Sagrera, ciutedans honrats de Barcelona,
per rahó de la junta o conferència sobredita,
trobant-se ja en la present casa los senyors vescompte de Joch, baró de Claret, don Narcís
Descallar y don Carlos de Lupià, personas electas per ses senyories, y han tinguda conferència
en la sala del consistori sens assistència de ses senyories. Y se són disgregats a las sinch horas de
la matexa tarde, havent feta, las personas nomenadas per part de la Ciutat, la proposició següent:

281
/1v

Dilluns, a XVIII. En aquest die són vinguts en la
present casa los senyors vescompte de Joch,
baró de Claret, don Narcís Descallar y don Carlos de Llupià y han explicat a ses senyories son
sentir en orde a admètrer ses senyories lo privilegi de lloctinent general de sa magestat en lo
present Principat, despedit per la magestat del
rey nostre senyor don Carlos Segon, antes de
venir a jurar las generals constitucions, privilegis, usos y costums del present Principat y asistir
al jurament del dit lloctinent general, dient que,
attès y conciderata lo estat present en què sa
magestat se troba, ab la ocupació del principi de
son govern y de edat tant solament de catorse
anys y la offerta que en sa carta de 11 del corrent fa de venir a jurar los privilegis, usos y costums de la pàtria donant-li lloch lo pes del govern de tant dilatats regnes y provincies en son
principi, deuen ses senyories admètrer lo dit privilegi y, per medi de son síndich, asistir al jurament del excel·lentíssim senyor lloctinent general, fent las protestas que aparexerà convenir als
magnífichs assessors y advocat fiscal ordinaris de
la present casa y que se participe esta resolució a
sa excel·lència.

282r

Dimars, a XVIIII. En aquest die lo doctor en medecina Bernat P[allejà ha] fet relació en lo con-

«Proposició.
Lo Consell de Cent, als 3 del corrent mes de
nohembre, deliberà se suplicàs als molt il·lustres
senyors deputats fossen servits admètrer una
conferènçia de quatre cavallers a fi y effecte de
què, en cas que vingués nou privilegi de lloctinent general despachat per lo rey, nostre senyor, ans de venir a jurar los privilegis, capítols
de // 281/1r // Cort, usos y costums de la pàtria
lo que se ha de fer y obrar a di y effecte de pèndrer una acertada resolució. Y com en est intermedi sie estat servit sa magestat del rey, nostre
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a. a continuació ratllat del dit lloctinent general.
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sistori de ses senyories mitjensant jurament com
Joseph Gil, guarda ordinària de la Bolla, està
malalt de terciana continua, per lo que no pot
acudir al exercici y servitut de son offici.
Dimecres, a XX. En aquest die ses senyories, per
medi dels senyors vescompte de Joch, don
Francisco de Areny, baró de Claret, don Carlos
de Llupià y don Narcís Descallar ala participat al
excel·lentíssim senyor marquès de Serralvo la
deliberació per ses senyories presa lo die de 18
del corrent de asistir al jurament que sa excel·lència havia de prestar en virtut del nou privilegi de lloctinent general en lo present Principat despedit per la magestat del rey, nostre
senyor, don Carlos Segon, que Déu guarde. E
poch aprés són tornats en lo consistori de ses senyories los sobredits cavallers y han fet relació
que sa excel·lència havia feta molta stimació de
la sobredita deliberació, de què donave moltas
gràcias.
En aquest mateix die lo dit excel·lentíssim senyor marquès de Cerralvo ha jurat en lo dit càrrec de lloctinent general // 282v // de sa magestat, Déu lo guarde, en lo present Principat en la
[Seu] de la present ciutat, com és acostumat. Al
qual jurament, per orde de ses senyories, ha
asistit lo doctor Pere de Cardona, cavaller, servint lo offici de síndich del General, fent las protestas que són assí cusidas, signadas de lletras A
et B, rebent lo acte del dit jurament y de las ditas protestas don Anthon Reart, lloctinent de
prothonotari y scrivà de manament.
En aquest mateix die me han ordenat ses senyories a mi, scrivà major del General, cusís y continuàs en lo present dietari lo acte de la resposta
que ha fet Luís Mariner, verguer de la Real Audiència, al doctor Pere de Cardona, servint lo offici de síndich del General, sobre no haver presentada lo dit Mariner al excel·lentíssim senyor duch
de San Germán, lloctinent y capità general de sa
magestat, que Déu guarde, en lo present Principat, un cartell o intima que se li havia entregat per
a què presentàs a sa excel·lència, lo qual acte és
signat de lletra C y del thenor següent:

virgarii Regie Audiencie, personaliter reperti
et inventi in quodam studio domorum mei, infrascripti Balthazaris Oriol et Marçer, regii scribe mandati et notari publici Barcinone populati,
scitarum in presenti civitate Barcinone et in vico
vulgo vocato la devallada de Viladecols, dictus de
Cardona, dicti nomine, requisivit me, dictum
Oriol et Marçer, quatenus conficerem instrumentum de rebus per dictum de Cardona, dicto
nomine, pro latis que dum ab eius ore proferebantur et sunt que sequuntur, videlicet, «que ell,
(en) dit nom de síndich del General de Catalunya, requeria a dit Lluís Mariner que digués com
axí no havia presentat al excel·lentíssim senyor
duch de San German, lloctinent y capità general
de sa magestat, que Déu guarde, en lo present
principat de Catalunya, un cartell o intima que
se li havia entregada per a què la presentàs a sa
excel·lència en occasió que baxave de visitar a
Nostra Senyora de Montserrat o, altrament, per
lo camí quan se’n anava de la present ciutat a la
vila de Madrit antes no isqués de Catalunya. Lo
qual cartell o intima era la notificació que·s feya
a sa excel·lència de la provisió que se havia feta
per lo molt il·lustre senyor canceller, juntas las
tres salas, als vint-y-hu de octubre proppassat al
peu de la supplicació de contrafacció o firma de
dubta interposada per lo dit síndich del General
de Catalunya contra lo dit excel·lentíssim senyor duch de San German, com ha capità general, y altres officials de la Capitania General, y
que entregàs dita intima o cartell a ell, en dit
nom de síndich, y que fos buidada en lo present
acte y que diga dit Mar- // 283v // riner y fasse
relació mediant jurament del que li passà asserca
de dit fet.»

Constitutusb personaliter magnificus Petrus de
Cardona, miles, utrisque juris doctor, Barcinone
populatus, sindicus Generalis Catalonie, coram
et ante presenciam Ludovici Marinerc, // 283r //

Et dictus Ludovicus Mariner, regius vicarius predictus, obtemperando predicta a se requisita, incontinenti verbo respondendo dixit «que és veritat que lo endemà del die que partí de la present
ciutat de Barcelona lo excel·lentíssim senyor
duch de San German, leshores lloctinent y capità general del present principat de Catalunya y
comptats de Rosselló y Cerdanya, que li recordà
molt bé que ere lo die de vint-y-hu de octubre
proppassat, lo dit doctor Pere de Cardona, síndich del General de Catalunya, li entregà un
cartell o intima per a què lo presentàs a dit excel·lentíssim senyor al baxant de visitar Nostra
Senyora de Monteserrat o, altrament, antes de
exir del present principat de Catalunya. La qual
intima o cartell entrega ara de present ell, dit
Mariner, y és del thenor següent:

a. al per han.
b. l’original d’aquest acte es troba intercalat entre els folis
282v i 283r del dietari.
c. a continuació dues protestes, transcrites a l’Apèndix 1, pàgs.
1206-1208.

«De part del excel·lentíssim senyor duch de San
German, lloctinent y capità general en lo present principat de Catalunya y comptats de Rosselló y Cerdanya, ab thenor de la present se notifica y fa a çaber al mateix excel·lentíssim

«C.
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senyor duch de San German, com ha capità general de sa magestat en dits Principat y comptats, que per previsió lo die present y edevall
scrit feta per lo molt reverent y amat conceller
de la real magestat don Francisco Pons, canceller, feta paraula juntes les tres salas en la Real
Audiència celebrada en unas de las salas del palau Vell, devant la iglésia major de la present
// 284r // ciutat, al peu de una suplicació donada
per part del síndich del General de Catalunya,
se ha provehit que sien insertades o cosidas las
exhibitas o productas y assignà a relació en la
Real Audiència a la deguda provisió per lo die
de dijous primer vinent, que comptarem als
vint-y-quatre del corrent mes de octubre, ab
continuació dels dos següents, y concedida còpia sia intimat. La qual intima se fa a instància
del doctor Pere de Cardona, síndich del dit General, datada en Barcelona als vint-y-hu de octubre mil sis-cents setanta-sinch: «Don Franciscus de Pons, cancellarius, reguis scriba mandati,
Balthazar Oriol et Marçer». Y ell, dit Mariner,
prengué dit cartell y se’n anà a trobar a sa excel·lència y, quant fou a Martorell, tingué notícia que passava per l’altra part vers Igualada y,
axí, ell, dit Mariner, se’n anà dret a dita vila de
Igualada. Y al vespre de vint-y-tres de dit mes
de octubre, arribà a la vila de Cervera antes que
no y arribà dit excel·lentíssim senyor duch de
Sant German, y lo aguardà en dita vila. Y, a la
que fou arribat dita sa excel·lència en dita vila,
esperà que los payers jurats de dita vila de Cervera se’n anassen de la casa de sa excel·lència,
que eran anats a acompanyar-lo des del camí
fora la vila fins a la posada. Y quant foren fora
dits payers se’n entrà en una sala gran a hont judicava que sa excel·lència estava y, no trobantle-y, trobà lo secretari de càmera don Matheu
Grande, a qui digué que li fes merçè de avisar
//284v // a sa excel·lència y dir-li si li donava llicència per a presentar un cartell o intima del síndich
del General de Catalunya. Y lo dit secretari se’n
entrà en un quarto de dita casa, a hont judicava
ell, dit Mariner, que estava dita sa excel·lència.
Y, al cap de un poch, isqué dit secretari y li digué que sa excel·lència se havia posat a reposar
demunt lo llit y que no estava per ningun negoci, y que podia tornar lo endemà de matí, que sa
excel·lència no se’n aniria tant de jorn, o que
quant no sa excel·lència estaria dos o tres dias en
Lleyda y que allí li podia presentar. Y ell, dit
Mariner, lo endemà de matí se llevà ben de matí
y, quant fou des de la casa a on dit Mariner posava y anava a la posada de sa excel·lència, ja veu
que sa excel·lència y demés de sa família marxaven fora la vila y no pogué presentar dit cartell,
suposat que li havia dit dit secretari que sa excel·lència se entretindria en Lleyda dos o tres
dies no presurà la jornada, pensant trobar-lo en
Lleyda. Y lo endemà a la tarda arribà dit Mari-

ner en Lleyda y, a la que fou allí, trobà que sa
excel·lència no se era entretingut en dita ciutat
de Lleyda, sinó que era passat de passo a la vila
de Fraga, y axí no pogué presentar dit cartell o
intima. Y esta és la relació que fa del que ha succehit en dit fet, en virtut del jurament //284/1r //
que té prestat en lo ingrés de son offici.» De
quibus omnibus et singulis sic actis et cetera, dictus Petrus de Cardona, dicto nomine, instrumentum confici sibique et aliis cuya intererit dari et
tradi et liberari, que fuerunt acta Barcinone die
vigesima novembris millesimo sexcentesimo septuagessimo quinto, presentibus pro testibus Anthonio Riera et Petro Joanne Soldevila, scriptoribus Barcinone residentibus. In quorum fidem
ego, dictus Balthazar Oriol et Marçer, reguis
mandati supradictus, hic me subscribo et meum
quo utor appono sig(+)num.»
Dijous, a XXI. En aquest die, a les sinch horas de
la tarda, ses senyories, obtinguda primer hora
per medi del síndich del General, consistorialment, ab verguers ab massas y cotxos, se són
conferits en lo palàcio del excel·lentíssim senyor
lloctinent y capità general de sa magestat, que
Déu guarde, en lo present Principat a effecte de
donar-li la anorabona del nou jurament ha prestat en virtut del privilegi de la magestat del rey
nostre senyor don Carlos Segon, que Déu guarde. Foren rebuts per sa excel·lència ab molta demostració de agasajo y després de ésser-li donada la anorabona per orga del molt il·lustre
senyor deputat ecclesiàstich, com és acostumat,
se’n tornaren en la present casa de la Deputació
ab lo mateix acompanyament.
284
/1v

Dissapte, a XXIII. En aquest die lo il·lustre senyor deputat militar és baxat a la Llotja de mar
de la present ciutat y s’és conferit en la casa del
General y aposiento del receptor dels fraus de
aquella per a vèurer los fraus se havian comès en
lo present mes de nohembre, y se ha trobat lo
següent: primo quatre parells de mitjas de seda
de arrugar de colors, quatre parrells de petitas
per criaturas, deu canas telas gambas y sis canas,
sis palms tela cambrallina, après tot de un moro
en un carrer; ítem sis parells de guants de Roma
apresos de casa de Pau Julià per fraus del General; ítem dos canas de satí negre de mostras,
tretse palms y tres quarts satí clor de musco,
après del sobredit, ab frau de Bollaa.

285r

Dimars, a XXVI. En aquest die me han ordenat
ses senyories a mi, scrivà major del General, cusís
en lo present dietari una relació del magnífich
racional de la present casa sobre la averiguació
de aquell censal, de penció cent sexanta-set sous
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a. a continuació una relació, transcrita a l’Apèndix 1, pàgs.
1208-1209.

[ 1675 ]

[ 1675 ]

Dicto die. Semblant renunciació ha feta lo dit
Joseph Terrades en dit nom en mà y poder del
molt il·lustre senyor doctor Joan Alòs, deputat
real, personalment trobat en la casa de sa pròpia
habitació que té en la present ciutat als quatre
cantons del Regomí, molt poch antes de las dos
horas passat migdie, en favor del dit Francesch
Gelabert. E lo dit senyor deputat real ha fet de
resposta que acceptave la dita renunciació si et
in quantum, present yo, dit Sauleda, en lo dit
nom de scrivà major y presents per testimonis lo
doctor Joseph Alòs, fill del dit senyor deputat
real, y Jacintho M[...], tapiçer, ciutedà de Barcelona.

y nou que sortejaren los reverents administradors de la capella y col·legi de sant Sever de la
Seu de Barcelona en la extracció de censals feta
a 7 de maig 1673, la qual és signada de lletra D.
Dimecres, a XXVII. En aquest die s’és partit de la
present ciutat lo il·lustre senyor deputat militar
per negocis seus propis.
285v

Desembre MDCLXXV
Diumenge, al primer de dezembre MDCLXXV.
En aquest die me han ordenat ses senyories a
mi, scrivà major del General, cusís en lo present
dietari un decret del excel·lentíssim senyor lloctinent y capità general de sa magestat, que Déu
guarde, en lo present Principat despedit en deguda formaa // 286r // de Cancelleria, datat en
Barcelona als 27 de no[hembre 1675], a què las
dos-centas lliures reservades al magnífich doctor [...] per la jubilació de altre dels doctors de
la Real Audiència las dega pagar lo doctor Joan
Batista Roca y Julià y no lo doctor don Pedro de
Amigant, lo qual és estat provehit de la plaça de
la tercera sala de la dita Real Audiència, que vacca per mort de don Hierònym Codina, com
més llargament és de vèurer de aquell, lo qual és
signat de lletra E.
En aquest mateix die, als tres quarts de las dos
passat migdie, lo honorable Joseph Terrades,
passamaner de la ciutat de Lleyda, residint en la
present ciutat de Barcelona, com ha procurador
de Joan Salvi, també passamaner, altre dels taulers del General de dita ciutat de Lleyda, consta
de sa procura en poder de Joan Casanoves, notari públich de Lleyda, als 28 de juny pròxim
passat, la qual és assí cusida signada de lletra D,
en lo dit nom, constituït personalment en lo palau real de la present ciutat, construït prop la
Seu, a hont tenen la pròpia habitació los molt
il·lustres senyors doctor Esteve Mercadal, ardiaca y canonge de Vich, deputat ecclesiàstich, y
Hierònym Gassià, donsell, oïdor militar, ha renunciat lo dit offici de altre dels taulers del General de la ciutat de Lleyda en mà y poder dels
dits senyors deputat ecclesiàstich y oïdor militar
y en favor de Francesch Gelabert, corredor de
orella, ciutedà de Barcelona, per ésser altre dels
officis antichs y que·s poden alienar-se. E ses senyories han admesa la dita renunciació sí y en
quant per capítols y actes de Cort los és lícit y
permès, essent presents yo, Joseph Sauleda,
subrrogat en lo offici de scrivà major del //286v //
General de Catalunya, y per testimonis Joseph
Traveria, perayre de Taradell, bisbat de Vich, y
Joan Solà, cotxero del dit senyor deputat.

Dicto die. Semblant renunciació ha feta lo dit
Joseph Terrades en dit nom en mà y poder del
molt il·lustre senyor doctor Narcís [...], oïdor
real, personalment trobat en la casa de sa pròpia
habitació, que té en lo carrer de la Merçè de la
present ciutat, a las dos horas tocadas passat
migdie y en favor del dit Francesch Gelabert. E
lo dit senyor deputat real ha fet de resposta que
acceptave la dita renunciació sí y en quant per
capítols y actes de Cort los és lícit y permès, present yo, Joseph Sauleda, // 287r // subrrogat de
scrivà major del General, y presents per [testimonis] lo reverent doctor Lluís Vidal, prevere,
y Joseph Nadal, [...] família del dit senyor oïdor.
Dimars, a III. En aquest die Pau Dalmases, mercader, procurador fiscal del General de Catalunya, constituït personalment en lo consisrtori
de ses senyories, ha renunciat en mà y poder de
ses senyories en favor de Joan Quadras lo dit offici de procurador fiscal del General, per ésser
altre dels officis antichs y que·s poden vèndrer y
alienar. E ses senyories han acceptada la dita renunciació sí y en quant per capítols y actes de
Cort los és lícit y permès, essent presents per
testimonis Joseph Cortès y Jaume Casas, verguers de ses senyories.
288v

a. a continuació un despatx i una procura, transcrites a
l’Apèndix 1, pàgs. 1209-1210.
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Diumenge, a XV. En aquest die s’és partit de la
present ciutat lo il·lustre senyor oïdor ecclesiàstich per cafers seus propis per la ciutat de Tarragona.
Dilluns, a XVI. En aquest die ses senyories, essent
estats enviats a sercar per sa excel·lència, a las
quatre horas y mitja de la tarda són anats consistorialment, ab verguers y cotxos, acompanyats
de molts officials del General y present casa de la
Diputació, en son palàcio. Y, arribats en sa
presència, després de haver-se fetas las degudes
cortesies, los ha entregat sa excel·lència una carta de sa magestat, que Déu guarde, que serà assí
cusida signada de lletra A y baix continuada. E
poch aprés ses senyories se són despedits de sa

excel·lència y, ab lo mateix acompanyament que
són anats, son tornats a la present casa.

putat militar, lo qual era anat fora la present ciutat per negocis seus propis.

«A. El rey.
291r

Diputadosa. Por lo que me ha scrito el marqués de
// 289r // Cerralvo y vos me representáis en carta
de 23 del passado, he entendido la promtitut y
aplauso con que deliverastéis asistir al juramento
de los cargos de mi lugarteniente y capitán general en virtud de los nuevos privilegios que le embié, que ha sido effeto de vuestro amor y innata fidelidad, como el mismo marqués me lo ha
significado con particularidad, de que os doy muchas gracias, quedando con estimaçión y memoria desta acción y con certesa de que acudiréis
siempre a mi real servicio con la misma finesa,
pudiendo tenerla vos de lo que desseo visitar essa
provincia y jurar sus constituciones y privilegios
en dando lugar las cosas de la monarquía en que
oy me hallo ocupado. Datada en Madrid, a V de
deziembre MDCLXXV. Yo, el rey.
Vidit don Melchior de Navarra, vicecancellarius. Don Franciscus Isquierdo de Barbegal, secretarius. Vidit don Petrus Villacampa, regens.
Vidit Fernandez ab Heredia, regens. Vidit don
Josephus de Boxados, regens. Vidit don Michael de
Calba. Vidit Marchio de Castellnovo. Vidit don
Laurencius Matheu, regens.»
289v

(Any de la Nativitat del Senyor
MDCLXXVI)
Diumenge, a XXIX. En aquest die los senyors deputat y oïdor militar, per orde de ses senyories,
obtinguda primer hora per medi del síndich del
General com és acostumat, són anats a visitar lo
excel·lentíssim senyor lloctinent y capità general
de sa magestat, que Déu guarde, en lo present
Principat y li han participat la deliberació per ses
senyories presa, en jornada de 18 del corrent,
de servir a sa magestat ab lo tercio que de present té fet lleva lo General per un any, si la guerra
durara. E sa excel·lència respongué fent molta
estimació de la sobredita deliberació, segons la
relació que en lo consistori de ses senyories han
fet los dits senyors deputat y oïdor militar.

292r

(Gener MDCLXXVI)
Dimars, a VII. En aquest die ha faltat en lo consistori de ses senyories, per causa de sa indisposició, lo il·lustre senyor deputat militar.

292v

Dimecres, a VIII. En aquest die Joan Trullés,
mercader, ciutedà de Barcelona, com a majoral o
administrador de la confraria de Nostra Senyora
de la Concepció construïda en los claustros de la
Seu de Barcelona y com a procurador del molt
reverent doctor Pere Benet Atxer, canonge de
dita Seu, del reverent Joan Batista Coma y Sorts,
prevere en dita Seu beneficiat, de don Pedro de
Montaner y Solanell, en Barcelona populat, de
Balthazar Riba y Francesch Sembasart, ciutedans
honrats de Barcelona, conmajorals o conadministradors de dita confraria, consta de sa procura
en poder de Macià Marsal, notari públic de Barcelona, a 30 de dezembre 1676, com de la certificatòria de aquella consta, que és assí cusida signada de lletra A, en dits respective noms,
constituïts personalment en lo consistori de ses
senyories, ha jurat, en dits respective noms, en
mà y poder de ses senyories com ell y sos principals han fetas las degudas diligències en sercar los
actes originals de aquell censal que dita confraria
quiscun any rebia sobre lo General de Catalunya
aa ... de juliol, de penció quatre-cents sous y preu
sinch-centes lliures, a rahó de quatre per cent y
no han trobat aquellsb.

293r

Divendres, a X. En aquest die és tornat en lo
consistori de (ses senyories lo) senyor deputa

Divendres, a XX. En aquest die, absents de la
present ciutat lo senyor deputat militar y oïdor
ecclesiàstich, ses senyories feren la regonexensa
ordinària en las botigas de la present ciutat y altres parts de aquella per a vèurer si se cometian
fraus al General, lo qual feren ses senyories, com
és acostumat, ab asistència dels officials infrascrits, ço és, ab lo senyor deputat ecclesiàtich,
Jaume Creus, sotsballe, ab lo senyor deputat
real don Hierònym de Miquel, regent la vegueria de Barcelona, ab lo senyor oïdor militar Miquel Soler, alguasil extraordinari de sa magestat, ab lo senyor oïdor real Pere Joan Velles,
sotsveguer de Barcelona, y Matheu Sentís, balle
de Barcelona, el // 290r // doctor Gibert, receptor dels fraus del General.
En aquest mateix die lo il·lustre senyor oïdor
militar s’és conferit en la Llotja de mar de la
present ciutat y en la casa del General y aposiento del receptor dels fraus de aquella a effecte de
regonèxer los fraus se havian comesos en lo mes
passat y present, y no se’n ha trobat ningun.
Dilluns, a XXIII. En aquest die és tornat en lo
consistori de ses senyories lo il·lustre senyor dea. l’original d’aquesta carta es troba intercalat entre els folis
288v i 289r del dietari.
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a. a continuació un espai en blanc d’uns 20 mms.
b. a continuació una certificatòria, transcrita a l’Apèndix 1,
pàg. 1210.

[ 1676 ]

[ 1676 ]

militar, lo qual estava detingut [...] per causa de
sa indisposició.
294r

Dimars, a XXI. En aquest die lo síndich del General, de orde de ses senyories, ha reportat al excel·lentíssim senyor lloctinent y capità general
de sa magestat, que Déu guarde, en lo present
principat de Catalunya un memorial de subjectes per lo ínterim del offici de deputat // 294v //
local de la vila de Puigcerdà, còpia del qual és
assí cusida signada de lletra A.

ral y aposiento del receptor dels fraus de aquella
per vèurer los fraus se havian comesos en lo present mes de febrer y se ha trobat lo següent: primo vuyt pessas de scot negras, apresas de casa
de Jacint Cantarell, tintorer, per los officials de
la Bolla.
300r

En aquest mateix die lo il·lustre senyor oïdor
militar és baxat en la Llotja de mar de la present
ciutat y s’és conferit a la casa del General y en lo
aposiento del receptor dels fraus de aquella per
a vèurer los fraus se havian comesos en lo mes
de dezembre proppassat de 1675, y se han trobats los següents: primo sinch padres apresos en
frau de General de una [...] que los ministres de
la Capitania General havian [...] a fra don Galceran de Vilallonga; ítem vint-y-sis pells de guineu apresas en frau de General de casa mestre
Carreras, paller.
Dimecres, a XXII. En aquest die lo doctor en
medecina Bernat Pallejà à fet relació a ses senyories en llur consistori, mitjensant jurament, que
la malaltia de Joseph Gil, guarda ordinària de la
Bolla de la present ciutat, ha durat fins lo die de
vuy exclusivea.
296v

(Febrer MDCLXXVI)
Dijous, a VI. En aquest die me han ordenat ses
senyories a mi, scrivà major del General, cusís
en lo present dietari una carta del magnífich deputat local de la vila de Camprodon en resposta
de altra que ses senyories li tenian scrit per a què
rebés unas informacions, com en dita carta és de
vèurer, que·s assí cusida signada de lletra A.
En aquest mateix die Francesch Reverter, ciutedà honrat de Barcelona, present en lo consistori de ses senyories, ha jurat en mà y poder dels
senyors deputats com, havent fetas las degudas
diligèncias per a trobar lo acte de la creació de
aquell censal, de preu dos-centas lliures y penció deu liures, en què sortejà en la extracció de
censals feta per ses senyories als 12 de juliol
1674, no ha pogut trobar dit acteb.

299v

Dijous, a XXVII. En aquest die lo il·lustre senyor
oïdor militar és baxat en la Llotja de mar de la
present ciutat y s’és conferit en la casa del Genea. a continuació un memorial, transcrit a l’Apèndix 1, pàg.
1210.
b. a continuació una carta, transcrita a l’Apèndix 1, pàg.
1210.

152

(Març MDCLXXVI)
Dimars, a III. En aquest die me han ordenat ses
senyories a mi, scrivà major del General, continuàs en lo present dietari un vot dels magnífichs
assessors y advocat fiscal y doctors consulents
aplicats del tribunal de la Capitania General que
de present se estan instant, lo qual vot és signat
de lletra E y del thenor següent:
«E. Vot.
Ena lo fet consultat per los molt il·lustres senyors deputats y oïdors de comptes del General
de Catalunya als assessors y advocat fiscal de dit
General y doctors consulents aplicats aserca si
per la relació que à feta Lluís Mariner, altre dels
verguers de la Real Audiència, sobre la notificació se li ordenà fer, per lo molt reverent senyor
canceller, de la provisió feta al peu de la
supplicació donada de firma del dupte per lo
síndich de la present casa sobre las contrafacçions que se instan contra lo excel·lentíssim
capità general y son pretès tribunal, la qual suplicació y provisió al peu de aquell feta havia de
notificar-se al excel·lentíssim senyor duch de
San //300v // German, conste de legítima notificació o si, per a poder prosehir dita causa de
contrafacció, se necessita de tornar a fer los recados extrajudicials al excel·lentíssim senyor
lloctinent general que·s vuy y que lo que degan
fer dits molt il·lustres senyors deputats per a
complir a sa obligació, tant sobre aquell com
per las novas cridas manadas publicar per lo dit
pretès tribunal de la Capitania General, vista la
deliberació feta en consistori alsb ...., vista la sobredita relació per dit Lluís Mariner feta, vistas
las ditas cridas; attès y conciderat de dita relació
consta que de ningun modo dit Mariner féu
dita notificació y conciderat també que, encara
que·s pugan conciderar algunas rahons jurídicas
per escusar-se de nou fer dits recados y que basteria fer-se a sa excel·lència la notificació de dita
provisió y suplicació de firma de dupte, emperò,
conciderada la gravedat de la matèria y que en
aquella se deu prosehir ab tota la seguretat possible, sens acontentar-se de argumens y raons
provables, són de vot y parer que de nou se fassen a sa excel·lència los recados extrajudicials en
a. l’original d’aquest vot es troba intercalat entre els folis
299v i 300r del dietari.
b. a continuació un espai en blanc d’uns 20 mms.

la forma stilada y demés procehiments fins a posar en la deguda forma lo judici de contrafacció
universal y que, per més acert ab la nova forma
de dupte fahedora, se demane requisitòries o altre remey oportú per notificar-se al dit
excel·lentíssim senyor duch de San German. Y
en quant a las novas cridas manadas publicar per
lo pretès tribunal de la Capitania General, attès
que semblant qüestió y contrafacció // 301r // és
ja deduïda en la contrafacció universal, per conciderar alguna conveniència se’n fasse procés a
part y se prosehesca aquella quant aparega convenient, y axí ho senten, salvo semper. Figuerola,
advocatus fisci Generalis Catalonie. Areny, asssessor. De Valda, consulens. Hieronymus de Ferrer, consulens. Pons, assessor. Valencia, consulens. Ribera, consulens.»
Dimecres, a IIII. En aquest die ses senyories, per
medi del síndich del General, han enviat a sa excel·lència un paper en resposta de la carta que
reberen en jornada de 10 de janer pròxim passat, lo qual paper és assí cussit signat de lletra A
y del thenor següent:
«A.
Excel·lentíssima senyor. Los diputats y oïdors
de comptes del General de catalunya, responent
a la carta és estat servit scríurer vostra excel·lència a est consistori en jornada de 10 del corrent,
representan y diuen a vostra excel·lència que las
honras que vostra excel·lència ha fet y fa las té
tant conegudas que may acertarà a expressar la
obligació a què per ellas se confessa a vostra excel·lència com ni la dicha que ha tingut esta
provincia en merèxer per son lloctinent general
a vostra excel·lència, perquè a un mateix temps
contempla sens segon a vostra excel·lència en la
rectitut, sinceritat, desinterès y gran comprehensió en totas las matèrias, lo que anima a est
consistori a representar ab tot rendiment //301v //
a vostra excel·lència las rahons de dret, conveniència pública y del servey de las dos magestats, divina y humana, que assisteixen al consistori per prosseguir ab tota eficàcia la instància té
feta contra lo tribunal de la Capitania General
per lo medi del judici de contrafacció, que és lo
que las constitucions de Catalunya tenen disposat en semblants casos, molt segur lo consistori
de què no sols vostra excel·lència no·s offendrà
d’ell, sinó que, ans bé, vostra excel·lència serà
servit ab particular providència y ab son gran zel
ordenar y manar la expedició del negoci.
La Capitania General és un tribunal que no·l
desconegueren las constitucions de Catalunya
a. l’original d’aquesta resposta de carta es troba intercalat
entre els folis 300v i 301r del dietari.
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però de tant llimitada jurisdicció que, contenint-se en sos llímits, a penes té que obrar, y,
quant se han pretès ampliar, és estat usurpada
vostra excel·lència, com a lloctinent general, y a
sa Real Audiència, del que se segueix que lo que
se havia de fer ab la seguretat del acert que
afiança la censura de un sen[yor] supremo, los
ministres del qual se troban ab la major graduació y approbació, havent merescut la de sa magestat, que Déu guarde, per sos concellers, se
fie al judici del llimitat número de uns subjectes
particulars y de tant menor caràcter. Y com los
salaris y gajes dels officials de la Capitania General únicament consistexen en lo que diligencian,
extenent la fímbrias de son ministeri, han procurat sempre se’ls ministrassen matèria plausible
y de ses conveniències als excel·lentíssims senyors capitans generals antecessors de vostra excel·lència per a d’est modo merèxer sa protecció, y assò atropellant moltas constitucions,
lleys y observàncias de la pàtria, desterrant lo
commers y tracte d’esta provincia, // 302r //
tractant sols de son útil, sens que a sa magestat
[ni a son ...] li resulte de benefici cosa alguna,
perturbant [la quietut ...]lica ab universal quexa
de tot lo Principat.
Assò obligà, en temps del excel·lentíssim senyor
duch de Sant German, [a for]mar un judici universal de contrafaccions al consistori, a la prossequució del qual se troba obligat per no faltar
[a sa pri]mera obligació. Si a vostra excel·lència
poguera merèxer lo [lloctinent y] capità general
perpètuo, molt segur estaria lo consi[stori de]
què no necessitaria de diligència alguna per a
ocórrer a dits danys, però, essent llimitada la
ditxa ab la llimitació del govern de vostra excel·lència, seria faltar al més principal de sos officis desistir de la prossecució d’esta causa, perquè, segons las constitucions d’est Principat, lo
reparo de contrafaccions és per lo medi que se
ha intentat y lo jutge d’ell ha de ser vostra excel·lència.
No pretén lo consistori que se revoque lo tribunal de la Capitania General, sinó que·s reduesca
aquell a sos deguts llímits y termes en execució
del que disposan las constitucions de Catalunya, en sevey de Déu, de sa magestat y utilitat
pública de la provincia. Y tant més sensible és lo
dany y digne de evitar quant més és lo temps en
que·s pateix. Y, axí, la tolerància que ha tingut
dit tribunal en sas operacions no·l poden justificar. Y, essent axí lo sobredit com ho és, serà
molt gloriós en vostra excel·lència, segons son
gran zel y innata rectitut, que en lo felis temps
del govern de vostra excel·lència se regule dit
tribunal, per lo que dicta // 302v // la rahó y justícia, y que en vostra excel·lència és estada més
poderosa esta concideració que totas las demés,
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que sempre seran inferiors a aquella. Sens que
puga embaraçar la occurrència ab què se troba
esta provincia, perquè cosa ninguna pot més assegurar sa defensa que la administració de justícia, que és lo que sobredit fet insta lo consistori,
ni dita instància li pot impedir lo obrar ab la finesa acustumada en quan conduesca al major
servey de sa magestat y de vostra excel·lència,
sinó ans de alentar los majors alientos poguessen caber, lo que no creu lo consistori, en lo
rendiment de son ànimo.
Quant se nega a la Capitania General se augmenta la lloctinència de vostra excel·lència, que
és la porció superior. Y, axí, esta instància, ben
examinada la veritat, és en favor de vostra excel·lència, per lo que espera lo consistori que sa
prossecució, essent sa obligació, serà també
molt del gust y servey de vostra excel·lència, al
qual estarà sempre molt prompte lo consistori.»
303r

Disapte, a VII. En aquest die és tornat en lo consistori de ses senyories lo il·lustre senyor oïdor
ecclesiàstich, lo qual era anat fora la present ciutat.

303v

Dimars, a X. En aquest die han rebut ses senyories un paper de sa excel·lència en resposta del
que, per medi del síndich del General, per orde
de ses senyories, li fonch enviat en jornada de 4
del corrent, lo qual és assí cusit signat de lletra B
y del thenor següent:
«Hea recivido por mano del síndico de vuestra señoría respuesta de la carta que escriví a vuestra
señoría en orden a lo que se me ofreció decir a
vuestra señoría de la Capitania General, y me
deja con particular estima todo lo que vuestra señoría favoreçe los buenos deseos que me asisten a
procurar el major veneficio de vuestra señoría en
la conservación de las generales constituciones, de
cuia observancia y zelo de que se guarden he procurado manifestarlo, de suerte que puede constar
a vuestra señoría de la particular atención que
me ha devido el que quedasen con la imbiolable
observançia que es justo las leyes municipales.
Y, no obstante que por la demostración referida
pudiera excusar de decir a vuestra señoría lo que
se me ofreçe, pero no puedo evitarlo por los mismos
motivos que vuestra señoría me da en su papel,
que me haçen tanta fuerça que faltará a la conservación de las preheminèncias de estos cargos si
lo que toca a cada uno de ellos, con la justificación que puede vuestra señoría fiar de mi, no pusiese en la concideraçión de vuestra señoría. Y,
pasando al primer punto, en que vuestra señoría
a. l’original d’aquest paper es troba intercalat entre els folis
303v i 304r del dietari.
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se sirve decirme que al tribunal de la Capitania
General no le desconocieron las constituciones
// 304r // del Principado, pero con tan limitada
jurisdicción [que, con]teniéndose en sus límites,
apenas tiene [que obra]r, a esto devo decir a vuestra señoría dos cosas. La primera, que en las Cortes generales del año [de 1599], en el capitulo 44
ni en ningunas de ellas se trata para resolver ni
poner en constitución ni capitulo de Corte cosa
que no sea muy relevante a la combeniencia del
Principado. Y para que vuestra señoría vea que
la Capitania General es tribunal que cave en su
conocimiento negocios de gran jerarquía, sírvase
vuestra señoría considerar que el rey y la Corte
juntos, en dicho capitulo 44, en segunda instancia, combienen en que fuesen asesores de no menor
graduación que ministros de su Real Consejo, con
que se combençe que de la calidad del juez han de
ser las causas. Y el segundo, que aunque deseara
condescender con el sentir de vuestra señoría,
pero, como puedo, quando su magestad y la Corte
han dado regla a la Capitanía como se combençe
de lo literal del mesmo capitulo de dichas Cortes.
A que se añade que, en qualquier negocio que
ocurriere en la Capitanía, tiene el Principado el
remedio prompto y eficaz assí para la buena administraçión de justicia como para el consuelo de
todos los litigantes en qualquier sentencia, provisiones o procedimientos que hagan los asesores de
la Capitania en todo el Principado y sus condados.
Luego, si vuestra señoría tiene assegurada la observançia de las constituciones por medio que tan
providamente previno su magestad y la corte, asseguro a vuestra señoría que me haçe fuerça esta
consideración, // 304v // que espero de la gran
comprensión y celo de vuestra señoría que se servirá de aplicar la suya para premeditarlo. Pero
como no se ha llegado a este lançe y insiste vuestra
señoría en la contrafacción que pretende ser un
fragante, que ha visto vuestra señoría en mi celo y
buena voluntad la disposiçión que he dado a mi
noticia que se sentía que mis antecessores huviessen creado tantas guardas y oficiales del tribunal,
tengo resuelto quitar de las quatro partes las tres y
los lugares y puestos que me han parecido superfluos, de aquí puede vuestra señoría reconoçer que
mi fin en lo executado no es otro ni lo será nunca
sino lo que he dicho a vuestra señoría repetidas vezes, que no sólo solicitaré la conservación de las generales constituciones, sino que yo seré el primero
que he de celar su observançia.
Y, en caso de que en algun tiempo paresca a vuestra señoría que los assessores de la Capitanía General han excedido los límites o ha havido pleito o
no ha havido pleito, ya corrido por los canales referidos de la segunda instancia, poca razón havrán tenido los quejosos, pues en donde interbienen

ministros del Real Consejo nunca puede dudarse
de su justificación. Si no huviere pleito, se han de
distinguir los tiempos y lo urgente de la occurrencia, en los quales casos pareze que, si se huviere faltado a la observancia de las generales constituciones, no es creible de lo justificado y celoso de los
señores virreyes antecessores míos, que si vuestra señoría lo huviera representado plácidamente,
siendo personas de tal jerarquía, no huvieran dejado de dar a vuestra señoría todo el consuelo y
aun asistencia para el reparo de las constituciones, como lo haré yo si en mi tiempo se ofreciere
ocasión. Sin embargo, de la observancia que de
cente- // 305r // nares de años a este parte han
conservado [mis antecesores en] estos cargos, y no
obstante todo lo refferido [para que vuestra señoría vea que en] mi ánimo no es de vivir con contensiones [jurisdicción y que] a vuestra señoría le
consta que he procurado manifestar esta [verdad] de particular estimaçión mía, que vuestra
señoría, con lo sumo [de su pru]dencia premedite
un medio que proporcionadamente [quede] vuestra señoría libre del escrúpulo, que yo, por mi parte, procuraré no sólo ajustarme a lo razonable
para conseguir muy conforme combenio, sino que
acordaremos en esta materia para que su magestad se sirva aprovar lo que acordaremos en esta
materia, para que las constituciones que vuestra
señoría pretende que pudieron padeçer alguna
inobservancia en los tiempos de mis antecessores
en estos cargos queden como vuestra señoría desea,
y con esso se verá vuestra señoría libre de las instancias y del riesgo de la visita, en que veerá vuestra señoría con las beras que me aplico a solicitar
a vuestra señoría el remedio de lo que no ha pasado en mi tiempo, esperando que vuestra señoría,
assí por el tiempo en que nos hallamos, tan preciso
para la universal combeniencia nuestra, como
porque en ninguna particularidad de las que
ocurren en este negocio tiene vigencia, assí por lo
que yo he dispuesto en la Capitanía General,
como vuestra señoría save, como porque no ay
parte lesa, espero que será motivo para que se tome
temperamento con un remedio tan proporcionado que todos cumplamos con nuestras obligaciones, como yo lo procuraré en todas las ocasiones
que fueren de la mayor combeniencia de vuestra
señoría, a quien guarde Dios muchos años. Barcelona, a 10 de março 1676. Don Juan Pacheco.

306r

En aquest mateix die lo síndich del General, de
orde de ses senyories, ha reportat al excel·lentíssim senyor lloctinent y capità general de sa magestat, que Déu guarde, en lo present principat
de Catalunya un memorial de subjectes per lo
ínterim del offici de diputat local de la col·lecta
de Lleyda, còpia del qual és assí cusit, signat de
lletra A.
306v

Divendres, a XX. En aquest die los magnífichs
assessors y advocat fiscal del General y present
casa de la Diputació, obtemperant a la deliberació per ses senyories presa lo die de 18 del corrent y per lo effecte en aquella contengut, són
anats a conferir-se ab lo excel·lentíssim senyor
marquès de Çerralvo, lloctinent y capità general
de sa magestat, que Déu guarde, en lo present
Principat. És anat a acompanyar-los Jaume Casas, altre dels verguers de ses senyoriesa.

307r

Dilluns, a XXIII. En aquest die Joan Trullers,
mercader, ciutedà de Barcelona, com a procurador dels majorals de la confraria de sant [Nicolau] Bisbe instituïda en lo convent de Sant
Francesc de la [present ciutat], consta de sa procura en poder de Jacinto Borràs, notari públich
de Barcelona, als 16 del present y corrent mes
de mars, certificatòria de la qual fa fe dit Borràs,
que·s assí cusida signada de lletra B, en dit nom,
constituït personalment en lo consistori de ses
senyories, ha jurat en mà y poder de ses senyories que, havent fet les diligències possibles en
trobar lo acte de la creació de aquell censal de
preu sinch-centes sinquanta lliures y penció
vint-y-set lliures, que tots anys rebia dita confraria sobre dit General, lo qual fonch extret en la
última extracció de lluicions de censals feta per
los predecessors de ses senyories als 12 de juliol
1674, no ha trobat aquell y per ço ésser feta certificatòria.

Señores diputados y oïdores del principado de Cataluña.»
305v

Dimars, a XVII. En aquest die és tornat en lo
consistori de ses senyories lo senyor deputat ecclesiàstich.

En aquest mateix die ha faltat en lo consistori
de ses senyories lo senyor deputat ecclesiàstich
per sa indisposicióa.

a. a continuació un memorial, transcrit a l’Apèndix 1, pàg.
1211.
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En aquest mateix die han fet relació los magnífichs assessors y advocat fiscal de la present casa
com han donat embaxada a sa excel·lència en
resposta de la carta de 10 del corrent y del vot se
havia fet sobre de aquella per dits assessors, advocat fiscal y doctors consulents aplicats, a la
qual los à respost que ab tota brevedat eligiria lo
medi, attès que ses senyories no·l havien elegit,
per a conferir y tractar lo ajust poden tenir les
contrafaccions que de present instan ses senyories contra lo tribunal de la Capitania General y,
elegit que seria, ho participaria a ses senyories.
a. a continuació una fe, transcrita a l’Apèndix 1, pàg.
1211.
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Y, axí mateix, féu de resposta que a les persones
eletes los encarragaria que dins lo temps assenyalat se prengués resolució sobre la materia y
que desijava sumament tingués son degut
//307v // effecte, per a què en lo sdevenidor no·y
hagués més contrafaccions, y que de sa part
procuraria lo més observant en guardar les
constitucions, que axò era lo que sa magestat,
que Déu guarde, manava y sa excel·lència tenia
obligació de complir.

Castellnovo. Vidit don Laurencius Matheu, regens. Vidit Exea, regens. Vidit Fernandez ab Heredia, regens. Vidit don Josephus de Boxados, regens.»
308v

Dijous, a XXVI. En aquest die s’és partit i de la
present ciutat lo il·lustre senyor deputat ecclesiàstich per negocis seus propis.
En aquest mateix die lo síndich del General és
anat ab un recaudo a sa excel·lència, dient-li se
servís abreviar la nominació de las personas per
la conferènçia en orde a las contrafaccions de la
Capitania General, per quant lo consistori tenia<n> encomanada la diligència en lo vot fet
per los assessors, y que sa excel·lència havia respost que ho faria.

Dimars, a XXIIII. En aquest die me han ordenat
ses senyories a mi, scrivà major del General, cusís y continuàs en lo present dietari una carta
que han rebut de sa magestat, la qual és signada
de lletra A y del thenor següent:
«A. El rey.
Diputadosa. Hase recivido vuestra carta de 29
del pasado en que representáis quan amenezada
se halla essa provinçia de ser imbedida de franceses con exército muy poderoso y las cortas fuerças
que ay en ella para su seguridad, las prevenciones
que está haciendo el paýs para el opósito y lo que
también por vuestra parte havéis deliberado en
orden a recrutar a toda priessa el tercio de quatrocientos hombres con que servís, a más de los
nueve mil escudos que estáis contribuyendo para
fortificaciones de Gerona, sin embargo de hallarse las rendas de esse General tan extenuadas, y
quan poco puede bastar esto si faltan las assistencias necessarias de infantería y cavallería, por lo
que me suplicáis sea servido de mandar se remitan los más promptos socorros que fuere possible
con la brevedad que requiere ocasión tan precisa.
A todo lo qual he querido respon- // 308r // deros
con particular gratitud del amor y celo [con que
procu]ráis aplicaros a todo lo que sea más de mi
[real servicio, pudiendo] estar ciertos del cuidado
que me queda de asistir [a essa] provincia como lo
insta la urgencia presente y la conservación y defensa de tan buenos y fieles vassallos, [a cuyo fin he
manda]do que las mesnadas destinadas a esse
exército sean muy [puntuales] y que, assí mismo,
se vaya adelantando y encaminando la gente de a
pie y a cavallo que se va juntando de levas destos
reynos, en que no se perderá ningún tiempo, como
más particularmente os lo dirá el marqués de Cerralvo, mi lugarteniente y capitán general, por
cuyas manos reciviréis ésta. Datado en Madrid, a
XII de março MDCLXXVI. Yo, el rey.

Disapte, a XXVIII. En aquest die és baxat en la
Llotja de mar de la present ciutat lo il·lustre senyor oïdor militar y s’és conferit en la casa del
General de aquella y en lo aposento del receptor
dels fraus per a vèurer los fraus y havia, y se han
trobat los següents: primo tres canas estamenya
parda apresa de casa mestre Francesch Marquès,
sastre; ítem duas pessas de roba vintena cap y
cua y set palms // 309r // de la matexa tela y deu
palms alamanya cambrallina, après tot de dos
moros diferents; ítem una pesa de stamenya cap
y cua de tir [de nou] canas, apresa de Mariàngela Grau, viuda de [Taradell]; ítem quatre canas
y un palm estamenya de sa color [apre]sa a Pere
Valent, traginer de Vich; ítem duas mantelladas
de la terra, duas canas cordellats vermells ab dos
trossos, après tot de Joan Barfull, perayre de Taradell; ítem un gipó de moqueals tallat après de
casa de Felip Ros, sastre de Martorell.
309v

Dimars, a XXXI. En aquest die, per medi del síndich del General, han enviat ses senyories al excel·lentíssim senyor lloctinent y capità general
de sa magestat, que Déu guarde, en aquest
Principat dos proposicions de subjectes. La una
per als llochs vuy vacans fins lo die de diputats y
oïdors de comptes dels tres estaments, y lo altre
dels llochs vaccants en las bolsas dels officis de la
present casa de la Diputació y General de Catalunya, las quals proposicions són assí cusides
signades de lletra A y Ba.

310v

(Abril MDCLXXVI)

Vidit don Melchior de Navarra, vicecancellarius. Don Franciscus Isquierdo de Berbegal, secretarius. Vidit don Paulus Villacampa, regens. Vidit don Michael de Calba. Vidit Marchio de

Dimecres, a VIII. En aquest die, essent arribat lo
die de aïr monsenyor nunci extraordinari de Sa
Santedat per mar ab dos galeras, que passa a
Madrid, obtinguda primer hora per medi del
síndich del General, li han enviat ses senyories a

a. l’original d’aquesta carta es troba intercalat entre els folis
307v i 308r del dietari.

a. a continuació dos memorials, transcrits a l’Apèndix 1,
pàgs. 1211-1213.
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donar la benvinguda en lo convent de Sant
Agustí, a hont posave. Són anats a donar-la Joseph Sauleda, cavaller, y lo doctor Gismundo
Buffill, ciutedà honrat de Barcelona, los quals
han fet relació a ses senyories com dit monsenyor nuncio los havie rebuts ab molta demostació de agasajo, fent molta estimació de la atenció de ses senyories, acompanyant-los al
tornar-se’n fins a mitx claustro alt de dit convent, a hont tenie son quarto, y per dos gentils
hòmens foren acompanyats fins a la porta que ix
al pati forà de dit convent.

carta dels senyors [...] Gerona ab què·ls participen com lo enemich és entrat [...] Empurdà ab
mil infants y mil cavalls, y que a un q[uart de]
lleuga de la vila de Figueres havien rendit la major part del tercio de la ciutat de Barcelona ab lo
mestre de camp [del] dit tercio, essen-se escapat
tant solament lo sargento major y alguns soldats
a la desfilada. Y, axí mateix, suplican a ses senyories se interposen ab sa excel·lència perquè envie
socorros de infanteria y cavalleria per a la defensa de aquella ciutat.
En aquest mateix die, a las quatre de la tarde,
han enviat ses senyories una embaxada a sa excel·lència, per medi dels senyors don Francisco
de Areny y Toralla, baró de Claret, y don Olaguer de Erill y Orcau, particiapant a sa excel·lènci a lo sobredit avís de la ciutat de Gerona y
suplicant-lo fos servit socórrer aquella ciutat ab
los socorros que necessita. E poch aprés tornats
que són estats los sobredits embaixadors en lo
consistori de ses senyories, han fet relació que sa
excel·lència havie respost «que en Gerona se hallava el tercio del señor marquès de Leganés, con
número de seyscientos infantes, el terçio del señor
duque de Medina Sidonia, con número de quatrocientos, y otros quatrocientos infantes de naciones y quatrocientos y diez cavallos, que procurarie
asistir a Girona con todo lo necessario.»

Dijous, a VIIII. En aquest die és vingut en la present casa de la Diputacio y consistori de ses senyories un camarer de monsenyor nuncio de Sa
Santedat a visitar a ses senyories y despedir-se de
part de sa il·lustríssima. Fonch rebut y acompanyat per los magnífichs assessors y officials de
la present casa, axí al anar com al tornar-se’n,
fins al cap de la scala de la present casa. Estigueren asentats ses senyories devall lo doser y lo dit
camarer ab una cadira fora del doser, a la part
dreta.
311r
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Disapte, a XI. En aquest die ha fet relació lo
doctor Pere de Cardona, servint lo offici de síndich del General, com lo dia de avuy, de orde de
ses senyories, és anat al excel·lentíssim senyor
lloctinent y capità general a effecte de dir-li,
com li ha dit, de part de ses senyories, que los
assessors, advocat fiscal de la present casa y consulents, en son vot fet últimament en orde a las
contrafaccions de la Capitania General, havian
encarregat a dit molt il·lustre consistori que lo
conferir-se esta matèria de ditas contrafaccions
havia de ser ab tota puntualitat y diligència y
que, axí, dit molt il·lustre consistori suplicava a
sa excel·lència que ab tota puntualitat se servís
anomenar las personas ab qui se havia de conferir dita matèria, com ja en dias atràs se li suplicaà
per medi del mateix síndich, que, altrament, dit
molt il·lustre consistori podria ser carregat de la
inobservància en la execució del contengut en
dit vot y seria forçós, altrament, cumplir a sas
obligacions. Y que sa excel·lència respongué
que sa intenció no era en manera alguna de
allergar lo conferir dita matèria y que de assò ne
podia estar cert dit molt il·lustre consistori, sinó
que la causa de no haver-se per encara anomenadas las personas ab qui se ha de conferir era
estada lo no haver pogut sa excel·lència tractar
dita matèria // 311v // ab lo molt reverent canceller, per ocasió de indisposició de dit molt reverent canceller, però que ab tota puntualitat procuraria en anomenar ditas personas per dita
conferència.

314r

Dijous, a XXIII. Festa del gloriós màrtir sant Jordi. En aquest die han rebut ses senyories una
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Dimars, a XXVIII. En aquest die Francesch Piquer, obtenint lo [offici de scrivà del] deffenedor del General de la present ciutat y col·lecta
de [Barcelona, constituït] personalment devant
del molt il·lustre deputat [militar, ... tro]bava
en la casa de la Seca de la present ciutat, [ha renunciat] lo dit offici de scrivà del deffenedor en
mà y po[der de dit] molt il·lustre senyor deputat militar y a favor [del doctor Isidro] Nicolau,
prevere, per ésser altre dels officis antichs y
[que·s po]den vèndrer. E lo dit senyor deputat
militar ha acceptada dita renunciació sí y en
quant per capítols y actes de Cort li és lícit y
permès, present jo, Joseph Sauleda, subrrogat
en lo offici de scrivà major del General de Catalunya, y presents per testimonis Gabriel Llor y
Hierònym Vidal, argenters, ciutedans de Barcelona. Semblant renunciació ha feta lo dit Francesch Piquer del dit offici de scrivà del defenedor y a favor del dit doctor Isidro Nicolau en
mà y poder del molt il·lustre senyor deputat
real, personalment trobat en la casa de sa pròpia habitació, que té als quatre cantons del Regomí. E lo dit senyor deputat real ha acceptat
dita renunciació si et in quantum et cetera, present jo, dit Sauleda en lo dit nom, y presents per
testimonis Silvestre Joanico, negociant, y Joseph Servinyant, jove sastre. Semblant renunciació ha fet lo dit Francesch Piquer del dit offici de scrivà del deffenedor y en favor del dit
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doctor Isidro Nicolau, prevere, en mà y poder
del molt il·lustre senyor oïdor ecclesiàstich y militar, personalment trobats en lo palau del rey
de la present ciutat. E los dits senyors oïdors ecclesiàstich y militar han acceptat la // 314v // dita
renunciació si et in quantum et cetera, present
jo, dit Sauleda, en lo dit nom y presents per testimonis Joseph Suriol, de la família del dit senyor oïdor ecclesiàstich, y mestre Francesch Canals, fuster, ciutedà de Barcelona.
En aquest mateix die ha fet relació lo doctor
Pere de Cardona, servint lo offici de síndich del
General, com lo die de aïr, de orde de ses senyories, anà a sa excel·lència del excel·lentíssim senyor lloctinent y capità general y li digué com lo
molt il·lustre consistori dels senyors deputats y
oïdors havian advertit que aparexia que lo termini que se inferia de aquellas paraulas «dintre
de breu temps», posadas en lo vot que los assessors y fiscal en dies atràs feren en orde a si podian ses senyories tractar per medi de conferència lo ajust aserca del reparo de las
contrafaccions de la Capitania General, sobre
las quals ja se havie firmat dubte en la Real Audiència, era f[...] com ditas paraulas, sols apar se
podrian allergar a un mes y que, axí, sa excel·lència se servís ab tota puntualitat immediatament anomenar las personas per a dita conferència, perquè aparexia passava o era passat dit
termini que ses senyories podian aguardar y pasar en la prossecució judicial de ditas contrafaccions, y que a demés seria faltar al jurament tenen prestat y al cumpliment de sas obligacions,
o bé sie servit tenir a bé se passàs havant . Y, de
altra part, digué a sa excel·lència, // 315r // de
orde de ses senyories, que tingués entès que lo
[que ...] tractar en dita conferència no era en
ma[nera alguna lo] apartar-se dit molt il·lustre
consistori de algun[...]sions tenia en orde a ditas contrafaccions, [perquè no podia] fer-ho si
no és declarant-se en la Real Aud[iència, ...]
dita conferència havia solament de ser per [a ...]
dit molt il·lustre consistori lo reparo de ditas
contra[faccions] per medi extrajudicial de dita
conferència [sens haver-se] de fer declaració judicial sobre ellas. Al que sa excel·lència respongué primerament, en quant [al pri]mer cap, que
no judicava per fàcil lo poder trobar llímit a
aquellas paraulas «dintre un breu temps», puis
lo que venia a ser llarch temps en un era breu en
altre, segons las ocupacions de quiscun, y que
axí no podia respecte de sa excel·lència dir-se
llarcha temps lo de un mes, sinó molt breu, hagut respecte a sasb ocupacions, y més ara, per las
moltas que se li han carrega<n>t. Però que, no
obstant axò, està lo molt il·lustre consistori as-

segurat de què faria puntualment la nominació
de las personas (de la) predita conferència y que
sa intenció no era passar-los ab raons y anar-se’n
a campanya sens haver anomenat ditas personas, conforme tenia antès havia fet alguns de sos
predecessors en lo offici, y que antes de anarse’n a campanya, en tot cas, anomenaria ditas
personas.
Y, en quant al segon cap, digué que la conferència era per a ajustar las matèrias y que, tractantse de ajust // 315v // com podia ser, que, en cas
aparegués haver-se de fer, no pogués lo molt
il·lustre consistori apartar-se de algunas de las
pretencions sobre què havia firmat dubte, però
que, en tot cas, estàs lo molt il·lustre consistori
assegurat y cert que tot quant se trobàs en la
conferència ser contrafacció, que sa excel·lència
seria lo primer que procuraria llevar-o, per
quant no era vingut a Catalunya a rompre constitucions, sinó a observar-las.
Dijous, a XXX. En aquest die s’és partit de la present ciutat lo il·lustre senyor don Joseph de
Amigant, de present deputat militar del General
de Catalunya per la ciutat de Manrresa, per cafers seus propis.
En aquest mateix die és tornat en la present ciutat y en lo consistori de ses senyories lo molt
il·lustre senyor deputat ecclesiàstich, lo qual era
anat en la ciutat de Vich.
En aquest mateix die és baxat lo il·lustre senyor
oïdor // 316r // real a la Llotja de mar de la present ciu[tat y en la casa] del General y en lo
aposiento del rece[ptor dels fraus de] aquella a
effecte de regonèxer los fraus [se havien
tro]bats en lo present mes de abril, y se han
trob[ats los següents]: primo vint-y-sis canas,
sis palms de vey[eta ...] apresa en frau de Bolla
de casa Francesch [Mo..., ...]ges del carrer de
Jesús; ítem vuyt canas tafatà doble, a un cap negre, [après] de casa mestre Joseph Pere, sastre;
ítem una cana de tafatà doble ab dos caps negre
après de una dona que passava per lo portal
Nou, la qual digué lo havia comprat al dit Pere
sastre.
316v

a. a continuació repetit y ratllat y que axí no podia respecte.
b. a continuació ratllat obligacions.
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Dimecres, a VI. En aquest die ses senyories, per
medi del síndich del General, han enviat al excel·lentíssim senyor lloctinent y capità general
de sa magestat en lo present Principat un paper
de embaxada, lo qual és assí cusit signat de lletra
A // 317r // y del thenor següent:
«A.

Excel·lentíssima senyor. Los deputats y ohidors
de comptes del General [de Catalunya represen]tan a vostra excel·lència que, havent tinguda queixa dels [arrendataris] dels drets de la Generalitat del present Principat y [altrament
certa] notícia dels grans fraus se fan a dits drets,
assenyaladament en las parts de las fronteras,
entrant y exint moltas y differents mercaderias
en la present provincia sens manifestar-se ni pagar-se los dits drets als officials del General y
Bolla, comboiant ditas mercaderias alguns soldats armats o bé recondir-las en alguns presidis,
apoiant estas operacions los governadors de algunas plaças y altres officials de guerra, tot a effecte que los dits officials del General y Bolla no
pugan fer aprehensió per via de frau de dites
mercaderias ni regonèixer les parts ont estan
recòndidas, per lo que los officials del General
són impedits lo poder cumplir a las obligacions
de sos respective officis y los officials, tant reals
com altres, se scusan o no poden donar lo favor
y asistència que per generals constitucions y capítols de Corts del present Principat són tinguts
y obligats donar a dits officials del General. Que
de la matexa manera an tinguda queixa y notícia
que per los portals de Mar y altres de la present
ciutat, sens denunciar-se ni pagar dits drets, entrarian differents mercaderias y algunas ab pretext de què són per lo servey y son palàcio, envian-se per ço algun bitllet o recado a las
guardas de dits portals. De tot lo sobre refferit
ne resulta notable dany y prejudici // 317v // als
drets de la Generalitat, en què consisteixen tots
sos emoluments, així que, a no prevenir-se de
remey, és cert no·s trobarie arrendatari que de
gran part das de arrendament de dits drets del
que fins vuy se à trobat, lo que poria ser ocasió
que, per falta de posibilitat y medis, la casa de la
Diputació, ab viu sentiment dels consistorials,
no poria continuar lo servey que ab son tercio fa
a sa magestat, que Déu guarde, per defensa de
la present província ni a les demés obligacions
de dita casa.
No obstant que los diputats y oïdors de comptes del General de Catalunya, segons las generals constitucions y capítols de Cort, poden,
com acostumen, prosehir per via de torp y altres
medis stillats contra totes y qualsevols personas
y officials, tant de guerra com de justícia, que
perturban y impedeixen als officials del General
las funccions de sos officis, tant en orde a las
aprehensions de fraus, reconeixenses de casas y
parts ont se suspita són las mercaderias ab què
se à fraudat a dits drets, com en totes les demés
coses tocants a la Generalitat, ab tot, desitjant
los deputats y oïdors de comptes evitar lo havera. l’original d’aquesta ambaixada es troba intercalat entre
els folis 316v i 317r del dietari.
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se de arribar a valer-se de dits medis per lo sdevenidor, a vista de la occurrència del temps y
que sens aquells, ab tota quietut, se conseguesca lo remey a dits excessos y per més abreviar y
facilitar aquell, suplican sie del servey de vostra
excel·lència manar ab cartas o orde de càmara
als governadors dels presidis y a tots y qualsevols altres officials de guerra que en manera alguna no impedescan ni pertorben, (ni) impedir
ni perturbar fassen per via directe (ni) indirecta
als officials // 318r // del General de Catalunya,
tant majors com menors, [la aprehensió] de dits
fraus, averiguació y reconeixensa de [aquells en
qualse]vol part y casa sian, tant dins las plaças
c[om ...], y, així mateix, ordenar al majordom y
demés [de la família] de vostra excel·lència, ab
lo dit pretest de ser per lo servey [de vostra excel·lència], ab bitllets, recados a les guardes dels
portals de la present ciutat ni de altra manera no
entren ni fasen entrar ni eixir [per los dits] portals robas ni altras mercaderias sens denunciar
primer [aquelles] si no és ab la forma y segons
està disposat per capítols de Cort, com [així] o
speran del bon zel y grandesa de vostra excel·lència.»
Dijous, a VII. En aquest die ha fet relació lo doctor Pere de Cardona, servint lo offici de síndich
del General, com lo die present és anat, de orde
de ses senyories, al excel·lentíssim senyor lloctinent y capità general a effecte de entregar-li, com
li entregà, la súplica o memorial que és cusit y
continuat en lo present dietari sots jornada de sis
del corrent, dient-li y explicant-li de paraula lo
contengut en ell. Y que sa excel·lència fou servit
respòndrer que scriuria als governadors de las
plaças de las fronteras que en manera alguna impedissen als officials del General la execució y cobransa dels drets de aquells, y que, antes bé, donassen tota la asistència fos menester a aquells
per dita exacció. Y, juntament, que digués al
molt il·lustre consistori que, per quant sa
excel·lència tenia notícia que, no obstant la
prohibició tenia feta de entrar robas de França al
present Principat, hi havia alguns officials del
General que eran medi de entrar, y entravan, algunas robas y mercaderias de França, fosen servits ses senyories ordenar a dits officials no fessen
tal, y, en cas fos menester, castigassen a dits sos
officials. Y, // 318v // axí mateix, que li digué sa
excel·lència, en orde a dita súplica, que sa
excel·lència no creya hi hagués en sa casa criat algun que, en nom de sa excel·lència, hagués ordenat a las portas entrar roba o mercaderia alguna
sens pagar los drets del General, però que, no
obstant axò, donaria orde a sos criats y família
que en manera alguna fessen tal. Y que estave bé
y [...]be en prosseguir lo estil y modo de sos predecessors quant tingués alguna roba o mercaderia que entrar per son servey y de sa casa.

[ 1676 ]

[ 1676 ]

E més, fa relació dit síndich que à dit a sa excel·lència, de orde de ses senyories, que, per haver tingut lo consistori notícia que sa excel·lència tal vegada se’n aniria a campanya sens
anomenar las personas per la conferència en
orde als negocis de las contrafaccions de la Capitania General, per haver sa excel·lència estat
ocupat estos dies y reparar en donar ple[...] a las
duas personas anomenadoras per a dit negoci, li
suplicà lo dit molt il·lustre consistori que, no
obstant lo dit, anomenàs [...] personas antes de
anar-se’n a campanya, no obstant embaracés lo
dit ple poder, suposat que bé podria sa excel·lència, sens donar dit ple poder, anomenar
ditas personas per a què conferissen la matèria y
després fessen consulta a sa excel·lència per a
què prengués la resolució deguda en orde a dits
negocis. Perquè, altrament, seria forçós al molt
il·lustre consistori passar havant en la prossequució de la instància de la declaració de ditas
contrafaccions per cumplir a sas obligacions. Y
que sa excel·lència ha respost a dit síndich que,
en effecte, estos dies havia estat molt ocupat en
las prevencions de sa partida a campanya y que
dita partida seria lo endemà o lo [altre], conforme tenia dit dia y poc antes escrit a dit molt
il·lustre consistori. Y que per ningun cas tenia
temps per a resòldrer-se en la nominació de ditas personas, y que se asseguràs lo dit molt
il·lustre consistoria // 319r // que la intenció de
sa excel·lència en manera alguna [...] conferència, y que posat en campanya seria [...] en la
present ciutat tenir lloch per a resòldrer dita
[...] de personas per dit effecte.

massas [..., acom]panyats de molts officials del
General, són anats a do[nar ...] al excel·lentíssim senyor don Anilo de Gusman, conde de
Lu[miares, marquès] de Castellrodrigo, grande
de Espanya, tenia son palàcio [...] Riera de Sant
Joan, en las casas de Calvó, estava d[...] ésser
arribat de la cort cansat, estimà molt a ses senyories [...], y després de haver-li donada la
benvinguda se’n tor[naren en la] present casa
ab lo mateix acompanyament.
Diumenge, a XVII. En aquest die, a las quatre
horas de la tarda, és vingut a la present casa a
tornar la visita a ses senyories lo excel·lentíssim
senyor don Aniello de Gusman, conde de Lumiares, marquès de Castellrodrigo, grande de
Espanya. Fonch rebut per los magnífichs assessors y advocat fiscal al replà de la scala de la present casa de la Diputació y per altres officials del
General fins a la entrada. Aguardavan a sa excel·lència los senyors oïdors militar y real al cap
de la scala ab verguers ab massas //320v // altas y
junts se’n entraren a la capella petita, que estava
ben adornada. Y després de haver fet un rato de
oració se alsaren y se encaminaren per lo hort
dels Tarongers a la sala dels Reys, y a la porta
qui entra en dita sala aguardaven los demés senyors consistorials, y, fent-se las degudas cortesias, se’n entraren en lo consistori, fent entrar
en totas las portas lo dit excel·lentíssim senyor
don Aniello. Y se assentaren baix del dosser, assentant-se dit senyor don Aniello de Gusman al
mitg dels senyors deputats ecclesiàstich y real,
per ésser absent de la present ciutat lo senyor
deputat militar. Y digué a ses senyories que era
arribat a la posta de la cort de sa magestat y que
se partia manyana per la campanya, offerint-se
en tot lo que poria obrar en benefici de la província. Estimaren ses senyories, per orga del senyor deputat ecclesiàstich, la mercè y honra feya
sa excel·lència al present Principat y poch aprés
se despediren. Y acompanyaren ses senyories
consistorialment a dit excel·lentíssim senyor fins
a la sala de la plaça de Sant Jaume y, mirat
aquell, lo acompanyaren fins al cap de la scala,
despedint-se ab moltas cortesias, y los magnífichs assessors y advocat fiscal fins al replà de la
scala de la dita present casa y los demés officials
fins a la porta, aguardant fos encotxat.

Divendres, a VIII. En aquest die me han ordenat
a mi, scrivà major [del General], cusís en lo present dietari una carta del excel·lentíssim senyor
[lloctinent y capità] general de sa magestat, que
Déu guarde, en lo present Principat, [en la]
qual se despedeix de ses senyories per anar a la
campanya, la qual és signada de lletra A.
Dilluns, a XI. En aquest die me han ordenat ses
senyories a mi, scrivà major, cusís en lo present
dietari una carta dels molt il·lustres senyors deputats // 319v // del regne de Aragó en orde que
lo Capítol de Tortosa puga tràurer los fruyts del
lloch de Calazeite sens pagar drets, com en dita
carta més lalrgament és de vèurer, la qual és signada de lletra Bb.
320r

321r

Dimecres, a XX. En aquest die és tornat en lo
present consitori y en lo consistori de ses senyories lo il·lustre senyor deputat militar, que
ere anat fora la present ciutat per afers seus propis.

322r

Dimecres, a XXVII. En aquest die, per part dels
arrendataris dels drets [del Ge]neral y Bolla, és
estat representat a ses senyories que en lo [moll]
de la present ciutat se trobave una galera de la

Divendres, a XV. En aquest die ses senyories,
obtinguda primer hora per [medi del síndich
del] General, consistorialment, ab verguers ab
a. a continuació una carta, transcrita a l’Apèndix 1, pàgs.
1213-1214.
b. a continuació una carta, transcrita a l’Apèndix 1, pàg.
1214.
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república de Gènova, la qual portava moltas y
differents mercaderias que devian pagar los
drets, y que seria de conveniència gran asistís en
lo portal de Mar lo veguer de la present ciutat
per regonèixer las personas que compran y entran las ditas mercaderias sens pagar los dits
drets. E ses senyories han enviat a sercar a don
Hierònym de Miquel, que vuy se troba veguer,
y li han dit fes la dita asistència als dits arrendataris per lo jurament tenie prestat. E lo dit veguer ha respost que la farie de molt bona gana.
En aquest mateix die han enviat ses senyories a
Joseph Blanch, altre dels verguers del consistori
de ses senyories, en casa de Pere Màrtir Carreras, altre dels ajudants del magnífich racional de
la present casa, per a dir-li que vingués en la present casa, que ses senyories lo havian menester.
E lo dit Joseph Blanch à fet relació a ses senyories com los de casa de la pròpia habitació del
dit Carreras li havian dit que lo dit Pere Màrtir
Car- // 322v // reras se trobave fora la present
ciutat, que ere anat a la de Lleyda.
Divendres, a XXVIIII. En aquest die lo tribunal
del Sant Offici de la Inquisició del present Principat, per medi de don Francisco de la Blan[...],
secretari que deu ésser del dit sant tribunal, ha
enviat un paper de embaxada a ses senyories, lo
qual paper és assí originalment cusit signat de
lletra A y del thenor següent:
«A. Ela tribunal del Santo Officio me ha mandado deçir a vuestra señoría como está en quieta y
pacífica possessión de un horno a donde se á amasado y bendido el pan que entra franco para el
abasto por tiempo de más de quarenta años, y del
qual no se halla memoria de hombres en contrario. Y la cantidad, según pareçe, de los registros
que a entrado franca an sido seiscientas quarteras
de trigo. Y la ciudad de Barcelona áb // 326r//c
pretendido persuadirse que el horno co[...] en perjuizio de sus privilegios y singular[mente ...] de
14 de julio del año de 1674, en virtut [del ...] poder aver en esta dicha ciudad horno a[...] a el tribunal, quejándose de los fraudes que [...] a la
qual satisfizo el tribunal diziendo que [...] perjudicar a la Ciudad y que el tribunal no podía [...]
entradas, que esto estava en manos de la Ciudad
[...] de las puertas o entradas, sobre lo qual pasaron di[...] recados de urbanidad. Y el tribunal,
por dar gusto a la Ciudad y escusar todo género
de queja y ocasión de [...], propuso que la Ciudad
administrase dicho horno, poniendo pesona de
a. l’original d’aquesta ambaixada es troba intercalat entre
els folis 322v i 323r del dietari.
b. a continuació mal relligats i amb numeració errònia els folis 323 i 324, que haurien d’anar entre els folis 335 i 336.
c. els folis 326 a 335 es troben mal relligats i amb numeració
errònia entre els folis 325 i 336
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sua... y para facilitar el suceso, de consentimiento
de ambas partes, se nombraron personas por cada
una de ellas que confiriessen el modo más proporcionado para que la Ciudad no quedase defraudada ni el tribunal perjudicado. Y de su parte se
propuso que el medio más adequado era que la
Ciudad administrasse dicho horno, dando todas
las oficinas a él pertenecientes y que el hornero
puesto por la Ciudad correspondiesse a los pobres
presos y ministros con el provecho que siempre á
acudido el hornero del tribunal. Y después de varios discursos no quiso la Ciudad venir a partido
alguno, sino insistir en que se havia de cerrar dicho horno, dejando precisa y restringida facultad
de amasar para los ministros sin poder vender lo
que sobrase de la franquesa, sobre que envió recado
por escripto en 13 del corriente, a que se respondió
que, por lo que tocava a los ministros en particular, cederían de su derecho, pero que era materia
que tocava a el común del gremio y administración de // 326v // haçienda, que no era patrimonio
particular sino de su magestad y del fisco de la Inquisición, y que no se creía que la mente de su magestad obiese sido perjudicar a el Santo Officio y que
el intento del tribunal erab ... a la buena correspondenzia y para evitar enbarazos avía resuelto dar
qüenta de todo a el excelentísimo señor
inquisidor general y señores del consejo de la Inquisición para que lo representasen a su magestadc, que
mandase lo que fuese servido, y que la Ciudad podía mandar acudir a la corte, con que se facilitaría
la solución de la duda. Y el tribunal escrivió en 16
del corriente y estava en fe de que la Ciudad havía
hecho lo mesmo. Y en estos términos de urbanidad y
justificación por parte del tribunal, sin darle aviso,
el día 27 del corriente por la mañana, <y> envió diferentes personas a tomar las calles de la Inquisición
y registrar indiferentemente todas las personas que
salían del real palacio de ella, haciendo differentes
actos para turbar la possessión del Santo Officio, de
que teniendo noticia, judicialmente se despecharon
generales con penas y censuras contra los turbadores, los quales no se quisieron abstener, y por conservar la possessión del tribunal fueron dos declarados
solamente. Y porque entre semejantes comunidades
es razón que se proceda con toda atención y términos de razón y justicia, y sean agenos de su grabedad los procedimientos de echo, majormente estando consultado a los superiores por parte del
tribunal. Y, teniendo los de // 327r // la Ciudad a
quien pedir justicia, representa a vuestra señoría
lo que pasa en este caso, para que sea de su servicio
interponerse en que estas materias corran por terminos de justizia, como espera de la buena correspondencia profesa a vuestra señoría y de la que a
inspirimentado el [tribunal].»
a. a continuació un espai en blanc d’uns 20 mms.
b. a continuació un espai en blanc d’uns 20 mms.
c. a continuació ratllat lo que fuese servido.
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[E ses senyories], per orga del senyor deputat
ecclesiàstich, han fet de resposta mirarien lo dit
paper y procurarien acudir al que lo dit sant tribunal demana.

que serà la més acertada, y manant-nos avisar, si
li aparexerà, de aquella per a què puga aquest
consistori ab més acert respòndrer a dit recado.»

Disapte, a XXX. En aquest die ses senyories, per
medi del síndich del General, han enviat un paper de embaxada als molt il·lustres senyors concellers de la present ciutat aserca las differèncias
entre la dita present Ciutat y los molt reverents
pares inquisidors y tribunal del Sant Offici, com
més llargament a dit paper és de vèurer, que·s
assí cusit signat de lletra B y del thenor següent:

E poch aprés és tornat en lo consistori de ses senyories lo dit senyor síndich y ha fet relació que
los molt il·lustres senyors concellers havian respost que conferirien la matèria y respondrien al
pa- // 328r // per de ses senyories.

«B. Molta il·lustre senyor. Los diputats y oïdors
de comptes del General de Catalunya diuen a
vostra senyoria que lo die de aïr, que comptavem als 29 del corrent, rebé aquest consistori
un recado en scrits de par dels molt il·lustres pares inquisidors, ab lo qual referexen los recados
de urbanitat que an precehit entre dits pares inquisidors y vostra senyoria sobre las differèncias
cessen sobre lo reduir lo forn de p<l>a y fleca
que és dins los patis de dita Inquisició als llímits
que vostra senyoria pretén. Y, per no haver-se
aquellas acordat, lo die de 27 del corrent, per
part de vostra senyoria, diuen ab dit recado, se
avrian enviades differents personas als entorns
de dita Inquisició per regonèxer las que axien
de aquella, per vèurer si aportavan pa de dita fleca, fent per ço differents // 327v // actes en perturbació, segons diuen, de la possessió de Sant
Offici, del que se hauria originat publicar algunas censuras per dits pares inquisidors, los
quals, ab dit recado, significan desijar que ditas
matèrias se terminan per justícia, demanant per
ço que aquest consistori se interpose ab vostra
senyoria per a què tinga a bé de què ditas differèncias corrian y se ventillan per los tèrmens
judiciaris.

E més ha fet relació de com se era conferit [ab
lo molt reverent] don Balthazar de Prado, inquisidor major [...] ses senyories li ere estat ordenat y li havie participat [...] havien fet ses senyories y la sobredita resposta [...] senyors
concellers, offerint de part de ses senyories que
[en ... res]posta de la Ciutat sobre la matèria se
participa[ria al sant tri]bunal de la Inquisició, y
que ses senyories se alegrarian [...] son medi pogués tenir lo negoci algun ajust a gust de tots. A
què havie respost lo dit molt reverent don Balthazar de Prado que lo sant tribunal estava cert
de la merçè li feye lo molt il·lustre consistori de
ses senyories, de la qual feya tota estimació y
apreci.
328v

Y, per no faltar aquest consistori al que ab dit
recado se li demana, y altrament per lo molt affecte y desitge, en quant puga, per mediar per
evitar contravèrsias entre dit sant tribunal y vostra senyoria, ha resolt aquest consistori dir a
vostra senyoria que tinrà a particular ditxa y estimació de poder conseguir de què ditas matèrias se vantillan per los medis judiciaris, no recaent estos en prejudici de vostra senyoria y llur
pretensió, perquè lo ànimo y intensió de aquest
consistori no és per esta sa intersació voler prejudicar en cosa a las parts, sí, emperò, de conservar y continuar la recíprocha uniformitat y correspondènçia que entre dit sant tribunal, vostra
senyoria y esta casa ha sempre estada, y ex(í)
vostra senyoria hi penrà la resolució serà servit,
a. l’original d’aquesta ambaixada es troba intercalat entre
els folis 326v i 327r del dietari.
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(Juny MDCLXXVI)
Divendres, a V. En aquest die ha fet relació lo
doctor Pere de Cardona, servint lo offici de síndich del General, com de orde de ses senyories,
en dias atràs, se conferí ab lo senyor doctor y canonge Benet Atxer, de present rector de la universitat literària de la present ciutat de Barcelona, a effecte //329r // de dir-li, com li digué, que
lo molt il·lustre doctor [...] Joseph Manyer, de
present oïdor ecclesiàstich, havia [...] molt
il·lustre consistori de què, no obstant que [...
prò]xim passat, per trobar-se axí mateix oïdor
[ecclesiàstich ...] fet present en tots los graus de
filosofia, per ser un [...] de dita facultat o art, en
lo any present y [...] se li havian retingut algunas propinas de [alguns fraus] hi havia hagut,
dubtant lo fer-lo present a ells. Y que [...] rector
se servís representar-o a dit col·legi junt ab las
[rahons] que assistian al molt il·lustre consistori
per a què qualsevol [...] aquell fos fet present en
qualsevol col·legi, com eran, lo [...] los ecclesiàstichs presents en sa carredal, en virtut de differens [conces]sions e indults a postòlichs a las
distribucions, essent [com] és prou major la repugnància per a la presència a las [...]tribucions
ecclesiàsticas que per la presència de un grau de
qualsevol col·legi, y estilar la molt il·lustre ciutat
de Barcelona, sempre que en la present casa sorteja un carredàtich de sa universitat, donar, com
dóna, lo salari de la càtreda al tal molt il·lustre
consistorial y, axí, fent-lo present a ella. Y, a més
del dit, pagar-li lo sutstitut ab altre tant salari,

dexant la elecció de aquell al dit consistorial,
com de present està succeshint ab lo molt
il·lustre senyor doctor Joan Alòs, diputat real y
carredàtich de medecina en dita universitat. Y, a
més de les dites rahons, altres rahons y sobre totas lo haver-se sempre inconcusament observat
donar als dits consistorials la dita presènçia, esperant, com esperava lo dit molt il·lustre consistori, de dita representació de dit rector lograr
son fi y perseverància en dita consuetut. Y que
dit rector // 329v // respongué que asseguràs al
molt il·lustre consistori que per sa part avivaria
en quant podria la representació a las quatre
personas que per est effecte se havian anomenat
de dit col·legi per lo mateix col·legi. Y que seria
bé se li donàs alguna còpia de dits indults y concessions apostòlicas.
Vist lo que en altre die, per dit síndich, de orde
del molt il·lustre consistori fonch aportada al dit
rector una còpia autèntica de un vot fet per los
magnífichs assessors, advocat fiscal de la casa y
doctors consulents en lo any 1631, en lo qual se
conte que lo il·lustríssim senyor bisbe de Lleyda, aleshores diputat ecclesiàstich, en virtut de
las concessions y indults apostòlichs concedits a
la present casa, devia ser fet present en la santa
Iglésia de Lleyda, y que, en cas de contravenció,
podia lo molt il·lustre consistori prosseguir contra los contrafahents en la forma en semblants
casos acostumada. Al que dit rector respongué
que participaria dit vot a ditas quatre personas
anomenadas y es forçaria la matèria lo possible.
Y que lo endemà vingué lo dit rector a la present casa a trobar a dit síndich y li digué que, no
obstant tot lo dit, encara se reparava per ditas
personas elegidas y dubtava en fer-se present a
dit molt il·lustre senyor oïdor ecclesiàstich en
dit col·legi. Vist lo que fou donat orde per lo
molt il·lustre consistori a dit síndich que donàs
part de tot lo dit al molt il·lustre consistori dels
senyors concellers, com a amo y patró de dita
universitat, per a què se servís enviar un recado
a dit rector ordenant-li que en dit col·legi se fes
present a dit molt il·lustre senyor oïdor ecclesiàstich, com era just, com en effecte ho féu dit
síndich, donant // 330r // dit recado a dits molt
il·lustres senyors concellers. Y [...] per a què lo
molt il·lustre consistori dels senyors diputats y
[oïdors podia], en virtut de dit vot, prosseguir
contra dels de [...] forma en dit vot expressada.
Emperò, que pri[mer li havia apa]regut millor
valer-se del medi suau de sas senyorias [...] senyors en dita universitat. Al que dits molt
[il·lustres senyors] concellers respongueren enviarian a sercar a [dit rector y li] donarian dit
orde, com en effecte lo enviaren [a sercar y
dona]ren dit orde, y, obtemperant a aquell, se
han entregat [a dit] molt il·lustre senyor oïdor
ecclesiàstich las propinas que per dit col·legi se li
163

eran estadas retingudas, fent-lo en aquell present.
En aquest mateix die los molt il·lustres senyors
concellers de la present ciutat, per medi de son
síndich, han enviat a ses senyories un paper de
resposta al recaudo que ses senyories los enviaren per medi del síndich del General lo die de
30 del present, lo qual paper és assí cusit signat
de lletra D y del thenor següent:
«D. Molta il·lustre senyor. Responent los concellers de la ciutat de Barcelona al recado que en
scrits, per part de vostra senyoria, los fonch reportat lo die dels 30 del passat contenint y expressant que, per part dels reverents pares inquisidors, se havia participat a vostra senyoria los
recados de urbanitat que havian precehit entre
los dits reverents pares inquisidors y esta Ciutat
sobre las differèncias del poder vèndrer pa son
flaquer y que, per obviar-o, se havian enviat per
apart de la Ciutat differents personas per a regonèxer las que exian de aquella fleca, per vèurer
si aportavan pa, dient se’ls feyan actes de perturbació a la possessió tenian, del que se era
originat promulgar algunas censuras per dits reverents pares inquisidors contra algunas de
//330v // ditas personas, y que ab dit recado desitjaven que estas matèrias se terminasen per justícia,
demanant la interposició de vostra senyoria per a
què se proseguís per dits medis y que, per no faltar
vostra senyoria al que ab dit recado, per part de
dits reverents pares inquisidors, era estat demanat
y altrament per fran effecte y desitg té vostra senyoria de què se medien estas cosas, en quant se
puga, obviant controvèrsias entre lo sant tribunal
y esta Ciutat, lo que és tant digne del zel de vostra
senyoria, diuen los concellers a vostra senyoria
que la Ciutat té per privilegis reals, los quals per los
sereníssims senyors reys, de gloriosa memòria, li
són estats concedits, lo privar carnisserias, flecas y
altres cosas tocants a la administració de la annona
y que, segons ells, usan de so(n) dret en empenyorar los ciutedans van a comprar en las parts exemptas y, per consegüent, obra per medis judiciaris y
no violents ni fora de son quici, majorment quant,
desitjant y volent procehir per dits medis, té evocada causa en la Real Audiència a relació del magnífich doctor Joseph Aleny y, per consegüent, estimant a vostra senyoria lo bon zel ab què vostra
senyoria manifesta y los desitgs té esta ciutat de
donar gust a vostra senyoria y als reverents pares
inquisidors en quant sie possible, dóna la present
resposta a vostra senyoria fent lo degut aprecio de
la bona intenció de vostra senyoria.»b
a. l’original d’aquest paper es troba intercalat entre els folis
329v i 330r del dietari.
b. a continuació una procura, transcrita a l’Apèndix 1, pàg.
1215.
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331r

Dimars, a VIIII. En aquest die lo reverent Pere
Joan Nin, en philosofia y santa theologia doctor, prevere en la iglésia parroquial de Nostra
Senyora del Pi beneficiat, com a procurador per
les cosas devall scritas juntament ab altres y insolidum, constituït y ordenat del magnífich Joseph Bas, doctor en medecina, ciutedà de Barcelona, cerdenser dels salaris que·s deposan en
la taula de cambi de la present ciutat en compte
dels molt il·lustres senyors deputats a effecte de
pagar los salaris dels nobles y magnífichs doctors de la Real Audiència del present Principat,
com de sa procura consta en poder del doctor
Jaume Rondó, notari públich de Barcelona, a
13 de octubre 1662, la qual és assí cusida signada de lletra A, en dit nom, constituhit personalment en lo consistori de ses senyories ha renunciat en // 331v // mà y poder de ses senyories,
pure et simpliciter, lo dit offici de credenser dels
salaris dels dits nobles y magnífichs senyors doctors de la Real Audiència en favor del reverent
Anthoni Bas, prevere, en la iglésia parroquial de
Sant Jaume de la present ciutat beneficiat, per
ser dit offici dels antichs y que·s poden vèndrer.
E ses senyories han acceptat dita renunciació si
et in quantum, essent presents per testimonis
Joan Puig, botiguer de telas, y Joseph Cortès,
veler, ciutedans de Barcelona.

Capitania General, // 332r // que quant no al
molt il·lustre consistori li seria [forçós passar
ha]vant per cumplir a llurs obligacions, y que
[...] sa excel·lència que no tenia lo consistori
cosa de major [obligació ...] ni que li donàs major cuidado. Y que sa excel·lència respongué
que las insiculacions [...] eran vingudas y que en
tenir-las las enviaria [...] que als governadors de
las fronteras, per las [moltas ocupa]cions, no
havia encara escrit, però que daria [orde propera]ment se’ls scrigués. Que lo tràurer lo tercio
[de Puigcerdà] no seria fàcil, perquè, encara
que se tragués gent de las plasas, no·s podria
tràurer ningú de Puigcerdà, [antes bé sem]pre
hauria de restar aquella plaça com està vuy, per
ser [tant] apartada de nosaltres y tant cercana al
enemich. Emperò, que estàs cert lo molt il·lustre consistori que quant pogués procuraria en
donar-li gust en lo dit. Que las moltas y graves
ocupacions eran causa de no haver encara tingut lloch per a resòldrer la nominació de las personas per a la conferència de las contrafaccions
de la Capitania y que quant antes ho faria. Y que
no tenia majors ganas lo molt il·lustre consistori
que sa excel·lència mateix de axir d’esta matèria,
per no servir a sa excel·lència de altre cosa més
que de ambaràs.
332v

En aquest die ha fet relació lo doctor Pere de
Cardona, servint lo offici de sindich del General, com lo die de ahir, de orde de ses senyories,
se conferí ab lo excel·lentíssim senyor lloctinent
y capità general a effecte de dir-li, com lo digué,
en primer lloch si encara havia rebut las insiculacions de sa magestat, que Déu guarde, dels
llochs vaccants que lo molt il·lustre consistori
estimaria las lis entregàs per poder fer la insiculació. En segon lloch, si sa excel·lència era estat
servit de scríurer als gobernadors de las plasasa
de las fronteras, lo que en dias atràs se havia suplicat a sa excel·lència en orde a què dits governadors en manera alguna fessen obstagla ni embaràs als officials del General en la exacció dels
drets de aquell. Antes bé, que aquells donassen
tot favor y ajuda en cas fos menester. En terçer
lloch, que lo molt il·lustre consistori suplicava a
sa excel·lència, com moltes altres vegades ho
havie fet, se servís tràurer lo tercio ab què la present casa serveix a sa magestat del presidi de
Puigcerdà, per haver ja molt temps estava en ell
y altrament. Y, en particular, en la primera ocasió que se sperava de haver de tràurer soldats de
las plaças per a campanya y que tingués dit tercio campanya, y junt a sa excel·lència. En quart
lloch, que instava a sa excel·lència ab tot encariment se servís anomenar las personas per la conferència dels negocis de las contrafaccions de la

Divendres, a XII. En aquest die me han ordenat
ses senyories a mi, scrivà major del General, cusís y continuàs en lo present dietari una carta de
sa magestat, que Déu guarde, que han rebut en
resposta de la que ses senyories li scrigueren a
28 de abril pròxim passat, la qual és signada ab
lletra E y del thenor següent:
«El rey.
Diputados.a He visto la carta que me escrivisteis
en 28 del passado con motivo a la entrada que hicieron franceses en essa provincia derrotando el
tercio con que essa ciudad de Barcelona me sirve y
el desconsuelo que me representáis ha occasionado
este sucesso a todo esse Principado, viendo los daños
que del se pueden seguir y la falta de medios que
ay para el opósito, por lo que me suplicáis mande
imbiar los mayores socorros que sean posibles con
la brevedad que requiere esta urgencia. Y he querido responderos que me hallo con la gratitut y estimación que merecçe el zelo con que acompañáis
esta representaçión, por ser muy propia de vuestra
fidelidad y amor a mi real servicio. Y considerando lo mucho que conviene asistir a la defensa de
todo esse Principado, como porçión tan grande de
mis // 333r // reynos, se quedan haciendo a esse fin
los [esfuerços possibles y] he procurado la marcha
de los que estan [movidos y se] continuará con el
a. l’original d’aquesta carta es troba intercalat entre els folis
332v i 333r del dietari.

a. a continuació ratllat fronteras.
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cuidado que tanto [importa, como más] individualmente lo entenderéis del [marqués de
Cer]ralbo, mi lugarteniente y capitán general,
por [cuya mano reci]viréis ésta. Datado en
Aranjuez, a XIIII [de mayo MDC]LXXVI. Yo, el
rey.
Vidit don Melchior de Navarra, vicecancellarius. Don Francisco Isquierdo de Berbegal, secretarius. Vidit Exea, regens. Vidit don Laurencius
Matheu, regens. Vidit don Michael de Calba. Vidit Marchio de Castellnovo.»
En aquest mateix die, per medi del síndich del
General, han enviat ses senyories un paper de
embaixada als molt reverents pares inquisidors
en resposta del que per dits pares inquisidors
fonch reportat a ses senyories en jornada de 29
del passat, lo qual paper de embaixada és assí
cusit signat de lletra F y del thenor següent:
«Molta reverents senyors pares inquisidors. Responent los deputats y oïdors de comptes del
General de Catalunya al recado que en scrits,
per part de vostra senyoria, los fonch reportat lo
die de 29 de maig proppassat a effecte de interposar-se aquest consistori per a què las differèncias mencionades en dit recado eren entre lo
sant tribunal de vostra senyoria y la present ciutat se ventilassen, diuen a vostra senyoria que,
fent lo degut aprecio de dit son // 333v // recado
y affectant cuitar totas controvèrsias entre comuns y, assenyaladament, entre aqueix sant tribunal de vostra senyoria y esta ciutat, ab molt
gust an feta dita interposició havent significat ab
recado als molt il·lustres senyors consellers de
aquesta ciutat fosen servits venir a bé a què ditas
differèncias no correguessen per altres medis ni
procehiments que per los de justícia, com
aquest consistori s’o prometia de ses senyories y
o tindria a particular estimació. Al qual recado,
per part de dits molt il·lustres senyors concellers, en sustància se’ns à respost dient-nos que
dita ciutat, per privilegis reals, li està permès lo
privar carnicerias, flecas y altras cosas tocants a
la administració de la annona y que, segons ells,
usa de son dret de enpenyorar los ciutadans van
a comprar en las parts exemptas, y que per dit
effecte té evocada causa en la Real Audiència a
relació del magnífich Joseph Aleny, y que, per
consegüent, obra per medis judiciaris y no violents ni fora de son quici. Per lo que dits deputats y oïdors de comptes participan a vostra senyoria lo que han obrat com també la resposta
los és estada feta per dits molt il·lustres senyors
concellers y diuen a vostra senyoria que tindran
particular gust sie aquella adequada al pretès per
a. l’original d’aquesta resposta d’ambaixada es troba intercalat entre els folis 332v i 333r del dietari.
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vostra senyoria, y quant no·u sie sentiran lo no
haver pogut lograr la dicha de servir, com desitjen, a vostra senyoria en tot lo que se offeresca
del servey de vostra senyoria y sant tribunal.»
Dissapte, a XIII. En aquest die, per orde de ses
senyories, Joan Quadres, procurador fiscal del
General de Catalunya, y Joseph Sauleda, subrrogat de scrivà // 334r // major del dit General,
se són conferits en las [...] habitació de la senyora Àngela Martínez y Folcras [...] presentar
a la dita senyora Martínez una requesta [...] és
estat llevat acte per mi, dit scrivà major, [instant
lo dit] procurador fiscal, lo qual acte és assí originalment [cusit y sig]nat de lletra A y del thenor següent:
«Noverinta universi quod anno a Nativitate Domini m[illesimo sexcentesimo] septuagesimo sexto, die vero decima tercia [mensis junii] eiusdem
anni intitulata presente, et ad hoc vocato atque
requisito me, Josepho Sauleda, milite, secretarioque et scriba majore Generalis principatus Catahlonie subrrogato, et presentibus Josepho Angirot et Francisco Borrell, ferreriis, Barcinone
civibus, pro testibus ad ista vocatis specialiter et
assumptis, Joannes Quadras, procurator fiscalis
dicti Generalis, dicto nomine, constitutus personaliter coram et ante presenciam domine Angele
Martinez et de Folcras, personliter reperte in domibus sue propie habitacionis, scitis in presenti civitate Barcinone, in platea dive Anne, qui dicto
nomine eidem obtulit et presentavit seu per me,
dictum scribam majorem, obtulere et presentare
petiit et requisivit quandam in scriptis papiri requisicionis scedulam thenoris sequentis:
«Molt bé sab y ignorar no pot vostra mercè, senyora Àngela Martínez y de Folcras, com a procuradora de Diego Martínez, son fill, com en la
extracció dels censals feta als 12 de juliol 1674
per los molt il·lustres senyors deputats del General de Catalunya sortejà vostra mercè, senyora
Àngela Matínez, en dit nom en un censal de
penció noranta-vuyt sous y deu // 334v // pagadora a 21 de juliol y preu noranta-vuyt lliures,
setse sous y vuyt rebia sobre lo General de Catalunya en virtut de la concòrdia feta entre los
molt il·lustres senyors deputats y oïdors de
comptes de dit General de Catalunya de una y
los acrehedors censalistas del General de part altre, lo qual censal, segons la relació feta per lo
magnífich racional de la casa al il·lustre consistori, se troba que dit censal fonch y posehí Bernat Joan de Marimon, lo qual, segons lo llibre
de Vàlues trienni 1672, foli 27, fonch altre de
las fiansas de la Bolla de Perpinyà, trienni 1672,
a. l’original d’aquest acte es troba intercalat entre els folis
333v i 334r del dietari.
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arrendades per benet de Vallgornera, principal,
lo qual Marimon se obligà per dit arrendament
per quatre-centes lliures lo any y per los tres
anys mil y dos-centes lliures, del qual arrendament se restà a dèurer sis-centes noranta-tres
lliures, quatre sous y sis, com consta en dit llibre
de Vàlues, en dit foli 27, de las quals no consta
haver pagat quantitat alguna y sols se li ha de fer
bonas quatre-centes noranta-sinch lliures, deu
diners de las ditas milt dos-centes lliures gaudeix y li tocan per sa part tocant, axí que resta
devent dit Marimon per rahó de dita fiansa ditas
sis-centas noranta-tres lliures, quatre sous y sis.
Axí mateix dit Marimon, segons llibre de Vàlues
trienni 1671, fol. 221, se troba continuat altre
de las fiansas de Joan Vidal, receptor de la Bolla
de Barcelona, y resta ha dèurera. Lo qual Marimon, en la caució prestada ha 2 de dezembre
1559 se obligà per cent // 335r // lliures y en la
caució prestada ha 25 de de[sembre 1567 per]
dos-centes lliures, com consta en lo llibre de
Vàlues [...] 1623, foli 180, ab què dit Marimon
re[sta ...]centes lliures.
Axí mateix dit censal fonch [...] Valencàs, lo
qual segons lo llibre de Vàlues [...], foli 281, se
troba restar a dèurer al General la [quantitat] de
quinse lliures per tantas ne fou condem[nat en
la visita] del trienni 1653 feta en lo de 1656 sobre la querela [número] 58, conforme consta
en lo llibre de Vàlues de dit trienni 1655, foli
642. De la matexa manera, en la dita visita dit
Valencàs, sobre la querela número 25, fou condemnat en pagar al General una lliura, deu sous,
com consta en lo llibre de Vàlues de dit trienni
de 1656, foli 659, y en lo de 1671, foli 289. De
altra part, dit Bernat Valencàs, en lo llibre de
Vàlues trienni 1671, foli 327, se (ha) trobat
continuat altre de las fiansas de don Francisco
Gamis y Falcó, oïdor militar que fou en lo trienni 1656, lo qual, segons dit llibre y foli, consta
restar a dèurer al General la quantitat de doscentes setanta-sinch lliures, axí que resta embarassat lo sobredit censal, segons la dita relació,
feta per lo dit racional, per la quantitat de mil
dos-centes vuytanta-quatre lliures, catorse sous
y sis. Per lo que, inseguint lo procurador fiscal
lo transigit y concordat entre los il·lustres senyors deputats y oïdors de comptes de una y los
acrehedors censalistas de part altra, en la qual se
disposa en cas que algun acreador censalista
exirà a la sort dels censals y se trobarà restar devent alguna quantitat al General, ho bé lo censal
extret obligat a la Generalitat per haver-lo tingut y possehit alguns // 335v // [debit]ors del
General, se haja de fer compensació en dits casos ab los preus dels censals extrets per lo procurador fiscal a vostra mercè, senyora Àngela

Martínez y de Folcras, en dit nom la quereix y
interpel·la revolte als molt il·lustres senyors deputats las ditas noranta-vuyt lliures, setse sous y
vuyt per lo preu de dit censal li són estades depositades en la taula dels comuns depòsits de la
present ciutat en lluició y quitació del dit censal,
en solució y part de paga del que se està devent
al General per los que han poseit dit censal, com
axí sie de justícia. Y perquè ignorància no puga
al·legar se li fa la present requisició, requerint al
notari ne lleve acte.»
Copia cuiusquidem tradidit et liberavit quan
accepit et poenes se retinuit, quaquidem papiri
requisicionis scedula, sich ut predicitur, oblata et
presentata illico dicta Angela Martinez et de Folcras, verbo respondendo dixit quod retinebat sibi
terminum juris ad respondendum, de quibus ita
per actis et gestis atque secutis illico dictus Joannes Quadras, procurator fiscalis, dicto nomine
petiit et requisivit fieri et tradi unum et plura
publicum seu publica concimilia instrumenta
per me, dictum et infrascriptum scribam majorem, que fuerunt acta Barcinone sub anno, die,
mense et loco predictis, presente me, dicto Josepho
Sauleda, milite, scriba majore subrrogato infrascripto, et presentibus etiam testibus predictis ad
premissa vocatis specialiter et assumptis pro ut superius continetur.»
323ra

Dimars, a XVI. En aquest die ha fet relació lo
doctor Pere de Cardona, servint lo offici de síndich del General, com lo dia de aïr, de orde de
ses senyories, se conferí ab lo excel·lentíssim senyor lloctinent y capità general en lo present
Principat a effecte de dir-li, com li digué, en
primer lloch que ses senyories tenian carta de
son agent en la cort en què los deya que las insiculacions encara no eran arribadas a dita cort
y que, axí, se servís sa excel·lència quant antes
remètrer-las, y que sa excel·lència respongué
que assegurava haver enviades ja ditas inisculacions, encara que no havia molt, per ocasió de
las moltas ocupacions. Més, que sa excel·lència
se servís tenir memòria del que differents // 323v
// vegades se li era suplicat en orde a tràurer de
Puigcerdà lo tercio de la present casa, per quant
no era just que, essent lo tercio més preheminent en aquest Principat, hagués de estar en
presidi, estant molts de altres en campanya. Y
que sa excel·lència respongué que aquell mateix
die havia fet discurs en orde a dit fet y que procuraria en quant li fos possible donar gust al
consistori. Més, que sa excel·lència se servís tenir a bé que ses senyories passassen havant en lo
fahedor en orde a las contrafaccions de la Capitania General, suposat que sa excel·lència no
a. els folis 323 i 324 mal relligats i amb foliació errònia entre
els 322 i 325, quan haurien d’anar entre els folis 335 i 336.

a. a continuació un espai en blanc de 6 cms.
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havia ab tant temps anomenat las personas per
a la conferència dels negocis aserca ditas contrafaccions. Y que sa excel·lència respongué
que no hi havia perquè passar havant en ditas
contrafaccions per quant sa excel·lència volia
ajustar aquellas y condecendir en tot lo que seria just, y que si no havia anomenat encara las
personas era estat per no haver-li donat lloch
las ocupacions, que eran grans, per occasió de
la guerra y que quant antes anomenaria aquellas. E més fa relació dit síndich de què dit dia li
digué sa excel·lència, en orde a un paper o suplicació que dit síndich, lo dia de dijous de la
semmana passada, li donà aserca de un despaig
de sa magestat obtingut per don Jayme Francolí, que és assí cusida signada de lletra A, que
don Jayme Francolí li havia parlat aserca del
despaig que havia obtingut de sa magestat en
orde a poder estar en la present ciutat quatre
anys sensa // 324r // residir en la de Gerona. Y
que sa excel·lència li ha[via ...] matèria la hauria
de resòldrer sa magestat per [...] molt il·lustres
senyors deputats y oïdors se li [havia ... un] paper representant algunas rahons perquè [dit ...]
podia posar-se en execució, y que, axí, dit negoci [...] tornar a Madrit.
Dijous, a XVIII. En aquest die s’és partit de la
present ciutat lo il·lustre senyor Hierònym Gassià, de present oïdor militar del General de Catalunya, per afers seus propis.
En aquest mateix die me han ordenat ses senyories a mi, scrivà major del General, cusís en lo
present dietari un bitllet que han rebut de sa excel·lència ab què dóna noticia de partir-se per la
campanya, com més llargament és de vèurer ab
dit bitllet, que·s signat de lletra B.
En aquest mateix die són anats a visitar a sa excel·lència, per // 324v // orde del molt il·lustre
consistori, los senyors deputats ecclesiàstich y
militar per a offerir-se-li si cosa importave en
servey de sa magestat.
Divendres, a XVIIII. En aquest die lo doctor Gismundo Boffill, ajudant tercer de la scrivania major del General de Catalunya, obtemperant a la
deliberació per ses senyories presa li die de 17
del corrent, ha fet la resposta de paraula y en
scrits en lo consistori de ses senyories que és del
thenor següent:
«Moltb il·lustre senyor. Responent lo doctor
Gismundo Boffill, ciutedà honrat de Barcelona,
a. a continuació un bitllet i una suplicació, transcrites a
l’Apèndix 1, pàgs. 1214-1215.
b. l’original d’aquesta resposta es troba intercalat entre els folis 324v i 325r del dietari.
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ajudant terçer de la scrivania major del General
de Catalunya, a la deliberació per vostra senyoria feta en llur consistori lo dia de diset del present y corrent mes de juny, la qual deliberació és
del thenor següent, «que diga per quina rahó he
despedits cartells de part de ses senyories en la
causa que lo procurador fiscal del General de
Catalunya aporta contra Honorat Giran, françès, consta lo thenor de dita sentència en la dita
causa proferida sens tenir orde de ses senyories y
a instància de qui ha despedits los dits cartells y
que la present deliberació li sie intimada», diu
que lo haver despedit dits cartells de part de
vostra senyoria és perquè tots los despatxs que
ell, responent, fa per rahó de son offici de ajudant tercer de la scrivania major del General de
Catalunya los fa y han de ser fets en nom de vostra senyoria y no té menester orde exprès de
vostra senyoria, y quant los fa en virtut de
sentèncias o provisions fetas // 325r // per los
magnífichs assessors de la present casa [de la
Deputació, y que no] ha despedits dits cartells
contra lo thenor de [la dita sentència], ans bé
que en tot he seguit lo thenor de [aquella, que
los ha] despedits a instància del procurador fiscal [del dit General] de Catalunya. Datat en
Barcelona als 19 de juny 1676. Doctor Gismundo Boffill, [ciutedà honrat de] Barcelona,
ajudant terser del [...] de la scrivania major del
General [de Catalunya].»
Dilluns, a XXII. En aquest die Isidro Sió, porter
real, à firmat àpoca a Guillem Malla, de la vila
de Puigcerdà, de setse lliures, deu sous rebudas
de comptants per mans de Juan // 325v // Pere
Fabra, notari, per lo salari y gastos fets en la execució per ocasió de la causa de torp declarat per
los magnífichs assessors de la present casa contra lo dit Guillem Malla a instància del procurador fiscal del General, los quals gastos estave
obligat a pagar lo dit Malla conforme la deliberació per ses senyories presa lo die de 15 del corrent, essent presents per testimonis Joseph Cortès y Joseph Blanch, verguers del consistori de
ses senyories.
Dimars, a XXIII. En aquest die lo il·lustre senyor
oïdor real és baxat a la Llotja de mar de la present ciutat y s’és conferit en la casa del General y
en lo aposento del receptor dels fraus per a vèurer los fraus se havian comesos en lo present
mes de juny, y se han trobat los següents: primo
dos pessas de tela divuytena blanca apresas de
casa de T... Bresquet, hortolà als Àngels Vells;
ítem sis canes, quatre palms tela blanca divuytena ab dos trossos y més tres palms y mig tela alemanya cambrallina, après tot de un moro que·s
diu Salinmà.

[ 1676 ]

[ 1676 ]

336va

Juliol MDCLXXVI
Dimecres, al primer de juliol MDCLXXVI. En
aquest die me han ordenat a mi, scrivà major del
General de Catalunya, cusís en lo present dietari un vot dels magnífichs assessors, advocat fiscal ordinaris del General y doctors consulents
aplicats aserca si los arrendataris dels drets del
General y Bolla de la present ciutat deuen tenir
part a un partit de noranta-sis canas de moqueals venuts per preu de sexanta-set lliures, quatre
sous apresos en frau a mestre Miquel Salís, sastre, y en las deu lliures de la pena en la conformitat que se’ls dóna dels fraus segons lo thenor
de la tabba, ab lo qual se conclou no·n deure
// 337r // tenir part los dits arrendataris en lo dit
frau [...] las causas y rahons en dit vot més llargament [...], lo qual és signat de lletra A y del
thenor [següent]:

ser-se pagat dit dret y en eixa conformitat se
dóna per assentat en dita sentència, sinó que dita
pena y condempnació de ella és sols per rahó de
la contrafacció de dit Salís a dit capítol de Cort,
perquè essent sastre tingué a tall dits bocaals
contra la disposició de aquell; attès y conciderat
que in contractu facienda et interpretacio estricte et non ample y altrament no·s troba observança sobre dit fet que puga servir ni adaptar-se
en favor de dits arrendataris, per ço són de vot y
parer que en ditas penas no té part ni porció dit
arrendatari sinó que se ha de aplicar al procurador fiscal, y axí ho senten salvo et cetera. Areny,
assessor. Figuerola, fisci Generalis advocatus.
Pons, assessor. De Valda, consulens. Hieronymus
de Ferrer, consulens.»
338r

Divendres, a III. En aquest die és tornat en la
present casa y en lo consistori de ses senyories lo
il·lustre senyor oïdor militar, lo qual era anat
fora la present ciutat per afers seus propis.

338v

Dijous, a VIIII. En aquest die me han manat ses
senyories cusís en lo present dietari dos memorials de subjectes, ço és lo un proposat a sa excel·lència per la nominació de ínterim per al offici de receptor del General de las taulas foranas
de Tortosa, lo qual offici de present vacca per
mort de don Issidòrio de Averia, y lo altre a sa
magestat, que Déu guarde, per la nominació en
proprietat de dit offici, los quals són signats de
lletras A y Ba.

339r

Disapte, a XI. En aquest die, per medi del síndich del [General, han] enviat ses senyories un
recaudo als molt il·lustres [senyors concellers]
de la present ciutat participant-los lo contagi
que [...] ciutat de Cartagena y altres parts del
regne de [...], enviant-los còpia de la carta dels
molt il·lustre senyors deputats del regne de Aragó que, per dit effecte, han scrit a ses senyories,
la qual és assí originalment cusida signada de
lletra A, encarregant a dits senyors concellers la
custòdia y guarda de la present ciutat. E los dits
senyors concellers han respost fent molta estimació del recaudo de ses senyories y que procurarian estar ab lo cuidado que negoci tan grave
necessita, segons la relació que lo dit síndich ha
fet en lo consistori.

339v

Dimars, a XIIII. En aquest die me han ordenat
ses senyories a mi, scrivà major del General, cusís y continuàs en lo present dietari una carta de
sa excel·lència en resposta de la que li scrigueren
a 10 del corrent per propi en orde a nomenar las
personas per la conferència sobre los fets de la
Capitania General, com més llargament en dita

«A. Vot.
Enb lo fet consultat per los molt il·lustres senyors [deputats y oï]dors de comptes del General del present principat [de Catalunya], assessors, advocat fiscal y consulents aplicats aserca
[...] las sexanta-set lliures, quatre sous procehides de [la venda de] noranta-sis canas de bocaals foren apresas a mestre [Miquel] Salís, sastre,
y en las deu lliures de penas incorregut [dit] Salís, en què és estat condempnat y declarat per lo
defenedor del General per haver contrafet a la
disposició del capítol 80, Corts 1481, ab lo qual
se disposa que ningun sastre puga tenir ni altre
persona per ell no gos tenir drap de llana de
seda ni altres cosas que paguen dret de Bolla ab
guarda ni sens guarda, sots pena dec ... lliures y
de pèrdrer la mercaderia, ha de tenir part lo
arrendatari de la Bolla y de General en la conformitat que se li dóna dels fraus y penas de Bolla y General, segons lo thenor de la tabba del
arrendament, vista la deliberació feta per ses senyories als 30 del mes de juny pròxim passat,
vist lo dit capítol de Cort, vista dita tava, vist lo
reparo fet per lo racional de la casa y vista la
sentència feta per lo dit defenedor, vistas també
totas las demés cosas que ocorren per lo present
fet; attès y conciderat que segons lo thenor de
dit tava sols lo arrendatari té part y porció de las
penas resultants dels fraus que·s fan als drets de
la Bolla ho General, que és lo que se arrenda,
// 337v // y que dita pena sobre què és la controvèrsia no és per rahó de haver-se defraudat al
dret de Bolla ni del General, puix que consta ésa. els folis 326 a 335 es troben mal relligats i amb numeració
errònia, ja que s’haurien de situar entre els folis 322 i 323, ordre en què els hem transcrit.
b. l’original d’aquest vot es troba intercalat entre els folis 336v
i 337r del dietari.
c. manca l’import a l’original.
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a. a continuació dos memorials i una carta, transcrits a
l’Apèndix 1, pàgs. 1215-1216.

carta és de vèurer, la qual és signada de lletra B y
del thenor següent:
«B. Acaboa de recibir la carta de vuestra señoría
deseando complazerle en todo lo que fuese de su
gusto y porque de lo que devo y meresco a vuestra
señoría creo que no lo será añadirme el cuydado
de nombrar las personas para la conferencia de
los puntos de la Capitanía General, siento que su
obligación de vuestra señoría sea tan estrecha que
obligue a olvidar la razón del tiempo y los sumos
embarazos, en que no puede dudar que me pone el
de la campaña y el deseo de lograrlos en la defensa
y combenienzia de vuestra señoría, como me lo
dize en su carta y yo lo experimento en la repetiçión de esta instancia, a que no puedo responder
más que lo que aseguré a vuestra señoría antes
que saliese de esa ciudad, sino que es cierto que
aunque se delate hasta que yo buelva a ella el
nombramiento de estas personas es el camino más
breve para llegar al fin de este negocio, pues todos
los demás tienen tantos rodeos legales y políticos
que es preziso delaten la discusión más de lo
//340r // que vuestra señoría pretende, sin zeder a
la consideraçión de [la sazón presente] y yo deseo
por las razones que tengo assegura[do a vuestra
señoría, de quien] creo que los concidera todas
porque no lleg[...] a tan ruydosos lanzes, que aunque los ocas[ione su priesa] de vuestra señoría no
podrá dejar de sentirlos mi deseo de [dever a vuestra señoría] que no me ponga en ellos, y mi obligación [...] las prerrogativas del cargo en que su
magestad me [ha puesto] y han conservado tan
continuadamente mis [antezesores] con más
quietud que pareçe quiere vuestra señoría que yo
las [...], no haviendo hecho ninguno tanto por
ajustarse a lo que dize vuestra señoría que le toca.

Principat havie posat son decret en lo memorial
donat per part dels dits forsats, que, no obstant
lo informe dels officis de las ditas galeras, fet al
peu de dit memorial, los fos donada llibertat,
dels quals papers ha fet atenció al dit vehedor,
anomenat Pablo Cornellà. Y, vistos aquells, havie fet de resposta que sa excel·lència, en las cosas gràçia, no tenie jurisdicció en las ditas galeras y que als forsats sardos que havien acabat lo
temps ya se’ls donave recció de soldat y se’ls
deixave la barba y cabells, y essent en Cerdenya
se’ls donarie llibertat. Y, en quant a un forçat
nomenat Joan Bertran, català, que volie replicar
a sa excel·lència.
341v

Remito a vuestra señoría el despacho de la terna
que me embía y encaminaré a su magestad el que
toca a su real dessición. Y, en quanto a los forzados
de las galeras, tembién respondo al ynforme haziéndoles la graçia que vuestra señoría me pide,
en que verá mi deseo de su mayor satisfacción en
todo lo que pueda yo hazer por vuestra señoría, a
quien guarde Dios muchos años. Campo de Puentemayor, a 11 de julio 1676. Don Juan Pacheco.
Señores diputados de General de Cataluña.»
340v

Dijous, a XXIII. En aquest die s’és partit de la
present ciutat per la ciutat de Vich lo il·lustre senyor deputat ecclesiàstich per afers seus propis.
Divendres, a XXIIII. En aquest die Joseph Pallejà, guadamaciler de Barcelona, com ha procurador juntament ab altres y a ssoles llegítimament constituït y ordenat de Joan Quadras,
doctor en arts, ciutedà de Barcelona, com ha
obtenint lo offici de procurador fiscal de la casa
de la Diputació del General del principat de Catalunya, consta de la procura en poder del [..]
Joan Coll, notari públich de Barcelona, a 3 de
janer pròxim passat, la qual és assí cusida signada de lletra A, en dit nom, constituït personalment a les deu horas y mitja de antes mitgdie en
lo consistori de ses senyories, ha renunciat en lo
dit nom en mà y poder de sesa // 342r // senyories lo dit offici de procurador fis[cal ...] dit
doctor Joan Quadras, son principal, [...] officis
antichs y que·s poden vèndrer [...] del dit Joan
Coll, notari públich [de Barcelona, ...] ses senyories sien servits admètrer-li dita renunciació.
E ses senyories [han admès dita] renunciació si
y en quant, etcètera, presents per testi[monis ...,
doctor en] medecina, Hyacintho Blanch y Pau
Sayol, [... ciu]tedans de Barcelona.
En aquest mateix die à fet relació lo síndich del
General a ses senyories dient-los que lo vehedor
y comptador de las galeras de Cerdenya entregaria dos forsats dels que han acabat lo temps
de sa penitència, anomenats Francisco Ferrando
y Domingo Thomàs, ab què se li entregàs lo
memorial original dels forcats de las ditas galeras que han acabat lo temps de sas condempnacions.

Dijous, a XVI. En aquest die ha fet relació a ses
senyories lo síndich del General com se ere conferit ab lo vehedor de las galeras de Cerdenya a
effecte de què fos donada llibertat a dinou
forçats de las ditas galeras que havien acabat lo
temps de sa penitència, en concideració que lo
excel·lentíssim senyor lloctinent y capità general
de sa magestat, que Deú guarde, en lo present

Disapte, a XXV. En aquest die lo síndich del General, per orde de ses senyories, és anat ab assistència del scrivà major de dit General en la
casa de la pròpia habitació de Pablo Cornellà,

a. l’original d’aquesta carta es troba intercalat entre els folis
339v i 340r del dietari.

a. a continuació una procura, transcrita a l’Apèndix 1, pàg.
1216.
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vehedor y comptador de la squadra de galeras
de Cerdenya, a effecte de entregar-li lo original
de un memorial ab los decrets de sa magestat y
un informe del dit vehedor y comptador de differents forçats de las ditas galeras que havian
acabat lo temps de sas respective condemnacions, lo qual memorial és assí cusit signat de
lletra A y del thenor següent:
«Excelentísimoa señor. // 342v // [...] Ferrando,
catalán, Cristhoval Gili, mallorquín, Juan Burgos, valenciano, Elías Corro, Juan María Regón,
[...] Tinteri, Joan Arc, Anthonio Lua, Juan
Pira, Agustín Manca, Ansiago Bagella, Ansiago
Gamboni, Lorenzo Serra, Pablo Sagín, Angelo
Bajona, Juan Liu Malacasta y Joseph Sanna, sardos, Pedro Puig, catalán, y Domingo Tomás, aragonés, forsados de las galeras de Cerdeña, diçen
que han acabado el tiempo de sus condenaciones,
como pueda vuestra excelencia mandar informarse de los officios de dichas galeras, por lo que
suplican a vuestra excelencia ser su serbicio mandarles dar libertad, que a más de ser justo lo tendrán a particular gracia de vuestra excelencia.
Excelentísimo señor. Forsados de las galeras de
Cerdeña que han cumplido. Gerona, 26 de junio
1676.
Informen los officios de las galeras.»

Audiencia deste Principado a diez años de galeras en beinteynueve de henero del año mil seiscientos sexenta y seis, tiene nota de dos años más
por sentençia del auditor de la esquadra, que en
todos son dose. Y según las constituciones de este
Principado,mandadas observar por el capitán general de la esquadra, cumplirá este forçado los
doçe años en catorse de febrero del año que biene
de mil seiscientos setenta y ocho. Barcelona y julio,
a ocho de mil seiscientos setenta y seis años. Pablo
Corvella. Campo de Pont Major, 12 de julio
1676.
Házeseles esta gracia no obstante la representación del informe.»
Per a què fos donada llibertat als dos forçats que
offerí donar la // 343v // [...] vehedor lo die de
ahir, lo qual memorial és estat in[...] al dit Pablo Corvella, aturant-se’n còpia comprobada ab
lo dit original, lo dit síndich, requerint a mi,
Joan Argila, secretari y scrivà major sobredit,
llevàs acte de la entrega de dit memorial, com
en effecte, en presència de Joan Cont, taverner,
y Joseph Fontanella, texidor de lli, testimonis
per estas cosas cridats, ha entregat lo dit síndich
lo dit memorial al dit Pablo Corvella, vehedor
predit.
En aquest mateix die me han ordenat ses senyories a mi, scrivà major del General, cusís en lo
present dietari una carta que han rebut del excel·lentíssim senyor lloctinent y capità general
de sa magestat, que Déu guarde, en lo present
Principat en resposta de la que ses senyories escrigueren a sa excel·lència aserca los procehiments que los ministres y officials de la Capitania General estaven fent contra Francisco
Lleyda, mercader de la ciutat de Tortosa, ordenant als dits ministres y officials alsen la mà sobre esta matèria y desfassen los proçehiments
que se hajen fets y que librement se restituesca y
desembargue lo que se hage embergat, com en
la dita carta més llargament és de vèurer, que·s
assí cusida signada de lletra B y del thenor següent:

«Excelentísimo señor. Francisco Ferrando, forçado de la galera capitana, pareze por su condena,
fue condenado por el tribunal de la santa Inquisición deste Principado a servir al remo por tiempo de sinco años. Se resivió en dicha galera en
diezyocho de agosto del año mil seiscientos setenta
y uno, cumplirá su término en diezyocho de agosto
deste presente año. Christhoval Gil, forsado de la
galera patrona, pareçe por su condena fue condenado en Mallorca por diez años. Se recivió en dicha galera en nuebe de septiembre del año mil
seiscientos sesenta y [...], // 343r // cumplirá su
tiempo en nuebe de sep[tiembre ...] Burgos, forsado de la galera capitana [...], senta la ha de hazer la ciudad de [...] mucha duda en que pueda
ser buena. Los [...] del reyno de Cerdeña a los que
hase cum[plido ...] capitán general destas galeras
mandó que se [...] se les dexasse el pelo y barba, y
que se les de[...] llegando a Cerdeña. Lo primero
a los que han p[...]nas buenas se executa dándoles
ración y dexando[...] barba y, en llegando a Cerdeña, para donde estan [...] de viaxe, según el excelentísimo señor canzeller deste Principado, por
cuya qüenta corre el abiarlas, se les dará libertad
en llegando allá. Pedro Puig, por la condena que
presentado, pareçe fue condenado por la Real

«B. Hea recivido la carta de vuestra señoría en la
qual me insinua los proçehimientos que haze la
Capitanía General contra Francisco Lleyda,
mercader de Tortosa, y para que vuestra señoría
con esse deseo, toda paz y quietud, embió orden a
la Capitanía Gene- //344r // ral para que alçe la
mano sobre esta [...] procedimientos que se huvieren he[cho para ...] se restituya y desembargue lo
que se [...], por lo que deseo todo lo que fuere del
g[usto ...]. Guarde Dios muchos años. Campo de

a. l’original d’aquest memorial es troba intercalat entre els
folis 341v i 342r del dietari.

a. l’original d’aquesta carta es troba intercalat entre els folis
343v i 344r del dietari.
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Puentemayor, a [...] julio de 1676. Don Juan
Pacheco.
Señores diputados del General de Cataluña.»
Diumenge, a XXVI. En aquest die ha fet relació
lo síndich del General en lo consistori de ses senyories que dels forsats de las galeras de Cerdenya que han acabat lo temps de sa penitència
se havia donat llibertat a dos, anomenats Francisco Ferrando, català, y Domingo Thomàs,
aragonès.
Dilluns, a XXVII. En aquest die s’és partit lo síndich del General de la present ciutat per a la de
Girona o altre part a hont se trobe lo excel·lentíssim senyor lloctinent y capità general de sa
magestat, que Déu guarde, en lo present Principat a effecte de presentar-li los tres recaudos extrajudicials en orde a la contrafacció general del
tribunal de la Capitania General y altres tres recaudos sobre lo fet de la llibertat dels forsats de
las galeras de la esquadra // 344v // [de Cerde]nya que han acabat lo temps de sa penitència, los [quals] recaudos extrajudicials són assí
cusits y signats de números 1, 2, 3, 4, 5, 6 y del
thenor següent:
«1. [...] la contrafacció general de la Capitania
General.
Excel·lentíssima senyor. Los diputats y oïdors
de comptes del General de Catalunya diuhen y
representan a vostra excel·lència com als 29 de
maig 1670, per lo excel·lentíssim lloctinent y
capità general que en dita ocasió era, se manaren publicar unas cridas en la present ciutat de
Barcelona com a capità general, las quals són
contra differents constitucions, actes de Cort,
usos, costums y observansas del present principat de Catalunya. Perquè, en primer lloch, lo
acte de fer y manar publicar crides en la present
ciutat y principat de Catalunya lo capità general,
en quant comprenen los provincials, se encontra ab la constitució 7, títol «De offici de alcayts», en y ab la qual és prohibit als excel·lentíssims capitans generals lo exercir jurisdicció
sinó en los casos tant solament que per disposició de dret e per constitucions del present principat de Catalunya los serà permès, axí que no
amostrant-se constitució alguna de Catalunya
ni altrament disposició de dret comú que permeta als dits capitans generals lo fer semblants
cridas, volent compèndrer en aquellas als provincials, ans bé essent propi y peculiar dels excel·lentíssims lloctinents generals de fer ditas
cridas en aquells casos que no se encontran ab
a. l’original d’aquest «recaudo» es troba intercalat entre els
folis 344v i 345r del dietari.
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ditas constitucions de Catalunya, resta provat
ab la matexa pub- //345r // licació de ditas cridas
que aquellas [... dispo]sat y ordenat en dita
constitució 7, títol [«De offici de alcayts ...].
Ditas cridas contenen en si differents [capítols
...] rahons són contra constitucions, actes de
Cort, usos y [observan]sas del present Principat, perquè en lo capítol [primer ...prohi]beix
lo comersiar en los regnes de Barberia, [...] y altres terras de moros, serrahins o altres enemichs
de [sa magestat], que Déu guarde, tot gènero y
spècie de mercaderias, axí [per mar] com per
terra, sens licència de dit capità general, [lo
qual] encontra ab la constitució 6 y 7, títol «De
comersis y seguretat de camins», ab las quals se
concedeix al principat de [Catalunya] y a tots y
sengles poblats y habitants en aquell, presents y
sdevenidors que hagen y puguen haver comersi
en los regnes de Tunes, Alger, Trípol y Bugia, y
altres pertanyents a la corona de Aragó, axí conquistats com conquistadors, y que pugan entrar, exir y estar en los dits regnes e terras e en
aquellas portar qualsevols robas y mercaderias e
vitualles e altres coses sens empaig de sa magestat e de sos officials, presents y sdevenidors. Y lo
mateix se disposa en los regnes de Tremesén,
Tunes y ciutat de Oran, exceptades les prohibides per la constitució 6 y 9, títol «De vectigals»,
com són seu, pegunta, alquitrà, fusta, fil de
exarcia, ferro y armas, lo que sempre se ha observat fins a la publicació de las paus ab lo regne
de França lo any 1660.
Lo 2 capítol de ditas cridas, que disposa poderse portar robas y mercaderias de contrabando al
present Principat ab què no las vagan a sercar
directament a terras enemigas, pagant // 345v //
[lo dret de] contrabando de deu per cent, encontra ab la constitu[ció ...] y altres, títol «De
vectigals», capítol 2, Corts 1547, en y ab los
quals és prohibit imposar nous vectigals y no·s
pot duptar que dit dret de contrabando sia nou
vectigal. Y axí ho entengué la Cort en las constitucions 6 y 9 de dit títol «De vectigals», ab las
quals se declara ésser imposició y vectigal lo
concedir llicència ab dinés de una cosa altrament prohibida y no permesa, y, axí mateix, se
encontra ab la dita constitució 7, títol «De offici de alcayts».
Lo capítol 3, 4 y 5 de ditas cridas, en los quals se
disposa que las robas y mercaderias de contrabando que vindran en la present ciutat de terras
amigas y confederadas, que aquellas tant solament se degan desembarcar en los ports de Barcelona, Tarragona, Blanes, Sant Feliu de Guíxols, Palamós y Llansà, y no en altres, en pena
de dos-centes lliures de plata, y las mercaderias
perdudas encontra ab las constitucions 1, 3, 5 y

[ 1676 ]

[ 1676 ]

altres, títol «De comers», ab las quals se permet
líberament lo comers a tots los del present Principat. Y ab ditas prohibi(ci)ons és cert que no
tenen los catalans la llibertat en lo comers que
ab ditas constitucions se’ls concedeix. Semblantment se encontran en quant als ciutedans
de Barcelona ab lo capítol 84 y 85 del Recognoverunt proceres, en lo segon volum de las constitucions, sots títol «De las consuetuts de Barcelona», en los quals se permet als ciutedans de
Barcelona lo poder navegar ab qualsevols naus,
barcas o buchs, entrar y exir, carregar y descarregar, vèndrer, comprar y estar en qualsevols
llochs voldran per los ports y altres llochs de Catalunya, aportant qualsevol mercaderias. Y, per
ser novedat, se encontran ab lo capítol 81 del
dit Recognoverunt proceres y, axí mateix, se encontran ab la dita // 346r // constitució 7, títol
«De offici de alcayts».
En ditas cridas se disposa també lo ha[ver-se de
aportar les robes] y mercaderias de la barraca de
la Capi[tania General o casa] de officials de dit
tribunal en occasió se [desembarcan, impedint]
dits officials a les personas de [negoci aportar]
aquellas directament a les aduanas o casas [del
General, tot lo] que encontra ab lo capítol 8,
número 2, Corts 1547 y ab [lo capítol 81
Corts] 1599 del nou redrés del General, en los
quals se pr[ohibeix lo] poder entrar robas y
mercaderias que no sien denun[ciades y] manifestades primer als cullidors del dret del Gen[eral. Y] també se disposa que se hajan de descarregar y aportar en la casa del General, a hont
se han de manifestar y pagar los drets, tant de
las robas de contrabando com altres.

at differents officials en moltas [vilas] y llochs
del present Principat, a hont may n’i ha hagut, y
cada dia se’n van creant de nou, de tal manera
que apenas se trobarà vila ni lloch a hont no·y
haje un o dos officials de la Capitania General,
lo que encontra ab las constitucions 1, 2 y 3, y
altres, títol «Que novells officials», y ab lo capítol 2, Corts 1547.
Així mateix, als 15 de setembre 1673 se publicaren altres crides de orde y manament del excel·lentíssim capità general prohibint lo comers
ab los regnes de Barbaria, Turquia, Moreria y
altres terras enemigas, lo aportar y fer aportar
qualsevols robas y mercaderias que fossen nadas, fetas o fabricadas en los dits regnes enemichs, que anassen o vinguessen a dits o de dits
regnes, tant per mar com per terra, imposant
pena de confiscació de ditas cosas y dels vaxells,
carros o animals aportaria aquellas, y altres penas a la dita Capitania General ben vistas, las
quals cridas són contra las generals constitucions de Catalunya. Primo contra la constitució
7, títol «De offici de alcayts», perquè fer semblants cridas generals volent compèndrer als
provincials del present Principat no·s troba
permès ni per constitucions de Catalunya ni per
disposicions de dret comú al capità general y és
sols propi y peculiar del excel·lentíssim lloctinent general. Y, axí bé, no amostrar-se constitució de Catalunya o disposició de dret comú que
permete al capità general lo fer ditas cridas resta
provada la contrafacció en forsa de dita constitució 7.
347r

Ab lo capítol final de ditas cridas, que disposa
que las mercaderias de contrabando que seran
llegítimament introduïdes en lo present Principat hajan de aportar certificatòria dels officials
de dit tribunal per anar per Catalunya, altrament, no pugan anar guiadas, a més de ésser
novedat y, com a tal, encontra ab lo capítol 81
del Recognoverunt proceres, és nou vectigal y,
així, encontra ab la constitució 20 y altres, títol
«De vectigals», impedeix lo líbero comers y, axí
bé, encontra ab la constitució 1, 3 y 5, y altres
del títol «De comers y seguretat de camins».
Lo imposar-se ab ditas cridas penas de 200 lliures
de plata y de pèrdrer las mercaderias y de altres penas arbitràrias als excel·lentíssims capitans generals és spècie de confiscació, la qual en Catalunya
és prohibida sinó en los dos dits casos de crims de
leza magestatis divine et humane, segons la constitució final, títol «De béns dels condemnats».
346v

[Per ocasió] de ditas cridas y poder posar en
execució lo en [aquellas] contengut, se han cre172

En quant se prohibeix en ditas cridas [lo comers
ab lo regne] de Barberia, Turquia, etcètera, se
encontra [ab la constitució 6 y 7, títol «De] comers y seguretat de camins», ab las quals [se
concedeix al prin]cipat de Catalunya, poblats y
habitants en aquell, [presents y sdeveni]dors, lo
poder commerciar ab los regnes de [Tunes, Alger, Trípol] y Bugia y altres pertanyents a la corona de Aragó, [així conquis]tats com conquistadors. En ditas cridas se mana que, encara que
se tinga llicència y permís de sa magestat o del
excel·lentíssim capità general per a [introduhir]
en lo present Principat robas o mercaderias o altres cosas de contrabando, no·s pugan desembarcar ni descarregar aquellas en altre parta de
Catalunya sinó en lo de la present ciutat de Barcelona, a més que lo sobredit encontra ab les
constitucions 1, 3 y 5 y altres aplicables, títol
«De comers y seguretat de camins», capítol 81
del Recognoverunt proceres. En quant als ciutedans de Barcelona, encontra ab lo capítol 84 y
85 del dit Recognoverunt proceres y en la
pragmàtica del senyor rey don Jaume Segon,
a. part per port.

dada en Barcelona als 3 dels idus de dezembre
1295, que és la primera, títol «De comers», en
lo volum segon de las constitucions, libre 4,
títol 8, en los quals, com desobre se és dit, es
permet als ciutadans y habitants de Barcelona lo
líbero comers, de entrar y exir, carregar y descarregar, vèndrer, comprar y estar en qualsevols
parts de Catalunya sens que pugan ser obligats a
anar a descarregar en certs llochs.
Encontran-se també ditas cridas en quant a las
penas exorbitants que en aquelles se contenen,
per ser spècie de confis- //347v // [cació,] la qual
és prohibida en Catalunya en las constitucions
1, 2 [y 4, títol] «Dels béns de condemnat». Als
25 de abril 1674 se publicaren altres crides de
orde del excel·lentíssim capità general, y imposant-se en aquellas sinch-centes lliures de plata y
altres penas majors ben vistas al dit excel·lentíssim capità general aplicadoras als cofres reals de
la Capitania, fins a pena de mort natural, confirmant-se en ditas cridas las antecedentment publicades als 15 de setembre y 25 de novembre
1673. Ditas cridas encontran ab las constitucions de Catalunya per las rahons sobreditas de
què lo excessiu de ditas penas (és) espècie de
contrafacció y perquè lo fer y manar publicar ditas cridas és del excel·lentíssim lloctinent general, y no del capità general. Y, axí bé, se encontra ab las ditas constitucions 1, 2 y 4, títol «De
béns de condemnats», y ab la constitució 7, títol «De offici de alcayts».
Als 17 de maig 1674 se manaren publicar per lo
excel·lentíssim capità general altres cridas, las
quals, semblantment, encontran ab moltas y
differents constitucions, capítols y actes de
Cort, usos y consuetuts del present Principat,
axí perquè lo fer semblants cridas comprenent
en aquellas los provincials del present Principat
no és de la jurisdicció del excel·lentíssim capità
general, ni tal cosa se troba disposada en son favor, axí per constitucions de Catalunya com per
disposicions de dret comú, ans bé, és peculiar y
propi del excel·lentíssim lloctinent general, y,
així bé, és contra lo disposat en la constitució 7,
títol «De offici de alcayts». Com perquè en ditas
cridas, en lo capítol 1, se ordena y mana que
//348r // ningun francès que restarà en lo present
[Principat puga negociar] ni commerciar, sinó
que sols se puga em[plear en ministeris] personals, lo que té respecte al govern po[lítich y no
militar,] y, així és propi del excel·lentíssim lloctinent general, y no del [excel·lentíssim capità
gene]ral, y axí encontra ab la constitució 7, títol
«De offici [de alcayts».]
Se encontra també dit capítol 1 ab lo real privilegi [concedit] a la ciutat de Barcelona, en lo capítol 53 del Recogno[verunt proceres,] en lo
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qual se disposa que qualsevol persona que [habitarà] en Barcelona per lo spay de un any y un
die gose de las matexas preheminèncias y prerrogativas que gosan los ciutedans de Barcelona. Y com los francesos que havien habitat per
temps de un any y un dia sian tinguts en virtut
de dit privilegi per ciutedans de Barcelona, dita
prohibició encontra ab dit privilegi, y, així mateix, ab los capítols 84 y 85 del mateix Recognoverunt proceres, y la dita pragmàtica, títol «De
comersis», en los quals se’ls dóna als ciutedans
de Barcelona plena llibertat per poder anar y
tornar per qualsevol part ab ses mercaderies y
desembarcar en qualsevols parts, y vèndrer
aquelles líberament, com desobre és dit.
En lo capítol 3 de ditas cridas se disposa que totas las mercaderias y fruyts de súbdits amichs y
confederats que passaran y tocaran en terras
enemigas de sa magestat, que, per açò sols, se
donen per mercaderias y robas il·lícitas y incomerciables, imposant als introduhints de ellas
pena de pèrdrer-las, ab las embarcacions y demés cosas se aportaran, y de 500 lliures de plata
y altres penas fins a la de mort natural, arbitràries al dit excel·lentíssim capità general, lo que
se encontra ab lo líbero // 348v // comers y, axí
bé, ab las constitucions 1 y 3, y altres desobre
al·legades, títol «De comers y seguretat de camins», perquè és cert que ningú voldrà commerciar exposant-se a un perill tant gran com és
de què, tocant la barca o altre embarcació compel·lida del mal temps o altre necessitat inexcusable en terras enemigas de sa magestat, haje de
incórrer dita mercaderia en lo vici de contrabando. Y, axí mateix, se encontra dit capítol ab la
constitució 7, títol «De offici de alcayts», perquè, tocant la barca o altre embarcació en terras
enemigas involuntàriament y compel·lida de la
necessitat, no pot introduir-se en la mercaderia
que·s aportarà lo vici de contrabando, y així bé,
en est cas, faltaria dita qualitat ab què se pretén
poder usar de jurisdicció en los provincials.
En lo capítol 4 de ditas cridas se ordena y mana
que totas las mercaderias y manifacturas que se
aportaran y introduiran per mar hagen de portar testimonial y certificatòria autèntica, ab legítima forma despedida, de las parts a hont seran
nadas, fetas, fabricadas y primer axidas a comers. Y en lo capítol 5 se disposa que las mercaderias que se introduiran per terra, encara que
vingan de terras amigas, degan aportar pasaport
y llicència, insertant en aquell o aquella lo despaig de la primera introducció en los dits regnes, tot lo qual encontra ab las constitucions,
capítols y actes de Cort que permeten lo líber
comers. Y ab la dita constitució 7, títol «De offici de // 349r // alcayts», perquè en tot cas, en dit
capítol [4 y 5, se ordena y mana] sobre merca-
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derias que no són de con[trabando y, així, falta]
la qualitat en què altrament se pretén [fundar la
jurisdicció] al excel·lentíssim capità general. Se
encontran també dits capítols 4 y 5, per co[ntenir novedat] nunca vista, ab lo capítol 81, 84 y
85 del Recog[noverunt proce]res y, altrament, se
encontran ab totas las cons[titucions] que permeten lo líbero comers en Catalunya. En dit capítol 4 de ditas cridas se ordena y mana que encontinent arriba la barca o altre fusta en las
platjas o ports dels present Principat haje de donar lo manifest als officials de la Capitania General, lo que se encontra ab lo capítol 8, Corts
1547, y ab lo capítol 81 del nou redrés, Corts
1599, a hont se disposa que se done lo manifest
de las mercaderias primerament als officials del
General, lo que no podria executar-se si encontinent se degués donar lo manifest al tribunal de
la Capitania General.
En lo capítol 7 de ditas cridas se mana que totas
las mercaderias y hòmens de negoci de la present ciutat que tingan en son poder fruits, robas
y manifactures de França, sos dominis y conquistas, dins quinse dies y fora de la ciutat de
Barcelona dins vint dies, comptadors de la publicació de ditas cridas, las hagen de manifestar
en la duana de la Capitania General y a sos officials per a què pugan mercar y sagellar ditas robas, lo que se encontra ab la constitució 7, «De
ofifici de alcayts», per voler exercir lo capità general jurisdicció en personas y cosas que no són
de son for ni subjectes a son tribunal. Perquè,
havent entrat ditas mercaderias en temps útil,
no·s pot conciderar en aquellas qualitat de
//349v // contrabando. Y, axí mateix, encara que al
principi la tinguessen, havent entrat ab sciència
y permís del excel·lentíssim capità general, restaria purgat lo vici que antes tenia y, per consegüent, ditas mercaderias se troban sens la qualitat de contrabando, que és ab lo que·s pretén
fundar dita jurisdicció. Se encontra també dit
capítol 7 ab la constitució 7, títol «De vectigals», capítol (2) de Corts 1547, per ser nova
imposició lo haver-se de manifestar, registrar y
assenyalar y plomar ditas robas y mercaderias ya
introduïdas, y és també novedat mai practicada
fins lo present estat. Y, així bé, se encontra ab lo
capítol 81, 84 y 85 del Recognoverunt proceres.
En virtut de las sobreditas cridas los officials de
la Capitania General, ultra del dret de deu per
cent, fan pagar un per cent, lo qual serveix per
los officials de dita Capitania, vulgarment anomenats estimadors, y per lo secretari, ab motiu
de què se han de estimar las mercaderias per exigir lo dit dret de deu per cent, lo que és nova
imposició y vectigal. Y, axí, se encontra ab la
dita constitució 20, títol «De vectigals», capítol
2, Corts 1547. En lo any 1667 y en lo de 1674,
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havent-se rompuda la pau ab la corona de
França, se féu aprehensió per los officials de la
Capitania General dels llibres dels mercaders,
botiguers, adroguers y altres hòmens de negoci
ab motiu de voler averiguar, ab la inspecció de
dits llibres, si hi havia //350r // crèdits de francesos per a poder-los [confiscar, retenint-se dits]
llibres dits officials de la Capitania [General,
obligant als] senyors de aquells a pagar molts
cente[nars de doblas per a] recobrar dits llibres,
com ab tot effecte se pag[aren per los] que·ls
volgueren recobrar, tot lo qual se [encontra ab]
differents constitucions de Catalunya. Primo ab
la [constitució 7, títol] «De offici de alcayts»,
perquè semblants appre[hensions] de llibres no
sols no·s trobarà permès al excel·lentíssim [capità general] per constitució de Catalunya ni altre disposició de dret comú, sinó que, ans bé,
són prohibides ditas aprehensions [etiam] al
fisch real, per ésser las causas ab què·s motivan
ditas aprehensions criminals y per ésser la jurisdicció del excel·lentíssim capità general calificada. Y primer, ans de procehir a cosa alguna, havia de provar-se la qualitat, essent fonament de
sa jurisdicció, altrament és cert que proceheix
en cas no permès faltant-li la prova de dita qualitat, que és la que tribueix dita jurisdicció, y, en
tot cas, dits prohiments, per lo que són spècie
de segrestos y represàlias, tocan al excel·lentíssim lloctinent general y a sa règia cort, y no al
dit excel·lentíssim capità general y tribunal de la
Capitania General.
Són també ditas aprehensions contra del líbero
comers permès als catalans segons las constitucions referidas, perquè per scusar-se de semblants molestias moltas personas dexan de comerciar ab aquella llibertat que farian si no las
temessen, y no pagar las quantitats que pagaren
per redimir los llibres no·s pot escussar de ésser
nova exacció y vectigal, lo que, com se és dit, és
contra la constitució 20, títol «De vectigals».
En forsa de ditas cridas y pretenent-se se havia
faltat // 350v // al ordenat en aquellas, capturaren los officials de la Capitania General en lo
mes de agost 1671 a Martí Pilas, botiguer de
Barcelona, tenint-lo pres molts dies a la Atarasana de la present ciutat. Axí mateix capturaren en
lo any dea ... a Joan Mir, cavaller, natural de
Puigcerdà, tenint-lo pres en la Atarassana y deprés en lo baluart o torra de las Pussas de dita
ciutat. Y en lo anyb ... manlleutaren a Anthoni
Trollers, negociant, dits officials de la Capitania
General per mil lliures, y en lo any 1674 capturaren també dits officials de la Capitania General a Jaume Bussot, cavaller de la Vall d’Aran,
tenint-lo molts dies pres en las presons de la
a. a continuació un espai en blanc d’uns 20 mms.
b. a continuació un espai en blanc d’uns 20 mms.

present ciutat, tot lo que se encontra ab la dita
constitució 7, títol «De offiici de alcayts», en la
qual sols se permet al excel·lentíssim capità general exercir jurisdicció en lo present Principat
en los casos que per dret y constitucions de Catalunya li serà concedit. Y no·s trobarà constitució de Catalunya ni disposició de dret que tribuesca jurisdicció al excel·lentíssim capità
general en los provincials, ans bé, són en contrari, denegant-li dita jurisdicció.
En la fira de Prades, als 26 de agost del any
1674, los officials de la Capitania General feren
aprehensió de cent-y-vint caps de bestiar mular
y sinch balas de formatjes a differents particulars
de la Vall d’Aran, no obstant que aportaven albarans de guia, composant-los en algunas doblas per rahó de dits formatjes, lo que per las rahons sobreditas // 351r // se encontra ab la
constitució 7, títol «De [offici de alcayts».] Y en
lo fet del embargo de dit [bestiar mular,
trac]tant lo síndich general de la Vall d’[Aran,
per deffensa] del dit fet, de donar una requesta
al doctor [Domingo de] Verdier, advocat fiscal
del dit tribunal [de la Capita]nia General y tenint lo notari previngut y [present per a] rebre
lo acte de la requesta y presentació de [aquella,
no] permeté dit de Verdier que·l rebés lo notari
ni que [se li pre]sentàs, amenessant axí a la part
com al notari que [si feya] lo contrari los posaria
a la presó, lo que encontra [mani]festament ab
lo capítol 71 de les Corts del any 1599, en las
quals se dóna líbera facultat a las parts per a poder fer y presentar qualsevol requesta a qualsevol official per qualsevol notari que tinga auctoritat real, exceptat lo excel·lentíssim lloctinent
general, molt reverent canceller, nobles e o
magnífichs regent y doctors de la Real Audiència y portantveus de general governador del
present Principat, regent vicerègia, als quals la
presentació se ha<n> de fer sols per scrivà de
manament. Acostuman los officials de la Capitania General, ço és, alguazil, notari y estimadors, quant arriba alguna barca entrar en ella a
effecte de regonèxer-la, fent-se pagar per las
dietas vint-y-quatre reals de plata, lo que notòriament és contra las constitucions de Catalunya, perquè no·s pot duptar que dita molèstia és
impeditiva del líbero comers y que és nova imposició y vectigal, y que és exercir jurisdicció en
cas no permès. Y, així, se encontra ab las sobredites constitucions permetent lo líbero comers
y prohibint nous vectigals, y lo exercir jurisdicció lo excel·lentíssim capità general sinó en los
casos permesos per dret y constitucions. En lo fi
del any // 351v // [passat] de 1674 vingué una
barca genovesa a la platja de la present ciutat,
patronejada per lo patró Cantin Benedito, genovès, la qual aportava sis balas de piamunts
crus consignades a Pere Orra, corredor de orella
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de la present ciutat, y no obstant que dits piamunts són roba de Gènova y que venian ab certificatòria que eran de Gènova, los officials de la
Capitania General feren aprehensió de dits piamunts, detenint-se’ls en la barraca de la Capitania General y fins vuy estan en ella sens voler-los
restituir a dit Orra, lo que és contra las ditas
constitucions de Catalunya permetent lo líbero
comers, y de la dita constitució 7, títol «De offici de alcayts», y de la dita constitució 4, títol
«De violència y restitució de despullats», que
ningú sens conexensa de causa pot ser despullat
de sas cosas.
Acostuman los officials de la Capitania General
quant venan algunas barcas o fustas ab robas o
mercaderias a la platja de la present ciutat fer
desembarcar aquellas y fer-las descarregar en la
barraca de dita Capitania sens haver descarregat
aquellas en las casas del General y allí haver pagat los drets a dit General, y moltes vegades se’n
aporten ditas robas de dita barraca, restant defraudat lo General de sos drets, lo que és contra
lo capítol 8, número 2, Corts 1547 y capítol 81,
Corts 1599, a hont se disposa que las mercaderias que arribaran a la present ciutat se hajen de
fer descarregar a la casa del General y pagar allí
los drets bé y llealment. En la vila de Puigcerdà
y en la de Cambrils los officials // 352r // de la
Capitania General fan pèndrer [albarà de guia
de] las mercaderias que portan y fan pagar [per
los albarans] certa quantitat, ço és, lo de Puigcerdà per lo [ferro y lo de] Cambrils indistinctament, lo que se encontra [ab las ditas] constitucions prohibint nous vectigals (y) per[metent lo
líbe]ro comers, y ab lo capítol 2, Corts 1547, a
hont se [prohibeix que,] ab pretext de tillets ni
altres no·s pugan imposar [nous vec]tigals ni
nous drets, ni exhigir aquells, parlant dit [capítol de] Cort ab los officials de la Capitania General.
Per ço y altrament los deputats y oïdors de
comptes del General de Catalunya, a qui pertany per la obligació de sos officis la observància
de las generals constitucions y exir al reparo de
aquellas, inseguint lo vot y parer dels assessors y
advocat fiscal del General y consulents aplicats,
extrajudicialment suplican a vostra excel·lència
com a lloctinent general sia de son servey revocar las ditas cridas per dita Capitania General
publicades y los fets subseguits en execució de
aquellas, per encontrar ab las generals constitucions de Catalunya, capítols y actes de Cort, privilegis, usos y costums del present Principat desobre ponderades y altres aplicables, y manar als
officials de dita Capitania traguen aquellas dels
registres de dita Capitania perquè ditas constitucions, capítols y actes de Cort, privilegis, usos
y costums sian íntegrament y inviolablement
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observats, lo que rebran a singular gràcia de la
mà de vostra excel·lència.»
352v

«[... recaudoa extrajudicial presentat a ...]de la
[...] General.
Excel·lentíssimb senyor. Los deputats y oïdors
de comptes delc General de Catalunya diuhen y
representan a vostra excel·lència que, ab altre
recado enviat a vostra excel·lència per medi del
síndich del General, representaren a vostra excel·lència com als 29 de maig 1670. Fiat ut in
alio continuatod consuso in presenti libro sub die
presenti de verbo ad verbum usque ad finem.»
«3. Tercere recaudo extrajudicial presentat a dit
excel·lentíssim senyor lloctinent y capità general
sobre la dita contrafacció.
Excel·lentíssimf senyor. Los deputats y oïdors
de comptes del General de Catalunya diuhen y
representan a vostra excel·lència que, ab altres
dos recados enviats a vostra excel·lència per
medi del síndich del General, representaren a
vostra excel·lència com als 29 de maig 1670.
Fiat ut in alio continuatog consuso in presenti libro sub die presenti de verbo ad verbum usque ad
finem.»
«4. Primer recaudo extrajudicial presentat al excel·lentíssim senyor lloctinent y capità general
senyor marquès Serralvo sobre lo fet de la llibertat dels forçats de lash galeras de la esquadra de
Cerdenya.
Excel·lentíssimi senyor. Los diputats y oïdors de
comptes del General de Catalunya, ab carta de
23 del corrent mes de juliol, representaren a
vostra excel·lència que, en observansa y en execució de las constitucions 8 y 9, títol de penas
corporals, y altres fos del servey de vostra excel·lència // 353r // manar posar en llibertat a
Francisco [...], catalans, Ugo Thomàs, aragonès, [...] Christhòfol Gil, mallorquí, Elias Corso, [...] Guinio Tenceri, Joan Arc, Anthoni
[...]tin Manca, Ansiago Bagella, Ansiago [...],
Pablo Sagin, Angelo Bajove, Joan Lluís [...], Joseph Sanna, sardos, forçats, detinguts de la
a [... recaudo ... General interliniat al marge esquerre.
b. l’original d’aquest «recaudo» es troba intercalat entre els
folis 344v i 345r del dietari.
c. del General interliniat damunt de de Catalunya.
d. a continuació ratllat in presenti.
e. Tercer ... contrafacció interliniat al marge esquerre.
f. l’original d’aquest recaudo es troba intercalat entre els folis
344v i 345r del dietari.
g. a continuació ratllat in presenti.
h. las galeras ... Cerdenya interliniat al marge esquerre del
foli 353r.
i. l’original d’aquest recaudo es troba intercalat entre els folis
344v i 345r del dietari.
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[squadra ...]deria per haver acabat lo temps de
sas condempnacions, a suplicació dels quals, no
obstant lo informe dels officials de ditas galeras
a vostra excel·lència fet, fou servit vostra excel·lència, ab decret de [...] del corrent, fer gràcia als sobredits codemnats fossen posats en llibertat com suplicaven dits forçats. Y, axí mateix,
ab altre decret de 11 del corrent, fou vostra excel·lència servit fer la matexa gràcia de llibertat a
Joseph Bertran, català, forçat detingut en la capitana de ditas galeras, no obstant la representació en contrari feta per los officials de ditas
galeras, per no tenir temps llimitat sa condempnació, lo qual fou manat posar per forçat en dita
Capitania per lo excel·lentíssim senyor duch de
San German, lloctinent y capità general antecessor de vostra excel·lència, sens haver precehit
cognició de causa ni oït aquell, lo que encontra
ab la constitució 2, títol «De penas corporals»,
que disposa que ningú puga ser condemnat sens
cognició de causa. Y com, no obstant lo ordenat
per vostra excel·lència ab dits decrets, tant solament se hage posat en llibertat als dits Francisco
Ferrando, català, y Domingo Thomàs, aragonès, y no als demés de dits forçats, no obstant
hagen acabat lo temps de sas condempnacions,
y en semblants casos y recusacions ha stilat
aquest consistori, en observansa de ditas constitucions, // 353v // [8 y 9], que disposan que los
forçats que hauran acabat lo temps de llurs condemnacions que se’ls sia donada llibertat, y, en
cas de fer lo contrari, que los deputats del General de Catalunya, instats o requerits per qualsevol persona, hagen de instar se cumple lo disposat en dita constitució 9 y final, títol «De
penas corporals», acudint per ço al excel·lentíssim lloctinent general de sa magestat en lo present Principat a effecte de conseguir la llibertat
dels forçats que han acabat lo temps de sas condemancions y de aquells que sens ésser oïts han
estats condempnats, havent-se fet per ço aprehensió y represàlies en differents occasions de
officials y moros de las galeras ha ont restaven
detinguts dits forçats fins entregassen aquells ab
llibertat.
Y, havent aquest consistori, ab dita carta, ab tot
rendiment suplicat a vostra excel·lència, per evitar tots medis de contrafacció, fos de son servey
manar posar en execució y observansa ditas
constitucions, las quals se són juradas per vostra
excel·lència en lo ingrés de son govern, manant
als officials reals instats per lo síndich del General fessen ditas represàlias, com speravan dits deputats del recto zel de vostra excel·lència. A la
qual carta és estat vostra excel·lència servit
respòndrer ab altra de 23 del corrent y dir a dits
deputats que, a vista de la repugnància feta per
los officials de ditas galeras y estar aquellas a ordes del excel·lentíssim marquès de Castellrodri-

go, que ha de passar en ellas, no quedava arbitre
algun a vostra excel·lència. Y, axí, que dits
depu- // 354r // tats podian dispòndrer esta
ma[...] marquès de Castellrodrigo. E com la
di[...] de dit títol «De penas corporals» disposa
lo [...] per ditas cosas tant solament al lloctinent
[general ...], per tant y altrament, attès continuan [...]tàncias de dits forçats, és precisa e
ines[cusable ...] dels diputats del General de
Catalunya de haver de [...] sas instàncias y acudir a vostra excel·lència extrajudicialment [per]
medi de la present embaxada, ab la qual suplican a vostra excel·lència sia servit manar se execute la gràcia feta per vostra excel·lència a dits
forçats ab dits sos decrets y lo contengut ab dita
constitució final, conforme en aquella està disposat, y axí lo fer ditas represàlias, que a més és
del servey de Déu los dits deputats ho rebran a
particular merçè de la mà de vostra excel·lència.»

Excel·lentíssima senyor. Los diputats y oïdors
de comptes del General de Catalunya diuhen y
representan a vostra excel·lència que ab altres
dos recados enviats per medi del síndich del General han representat a vostra excel·lència com,
ab carta de 23 de juliol pròxim passat, representaren a vostra excel·lència et cetera. Fiat ut in
alio continuato in presenti libro sub die presenti
usque ab decret de 12 del corrent. Et cum ibi
fueris dices ab decret de 12 de dit mes de juliol
fer gràcia et cetera fiat ut in dicto remisso usque y
axí mateix ab altre decret de 11 del corrent. Et
cum ibi fueris dices y axí mateix, ab altre decret
de 11 de dit mes de juliol fou vostra excel·lència
servit respòndrer ab altre de 23 del corrent. Et
cum ibi fueris dices a la qual carta és estat vostra
excel·lència servit respòndrer ab altre de 23 del
dit mes de juliol y dir a dits deputats fiat ut in
dicto remisso de verbo ad verbum usque ad finem.»

«9. Segona recaudo extrajudicial presentat al excel·lentíssim senyor marquès Serralvo, lloctinent y capità general sobre lo fet de la llibertat
dels forçats de las galeras de la squadra de Cerdenya.

En aquest mateix die han rebut ses senyories,
per medi del molt reverent canceller, una carta
de sa magestat, que Déu guarde, ab què avisa
haver donada llicència al excel·lentíssim senyor
marquès de Cerralvo, son lloctinent y capità general en lo present Principat y haver anomenat
en los dits càrrechs al il·lustre Alexandro Far// 355r // necio, com més llargament en la [dita
carta és de vèurer, la] qual és assí cusida signada
de lletra D [y del thenor següent:]

Excel·lentíssimb senyor. Los deputats i oïdo(rs)
de comptes del General de Catalunya diuen y
representan a vostra excel·lència que ab altre recado enviat per medi del síndich del General
han representat a vostra excel·lència de com, ab
carta de 23 de juliol del corrent any 1676, representaren a vostra excel·lència. Fiat ut in alio
continuato in presenti libro sub die presenti usque
ab decret de 12 del corrent, et cum ibi fueris dices ab decret de 12 de dit mes de juliol fer gràcia
et cetera. Fiat ut in dicto remisso usque y axí mateix ab altre decret de 11 del corrent, et cum ibi
fueris // 354v // dices y axí mateix, ab altre decret
de 11 de dit mes de juliol fou sa excel·lència servit et cetera. Fiat ut in dicto remisso de verbo ad
verbum usque de la qual carta és estat servit vostra excel·lència respòndrer ab altre de 23 del corrent, et cum ibi fueris dices a la qual carta és estat vostra excel·lència servit respòndrer ab altre
de 23 del dit mes de juliol y dir a dits deputats et
cetera. Fiat ut in dicto remisso de verbo ad verbum usque ad finem.»
«6. Primerc recaudo extrajudicial presentat al
excel·lentíssim senyor lloctinent sobre lo fet de
la llibertat dels forçats de las galeras de la squadra de Cerdenya.

a. Segon ... Cerdenya interliniat al marge esquerre.
b. l’original d’aquest «recaudo» es troba intercalat entre els
folis 344v i 345r del dietari.
c. Primer ... Cerdenya interliniat al marge esquerre.
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«D. El rey.
Diputadosb. Haviéndome representado [el marqués de Cer]ralvo, mi lugarteniente y capitán general [en essos Principado] y condados, que por la
falta de salud que [padece no podía] continuar el
exercicio de dichos cargos, como su [...]çiones de su
sangre dessearan, suplicándome fuera servido de
darle licencia para exonerarse dellos, y atendiendo a tan justos motivos he resuelto concedérsela y
nombrar en su lugar, mientras Dios me le da
para ir a jurar personalmente, como lo desseo,
vuestras constituciones y privilegios, al illustre
Alexandro Farnesio, por su gran calidad y experiencia militares que concurren en su persona y la
confiansa con que estoy de que atenderá a la conservación y defensa dessa provinçia y a la buena y
recta administración de la justicia, como es su
obligación y se lo he encargado. He querido avisároslo para que lo tengáis entendido y mandaros,
como lo hago, asistáis a su juramento en la manera y forma acostumbrada y lo respetéis y ovedezcáis en todo y por todo, conforme los poderes que
a. l’original d’aquest «recaudo» es troba intercalat entre els
folis 344v i 345r del dietari.
b. l’original d’aquesta carta es troba intercalat entre els folis
350v i 351r del dietari.
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lleva y según estáis obligados, procurando por
vuestra parte quanto combiniere al beneficio,
quietud y seguridad de esse Principado, como es
razón y confio de vosotros, que, demás de que en
ello compliréis con lo que os toca por vuestros officios, reciviré muy accepto servicio. Datada en
Madrid, a XVIIII de julio MDCLXXVI. Yo, el rey.
Vidit don Melchior de Navarra, vicecancellarius. Don Francisco Isquierdo de Berbegal, secretarius. Vidit Exea, regens. Vidit don Josephus de
Boxados, regens. Vidit don Michael de Calba. Vidit don Laurencius Matheu, regens.»
355v

E més, han rebut altre carta de dit il·lustre Alexandro Farnesio junt ab lo bitllet de dit molt reverent canceller, que seran en plica.
En aquest mateix die y poch aprés és vingut en
la present casa de la Diputació Balthazar Oriol y
Marçer y ha presentat a ses senyories lo real privilegi de lloctinent y capità general despedit a
favor del excel·lentíssim senyor Alexandro Farnesio sens portar còpia. E ses senyories le-y han
manat tornar dient que·l portàs ab la dita còpia,
com és acostumat.
En aquest mateix die, fent estas cosas ab parer
dels magnífichs assessors ordinaris, advocat fiscal
del General y doctors consulents aplicats, han
enviat ses senyories als molt il·lustres senyors
concellers de la present ciutat un paper de embaxada, per medi de Joseph Sauleda, cavaller, y
lo doctor Gismundo Buffill, ciutedà honrat de
Barcelona, entregant còpia del dit paper després
de explicar aquell de paraula, lo qual paper de
embaxada és assí cusit signat de lletra B y del
thenor següent:
«B. Molta il·lustre senyor. Los diputats y oïdors
de comptes del General de Catalunya participan
a vostra senyoria com esta tarda ha portat en est
consistori Balthazar Oriol, scrivà de manament,
un privilegi de nou virrey ab una real carta de sa
magestat, que Déu guarde. Y, regonexent la
gravedat de la matèria, à resolt que en la conformitat que han acostumat las casas en matèrias
semblants, sia vostra senyoria servit admètrer
conferència anomenant personas ab la forma estil·lada, a effecte de resòldrer lo que sia més del
servey de les dos magestats, divina y humana, y
bene- // 356r // fici del Principat.»
E poch aprés tornats que són estats los dos [embaxadors han fet] relació a ses senyories que los
molt il·lustres senyors concellers [... han fet ]
molta estimació de la sobredita embaxada
a. l’original d’aquest paper d’ambaixada es troba intercalat
entre els folis 355v i 356r del dietari.
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[....con]sultada aquella ab lo savi Concell de
Cent [...] tindrien lo die de demà, dimars, respondrien [a ses senyories].
Dimars, a XXVIII. En aquest die ha fet relació lo
síndich del General [...] com havie reportada al
molt reverent canceller la suplicació [...]ra o requesta que se ha de presentar a sa excel·lència
ab acte en orde a la contrafacció general del tribunal de la Capitania General y que dit molt reverent canceller havie respost la donarie
ha[...]da lo die de demà a la matinada.
En aquest mateix die lo molt il·lustre senyor deputat real à fet relació en lo consistori de ses senyories de com Anthon Fabra, notari real col·legiat, subsíndich de la casa de la present ciutat de
Barcelona, era estat en sa casa venint de las dels
molt il·lustres senyors deputats ecclesiàstich y
militar, que no·ls havie trobats, y li ha donat un
recaudo de part dels molt il·lustres senyors concellers y savi Concell de Cent dient que los molt
il·lustres senyors concellers y savi Concell havian deliberat fos feta embaxada a ses senyories
en resposta de la que fonch reportada als molt
il·lustres senyors concellers lo die de aïr de part
de ses senyories.
En aquest mateix die és baixat a la casa del General lo molt il·lustre senyor oïdor militar i se
és conferit en lo aposento a hont fa sa residència
lo receptor dels fraus per a vèurer si y havie algun frau, y se ha trobat un // 356v // frau de un
faxero de xamellot bort après en casa mestre Joseph Fogarola, sastre.
En aquest mateix die són vinguts en la present
casa de la Diputació ab embaixada de la ciutat
los senyors Ramon Castelló, donsell, y Jacintho
Sagrera y Xiffré dient que los molt il·lustres senyors concellers y savi Concell de Cent de la
present ciutat, havent vist lo paper de embaxada
que per part de ses senyories los fonch reportada lo die de aïr, havien deliberat se tingués la
junta de personas eletas per part de las ditas casas de Diputació y Ciutat per a aconcellar lo fahedor en orde a la admissió del nou privilegi y
assistència al jurament del excel·lentíssim senyor Alexandro Farnesio, novament elegit per
sa magestat, que Déu guarde, en los càrrechs de
lloctinent y capità general en lo present Principat, antes de venir sa magestat a jurar las generals constitucions de Catalunya.
En aquest mateix die, per medi del síndich del
General, han enviat ses senyories un memorial
que contenie las personas anomenadas per ses
senyories a effecte de conferir ab las nomenadoras per part de la Ciutat la dalt dita matèria, que
són: per lo estament ecclesiàstich lo abat de

357v

Camprodon don Joseph Magarola, lo canonge
de Lleyda Francesch Genís, lo doctor y canonge
de Barcelona Benet Atxer; // 357r // per lo estament militar lo senyor vescompte de Joch, don
Francisco de Areny, baró de Claret, don Narcís
Descallar; per lo estament real Honofre Llobet
y Vilaseca, burgès de Perpinyà, Gabriel Amargós, Gaspar Sabater, dient als dits senyors concellers que las ditas nou personas anomenaven
axí per aconcellar-se ab ellas com per conferir ab
las de la Ciutat, y que si ses senyories instaven
fossen totas nou, que totes assistiren, sinó part
de ellas. E los dits senyors concellers han fet de
resposta que anomenarien personas per part de
la Ciutat.

rebut del [molt il·lustre senyor deputat] ecclesiàstich en resposta de la que li scrigueren [...]
per correu extraordinari, ab la qual [...]guda per
causa de indisposició, com més llargament és de
vèurer, que·s signada de lletra B.

En aquest mateix die és estat reportat a ses senyories per Balthazar Oriol y Marcer lo real privilegi del excel·lentíssim senyor Alexandro Farnesio, novament anomenat en los càrrechs de
lloctinent y capità general en lo present Principat, ab la còpia, la qual és estada vista y regoneguda per los magnífichs assessors y advocat fiscal del General per orde de ses senyories, los
quals han fet relació en lo consistori dient que
estave despatchat en deguda forma de Cancellaria.

«C. Don Juan Pacheco, marquès de Cerralbo,
etcètera, virrey y capità general del present principat de Catalunya y comptats de Rosselló y
Cerdanya.

Dimecres, a XXVIIII. En aquest die són vingudes
en la present casa de la Deputació las nou personas eletas per part de ses senyories, excepto lo
senyor don Narcís Descallar. Y, havent-los proposat lo molt il·lustre consistori, per paraula del
senyor deputat militar, essent absent lo ecclesiàstich, tot lo que havie obrat fins assí en orde a
la admissió del nou privilegi de lloctinent y capità general y assistència al jurament, segons la
carta que han rebut de sa magestat, per a què
aconcellassen a ses senyories lo fahedor per major servey de las dos magestats, divina y humana. E les dites nou personas eletas han respost
haver obrat ses senyories ab tot açert y que ere
molt justa y conforme a la bona correspondència de las dos cases de diputació y Ciutat lo tenir
conferènçia sobre negoci tant grave. Y que, per
part de la Diputació, fossen anomenats los senyors abat de Camprodon, vescompte de Joch y
Honofre Llobet y Vilaseca, com en effecte foren
anomenats. Y ses senyories encontinent, per
medi del síndich del General, han enviat a demanar hora per a la tarde a effecte de tenir la
conferència. Y los molt il·lustres senyors concellers la han donada per a las quatre de la tarda.

En aquest mateix die me han ordenat ses senyories a mi, scrivà major del General, cusís y continuàs en lo present dietari la còpia de un mandato de sa excel·lència als officials de la Capitania
General per a què cancel·len y anul·len tots los
proçehiments fets per dits officials contra Francisco Lleyda, mercader de Tortosa, la qual còpia
he comprobada ab son original y és assí cusida
signada de lletra C y del thenor següent:

Pera las presents, inseguint orde de sa excel·lència, dat en la ciutat de Gerona lo die de
vint-y-tres del corrent mes de juliol del present
any, manam a tots y qualsevols officials, axí reals
de la Capitania General com altres, que cancel·len y anul·len tots y qualsevols procehiments
contra Francisco Lleyda, mercader de la ciutat
de Tortosa, fets per rahó de qualsevols robas
tinga en son poder, axí de contrabando com
// 358v // altres, y que de aquí al devant no·l perturben ni molesten en cosa ninguna en vèndrer
ditas robas, attès axí ho mana sa excel·lència ab
dit orde. Antes bé, si algunas ne tenen confiscades o secrestades, líberament las hi restituescan
y assò fassan si la gràcia de sa magestat tenen per
cara y no volen incórrer en las penas de sinchcents florins de or aplicadors als cofres reals de
la Capitania General de Catalunya. Datat en
Barcelona vuy, als vint-y-vuyt del mes de juliol,
any de la Nativitat del Senyor mil sis-cents setanta-y-sis. Doctor Domingo de Verdier, fisci advocatus curie Generalis Catalonie. Scriba Capitanie Generalis Catalonie Jacobus Sahones,
notarius. Loco Sigilli.»

En aquest mateix die me han ordenat ses senyoriesa // 358r // a mi, scrivà major del General,
[cusís en lo present dietari] una carta que han

En aquest mateix die, a las quatre horas de la
tarda, són vinguts en la present casa de la Diputació los senyors abat de Camprodon, vescompte de Joch y Honofre Llobet y Vilaseca. Y, després de haver tingut un rato de conferència ab
ses senyories, magnífichs assessors, advocat fiscal del General y doctors consulents en la sala
del consistori de ses senyories, se són partits
//359r // per casa de la present ciutat de Barcelona
[...]cia ab las personas anomenadas per [...] ciutat sobre lo negoci de la admi[sió del privilegi

a. a continuació una carta, transcrita a l’Apèndix 1, pàg.
1216.

a. l’original d’aquest manament es troba intercalat entre els
folis 357v i 358r del dietari,
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...] jurament del nou virrey nomenat per [sa
magestat]. E tornats que són estats los dits senyors anomenats per [...] han fet relació en lo
consistori que las personas [anome]nadas per
part de la Ciutat eren don Joseph Bru [...], missèr Joseph Bru y Jacintho Sagrera y Xiffré, als
quals havian feta la proposició de si, no obstant
la carta que ha rebuda lo consistori de la Diputació de sa magestat, que Déu guarde, ab lo avís
de haver donat llicència al excel·lentíssim senyor
marquès de Cerralvo, lloctinent y capità general
en lo present Principat, per sos achaques y anomenat en los dits càrrechs al il·lustre Alexandro
Farnesio, deuen ses senyories admètrer lo privilegi y assistir al jurament no essent vingut sa
magestat a honrar est Principat ab sa real
prresència y jurar las constitucions, usos y costums de aquell, com està disposat. Y que las personas eletas per part de la Ciutat havian fet de
resposta que transportarian la proposició als senyors concellers y savi Concell de Cent y tornarien resposta.
Dijous, a XXX. En aquest die, a les deu horas de
la matinada, són // 359v // vinguts en la present
casa y consistori de ses senyories los senyors de
la novena, excepto lo senyor don Narcís Descallar. Y, passada mitja hora, després són vinguts
los senyors don Joseph Bru, lo doctor misser
Joseph Bru y Jacintho Sagrera, personas anomenadas per part de la Ciutat. E ses senyories,
després de haver fet las degudas cortesias, se són
exits de la sala del consistori ab los senyors de la
novena, venint-se’n al aposento dels magnífichs
assessors de la present casa, restant-se en la dita
sala los senyors abat Magarola, vescompte de
Joch, Onofre Llobet y los dits senyors nomenats per part de la Ciutat per a tractar lo fahedor
sobre lo jurament y admisió del privilegi del
nou virrey nomenat per sa magestat, que Déu
guarde. Y al cap de més de mitja hora se són
anades les personas eletas per part de la Ciutat y
són restats los senyors de la novena en lo consistori de ses senyories en companyia dels molt
il·lustres senyors deputats. Los quals senyors de
la novena y ses enyories han dit que las personas
eletas per las dos casas havian resolt ab las dos
juntas que havien tingut lo die de ahir y de vuy
que, axí una casa com altra, formen un paper ab
las rahons en pro y en contra per a la admissió
del privilegi y assistència al jurament del excel·lentíssim senyor virrey novament elegit, per
a què, segons las rahons de un y altre paper, se
puga pèndrer la més // 360r // acertada resolució. Y, en quant a respòndrer al excel·lentíssim
senyor virrey novament elegit, que se conf[...]de
las dos casas y que formen la carta.
En aquest mateix die ses senyories, per medi
[del síndich del] General, han enviat als molt
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il·lustres senyors concellers [de la present ] ciutat lo paper de què se fa menció en jornada de
[...] en orde a admètrer o dexar de admètrer lo
privilegi de lloctinent y capità general de aquest
Principat novament concedit per sa magestat,
que Déu guarde, al excel·lentíssim senyor don
Alexandro Farnesio y de asistir o dexar de asistir
a son jurament per a la conferència ab les personas de la casa de la present ciutat, lo qual paper
és signat de lletra A y del thenor següent:
«A. Lasa dificultats y reparos que occorren als
molt il·lustres senyors deputats y ohidors de
comptes del General de Catalunya per admètrer
o deixar de admètrer lo privilegi de lloctinent y
capità general de aquest Principat per sa magestat del rey nostre senyor, que Déu guarde, novament concedit al excel·lentíssim senyor Alexandro Farnecio y de asistir o deixar de asistir a
son jurament, havent estat demanades per part
de las personas de la conferència dites difficultats y reparos en scrit, los dits deputats y ohidors de comptes, affectant tot acert per cumplir
a las obligacions de son offici, diuen que per
major son las següents.
Primo que aquest Principat à sempre pretès y
vuy pretén // 360v // que los sereníssims reys de
Aragó y, axí, la magestat del rey nostre senyor
en los principis de sos dominis y noves successions, antes de admètrer ningun lloctinent general ni asistir a son jurament, sa magestat, salva
sa real clemència, és tingut venir en la present
ciutat de Barcelona a jurar, en la forma acostumada per sos progenitors, la franquesa del bovatge, terratje, herbatje y les unions dels regnes
de la corona de Aragó, usatjes de Barcelona,
constitucions, capítols y actes de Cort del present Principat, privilegis, llibertats y franquesas,
axí en comú com en particular concedides,
pràctiques, usos y costums, y les demés cosas
que los progenitors del nou successor han acostumat jurar en los principis de ses successions,
pretenent axí mateix que la justícia en aquest
Principat en lo ínterim deu ser administrada per
lo spectable protantveus de general governador ab la vicerègia, com se ha observat en semblants occasions, fundant y justificant dita pretensió ab la constitució 2, que comensa «Nós ne
successors nostres» del títol «De jurament», y
en un real privilegi concedit a la present ciutat
de Barcelona per lo sereníssim rey en Pere Terser als 14 de las calendas de novembre, any
1339, y ab la observansa subseguida de molts
exemplars de differents sereníssims reys de Aragó, ab què està que en observansa // 361r // de
dita constitució 2 y real privilegi [...] ses succesa. l’original d’aquest paper es troba intercalat entre els folis
359v i 360r del dietari.

sions se han dignat venir a [honrar aquest] Principat y prestar dit jurament, deixant [...] sereníssims reys de intitular-se comptes de [...] haguessen prestat dit jurament. Lo qual [...] antes
de dita constitució y real privilegi [...]conegut
esta obligació ab differents reals [...] que estas
són per mayor las rahons per las quals la dificultat y reparo de admètrer dit nou privilegi de
lloctinent general y de asistir al jurament de
aquell.
Las difficultats, emperò, y reparo que·s concideran per no recusar ni dilatar la admissió de dit
privilegi de lloctinent general y de asistir a son
jurament ab las protestacions y salvetats que en
altres semblants occasions se han acostumat fer
són lo trobar-se també alguns exemplars de haver estat admesos en aquest Principat differents
lloctinents generals en occasions de novas successions de alguns sereníssims reys, asistint als
juraments de dits lloctinents generals los diputats y ohidors de comptes per medi de son síndich antes de haver prestat la magestat del rey,
nou successor en lo present Principat, dit jurament, si bé ab ditas protestacions y salvetats, a
sola consideració de la menor edat del rey nou
successor o bé per las moltas ocupacions que en
si aporta la nova successió de tan dilatada monarquia, com és la del rey nostre senyor, y de la
real offerta feya sa magestat ab sa real carta als
deputats y oïdors de comptes del General de
que vindria a aquesta provincia a prestar dit jurament. // 361v // Y, assenyaladament, fonch axí
fet y observat en lo any 1621, en la nova successió del sereníssim rey Phelip Quart, que gose de
glòria, pare del rey nostre senyor, que anomenà
per son lloctinent general al excel·lentíssim senyor duch de Alcalà. Y, havent fet sa magestat
en lo any 1622 altra nominació de virrey en lo
reverendíssim en Christo Pare bisbe de Barcelona y havent tingudas moltas conferèncias y juntas, tant de personas doctas com de política de
tots estaments, y havent-se aconcellat als tunch
deputats y ohidors de comptes del General que,
segons lo disposat en dita constitució 2, títol
«De jurament», y ab dit real privilegi no devian
admètrer dita nominació y privilegi de lloctinent general ni asistir a dit jurament, en lo que
la Generalitat gastà molts milanars ab juntas,
memorials y embaixadors, y últimament, per los
matexos que fonch aconcellat a dits deputats y
ohidors lo sobredit, a totas ditas diligèncias los
aconcellaren també de admètrer per lloctinent
general a dit reverendíssim bisbe y de asistir a
dit son jurament ab las sòlitas protestacions, per
salvar lo disposat ab dita segona constitució y
real privilegi, com així fonch fet y executat. Y sa
magestat no vingué fins en lo any 1626 a la present ciutat a prestar dit jurament.

De la matexa manera, en la nova successió del
rey // 362r // nostre senyor, en concideració de
sa menor [edat ...]a y en concideració també
[...] real fonch admès en aquest Principat
[...]neral lo excel·lentíssim senyor don Vicente
Gonzaga [...] los demés, havent-se asistit a sos
juraments [...pro]testacions y salvetats. Y, ultimàdament, [havent com]plert sa magestat los
catorse anys de sa edat y havent [ano]menat per
son lloctinent general en aquest Principat
[farà]cosa de nou mesos al excel·lentíssim senyor marquès de Serralvo, en concideració de
gosar sa magestat poca salut, ser de tant terna
edat y de las occupacions que en si aporta la successió i nou ingrés del govern de tant dilatada
monarquia, y haver sa magestat, ab sa real carta
de 11 de nohembre 1675, escrita als dits deputats significant-los lo desitg tenia a venir a honrar ab sa real presència aquest Principat y a prestar dit jurament, oferint ara novament ab altra
real carta de data en Madrid de 19 de juliol del
corrent any 1676, escrita a dits senyors deputats
y ohidors de comptes, fent-los a çaber dita nova
nominació de son lloctinent y capità general del
dit excel·lentíssim senyor don Alexandro Fernesio, offerint venir a prestar dit jurament, manant-los asistir en aquell en la forma acostumada y lo respecten y obehescan conforme los
poders aporta y segons estan obligats, tot lo
qual dient serà de son nato servey.
Prepondera’s també que vuy en dia se troba esta
província ab una armada del enemich dins de
ella, tenint inva- // 362v // dides y occupades les
parts de Ampurdà, destruint y devastant aquell
país, trobant-nos ab pocas forças per resistir-li,
tement majors estragos, lo mal contagiós de la
peste que Déu, per sa infinita misericòrdia, nos
guarde dins los reynos de Espanya y en parts
marítimes, lo rey nostre senyor trobar-se de tant
tierna edat y de salut no molt perfeta, circunstàncias que no concorrogueren en la admissió y asistència del jurament dels excel·lentíssims duch de Alcalà y reverendíssim bisbe de
Barcelona quant en dits anys 1621 y 22 se admeteren per lloctinents y capitans generals de
aquest Principat. Totas las quals cosas y reparos
posan dits deputats y oïdors de comptes affectant lo acert del fahedor en la concideració de
vostra senyoria per a què, a vista d’elles y demés
que vostra senyoria sabrà millor discurrir y ponderar, pugan dir-los y aconcellar-los lo fahedor
en major servey de las dos magestats divina y
humana, y en major benefici de aquesta provincia.»
Y, no havent trobat lo dit síndich en la dita casa
de la Ciutat sinó al molt il·lustre conseller ters, li
a. a continuació ratllat fonch admès.
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entregà lo dit paper dient-li fos servit participarlo als demés senyors sos companys quant arribassen, lo que ha promès fer lo dit senyor conceller ters, segons la relació de dit síndich.
En aquest mateix die, una hora després poch
més o menos, lo dit síndich, per orde de ses senyories, és tornat en casa // 363r // la Ciutat per
a saber si estaven junts los [... con]cellers de
aquella y si havian vist lo p[aper que, per orde
de] ses senyories, havia reportat lo dit síndich,
q[...] al molt il·lustre conceller ters. Y, axí mateix, [...]mat lo que les persones eletes de la
Ciutat [...]fer sobre lo mateix effecte de las rahons en [...]tra sobre la admissió del privilegi y
asis[tència al ju]rament del excel·lentíssim senyor virrey novament [elegit. E] los dits molt
il·lustres senyors concellers han fet a la resposta
al dit síndich que havian vist lo sobredit paper
entregat al dit senyor conceller ters. Y, en quant
al dit paper que se havia de fer per part de las
personas eletas de dita Ciutat, que se estava formant y que lo que havian comprès los dits senyors concellers de les dites personas eletes per
sa part era que se entregàs paper la una part a
l’altra, sinó que se avisasen la primera que tingués fet lo paper, y quant la altra part lo hagués
acabat avisàs axí mateix per a què la una y la altra casa respective manàs avisar sos elets, per a
què, conferint-se un y altrea paper, prenguessen
la resolució més convenient.
En aquest mateix die me han ordenat ses senyories a mi, scrivà major del General de Catalunya, cusís y continuàs en lo present dietari una
carta que han rebut per medi del síndich del
General del excel·lentíssim senyor marquès de
Serralvo, lloctinent y capità general de sa magestat, que Déu guarde, en lo present Principat,
la qual és signada de lletra B y del thenor següent:
«B. Enb el deseo que he tenido, y me durará siempre, de su mayor satisfac- //363v // ción de vuestra
señoría no havía menester la memoria, que tampoco me ha faltado, de haver venido vuestra señoría en que se confiriesen y tratasen en toda conformidad los negocios tocantes a la Capitanía
General nombrando yo personas de parte de su jurisdicción, como vuestra señoría a otros correspondientes de la suya, para no conformarme en salir
de aquí sin dar cumplimiento en lo que me toca a
este tratado. Y assí me ha parecido no tardar en
dezir a vuestra señoría que he nombrado al doctor Juan Batista Pastor y el doctor Miguel Calderó, ambos de la Real Audiençia, para que asistan
a. a continuació repetit altre.
b. l’original d’aquesta carta es troba intercalat entre els folis
362v i 363r del dietari.
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a este tratado, quedando yo con mucho deseo de
que, con los que vuestra señoría nombrare por su
parte, se ajuste el establezimiento de esta materia
y el cumplimiento que se deve a los reales privilegios. Dios guarde a vuestra señoría muchos años.
Campo de Puente Mayor, a 29 de juliol 1676.
Don Juan Paheco.
Señores diputados del General de Cataluña.»
En aquest mateix die lo síndich del General ha
fet relació en lo consistori de ses senyories venint de la ciutat de Gerona, a hont era anat per
lo effecte contengut en lo present dietari sots
jornada de 27 del corrent, // 364r // la qual relació és del thenor següent:
«Dimecres, a 29 de juliol 1676, arribí [... de la]
matinada a la ciutat de Gerona. Y, arribat [...]
en casa de sa excel·lència, que la tenia al Molí
del [...], passat Sant Làtzer, me digueren que sa
excel·lència [reposave. Y a les] vuyt del matí torní per vèurer se era desperta, [... des]perta fins a
las deu de la matinada. Estant despert, diguí a
don Pedro Estrada, gentilhome de la càmara de
sa excel·lència, que de part dels senyors diputats
demanava llicència per a poder adar un recado a
sa excel·lència y que yo era lo síndich dels senyors diputats. Y dit gentilhome entrà dins y me
féu de resposta que no se podia entrar, per tenir
orde de dexar entrar ningú. Al cap de una hora
entrà lo secretari de sa excel·lència y li doní lo
mateix recado, y me digué que me speràs. Y al
cap de mitja hora me digué que no hi havia orde
de entrar y que ja me donaria una carta per los
senyors diputats, que ja sabia sa excel·lència per
a què venia. Vist que havia més de dos horas
que aguardava, li diguí que venia de part dels
senyors diputats per negocis de la contrafacció
de la Capitania General y forçats de la galera. Y
al cap de més de mitja hora tornà a dir-me lo secretari de sa excel·lència que no hi havia medi
per entrar. Y axí, vist axò, li doní en sas mans
pròpias la carta per sa excel·lència y los papers
del primer recado a las 12 de mitgdie de dit die
de dimecres. A las sis de la tarda, demanant audiència a un patge de guàrdia per parlar ab sa
excel·lència de part de vostra senyoria, entrà
//364v // dintre y me digué no s’i podia parlar. Al
cap de un quart entrà dintre lo aposento de sa
excel·lència son secretari y li doní lo mateix recado. Y al cap de un rato me tornà resposta
dient-me que no s’i podia parlar y que ja me
despatxeria. Y yo li repliquí dient-li venia per la
contrafacció de la Capitania General y forçats y
que, axís, li suplicava tornés a demanar llicència.
Y al cap de un rato me tornà resposta dit secretari que no s’i podia parlara. Y, vist no s’i podia
a. a continuació ratllat li doní.

parlar, li doní los papers del segon recado entre
set y vuyt de la nit. Y després de donar dit segon
recado me donà una carta per los senyors diputats dient-me ja me’n podia tornar, que ja tenia
ab dita carta lo despaitg demanava, y yo li responguí no tenia tal orde.
Dijous a las 2 de la matinada se partí sa excel·lència del Pont Major y, seguint-lo fins a
Hostalrrich, al entrar a la posada demanant audiència, no hi hagué ningú volgués entrar a demanar-la, per dir que sa excel·lència se volia posar a reposar. A las tres de la tarda demaní
audiència en la matexa conformitat a don Pedro
Estrada, camarer de sa excel·lència, y al cap de
rato me tornà resposta dient-me que no hi havia
orde per poder entrar. Y en aquexa ocasió doní
lo recado a dit secretari y me digué lo mateix, y
suplicant-li quea //365r // venia per la contrafacció de la Capita[nia General ...] me digué que sa
excel·lència no estava per a d[...], la una per estar desganat y la altra per [...]via de menester ab
la carta per los senyors [deputats ...] axò li doní
los papers del terser recado a las [... de la ] tarda.»

Agost MDCLXXVI
Dissapte, al primer de agost MDCLXXVI. En
aquest die són vinguts los senyors de la novena,
tots nou, y després de estar junts en la sala del
consistori ab ses senyories han ordenat tots junts
al síndich del General anàs en casa de la present
Ciutat y digués als senyors concellers com los
dits senyors de la novena estaven junts en la present casa, aguardant las personas eletas per part
de la Ciutat per a conferir lo fahedor aserca la
matèria corrent que tenian a son càrrech, y si tenien format lo paper que se havie de fer per part
de la Ciutat. E los molt il·lustres senyors concellers, parlant lo senyor conceller en cap, han fet
de //365v // resposta que, en concideració del recaudo que tingueren aïr a la tarda de part de ses
senyories, havien fet convidar per vuy a la matinada ditas personas eletas, que encara no estavan
juntas totes, y que en acabant de juntar-se respondrien a ses senyories. E poch aprés se juntaren las personas eletas, unas y altres, en casa de la
Ciutat y porrogaren per la tarda.
En aquest mateix die a la tarda són vinguts en la
present casa de la Diputació los senyors de la
novena y després de ésser estats junts, per medi
del síndich del General, han enviat un recaudo
als molt il·lustres senyors concellers dient-los
com los dits senyorsb de la novena estavan junts
a. a continuació una carta, transcrita a l’Apèndix 1, pàgs.
1216-1217.
b. a continuació ratllat han enviat.
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en la present casa de la Diputació y si porien
juntar-se las personas eletas per a tenir la conferència. A què respongueren dits senyors concellers que lo paper que se estave formant en
quant al segon cap, que en quant al primer ja lo
havian manat entregar a ses senyories, y que, si
se podia acabar esta tarda, avisarien a ses senyories essent acabat per tenir la conferència. Poch
aprés és tornat lo síndich del General en casa de
la Ciutat ab un recaudo de parta de ses senyories
y senyors de la novena dient que, suposat no
podien ses senyories assegurar si serie esta tarda
acabat en quant al segon punt, // 366r // fossen
ses senyories servits fer de manera que [...] esta
tarde, per a què se pogués tenir la [...] de demà
a les deu horas, a què han [...] altre part.
Diumenge, a II. En aquest die és vingut en lo
consistori [... lo] deputat ecclesiàstich.
En aquest mateix die se són juntats en la present
casa y consistori de ses senyories los senyors de
la novena y poch aprés los senyors elets per part
de la present ciutat de Barcelona. Y encontinent
se són apartats de la sala del consistori los senyors deputats y oïdors y los dits senyors de la
novena, exceptat las ditas personas eletas per
part de la Ciutat, que són don Joseph Bru, lo
doctor misser Joseph Bru y Hyacintho Sagrera y
Xiffré, y las personas eletas per part de ses senyories, que són los senyors abat de Camprodon, bescompte de Joch y Onofre Llobet y Vilaseca. E poch aprés los tres senyors elets se són
disgregats, anant-se’n los de la Ciutat. Y encontinent ses senyories y los demés senyors de la
novena són tornats en lo dit consistori, ha ont
han trobat los dits elets per part de la present
casa, los quals han fet relació que los de la Ciutat los havian entregat lo paper en orde al segon
punt, que oferiren acabar lo die de ahir quant
los entraren lo altre paper en orde del primer
punt, los quals papers contenen las rahons axí
de dret com políticas per a admètrer o dexar de
admètrer açistir o dexar de // 366v // [asistir] al
jurament del excel·lentíssim senyor Alexandro
Farnesio, novament elegit per sa magestat, que
Déu guarde, antes de ésser vingur personalment a honrar est Principat ab sa real presènçia
a effecte de jurar las generals constitucions, com
està disposat. Los quals papers, essent estats llegits paraula per paraula per orde de ses senyories y los dits senyors de la novena y ponderada
la última clàusula del segon paper, que és del
thenor següent: «las sobreditas rahons són las
que se offereixen representar a vostra senyoria
perquè, a vista de aquellas y las demés contengudes en dit paper y las que molt millor ha ponderat vostra senyoria, se prenga la més açertada
a. a continuació ratllat dels il·lustres.
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resolució en servey de las magestats divina y humana y benefici del present Principat y ciutat.»
Los dits senyors deputats han proposat als molt
il·lustres senyors de la novena y suplicat fossen
servits aconcellar-los si podian y devian asistir
per son síndich al dit jurament del excel·lentíssim senyor lloctinent y capità general novament
elegit, no obstant la difficultat de no ésser vingut sa magestat a honrar aquest Principat ab sa
real presència, com per las ditas generals constitucions està disposat. A la qual proposició, unànimes y conformes, han respost los dits senyors
de la novena, votant per son orde, primer los
ecclesiàstichs, després los militars y després los
reals, dient y aconcellant a ses senyories que se
assistesca al jurament del dit excel·lentíssim senyor Alexandro Farnesio fent las matexas protestas que·s feren en lo últim jurament // 367r //
del excel·lentíssim senyor marquès de Çerralbo
y [...apare]xeran necessàries, ponderant las rahons [...] paper fet per les dites persones eletes
de [la present ...De]putació, ponderant particularment que [se ...] dit jurament per los encontres que podian [...] lo govern polítich y militar
si anava lo[...] mateix que se scriga a sa magestat, lo que se ha [...] a la asistència al dit jurament en cumpliment [...] fidelitat que estos sos
fidelíssims vassalls li pro[fessen].
En aquest mateix die y encontinent me han ordenat ses senyories a mi, scrivà major del General, cusís y continuàs en lo present dietari los
dits papers dels elets per part de la present ciutat
de Barcelona, de què se fa menció en lo número
antecedent, los quals són signats de números 1
y 2 y del thenor següent:
«Númeroa 1.
Moltb il·lustre senyor. Los fonaments y rahons
que assisteixen y té la ciutat de Barcelona per a
dubtar si los molt il·lustres senyors concellers
han de asistir en la forma acostumada al jurament del excel·lentíssim senyor Alexandro Farnesio, anomenat per sa magestat, que Déu
guarde, en lloctinent y capità general del present principat de Catalunya ab son real privilegi
dat en la vila de Madrid alsc ... de juliol de 1676,
són los següents.
Primerament que sa magestat, que Déu guarde,
després que ha entrat en la administració del
govern de la monarchia ni antes, no ha jurat
personalment en la present ciutat de Barcelona
las constitucions, // 367v // privilegis, actes de
a. Número 1 interliniat al marge esquerre.
b. l’original d’aquest paper es troba intercalat entre els folis
366v i 367r del dietari.
c. a continuació un espai en blanc d’uns 10 mms.
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Cort y altres coses que sos predecessors han
acostumat jurar en lo principi del domini y successió de sos regnes, lo qual jurament apar és
necessari preceesca perquè puga exercir jurisdicció en lo present principat de Catalunya, y,
axí, antes de fer nominació de lloctinent y capità
general en lo present Principat. Lo sobredit resta fundat ab moltas literals disposicions et primo
per la venda del bovatge, que per preu de
20.000 [...] féu lo senyor rey don Jaume lo Segon a la ciutat de Barcelona y a altres moltes
ciutats y vilas del present principat de Catalunya
lo dia antes de las nonas de janer del any 1299.
Secundo per la constitució 27 del mateix senyor
rey en Jaume en las segonas Corts que tingué en
la present ciutat de Barcelona lo mateix any
1299, que en orde és segona en lo títol «De jurament voluntari», en lo primer volumen de las
constitucions. Tercio per lo privilegi de confirmació y nova concessió del senyor rey don Pere
Quart en Aragó y Terser en Catalunya als 4 dels
idus de juliol 1386, en lo qual estan insertades
las ditas constitucions y venda del bovatje.
Quarto per altre privilegi que concedeix lo mateix senyor rey don Pere a la ciutat de Barcelona
en 14 de las kalendas de novembre 1339. Quinto per altre privilegi de la unió dels regnes de
Mallorca, Menorca y altres al comptat de Barcelona del mateix senyor rey don Pere, de 4 de las
kalendas de abril 1344, que per evitar prolixitat
y trobar-se dita venda de bovatje y privilegis sobre referits // 368r // continuats en la confirmació que feren de [dit privilegi ... ] la senyora reyna dona Juana y senyor [emperador ...] a la
present ciutat en lo quart Vermell, a foli 179
[...]lletsa.
De la dita venda de bovatje, constitució y privilegis [...] apar que literalment resulta que sa magestat [...] antes de entrar en lo domini y successió de sos regnes [...] en lo domini y
successió del present principat de Catalunya
[...] de Barcelona y rey de Aragó ha de jurar
personalment [en la] ciutat de Barcelona la dita
venda de bovatje, privilegis, capítols de Corts e
altres qualsevols gràcies atorgades, axí en general com en particular, a viles, hòmens e ha cavallers, ciutedans e altres hòmens de vilas y ciutats
del present Principat, de tal manera que qualsevol acte fet en contrari sie de ninguna forsa ni
valor. Y segons la literal disposició del dit privilegi de la unió dels regnes de Mallorca y Menorca ab lo comptat de Barcelona, no prestant-se
primer per sa magestat dit jurament en la present ciutat, no tenan obligació los dits richs hòmens, cavallers, ciutedans y altres persones de
las ciutats, vilas y llochs de sa magestat en lo
present Principat prestar-li lo jurament de fidelitat ho homentges, ni los feudataris dels dits
regnes, islas y comptats y tersas admètrer-lo per

son rey y compte ni correspòndrer-li en alguna
cosa.
Esta obligació de jurar los senyors reys de Aragó
y comptes de Barcelona antes de entrar en lo
domini y successió del dit regne de Aragó y
comptat de Barcelona és molt antígua y és cert
que no tingué principi y origen de la dita venda
de bovatje, constitució y privilegis referits, sinó
de temps molt més antich, puix antes del dit senyor rey // 368v // don Jaume lo Segon, que féu
la dita venda del bovatje y constitució, lo compte Berenguer Ramon, fill del compte Ramon
Borrell, prestà dit jurament, com consta de una
carta antígua de la confirmació de franquesas de
la ciutat de Barcelona de 7 de janer 1025, que
està en lo archiu de Barcelona, y la refereix Zurita, libre 1 Annalium, capítol 12. Lo mateix
jurament féu lo compte don Ramon Berenguer,
son fill, per mort del rey don Jaume lo Primer,
anomenat lo Conquistador, en lo any 1276.
Succcehí son fill lo senyor don Pedro lo Terser,
que jurà y lo coronaren, y no volgué intitular-se
ni que lo anomenassen rey, sinó tant solament
infant primogènit, com també ho refereix Zurita, libre 4 Annalium, capítol 5, y Blancas en los
Commentaris de Aragó, sub Petro 3, anno 1276,
folio 171. Y lo senyor rey don Alonso lo Terçer,
que succehí en lo any 1285, per estar en Mallorca y no poder venir a jurar y coronar-se tant
prest, escriví rahó a sos regnes intitulant-se rey,
se li representà lo desconsuelo gran que havian
tingut de vèurer que ab sas cartas se intitulava
rey sens haver jurat. Al que respongué sa magestat dient que regonexia que la representació era
justa, com ho reffereix Zurita, libre 4 Annalium, capítol 77. Y lo senyor rey don Jaume lo
Segon quant succehí, que fou en lo any 1292,
fins que jurà y fou coronat, solament se intitulà
rey de Cicília, com ho reffereix lo mateix Zurita,
libre 4 Annalium, capítol 123.
Del sobredit se infereix que no havent comensat
la obligació de jurar los senyors reys per la venda de bovatje, constitucions y privilegis posteriors, y no trobant-se altres privilegis anteriors
con[...] en temps dels conptes de Barcelona, y
no trobant-se que antes y després // 369r // de la
dita venda del bovatje se ha pr[....] senyors reys
de Aragó, comptes de Barcelona [...] que la dita
obligació de jurar los senyors reys de [Aragó ....
ciutat] de Barcelona tingue més alt y antich
prin[cipi ...] a cosa tant gran, continuada per
tants [...]. Aquest principi apar és notori y se
manifesta [...]thicas y constitucions conciliars
de las antíguas [....], que se anomenaven «concilis nacionals», que no [sols ...] y obligaren en
temps dels reys godos, sinó també després [...]
dels comptes de Barcelona, com axí consta del
volumen de [las lleys] gòthicas que vulgarment
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se anomenan El fuero juzgo, y en particular de la
lley segona del prólogo y del fuero: «[...] todo
home, ante que deva ser rey e ante que reciba el
regno, deve facer sacramento de que guarde esta
ley en todas cosas e que la compla, e pois que lo premeta ante los obispos de Dios en ninguna manera
non asme de quebrentar el juramento». De las
quals paraulas, y en particular de aquellas «ante
que deve ser rey e ante que reeciba el reyno», que
corresponen a aquellas paraulas del dit privilegi
de la Unió, «ibi antquam in regem vel comitem
admitatur», se infereix clar lo<s> origen tant
antich de la obligació de haver de jurar los senyors reys antes de entrar en lo domini y successió de sos regnes, per ser feta dita lley segons la
més comuna opinió en lo Octau Concili Toletano, que·s congregà essent rey Resisvindo Godo,
en lo exa[...] de 690, com se veu en lo volumen
3 dels Concilis, en lo Concili Toletano, 8, foli
192, capítol 10, en lo qual se disposa ab estas
paraulas: «et non prius apicem regni quisque percipiat quam se illa per omnia supleturum juris
jurandi tatxacione deffiniat». Y ab las matexas
paraulas ho reffereix García de Lloaysia in Collectione Conciliorum Hispanie, //369v // Concilio Toletano, 8, foli 436, capítol 10. Aquesta
lley gòthica y decret conciliar que disposava la
obligació de jurar los reys antes de pèndrer possessió del regne es comensà a observar encontinent en lo rey Bamba, que succehí immediatament al dit rey Resisvindo, com ho reffereix lo
archebisbe don Rodrigo en lo llibre 3 de sa
Història, libre 3, capítol 21.
En confirmació de tot lo sobredit, és molt digne
de advertència lo que succehí en las Corts celebrades en Montsó per lo senyor emperador
Carlos Quint en lo any 1542, que, havent instat
dit senyor emperador que los braços en forma
de Corts jurassen y fessen la fidelitat acostumada al senyor príncep don Felip, son fill, com a
primogènit y indubitat successor després de sos
dias, que preguenssen d’ell lo jurament havents’i contradit la ciutat de Barcelona, dient que dit
jurament se hauria<n> de fer en la ciutat de Barcelona en virtut dels privilegis dels senyor rey
don Pere Terser, fou acordat que·s fes lo jurament per dit senyor príncep y la fidelitat y homenatje per los vassalls en manco, posant en lo
jurament que féu dit senyor príncep en ditas
Corts esta clàusula: «e més, que, ans de exercir
algun acte de jurisdicció per si o per interposada
persona en lo principat de Catalunya e comptats
de Rosselló y Cerdanya, prestarà dins la ciutat de
Barcelona consemblant jurament del que en la
present vila de Monçó prestà, y en lo que tenia
respecte al homenatge y fidelitat que feren los
vassalls llige esta clàusula: ab pacte que vostra
serenitat, per si ni per interposada persona, no
puga exercir jurisdicció alguna en // 370r // fins
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que personalment preste [...] semblant jurament del que de present hi [... pres]tar lo jurament sia hagut per no prestat [...] en lo jurament que·s féu en las Corts [...] 1585 ab lo
senyor rey Felip Terser, avi del rey [... que],
Déu guarde, posant-se en dit jurament la matexa [clàusula ... prò]ximament refferida.
Lo que se ha trobat en la casa de la present Ciutat [...] corrents y registres y memorials fets sobre la [...] és que des del any 1299, que·s féu la
dita constitució y venda del bovatje per lo senyor rey don Jaume, fins al senyor rey don [Felip] 4, que gosa de glòria, y en particular des de
la concessió del privilegi del senyor rey en Pere
Ters del any 1339, los senyors reys de Aragó,
comptes de Barcelona, han jurat en la present
ciutat de Barcelona las constitucions, usatjes,
privilegis, actes de Cort y altres gràcies concedides per dits senyors reys al principat de
Catalunya y ciutat de Barcelona. També se troba
que fins que morí lo senyor emparador Carlos
Quint, que fou als 25 de setembre 1558, no se
ha fet nominació de lloctinent de general en
Catalunya per sa magestat antes de haver jurat en
Barcelona. Y, si bé antes que lo senyor rey don
Felip Segon, fill y successor de dit senyor emparador Carlos Quint, hagués jurat en la present
ciutat de Barcelona se admeté per lloctinent general del present Principat don García de Toledo als 23 de febrer 1559. Y, axí mateix, quant
morí dit senyor rey don Felip Segon, que fou a
13 de setembre 1598, antes que juràs en la //
370v // present ciutat de Barcelona lo senyor rey
don Felip Terser, fill y successor seu, se admeté
per lloctinent general lo duch de Fèria antes
que dit senyor rey don Felip Terser hagués jurat
en la present ciutat.
Emperò, segons se troba en los registres y memorials de la casa de la present ciutat, fou lo primer perquè se tragué que bastava lo jurament
que dit senyor rey don Felip Segon havia prestat
en las Corts del any 1543. Y que després lo dit
perjudici fou reparat en las Corts del any 1585,
a hont se digué que lo jurament hagués de ferse en la nova successió en la present ciutat de
Barcelona abans que·s pogués exercir acta algú
de jurisdicció, com està refferit. Y lo segon del
senyor duch de Fèria se diu que no sols fou contra lo dret antich del principat de Catalunya,
però contra lo acte fet en ditas Corts del any
1585, al qual no pogueren los catalans se[...]
Corts perjudicar. També se troba en dits registres y memorials de la dita casa de la Ciutat que
lo senyor rey don FelipTerçer, fill del senyor rey
don Felip Segon, en la proposició de las Corts
tingué als cathalans en la ciutat de Barcelona en
lo any 1599, confessa que lo haver admesos
lloctinent generals en Catalunya antes de haver
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jurat en Barcelona haurà tingut dificultats justas
segons las constitucions y prerrogativas de Catalunya, estimant en notable servey lo haver admesos los dits lloctinent y capitans generals
abans de haver-los jurats sos //371r // fors, privilegis y constitucions, fent [...]tats que en los dos
dits actes se pogue[ssen ...]. Axí mateix se ha
trobat en lo dits [....] de la present casa que des
del any 1299 [...] en las occasions y temps que
los senyors reys [...] comptes de Barcelona no
havian jurat en la present [ciutat ...] vicerègia,
acceptat en lo dos dits casos pròxi[mament refferits] dels senyors don Garcia de Toledo y
duch de [Fèria, que] foren admesos en lloctinents generals en lo present Principat [ans de]
haver jurat sa magestat en la present ciutat per
las causas y [rahons] sobreditas.
Lo que se corrobora de què, en occasió que
morí lo senyor rey don Fernando, avi del senyor
emperador Carlos Quint, que fou en lo any
1516, y havent dexat heredera sua universal la
senyora reyna dona Joana, sa filla, y per sa indisposició anomenat en administrador dit senyor
emperador Carlos Quint, que·s trobave en
Flandes, ínterim, mentre dit senyor emperador
estigué en venir a jurar a la present ciutat, anà la
vicerègia. Y si bé se diu que per part de la Diputació y present ciutat se envià al dit senyor emperador Carlos Quint perquè fes nominació de
lloctinent general en lo present Principat y que
fou anomenat lo senyor infant don Alonso, archebisbe de Çeragosa y Valènçia, fill natural del
dit senyor rey don Fernando y oncle del dit senyor emperador Carlos Quint, emperò, no·s
trobà que dita nominació se posàs en execució
ni que fes acte algú de lloctinent general en lo
present Principat, ans bé se creu que no obtingué effecte tal no- // 371v // minació, puix, trobant-se després en Barcelona dit senyor emperador Carlos Quint antes de jurar en lo any
1519, continuà la vicerègia. Y, estant dit senyor
emperador present en la dita ciutat, fou condemnat un home a mort per lo juy de prohòmens.»
«Molta il·lustre senyor. En lo paper que per part
de vostra senyoria és estat reportat a las personas de la conferènçia per vostra senyoria instada
se proposan dos cosas. La una consisteix en algunas rahons que·s ponderan y se proposan en
justificació de la pretensió de vostra senyoria y
del dret asisteix al Principat per no haver de
admètrer ni asistir al jurament del excel·lentíssim senyor Alexandro Fernesio, y la altre en los
reparos y difficultats que esforsa vostra senyoria
per a facilitar dita admissió y asistència, que són
a. l’original d’aquest paper es troba intercalat entre els folis
366v i 367r del dietari.

lo trobar-se alguns exemplars de ser-se admesos
en est Principat differents lloctinents generals
en ocasions de noves successions de alguns sereníssims reys, asistint los diputats y oïdors de
comptes als juraments de dits lloctinents generals, per medi de son síndich, antes de haver
prestat la magestat de dit nou successor del
Principat dit jurament, ab las protestacions y
salvetats acostumadas, conciderant solament la
menor edat del senyor rey, nou successor, o bé
las moltas ocupacions que en si aporta la nova
succesió de tant dilatada monarchia y de la real
offerta feya sa magestat ab sa real carta als diputats y oïdors de que vindria a esta província a
prestar dit jurament, lo que fou axí observat en
lo any 1621, en la nova suc- // 372r // cessió de
la magestat del senyor rey don Felip [...] la nova
successió del rey nostre senyor, que Déu guarde, [...] admès en aquest Principat per lloctinent [...] Vicente Gonzaga y després los demés
[...]mament, havent cumplert sa magestat los
[...] fou admès per lloctinent general lo
excel·lentíssim senyor [... marquès] de Cerralbo, en consideració de gosar sa magestat poca
[salut , ésser de] tant tierna edat y de las ocupacions que en si [aporta la nova] successió y nou
ingrés del govern de tant dilatada [monarchia] y
haver sa magestat, ab sa real carta de 11 de novembre 167[5] scrita a vostra senyoria, significat lo desitg tenia de venir a honrar ab sa real
presència aquest Principat y ha prestar dit jurament. La qual offerta ara novament, ab altre real
carta de 19 de juliol 1676, és estat servit fer en
la dita nominació del excel·lentíssim senyor Alexandro Farnesio. Y també que avuy se troba esta
província invadida del enemich, ab pocas forsas
per resistir-li, y que dins los regnes de Espanya y
hauria mal contagiós, circunstàncias que no
concorregueren en la admisió y assistència dels
juraments de lloctinents generals en los anys
1621, 1622.
En quant a la primera y ab lo paper que se ha
entregat a vostra senyoria se esforsan las rahons
que asistexen a vostra senyoria y a la present ciutat per fer reparo a la admisió y asistència del jurament del excel·lentíssim senyor Alexandro
Farnesio fundat és ab literals disposicions. En
quant a la segona, que té respecte als exemplars
que se al·legan, se diu que fins vuy és estada uniforme la observança de jurar los sereníssims senyors reys de Aragó, comptes de Barcelona, las
constitucions, usatjes, privilegis, consuetuts y
altres drets de la pàtria // 372v // en la present
ciutat de Barcelona fins en lo dit any 1621 de
no haver hagut en lo present Principat lloctinent y capità general, sinó haver anat la vicerègia, excepto en los casos dels excel·lentíssims senyors don García de Toledo y duch de Feria en
los anys de 1559 y 1598, en lo modo y forma
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que ab lo mateix paper que se ha entregat a vostra senyoria se ha llargament ponderat. Y, si bé
en los dits anys 1621 y 1622 se admeteren y juraren per lloctinents generals los excel·lentíssims senyors duchs de Alcalà y excel·lentíssim
senyor bisbe de Barcelona antes de haver jurat
sa magestat en la present ciutat, emperò, des del
any 1299 fins en lo dit any 1621 y 1622 y fins
vuy no·s troba exemplar de segona nominació
de lloctinent y capità general en Catalunya antes
de haver jurat sa magestat en la present ciutat, si
no és lo dalt refferit de dit excel·lentíssim senyor
bisbe de Barcelona, en lo qual exemplar, com és
ben notori, preceïren moltes y differents dificultats, per las quals se feren per spay de més de un
any representacions de la justícia asistia a vostra
senyoria y a la present ciutat, enviant differents
embaxadors fins que envià la present ciutat lo
il·lustre senyor conceller en cap, gastant molts
milanars una casa y altra, per lo que meresqueren moltes cartes de sa magestat ab offerta y demonstració de venir a jurar en lo present Principat y ciutat, circunstàncias que no concorren en
lo cas present.
Los altres exemplars que pondera vostra senyoria
després de la mort de la magestat del rey don Felip 4, de gloriosa memòria, fins // 373r // que la
magestat del rey nostre senyor ha en[trat ...] y
govern de la monarchia, se posa en [...] foren admesos los senyors lloctinents generals [...]cia y
impubertat de sa magestat, que lo im[...] poder
venir ha honrar lo present Principat [ab sa real]
presència y, altrament, perquè no tenia la [...]
govern de sa monarchia, sots lo qual no ha[...]
jurament son degut effecte, circunstàncias que
[...], per ésser ja sa magestat en edat perfeta y tenir la ad[ministra]ció y govern de sa monarchia.
Lo últim exemplar del excel·lentíssim senyor
marquès de Cerralbo, a més de ésser primer, antes de jurar sa magestat en lo present Principat y
ciutat, fou immediadament al ingrés de sa magestat en lo govern y administració, ocupació legítima per no poder venir encontinent a prestar
dit jurament, lo que vuy apar cessa per haver passat ja més temps. Y, altrament, no·s pot dexar de
representar a vostra senyoria la disposició de la
constitució 10, del títol «De observar constitucions», en lo volumen primer, que apar no admet matèria de exemplars encara que ab protesta
contra constitucions, usatjes, privilegis y altres
drets de la pàtria, com segons los papers entregats en las conferèncias y las causas y fonaments
ponderats en aquells seria lo de la admisió del jurament de dit excel·lentíssim senyor Alexandro
Farnesio antes de haver jurat sa magestat en lo
present Principat y ciutat, encara que ab protesta.
Y, finalment, en quant als inconvenients y reparos de la pesta y guerra se concideran que per
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foren cridats per lo dit effecte, que són los doctors don Victoriano de Valda, Lluís de València,
Hierònym de Ferrer y Thomàs Ribera, acceptat
lo dit de Ferrer, per entrevenir per lo mateix negoci en la casa de la Ciutat. E lo dit don Victoriano de Valda ha respost que tenia occupació
prèvia y que no podia venir, lo doctor Lluís de
València que tenie molt queafer y se’n havie de
anar a Piera, y lo doctor Thomàs Ribera //374v //
que [...] a ses senyories que ell tot sol no podie entrevenir a dit [negoci], conforme la relació ha fet Joseph Blanch, altre dels verguers del
consistori de ses senyories, per medi de qui ses
senyories han enviat a convidar los sobredits
magnífichs doctors consulents. E poch aprés és
vingut en la present casa lo dit doctor Thomàs
Ribera y ha dit a ses senyories entrevindrie de
bona gana ab lo vot fahedor.

venir sa magestat honrar lo present Principat y
ciutat de Barcelona ab sa real presència a jurar
las constitucions, // 373v // usatjes, privilegis y
altres drets de la pàtria són de molt just reparo,
però en quant al govern de justícia y guerra sens
haver de venir ara al present Principat y ciutat és
fàcil lo prevenir-hi [...], ço és en lo de justícia,
permètrer córrer la vicerègia com disposan las
constitucions, usatges, privilegis y altres drets
de la pàtria, com està ponderat en dit paper. Y
en lo de la guerra ab la nominació y asistència
de capità general de guerra, a més de què sa magestat, en la dita real carta de 19 de juliol 1676,
no ha expressat alguna de ditas causas ni se adverteix offerta de la qual se puga promètrer est
Principat y present ciutat dins cert temps poder
gosar de la presència de son rey y [...] per son
total consuelo. Y no·s pot dexar de representar a
vostra senyoria lo que novament se ha advertit
en la expedició de dit real privilegi en favor de
dit excel·lentíssim senyor Alexandro Farnesio,
per trobar-se aquell despedit de mandato y no
consultat, sí y conforme se acostuma a despedir,
y que essent-se despedit sens consulta apar no
podrian estar nocivos dels privilegis, constitucions y demés drets del Principat y comptats,
com así ho estan y és de la obligació dels senyors
ministres que es troban a servir a sa magestat en
lo Concell Supremo de Aragó. Las sobreditas
rahons són las que se offereixen representar a
vostra senyoria perquè, a vista de aquellas y las
demés contengudes en dit paper y las que molt
millor ha ponderat vostra senyoria, se prenga la
més acertada resolució en servey de las magestats divina y humana y benefici del present Principat y ciutat.»
374r

En aquest mateix die han enviat [ses senyories,
per medi del] sindich del General, un recado als
[molt il·lustres senyors concellers] de la present
ciutat dient que los senyors de[putats ...] dit
son sentir en orde a la admissió del [...]cia al jurament del excel·lentíssim senyor lloctinent y
[... no]vament elegit, y que se eren despedits
del [...] offerir-se’ls altre cosa que dir. Y, axí,
que [...] ses senyories se tingués Concell de
Cent per a poder per[...] demà resòldrer y terminar esta matèria. A què respongueren los dits
senyors concellers que [...] sens falta lo dit Concell de Cent.

En aquest mateix die són vinguts ab embaxada
de part de la Ciutat los senyors Ramon de Castillo y Jacintho Sagrera y Xiffré, dient que los molt
il·lustres senyors concellers y savi Concell de
Cent, no obstant las rahons ponderades en los
papers fets per part de la Ciutat en orde a la admisió del privilegi y asistència al jurament del excel·lentíssim senyor Alexandro Farnesio, novament elegit per sa magestat, que Déu guarde, en
los càrrechs de lloctinent y capità general en lo
present Principat, havent-los molt enpenyat la
paraula real los senyors portantveus de general
governador y molt reverent canceller de fer venir
carta de sa magestat, que Déu guarde, ab aquellas clàusulas en semblants cartas posar acostumades y havien deliberat asistir per son síndich al
jurament y admètrer lo privilegi, fent las matexas
protestas que se feren al excel·lentíssim senyor
marquès de Cerralbo en lo jurament últim en los
dits càrrechs, y altres majors si appareixerà necessària. Y que esta reolució fos participada al dit
excel·lentíssim senyor per correu extraordinari.
375r

Dilluns, a III. En aquest die, desitjant ses senyories pèndrer resolució en lo fet del jurament del
excel·lentíssim senyor Alexandro Farnesio, lloctinent y capità general de sa magestat, que Déu
guarde, en lo present Principat novament elegit
y per a procehir en la dita matèria ab tot acert,
no obstant lo parer dels senyors de la novena
que·ls fonch donat lo die de aïr, han enviat a
convidar los magnífichs doctors consulents, que
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En aquest mateix die y poch aprés [... Eras]ma
de Lana y Fontanet, donsell, y lo senyor[...],
ciutedà honrat, han tornat resposta [dels molt
il·lustres senyors] concellers, fent-los molta estimació de [... embaxada], y que lo molt il·lustre
consistori de ses [senyories ...] la mateixa resolució que la Ciutat, ab p[arer ...] de la novena y
vot a part de assessors, ad[vocat fiscal ... de] la
casa de la Diputació y un doctor consulent, [y
que ... ma]texa manera participaria sa resolució
a sa excel·lència per [correu] extraordinari. E
poch aprés tornats que són estats los dits embaixadors, han fet relació a ses senyories que los
molt il·lustres senyors concellers se eren alegrats
molt de la resolució de ses senyories.
En aquest mateix die són tornats en la present
ciutat, venint del lloch de Tayà, a hont se troba

lo excel·lentíssim senyor marquès de Cerralvo,
lloctinent y capità general de sa magestat, que
Déu guarde, en lo present Principat, lo secretari
y scrivà major del General Joan de Morer y Pasqual, scrivà de manament, y lo síndich del General, los quals han fet relació a ses senyories
que havie presentat a sa excel·lència la scriptura
o requesta per al reparo de la contrafacció general del tribunal de la Capitania General, de què
havien llevat acte los dits scrivà major y scrivà de
manament símul stipulants y in solidum cloents,
en la forma y com més llargament en lo dit acte
és de vèurer, lo qual és assí cusit signat de lletra
A y del thenor següent:
«A. Noverinta universi quod anno a Nativitate
Domini millesimo // 375v // sexcentesimo septuagesimo sexto, die vero prima mensis augusti, hora
[...] port meridiem eiusdem anni, intitulato presente, et ad hec vocato et requisito atque rogato
Francisco Cortes, notario publico Barcinone, secretario et scriba majore Generalis presentis principatus Catalonie subrogato in loco Joannis Argila, scriba majoris dicti Generalis, interesente
Joanne de Morer et de Pasqual, domicello, regioque mandati scriba, simul stipulacionibus et insolidum claudentibus, et pro testibus etiam magnifico Palladio Juncar, medecine doctore,
Barcinone populato, et Stephano Ripoll, traginerio, cive Barcinone, pro testibus ad ista vocatis
specialiter et assumptis, constitutus personaliter
Hyacinthus Blanch, medecine doctor, Barcinone
populatus, deserviens officium sindici dicti Generalis Catalonie pro domno Michaelle de Masdovellas de licencia dominorum deputatorum dicti
Generalis, coram et ante presenciam domni Gasparis de Harveta, secretarii excelentisimi domini
locumtenentis generalis presentis principatus Catalonie, personaliter reperti in domo sive hereditate don Josephi Bru, Barcinone populati, scitis in
termino de Tayano, diocesis Barcinone, cuiquidem secretario sue excelencie verbo dixit sequencia que cum ab eius ore proferebantur [...]runt
per dictum Franciscum Cortes, dicto nomine,
cum interessencia dicti Joannis de Morer et Pasqual, scribe mandati, continuata sub forma sequenti:
«Senyors scrivà de manament y scrivà major,
continuen y lleven acte com yo, lo doctor Hyacintho Blanch, subrrogat en lo offici de síndich
del General de Catalunya per don Miquel de
Masdovelles, inseguint lo orde que // 376r //
tinch dels senyors deputats de dit General [...],
conferit en la torra o casa de don Joseph Bru,
[...]lat, scituada en lo terme de Sant Martí de
[Teyà ...], en la qual de present habita lo dit exa. l’original d’aquest acte es troba intercalat entre els folis
374v i 375r del dietari.
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cel·lentíssim senyor [..., en ] presència del secretari de sa excel·lència don Gaspar [Harveta], al
qual li dich demane llicència a sa excel·lència per
[...]lar per part del il·lustre consistori de la Diputació [y ...] sa mà una carta de dit consistori
que yo, dit [...]to, y, axí mateix, per presentar-li
un paper de [suplicació y] requesta de part de
dit consistori. A la qual petició respongué dit
secretari que ho diria a sa excel·lència. Y després, passat algun quart de hora, isqué dit secretari del aposento a hont estave sa excel·lència y
digué que no s’i podia entrar, per estar sa excel·lència en lo llit y molt occupat per occasió de
la stafeta. Y després, passada mitja hora, lo dit
síndich digué altra vegada a dit secretari demanàs a sa excel·lència per lo effecte sobre refferit,
y dit secretari féu la matexa resposta dalt refferida. Immediatament passats tres quarts de hora,
demaní altre vegada a dit secretari demanàs a sa
excel·lència per lo mateix effecte y dit secretari
respongué que no havia forma per entrar, y
quant al negoci de la Capitania General sa excel·lència ya havia fet nominació de personas.»
De quibus omnibus et singulis sicut predictis actis, dictis, gestis et secutis presentibus, in omnibus
et singulis supra narratis scriba mandati et secretario supradictis, in dictorum testium presencia,
dictus Hyacinthus Blanch, dicto nomine, petiit et
requisivit instrumentum confici et sibi et aliis
cuya instersit copiam tradi et liberari, que fuerunt acta in [...] predicta Sancti Martini de Tayano, diocesis Barcinone, sub anno, die, mense,
hora, loco predictis, presentibus et interessentibus
dicto Joanne de Morer et Pasqual, scriba mandati //376v // et dicto Francisco Cortes, notario et secretario supramemorato subrrogato, et presentibus etiam testibus supradictis ad premissa vocatis
et specialiter assumptis, prout superius continetur. Postea autem, die secunda predictorum
mensis et anni, hora octava post meridiem, presentibus ad ista vocatis specialiterque et assumptis
supradictis Joanne de Morer et Pasqual, scriba
mandati sue magestatis, et Francisco Cortes, notario publico Barcinone, secretario predicto subrogato, et presentibus etiam d[...], vulgo capità,
don Rodrigues del Campo et Dionisio Corder, algutzirio regio, pro testibus ad ista vocatis et specialiter et assumptis supradictus doctor Hyacinthus Blanch, sindicus predictus, constitutus
personaliter coram et ante presenciam don Emanuelis Ruix, secretarii de camara dicti excelentisimi domini locumtenentis generalis, personaliter
reperti intus dictam domum vel turrim domini
Josephi Bru, cuiquidem secreetario sue excelencie
verbo dixit sequencia qua cum ab eius ore proferebantur per dictum Franciscum Cortes, notarium
et secretarium subrrogatum predictum, cum interessencia dicti Joannis de Morer et Pasqual,
scriba mandati predicti, sub forma sequenti:
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Senyors scrivà de manament y scrivà major,
continuen y lleven segon acte, qual se llevà lo
die de ahir, com jo, lo doctor Hyacintho
Blanch, subrrogat en lo offici de síndich del General de Catalunya, desobre referit, me só conferit per segona vegada en la dita torra o casa de
dit don Joseph Bru y en presència de don Emanuel Ruix, secretari de càmara de sa excel·lència,
al qual li dich demane llicència a sa excel·lència
per a poder-li parlar per part del il·lustre consistori de la Diputació y posar en sa mà una carta
de dit consistori que yo, dit síndich, aporto per
sa excel·lència. Y, axí mateix, per presentar-li un
paper de // 377r // suplicació y requesta de part
de dit consistori [...] insistir yo, dit síndich, per
primera, segona y [tercera vegada ... ] temps de
la una al altra. Y, responent dit [secretari ...] a
ditas peticions per mi, dit síndich, a ell fe[tas ha
...] en cada una de ellas que sa excel·lència no
estava per [...] ni per admètrer cartas ni ningun
gènero de papers [...] en lo llit molt desganat,
de tal manera que no [...] una carta de vehedor
general ni altres, y que [estigués ...] aquí lo síndich de la Diputació des de ahir y [donar ...] audiència primer se li hauria donat a ell que a altre,
y [que ... ] estave de tal manera que havia dat
orde no se li donàs part ni se avisàs per ningun
negoci.
De quibus et cetera que fuerunt acta in dicto termino de Tayano sub anno, die, mense, hora et loco
predictis, presentibus et interessentibus dicto Joanne de Morer et Pasqual, scriba mandati, et
dicto Francisco Cortes, notario et secretario supra
memorato subrogato, et presentibus etiam testibus
supradictis ad premissa omnia vocatis et presentibus specialiterque et assumptis prout superius
continetur. Deinde autem die tercia predictorum
mensis et anni, inter terciam et quartam horas
post meridiem, presentibus et ad ista vocatis specialiterque et assumptis ipsis me et Joanne de Morer et Pasqual, scriba mandati sue magestatis, et
Francisco Cortes, notario et secretario subrogato,
predictis et presentibus etiam Hyacintho Andreu,
medicine doctore, Barcinone populato, et Dominico Castellet, pharmacopola, cive Barcinone, pro
testibus ad ista vocatis specialiter et assumptis ipsem et doctor Hyacinthus Blanch, sindicus supradictus, constitutus personaliter coram et ante presenciam dompni Petri Estrada, camarerio dicti
excelentisimi domini locumtenentis generalis,
personaliter reperti intus dictam domum vel turrim dicti don Josephi Bru, cuiquidem camarario sue excelencie verbo dixit sequencia qua cum
ab eius ore // 377v // proferebantur per dictum
Franciscum Cortes, notarium et secretarium subrrogatum predictum, interessente dicto Joanne
de Morer et Pasqual, scriba mandati supra relati, fuerunt continuata sub forma sequenti:
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Senyor don Pedro Estrada, vostra mercè se servirà demanar llicència a sa excel·lència per a poder-li parlar per part del il·lustre consistori de la
Diputació y posar en sa mà una carta de dit consistori que yo, dit síndich, aporto per sa excel·lència, y, axí mateix, per presentar-li un paper de suplicació y requesta de part de dit
consistori advertint a vostra mercè que vuy fa
tres dies que estich detingut per dit effecte, y no
he pogut tenir ocasió. Y, axí mateix, dir a sa excel·lència que no me’n puch tornar sens fer dita
presentació de requesta. Y, responent dit don
Pedro a la petició de dit síndich, à dit que sa excel·lència no estava per dar audiènçia. Y poch
rato després, insistint dit síndich a la matexa petició ha dit don Pedro, camarer de sa execel·lència, li ha dit (dit) síndich per segona vegada se
dignàs demanar dita llicència a sa excel·lència y
que, no donant-se dita llicènçia, tenie orde de
fer llevar acte de la recusació y entregar-li a ell,
dit don Pedro, o a qualsevol altre persona de la
família de sa excel·lència, la dita carta y suplicació y requesta aporta per sa excel·lència. A la
qual petició respongué dit don Pedro, camarer,
lo mateix que a la primera petició havia respost
y és que sa excel·lència no estava per donar audiència. Y poch rato després, insistint lo dit síndich a la matexa petició, à dit el mateix don Pedro, camarer de sa excel·lència, per tercera
vegada demane a sa excel·lència llicència per lo
effecte sobredit y que, no donant-se-li dita lli//378r // cència, faria llevar acte de la recusació y
que [... sín]dich del consistori, de entregar a ell
o altre [persona ...] de sa excel·lència la sobrerefferida carta que per a [...] presentaria la suplicació y requesta que aporta[...] excel·lència,
com ab tot effecte entregà dit síndich a [... la]
refferida carta y requirí a dit scrivà major y
[scrivà de mana]ment se li presentàs la dita suplicació y requesta [...] per lo dit scrivà major
subrrogat, ab intervenció de [dit scrivà] de manament, se li presentà dita suplicació y requesta,
[...] acte de la presentació de ella y de la entrega
de dita [...] dits scrivà major y scrivà de manament, simul stipulants y insolidum cloents, lo
thenor de la qual requesta és com se segueix:
«Excel·lentíssima senyor. Los diputats y oïdors
de comptes del General de Catalunya han representat a vostra excel·lència com als 29 de
maig 1670, per lo excel·lentíssim lloctinent y
capità general que en dita ocasió ere, se manaren publicar unas cridas en la present ciutat de
Barcelona com a capità general, las quals són
contra differents constitucions, capítols y actes
de Cort, usos, costums y observàncias del present principat de Catalunya. Perquè, en primer
a. l’original d’aquesta requesta es troba intercalat entre els folis 374v i 375r del dietari.

lloch, lo acte de fer y manar publicar crides en la
present ciutat y principat de Catalunya lo capità
general, en quant comprenen los provincials, se
encontra ab la constitució 7, títol «De offici de
alcayts», en y ab la qual és prohibit als excel·lentíssims capitans generals lo exercir jurisdicció
sinó en los casos tant solament que per disposició de dret e per constitucions del present principat de Catalunya los serà permès, axí que no
amostrant-se constitució alguna de Catalunya
ni altrament disposició de dret comú que permeta als dits capitans generals lo fer semblants
cridas, volent compèndrer en aquellas als provincials, ans bé essent propi y peculiar dels excel·lentíssims lloctinents generals //378v // lo fer
ditas cridas en aquells casos que no se encontran
ab ditas constitucions de Catalunya, resta provat ab la matexa publicació de ditas cridas que
aquellas encontran al disposat y ordenat en dita
constitució 7, títol «De alcayts».
Dites crides contenen en si differents capítols
que, per altres rahons, són contra constitucions,
actes de Cort, usos y observansas del present
Principat, perquè en lo capítol primer se prohibeix lo commerciar en los regnes de Barbaria,
Turquia y altres terras de moros, serrahins o altres enemichs de sa magestat, que Déu guarde,
tot gènero y spècie de mercaderias, axí per mar
com per terra, sens licència de dit capità general, lo que encontra ab la constitució 6 y 7, títol
«De comers y seguretat de camins», ab las quals
se concedeix al principat de Catalunya y a tots y
sengles poblats y habitants en aquell, presents y
esdevenidors que hagen y puguen haver comers
en los regnes de Tunes, Trípol, Bugia y altres
pertanyents a la corona de Aragó, axí conquistats com conquistadors, y que pugan entrar,
exir y estar en los dits regnes e terres (e) en
aquellas portar qualsevols robes y mercaderias e
vitualles e altres coses sens empaig de sa magestat e de sos officials, presents y sdevenidors. Y lo
mateix se disposa en los regnes de Tremesén,
Tunes y ciutat de Orà, exceptades les prohibides per la constitució 6 y 9, títol «De vectigals»,
com són seu, pegunta, alquitrà, fusta, canem, fil
de xarcia, ferro y armes, lo que sempre se ha observat fins a la publicació de las paus ab lo regne
de França lo any 1660.
Lo 2 capítol de ditas cridas, que disposa poderse aportar robas y mercaderias de contrabando
al present Principat ab què no // 379r // las vajan
a sercar directament a terras [enemigas, pagant
lo dret] de contrabando de deu per cent, encontra [ab la constitució ... y] altres, títol «De
vectigals», capítol 2, Corts 1547, en y ab [los
quals és pro]hibit imposar nous vectigals y no·s
pot duptar [que dit dret de] contrabando sia
nou vectigal. Y axí ho entengué [la Cort en las]
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constitucions 6 y 9, títol «De vectigals», ab las
quals se declara [ésser impo]sició y vectigal lo
concedir llicència ab diners de [una cosa altra]ment prohibida y no permesa, y, axí mateix,
ve a en[contrar-se ab la] dita constitució 7, títol
«De offici de alcayts».
Lo capítol 3, [4 y 5] de ditas cridas, en las quals
se disposa que las robas y mercaderias de contrabando que vindran en la present ciutat de terras amigas y confederadas, que aquellas tant
solament se degan desembarcar en los ports de
Barcelona, Tarragona, Blanes, Sant Feliu de
Guíxols, Palamós y Llansà, y no en altres, en
pena de 200 lliures de plata, y las mercaderias
perdudas encontra ab las constitucions 1, 3, 5 y
altres, títol «De comers», ab las quals se permet
líberament lo comers a tots los del present Principat. Y ab ditas prohibicions és cert que no tenen
los catalans la llibertat en lo comers que ab ditas
constitucions se’ls concedeix. Semblantment se
encontran en quant als ciutedans de Barcelona
ab lo capítol 84 y 85 del Recognoverunt proceres,
en lo segon volumen de las constitucions, sots
títol «De las consuetuts de Barcelona», en las
quals se permet als ciutedans de Barcelona lo
poder navegar ab qualsevols naus, barcas o
buchs, entrar y exir, carregar y descarregar, vèndrer, comprar y estar en qualsevols llochs voldran per los ports y altres llochs de Catalunya,
aportant qualsevols mercaderias. Y, per ser novedat, se encontran ab lo capítol 81 del dit Recognoverunt proceres y, axí mateix, se encontran
ab // 379v // [la dita] constitució 7, títol «De offici de alcayts».
En ditas cridas se disposa també lo haver-se de
aportar las robas y mercaderias en la barraca de
la Capitania General o casa dels officials de dit
tribunal en ocasió se desembarcan, impedint
dits officials a les personas de negoci aportar
aquellas directament a las aduanas o casas del
General, tot lo que encontra ab lo capítol 8, número 2, Corts 1547 y ab lo capítol 81 Corts
1599 del nou redrés del General, en los quals se
prohibeix lo poder entrar robas y mercaderias
que no sien denunciades y manifestades primer
als cullidors del dret del General. Y també se
disposa que se hajan de descarregar y aportar en
la casa del General, a hont se deuhen manifestar
y pagar los drets, tant de las robas de contrabando com altres.
Lo capítol final de ditas cridas, que disposa que
las mercaderias de contrabando que seran legítimament introduhides en lo present Principat
hagen de portar certificatòria dels officials de dit
tribunal per anar per Catalunya, altrament, no
pugan anar guiades, a més de ésser novedat y,
com a tal, encontra ab lo capítol 81 del Recog-
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noverunt proceres, és nou vectigal y, així, encontra ab la constitució 20 y altres, títol «De vectigals», impedeix lo líbero comers y, axí bé, encontra ab la constitució 1, 3 y 5, y altres del títol
«De comers y seguretat de camins».
Lo imposar-se ab ditas cridas penas de 200 lliures de plata y de pèrdrer las mercaderias y de altres penas majors arbitràrias als excel·lentíssims
capitans generals és spècie de confiscació, la
qual en Catalunya és prohibida sinó en los dos
casos de crims de leza magestatis divine et humane, segons la constitució final, títol «De béns
dels condemnats».
Per ocasió de ditas cridas y poder posar en execució lo en aquellas contengut, // 380r // se han
creat differents officials en moltas vilas y [llochs
del present] Principat, a hont may n’i ha hagut,
y cada dia [se’n van creant] de nou, de tal manera que apenas se trobarà [vila ni lloch] a hont
no·y hage un o dos officials de la Capi[tania General,] lo que encontra ab las constitucions 1, 2
y 3, y al[tres, títol «Que novells] officials», y ab
lo capítol 2, Corts 1547.
Així mateix, [als 15 de setembre] 1673 se publicaren altres crides de orde y manament [del excel·lentíssim] capità general prohibint lo comers ab los regnes de [Barbaria,] Turquia,
Moreria y altres terras enemigas, lo aportar y fer
aportar qualsevols robas y mercaderias que fossen nadas, fetas o fabricadas en los dits regnes
enemichs, que anassen o vinguessen a dits o de
dits regnes, tant per mar com per terra, imposant pena de confiscació de ditas cosas y dels vaxells, carros y animals aportaran aquellas, y altres penas a la dita Capitania General ben vistas,
las quals cridas són contra las generals constitucions de Catalunya. Primo contra la constitució
7, títol «De offici de alcayts», perquè fent semblants cridas generals volent compèndrer als
provincials del present Principat no·s troba
permès ni per constitucions de Catalunya ni per
disposicions de dret comú al capità general y és
sols propi y peculiar del excel·lentíssim lloctinent general. Y, axí bé, no amostran-se constitució de Catalunya o disposició de dret comú que
permeta al capità general lo fer ditas cridas resta
provada la contrafacció en forsa de dita constitució 7.
En quant se prohibeix ab ditas cridas lo comers
ab lo regne de Barbaria, Turquia, etcètera, se
encontra ab la constitució 6 y 7, títol «De comers y seguretat de camins», ab las quals se concedeix al principat de Catalunya y poblats y habitants en aquell, presents y sdevenidors, lo
poder commerciar // 380v // ab los regnes de
Tunes, Alger, Trípol y Bugia y altres perta192

nyents a la corona de Aragó, així conquistats
com conquistadors. En ditas cridas se mana
que, encara que se tinga llicència y permís de sa
magestat o del excel·lentíssim capità general per
introduhir en lo present Principat robas o mercaderias o altres cosas de contrabando, no·s pugan desembarcar ni descarregar aquelles en altre
parta de Catalunya sinó en lo de la present ciutat de Barcelona, a més que lo sobredit encontra ab les constitucions 1, 3 y 5 y altres aplicables, títol «De comers y seguretat de camins»,
capítol 81 del Recognoverunt proceres. En quant
als ciutedans de Barcelona, encontra ab lo capítol 84 y 85 del dit Recognoverunt proceres y en la
pragmàtica del senyor rey don Jaume Segon,
dada en Barcelona als 3 dels idus de dezembre
1295, que és la primera, títol «De comers», en
lo volumen 2 de las constitucions, libre 4, títol
8, en los quals, com desobre se és dit, és permès
als ciutadans y habitants de Barcelona lo líbero
comers, de entrar y axir, carregar y descarregar,
vèndrer, comprar y estar en qualsevols parts de
Catalunya sens que pugan ser obligats a anar a
descarregar en certs llochs.
Encontran-se també ditas cridas en quant a las
penas exorbitants que en aquelles se contenen,
per ésser spècie de confiscació, la qual és prohibida en Catalunya en las constitucions 1, 2 y 4,
títol «De béns de condempnats». Als 21 de abril
1674 se publicaren altres crides de orde del excel·lentíssim capità general, imposant-se en
aquellas 500 lliures de plata y altres penas majors ben vistas al dit excel·lentíssim capità general aplicadoras als cofres reals // 381r // de la
Capitania, fins a pena de mort natural, [confirmant-se en] dites crides las antecedentment publicades [als 15 de setembre] y 27 de nohembre
1673. Ditas cridas encontran [ab las constitucions] de Catalunya per las rahons sobredites de
què lo [excessiu de ditas] penas és spècie de
confiscació y perquè lo fer [y manar pub]licar
ditas cridas és del excel·lentíssim lloctinent general, y no [del capità] general. Y, axí bé, se encontran ab las constitucions 1, 2 y [4, títol «De]
béns de condemnats», y ab la constitució 7, títol «De offici [de alcayts».]
Als 27 de maig 1674 se manaren publicar per lo
excel·lentíssim [capità] general altres cridas, las
quals, semblantment, encontran ab moltas y
differents constitucions, capítols y actes de
Cort, usos y consuetuts del present Principat,
axí perquè lo fer semblants cridas comprenent
en aquellas los provincials del present Principat
no és de la jurisdicció del excel·lentíssim capità
general, ni tal cosa se troba disposada en son favor, axí per constitucions de Catalunya com per
a. part per port.

disposicions de dret comú, antes bé, (és) peculiar y propi del excel·lentíssim lloctinent general, y, així bé, encontra lo disposat en la constitució 7, títol «De offici de alcayts». Com
perquè en ditas cridas, en lo capítol primer, se
ordena y mana que ningun francès que restarà en lo present Principat puga negociar ni
commerciar, sinó que sols se puga emplear en
ministeris personals, lo que té respecte al govern polítich y no militar, y, així és propi del
excel·lentíssim lloctinent general, y no del excel·lentíssim capità general, y asís encontra ab la
constitució 7, títol «De offici de alcayts».
Se encontra també dit capítol ab lo real privilegi
concedit als ciutedans de Barcelona, en lo capítol 53 del Recognoverunt // 381v // proceres, en
lo qual se disposa que qualsevol persona que habitarà en Barcelona per lo temps de un any y un
die gose de las matexas preeminèncias y prerrogativas que gosan los ciutedans de Barcelona. Y
com los francesos que havien habitat per temps
de un any y un dia sian tinguts en virtut de dit
privilegi per ciutedans de Barcelona, dita prohibició encontra ab dit privilegi, y, així mateix, ab
los capítols 84 y 85 del mateix Recognoverunt
proceres, y la dita pragmàtica, títol «De comersis», en los quals se’ls dóna als ciutedans de Barcelona plena llibertat de anar y tornar per qualsevol part ab ses mercaderias y desembarcar en
qualsevols parts, y vèndrer aquellas líberament,
com desobre és dit.
En lo capítol 3 de ditas cridas se disposa que totes
les mercaderies y fruyts de súbdits amichs y confederats que passaran y tocaran en terras enemigas de sa magestat, que, per ara sols, se donan per
mercaderias y robas il·lícitas y incomerciables,
imposant als introductors de ellas pena de pèrdrer-las, ab las embarcacions y demés cosas se
aportaran, y de 500 lliures de plata y altres penas
fins a la de mort natural, y arbitràrias al dit excel·lentíssim capità general, lo que se encontra
ab lo líbero comers y, axí bé, ab las constitucions
1, 3 y altres desobre desinades, títol «De comers
y seguretat de camins», perquè és cert que ningú
voldrà commerciar exposant-se a un perill tant
gran com és de què, tocant la barca o altre embarcació compel·lida del mal temps o altre necessitat inexcusable en terras // 382r // enemigas de
sa magestat, hage de incórrer [dita mercaderia]
en lo vici de contrabando. Y, axí mateix, [se encontra dit] capítol ab la constitució 7, títol «De
offici de alcayts», [perquè, tocant] la barca o altre embarcació en terras ene[migas involuntà]riament y compel·lida de la necessitat, no·s [pot
introduir] en la mercaderia que aportarà lo vici
de con[trabando,] y així bé, en est cas, faltaria
dita qualitat ab què se [pretén po]der usar de jurisdicció en los provincials.
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En lo capítol [4 de] ditas cridas se ordena y
mana que totas las mercaderias, robas y manifacturas que se aportaran y introduhiran per
[mar] hagen de portar testimonial y certificatòria autèntica, ab legítima forma despedida, de
las parts a hont seran nadas, fetas, fabricadas y
primer exidas a comers. Y en lo capítol 5 se disposa que las mercaderias que se introduhiran
per terra, encara que vingan de terras amigas,
degan aportar passaport y llicència, insertant en
aquell o aquella lo despaig de la primera introducció en los dits regnes, tot lo qual encontra
ab las constitucions, capítols y actes de Cort que
permeten lo líbero comers. Y ab la dita constitució 7, títol «De offici de alcayts», perquè en
tot cas, en dit capítol 4 y 5, se ordena y mana
sobre mercaderias que no són de contrabando
y, així, falta la qualitat en què altrament se pretén fundar la jurisdicció del excel·lentíssim capità general. Se encontran també dits capítols 4
y 5, per contenir novedat nunca vista, ab lo capítol 81, 84 y 85 del Recognoverunt proceres y,
altrament, se encontra ab totas las constitucions
que permeten lo líbero comers en Catalunya.
En dit capítol 4 de ditas cridas se ordena y mana
que encontinent arriba la barca o altre fusta en
las platjas o ports dels present Principat hage de
donar lo manifest als officials de la Capitania
General, lo que se encontra ab lo capítol 8,
Corts 1547, y ab lo capítol 81 // 382v // del nou
redrés, Corts 1599, a hont se disposa que se
done lo manifest de las mercaderias primerament als officials del General, lo que no poria
executar-se si encontinent se degués donar lo
manifest al tribunal de la Capitania General.
En lo capítol 7 de ditas cridas se mana que totas
las mercaderias y hòmens de negoci de la present ciutat que tinguen en son poder fruits, robas y manifacturas de França, sos dominis y
conquistas, dins quinse dies y fora de la ciutat
de Barcelona dins vint dies, comptadors de la
publicació de ditas cridas, las hagen de manifestar en la barraca de la Capitania General y a sos
officials per a què pugan mercar y sagellar ditas
robas, lo que se encontra ab la constitució 7,
«De offici de alcayts», per voler exercir lo capità
general jurisdicció en personas y coses que no
són de son for ni subjectes a son tribunal. Perquè, havent entrat ditas mercaderias en temps
útil, no·s pot conciderar en aquellas qualitat de
contrabando. Y, axí mateix, encara que al principi la tinguessen, havent entrat ab sciència y
permís del excel·lentíssim capità general, restava
purgat lo vici que antes tenia y, per consegüent,
dites mercaderies se troben sens la qualitat de
contrabando, que és ab lo que·s pretén fundar
dita jurisdicció. Se encontra també dit capítol 7
ab la constitució 20, títol «De vectigals», capítol 2, Corts 1547, per ser nova imposició lo ha-
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ver-se de manifestar, registrar y assenyalar y plomar ditas robas y mercaderias ya introduhides.
Y, així bé, se encontra ab lo capítol 81, 84 y 85
del Recognoverunt proceres, per ser novedat may
practicada fins lo present estat.
En virtut de las sobredites //383r // crides los officials de la Capitania General, ultra [del dret de
deu per cent, fan] pagar un per cent, lo qual serveix per los officials [de dita Capitania,] vulgarment anomenats estimadors, y per lo [secretari,
ab motiu de] què se han de estimar las mercaderias per exhigir lo [dit dret de deu per] cent, lo
que és nova imposició y vectigal. Y, axí, se [encontra ab la dita] constitució 20, títol «De vectigals», capítol 2, Corts 1547. En lo [any 1667
y] en lo de 1674, havent-se rompuda la pau ab
la corona [de França, se] féu aprehensió per los
officials de la Capitania General dels [llibres
dels] mercaders, botiguers, adroguers y altres
hòmens de negoci ab [motiu] de voler averiguar, ab la inspecció de dits llibres, si hi havia
[crèdits de] francesos per a poder-los confiscar,
retenint-se dits llibres dits [officials] de la Capitania General, obligant als senyors de aquells a
pagar molts centenars de dobles per a recobrar
dits llibres, com ab tot effecte [se pa]garen per
los que·ls volgueren recobrar, tot lo qual se encontra ab differents constitucions de Catalunya.
Primo ab la constitució 7, títol «De offici de alcayts», perquè semblants apprehensions de llibres no sols no·s trobarà permès al excel·lentíssim capità general per constitució de Catalunya
ni altre disposició de dret comú, sinó que, ans
bé, són prohibides ditas aprehensions etiam al
fisch real, per ésser las causas ab què·s motivan
ditas aprehensions criminals y per ésser la jurisdicció del capità general calificada. Y primer,
ans de procehir a cosa alguna, havia de provar la
qualitat, essent fonament de sa jurisdicció, altrament és cert que proceheix en cas no permès
y faltant-li la prova de dita qualitat, que és la
que tribueix dita jurisdicció, y, en tot cas, dits
procehiments, per lo que són espècie de segrestos y represàlias, tocan al excel·lentíssim lloctinent general y a sa règia cort, y no al dit excel·lentíssim capità general y tribunal de la
Capitania General.
Són també dites aprehensions contra del líbero
comers permès als catalans segons las constitucions referides, perquè per escusar-se de semblants molesties moltas personas dexaran de
commerciar ab aquella // 383v // llibertat que farian si no las temessen, y lo pagar las quantitats
que pagaren per redimir los llibres no·s pot escussar de ésser nova exacció y vectigal, lo que,
com se és dit, és contra la constitució 20, títol
«De vectigals». En forsa de ditas cridas y pretenent-se se hauria faltat al ordenat en aquellas,
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capturaren los officials de la Capitania General
en lo mes de agost 1671 a Martí Pilas, botiguer
de Barcelona, tenint-lo pres molts dies en la
Atarasana de la present ciutat. Axí mateix capturaren en lo anya ... a Joan Mir, cavaller, natural
de Puigcerdà, tenint-lo pres en la Atarassana y
deprés en lo baluart o torre de las Pussas de dita
ciutat. Y en lo anyb ... manlleutaren a Anthoni
Trullés, negociant, dits officials de la Capitania
General per 1000 lliures, y en lo any 1674 capturaren també dits officials de la Capitania General a Jaume Bussot, cavaller de la Vall d’Aran,
tenint-lo molts dies pres en las presons de la
present ciutat, tot lo que se encontra ab la dita
constitució 7, títol «De offiici de alcayts», en la
qual sols se permet al excel·lentíssim capità general exercir jurisdicció en lo present Principat
en los casos que per dret y constitucions de Catalunya li serà concedit. Y no·s trobarà constitució de Catalunya ni disposició de dret que tribuesca jurisdicció al excel·lentíssim capità
general en los provincials, ans bé, són en contrari, denegant-li dita jurisdicció.
En la fira de Prades, als 26 de agost del any
1674, los officials de la Capitania General feren
aprehensió de cent-y-vint caps de bestiar mular
y sinch balas de formatjes a differents particulars
de la Vall d’Aran, no obstant que portaven albarans de guia, composant-los en algunas dobles
per rahó de dits formatjes, // 384r // lo que per
las rahons sobredites se encontra ab [la constitució 7, títol «De offici de] alcayts». Y en lo fet
del embargo de dit bestiar [mular, tractant lo]
síndich de la Vall de Aran, per deffensa del dit
fet, [de donar una requesta] al doctor Domingo
de Verdier, advocat fiscal del tribunal [de la Capitania] General y tenint lo notari previngut y
present per a rebre [lo acte de la re]questa y presentació de aquella, no permeté dit de [Verdier
que·l re]bés lo notari ni que se li presentàs,
amenassant axí a la part [com al] notari que si
feya lo contrari los posaria a la presó, lo que [encontra] manifestament ab lo capítol 71 de las
Corts del any 1599, en lo [qual se] dóna líbera
facultat a las parts per a poder fer y presentar
qua[lsevol] requesta a qualsevol official per
qualsevol notari que tinga auctoritat real, acceptat lo excel·lentíssim lloctinent general, molt
reverent canceller, nobles [e o] magnífichs regent y doctors de la Real Audiència y portantveus de general governador del present Principat, regint vicerègia, als quals la presentació se
ha de fer sols per un scrivà de manament. Acostuman los officials de la Capitania General, ço
és, alguazil, notari y estimadors, quant arriba alguna barca entrar en ella a effecte de regonèxera. a continuació un espai en blanc d’uns 20 mms.
b. a continuació un espai en blanc d’uns 20 mms.

per rahó de sos officis [...]constitució y altres,
enviat tres recaudos per medi del [síndich del]
General suplicant fos servit sa excel·lència reparar ditas co[..., fins] vuy no se ha pogut conseguir de vostra excel·lència lo reparo, per ço [...]
los deputats y oïdors de comptes del General de
Catalunya a las obligacions de sos officis, jurament tenen prestat y sentència de excomunicació tenen oÿda, volent provehir de degut remey a
las generals constitucions desobre ponderades,
per medi de son [síndich], suplican a vostra excel·lència sia de son servey, per observansa de ditas generals constitucions, capítols y actes de
Cort, privilegis, usos y costums, revocar las ditas
cridas per dita Capitania General publicades y los
fets subsegüents en execució de aquellas y, altrament, per encontrar ab las sobreditas generals
constitucions de Catalunya, capítols y actes de
Cort, privilegis, usos y costums del present Principat desobre ponderats y altres aplicables, y manar als officials de dita Capitania cassen, revoquen, anul·len tots los dits procehiments y
borren aquells dels registres de dita Capitania
per a què ditas constitucions, capítols y actes de
Cort, privilegis, usos y costums sian íntegrament
observats, e, inseguint la forma en semblants casos acostumada, sie servit donar llicència se continue acte de la presentació de la present, officio
et cetera, don Franciscus de Pons, cancellarius. Et
quia supradicta epistola et suplicacio noluit suis
manibus acceptare neque minus dedit locum ipse
legere dictam requisicionem fuerunt per dictos
sindicum et scribam majorem dimissa in solo terra in eius //385v // presencia, videlicet, per sindicum dicta epistola et per scribam majorem copiam
supradicta requisicionis. Et dictus dompnus Petrus Estrada, camararius supra memoratus, visis
et attentis predictis, verbo respondendo dixit: que
sa excel·lència no volia se li presentàs ningun paper y que ell, dit don Pedro, «No hoýa nada, que
ere sordo y que ere mudo y que era un palo».

la, fent-se pagar per las dietas vint-y-quatre reals
de plata, lo que notòriament és contra las constitucions de Catalunya, perquè no·s pot duptar
que dita molèstia és impeditiva del líbero comers y que és nova imposició y vectigal, y que és
exercir jurisdicció en cas no permès. Y, així bé,
se encontra ab las sobredites constitucions permetent lo líbero comers y prohibint nous vectigals, y lo exercir jurisdicció al excel·lentíssim capità general sinó en los casos permesos per dret
y constitucions. En lo fi del any passat de 1674
vingué una barca genovesa a la platja de la present ciutat, patronejada per lo patró Cantin Benebenito, genovès, la qual aportava sis balas de
piamunts crus consignades a Pere Orra, corredor de orella de la present ciutat, y no obstant
que dits piamunts són roba de Gènova y que venian ab // 384v // certificatòria que venian de
Gènova, los officials de la Capitania General feren aprehensió de dits piamunts, detenint-se’ls
en la barraca de la Capitania General y fins vuy
estan en ella sens voler-los restituir al dit Orra,
lo que és contra las ditas constitucions de Catalunya permetent lo líbero comers, y de la dita
constitució 7, títol «De offici de alcayts», y de la
dita constitució 4, títol «De violència (y) restitució de despullats», que ningú sens conexensa
de causa puga ésser despullat de sas cosas.
Acostuman los officials de la Capitania General
quant venan algunas barcas o fustas ab robas o
mercaderias a la platja de la present ciutat fer
desembarcar aquellas y fer-las descarregar en la
barraca de dita Capitania sens haver descarregat
aquellas en las casas del General y allí haver pagat los drets a dit General, y moltes vegades se’n
aporten ditas robas de dita barraca, restant defraudat lo General de sos drets, lo que és contra
lo capítol 8, número 2, Corts 1547 y capítol 81,
Corts 1599, a hont se disposa que les mercaderies que arribaran a la present ciutat se hagen de
descarregar en la casa del General y pagar allí los
drets bé y llealment. En la vila de Puigcerdà y en
la de Cambrils los officials de la Capitania General fan pèndrer albarà de guia de las mercaderias
que portan y fan pagar per los albarans certa
quantitat, ço és, los de Puigcerdà per lo ferro y
los de Cambrils indistinctament, lo que se encontra ab las ditas constitucions prohibint nous
vectigals y permetent lo líbero comers, y ab lo
capítol 2, Corts 1547, a hont se prohibeix que,
ab pretest de tillets ni altres no·s puga imposar
nous vectigals ni // 385r // nous drets, ni exhigir
aquells, parlant dit capítol [de Cort ab los officials] de la Capitania General.
Y com per la constitució [..., vul]garment dita
«De la observansa», ab la qual se [...] los procehiments fets contra constitució, y havent [los senyor diputats y] oïdors de comptes, a qui toca

De quibus omnibus et singulis, sicut predicitur,
actis, dictis, gestis atque sequutis presentibus in
omnibus et singulis supra narratis scriba mandati et secretario supradictis, in dictorum testium presencia supradictis Hyacinthus Blanch,
dicto nomine, et aliis cuya intersit copiam tradi
et liberari, que fuerunt acta in parroquia supradicta Sancti Martini de Tayano, diocesis Barcinone, sub anno, die, mense, hora, loco predictis,
presentibus et interessentibus dicto Joanne de Morer et Pasqual, scriba mandati, et dicto Francisco
Cortes, notario et secretario supra memorato subrrogato, et presentibus etiam testibus supradictis
ad premissa vocatis specialiter et assumptis prout
superius continetur.»
386r
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Dijous, a VI. En aquest die, havent tingut ses senyories notícia que lo excel·lentíssim senyor Ale-
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xandro de Farnesio, novament elegit en los càrrechs de lloctinent y capità general en lo present
Principat per sa magestat, Déu lo guarde, li enviaren la benvinguda per medi de don Francisco
de Areny y Toralla, baró de Claret, y don Narcís
Descallar ab assistència de un verguer de ses senyories, com és acostumat en semblants casos.
Divendres, a VII. En aquest die, havent tingut
notícia ses senyories que lo excel·lentíssim senyor Alexandro Farnesio, lloctinent y capità general de sa magestat, que Déu guarde, en lo present principat de Catalunya, entrava en la present
ciutat per a jurar com a lloctinent general predit,
feren convidar als magnífichs assessors, advocat
fiscal y demés officials del General per asistir al
acompanyament de la entrada de dit excel·lentíssim senyor, com és acostumat. Y a las quatre horas de la tarda, havent tingut ses senyories notícia
que ya eren fora de la present ciutat los molt reverent canceller y senyors del Real Concell per a
la assistència a la dita entrada, // 386v // partiren
de la present casa de la Diputació consistorialment, ab los tres verguers devant ab massas altas,
acompanyats dels magnífichs assessors, advocat
fiscal y demés officials de la present casa de la Diputació General y Bolla per a rèbrer a sa
excel·lència. Y, anant per los carrers acostumats y
prosseguint son camí per lo portal de Sant Anthoni, passada la Creu Cuberta, serca a Sans, trobaren dit excel·lentíssim senyor. E ses senyories,
per orga del senyor deputat ecclesiàstich, li donaren la benvinguda ab demostració de molt
contento de tot lo Principat per las prendas que
la fama publicava de sa persona per al govern
d’esta província en nom de sa magestat, que Déu
guarde, y per las speransas tenian que havia de resultar de son govern (l)a glòria de Déu Nostre
Senyor, servey de sa magestat y utilitat pública. E
sa excel·lència restà molt servit de les demostracions del consistori, offerint-se a obrar en benefici de la Generalitat y de tot lo Principat. Y, encontinent, dit deputat ecclesiàstich y militar se
posaren al mitg a dit excel·lentíssim senyor,
anant a mà dreta lo dit senyor deputat ecclesiàstich y lo militar a la squerra, y los demés senyors
consistorials devant cada hu per son orde. Y los
verguers, ab ses senyories, se posaren de filera
devant dels de la Real Audiència y devant dels
verguers se posaren los magnífichs assessors y advocat fiscal de filera, y després, devant de ells, lo
scrivà major y consequutivament anaven los demés officials de la present casa y Bolla. Y, en exa
conformitat, caminaren vers la Creu Cuberta y,
passada aquella, encontraren los concellers de la
present ciutat y, encontinent, se despediren los
senyorsa // 387r // deputats de sa excel·lència y

se’n tornaren, baxant per la [...] dits senyors concellers tinguessen lloch per a [poder ... Y los] senyors deputats continuaren son camí per [...
acos]tumats y entraren en la present casa de la
Diputació [...] senyor deputat ecclesiàstich, des
de cavall, féu estimació [als assessors], advocat
fiscal y demés officials, y se donà per [...] haguessen acudit, com tenian obligació, en dit
acom[panyament] y tots se despediren. E sa excel·lència entrà en la present ciutat acompanyat
dels senyors concellers y molts cavallers, y anà a
[la Seu], a hont prestà son jurament en la forma
acostumada. E lo [síndich] del General féu las
protestas ordinàrias y extraordinàrias, las quals
són assí cusidas signades de lletras A y B, rebent
lo acte de dit jurament y de ditas protestas don
Anthon Reart, scrivà de manament y secretari de
la província.
Disapte, a VIII. En aquest die, obtinguda primer
hora per medi del síndich del General per las
quatre y mitja de la tarda, anaren ses senyories
consistorialment, ab lo acompanyament de officials del General, verguers ab massas altas que
en altres semblants ocasions és acostumat, en lo
palàcio del excel·lentíssim senyor lloctinent y
capità general per a visitar-lo. Foren rebuts per
sa excel·lència ab molta demostració de agasajo,
rebent-los dos o tres passos més ensà de la cadira ab què se assentà. Y després de ésser-se assentats tots y tingut un rato de conversació se despediren de sa excel·lència, lo qual los féu la
matexa cortesia que al venir, y se’n tornaren en
la present casa de la Diputació ab la matexa forma que eren anats.
387v

a. a continuació dues protestes, transcrites a l’Apèndix 1,
pàgs. 1217-1219.
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Diumenge, a VIIII. En aquest die ha fet relació
lo síndich del General com ere anat, de part de
ses senyories, a suplicar a sa excel·lència fos servit entregar las insiculacions, per tenir intel·ligència que eren vingudes de Madrit. Y que
sa excel·lència havie respost no las tenia però
que anave a visitar a la tarde al senyor marquès
de Serralvo y sabrie ab sa excel·lència si eren
arribades, y, tenint-las se entregarian sens dilació.
Dilluns, a X. En aquest die s’és partit de la present ciutat per la ciutat de Vich lo il·lustre senyor deputat ecclesiàstich per afers seus propis.
En aquest mateix die lo reverent mossèn Rafel
Llarch, prevere en la iglésia parroquial de Sant
Jaume de la present ciutat beneficiat, com a
procurador que és de la noble senyora dona
Theresa Calders y Desbosch, muller del noble
don Carlos Calders y de Vilafranca, en Barcelona populat, consta de sa procura en poder del
doctor Lluís Fontanet, notari públich de Barcelona, als 29 de juliol proppassat, certificatòria

de la qual és assí cusida signada de lletra A, en
dit nom, ha jurat en mà y poder de ses senyories
com ha fetes les degudes diligències en sercar lo
acte de la original creació de aquell censal de
preu cent sinquanta lliures y penció [...] lliures,
deu sous que tots anys, en lo mes de octubre, en
dit nom reb, lo qual fou extret en la última extracció per ses senyories feta, no ha pogut trobar
aquella.
388v

Dilluns, a XVII. En aquest die Joseph Iglésies,
corredor públich y jurat, ministre del General,
ha fet relació en lo consistori de ses senyories
com, havent encantat per spay de trenta dies y
molt més temps la torre de Magí Florensa, scituada en las Corts de Sarrià, territori de Barcelona, debitor del General, no ha trobat major
dita de tres mil y dos-centes lliures, la qual relació fa en presència de mi, scrivà major del General, y presents per testimonis Joseph Sauleda,
cavaller, y Joseph Moya, llibreter.

monarchía piden mi asistençia en la corte, fiando de Nuestro Señor que dispondrá las cosas de
manera que no se me dilate el poder conoçer tan
buenos y leales vassallos, y // 389v // [...] podéis experimentar la grande y particular estimaçión en
que tengo vuestro celo y amor a mi servicio. Datado en Madrid, a IIII de agosto MDCLXXVI. Yo,
el rey.
[Vidit don] Melchior de Navarra, vicecancellarius. Don Franciscus Isquierdo de Berbegal, secreetarius. Vidit Exea, regens. Vidit don Josephus de
Boxados, regens. Vidit don Michael Calba. Vidit
don Laurencius Matheu, regens.»
390r

Dimars, a XVIII. En aquest die són anats ses senyories consistorialment, ab verguers // 389r //
ab massas altas, ab cotxes, acompanyats de
[molts officials de la present] casa, en lo palàcio
del excel·lentíssim senyor lloctinent y capità
[general de sa magestat], que Déu guarde, en lo
present Principat, enviats a [...] de carta. Y, arribats en sa presència, després de [... las degu]das
cortesias, los ha entregat una carta de sa [magestat ...] asistència del jurament del dit excel·lentíssim senyor lloctinent general, [com
més llarga]ment és de vèurer en dita carta, la
qual és assí cusida [y signada de] lletra A y del
thenor següent:
«A. El rey.
Diputados. Por lo que me han escrito el canceller
de essa provincia, don Francisco Bernardo de
Pons, y el portantvezes de [general] governador,
don Mauel de Lupián, en carta de 3 del [corriente], he entendido la voluntad y conformidad con que havéis [de]liberado asistir al juramento de los cargos de mi lugarteniente y capitán
general que á de prestar el illustre Alexandro
Farnesio en esse Principado. Y, siendo esta acción
tan correspondiente a todas las que vuestra atenzión y vuestra fidelidad y amor executa siempre
en mi servicio, he querido manifestaros la gratitud que á hallado en mi real ánimo y quan dispuesto quedo a favoreceros y hazeros merced en
todo lo que sea de vuestro beneficio, y asseguraros
juntamente del deseo con que estoy de conçolaros
con mi real presència, como lo procuraré y executaré quanto antes me dieren lugar los graves negocios y accidentes que en el estado presente de la
a. a continuació una fe, transcrita a l’Apèndix 1, pàg. 1219.
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Divendres, a XXI. En aquest die Joseph Iglésies,
corredor [públich y minis]tre del General, ha fet
relació a ses senyories com [... per pri]mera, segona y tercera llanterna en lo encant [de la torre
de] Magí Florensa, debitor al General, no ha trobat [... dita] que la de tres mil y dos-centes lliures, la qual relació [...], presents per testimonis
Joseph Sauleda, cavaller, y Francesc [...] notari.
Disapte, a XXII. En aquest die ha fet relació lo
doctor Jacinto Blanch com, essent anat per orde
de ses senyories en lloch del síndich del General
en la torre o casa de don Joseph Bru, la qual té
en lo lloch de Tayà, y de part dels senyors deputats a donar la despedida al excel·lentíssim senyor marquès de Cerralvo, y li ha dit que, havent de ésser la exoneració dels puestos de
lloctinent y capità general de sa magestat, que
Déu guarde, per lo reparo de sa salut, podia aliviar en part lo desconsuelo que restava als dits
deputats per no tenir a sa excel·lència més cerca
per a solicitar moltas occasions de son major
agrado, assegurant a sa excel·lència que de qualsevol part que serà servit donar-las trobarà ses
senyories disposats per la execució, y que Nostre Senyor li donàs bon viatje, com los senyors
diputats desitjavan, y li donà en sas mans pròpias la carta dels senyors deputats. Y sa excel·lència respongué que estave molt content de
què sa magestat, attenent a sa poca salut, li hagués concedit llicència per a retirar-se, però que
sentia molt lo haver-se de allunyar dels senyors
deputats per no estar sempre lo més immediat
en servir-los, pero que en // 390v // qualsevol
part se tròpia voldria tenir moltas ocasions en
que los senyors diputats puguessen experimentar lo affecte té en servir-los, que tant bon affecte poden trobar en altre successor seu però més
no, y que més aje procurat dar gust y servir als
senyors deputats en tot lo que li és estat posible,
que sols altre virrey lo podria excedir en donar
major victòrias al rey nostre senyor, no en lo carinyo ha tingut y té en servir als senyors deputats en qualsevol part se tròpia, que sols quant a
la presència se pot allunyar, no en la voluntat.
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En aquest mateix die lo il·lustre senyor oïdor
real és baxat en la Llotja de mar de la present
ciutat y s’és conferit en la casa del General y en
lo aposiento dels fraus de aquella per a vèurer
los fraus se havian comesos en lo present y corrent mes de agost, y no se ha trobat més que
nou palms de tafatà negre après a un fadrí françès en lo portal Nou de la present ciutat.

391v

Diumenge, a XXIII. En aquest die han rebut ses
senyories un paper de embaxada dels molt
il·lustres senyors concellers de la present ciutat,
lo qual és assí cusit signat de lletra A y del thenor següent:
«A. Molta il·lustre senyor. En virtut de privilegis
reals y diversas ordinacions de la casa de la present Ciutat està concedit y disposat ésser lícit y
permès al concell del pont dels Perayres de la
present ciutat lo fer apprehenció //391r // de totas robas de llana vinguessen en la present [ciutat ... a] effecte de fer visura regonèixer si dits
[draps ...] qualitat y requisits que són necessaris
y no tingu[essin ... al]guna. Y, feta dita apprehensió, se aportan a [...], dit dels Tiradors, per a
fer-sa la averiguació de dits [draps ...] ahir, 19
del corrent, fos per Lluís Albareda, altre [... de
la] confraria dels perayres, ab asistència del cap
de guayta [... , fou] feta aprehensió de sinch
pessas catorsenas blancas y qua[tre ...] y dosens
blachs de Camprodon. Y, encontinent de feta
[dita apprehens]sió, per no ésser hora de estar la
Bolla uberta, dit Lluís Al[bareda] se conferí ab
Joseph de Olsina, official de vostra senyoria, en
la Bolla de [...], com en effecte li denunçià ditas
robas. Y, no obstant dita de[nuncia]çió, no
duptaren los officials de vostra senyoria, ab
asistència de Hierònym [...] Macip, capdeguayta del veguer, conferir-se en dita casa o [...] de
Tiradors, y de allí se’n aportaren dits draps, lo
que apar ésser cosa violenta, havent-se ja dits
draps denunciats a dit Joseph Olsina, per lo que
los concellers de esta ciutat, desijant la conservació de dits reals privilegis y disposicions de la
present casa de la Ciutat, participant estas cosas
a vostra senyoria, suplican a vostra senyoria sia
servit manar se tornen dits draps en la casa dels
Tiradors, a hont se puga fer dita regonexensa y
visura, no immiscuhint-se la Ciutat en què sien
pagats los drets a vostra senyoria o a sos arrendataris, y juntament manar se tornen las penyoras que són estades appresas a dit Lluís Albareda, cònsul de la confraria dels perayres, per dita
causa, que de la uniforme correspondència ab
què sempre vostra senyoria és estat servit tenir
ab est consistori esperan los concellers serà vostra senyoria axí servit manar.

Dimars, a XXV. En aquest die Joseph Iglésies y
Joseph Saurina, corredors públichs y jurats ministres del General de Catalunya, han fet relació
en lo consistori de ses senyories com, havent encantat per los llochs acostumats de la present
ciutat de Barcelona per spay de trenta dies y més
tota aquella casa y scrivania ab tres portals
obrints, scituada en la plasa de Sant Jaume de la
dita ciutat, que fou de Francesch Manescal, llibreter, debitor al General, y vuy té y posseheix
lo dit General per sos crèdits, y no han trobat
més dita que són tres-centes sinquanta lliures, la
qual relació fan essent presents per testimonis lo
reverent Valentí serra, prevere, y Francisco
Maurici, notari.
En aquest mateix die los dits Joseph Iglésies y
Joseph Saurina, corredors públichs y jurats ministres del General, com, havent encantada per
los llochs acostumats de la present ciutat per
spay de trenta dies y molt més temps tota aquella torra ab sas terras, honors y posessions, scituada en las Corts de Sarrià, que fou de Magí
Florensa, quòndam ciutedà honrat de Barcelona, debitor al General de Catalunya per rahó de
differents arrendaments de //392r // Bolles y vuy
del General de Catalunya per rahó de [...] Florensa, no ha trobat major dita que [las ditas
...]centes lliures, las quals y ha ditas Francesch
[...], al qual és estada lliurada l’acta fiscal [...]
Joseph Torroella, passamaner, y Jaume [..., ciute]dans de Barcelona.

392v

Disapte, a XXVIIII. En aquest die Joseph Iglésies,
corredor de coll públich y jurat en la present
ciutat y ministre del General, ha fet relació com,
havent encantat per trenta dies contínuos y més
totes aquelles cases ab tres portals obrints, scituades en la present ciutat, en la plasa de Sant
Jaume, que fou de Francesch Manescal, quòndam debitor al General, y havent posada primera, segona y tersera llanterna, no ha trobat més
dita que la de set-centas lliures, la qual relació
ha fet essent present per testimonis Joseph Sauleda, cavaller, y Gismundo Boffill, ciutedà honrat de Barcelonaa.

393r

Setembre MDCLXXVI

a. l’original d’aquesta ambaixada es troba intercalat entre
els folis 390v i 391r del dietari.
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Dimars, al primer de setembre. En aquest die,
per medi del doctor Jacintho [... sín]dich del
General, han enviat ses senyories un paper [...
als] molt il·lustres senyors concellers de la present ciutat en [resposta al que dits] senyors concellers enviaren a ses senyories en jornada de 23
[..., lo] qual paper és assí cusit signat de lletra A
y del thenor següent:
a. a continuació una ambaixada, transcrita a l’Apèndix 1,
pàgs. 1219-1221.

«A. Molta il·lustre senyor. Ab lo paper de embaxada que per part de vostra senyoria fonch reportat [ a est con]sistori lo die de 23 del corrent
és estat servit vostra senyoria dir com [....]da,
cònsol de la confraria dels perayres, ab asistència
del capdeguayta de vostra senyoria, havia feta
aprehensió, lo die de 19 del corrent mes de
agost, de sinch pesas catorsenas blancas y quatre
draps vint-y-[...]sens blanchs de Camprodon a
effecte de fer visura y regonèixer [si dits] draps
estan fets ab las qualitats y requisits, y en si no
tingan falta alguna, inseguint lo concedit y disposat per privilegis reals y diversas ordinacions
de vostra senyoria, que diu disposan ésser lícit y
permès al cònsol del pont y als proms de la confraria dels perayres y texidors de llana de la present ciutat lo fer ditas aprehensions de draps
que·s venen a esta ciutat y son territori, a effecte
de fer dita visuració y regoneixensa. Per fer la
qual, feta dita aprehensió, diu se aportan los
draps a presos en la casa o lloch dels Tiradors y
que, feta, hagué dita aprehensió de draps. Dit
Albareda, per no ser hora de ésser la casa del
General e o Bolla uberta, se conferí ab Joseph
de Olsina, official del General, denunciant-li,
com en effecte, diu, li denuncià, ditas robes y
que no obstant dita denunciació, per los officials de dit General, ab aistència de Hierònym
Macip, capdeguayta del veguer, se serian // 393v //
conferits en dita casa e o puesto dels Tiradors,
de hont, diu, se [haurian] aportats a la casa del
General dits draps ja denunciats a dit de Olsina,
per lo que, desijant vostra senyoria la conservació de los reals privilegis y ordinacions de vostra
senyoria, participant aquest consistori ditas cosas ab dita embaixada, sie servit vostra senyoria
en ella mane aquest consistori tornar dits draps
en la casa dels Tiradors, per a què en ella se
puga fer dita regonexensa y visura, que m[és],
axí mateix, se tornen les penyores que se an
après a dit Albareda, volent-se per ço vostra senyoria immiscuir en què sian pagats los drets tocan al General y arrendataris.

Albareda fet aportar ditas pessas a la casa del
Pont e o de Tiradors antes se aportasen al General y Bolla és estat contravenir a differents capítols de Cort y ordinacions de esta casa, y, assenyaladament, al capítol 8 de las Corts del any
1547, n[ota] 2 al capítol 81 del nou redrés, y al
primer y tercer de les ordinacions del corrent
trienni, que porà demanar vèurer, no obstant
que en la ocasió y hora que·s // 394r // féu per
dit Albareda dita aprehensió no [...] casa del
General. La observansa és not[òria ...] roba en
tal ocasió a la casa de la Tenalla [y lo haver dit
Alba]reda de paraula denunciats aquells al [dit
de Olsina ... decla]rar-se albarà de manifest de
la Bolla [...] pesa lo plom de manifest, lo que fer
no·s pot sens [...] tals robes a la casa del General. Y com la dita [...] de ditas pesas a dit de Olsina de sola paraula [...] complert al disposat en
dits capítols de Cort y ordi[nacions ...], que disposan haver-se de fer lo sobredit, y la manifestació y denunciació de ditas robas sens observar la
forma [...] feta no escusa al denunciant. Ans bé,
trobant-se haver [...] les robes antes de anar al
General y Bolla, són justes les [...]ser en frau,
sens que per dites disposicions vinguen [...]viricats los privilegis reals ni ordinacions que vostra
senyoria [...]ab dit paper de embaxada, pues
sens pèdrer de vista [dits] draps podien anar al
General y Bolla a denunciar-se y manifestar-se
en dita forma y després aportar-se a la casa del
Pont e o de Tiradors per fer dita regonexensa e
visitació, la qual, per ésser tant èqua y justa, no
és la intenció de aquest consistori impedir, ans
bé, lo impediment fet a què dites robes no arribesen al General per manifestar-se en dita forma
se à fet notable perjudici als dits y altres capítols
de Cort y ordinacions de aquest consistori, a
qui de precisa obligació incumbeix procurar per
lo reparo y observansa dels dits y demés capítols
de Cort y ordnacions, y de procehir contra los
perturbadors de la exacció dels drets de la Generalitat en la conformitat és permès aquest
consistori.

Lo que se offereix a aquest consistori respòndrer y representar a vostra senyoria aserca del
contengut en dita embaxada és que, havent
procurat informar-se aquest consistori ab los officials més antichs de la casa del General y Bolla
y del obrat en altres semblants fets, lo que és estat causa de dilatar esta resposta a vostra senyoria. Y, segons lo que aquest consistori à comprès, és que la aprehensió feta per dit Albareda
és estada feta anant ditas robas a la casa del General y Bolla a effecte de manifestar-se y posar lo
plom de manifest, de què fou impedit lo portador per rahó de dita aprehensió. [Y] lo haver dit

Y, per quant lo denefedora del General, després
de ser ditas // 394v // [...] en la casa del General,
en lo die de 21 del corrent mes de [...], sens denúncia alguna de aquest consistori, en judici
verbal al traginer aportava ditas pesas de drap,
declarà aquellas no ser en frau y immediatament
las restituí a dit traginer, ab què aquest consistori té viu sentiment per no poder-las entregar
al cònsol del Pont per fer dita regonexensa y visuració en lo cas que per sobreditas rahons no
fosen caigudes en frau, lo que à donat occasió al
procurador fiscal de esta casa de apel·lar de dita
declaració. Altrament, aquest consistori farà la
demostració que serà [...] contra dit defenedor,

a. l’original d’aquesta resposta d’ambaixada es troba intercalat entre els folis 392v i 393r del dietari.
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a. denefedor per defenedor.

[ 1676 ]
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y justa y redundar en benefici públich, estimant
també en molt est consistori las diligèncias que
vostra senyoria insinua fa y anirà obrant perquè las sinch pessas quatorsenas blancas y quatre //995v // draps vint-y-dosens blanchs de Camprodon que als 19 de agost pròxim [passat] dit
Albareda féu aprehensió sien entregades al cònsol del Pont per fer dita experiència y visura, tenint per cert est con[sistori] que ab la auctoritat
y poder de vostra senyoria consiguirà la reintegració de son dret, fent tornar ditas pessas de
draps en la casa del General, luego y immediatament a la casa del Pont e o de Tiradors, perquè
en virtut dels reals privilegis concedits a la present ciutat y ordinacions de aquella se puga fer
la dita regonxensa y visura, axí com spera y se
permet del bon zel de vostra senyoria.»

si culpable serà trobat, en la restitució y entrega
de ditas pesas a dit traginer. Emperò, en lo tocant al que és servit dir ab son paper de embaxada a aquest consistori de què mane restituir las
penyoras apresas per los officials del General a
dit Lluís Albareda, no obstant que semblants
penyoras no se acostuman restituhir, antes bé,
la declaració de la causa per la qual són estadas
apresas, ab tot, per lo molt que affecta aquest
consistori dar gust a vostra senyoria en tot lo
que puga arbitrar, à ordenat se tornian qualsevols penyoras se haguessen apresas a dit Albareda sens perjudici de ninguns drets del procurador fiscal d’esta casa, los quals est consistori no
pot perjudicar. Y si vostra senyoria tindrà altres
rahons en contrari del que se li representa ab lo
present paper de embaxada, y tindrà gust participar[-ho al] consistori, este lo tindrà molt particular de poder trobar ex[pedi]ent per a què
vostra senyoria quede servit, per lo molt que
aquest consistori affecta la unió y correspondència de las dos casas y de continuar la uniformitat
de ellas, a què los predecessors han tingut tant
necessària per lo bé públich.»
395r

Dijous, a III. En aquest die ses senyories, per
medi de carta han rebuda del exce·lentíssim senyor lloctinent y capità general de sa magestat,
que Déu guarde, en lo present Principat, han
enviat dos proposicions de subjectes per la provisió del offici de receptor del General de la
col·lecta de Puigcerdà, una per sa magestat y la
altra per lo ínterim per sa excel·lència, les quals
proposicions són assí cusidas signades de lletras
C y D.

Dimecres, a II. En aquest die han rebut ses senyories un paper [... senyors] concellers per
medi del síndich de la [...], lo qual paper és assí
signat de lletra [B y del thenor següent:]
«B. Molta il·lustre senyor. Est consistori dels
concellers de la ciutat de Barcelona [...] degudas gràcias de haver manat se tornen qualsevols
[...] se hajan apresas a Lluís Albareda, cònsol de
la [confraria dels pa]rayres de la present ciutat, y
de obrar vostra senyoria en la conformitat y
[...]dència que sempre est consistori ha experimentat en vostra senyoria, [...] a vostra senyoria
que son intent no és estat may que en las regonex[ensas] fan dels draps per los cònsols del
pont dels Perayres y [...] de llana per vèurer si
són de bona qualitat o falsificats [... se contra]vinga als capítols de Cort y ordinacions fetas per vostra senyoria, sinó [...] mane en aquellas en quant no vingan a encontrar-se ab los
privilegis y ordinacions de la ciutat. Y, desijant
lo consistori la matexa unió, conformitat y correspondència vindrà bé en [lo] insinuat per vostra senyoria de què en lo sdevenidor los draps
dels qui se voldrà fer regonexensa y visura per
los dits cònsols, per los effectes refferits, vajen al
General y Bolla a denunciar-se y manifestar-se
sens pèrdrer-los de vista, y després, sens poder
ser de[tin]gut per los officials del General, encontinent pugan ésser aportats sens impediment algú en la casa del Pont o de Tiradors per
a fer dita regonexensa o visura, per ser tant èqua

Divendres, a IIII. En aquest die són vinguts en la
present casa de la Diputació y en lo consistori
de ses senyories quatre capellans de la Seu de la
present ciutat ab embaxada de part del molt
il·lustre Capítol, fent a saber a ses senyories la
mort de Sa Santedat y convidant-los per a la funerària que serà lo die de demà. E ses senyories,
parlant lo senyor deputat militar, lo ecclesiàstich absent, han fet molta estimació de la atenció de dit molt il·lustre Capítola.
396r

Disapte, a V. En aquest dia és estada la funerària
[per Sa Santedat en la] Seu de la present ciutat.
No·y són anats ses senyories [...] casa de la Generalitat.
Dilluns, a VII. En aquest die s’és partit de la present ciutat lo il·lustre senyor oïdor real per la
ciutat de Gerona per affers seus propis.

396v

a. l’original d’aquest paper es troba intercalat entre els folis
994v i 995r del dietari.
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Dimecres, a VIIII. En aquest die lo doctor en
medecina Jacinto Gibert, mitjensant jurament,
ha fet relació en lo consistori de ses senyories
com Raimon Cortada, credenser dels draps de
la Bolla del General de la present ciutat, està detingut en sa casa de una terciana y un tumor a la
cuxa ab febre, impossibilitat de poder acudir a la
obligació de son offici.
a. a continuació dos memorials, transcrits a l’Apèndix 1, pàg.
1221.

Dijous, a X. En aquest die ha fet relació lo doctor Pere de Cardona, servint lo offici de síndich
del General, com de orde de ses senyories, lo
die present, s’és conferit ab lo molt reverent
canceller ha effecte de instar-li la declaració de
la firma del dubte de las contrafaccions de la
Capitania General novament intentada y que lo
dit molt reverent canceller ha respost que, en
estar millor de la indisposició de salut en què
està, procuraria en declarar-la.
397v

398r

da] per a quant dit procés estàs en mà de dit
molt reverent canceller.
399r

Dimecres, a XVI. En aquest die és tornat en la
present ciutat y en lo consistori de ses senyories
lo il·lustre senyor deputat ecclesiàstich, lo qual
era anat en la ciutat de Vich per negocis seus
propis.
Dimars, a XXII. En aquest die ha fet relació lo
doctor Pere de Cardona, servint lo offici de síndich del General, com lo die de avuy, de orde
de ses senyories, se és conferit ab lo molt reverent canceller a effecte de instar-li la declaració
del dubte de las contrafaccions contra lo tribunal
de la Capitania General. Y que lo dit molt reverent canceller li ha respost que trabellarà en la
matèria y que, a no haver estat indisposat lo senyor regent, ja se hauria fet.
En aquest mateix die lo doctor Pere de Cardona, servint lo offici de síndich del General, ha fet
relació com de orde de ses senyories se és conferit en lo consistori dels molt il·lustres senyors
concellers de la present ciutat a effecte de participar-los, com en effecte los ha participat, las
causas hi havia hagut en haver-se dilatat tant lo
estar en mà del molt reverent canceller lo procés
de la firma del dubte de las contrafaccions de la
Capita- // 398v // nia General, per las quals havia
fet la present ciutat en lo any passat repetides
instàncias als molt il·lustres senyors diputats y
oïdors de comptes y que, finalment, estava ja en
poder de dit molt reverent canceller lo procés
de ditas contrafaccions y que se havia firmat lo
dubte y estava aquell ja a punt de declarar-se,
dient a los molt il·lustres senyors concellers que
li participava lo dit ja per[què ho] tinguessen
entès, per lo gust ne havian de tenir, que tenian
[per sagradas] sas instàncias, y, juntament, perquè si aparexia a sa senyoria pogués per sa part
instar a dit molt reverent canceller la declaració
de dita firma del dubte. A tot lo que los dit molt
il·lustres senyors concellers han respost que estimavan molt a ses senyories de dits molt il·lustres
senyors deputats y oïdors tant la diligència y
cuidado havian tingut en cosa que la present
ciutat havia tant instat com per la notícia que
se’ls donava, y que, per sa part, farian las degudas instàncias al dit molt reverent canceller per a
què declaràs dita firma de dubte, en la conformitat que lo savi Concell de Cent tenia [dona201

Dijous, a XXIIII. En aquest die lo síndich del General, [per orde de ses senyories, és] anat a reportar un paper de embaxada [als molt il·lustres
senyors] concellers de la present ciutat en resposta de [altre que per part part de los] senyors
concellers fonch enviat a ses senyories als 2 de
[..., lo qual] paper és assí cusit signat de lletra A
y del [thenor següent:]
«A. Molta il·lustre senyor. Responent aquest
consistori dels diputats y oïdors del General de
Catalunya al paper de embaxada que, per [part
de vostra senyoria], se’ls és estat entregat lo die
de 2 del corrent mes sobre [lo fet de] la aprehensió dels draps appresos per la causa del pont
[dels Perayres de la] ciutat y haver aportat
aquells a la casa del Pont [e o Tiradors an]tes de
aportar-se aquells a la casa del General y Bolla [y
manifes]tar-se ab la forma disposan los capítols
de Cort y ordi[nacions de] aquest consistori,
venint bé vostra senyoria ab dit son paper de
[embaxada] de què los draps dels quals se volrà
fer regonexensa y [visura] per los cònsols del
Pont si aquells són de bona qualitat [y no] falsificats vagen primer al General y Bolla a denunciar-se y manifestar-se sens poder aprés ser detinguts per los off[icials] de dit General, per
poder ser aprés aquells aportats encontinent a
dita casa del Pont o Tiradors sens impediment
algú per poder fer dita regonexensa, y que per
dit effecte mane tornar aquest consistori ditas
pessas de draps en la casa del General y luego a
la del Pont e o Tiradors, com més llargament se
conté en dit paper de embaxada, a la qual se
ofereix aquest consistori dir a vostra senyoria
aserca del sobredit és crèurer sempre del recto
zel de vostra senyoria que nunca ha pretès
//399v // ni pretén vostra senyoria se fassa prejudici algú al disposat per capítols de Cort y ordinacions de aquest consistori, privilegis y perrogatives de aquell, com ni aquest consistori ha
pretès ni pretén fer-lo als privilegis reals y ordinacions de vostra senyoria, que insinua ab dita
sa embaxada, en tot allò que no vinga a encontrar-se ab dits capítols de Cort, ordinacions, privilegis y perrogatives d’esta casa de la Diputació, ab què qualsevols pessas de drap y altres
mercaderias que seran aportadas a la casa del
General y Bolla per manifestar-se (i) pagar los
drets acostumats, y per a fer los despaigs que per
capítols de Cort y ordinacions està disposat, no
essent los tals draps y mercaderias caiguts en frau
de General ni Bolla, se han restituït y restitueixen a qui las hi an aportades y manifestades, per
a. l’original d’aquesta resposta d’ambaixada es troba intercalat entre els folis 398v i 399r del dietari.

[ 1676 ]

[ 1676 ]

fer líberament de aquellas lo que·ls apar. Y, en
tot cas que per los officials de dita casa del General se recusàs entregar ditas cosas aprés de ser
despexades, acudint a aquest consistori, és cert
[que·s pro]vehiria de degut remey y ab molt effecte en tot lo que serà del servey de vostra senyoria. Y, en lo tocant a las pessas de drap foren
apresas per via de frau per los officials del General en la casa del Pont, aquest consistori està
continuant las diligèncias que en altre paper de
embaxada té insinuat a vostra senyoria, haventse ja ordenat que lo receptor dels fraus restituís
las penyoras que foren apreses a Lluís Albareda
francas de tots gastos.
400r

Divendres, a XXV. En aquest die lo il·lustre senyor oïdor [real és baxat en la llotja] de Mar de
la present ciutat y en c[asa del General ...] en lo
aposiento del receptor dels fraus [per a vèurer
los] fraus y havia y se havian comesos en lo [present mes de setembre y] s’i són trobats los següents:
Primo una capa de pastor apresa per frau de General [a ...], ciutedà de Barcelona; ítem sexantasis pessas de vuyt apresas per frau [de ... de] la
barca del patró Viale, genovès, mariner, que se
deu[... de la] sua barca; ítem duas canas, un
palm y mitg de tela per a mocadós, [apres de]
un moro. Ítem se ha après de casa mestre Pere
Via, sastre, ciutedà [de Barcelona], la roba següent: primo quinse canas de arbatje pardo, llana y fil; més nou canas y sis palms de una estofa
a modo de ba[...] plateat, que té de ample tres
palms; més una capa que se estava cusint, sens
ser acabada, de dit herbatje; més una pesa de
moqueals negres, de tir nou canas y tres palms;
més altre pessa de moqueals del mateix tir negres; més deu palms de moqueals color naranjat
y blau; més tres canas y un palm de moqueals
negres; més una cana y sis palms de moqueals
negre ab dos trossos; més tres canas y un palm
de moqueals de color negre; més onse palms de
moqueals naronjat y llaonat; més dos canas moqueals color vermell y norenjat; // 400v // més
dos palms moqueals differents colors ab tres
trossos; més tres canas de moqueals color vermells; més dos canas, dos palms moqueals vermell y groch; més duas canas, tres palms de cadís color lleonat, que tira de ample dos palms y
mitg; més quatre canas stamenya de montanya
dolenta. Ítem se ha pres de casa Pere Marges,
sabater, ciutedà de Barcelona, primo dos parells
de mitjas de seda de arrugar, lo un cabellat y lo
altre de color de perla; més una pesa de tela de
Gènova divuytesca; més sinch canas, dos palms
xamellot de color musco bordet; més quatre canas tela blava; més una banda de seda color carmesí texida a la cordellada. Ítem se ha pres per
frau de casa Joan Jordà, samoler, ciutedà de

Barcelona, quoranta-y-un parells de mitjas de fil
de ciro blancas.
401v

Octubre MDCLXXVI
Disapte, a III. En aquest die ha fet relació lo
doctor Pere Cardona, servint lo offici de síndich
del General, com de orde de ses senyories se és
conferit lo die present ab lo molt reverent canceller a effecte de fer-li memòria y instar-li la declaració de la firma del dubte de las contrafaccions de la Capitania General. Y que lo dit molt
reverent canceller ha respost que tant prest com
podria se despatxeria y que no·s dexava de treballar en la matèria.

402r

Dimars, a VI. En aquest die s’és partit de la present ciutat lo molt [il·lustre] don Joseph de Amigant, deputat militar, per [affers seus] propis.

402v

Dilluns, a XII. En aquest die lo reverent Valentí
Vilalta, prevere en [...], beneficiat de la parroquial iglésia de Santa Maria del Mar de la present ciutat, com a procurador del egregi don
Bernat A[...] Perez de Pomar Mendoça y Pons,
compte de Robles y [...]tagut, y de la senyora
dona Catharina Pons y Çalbà, còn[iuges]a,
// 403r // consta de sa procura en poder de
Balt[hazar ...], escrivà de manament, als 23 de
mars [1667, la qual és] assí cusida signada de
lletra A, en dit [nom, constituït per]sonalment
en lo consistori de ses senyories, [...] del molt
il·lustre senyor deputat ecclesiàstich, com [...
les] degudes diligèncias per a trobar lo original
[... de] aquell censal de preu cent lliures y altres
tants [...], que los dit còniuges sortejaren en la
última [extracció de] censals feta per ses senyories, no ha pogut trobar lo dit acte.
En aquest mateix die, obtinguda primer hora
per lo síndich del General, a les onse horas antes
mitgdie, [són anats] consistorialment los senyors deputats y oïdors de co[mptes, es]sent lo
senyor deputat militar (absent) de la present
ciutat, ab verguers [ab] massas altas, acompanyats de molts officials, a donar la benvinguda al
excel·lentíssim senyor príncep de Parma, lloctinent y capità general de sa magestat, que Déu
guarde, en lo present Principat [...] vinguda del
exèrcit. Y després de haver-li donada la benvinguda per orga del senyor deputat ecclesiàstich
són tornats a la present casa ab lo mateix acompanyament, donant les gràcies als officials que
havian acompanyat ab la forma acostumada.

403v

202

Dimecres, a XIIII. En aquest die ha fet relació lo
doctor Pere de Cardona, servint lo offici de sína. a continuació una procura, transcrita a l’Apèndix 1, pàg.
1221.

dich del General, com de orde de ses senyories
se és conferit ab lo molt reverent canceller a effecte de instar-li la declaració de la firma de
dubte contra lo tribunal de la Capitania General. Y que dit molt reverent canceller ha respost
que ja havia treballat uns apuntaments aserca de
la matèria y que juntaria las salas per ella. E més
fa relació de com, de orde de ses senyories, lo
die de ahir, se conferí ab lo excel·lentíssim lloctinent general per a dir-li, com li digué, que lo
molt il·lustre consistori tenia carta de son agent
en què li deya se havian enviat les insiculacions
y, axí, que suplicà a sa excel·lència se servís manar despachar-las per poder-se fer, y que sa excel·lència respongué que luego manaria despachar-la.
En aquest mateix die lo síndich del General, per
orde de ses senyories, ha reportat a sa excel·lència un paper de embaxada ab inserta de una súplica a ses senyories presentada per part de don
Fr[ancisco] Maria Feliciani, residint en la present ciutat, ab poder de la república de Gènova
y interessats en la aprehensió dels reals de vuyt y
plata obrada apresos per lo tribunal de la Capitania General en la galera patrona de la dita república, capità de ella Hipòlito Gallo, en lo any
1668 per a què se servesca sa excel·lència manar
provehir lo decret de execució en la causa de
contrafacció declarada als 4 de maig 1672, attenent a las instàncias de dit Feliciani y haver quatre anys que se declarà la dita // 404r // causa, lo
qual paper de embaxada [...] són assí cusits signats de lletras A et B [...] del thenor següent:

que en punt manaria se despatxàs dita causa [o
decret] de execució.
Dilluns, a XVIIII. En aquest die Francesch Gelabert, corredor de orella, ciutedà de Barcelona,
altre dels taulers del General de la ciutat de
Lleyda, constituït personalment en lo consistori
de ses senyories ha renunciat en mà y poder de
ses senyories lo dit offici de tauler del General
de la dita ciutat de Lleyda en favor y en cap de
Joseph Terrades, passamaner de Lleyda, per ésser altre dels officis antichs y que·s poden alienar. E ses senyories han acceptat la dita renunciació si et in quantum, essent present per
testimonis lo reverent Isidro Costa, canonge de
Santa Anna, y Joseph Blanch, altre dels verguers
de ses senyories.
405r

Dimars, a XX. En aquest die Joseph Iglésies, corredor [públich ... de la] present ciutat y ministre
del General, ha [fet relació en lo con]sistori de
ses senyories com havent encantat y [... per espay] de trenta dies y molt més temps, totes
[aquelles cases ab tres] portals ubrints lo un,
vullgarment dit, en lo [carrer ...]dis y los dos en
la plassa de Sant Jaume, y havent [...] molts que
han offert, però ningú ha offert major [dita] que
Anthon Ferrer, llibrater, que ha offert [lo preu
...]centes lliures, presents per testimonis Barthomeu [Roig, notari] real col·legiat, y Francisco Maurici, també notari de [... col·le]gi.

405v

Dilluns, a XXVI. En aquest die s’és partit de la
present ciutat lo il·lustre senyor deputat ecclesiàstich per la ciutat de Vich per affers seus propis.

«A. Excel·lentíssima senyor. Per part de don
Francisco Maria Feliciani, [...]tat, de orde y ab
poder de la sereníssima [república de Gènova
...]cia y dels interessats en lo diner y plata apresos [...] per lo tribunal de la Capitania General
se ha [presentat a est] consistori una suplicació,
còpia de la qual se po[...] vostra excel·lència,
vista la qual y vista la justícia a favor [... don]
Francisco, en dits noms, ha resolt aquest consistori [suplicar a] vostra excel·lència manar aconsolar a dit suplicant ab lo despaig de dita causa,
que o rebrà a merçè de la mà de vostra excel·lència.»
Divendres, a XVI. En aquest die ha fet relació lo
doctor Pere de Cardona, servint lo offici de síndich del General, com lo die de avuy ha posat
en mà de sa excel·lència del senyor lloctinent
general la súplica que·s cusida en lo present dietari sots jornada de 14 del corrent, signada de
lletra A, y còpia de la súplica, signada de lletra
B. Y // 404v // [que sa excel·lència] respongué

En aquest mateix die ha fet relació lo doctor
Pere de Cardona, servint lo offici de síndich del
General, com de orde de ses senyories, lo die de
despús aïr, disapte, se conferí ab lo molt reverent // 406r // canceller a effecte de instar-li lo
despaig de [... la declaració] de dubte de las
contrafaccions de la Capitania General [...] dit
molt reverent canceller respongué que la [...]
que és la present, se havia de despatchar lo [...]
se instava de la contrafacció de Gènova [...]ria
de la dita firma de dubte despatxada [....]. E, axí
mateix, fa relació com dit die digué al [... reverent can]celler, de orde de ses senyories, que lo
molt il·lustre con[sistori ...] manàs despatxar las
insiculacions, y que dit [molt reverent can]celler respongué que tenia que parlar alguna cosa
[sobre ...]matèria de ditas insiculacions ab lo
excel·lentíssim senyor lloctinent y capità general, que procuraria promptament lo parlar-li y
ma[naria ...] se despatxasen ditas insiculacions.

a. l’original d’aquesta suplicació es troba intercalat entre els
folis 403v i 404r del dietari.

E més fa relació dit síndich com lo mateix die,
de orde de ses senyories, se conferí ab lo ex-
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tes de dit General, deliberan ésser feta una proposició del thenor següent:

cel·lentíssim senyor lloctinent y capità general y
li [digué], de orde de ses senyories, com un tercio de soldats dels que·s troban en la vila de
Puigcerdà se’n era entrat en la casa del General,
[...] hi ha en dita vila, y violentament, puis, no
havent-los volgut los officials de dit General donar las claus, havian desbotat e o derrocat las
portas de dita casa. Y que lo dit ere contra de las
immunitats que ditas casas del General gosan y
que, axí, estimaria lo dit molt il·lustre consistori
a sa excel·lència donàs orde y manàs que dit tercio isqués de dita casa. Y que sa excel·lència respongué que se informaria y veuria lo que·s deuria fer en lo que suplicava lo dit molt il·lustre
consistori.
406v

Dimars, a XXVII. En aquest die lo il·lustre senyor
oïdor real és baxat en la Llotja de mar de [la
present] ciutat y en la casa del General y aposiento dels fraus per [vèurer] en aquell los fraus
se havian comesos en lo present mes de octubre
y se són trobats los següents: primo deu canas,
quatre palms tafatà negre doble; ítem nou canas
tafatà color cange de quatre palms de ample;
ítem una pesa moqueals color encarnat y
blanch; ítem dos parells mitjas de fil, après tot
de casa Josep Gil, [...]; ítem quatre palms y mitg
de stamenya parda, apresa de un sastre de Caldes de Monbuy.

Per quant las universitats del present principat
de Catalunya està fent un donatiu voluntari per
servey de sa magestat, que Déu guarde, del qual
resulta la paga de dos tercios de infanteria, proposan als magnífichs assessors y advocat fiscal
ordinaris del General y present casa de la Diputació que digan son parer si encontra ab las generals constitucions de Catalunya representar a
sa excel·lència que la exacció y administració del
dit donatiu córrega per mà de sas senyories, per
major lustre de la present casa de la Diputació,
consuelo y benefici dels provincials, y que de la
present deliberació sie lliurada còpia als magnífichs assessors y advocat fiscal. Josephus Sauleda, scriba major Generalis Catalonie subrogatus.»
407v

Dijous, a XXVIIII. En aquest die és vingut en lo
consistori de ses senyories lo senyor deputat militar.
En aquest mateix die lo doctor en medecina
Francisco Matas ha fet relació en lo consistori
de ses senyories, mitjensant jurament, com lo
[doctor] Hyacintho Gibert, receptor dels fraus
del General, està malalt, // 407r // per lo que no
pot acudir al exercici y servitut [de son offici].
Divendres, a XXX. En aquest die los magnífichs
assessors, ad[vocat fiscal y doctors con]sulents
aplicats han entregat a ses senyories [...] al peu
de la proposició per ses senyories a ell [...
pre]sentar a sa excel·lència la exacció y administració [...]tari que de present està fent lo present Principat [...] ses senyories encontra ab las
generals constitucions de Catalunya, lo qual paper de proposició y vot és assí cusit signat de lletra A y del thenor següent:
«A. Dijous, a XXVIIII de octubre MDCLXXVI.
Losa deputats del General del principat de Catalunya, lo ecclesiàstich absent de la present ciutat, ab intervenció dels senyors oïdors de compa. l’original d’aquest paper de proposició i vot es troba intercalat entre els folis 406v i 407r del dietari.
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En lo fet consultat per los molt il·lustres senyors
deputats y oïdors de comptes del General de
Catalunya als assessors y advocat fiscal [de dit]
General y doctors consulents aplicats sobre dita
y escrita [proposi]ció, vista aquella y la deliberació feta per dits il·lustres senyors deputats y oïdors de comptes de la nominació dels infrascrits
consulents y tot lo que se havia de vèurer; attès
y conciderat que no·s troba constitució, capítol
ni acte de Cort que prohibesca a los molt il·lustres senyors deputats y oïdors de comptes del
General de Catalunya la representació contenguda en dita proposició, són de [vot] y parer
que poden molt bé ses senyories fer dita representació en [...]. Emperò, en cas que se’ls encomane a ses senyories dita administració, sie ab
tal qualitat que per aquella no se hajen de subjectar a donar compte de dita admonistració ni
en altre qualsevol [...] dora de la casa y judici de
visita dels officials de aquella, y també que no
hajen de gastar dels béns de la Generalitat cosa
alguna per rahó de dita administració y exacció.
Areny, assessor. De Valda, consulens. Hieronymus de Ferrer, consulens. Figuerola, fisci Generalis advocatus. Pons, assessor. Valencia, consulens.»
En aquest mateix die lo doctor Pere de Cardona, servint lo offici de síndich del General, per
medi de un paper, ha fet relació a ses senyories,
per trobar-se desganat, com essent-se conferit
de orde de ses senyories ab lo molt reverent
canceller a effecte de dir-li si havia parlat ab sa
excel·lència en orde al despaig de les insiculacions, li havia respost lo dit molt reverent canceller que encara no ha- // 408r // via tingut loch.
En aquest mateix die és vingut en lo [consistori
de ses senyories] lo doctor Rafel Llampilles y à
dit a ses senyories [... havia ...] tenian quexa de

ell per no haver tra[... y ...] reverència al síndich del General y es[...] en unes requestes li foren presentades [...] tribunal de la Capitania
General, per lo que [havia ...] ses senyories volian procehir contra de ell. Y que la [veritat ...]
cas fou que ell, fiat de la amistat tenia ab los dits
escrivà [major] y síndich, no havia usat aquella
cortesia y reverència que [de]via, y, axí, que se
sotsmetia a ses senyories per tot allò que havia
faltat.
408v

(Novembre MDCLXXVI)
Dilluns a II, En aquest die s’és partit de la present ciutat lo il·lustre senyor deputat militar per
affers seus propis.
Dimars, a III. En aquest die són vinguts en la
present casa los senyors me[...] de Camps, don
Joseph de Agulló y don Pedro Rubí ab una embaxada de part del excel·lentíssim senyor mestre
de camp general, per paraula de sa excel·lència
del senyor virrey y dient que sa excel·lència del
senyor virrey gustaria molt que lo donatiu voluntari que de present està fent lo present Principat per major servey de sa magestat, benefici y
consuelo de Catalunya corregués per mà de ses
senyories, y per la effectuació de dit negoci que
ses senyories se conferissen en son palàcio per
tractar lo medi. A què respongueren ses senyories que essent tornats en la present ciutat los
senyors deputats ecclesiàstich y militar, que·s
trobaven fora, respondrien a sa excel·lència.
En aquest mateix die ha fet relació lo doctor
Pere de Cardona, servint lo offici de síndich del
General, com de orde de ses senyories, lo die de
avuy, és anat a sa excel·lència a suplicar-li manàs
despatxar las insiculacions, per dilatar-se lo ferse aquellas més que en alguna altre ocasió se hagués allergat. Y que sa excel·lència havia respost
que·s veuria ab lo molt reverent canceller y sabria lo que hi ha en la matèriaa.

409r

presentades al il·lustríssim y reverendíssim senyor bisbe de Gerona, son vicari general y notari per haver presentat dos benefici ecclesiàstichs
a personas estrangeras, contra lo disposat per
generals constitucions, los quals actes són signats de lletras A, B, C.
Disapte, a VII. En aquest die, vacant lo offici de
sobrecullidor del General de la part de ponent
per mort de Hierònym Major y Sala, qui obtenia aquell, han enviat ses senyories, per medi del
síndich del General, dos proposicions de subjectes al excel·lentíssim senyor lloctinent y capità general de sa magestat en lo present Principat. Una dirigida // 409v // a sa excel·lència per
la provisió del ínterim que sa magestat, Déu lo
guarde, [...re]solució en la provisió de dit offici
y la altre per [...] per a la provisió de aquell, còpia de las quals proposicions són assí cusides
signades de lletras A et B.
Diumenge, a VIII. En aquest die és vingut en la
casa de la Diputació lo mestre de camp don Pedro Rubí ab un recaudo del excel·lentíssim senyor lloctinent y capità general de sa magestat
en lo present Principat dient que «sabiendo que
la Diputación tratava si sería bien encargar[...]
del serbicio de la provincia, sería muy de su gusto
que se conferiessen con su excelencia para tratar
de la materia.» E ses senyories respongueren a
dit mestre de camp don Pedro Rubí que [...]
tornar en la present casa lo die de demà y li donaran la resposta.

Divendres, a VI. En aquest die me han ordenat
ses senyories a mi, scrivà major del General, cusís en lo present dietari tres actes de requestes

Dilluns, a VIIII. En aquest die ha fet relació lo
doctor Pere de Cardona, servint lo offici de síndich del General, com lo dia de antes de aïr, disabte a 7 del corrent, de orde de ses senyories se
conferí ab lo molt reverent canceller a effecte de
instar-li lo despaig de la declaració del dubte de
la contrafacció contra lo tribunal de la Capitania
General y, juntament, lo decret de execució de
la contrafacció declarada dels reals de vuyt. Y
que lo dit molt reverent canceller respongué
que la una, és a saber, lo decret de execució de
la dels reals de vuyt, prest se despatxaria, y finsa
// 410r // no·s fos fora de aquexa no·s podia entrar [...]. E més fa relació que lo die de ahir [...]
corrent mes, de orde també de ses senyories,
s’és [conferit ab lo excel·lentíssim senyor] lloctinent y capità general de sa magestat, que [Déu
guarde, a effecte de] entregar-li, com li entregà,
las dos ternas [de sobreculli]dor del General de
la part de ponent, que està [...] de Hierònym
Major y Sala la una, és a çaber, [de ...]tat per a
què se servís sa excel·lència enviar-la a sa magestat y la [...] del ínterim, per a què se servís sa ex-

a. a continuació tres actes, transcrits a l’Apèndix 1, pàgs.
1221-1225.

a. a continuació dos memorials, transcrits a l’Apèndix 1, pàg.
1225.

Dimecres, a IIII. En aquest die és tornat a la present ciutat [y en lo consistori de] ses senyories
lo il·lustre senyor deputat ecclesiàstich, lo [qual
era anat en la] ciutat de Vich per affers seus propis.
Dijous, a V. En aquest die és tornat en lo consistori de ses senyories lo il·lustre senyor deputat
militar.
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cel·lència anomenar per a dit [...]dit ínterim durant, un dels proposats per lo molt i·lustre
[con]sistori en conformitat de un real decret de
sa magestat, [còpia] autèntica del qual posà
tembé dit síndich en modo [...], en la qual ordena que sos lloctinents generals, per lo ínterim
de semblants officis, hajen de elegir precisament
un dels proposats per lo molt il·lustre consistori.
Y que sa excel·lència, després de haver llegit en
presència de dit síndich las ditas dos ternas y la
dita còpia de decret real, ha respost que ho miraria. E, finalment, ha fet relació dit síndich com
en dita ocasió digué a sa excel·lència y suplicà,
de orde de ses senyories, lo despaig de las insiculacions per a què aquellas se poguessen fer,
donant notícia a sa excel·lència com, no obstant
tot lo que fins dit die havia passat de recados a
sa excel·lència y al molt reverent canceller per
est effecte, per encara no se havia alcansat ditas
insiculacions. Y que sa excel·lència respongué
que ja se despatxarian.
410v

«A. Proposicióna para poner en manos de los señores de la Diputación la receta y disposición del dinero acordado para los dos tercios de la provincia.

Dijous, a XII. En aquest die los molt il·lustres senyors deputat real y oïdor militar han fet relació
en lo consistori de ses senyories com, essent-se
conferits ab sa excel·lència del senyor virrey lo
die de dilluns pròxim passat, en virtut de la deliberació presa lo dit die, dient-li lo que gustava
sa excel·lència tractar en orde al donatiu voluntari del present Principat, y que sa excel·lència
havia dit farie un paper sobre la matèria del donatiu voluntari y aquell enviarie a ses senyories.

La Diputación, según lo ha propuesto al señor
prín- // 411v // cipe de Parma, vir(r)ey y capitán
general deste Principado y exército, podrá tomar
a su cargo el cuydado de pagar y mantenir los dos
terçios de la provincia de la manera que se paga y
mantiene el de la Diputación y en la mejor forma
que hacerse pudiere. Tendrá cuydado de hacerse
pagar de todos los lugares de la provincia lo que se
ha ajustado para tener 10.400 hombres. Sabrá lo
que se ha pagado por la provincia hasta a[...] y
hará pagar lo atrasado sin eximir la veguería de
Barcelona, la de Girona desta parte del Ter a lo
menos, la de Cerdaña y lo que se podrá del Ampurdán, de los lugares que no han padecido demasiado de los enemigos, y todavía no se han de
franquear en todo porque no contrib[uyó] tanto
más a los franceses. Cuydarán de poner los dos
tercios de a 600 hombres, [...] los officiales, cada
uno y añadir 100 hombres al tercio de la Diputación para que haga su esquadrón sólo y [...], que
todo ello hará número de 10.300 hombres en lugar de 10.400 ajustados por la provincia. Para
facilitar las recrutas de los dichos tercios cuydará
el señor virrey en quanto se pudiere de las recrutas
que podrán venir de Castilla y para esto podrán
embiar [...] los demás tercios dos capitanes y otros
officiales a recrutar, si quisieren. // 412r // Los officiales de dichos tercios serán todos [...] dados de
qualquiera nación que quisieren [...] obligados a
otros tercios. Los señores de la Diputación podrán
pro[poner ... ca]talanes para cada uno de los
puestos vacíos [y ... podrán] elegir el más a propósito el señor virrey y capitán general. Los puestos
que vaccarán estando en campaña y [en fa...]
contra los enemigos los podrá proveher luego el capitán [general] para que no hagan falta, pero en
los catalanes de los mi[smos] tercios o otros de la
misma nación y que se hallaren presentes en el
exército. Lo demás que toca a justicia para la
muestra y el pagamento correrán como en el tercio de la Diputación. De la qüenta del dinero que
se reciviere y empleare en estos tercios darán parte
los señores de la Diputación todas las veçes que se
pediere o fuere menester. Visitarán también las
qüentas del que se ha recivido y empleado en esta
materia para haçer pagar las que deven de atrasado y justificar el empleo del dinero que dice el
paýs haver pagado. Empezerán desde luego a re-

En aquest mateix die és vingut en la present
casa de la Diputació lo mestre de camp don Pe-

a. l’original d’aquesta proposició es troba intercalat entre els
folis 410v i 411r del dietari.

En aquest mateix die és vingut en la present
casa lo mestre de camp don Pedro Rubí per a la
resposta al recaudo que reportà a ses senyories
de part del excel·lentíssim senyor lloctinent y
capità general de sa magestat, que Déu guarde,
en lo present Principat lo die de aïr. E ses senyories li han respost que havian deliberat anassen a
conferir ab sa excel·lència, de part de ses senyories, los senyors deputat real y oïdor militar lo
modo de [...] la exacció y administració del donatiu voluntari de la província per major servey
de sa magestat, lustre de la present casa y benefici dels provincials.
En aquest mateix die lo síndich del General, per
orde de ses senyories, és anat al excel·lentíssim
senyor lloctinent y capità general a demanar hora
per a anar los dits senyors deputat real y oïdor
militar per conferir lo fahedor en orde a la sobredita exacció y administració del sobredit donatiu
voluntari. E, tornat que és estat lo dit síndich en
la present casa, ha dit a ses senyories que per lo
die de demà, entre las deu y onse horas de la matinada, havia sa excel·lència senyalat hora.

411r

dro Rubí de part del senyor virrey y ha entregat
a ses senyories un paper en orde al fet del donatiu voluntari, lo qual és assí cusit signat de lletra
A y del thenor següent:
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crutar los terçios para ponerlos en estado de servir
al principio del mes de abril del año de 1677.»
412v

Diumenge, a XV. En aquest die han rebut ses senyories un paper de embaxada dels molt il·lustres senyors concellers de la present ciutat, per
medi del subsíndich de la Ciutat, en orde a la
administració de sos drets, lo qual paper és assí
cusit signat de lletra D y del thenor següent:
«B. Molt il·lustre senyor. Ab la concòrdia feta
entre los molt il·lustres senyors deputats y ohidors de comptes del General de Catalunya, de
una part, y los molt il·lustres senyors concellers
de la present ciutat de altra, // 413r // que en la
mà de deliberacions de casa [..., con]tinuada
sots jornada de 6 de agost 1676, [...]tols de
aquella fou pactat y concordat que [... y] no·s
cometessen fraus en la exacció dels drets [del
...] y de la Ciutat, que com lo General té gu[...]
en la casa del General per a continuar las [...]
despatxan puga la Ciutat tenir en la matexa
[conformitat] guardas que acistescan a tots los
despaigs y, axí, [...] credenser, lo qual, ab la forma que lo credenser del [...], puga continuar en
son llibre las despedicions se [...] y que per dit
effecte hagués de tenir dit credenser de la Ciutat
lloch per scríurer en la matexa instància del General, en lloch còmmodo, y que per evitar tot
frau lo credenser del General no puga fer despedició ninguna sinó asistint lo credenser de la
Ciutat. Y ab altra concòrdia, feta als 3 de nohembre 1630 entre dits molt il·lustres senyors
deputats del General, de una, y los molt il·lustres senyors concellers de dita Ciutat de part altra, entre altres cosas fou pactat que se confirmava la sobredita concòrdia en tot lo que
encontrava ab los pactes en dita segona concòrdia. Y, axí mateix, fou pactat que encara que en
lo magatsem de la casa del General, per alguna
occurrència, se hagués de obrir en horas extraordinàrias o en dias feriats, que los officials del
General hajen de fera ... per lo bastaix del General, lo credenser de la Ciutat y cauquilla d’ella a
pena de pèrdrer una tersa de son salari. Y, axí
mateix, fou pactat que cada vespre, a les sinch
horas, lo credenser del General y lo credenser
de la Ciutat comproven los partits de tot lo que
en aquell die serà estat // 413v // [mani]festat,
comunicant-se entre si los llibres que han de
aportar, [y] fou pactat que los molt il·lustres
senyors deputats havian de manar y [orden]ar,
com en effecte manaren y ordenaren als officials
de dit General, a càrrech dels quals està lo cauquillar, que de dita hora en havant no cauquillassen en manera alguna fora la casa de dit
General, sinó que generalment, tots los que necessitaran de cauquillar, haguessen de anar en la
a. a continuació un espai en blanc d’uns 20 mms.
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casa de dit General, en la qual, en presència de
tots los officials del General y Ciutat que allí per
dit effecte residiran, se miren, vejan y exactament regonegan las caxas, bahuls, maletas y altres cosas ans de cauquillar-se aquellas, ab la
conformitat acostumada, posant en ditas robas
cauquillades tant lo sagell o cauquilla del General com lo sagell y cauquilla de la Ciutat. De la
matexa manera, fou pactat que las guardas del
General no pugan anar a treballs alguns si no las
cauquillas [...] la Ciutat no pugan anar sinó las
guardas del General, sots pena que lo official,
tant del General com de la Ciutat, que contrafarà a dit [...] perde cada vegada una tersa de
son salari, sens poder algun temps cobrar aquella. Y últimament fou pactat que las mercaderias
[...] quintaladas y las demés solen anar des del
portal a casa del mercader sens entrar en lo General, regonexent los fraus per assò se cometian
axí al General com a la dita Ciutat, que per [...]
haguessen de pesar ditas mercaderias per los officials o del General o de la Ciutat, y si·s fa per
los officials del General sie ab asistència de un
official per part de la Ciutat y si·s fa per los officials de la Ciutat sie ab asistència de un official
per part del Ge- // 414r // neral.
E com la ciutat de Barcelona experimenta gran
[...] pactat y concordat en ditas concòrdias, en
gran [...] exacció dels drets de dita Ciutat, causats per [...] que resideixen en la en la casa del
General y en [particular ...] Oliver, qui serveix
lo offici de credenser de dit [...]negildo Grases,
mercader, propietari de dit offici, [lo qual ...] y
differents occasions ha donades y dóna llicències [...] personas que aportan botas de tabaco y
altres mercaderies [...] present ciutat y denuncien aquellas per trànsit, sens donar-ne [...] ni
participar al credenser de la present Ciutat, qui
asisteix en [dita ...] del General per rahó de dit
son offici, per poder continuar [aquesta] en lo
llibre de las credensas de la Ciutat y, axí mateix,
despatxar dit Magí Oliver quintalades que se
han de pesar al pes del Rey sens avisar al credenser de la Ciutat y cauquillar, donant fa[...] als
amos de las mercaderias de aportar-se’n aquellas en sas cases, sens donar-ne notícia al dit credenser de la Ciutat. Y ha ubert en moltas y differents ocasions lo magatsem del General a las
horas que li apar per tràurer las mercaderias
que·s troban dins de dit magatsem dels despatxans, sens asistència del credenser de la Ciutat,
lo que ha succehit en differents dies feriats y horas extraordinàrias, sens avisar al dit credenser
de la Ciutat. Y lo que pijor és que pochs dias ha,
havent donat licència lo credenser de la Ciutat a
differents personas que havian denunciat sas
mercaderias per trànsit, havent-la ja donada dit
Magí Oliver, com a exercint lo dit offici de credenser del General, se alsà de son lloch y ab
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grans crits digué que no volie que dit credenser
de la Ciutat, qui és Gaspar Quingles, donàs
llicèncias en scrits, // 414v // que ell allí governava y no lo clavari de la Ciutat, y que trauria al dit
Quingles de son puesto y que no volia que allí
se despatxàs per la Ciutat, y que trauria de allí lo
siti en què dit credenser de la Ciutat se assentava, essent axí que per ditas llicèncias lo credenser de la Ciutat no·n cobra quantitat. Y, axí mateix, dit Oliver, en moltas ocasions, aportant
[...] los despachants en la casa del General, los
diu que li [...] y que se’n aporten les mercaderias en sas casas, que ell ja assentarà lo despaig
sens fer-ne part al credenser de la Ciutat, y,
quant lo credenser de la Ciutat ne té notícia y
diu al despachant que aporta las mercaderias al
dret nou perquè paguen lo dret, fan de resposta
que ja són fora del General las mercaderias y
que dit Magí Oliver los ha donat llicència per
aportar-se’n aquellas fora de dit General. Y últimament fa dit Magí Oliver molts y differents
despaigs [...] differents robas y mercaderias sens
donar-ne notícia al dit credenser de la Ciutat,
contravenint-se axí al pactat ab las concòrdias y
imposibilitant a la dita Ciutat la exacció de sos
drets.
Per tant y altrament los molt il·lustres senyors
concellers de la present Ciutat, en nom de
aquella, representan a vostra senyoria las sobreditas cosas per a què, en conformitat del pactat
ab las ditas concòrdias, sie vostra senyoria servit
manar als officials de vostra senyoria, a qui specta y, en particular, al dit Ermenegildo Grases,
credenser del General, y a dit Magí Oliver, que
per dit Grases exerceix dit offici, se aparten y se
abstinguen de fer lo dits abusos, llicèncias ya
//415r // despaigs sens donar-ne notícia al credenser [de la Ciutat, qui per] rahó de dit son offici
asisteix en dita casa [del General, perquè] ho
puga continuar en sos llibres, confor[me .. ab
lo] ajustat y concordat ab ditas dos concòr[dias
fetas per los] tunch molt il·lustres senyors deputats y molt [il·lustres senyors concellers] de la
present Ciutat, com axí ho speran del zel y [...
y] de la bona correspondència que en totas
oc[casions ha esperi]mentat de vostra senyoria.»
Dilluns, a XVI. En aquest die Joseph Catà y Bertran, com a procurador de Pere de Montellar y
Montagut, alferez de infanteria espanyola del
tercio del General de Catalunya, de la companyia del capità Pere Joan Sancho, consta de sa
procura en poder del [...] Francisco Degollada,
notari públich de la vila de Puigcerdà, als 29 de
octubre pròxim passat, la qual és assí cusida siga. a continuació una procura, transcrita a l’Apèndix 1, pàg.
1225.
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nada de lletra B, en lo dit nom ha renunciat lo
dit càrrech de alferez en mà y poder de ses senyories, e ses senyories han admès aquella si et
in quantum, essent presents per testimonis Joseph Blanch y Joseph Cortès, verguers de ses senyories.
En aquest mateix die, a las sinch horas de la tarda, poch més o menos, los molt il·lustres senyors oïdors ecclesiàstich y militar han presentat
un paper de protesta als demés senyors consistorials en orde al donatiu voluntari que de present està fent lo present Principat, lo qual és del
thenor següent:
«Nosaltres, los oïdors ecclesiàstich y militar del
General del // 415v // present principat de Catalunya, attenent principalment al jurament que
tenim prestat en lo ingrés de nostres officis de
mirar per lo que sie profit del General y de la
cosa pública de aquest principat de Catalunya, y
attenent al vot fet per los magnífichs assessors,
advocat fiscal del General y doctors consulents
aplicats sobre la proposició que, per orde de ses
senyories, los fonch feta aserca la admisió dels
terçios provincials del donatiu voluntari que
està fent lo present Principat, feta en jornada de
29 de octubre pròxim passat, en concideració
del recaudo a ses senyories reportat per lo mestre de camp don Pedro Rubí, en jornada de 12
de octubre pròxim passat, de part de sa excel·lència de lo senyor virrey, junt ab un paper
contenint la forma que sa excel·lència proposava la exacció y administració del dit donatiu, y
per quant lo die present és estat deliberat per los
molt il·lustres senyors deputaats y oïdor real
que per a respòndrer a dit paper de sa excel·lència reportat per lo dit don Pedro Rubí foren
anomenades nou personas, tres de cada stament, ecclesiàstich, militar y real, per a aconcellar lo que devian fer en orde a la resposta del dit
paper; e com las ditas proposicions y lo obrat
fins vuy sobre dit fet sie estat ab consell, vot y
parer dels dits magnífichs assessors, advocat fiscal del General y consulents aplicats, que és la
forma y estil que·s té en la present casa per a decidir y declarar las cosas que encontran o [...] ab
las generals constitucions del present Principat,
capítols y actes de Cort, y declarat sobre eix
punt, si alguna difficultat // 416r // hi ha en la
política, recórrer als tres estaments, per ço, discentint, com ja tenim discentit, a la [sobredita
declaració] vuy feta, som de vot y parer que antes de [...] recometan ses senyories als dits magnífichs assessors y [advocat fiscal] y doctors consulents aplicats la resposta [fahedora al] paper
de sa excel·lència, seguint les dites generals
constitucions del present Principat, capítols, actes de Cort de aquell, que és la primera diligència que acostuma de donar lo molt il·lustre con-

sistori en semblants casos. E, feta ella, si menester serà, se acudesca al medi de la sobredita nominació, protestant als dits senyors deputats y
oïdor real tots los danys que pugan venir al present Principat y a la Generalitat de fer lo contrari, requerint al scrivà major del General lleve
acte de las sobreditas cosas y aquell continue en
lo dietari corrent com és acostumat.»
A la qual protesta fou per dits molt il·lustres senyors deputats y oïdor real respost que se aturavan lo temps de la constitució per a respòndrer,
de totas las quals cosas és estat llevat per mi, escrivà major del General, lo present acte, essent
presents per testimonis Francisco Maurici, notari públich y del col·legi de notaris reals col·legiats, y Jaume Casas, verguer de ses senyories.
Dimars, a XVII. En aquest die los molt il·lustres
senyors oïdors ecclesiàstich y militar me han requerit a mi, scrivà major del General, lleve acte,
com se troban en la present casa de // 416v // la
Deputació y per tractar-se en lo molt il·lustre
consistori de ses senyories [...] asistència de personas dels tres staments, matèrias a què han advertit, per las rahons contengudes en la protesta
a instància d’ells presentada als demés senyors
consistorials lo die de aïr, se abstenan de entrar
en lo dit consistori, essent presents per testimonis Francisco Maurici, notari, y lo reverent Valentí Serra, prevere.
En aquest mateix die, a les deu horas de la matinada, són vengudes en la present casa de la Diputació las personas dels tres staments que los
senyors deputats y oïdor real deliberaren lo die
de aïr ésser anomenades per tractar la resposta
se haurà de fer al paper que, per part de sa excel·lència, los fou entregat lo die de dotse del
corrent per medi del mestre de camp don Pedro
Rubí en orde als tercios provincials que·s pagan
del donatiu voluntari que de present està fent lo
present Principat, ço és, per lo estament ecclesiàstich: doctor Pere Benet Atxer, canonge de
Barcelona; doctor Anthon Sala y Codina, canonge de Vich; don Daniel Sayol, canonge de
Barcelona. Per lo estament militar: don Carlos
de Llupià, don Bernat Aymerich, havent faltat
don Francisco de Oris. //417r // Per lo estament
real: Honofre Llobet y Vilaseca, Jacintho Sagrera, doctor Miquel Grimosachs. Als quals, per
orde de ses senyories, los és estat llegit per mi,
scrivà major del General, per proposició, tot lo
contengut en lo present dietari en matèria del
donatiu voluntari, continuat en jornada de
trenta de octubre pròxim passat fins [al ...] de
nohembre corrent, a hont se troba lo sobredit
paper de sa excel·lència, havent també llegit
aquell y la proposició y vot al peu de aquella fet
per los magnífichs assessors, advocat fiscal y
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doctors consulents aplicats aserca lo dit donatiu
voluntari. Y després de haver discorregut un
gran rato sobre la matèria, han porrogada la resolució per a demà a les tres horas de la tarda,
que tornaran a juntar-se.
Dimecres, a XVIII. En aquest die los molt il·lustres senyors deputats y oïdor real, en execució
de la resolució presa en la junta de personas dels
tres estaments, tinguda en lo die de aïr en la
present casa, manaren convidar y ajuntar los dits
senyors de la junta per lo die de avuy a les tres
horas de la tarda, ço és, per lo estament ecclesiàstic: lo doctor Pere Benet Atxer, canonge de
Barcelona; lo doctor y canonge de Vich Anthon
Sala y Cudina; don Daniel Sayol, canonge de
Barcelona. Per lo estament militar: // 417v //
don Bernat de Aymerich y Cruïlles, don Carlos
de Llupià, havent faltat don Francisco de Oris.
Per lo estament real los senyors: Honofre Llobet y Vilaseca, Hyacintho Sagrera, lo doctor
misser Rafel Grimosachs.
En aquest mateix die lo molt il·lustre senyor oïdor militar me ha requerit a mi, scrivà major del
General, lleve acte, com se troba en la present
casa de la Diputació y, per tractar-se en lo molt
il·lustre consistori de ses senyories matèria ha
què ha disccentit per las rahons contengudes en
una protesta a sa instància y del molt il·lustre senyor oïdor ecclesiàtich, lo die de 16 del present
y corrent mes, se absté de entrar en lo dit consistori, essent presents per testimonis Francisco
Maurici, notari públich y del col·legi de notaris
reals col·legiats elet, y el reverent Valentí Serra,
prevere y beneficiat en la parroquial iglésia de
Nostra senyora del Mar.
En aquest mateix die lo molt il·lustre senyor oïdor ecclesiàstich ha enviat un recaudo al molt
il·lustre consistori dient que no podia acudir a
ell per causa de trobar-se indispost.
Resolució dels sobredits senyors de la junta.
«Los senyors de la junta, segons la proposició
los fonch per // 418r // ses senyories feta lo die
de ahir, aconcellen lo [següent:] que salvada la
urbanitat que·s deu a les personas que sa magestat, Déu lo guarde, té senyalades per a la exacció
y [administració del] donatiu voluntari que de
present està fent lo [present Principat del]
modo que a sa excel·lència aparega, los apar que
[los molt il·lustres senyors] deputats respongan
a sa excel·lència que acceptaran la dita exacció y
administració conforme han aconcellat los
[magnífichs assessors] y advocat fiscal del General ordinaris de la present casa de la Diputació y
doctors consulents applicats en los caps de la
[...] comptes y gastos del diner de la Generali-
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tat, reservant a major deliberació y altres conferèncias la disposició del modo que se haurà de
tenir en la dita administració. Y que se [minu]te
un paper per a respòndrer al de sa excel·lència,
segons lo demunt dit».
E ses senyories, axí, per la disposició del modo
que se haurà de tenir en la exacció y administració del dit donatiu y minuta del paper per a
respòndrer a sa excel·lència, han anomenats los
dits doctor Anthon Sala y Cudina, canonge de
la santa Iglésia de Vich, don Carlos de Llupià,
don Bernat Aymerich y Cruïlles y lo doctor Miquel Grimosachs.
Dijous, a XVIIII. En aquest die los molt il·lustres
senyors deputats y oïdor real, en resposta de la
protesta a ells presentada per los molt il·lustres
senyors oïdors ecclesiàstich y militar, responen
lo següent:
«Losa diputats y oïdor real del present principat
de Catalunya // 418v // responent a la protesta
feta per los oïdors ecclesiàstich y militar [en
jorn]ada de 16 del corrent mes, diuen que, havent-se antecedentment tractat en lo consistori
si seria bé o no que la [admini]stració dels dos
terçios ab què los pobles y universitats de la província serveixen a sa magestat, que Déu guarde,
corregués per part de la Diputació, desijant dits
consistorials estar precu[...] en lo punt de dret y
de justícia y no contravenir als capítols de Cort
y generals constitucions de Catalunya, en cas
convingués [y fos] del servey de sa magestat y
benefici de la província encarregar-se de dita administració, proposaren als magnífichs assessors
y advocat fiscal de la casa esta matèria, los quals,
ab intervenció dels tres magnífichs doctors consulents aplicats, resolgueren ab vot en scrits
que, sens contrafer a ditas generals constitucions, [...] los diputats y oïdors admètrer dita
administració, ab què entenguessen de estar
subjectes a donar rahó y compte de dit [...] sinó
a la visita ordinària dels officials de la Diputació,
que no haguessen de gastar de diners de la Generalitat [...]pres de precehits los dos recados
enviats per part del excel·lentíssim príncep de
Parma, lloctinent y capità general en lo present
Principat, la embaxada del consistori a sa excel·lència y paper enviat per [...] sua a dit consistori, com tot extensament consta en lo dit dietari. Conciderant dits deputats y oïdor real que
en lo tocant a punt de dret y justícia sobre dita
matèria té ja lo sentir y vot de dits magnífichs
doctors y lo que inmediatament després se oferia haver de tractar sobre la resposta al dit paper
enviat per sa excel·lència era matèria de polítia. l’original d’aquesta resposta de protesta es troba intercalat
entre els folis 418v i 419r del dietari.
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caa, // 419r // y molt grave, inseguint dits deputats [y oïdor real lo] estil ordinari e innumerable
d’esta [casa ...] attenent al capítol 34 de las
Corts del any [...] evitar gastos a la Generalitat,
se disposa que [... del] General no poden entrevenir en cosas ni[ngunas del ...], sinó tant solament en cosas que·ls fora comès [...] y aconcellar en sols matèria de justícia, per ço dits
deputats] y oïdor real, en jornada de 16 del corrent mes, [...] ser convocades nou personas, tres
de cada bras, [per a acon]cellar sobre dita matèria lo més convenient al [servey de] Déu Nostre
Senyor y benefici de la província, ajustant en
dita deliberació que sempre que convingués y
fos menester, ço és, offerint-se algun punt de
dret y justícia o [dubte y] de contrafacció als capítols de Cort, se pogués conferir y comètrer a
dits magnífichs assessors y estan promptes en
assò dits deputats y oïdors reals sempre que serà
menester y no altrament, per a evitar gastos a la
Generalitat en aplicar consulents sens necessitat
y per no gastar temps sobrat en la expedició
d’esta matèria, per lo que dits deputats y oïdor
real reprotestan contra dits oïdors ecclesiàstich
y militar per lo dissentiment han fet a dita deliberació y protesta contra dits deputts y oïdor
real, y per los demés actes contra dita deliberació, y, axí mateix, per no voler asistir en consistori en las ocasions que·s tractà de dita matèria
concernent a dit deliberació y per lo que clar y
evidentment han contrafet al dit capítol 34 de
ditas Corts y al costum y estil de dita casa, y, axí
mateix, per los gastos y danys se poden seguir a
la Genera- // 419v // litat de dits actes y procehiments, requirint, etcètera. Testes sunt Josephus
Cortes et Jacobus Ca[sas], virgarii suarum dominacionum.»
En aquest mateix die los molt il·lustres senyors
oïdors ecclesiàstich y militar del General del
present principat de Catalunya, ab un paper a
instància de ells presentat en lo present consistori, protestaren als molt il·lustres senyors deputats y oïdor real del dit General, en jornada
de 16 del corrent, que, antes de nomenar personas dels tres estaments per a la admisió dels
tercios provincials que·s pagan del donatiu voluntari que està fent lo present Principat, recometessen la resposta fahedora a sa excel·lencia
als magnífichs assessors, advocat fiscal del dit
General y doctors consulents aplicats per vèurer
y decidir lo que encontrarie o no ab los capítols
de Cort y recórrer després a las personas dels
tres estaments si menester fos, conforme en dita
protesta és de vèurer, a la qual se reffereixen. Y,
no obstant la dita protesta,b no deixen dits sea. a continuació una protesta, transcrita a l’Apèndix 1, pàgs.
1225-1226.
b. a continuació ratllat a la qual se reffreixen.

nyors deputats y oïdor real de passar havant en
la dita nominació. Y per quant lo die de aïr los
molt il·lustres senyors de la junta nomenats foren de parer que·s fes la dita administració, seguint lo vot y parer de dits magnífichs assessors,
advocat fiscal y doctors consulents aplicats, ab
reserva de tractar per més havant la disposició
que se havie de observar en la administració de
la exacció del dit donatiu voluntari, y los dits
molt il·lustres senyors de la junta cometeren lo
modo de la dita disposició a alguns de dits senyors, per ço los dits molt il·lustres senyors //
420r // oïdors ecclesiàstich y militar, vehent que
lo [...]mada ab lo dit vot de assessors, advocat
[fiscal y doctors consu]lents aplicats, los quals
tenen obligació de [...] los capítols y actes de
Cort y que se passa a [... de la] forma que se ha
de tenir en la dita ma[tèria ...] en lo dit consistori per a asistir en aquella [...] matèrias que se
tracten ab parer y vot de dits [magnífichs asses]sors, advocat fiscal y doctors consulents
aplicats, [salvant en] tot no sols las generals
constitucions de Catalunya, capítols [ y actes]
de Cort, però també lo real servey, lustre de la
present casa, [útil y] profit de tota la província.
En aquest mateix die són vinguts en lo consistori de ses senyories los senyors doctor Anthon
Sala y Codina, canonge de la santa Iglésia de
Vich, don Carlos de Llupià, don Bernat Aymerich y doctor Miquel Grimosachs, altres dels
anomenats per los molt il·lustres senyors deputats y oïdor real y personas de la junta a sercar
de formar un paper en resposta de altre enviat
per sa excel·lència en jornada de 12 del present
y corrent mes de nohembre.
Divendres, a XX. En aquest die són vinguts en la
present casa de la Diputació las personas dels
tres estaments, ço és: per lo estament ecclesiàstich los senyors doctor Pere Benet Atxer, canonge de la santa Iglésia de Barcelona; doctor
Anthon Sala y Codina, canonge de la santa Iglésia de Vich; //420v // don Daniel Sayol, canonge
de la santa Iglésia de Barcelona. Per lo estament
militar los senyors don Carlos de Llupià, don
Bernat Aymerich, havent faltat don Francisco
de Oris. Per lo estament real los senyors Honofre Llobet y Vilaseca, Jacintho Sagrera, doctor
misser Miquel Grymosachs. y després de haver
tingut una llarga conferència, vist y regonegut
un paper de resposta al de sa excel·lència en
orde al donatiu voluntari està fent lo present
Principat, que havian format los quatre senyors
de la sobredita junta en la conferència del die de
aïr, han aconcellat ses senyories deliberassen
que los magnífichs assessors, advocat fiscal del
General ordinaris de la present casa de la Diputació y doctors consulents que [...] cridats per
aconcellar-los sobre la exacció y administració
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del donatiu vehessen y regoneguessen si lo dit
paper de resposta conté cosa que encontràs ab
generals constitucions, per major acert [en la]
matèria, a què respongueren ses senyories o farien de bona gana, ex[...] axí, com és de vèurer
en deliberacions sots la present jornada.
Disapte, a XXI. En aquest die me han ordenat ses
senyories a mi, scrivà major del General, cusís
en lo present dietari la còpia de un real despaig
per al il·lustríssim y reverendíssim senyor bisbe
de Gerona en orde a què·s pro- // 421r // vehesca beneficis ecclesiàstichs a personas stra[ngeras
...], com en dit despaig és de vèurer, que·s assí
[cusit signat de lletra] A y del thenor següent:
«A. El rey.
Reverendoa en Christo Padre obispo de Gerona,
de [... dipu]tados de la Generalidad de esse Principado [me ...] que, haviendo tenido noticia de
que contra lo [...] constitución sobre que los strangeros no puedan ob[tener benefi]cios ecclesiásticos
en essa provincia, havíais presentado [...] de Ciurana a persona que lo era, os escrivieron que no
[...] la possessión y que le respondisteis que, a no
haverla [...], la huvierais mandado suspender
como ellos pedían, y que no obstante esto havéis
continuado el dar nuevamente otros dos [bene]ficios a sujetos no naturales, en sumo desconsuelo y
senti[miento] de los que lo son, por lo que me suplican sea servido de encargaros os abstengáis de
dar semejantes prebendas a los estrangeros de essa
provincia, sobre que ha parecido deçiros que, haviendo tantos sujetos cathalanes pobres y beneméritos en quien proveer estos beneficios, será muy
del servicio de Dios y mío el observarlo assí siempre
que se offrescan vacantes ecclesiásticas en vuestro
obispado. Datado en Madrid, a XII de nohiembre
MDCLXXVI. Yo, el rey. Don Franciscus Isquierdo
de Berbegal, secretarius.»
En aquest mateix die se són ajuntats en la present casa de la Diputació los magnífichs assessors, advocat fiscal del General // 421v // ordinaris de la present casa per a vèurer si lo paper de
respos[ta a sa excel·lència] format per los senyors de la junta lo die de aïr, en orde a la exacció y administració del donatiu voluntari
con[...], [encon]tra las generals constitucions
del present Principat ni prejudica la Generalitat
y són estats de vot y parer que no encontra, com
llargament és de vèurer en lo vot que han fet sobre la matèria, lo qual, per orde de ses senyories,
és assí cusit signat de lletra B y del thenor següent:

a. l’original d’aquest despatx es troba intercalat entre els folis
420v i 421r del dietari.
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«B. Vot.

«C. Excel·lentíssim senyor.

Ena lo fet consultat per los molt il·lustres senyors diputats y oïdors de comptes del General
de Catalunya als assessors, advocat fiscal del General y doctors consulents aplicats aserca si lo
paper fet per los molt il·lustres senyors de la novena en resposta del paper donat pel senyor
príncep de Parma als molt il·lustres senyors deputats sobre la admisió de la administració dels
dos tercios ab què voluntàriament serveixen las
universitats dels present Principat a sa magestat,
Déu lo guarde, conté cosa contra generals constitucions ni que sie en prejudici de la Generalitat, vista la deliberació feta per los senyors
deputats a 20 del present y corrent mes de nohembre, vistos los papers, som de vot y parer
que lo contengut en dit paper de resposta feta
per los molt il·lustres senyors de la novena no
encontra a las ditas generals constitucions ni és
en perjudici de la Generalitat, observan-sa y
executant-se lo que en vot fet per los infrascrits
se aconcellà als 30 de octubre pròxim passat.

[Los]a diputats y oïdors de comptes del General
del present principat de Catalunya, responent al
paper que vostra excel·lència fou servit enviar
als 12 del corrent mes de nohembre, diuhen
que no és de menester altra cosa per a rendir-se
a la obediència de vostra excel·lència sinó saber
que lo que vostra excel·lència los proposa sie del
servey del rey nostre senyor, Déu lo guarde, y
gust de vostra excel·lència. Y, axí, ab lo major
affecte, se offereixen a la administració dels dos
tercios provincials en quant no contravinga al
dret municipal.

Areny, assessor. De Valda, consulens. Hieronymus de Ferrer, consulens. Figuerola, fisci Generalis advocatus. Pons, assessor. Valencia [...].»
422r

Diumenge, a XXII. En aquest die són vingudes
les pers[ones ...] en la present casa de la Diputació que se ju[ntaren ...] de divendres pròxim
passat per a vèurer si [...] a sa excel·lència, de
què se fa mensió en jornada de [aïr ...] alguna
contra generals constitucions ni que [...] a la
Generalitat. E ses senyories me han ordenat a
[mi, scrivà ma]jor, llegís als dits senyors de la
junta lo vot dels [magnífichs asses]sors, advocat
fiscal y doctors consulents fet sobre la [matèria.
Y] encontinent han anomenat ses senyories tres
de dits senyors de la junta, un de cada estament,
ço és, per lo estament ecc[lesiàtich lo senyor]
doctor Anthon Sala y Cudina, canonge de Vich,
per lo militar lo senyor don Bernat Aymerich y
Cruïlles, per lo real lo senyor doctor Miquel
Grimosachs, per anar ab embaxada al excel·lentíssim senyor lloctinent y capità general a effecte
de entregar-li lo dit paper de resposta y conferir
ab sa excel·lència lo que se offerís sobre la matèria. E los dits senyors de la novena han acceptada la dita embaxada y després, obtinguda primer hora per medi del síndich del General per a
las dos y mitja de la tarde, són anats ab verguers
y massas, acompanyats de alguns officials del
General, a resportar lo dit paper a sa excel·lència, lo qual és // 422v // [assí cusit] signat de lletra C y del thenor següent:

a. l’original d’aquest vot es troba intercalat entre els folis
421v i 422r del dietari.

212

1. Y per a què pugan acertar a cumplir a est desitg suplican a vostra excel·lència se servesca advertir que, segons lo parer dels assessors de la
casa de la Diputació, no·ls és lícit gastar en dits
tercios pecúnias de la Generalitat, ni deuhen
donar comptes del que entrarà per lo gasto dels
dits tercios, sinó del modo que·u [...] del demés
que administran, que és en la visita ordinària de
la casa, que essent justificat ab la experiència de
tants anys apar se pot tenir per al millor.
2. Que, perquè millor las obligacions que han
fet las universitats de la província, diuhan a don
Francisco Bernardo de Pons, a don Emanuel de
Llupià, a don Narcís Descallar y a don Pedro
Montaner, y en virtut d’ellas se ha cobrat ara,
fos vostra excel·lència servit manar ajustar los
comptes al mestre racional de la casa y cort de sa
magestat, a qui toca per rahó de son offici. Y si
alguna quantitat de diners fal- // 423r // tarà, se
depose en nom dels diputats [...] tercios, de
manera que los deputats [resten ... entregar de
allò] que se’ls entregarà des de aquell die [que
...admi]nistració.
3. Que las cobransas de pagas ja caigudas [ y
que ...] cauran y lo ajust de las universitats que
[...] obligades se solicitaran per las personas
[que ...] los deputats per a evitar gastos, y vostra
excel·lència [se servesca ...] avisar a les universitats que fassan lo depòsit [del que paga]ran en
havant als deputats per lo gasto de dits [tercios,
perquè] com les obligacions no diuhen als diputats no tenen [...] solicitar la cobransa y los
llochs han menester nou [orde per a] pagar bé.
4. La Diputació mantindrà y pagarà los dos tercios del [modo y] manera que manté lo seu,
tant numerosos quan poden alcansar la entrada
del diner y no més. Y perque ara no tenen notícia del que munta y los accidents que se experimentan o fan aumentar y disminuir, y també
a. l’original d’aquesta resposta d’ambaixada es troba intercalat entre els folis 422v i 423r del dietari.

tinent y capità [general en orde a la] recluta del
tercio ab què la present casa esta ser[vint, los
quals son assí] cusits signats de lletres A y B, y la
dita carta [de sa magestat del] thenor següent:

perquè pot offerir-se a les universitats que, si a
cas durant lo servey voluntari fessen altres lleves,
cerraria lo donatiu per aquell temps se diu dexar
lo número de la gent de guerra al arbitre de les
forses. Y puix no se porà gastar lo diner en altra
cosa, bé se porà dexar assò al cuidado y zel dels
diputats. Y quant vostra excel·lència sia servit
practicar algun medi per a què per ditas llevas
no·s disminuís lo donatiu, facilitaran quant pugan y per ventura se trobarà, evitant al Principat
gastos que no resulten en servey de sa magestat.
423v

«El rey.
Diputados.a Acreditando la experiencia quanto
consiste el logro de los buenos sucessos en la guerra
el anticipar la salida [a cam]paña y lo mucho
que importa que para este effecto se tracte [desde]
luego de reclutar y augmentar los tercios de infantería del [exér]cito de esse Principado, he resuelto encargaros con todo [aprieto] que en continuaçión de vuestro celo y amor a mi servicio
pro[curéis] tener cumplido para la próxima
campaña el número [del] terçio de quatrocientos
infantes, en la forma que lo havéis [hecho] hasta
aquí, de manera que esté junta la jente en el exército a fin de marzo próximo, por lo que combiene
la brevedad, como más particularmente lo entenderéis del illustre Alexadro Farnecio, mi lugarteniente y capitán general, por cuya mano reciviréis ésta. Datado en Madrid a VI de noviembre
MDCLXXVI. Yo, el rey.

5. [Per a les] reclutas de dits tercios se pendran
los medis que més [convindran] y los officials
seran tots catalans y los soldats de qualsevol nació, com no sian obligats a altres tercios.
6. Los puestos que vaccaran estant vostra excel·lència en campanya y [...]facció contra lo
enemich los podrà provehir luego vostra excel·lència perquè no fassan falta, però en catalans dels matexos tercios o altres que se trobarian servint en lo exèrcit. Y los que vacaran no
estant vostra excel·lència en campanya suplican
los diputats se servesca vostra excel·lència donar-los facultat que pugan ells líberament provehir-los en personas benemèritas del present
Principat, a satisfacció y premi de sos cuydados.
7. La administració de dits tercios correrà per
compte dels deputats, servint-se dels matexos
officials que se serveix per al tercio que mantenen, ab los menos gastos que·s pugue, perquè
tot quant se cobre dels provincials se emplee en
la [...]censo dels major número de soldats que
serà posible per servey de Déu, del rey nostre
senyor, de vostra excel·lència y conservació de la
província.

Vidit don Melchior de Navarra, vicecancellarius. Vidit don Petrus Villacampa, regens. Vidit
don Laurencius Matheu, regens. Don Franciscus
Isquierdo de Berbegal, secretarius. Vidit don Michael de Calba. Vidit don Josephus de Boxados,
regens.»
424v

8. Y per a què los diputats no pugan tenir ningun embaràs en dita administració suplican a
vostra excel·lència sie servit proposar a sa magestat los envie orde y poder para mantener a
qualsevols officials que convinga, per la major
facilitat de la cobransa, de la distribució de
aquell y altre qualsevol cosa que se experimente
convenir per son major real servey.»
E poch aprés tornats que són estats en lo consistori de ses senyories han fet relació com sa excel·lència los havia rebut ab molt grata //424r // y
després de haver-li entregat lo dit [...] se’l miraria, sens passar a altre discurs.
Dilluns, a XXIII. En aquest die han rebut ses senyories una [carta de sa magestat, que Déu]
guarde, per medi del excel·lentíssim senyor lloca. a continuació una carta, transcrita a l’Apèndix 1, pàg.
1226.
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Dimecres, a XXV. En aquest die ses senyories,
per medi del síndich del General, han enviat als
molt il·lustres senyors concellers de la present
ciutat un paper de embaxada en resposta del
que reberen de dits senyors concellers en jornada de 15 del corrent, lo qual paper és assí cusit
signat de lletra E y del thenor següent:
«C. Moltb il·lustre senyor. Los diputats y oïdors
de comptes del General de Catalunya han rebut
un paper que, per part de vostra senyoria, se’ls
ha entregat, ab lo qual vostra senyoria és servit
representar-los lo convingut ab las concòrdias
de 16 de agost y 3 de novembre 1630 entre
vostra senyoria y aquest consistori per lo tocant
a la exacció dels drets de la Generalitat y de vostra senyoria. Y per més evitar occasions dels
fraus de dits drets, a la observansa dels quals
vostra senyoria experimentà alguns abusos en
detriment de dita exacció dels drets de vostra
senyoria, comesos per los officials del General
que resideixen en la casa del General y, assenyaa. l’original d’aquesta carta es troba intercalat entre els folis
423v i 424r del dietari.
b. l’original d’aquesta resposta d’ambaixada es troba intercalat entre els folis 424v i 425r del dietari.
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ladament per Magí [...], qui serveix lo offici de
credenser del General, per donar aquesta // 425r
// llicència a differents personas que apor[tasen
... present] ciutat y denuncian aquellas per
trans[...do]nar-ne notícia al credenser de vostra
senyoria, qui asi[... del] General per poder continuar aquellas [...] y que, axí mateix, despatxa
quintalades [sens pesar-se aquellas] al pes del
Rey ni avisar al credenser y [cauquillar ...] facultat als amos de aportar-se’n aquellas en sas casas
[sens dar-ne] notícia a dit credenser de vostra
senyoria. Y, axí mateix, [que havent-se] ubert
en differents occasions lo magatsem del Ge[neral en] dies feriats y horas extraordinàrias per
tràurer las mercaderias que·s troban dins de
aquell sens avisar al credenser de vostra senyoria, al qual tampoch no li hauria permès lo dar
llicèncias en [feriats] per descarregar mercaderias denunciades per trànsit, y que en moltas occasions, sens notícia del credenser de vostra senyoria, lo dit (credenser) del General auria
despatxat mercaderias contravenint axí al pactat
en ditas concòrdias, impossibilitant a la Ciutat
la exacció de sos drets. Per lo que, representant
ditas cosas a aquest consistori per a què en conformitat del contingut en ditas concòrdias,
mane als officials del General y a son credenser
se abstingan de fer dits abusos, llicèncias y despaigs sens dar-ne notícia al credenser de vostra
senyoria, que està en dit General per poder-o
continuar en sos llibres.a

Tampoch deu fer admiració vostra senyoria de
què lo credenser del General no hage permès al
de vostra senyoria lo fer y dar llicència en descarregar mercaderias manifestades per trànsit, per
no haver-se may stilat dar tals llicèncias lo credenser de vostra senyoria, y lo haver volgut dar
aquellas en scrits era imposar un nou vectigal,
per lo qual effecte los drets de la Generalitat
n’[haurien] patit algun detriment en la exacció
de aquells, estant cert aquest consistori de la
rectitut de vostra senyoria que dita [...]ció y
perturbació no serà estada feta de orde de vostra
senyoria y no tinrà a mal que aquest consistori
cumplia a la [...]te de fer los procehiments li incumbeix contra los que contravenen a las generals constitucions, títol «De vectigals», y capítol
[...]. Y si vostra senyoria tinrà ninguna quexa
dels officials del General en ninguna ocasió que
no observian lo convingut en dita // 426r // convensió, participant-o a aquest con[sistori ...] lo
degut remey, per lo molt affecta [la conformitat
...].»
Dijous, a XXVI. En aquest die, per orde de ses senyories, són estades [...] personas dels tres estaments que han acostu[mat ajuntar-se en la] present casa per al fet de la exacció y administració
[del ... volun]tari que està fent lo present Principat y són vinguts, ço és, per lo estament ecclesiàstich los senyors lo doctor Pere Benet Atxer,
don Daniel Sayol, canonges de Barcelona; per
lo estament militar los senyors don Carlos de
Llupià, don Bernat de Aymerich y Cruïlles; per
lo estament real los senyors lo doctor misser
Miquel Grimosachs, Hyacintho Sagrera, Honofre Llobet y Vilaseca, als quals, per orde de ses
senyories, los és estat llegit un paper que han rebut de sa excel·lència en orde a la dita administració de dit donatiu, lo qual paper és en resposta del que per part de ses senyories fonch
reportat a sa excel·lència ab embaxada lo die de
22 del present y corrent mes, lo qual, per orde
de ses senyories, és assí originalment cusit signat
de lletra E y del thenor següent:

A dita representació respon aquest consistori a
vostra senyoria, fent la deguda estimació del
bon zel té vostra senyoria y per lo que affecta la
continuació de tota conformitat ab vostra senyoria, envià a sercar alguns officials de la casa
del General, als quals se ha ordenat que observian y no contravingan en cosa al contengut entre las dos casas, com se ha stil·lat, aven-se’ls lligits los capítols de dita convenció, la qual feren
// 425v // [...] observavan y havian observat. Sobre lo que se offereix a aquest consistori dir a
vostra senyoria no fa[...] si lo credenser del General fa alguns despaigs sens [...]cia ni avisar al
credenser de vostra senyoria, per ço que serà en
observansa del capítol penúltim de dita concòrdia de 16 de agost 1630, en lo qual, entre altres
cosas, està convingut que no acodint los officials de vostra senyoria a dita casa del General,
tant los dies y horas ordinàrias com en dies de
festa, en cas de vingudes de galeres, sie culpa
dels officials de vostra senyoria y no per ço agen
de deixar los officials del General dits despaigs,
sens obstar la observància dels officials de vostra
senyoria, lo qual pacte no·s troba derogat en altra concòrdia.

«E. Loa que me representa la Diputación deste
Principado en su papel // 426v // [de 20 deste] he
visto con toda estimaçión, por lo que hago del [zelo
y fineza] que nuevamente muestra al mayor servicio de su magestad, que Dios guarde, en tomar
por su qüenta la administración de los dos tercios
provinciales, como lo tengo propuesto por juzgarlo
muy combeniente de que en lo adelante corran
por tan buena dirección para su mejor asistencia,
y, siéndome también de todo aprecio el gusto que
en esto me haze, paso a satisfazer al contenido en
sus artículos.

a. a continuació ratllat a vista de dita representació.

a. l’original d’aquesta resposta d’ambaixada es troba intercalat entre els folis 425v i 426r del dietari.
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1. Al primero se responde que no se ha pedido que
de qüentas de otra manera que como acostumbra
la Diputación, que es a la visita ordinaria de su
casa, sino tan solamente que quando la pidiere el
virrey se le dé noticia del estado y ser que tuviere el
dinero cobrado, y su empleo, ni tampoco se ha pedido que la Diputación gaste en los dichos dos tercios de la renta de la casa, sino que se haga pagar
de todos los que han prometido para la manutençión de los 10.400 hombres en quanto pudiere
y que lo emplee en los dichos tercios en la mejor forma que fuere posible, según lo ajustado.
2. Al segundo, que se scrivirá a las universidades
en la forma que lo insignua dessear la Diputación para que se le entregue el dinero atrassado y
que por lo adelante fuere cayendo. Y, assimismo,
me conformo en hazer passar las que[...] de la
junta, como es justo, porque el dinero que sobrare
se ponga en el banco o tabla de Barçelona a disposición de los diputados para gastarlo en los tercios
refferidos.
427r

3. Al tercio, que en caso que falte algún [...] vengo en que la Diputación lo haga [...]ra a les universidades, para que de aquí [en adelante paguen
en] virtud de los órdenes que diere a esto efecto [la
Diputación].
4. Al quarto se responde también que [se ...rán los
some]tenes todo lo possible y si no fuere pera [mayor servicio de su] magestad o bien de la provincia, para una gran [fa...ción que lo] afianze, no
se pidirán, para que se puedan [mantener ...] y
mejores los tercios. Y, en caso de haverse menester
[muchos] sometenes, se admitirá con gusto el consejo y parezer de la Diputación en lo que ofreciese
por mayor servicio de su magestad y bien de la
provincia.
5. Al quinto me conformo en todo lo que contiene
este capítulo.
6. Al sexto me conformo assimismo en todo con la
primera parte deste capítulo, pero en la segunda
pareçe más proporcionado, ajustado y mejor para
la Diputación que proponga tres sujetos para el
puesto que huviere de ser provehido, en lugar de
los quatro que se havía insignuado, para que el
virrey elija el más a propósito dellos.
7. Al contenido en el septimo artículo, me conformo.
8. Al octavo, también se responde que se escrivirá
a su magestad para que se sirva mandar despachar la carta y orden que la Diputación desea,
para la mayor facilidad de las cobransas del dinero y esfuerzo de los tercios, y entretanto empezerá desde luego en su execución, y en virtud de la
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auto- // 427v // ridad que, en conformidad de los
artículos le queda con[ferida], que los dichos tercios esten de servicio antes de primeros [de abril],
fiándolo assí de la puntualidad y buena dirección
que savrá dar la Diputación, como tan interessada en la mayor conveniencia del reino y bien público.»
Divendres, a XXVII. En aquest die lo reverent
Francesch Andreu, prevere y benefficiat en la
iglésia parroquial de Santa Maria del Mar de la
present ciutat, rela[tor], com diu ser, del
col·legi y seminari del il·lustríssim y reverendíssim senyor bisbe de Barcelona, constituït personalment en lo consistori de ses senyories, ha jurat en mà y poder dels molt il·lustres senyors
deputats que, havent fet les diligències posibles
en trobar lo acte de la creació de aquell censal
de dos-centes dotse lliures y penció nou lliures,
dotse sous y un diner que tots anys rebia sobre
lo General de Catalunya, en què fonch extret en
la última extracció de censals per los predecessors de ses senyories feta als 12 de juliol 1674,
no ha trobat aquell y per ço ésser-li despedida
certificatòria.
En aquest mateix die són vinguts en la present
casa de la Diputació los senyors dels tres estaments que se juntaren lo die de aïr, als quals,
per orde de ses senyories, los és estat llegit un
vot que <per> los magnífichs assessors, advocat
fiscal del General, doctors consulents aplicats
han fet sobre la proposició los fou feta lo die de
aïr, lo qual vot és assí cusit signat de lletra G y
serà baix insertat. Y després de haver tingut un
rato de //428r // conferència, han resolt que dels
tres [papers ... en lo] present dietari sobre la administració [y ... del donatiu] voluntari que està
fent lo present Principat [per al sustento] de dos
tercios provincials, los dos de[sa excel·lència del
senyor virrey] y lo altre de ses senyories, se forme un paper [que continga ...] capítols en què
conforman ses senyories ab sa excel·lència per al
major acert de ses senyories en la administració
y [exacció del] dit donatiu voluntari.
Segueix-se lo vot.
«G. Ena lo fet consultat per los molt il·lustres
senyors deputats y oïdors de comptes del General de Catalunya als magnífichs assessors, advocat fiscal de dit General y consulents a ells aplicats [aserca] de si ha menester cesió lo molt
il·lustre consistori per a cobrar de las universitats lo donatiu voluntari para la administració
dels tercios ho bastarà sols lo orde que promet
donar sa excel·lència a las universitats que paa. l’original d’aquest vot es troba intercalat entre els folis
427v i 428r del dietari.
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guen a dit molt il·lustre consistori; y, axí mateix,
per a què la casa resta assegurada del que serà
ajustat, de manera que per mutació de virrey no
puga patir cosa la casa serà necessari que del dit
ajust conste ab acte ho bastarà que reporte a sa
excel·lència ab embaxada y se continue en dietari la dita embaxada y resposta de sa excel·lència,
vista la dita deliberació feta per los molt il·lustres senyors deputats y oïdors de comptes de
Catalunya als 26 del corrent mes, vist tot lo que
se podia vèurer, examinada la matèria, en quant
al primer cap són de vot y parer que no se necesita de cesió al- // 428v // [guna] y que bastarà lo
orde de sa excel·lència; y en quant al segon,
[són] de vot y parer que no és menester rèbrerse acte algun [de dit ajust] y que basterà se reporte a sa excel·lència ab embaxada y se continue en lo dietari dita embaxada y resposta de sa
excel·lència.

sent ciutat y en la casa del General y Bolla y s’és
conferit en lo aposento del receptor dels fraus
per vèurer los fraus se havian comesos en lo present mes de nohembre, y se són trobats los següents: primo se ha après de casa mestre Miquel
Estrada, sastre de Barcelona, un manto de tafatà; ítem de T... Vilanova, stafeta de Tortosa,
tres lliures de filadís filat blanch; ítem del mateix
tres lliures de alducar; ítem de casa de mestre
Torn, sastre, tres palms telaton negre.
429v

Areny, assessor. De Valda, consulens. Hieronymus de Ferrer, consulens. Figuerola, fisci Generalis advocatus. Pons, assessor. Valencia, consulens.»
Disapte, a XXVIII. En aquest die són vinguts en
la present casa los senyors de la novena que se
juntan en ella per al fet del donatiu voluntari
que està fent lo present Principat, ço és: per lo
estament ecclesiàstich los senyors lo doctor
Anthon Sala y Codina, canonge de Vich, lo
doctor Pere Benet Atxer, don Daniel Sayol, canonges de Barcelona; per lo estament militar los
senyors don Carlos de Llupià, don Bernat Aymerich y Cruïlles; per lo estament real los senyors doctor Miquel Grimosachs, // 429r //
Hyacintho Sagrera, Onofre Llobet y Vilaseca, a
effecte de vèurer y regonèxer lo paper [... per
mi, Joseph] Sauleda, subrrogat de scrivà major
del [General de Catalunya], és estat fet de orde
de ses senyories, ab parer dels [senyors de la novena], que conté los capítols que han concordat
los [tres papers dits] de sa excel·lència y lo altre
de ses senyories per a la exacció y [administració] del dit donatiu voluntari que gustà sa excel·lència [se encarreguen] ses senyories per a la
paga de dos tercios de la província, [y després]
de concebut lo dit paper y vist lo que contenia
tots los [...] que conformen sa excel·lència, y ses
senyories, acceptat los de la proposició de puestos no estant sa excel·lència en la campanya,
aderint-se ses senyories a fer com sa excel·lència,
diu en lo segon paper són estats de [parer] que,
per medi de tres personas, una de cada estament, fos reportat a sa excel·lència, a effecte de
saber si lo contengut en lo dit paper [era] conforme la intenció y dictamen de sa excel·lència.
En aquest mateix die lo molt il·lustre senyor oïdor real és baxat en la Llotja de mar de la pre216

Diumenge, a XXVIIII. En aquest die, inseguint la
resolució per ses senyories y senyors de la [novena] presa lo die de aïr, són anats ab embaxada,
per orde de ses senyories, ab verguers ab massas
y cotxes, los senyors doctor Anthon Sala y Codina, canonge de Vich, don Bernat de Aymerich y Cruÿlles y lo doctor Miquel Grimosachs a
effecte de entregar a sa excel·lència lo paper que
se fa menció en la dita jornada de aïr, lo qual és
assí cusit signat de lletra A y del thenor següent:
«A. Excel·lentíssima senyor. Los deputats y oïdors de comptes del General de Catalunya,
complint a la obligació de sos càrrechs de mirar
per tot lo que sia del real servey de sa magestat,
que Déu guarde, y de la cosa pública en aquest
Principat, desijant en tot donar gust a vostra excel·lència, prenen per llur compte la administració dels dos tercios que han de sustentar del diner que voluntàriament han offert pagar las
universitats del present Principat, havent mirat
attentament lo que vostra excel·lència és estat
servit disposar en lo paper que han rebut als 26
del corrent, diuen que se conforman en tot ab
lo gust de vostra excel·lència y per restar assegurats de no faltar en cosa que tant desitjan, supliquen a vostra excel·lència sie servit manar mirar
si la intenció y dictamen de vostra excel·lència
és conforme los articles següents:
1. Que los deputats admetan la dita administració sens haver de donar compte de ella si no és
en la visita ordinària de la casa y quant demane
sa excel·lència se li done notícia extra- // 430r //
judicialment del estat y ser que tindrà la [...] fassen pagar de tots los que han pro[mès ... pagar
segons lo ajustat y ho empleen en la [paga dels
dos tercios].
2. Que del cobrat y gastat no hajen de passar
[los comptes los] deputats a la junta y que vostra excel·lència se servirà manar [...] a las universitats per a què axí lo diner atrasat, [com lo
qual] anirà cahent, se entregue y gire a dits deputats.

a. l’original d’aquest paper es troba intercalat entre els folis
429v i 430r del dietari.

3. Que las cobransas de pagar ja vensudas y que
per havant cauran y lo ajust de las universitats
que encara no [seran] obligades correrà per
personas que senyalarà la Diputació. Y sa excel·lència manerà scríurer a las universitats que
de aquí en havant paguen en virtut dels òrdens
que a est effecte donarà la Diputació.

431r

4. Que se mantindran los dos tercios del modo
y manera que·s manté lo de la Diputació, tant
numerosos com porà suportar la entrada del
donatiu voluntari, servint-se sa excel·lència de
escusar los sometens com offereix, sinó per major servey de sa magestat y benefici de la província, per una gran facció que o afianze, per a què
no se disminuesca lo donatiu, y, cas de haver-se
menester molts sometens, practicar algun medi
ab la Diputació per a trobar lo que més convinga al real servey.
5. Que per a la recluta d’estos tercios se pendran los medis més convenients, havent de ser
los officials tots catalans y los soldats de qualsevol nació, com no sien obligats a altres tercios.
6. Que los puestos que vaccaran estant en la
campanya y en // 430v // [...] contra los enemichs los provehesca encontinent lo excel·lentíssim capità general, per a què no fassen falta,
però en los catalans dels mateixos tercios o altre
de la mateixa nació que se trobaran presents en
lo exèrcit y los que vaccaran no estant sa excel·lència en campanya fassan los deputats proposició de tres subjectes per a cada hu y sa excel·lència elegesca de aquelles que serà més a
propòsit.
7. Que los deputats pendran la administració y
paga de dits dos tercios mantenint-los y pagant-los de la matexa manera que mantenan y
pagan al de la Diputació, servint-se dels officials
que seran menester per a las ditas cosas ab lo
mínim gasto que·s puga.
8. Que per a la facilitació de la cobransa y distribució del diner de dit donatiu és menester la
orde de sa magestat que sa excel·lència offereix
solicitar y los deputats esperan de poder manar
a qualsevols officials tot lo que se experimente
convenir a est effecte per al major assert de cosa
que tant convé a son real servey.»
Dilluns, a XXX. En aquest die se féu extracció de
concellers de la present ciutat y foren extrets los
següents: Joseph de Navel y Eril, ciutedà honrat
de Barcelona; don Pedro Magarola; Francisco
Falguera, ciutedà honrat de Barcelona; Anthoni
Bonanat, mercader; Joseph Ferrer, notari real
col·legiat; Joseph Torner, sabater.

Desembre MDCLXXVI
Dimars, al primer de dezem[bre de MDCLXXVI.]
En aquest die són anats ses senyories con[sistorialment ab] verguers y massas y cotxes, ab
acomp[anyament de] molts officials del General, a visitar al excel·lentíssim senyor [marquès]
de Luxe, embaxador de sa magestat, que va a
Roma. [Posava dit ] excel·lentíssim senyor en lo
palàcio del excel·lentíssim senyor virrey y foren
rebuts per dit excel·lentíssim senyor marquès de
Luxe fins a la porta [del saló] gran de dit palàcio, y després se’n entraren junts en lo [quarto]
de mà dreta, devés Nostra Senyora de Montserrat. Fonch donada la benvinguda a sa excel·lència per orga del senyor deputat ecclesiàstich y al
cap de un rato se alsaren, y los acompanyà lo dit
senyor marquès fins al cap de la scala principal
de dit palàcio. E ses senyories, ab lo mateix
acompanyament, se’n tornaren en la present
casa de la Diputació.
Dimarsa, a II. En aquest die són vinguts en la
present casa de la Diputació los senyors de la
novena que han acostumat de ajuntar-se estos
dies atras a effecte de tractar lo convenient sobre lo fet del donatiu voluntari que està fent lo
present Principat. Y, havent fet relació los tres
de dits senyors de la novena com, essent anats
los die de 29 ab paper de embaxada y capítols,
en orde la admisió de la exacció y administració
del donatiu voluntari que han de pèndrer ses senyories per a la paga dels // 431v // [dos tercios]
de la província, sa excel·lència los havia fet de
resposta que, axí a sa magestat com a las universitats, scriure segons lo thenor de dits capítols,
com ses senyories gustassen, han aconcellat a
ses senyories podien admètrer la dita administració y exacció, no essent, com no és, contra
generals constitucions, segons lo vot dels magnífichs assessors y doctors consulents que·s llig
en lo present dietari en jornada de 27 del passat.
En aquest mateix die és vingut en la present
casa de la Diputació lo excel·lentíssim senyor
marquès de Liche a despedir-se de ses senyories.
Fonch rebut per los officials del General fin al
peu de la scala de la present casa, per los senyors
oïdors militar y real al capdemunt de dita scala,
ab verguers ab massas altas. Entraren-se junts a
la capella xica de la present casa a fer oració y los
demés senyors consistorials reberen a dit senyor
marquès a la porta de la sala dels reys, que ix al
terraplè dels Tarongers, y tots junts se’n entraren en la sala del consistori, fent entrar primer a
dit senyor marquès a totes les portes fins a la
dita sala. Assentaren-se sota del dosser, estant
assentat lo dit senyor marquès al mitg, entre lo
a. dimars per dimecres.
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dit senyor deputat ecclesiàstich y militar. Y després de haver fet son arrahonament se alsaren y
acompanyaren tots los senyors consistorials a sa
excel·lència fins al cap de la dita escala, los magnífichs assessors fins al replà de aquella // 432r //
y los demés officials del General [lo acompanyaren fins] a la porta del carrer, aguardant que [sa
excel·lència estigués embarcat en lo coche en
què és vingut.
Divendres, a IIII. En aquest die los senyors deputat real y oïdor militar, en execució de la deliberació per ses senyories presa lo die de 2 del
corrent, són anats ab embaxada de part de ses
senyories al excel·lentíssm senyor virrey per a
participar-li la dita deliberació de servir a sa magestat, Déu lo guarde, ab lo tercio del General
per un any més, si la guerra durara. Y, axí mateix, suplicar a sa excel·lència fos servit manar
despedir las insiculacions, en concideració de
haver passat tant de temps, que tenen notícia
ses senyories estan ja despedides per sa magestat. Y també que sa excel·lència fos servit manar
al molt reverent canceller despache lo decret de
execució en la causa del contrafacció del tribunal de la Capitania General per los reals de vuyt
y plata obrada apresos en la galera patrona de la
república de Gènova, capità de ella Hipòlito
Gallo, en concideració de la //432v // [inst]ància
continua que tenen ses senyories y haver més de
vuyt anys que dura la dita causa. E sa excel·lència féu de resposta donava gràcies a ses senyories, en quant al primer cap, de la deliberació del
tercio; en quant al segon de las insiculacions,
que per a est correu o per al que ve esperave entregadesa a ses senyories o quant antes pogués,
y en quant a la contrafacció dels reals de vuyt de
la Capitania General, que ya havie donat orde al
canceller per a què despedís lo decret de execució y que esta tarde mateixa li repetirie lo dit
orde, segons la relació que los dits molt il·lustres senyors deputats real y oïdor militar han fet
a ses senyories.
433r

Dimecres, a VIIII. En aquest die ha fet relació lo
doctor Pere de Cardona, servint lo offici de síndich del General, com lo die de dilluns proppassat, de orde de ses senyories, se conferí ab lo
molt reverent canceller a effecte de dir-li, com li
digué, que sas senyories tenian antès que las insiculacions eren arribades y, axí, que estimarian a
sa senyoria manàs despatxar-las. Y que dit molt
reverent canceller respongué que ja estavan entregades a Balthazar Oriol y Merçer, secretari de
la província, per a què las despatxàs y registràs.

rent canceller lo despaig del decret de execució
de la contrafacció dels reals de vuyt de la galera
de Gènova y de la firma del dubte de las contrafaccions contra la Capitania General. Y que dit
molt reverent canceller li respongué que en lo
dit decret de execució se estava actualment treballant y que inmediatament de despachat se
entendria en lo de[...] de la firma de dubte de
altres contrafaccionsa.
434r

Diumenge, a XIII. En aquest die, per medi de
Balthazar [Oriol, escrivà de] manament y secretari de la província, fonch entregat a ses senyories dos memorials de insiculacions [... dels
llochs] vaccants de diputats y oïdors y lo altre
[dels officis de] la present casa de la Diputació,
com en aquell se conté, [los quals] són assí cusits signats de lletras A et B.
Dilluns, a XIIII. En aquest die fonch feta extracció de insiculadors [per] als llochs vaccants de
diputats y oïdors, la qual insiculació havie de ser
feta als 15 de maig pròxim passat, [y no] se féu
ni s’és feta fins ara per no ésser estats entregats a
ses senyories los sobredits memorials fins lo die
de aïr.
Dimars, a XV. En aquest die són estats entregats
a ses senyories per dit Oriol tres decrets de differents personas del estament militar que no han
pogut ser insiculades sinó és en virtut de decret,
los quals decrets són assí cusits signats de lletras
C, D et E.

434v

Divendres, a XVIII. En aquest die lo doctor Joan
Rocafort y Sorts, mitjensant jurament, ha fet relació en lo consistori de ses senyories com lo
doctor Gismundo Boffill, ajudant terser de la
scrivania major, està detingut en lo llit de malaltia corporal, per la qual està impossibilitat de
poder acudir a la servitut de son offici.
Disapte, a XVIIII. En aquest die no se féu la regonexensa per las botigas respecte que plugué
tot lo die.

435r

E, axí mateix, fa relació com, de orde de ses senyories, dit dia, instà // 433v // al dit molt reve-

Dimars, a XXII. En aquest die, absent lo senyor
oïdor real del consistori de ses senyories, fonch
feta per ses senyories la regoneixensa ordinària
en las botigas de la present ciutat y altres parts
de aquella per vèurer si se cometian fraus al General, la qual feren ses senyories, com és acostumat, ab asistència dels officials infrascrits, ço és,
ab lo senyor deputat ecclesiàstich, lo veguer de
Barcelona, don Hierònim de Miquel, ab lo senyor deputat militar, Pere Joan Vallès, sotsveguer, ab lo deputat real, Jaume Barbasa, capdea. a continuació dos memorials i tres decrets, transcrits a
l’Apèndix 1, pàgs. 1226-1230.

a. entregades per entregar-les.
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guayta del rey, ab lo senyor oïdor ecclesiàstich,
Hierònym Macip, capdeguayta del veguer, y ab
lo senyor oïdor militar Joseph Fortunyo, alguazil del governador.

435v

tada axí mateix la dita renunciació. Semblant renunciació és estada feta per lo dit doctor Nin en
mà y poder del molt il·lustre senyor doctor
Joan Alòs, deputat real, personalment trobat a
la porta falsa de la dita parroquial isglésia de
Sant Jaume. E lo dit senyor deputat real ha, axí
mateix, acceptada la dita renunciació. Y després
lo dit doctor Nin, yo, scrivà major y secretari del
// 436v // General y testimonis predits, havent
trobat lo dit mossèn Rafel Llach en la dita parroquial iglésia de Sant Jaume, li és estat preguntat per mi, lo dit scrivà major, si acceptave lo
dit offici que se ere renunciat en son cap, y ha
fet de resposta que sí.

Any de la Nativitat del Senyor
MDCLXXVII
Divendres, a XXV. En aquest die lo doctor Pere
Joan Nin, prevere y beneficiat de la iglésia parroquial de Nostra Senyora del Pi de la present
ciutat de Barcelona, com ha procurador del reverent Anthoni Bas, també prevere y beneficiat
de la iglésia parroquial de Sant Jaume de la present ciutat, consta de la procura en poder de
Anthon Fabra, notari real col·legiat, a 1 de setembre 1676, la qual és assí cusida signada de
lletra A, present yo, Joan Argila, secretari y scrivà major del General de Catalunya, y presents
per testimonis Bernat Arau, studiant en theologia, y Joan Vegueria, mestre de cases de la ciutat
de Vich, en lo dit nom, constituhit personalment en la casa dita del palau del Rey, prop la
Seu de la present ciutat, a hont té sa pròpia habitació lo molt reverent senyor doctor Esteve
Marcadal, ardiaca y canonge de Vich, deputat
ecclesiàstich, entre las vuyt y nou horas de la
matinada, en lo dit nom, ha renunciat lo offici
de credenser del Generala // 436r // dels salaris
dels doctors de la Real Audiència, [que obtenie
lo dit] reverent Anthoni Bas, en mà y poder de
dit [senyor deputat ecclesiàstich, en] favor y en
cap del doctor Rafel Llach, prevere, també beneficiat de la dita iglésia parroquial de Sant Jaume, per[què·s altre dels offi]cis del General antichs y que·s poden alienar-se, [suplicant a dit
molt il·lustre senyor deputat ecclesiàstich fos
servit [admètrer la] dita renunciació. E lo dit senyor deputat ecclesiàstich à admesa [la dita] renunciació, com en semblants casos és acostumat.

Y, finalment, los sobredits doctor Pere Joan
Nin, jo, Joan Argila, y testimonis sobredits nos
som conferits en la casa de la pròpia habitació
del doctor Joseph Bas, germà del dit Anthoni
Bas, prevere, que té en lo carrer de Sant Domingo, a hont estave y se trobave desganat en lo llit
lo dit reverent Anthoni Bas, prevere, per a vèurer si era viu y havem trobat que encara vivia, de
totas las quals cosas és estat llevat lo present acte
per mi, Joan Argila, secretari y scrivà major del
General de Catalunya, a instància del dit reverent doctor Pere Joan Nin, en dit nom, presents
per testimonis los sobredits Bernat Arau y Joseph Vegueria.
438r

Semblant renunciació és estada feta per lo dit
doctor Pere Joan Nin, en lo dit nom, en mà y
poder dels molt il·lustres senyors oïdors ecclesiàstich y militar, personalment trobats en lo dit
palau del Rey, a hont tenen també sa pròpia habitació. E los dits senyors oïdors ecclesiàstich y
militar han acceptat la dita renunciació. Semblant renunciació és estada feta per lo dit doctor
Pere Joan Nin en mà y poder del molt il·lustre
senyor don Joseph de Amigant y Ferrer, deputat militar, personalment trobat en la casa de sa
pròpia habitació, que té en la present ciutat
prop la casa de la Ciutat, (al carrer) qui va al Regomí. E lo dit senyor deputat militar ha accepa. a continuació una procura, transcrita a l’Apèndix 1, pàgs.
1230-1231.
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(Gener MDCLXXVII)
Dimars, a V. En aquest die me han ordenat ses
senyories [cusís y continuàs una] carta de sa magestat, Déu lo guarde, signada de [lletra A y del
thenor se]güent:
«El rey.
Diputadosa. He visto vuestra carta de 5 del corriente [en respuesta de] la mía de 6 del passado,
en que me dais qüenta [de la delibera]ción que
havéis tomado en orden a continuar [el sustento
del] tercio con que me havéis servido hasta ahora,
assegurándome juntamente de la voluntad con
que estáis de procurar su recluta hasta cumplir el
número de los quatrocientos infantes de que se
compone. Y siendo esto muy conforme a vuestras
obligaciones e innata fidelidad, he querido daros
las gracias que tan justamente merecéis, pudiendo estar ciertos de que lo tendré en la memoria con
lo demás que havéis acostumbrado en las ocasiones
que se han offrecido de mi real tercio y defensa de
essa provincia, que es uno de mis principales cuydados. Datado en Madrid, a XV de Diziembre
MDCLXXVII. Yo, el rey.

a. l’original d’aquesta carta es troba intercalat entre els folis
437v i 438r del dietari.

[ 1677 ]

[ 1677 ]

Vidit don Melchior de Navarra, vicecancellarius. Don Franciscus Isquierdo de Berbegal, secretarius. Vidit don Petrus Villacampa, regens. Vidit don Michael de Calba. Vidit Marchio de
Castellnovo. Vidit don Laurencius Matheu, regens. Vidit Exea, regens. Vidit Fernandez ab Heredia, regens. Vidit don Josephus de Boxados, regens.»
438v

Dijous, a VII. En aquest die ses senyories dels senyors deputats y senyors oïdors, ab verguers ab
massas altas, acompanyats dels officials mestres
de la present casa, són anats en la Llotja de mar
de la present ciutat per a comensar de encantar
los drets de General y Bollas del General, com
és acostumat.

En aquest mateix die me han ordenat a mi, scrivà major del General de Catalunya, cusís en lo
present dietari una fe del doctor en medecina
Francesch Matas, ab la qual fa relació com lo
doctor Jacinto Gibert, receptor dels fraus del
General de la present ciutat, ha estat indispost
per a servir dit son offici de receptor dels fraus
del dit General des de 26 de octubre proppassat
de 1676 fins a 11 del present y corrent mes de
janer del present y corrent any, com més llargament és de vèurer ab dita certificatòria, que·s
assí cusida signada de lletra A.
440v

Divendres, a VIII. En aquest die ses senyories
són baxats a la Llotja de mar de la present ciutat
a effecte de fer encantar los drets del General y
Bollas del present Principata.
439r

Divendres, a XXII. En aquest die ses senyories
són baxats a la Llotja de mar de la present ciutat
a effecte de fer continuar de encantar los drets
de General y Bollas de tot lo present Principat.
Y lo senyor oïdor real se conferí en la casa del
General y en lo aposento de [...], hont se recullen los fraus, per a vèurer lo que·y havia en
aquell comesos des de 23 de nohembre pròxim
passat fins lo die present, y se’n trobaren los següents: primo tres mantos de estam de Mallorca, ço és, dos de blancs y lo altre negre; ítem
una cana, tres palms estam y seda de Mallorca,
tot après //441r // de T... Frontera, llibrater, per
frau de [la Bolla]; ítem una cana, tres palms de
cadís de [color, après de casa Jau]me Esteve,
hortolà; ítem un plegador ab seda ordida y [pinta ab dos canas] y un palm de tafatà texit en dita
tela [negre, après de casa] Fèlix Balle, veler;
ítem quatre canas, tres palms tela de [Gènova
...] y una cana alemanya cambrallina, après de
un moro en un carrer y quatre barratinas vermelles; ítem un balons de groguets afforrats de tela
y unas mànegas de groguets afforrats de sargeta
de [Nimes, après] de casa mestre Joan Pujol,
sastre; ítem trenta-tres canas de estamentya escutina negra y dos canas, quatre palms moqueals negres, apresos de casa Miquel Ferran, tintorer de seda.

Dilluns, a XI. En aquest die lo magnífichs Erasma de Lana, [racional de la] present casa, baxà
en la Llotja de mar de la present [ciutat a fi y]
effecte de continuar en fer encantar los arrendaments dels drets del General y Bollas del present
principat de Catalunya.
Dimecres, a XIII. En aquest die lo magnífich racional del General de Catalunya y casa de la Diputació baxà en la Llotja de mar de la present
ciutat per a fer continuar de encantar los drets
de General y Bollas del General de Catalunya
del present Principat, com és acostumat.

439v

Dijous, a XIIII. En aquest die lo il·lustre senyor
diputat militar ha enviat al consistori de ses senyories un recaudo com no podie asistir en lo
consistori per trobar-se indispost y haver presa
una medecina.
Divendres, a XV. En aquest die lo magnífich racional de la present casa és baxat a la Llotja de
mar de la present ciutat a effecte de fer continuar de encantar los drets del General y Bollas
del present Principat.

440r

Dilluns, a XVIII. En aquest die ses senyories són
baxats en [la Llotja de mar de] la present ciutat
a effecte de fer continuar [de encantar los] drets
de General y Bollas de tot lo present [Principat].
Dimars, a XVIIII. En aquest die s’és partit de la
present ciutat lo senyor oïdor ecclesiàstich per
la ciutat de Tarragona, per a affers seus [propis].

Dimecres, a XX. En aquest die és tornat en lo
consistori de ses senyories lo il·lustre senyor deputat militar, lo qual estava detingut en sa casa
per malaltia.

442r

Febrer MDCLXXVII
Dilluns, al primer de febrer MDCLXXVII. En
aquest die ses senyories són baxats en la Llotja
de mar de la present ciutat per a fer continuar
en encantar los drets del General y Bollas de tot
lo Principat.

442v

a. a continuació una fe, transcrita a l’Apèndix 1, pàg. 1231.
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Dimecres, a III. En aquest die ses senyories són
baxats a la Llotja de mar de la present ciutat a
effecte de fer continuar de encantar los drets del
General y Bollas de tot lo present Principat.

Dijous, a IIII. En aquest die han ordenat a mi,
scrivà major del General de Catalunya, cusís en
lo present dietari una certificatòria del doctor
en medicina Joan Rocafort, ab la qual fa relació
com lo doctor Gismundo Boffill, ajudant terser
de la scrivania major de la present casa de la Diputació, ha estat indispost de poder acudir a la
obligació de son offici des de 18 de dezembre
proppassat fins als 3 de janer també proppassat
del corrent any 1677, tot inclusive, com més
llargament ab dita certificatòria és de vèurer,
que·s assí cusida signada de lletra Aa.
443r

Divendres, a V. En aquest die me han ordenat
ses senyories [a mi, scrivà major del] General,
cusís y continuàs en lo present [dietari dos papers. Lo un paper], diuen, los fonch reportat en
dies passats [per part dels molt il·lustres] senyors concellers de la present ciutat y lo a[ltre,
que ses senyories ...] per medi del síndich del
General a dits [senyors concellers] lo die present, los quals papers són assí cusits sig[nats de
lletras B] et C y del thenor següent:
«B. Moltb il·lustre senyor. Ab lo últim paper
que, per part d’est consistori, se ha presentat a
vostra senyoria, se representava a vostra senyoria los danys que experimentava la Ciutat en la
exacció de sos drets per ocasió que los officials
de vostra senyoria que fan sa residència en la
casa del General de la present ciutat no participavan los despaigs, las robas y mercaderias que
ocurian als officials de la Ciutat que també fan
sa residència en la dita casa del General, aparexent a est consistori que se contravenia al pactat
ab las concòrdias de 16 de agost 1616 y 3 de
novembre 1630 entre vostra senyoria y est consistori. Al que fou vostra senyoria servit respòndrer, ab lo últim paper entregat per part de vostra senyoria a est consistori als 29 de novembre
pròxim passat, que vostra senyoria envià a sercar
alguns officials de la casa del General als quals
havia ordenat que observasen y no contravinguesen en cosa al contengut entre las dos casas,
havent-los llegit los capítols de dita concòrdia,
de què dóna est consistori a vostra senyoria las
degudas gràcias per lo bon zel asisteix a vostra
senyoria de proceir com sempre ab tota conformitat ab est consistori y mirar lo major bé// 443v // [nefici] de aquell. Emperò, per quant
ara novament, haurà tres o [quatre dies], que est
consistori ha tingut notícia que los officials [de
vostra senyoria que] fan residència en la dita casa
del General no volian fer [ningun] despaig de las
robas y mercaderias que differents perso[nas
a. a continuació aquesta certificatòria, transcrita a l’Apèndix 1, pàgs. 1231.
b. l’original d’aquest paper es troba intercalat entre els folis
442v i 443r del dietari.
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a]portaven y tenian en la dita casa del General,
com en effecte, no obstant las persuasions y
instàncias dels despachants, no foren despachades, és ocasió de tornar a representar a vostra senyoria los inconvenients y danys ne reporta y ha
report a la Ciutat de semblant recusació de fer
dits despaigs, puix és causa que no pot la Ciutat
cobrar sos drets, perquè vostras enyoria, ab son
acostumat acert y bon zel, se vulla dignar posar-i
lo remey indicarà ésser més convenient.
Y per quant ab dit últim paper és estat vostra senyoria servit dir que no fasse admiració est consistori si lo credençer del General fa alguns despaigs sens asistència ni avisar al credenser de la
present ciutat, puix en observansa del capítol
penúltim de dita concòrdia de 16 de agost
1616, entre altres cosas, està convingut que no
acudint los officials de la Ciutat a la casa del General, tant los dies y horas ordinàrias com los
dies de festes, en cas de vingudes de galeras sie
culpa dels officials de la Ciutat, y que per ço no
ayen de dexar de fer los officials del General dits
despaigs sens obstar la absència dels officials de
la Ciutat, y que dit pacte no·s trobat derogat en
altre concòrdia, ha aparegut a est consistori representar a vostra senyoria que en lo mateix capítol penúltim de dita concòrdia està pactat que
lo cardencer del General no puga fer despedició
al- //443/1rs // guna sinó asistint lo cardenser de
la [Ciutat ... en] cas de vingudes de galeres o vaxells [tenen obligació los officials] de la Ciutat,
com també los de vostra senyoria, acudir [en
casa del General enconti]nent que veuran assenyalar ditas galeras o vaxells. [Y no acu]dint
los de la Ciutat sie culpa dels dits officials, [y
que per ço no ha]jen dits officials del General
de dexar de fer [los despaigs, sens obstar] la
absència dels dits officials d’esta ciutat, del [que
en manera] alguna à feta respresentació est consistori [... dels ...] casos, que no són de vingudes
de galeras y [vaxells].
També és estat vostra senyoria servit, ab lo últim paper], dir que no deu est consistori fer admiració que lo cardenser del General no haja
permès al de est consistori lo fer y dar llicència
[en scrits per] manifestar y decarregar las mercaderias per trànsit, per no haver may stilat dar
tals llicèncias lo cardenser [de la Ciutat], ans bé,
haver volgut dar aquellas en scrits era imposar
[un nou] vectigal, per lo qual effecte los drets
de la Generalitat ne han petit algun detriment
en la exacció de aquells, y que no [tindria] a mal
est consistori que vostra senyoria cumplia a la
obligació té de fer lo procehiment li incombeix
contra los que contravenen a las generals constitucions, títol «De vectigals», y capítols de Cort.
Sobre lo que ha aparegut a est consistori dir que
està molt cert y és ben notori lo quan vostra se-

[ 1677 ]

[ 1677 ]

nyoria està atent en cumplir a las obligacions li
incumbeix per rahó de son offici, com altrament. Però no pot dexar de representar a vostra
senyoria que la causa perquè se donà orde al
cardenser de la Ciutat que despachàs las llicèncias en scrits no fou en manera alguna per a
entèndrer contravenir al pactat ab ditas concòr// 443/1v // [dias, sinó] perquè las mercaderias
anaven en casa dels amos abans de [passar] per
la casa del General, dient que ya lo cardenser del
General los havia donat llicència, y per aqueix
camí se [...] los drets de la Ciutat, de què ya ne
féu representació dit consistori a vostra senyoria. Y no creu que lo haver-se concedidas algunas llicèncias en scrits sie vectigal ni encontre ab
las constitucions que·s troban continuadas sots
lo títol «De vectigals», perquè apar que en nom
de vectigals no poden venir dites llicèncias en
scrits, majorment no fent-se pagar cosa alguna
per aquellas. Però, quant vostra senyoria tingués
alguna quexa contra alguns officials de la Ciutat
sobre dit fet o altres, estimarà a vostra senyoria
est consistori se vulla dignar fer-lo’n partícip
perquè, en la conformitat que sempre han observat las dos casas y tant affecta a vostra senyoria y est consistori, se puga donar lo remey que·s
trobarà ser de més conveniència per una y altra
de ditas casas, sens strèpit ni figura de judici.»
«C. Molta il·lustre senyor. Ab lo paper que, per
part de vostra senyoria, és estat presentat a est
consistori lo diab ... del corrent mes de gener y
any 1677, és estat servit vostra senyoria representar que est consistori pose oportú remey a la
recusació diu fan los officials del General que
asistexen a la casa del General d’esta ciutat en
despatxar la roba y mercaderias que differents
persones aporten a dita casa, de la qual recusació havent-ne tingut notícia, altrament, est
//444r // consistori y haverigu(a)da la causa a [...].
Axí mateix, és estat servit vostra senyoria representar [lo poder despaxar los] officials de dit
General en dita casa, no obstant [la absència
dels officials] de vostra senyoria, sols se deu entendre y limitar en cas de vingudes de galeres y
vexells, y no en los dies y hores [ordinàrias de
despaix], segons lo thenor del penúltim capítol
de la [concòrdia ...] las dos casas feta als 16 de
agost 1616, [sobre lo que se ofereix] respondre
a vostra senyoria que lo dit penúltim cap[ítol de
dita concòrdia], havent-se tornat a mirar attentament, [que·ll se troba compèn]dre dits dos
casos, tant lo de vinguda de vax[ells y galeres]
com lo dels dies y horas ordinàrias de despatx,
del qual se pot vostra senyoria cerciorar.

De la matexa manera, és servit vostra senyoria
representar que lo haver-se ordenat per part de
vostra senyoria a son credenser que asisteix en
dita casa del General despachar las llicèncias en
scrits, que no fou per entendre contravenir al
pactat a les concòrdies fetes per les dos cases ni
que per rahó de dites llicències [en scrits] se encontra ab las constitucions que·s troban continuades sots lo títol de vectigals, majorment no
fent-se pagar cosa alguna per dites llicències, y
que, en cas per rahó de aquest fet [est con]sistori tingue quexa contra alguns officials de vostra senyoria, farà estimació se li participe per a
què, ab tota conformitat, sens strèpit ni figura
de judici, puga vostra senyoria posar-i lo remey
que·s trobarà ésser de major conveniència per
las dos casas. Sobre lo que à aparegut a est consistori dir a vostra senyoria lo molt stima son
bon zel, però com vostra senyoria, ab dit son
paper, és servit // 444v // [... crèurer] que per
ocasió de ditas llicèncias en scrits se ha [imposat] nou vectigal ni que encontren ab las constitucions [del títol] «De vectigals», y esta matèria de ditas llicèncias sia estada commesa per via
de justícia als magnífichs assessors d’esta casa,
va caminant aquella segons lo disposat per dites
[generals] constitucions y capítols de Cort,
usos y stils d’esta casa, com ja ho té est consistori antecedentment insinuat a vostra senyoria,
en lo qual cas és prohibit a aquest consistori lo
poder impedir lo curs de sa justícia y sent molt
lo trobar-se ab dita prohibició, que, a no ser
aquella, ab molt gust se valdria del medi vostra
senyoria és servit insinuar ab dit son paper, si bé
creu est consistori que vostra senyoria, ab sa
acostumada prudència, premeditarà los medis
per los quals, segons justícia, se evitan las declaracions de semblants matèrias. Y pot assegurarse vostra senyoria que tot lo que dependirà de
arbitre de aquest consistori procurarà dar gust a
vostra senyoria, per lo molt affecta la uniformitat de las dos casas.»
En aquest mateix die són baixats ses senyories
en la Llotja de mar de la present ciutat a effecte
de arrendar los drets de General y Bolla per lo
trienni pròxim vinent de 1677.
445r

Dilluns, a VIII. En aquest die lo magnífich Arasma de Lana y Fontanet, racional de la present
casa de la Diputació, és baxat a la Llotja de mar
de la present ciutat a effecte de fer continuar de
encantar los drets del General y Bollas de tot lo
present Principat.

445v

Dimecres, a X. En aquest die és tornat en la present casa y en lo consistori de ses senyories lo
il·lustre senyor oïdor ecclesiàstich, lo qual era
anat fora la present ciutat.

a. l’original d’aquest paper es troba intercalat entre els folis
443v i 444r del dietari.
b. a continuació un espai en blanc d’uns 5 mms.
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En aquest mateix die ses senyories són baxats a
la Llotja de mar de la present ciutat per a fer
continuar de encantar los drets de General y
Bolla de tot lo present principat de Catalunya.

me insinua con motivo de mi llegada a [...] y lo
que se abía alegrado vuestra señoría de verme a
los reales [pies de su magestad], Dios les guarde,
aunque he hecho en él un rendido sacr[ificio
obe]deciendo ciegamente a su voluntad por el
grave peso [de los] negocios que recae sobre mis déviles hombros, en que [...]que Dios me asista con
su auxilio para aliviar en [parte los] grandes
cuidados de su magestad, pudiendo assegurar a
[vuestra señoría se] atenderá muy particularmente a la defensa y major [consuelo] de ese Principado, como se queda procurando con los [esfuerzos] posibles que a este fin se van aplicando, por
las muchas [razo]nes que asisten y por el cariño
con que, fuera de la pri[...] del servizio de su magestad, devo yo solicitarlo, con lo demás que sea de
entera satisfación de vuestra señoría, a quien
guarde Dios muchos años en toda felizidad. Buen
retiro, a 7 de febrero de 1677. Don Juan.»

Divendres, a XII. En aquest die ses senyories són
baxats a la Llotja de mar de la present ciutat a
effecte de fer continuar de encantar los drets de
General y Bolla de tot lo present Principat.
446r

Dilluns, a XV. En aquest die lo magnífich Erasma de Lana y Fontanet [és ba]xat a la Llotja de
mar de la present ciutat, per estar ocupats los senyors deputats, per fer continuar en encantar
[los drets del] General y Bolla de tot lo Principat.
Dimecres, a XVII. En aquest die lo doctor en
medecina Agustí Fetjó, mitjensant jurament, ha
fet relació en lo consistori de ses senyories com
Joseph Quintana, exactor del General, està detingut en casa de una malaltia de ventrell, imposibilitat de poder acudir a la obligació de son offici.

En aquest mateix die se ha fet lluminàrias en la
present // 447v // casa [per or]de de ses senyories, las quals se han de continuar los dos dies
següents ab música de timbalas, trompetas y
menestrils, per la notícia de ésser entrat lo senyor don Juan de Austria en la occupació de
primer ministre de su magestad, Déu lo guarde.

En aquest mateix die ses senyories són baxats a
la Llotja de //446v // mar de la present ciutat per
fer continuar de encantar los drets de General y
Bolla de tot lo present Principat.

Dilluns, a XXII. En aquest die lo molt il·lustre senyor oïdor real és baxat en la Llotja de mar de la
present ciutat y en la casa del General y Bolla, y
s’és conferit en lo aposento del receptor dels
fraus per vèurer los fraus se havian comesos en
lo present mes y se ha trobat una cana de drap
vint-y-quatré color clar après per frau en casa de
Magí Colom, boter.

Divendres, a XVIIII. En aquest die lo magnífich
Erasma de Lana, racional del General de Catalunya y present casa de la Diputació, és baxat en
la Llotja de mar de la present ciutat per estar occupats los senyors deputats, per a fer continuar
de encantar los drets del General y Bollas de tot
lo Principat.
448r

Disapte, a XX. En aquest die lo doctor en medecina Francesch Matas, mitjensant jurament, ha
fet relació en lo consistori de ses senyories com
lo doctor Jacinto Gibert, receptor dels fraus de
la present ciutat, estave desganat en lo llit ab febreta y dolor de puagre, per lo que no pot acudir a la residència y servitut del dit son offici.
447r

En aquest mateix die, havent ses senyories [rebut una carta ... del excel·lentís]sim senyor don
Juan, en resposta de la [que li scrigueren ...] de
30 del passat, me han ordenat a mi, [scrivà major del General], cusís y continuàs aquella en lo
present dietari, [la qual és signada] de lletra A y
del thenor següent:

Dimecres, a XXIIII. En aquest die ses senyories
baxaren en la Llotja [de mar de la present ciutat] a effecte de fer continuar de encantar los
drets [de General y Bolla] de tot lo principat de
Catalunya.
Divendres, a XXVI. En aquest die ses senyories
són baxats a la Llotja de mar de la present [ciutat] per a fer continuar de encantar los drets del
General y Bolla [de tot] lo Principat de Catalunya.

449r

(Mars MDCLXXVII)
Divendres, a V. En aquest die ses senyories són
baxats a la Llotja de mar [de la present] ciutat a
effecte de fer continuar de encantar los drets del
[General] y Bolla de tot lo present principat de
Catalunya.

«A. Lasa muchas experiencias con que me hallo
del [afecto de vuestra señoría] me hazen creer facilmente todo lo que [en carta de 30 del] passado
449v

a. l’original d’aquesta carta es troba intercalat entre els folis
446v i 447r del dietari.
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Dilluns, a VIII. En aquest die ses senyories són
baxats a la Llotja de mar de la present ciutat a
effecte de fer continuar de encantar los drets de
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General y Bolla de tot lo present principat de
Catalunya.

ciació, presents per testimonis los sobredits. E
poch aprés jo, Joan Argila, scrivà major del General, me só conferit en la casa de la pròpia habitació de dit Christòfol Vinyals menor, guarda
de la Bolla de la present ciutat, y he trobat que
era viu, essent presents per testimonis dits Bernigo y Minguella.

Dimecres, a X. En aquest die ses senyories són
baxats a la Llotja de mar de la present ciutat per
a fer continuar de encantar los drets del General
y Bolla de tot lo present principat de Catalunya.
En aquest mateix die Joseph Vinyals, cotoner,
ciutedàa // 450r // de Barcelona, com ha procurador de [...], guarda ordinària de la Bolla de [la
present ciutat, consta de sa] procura en poder
de Bonaventura [Vila, notari públich de] Barcelona, a 25 de maig 1672, la [qual és assí cusida
signada] de lletra A, en lo dit nom, consti[tuït
personalment en] presència del molt il·lustre senyor deputat ecclesiàstich yb [per]sonalment
trobat en la casa de sa [pròpia habitació que] té
en lo carrer de Sant Pere més baix, [en] lo dit
[nom] ha renunciat lo dit offici de guarda
ordi[nària de la Bolla] de la present ciutat en mà
y poder de dit molt [il·lustre senyor de]putat
ecclesiàstich y en favor de Joseph Ba[yer, argenter, ciute]dà de Barcelona, també present, per
ser altre dels officis [antichs] y que·s poden alienar-se, suplicant a dit molt il·lustre senyor [deputat] ecclesiàstich fos servit admètrer-li la dita
renunciació. [E lo dit] molt il·lustre senyor deputat ha admesa dita renunciació sí y [en quant]
per capítols y actes de Cort li era lícit y permès,
essent [presents per testi]monis Miquel Bernigo, ferrer, y Andreu Minguella, [torner, ciute]dans de Barcelona.
Semblant renunciació és estada feta per lo dit
Joseph [...], en lo dit nom, en mà y poder del
molt il·lustre senyor don Joseph [...], oÿdor ecclesiàstich, personalment trobat en lo palau real,
a hont [té sa] pròpia habitació. E lo dit molt
il·lustre senyor oïdor ha acceptada aquella, essent presents per testimonis los sobredits. Semblant renunciació és estada feta per lo dit Joseph
Vinyals, en lo dit nom, en mà y poder del molt
il·lustre senyor deputat militar, personalment
trobat en la casa de sa pròpia habitació, que té
en lo carrer qui va de la casa de la Ciutat als quatre cantons // 450v // [de Bellafilla ]. E lo dit
molt il·lustre senyor diputat militar ha [acceptada] aquella, essent presents per testimonis los
sobredits. Semblant renunciació és estada feta
per lo dit Joseph Vinyoles, [en lo dit] nom, en
mà y poder del molt il·lustre senyor doctor Joan
A[...], [deputat] real, personalment trobat en la
casa de sa pròpia [habita]ció, que té en los quatre cantons de Bellafilla. E lo dit [molt] il·lustre
senyor deputat real ha acceptada la dita renun-

Divendres, a XII. En aquest die ses senyoreis baxaren en la Llotja de mar de la present ciutat a
effecte de fer continuar de encantar los drets de
General y Bolla de tot lo present Principat.
451r

Dimars, a XVI. En aquest die lo magnífich Erasma de Lana y Fontanet, racional de la present
casa de la Diputació, y en lo dit nom vehedor y
comptador dels tercios del General, obtemperant a la deliberació que, per orde de ses senyories, li fonch notificada en jornada de 12 del corrent, diu que a son offici no li incumbeix //451v //
[haver de] donar compte algú per rahó del
diner se gasta en la [... del ter]cio del General, y
que està prompte y aparellat en exa[minar] y
passsar los comptes al pagador de dit tercio
sempre y [quant] aquell los y aportarà ab la deguda forma. Y en quant a fer relació de la gent
effectiva se troba en lo dit tercio diu que, sempre y quant ses senyories són estats servits manar-li de paraula aquella, los ha fet y continuarà
per a cumplir a la obligació de son offici y servey
de ses senyories, com de present entregà una relació en scrits de la gent effectiva se troba en dit
tercio segons la última mostra passada en la plasa de Rosas y la que se troba effectiva en la present ciutat de Barcelona, que entre tots són 338
soldats, compresos los atambors, ab lo qual número no estan compresos los officials, així vius
com reformats, requirint al scrivà major del General cusa la dita relació al peu de la present resposta.
Y lo dit magnífich Simon Miquel, regent los
comptes del General y en lo dit nom pagador
del dit tercio del General, obtemperant axí mateix a la deliberació que, axí mateix, li fonch notificada en la dita jornada de 12 del corrent, diu
que està prompte y aparellat per donar los
comptes que ses senyories demanan, a bé que
stiga aguardant las llistas dels socorros dels soldats dels mesos de janer y febrer pròxim passats
y, axí mateix, las libranças del sou dels officials,
las quals està solicitanta.

452r

a. a continuació una procura, transcrita a l’Apèndix 1, pàg.
1231.
b. a continuació ratllat en favor.
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En aquest die me han ordenat a [mi, scrivà major del Gene]ral de Catalunya, cusís en lo present dietari [una certificatòria del doctor] en
medecina Agustí Fatjó, ab la qual [fa fe com la
a. a continuació una fe i una relació, transcrites a l’Apèndix
1, pàgs. 1231-1233.

Abril MDCLXXVII

indispo]sició y malaltia de Joseph Quintana,
[exactor del General], ha durat des de 17 de febrer proppassat [fins a 13 del present] y corrent
mes de mars, tot inclusive, [com més llargament] en dita relació és de vèurer, que és assí
[cusida signada de] lletra A.
Dimecres, a XVII. En aquest die ses senyories
són baxats a la Llotja [de mar] de la present ciutat a effecte de fer continuar de encantar los
drets de General y Bolla del present Principat.
452v

454v

Dilluns, a XXII. En aquest die han oït missa ses
senyories en la capella petita de la present casa
de la Diputació, en virtut de breu apostòlich
concedit a ses senyories y officials de la present
casa no obstant haver-i entredit, lo qual breu
apostòlich és continuat en lo llibre intitulat Bulles e Indults Apostòlichs, foli LXXXVIIII.
En aquest mateix die ses senyories són baxats a
la Llotja de mar de la present ciutat a effecte de
fer continuar de encantar los drets del General y
Bolla de tot lo present principat de Catalunya.

453r

Divendres, a II. En aquest die ses senyories són
baxats en la Llotja de mar de la present ciutat a
effecte de fer arrendament dels drets del General y Bolla de tot lo present principat de Catalunya.

En aquest mateix die ses senyories són baxats a
la Llotja de mar de la present ciutat a effecte de
fer arrendament dels drets de General y Bolla de
tot lo present Principat.
455r

Dimecres, a XXIIII. En aquest die ses senyories
són baxats a la Llotja [de mar de la] present ciutat a effecte de fer continuar de encantar los
drets de General y Bolla de tot lo present Principat.
En aquest mateix die lo molt il·lustre senyor oïdor eccelsiàstich és baxat en la Llotja de mar de
la present ciutat y en la casa del General y Bolla
y s’és conferit en lo aposento del receptor dels
fraus [per] vèurer los fraus se havian comesos, y
ha trobat los seg[üents]: primo vuyt pessas divuytenas blancas apresas de un [mut ...] de una
casa, tras la porta, per frau del General; ítem un
drap vint-y-quatré blau après per frau [de ...] de
casa Pere Bertran, perayre.

453v

Divendres, a XXVI. [En] aquest die ses senyories
són baxats en la Llotja de mar de [la present]
ciutat a effecte de fer continuar de encantar los
[drets] del General y Bollas de tot lo present
principat de Catalunya.
Dilluns, a XXVIIII. En aquest die ses senyories
són baxats a la Llotja de mar de la present ciutat
a effecte de arrendar los drets de General y Bolla
de tot lo present Principat.

454r

Dilluns, a V. En aquest die lo doctor en medecina Francisco Boneu, present en consistori de ses
senyories, mitjensant jurament, ha fet relació
com Francisco Martí, burgès de Vilafranca del
Penadès, escrivent ordinari del magnífich racional de la present casa, pateix una malaltia que
necessita molt de curar-se, per lo que està impossibilitat de poder acudir a la obligació de la
servitut de son offici.

Dimecres, a XXXI. En aquest die ses senyories
són baxats a la [Llotja de mar de] la present
ciutat a effecte de arrendar los drets [de General] y Bollas de tot lo present principat de Catalunya.
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Dimars, a VI. En aquest die lo doctor en medecina Ag[ustí ... present en] consistori de ses senyories, mitjensant jurament, [com Joseph ...],
exactor del General, se trobave en lo llit de[sganat ...], per lo que estave imposibilitat de poder
ac[udir ...] son offici de exactor.
Dimecres, a VII. En aquest die ses senyories són
baxats a la Llotja [de mar de] la present ciutat a
effecte de fer arrendament dels drets [de
Gene]ral y Bolla de tot lo present Principat.
Dijous, a VIII. En aquest die ha fet relació lo
doctor Pere de Cardona, [servint lo] offici de
síndich del General, com lo die de aïr, de orde
de [ses senyories], se conferí ab lo molt il·lustre
consistori dels concellers de la present [ciutat] a
effecte de dir-los que, per haver entès lo molt
il·lustre consistori [dels] senyors deputats que
per part del tribunal de la Capitania General y
dels reos convinguts en la contrafacció contra
dit tribunal, que està pendent devant del molt
reverent canceller, se havian fet algunas deduccions, se havia procurat que lo dit molt reverent
canceller ordenàs al scrivà de la causa de dita
contrafacció que dexàs a sos assessors y fiscal lo
proçés de dita contrafacció, a effecte de vèurer
ditas deduccions, com en effecte las han //455v //
[vistas], y han ja restituït a dit scrivà de la causa lo dit [procés], de tot lo que donavan notícia
a dits molt il·lustres senyors [conce]llers per a
què continuassen sas instàncias per los medis
que [los a]paregués millor, al molt reverent
canceller per a què se [servís] despatchar la declaració de la firma de dubte [de] aquella, que
era de tanta importància per a tots. [...] que los
dits molt il·lustres senyors concellers respon-
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gueren que estimavan dita notícia y que procurarian ab totas veras instar a dit molt reverent
canceller per a dita declaració.

recte ni indirectament, palesa o amagadament,
ab qualsevol motiu o potestat, imposar, exhigir
ni fer exhigir algun vectigal o imposició ni contribució y, si a cas serà se fes lo contrari, pugan
los dits deputats fer querela devant lo lloctinent
general y en sa Real Audiència, requerint y fent
requerir per llur síndich que dits procehiments
sien revocats, com més llargament és de vèurer
de dita constitució; attès y conciderat de la dita
informació resulta lo sobredit y proposat per
vostra senyoria, per ço y altrament són de vot y
parer que encontra lo sobredit ab dita constitució 20 y altres, títol «De vectigals», y axí que
pot y deu vostra senyoria axir al reparo de aquella per los remeys stillats en semblants casos, sí y
conforme ab dita constitució 20 y altres està
disposat. Areny, assessor. Figuerola, fisci Generalis advocatus. Pons, assessor.»

E més, fa relació dit síndich com lo die de avuy
és anat al molt reverent canceller, de orde de ses
senyories, y li ha dit que ja estava restituhit dit
proçés de contrafacció a Balthazar Oriol y Marçer, scrivà de manament y de dita causa de contrafacció, y, axí, que se servís despatxar la declaració de la firma del dubte de dita contrafacció.
Al que lo dit molt reverent canceller ha respost
que procuraria en quant podria se despatxàs
dita declaració.
Divendres, a VIIII. En aquest die ses senyories
són baxats a la Llotja de mar de la present ciutat
a effecte de fer arrendament dels drets de General y Bollas de tot lo present Principat.
457r
456r

Disapte, a X. En aquest die me han ordenat s[es
senyories a mi, scrivà major] del General, cusís y
continuàs en lo [present dietari un vot dels]
magnífichs assessors, advocat fiscal or[dinaris
del General y] present casa de la Diputació, ab
lo qual [declaran que lo fer] contribuir y pagar
als mariners [...] altres Miquel Boxeda, com a
tenint [... offici de] guarda del moll de la present ciutat, de las [embarcacions que] arriban
en dit moll, és contrafacció, com més [llargament] en dit vot és de vèurer, lo qual és assí cusit signat de lletra A y del thenor següent:
«A. Vot.
Ena lo fet consultat per los molt il·lustres senyors diputats y oïdors de comptes del General
de Catalunya als assessors y advocat fiscal de dit
General aserca del que fa pagar [Mi]quel Boxeda com ha servint lo pretès offici de gu[arda]
del moll de la present ciutat per Maurici de Lloreda, cavaller, a les personas y mariners que conduexen vaxells, naus y altres fustas que arriban
al dit moll, als quals fa pagar dit Boxeda segons
la fusta que és, ço és, als uns un real de vuyt, als
altres dos, y axí bé més y menos segons la fusta,
si lo sobredit encontra ab la constitució 20 y altres, títol «De vectigals», ab lo capítol 2, Corts
1547, vista la dita constitució y dit capítol; vistas las suplicacions // 456v // [donades] per lo
procurador fiscal de la present casa; vista [la infor]mació rebuda y vist tot lo que se havia de
[vèurer]; attès y conciderat que per la dita constitució [està] disposat que nous vectigals en Catalunya y comptats de [Ross]elló y Cerdanya no
poden ser imposats ni al capità [gener]al no li és
lícit ni permès per si ni per ministres alguns, dia. l’original d’aquest vot es troba intercalat entre els folis
455v i 456r del dietari.
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Dilluns, a XII. En aquest die ses senyories són
baxats a la Llotja de mar [de la present] ciutat a
effecte de fer arrendament dels drets [del General] y Bollas de tot lo present Principat.
Dimars, a XIII. En aquest die lo síndich del General, per orde de ses senyories, ha reportat un
paper de embaxada al excel·lentíssim senyor
lloctinent y [capità] general de sa magestat,
Déu lo guarde, en lo present principat [de Catalunya] aserca lo reparo de la contrafacció feta
per Miquel [Boxeda], com a servint lo càrrech
de un pretès offici de guarda [del] moll de la
present ciutat per Maurici de Lloreda, cavaller,
[ab ...]tènçia de Francisco Serrano, ajudant del
governador de la [plaça], fent contribuir als mariners, tant provincials com altres, que conduexen differents embarcacions en lo dit moll differents quantitats, com més largament en dit
paper de embaxada és de vèurer, que és assí cusit signat de lletra A y del thenor següent:
«Excel·lentíssima senyor. Los diputats y oïdors
de comptes del General de Catalunya diuen
//457v // [y represen]tan a vostra excel·lència com
Miquel Boxeda, com ha servint [lo càrre]ch de
un pretès offici de guarda del moll de la present
[ciutat] per Maurici de Lloreda, cavaller, ab
asistència de Francisco Serrano, ajudant del governador de la plaça, y en altres occasions de
Joan Ossio, assert alguazil de la Capitania General, fa pagar y contribuir a les persones y mariners, tant provincials com altres, que conduexen vassallsb, barcas y altres fustas que arriban al
dit moll de la present ciutat, ço és, alguns mitja
dobla, altres un real de vuyt, a altres dos y, axí
bé, més o menos segons la qualitat de la fusta o
a. l’original d’aquesta ambaixada es troba intercalat entre
els folis 456v i 457r del dietari.
b. vassalls per vaixells.

embarcació, y als qui recusan pagar dita nova
imposició y vectigal dit Boxeda, ab dita asistència, los fa aprehensió de timons y altres cosas de
ditas embarcacions. Y com lo sobredit se encontra directe y formalment ab las constitucions 1,
10, 20 y altres del títol «De vectigals, lleudas,
peatjes, etcètera» y ab lo capítol 2, Corts 1547,
en y ab las quals està disposat que novas gabellas, imposicions y vectigals en Catalunya no poden ser imposats en tant que ab dita constitució
1 sa magestat se dignà abdicar-se a <s>si y a tots
sos successors lo imposar tals y semblants gabellas, y ab dita constitució 10, per més firmesa y
observansa del sobredit, se disposa y ordena que
en tot cas se atorgassen algunes cartes a alguna
persona sobre la exacció de algun nou vectigal e
o gabella, etiam que per las tals cartas dels //
458r // atorgaments se pretengués ser utilitat
[pública que les ... con]cessions e o cartas sian
tingudes per [... y per no ... y] ab dita constitució 20 expressament se pro[hibeix al capità general] lo poder, directa ni indirectament, per
[qualsevol motiu o] potestat, imposar ni fer exhigir algun vectigal o [imposició] ni contribució, y, fent-se lo contrari, dóna facultat [als
de]putats de requirir y exir al reparo de di[ta
constitució. [Per ço, los dits deputats y oïdors
de comptes del General [de Catalunya], a qui
toca per obligació de sos officis y [jurament tenen] prestat de procurar la observansa de las generals [consti]tucions y de exir al reparo de
aquellas, inseguint [lo vot y pa]rer dels assessors
y advocat fiscal del General, extra[judicialment], suplican a vostra excel·lència mane revocar dits procehiments [fets per dit] Miquel Boxeda y restituhir dits nous vectigals y
impo[sicions] indebitament exhigits, y tornar
las cosas a son [prístino estat] y no permètrer la
exacció de dit nou vectigal, per en[con]trar tot
lo sobredit ab les dites generals constitucions de
Catalunya y capítols de Cort, y dit Boxeda, com
los dits [Serra]no y Ossio, qui han favor y assistència per la exacció de dita nova gabella y
vectigal, y qualsevol de aquells com ha contrafactors y violadors de ditas constitucions, [ésser
pu]nits y castigats conforme de justícia y generals constitucions de Catalunya està disposat, ab
refecció de tots danys, gastos y [despe]sas, lo
que rebran a singular gràcia y merçè de la mà de
vostra excel·lència.»
En aquest mateix die ha fet relació lo dit síndich
com, de orde de ses senyories, lo die present havie entregat lo present paper de embaxada al excel·lentíssim senyor lloctinent y capità general
de sa magestat en lo present Principat y que sa
excel·lència havia respost o miraria.
458v

sís en lo present dietari una carta de sa magestat,
Déu lo guarde, la qual és signada de lletra A y
del thenor // 459r // següent:
«A. El rey.
Diputadosa. Haviendo entendido el ánimo [con
que estan de ha]zer unas fiestas de justas reales en
demos[tración del regocijo] que os ha causado la
venida de don Juan, [mi hermano, a] esta corte,
he querido daros las gracias [que mereçéis ...] que
en todas occasiones manifestáis a lo que [pueda
ser ...] de mi agrado y servicio, y deciros juntamente que, [...]do preferir en mi atençión lo que
puede conduzir [a la me]jor combeniencia de la
causa pública, me sería [de más gra]titut que lo
que se havría de gastar en la fiesta referida se
aplique para acudir a la defensa de esse Principado, que tanto desseo y procuro adelantar. Datada en Madrid, XXVI de marzo MDCLXXVII. Yo,
el rey.
Don Franciscus Isquierdo de Berbegal, secretarius. Vidit don Petrus Villacampa, regens. Vidit
don Josephus de Boxados, regens. Vidit Exea, regens.»
Y altre del senyor don Juan, la qual és signada
de lletra B y del thenor següent:
«B. Escriviendob su magestad a vuestra señoría en
la forma que verá por su real carta sobre que se escuse el gasto de las públicas demostraciones con
que vuestra señoría deseava festejar mi llegada a
esa // 459v // corte, no he querido dejar de manifestar a vuestra señoría el singular apre[cio
que] he hecho de su afecto y para que se aumente
mi estimación, y se juzga el zelo de vuestra señoría en ninguna [cosa] podrá agradar más a su
magestad como en dar pronta execución a su real
voluntad, procurando reclutar en mayor número
el tercio con que vuestra señoría le sirve en ese
exército, por lo mucho que importa engrosar el
cuerpo de la infantería y adelantar todas las disposiciones para la próxima campaña, y a mi me
tendrá vuestra señoría siempre con segura voluntad y muy agradecido para quanto se ofreciere de
su mayor satisfación. Nuestro Señor conserve a
vuestra señoría en toda felicidad. Madrid, 25 de
marzo 1677. Don Juan.
Dupplicado.»
460r

Disapte, a XVII. En aquest die me han ordenat
ses senyories a mi, scrivà major del General, cu227

Dimars, a XX. En aquest die, per medi del molt
il·lustre senyor oïdor mi[litar Ge]rònim Gassià,
a. l’original d’aquesta carta es troba intercalat entre els folis
458v i 459r del dietari.
b. l’original d’aquesta carta es troba intercalat entre els folis
458v i 459r del dietari.
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ses senyories enviaren a convidar para la festa
del gloriós sant Jordi, patró del present Principat, al excel·lentíssim senyor virrey. [Anà] lo dit
senyor oïdor, obtinguda primer hora per medi
del [sín]dich del General, acompanyat de cavallers y officials [del Ge]neral. Trobà sa excel·lència en lo llit y, després de haver-li feta [la] embaxada de part de ses senyories, respongué sa
excel·lència que [ab molt] gust vindria en la
present casa, si sos atxaques li donaven [lloch].
Y lo dit senyor oïdor se despedí y tornà en la
present casa [ab lo] mateix acompanyament.

và major y [exactor] de dit General, que ja se
trobaven en la dita capella [gran] per al dit effecte. Aprés vingué lo militar (i) fonch rebut [al]
cap de la scala per los dits senyors oïdor real,
magnífichs assessors, advocat fiscal, officials del
General predits. Y seguidament vingueren los
demés senyors consistorials, tots molt ben
acompanyats. Primer lo senyor oïdor ecclesiàstich, després lo senyor deputat real, lo senyor
deputat militar després y, últimament, lo ecclesiàstich, exint-los a rèbrer, axí com anaven venint, fins al cap de la scala los demés senyors
consistorials que se trobaven en la present casa:
assessors, advocat fiscal y officials predits. Y, havent tingut ses senyories notícia que lo excel·lentíssim senyor virrey y concellers de la present ciutat ni protector del bras militar no
venien, se comensà la celebració de las festas,
com està dit, y acabades aquellas se’n tornaren
en sas casas sens acompanyament.

Dimecres, a XXI. En aquest die ses senyories, per
medi del síndich del General, convidaren per la
festa del gloriós sant Jordi al il·lustríssim y reverendíssim senyor archebisbe de Barcelona, lo
qual respongué que, per occasió de sos atxaques, no podia acudir a dita festa y que estimave
a ses senyories lo agasajo.
En aquest mateix die anà lo dit síndich, per orde
// 460v // [de ses] senyories, a convidar los molt
il·lustres senyors concellers de la present [ciutat] per a la dita festa de sant Jordi. E los molt
il·lustres senyors concellers respongueren que a
les vespres no porien acudir, respecte de haver
de anar ab professó a sercar la gloriosa verge y
màrtir santa Madrona per pregàrias de pluja, y
que al offici acudirien.

461v

En aquest mateix die anà lo sobredit síndich,
per orde de ses senyories, al molt il·lustre Capítol de la santa Iglésia de la present ciutat per al
sobredit effecte y suplicar-li fos servit enviar canonges per a la celebració de las vespras y offici
del gloriós sant Jordi y per lo aniversari que se
acostuma celebrar lo endemà de dita festivitat.
E lo molt il·lustre Capítol respongué ab molt
gran gust vindrian canonges per a la dita celebració y que estimave a ses senyories lo agasajo.
Dijous, a XXII. En aquest die, en concideració
de la deliberació per ses senyories presa en jornada de 26 de mars pròxim passat de què se celebràs la festa del gloriós màrtir sant Jordi ab
aquella ostentació y solemnitat que antigament
// 461r // tots anys se acostumava en la present
casa [... adornats ... apo]sentos de ella ab las millors colgaduras y [tapiserias ...]ment la capella
gran, a hont en forma [acostumada se digueren] vespres ab la música de la Seu de la present
[ciutat, ab la major] solemnitat que pugue ser.
Vingueren en [elles los diputats] y oïdors ab la
forma següent. Primerament, [vingué lo senyor] oïdor real a les tres horas passat mitgdie,
[acompanyat per] molts cavallers y alguns officials del General, y [arribat a la] present casa lo
isqueren a rèbrer al cap de la scala los [magnífichs] assessors, advocat fiscal del General, scri228

Divendres, a XXIII. Festa del gloriós sant Jordi,
màrtir y patró del present Principat. En aquest
die se celebrà festa del dit gloriós sant, ab la
p[...] solemnitat y grandesa que·s pot conciderar, en la capella gran, ab la matexa música y
cantòria que lo die de aïr a les primeres vespras.
Digué la missa don Daniel Sayol, canonge d’esta santa Iglésia de Barcelona. Predicà lo canonge mag[...] de la santa Iglésia de Vich doctor
Anthon Sala y Codina. Assistiren a dits offici y
sermó ses senyories, los molt il·lustres senyors
concellers de la present ciutat, don Joseph de
Farrera, protector del bras militar, lo qual vingué acompanyat de molts cavallers y fonch rebut per los senyors oïdors militar y real, per assessors, advocat fiscal y officials mestres fins al
cap de la scala de la present casa. Y al anar a la
sala de Sant Jordi lo aportaven al mitg los dits
senyors oïdors militar y real. Foren rebuts los
senyors concellers per ses senyories, magnífichs
assessors, advocat fiscal y officials mestres del
General, com lo dit protector del bras militar,
fins al cap de la scala, posant en mà dreta del senyor deputat ecclesiàstich lo senyor conceller en
cap, a la [...] del diputat militar lo senyor conceller segon, a la del real lo senyor conceller ters y,
de la matexa manera, los demés per sos graus.
Estigueren assentats ses senyories y dits //462r //
molt il·lustres senyors concellers, ab uns
banchs [... vellut] carmesí, de la part de la epístola, ço és, als banchs [...] altar los senyors concellers y després con[sequutivament ses] senyories per son ordre, y després de ells los
m[agnífichs assessors, ad]vocat fiscal y officials
mestres y magnífich [defenedor, per ha]ver-lo
procehit a ell los dits officials mestres [lo die de
aïr] a les vespres. Y, acabat lo offici, ses senyories, magnífichs [assessors, ad]vocat fiscal y demés officials del General ac[ompanyaren] als

dits molt il·lustres senyors concellers a la capella
[petita de] la present casa y després se’n entraren per lo terraplè a la sala del consistori y passejaren las demés salas, haven[t-hi en] totas música de ciegos. Y foren acompanyats fins al cap
[de la] scala, a hont, fent-se moltas cortesias, se
despediren y se’n tornaren ses senyories en la
dita capella de sant Jordi. Y, arribats en ella, los
dits senyors oïdors militar y real, magnífichs assessors, advocat fiscal, deffenedor y officials
mestres acompanyaren fins al cap de la scala al
dit don Joseph de Ferrera, protector del bras
militar. Y, tornats que foren los dits senyors oïdors y demés officials predits en la dita sala de
Sant Jordi, se’n anaren ses senyories, acompanyats de dits magnífichs assessors, advocat fiscal
y demés officials sobredits, en lo aposento a hont
fan sa residència los dits magnífichs assessors y
cada hu de dits molt il·lustres senyors consistorials se’n anaren en sa casa sens acompanyament.
462v

[Dissa]pte, a XXIIII. En aquest die no fonch feta
la celebració del a[...]ri que se acostuma lo endemà de la celebració de la festivitat del gloriós
màrtir sant Jordi, per esdavenir en la semmana
de Pasqua, y se porrogà per a dilluns primer vinent.
En aquest die reberen ses senyories una carta de
sa magestat, Déu lo guarde, lo qual los envià lo
excel·lentíssim virrey, ab la qual los participa sa
real vinguda en lo regne de Aragó [...] celebració de Corts per als 10 de maig primer vinent
[...] aragonesos en la ciutat de Calatayut y lo
sentiment que té de què las cosas de la monarchia no li donin lloch a passar a est Principat,
com tot més llargament és de vèurer ab dita carta, la qual és assí cusida y signada ab senyal de
lletra A y del thenor següent:
«A. El rey.
Diputadosa. He resuelto salir desta corte el día
veynteyuno del corriente para la ciudad de Çaragoça a jurar los fueros del reyno de Aragón y celebrar Cortes a sus naturales el día diez de mayo en
la ciudad de Calatayut, de que he querido avisaros para que lo tengáys entendido, // 463r // y,
juntamente, deciros quanto siento que el [estado
de las cosas de] la monarchía no me dé lugar a
passar [a favorecer esse] Principado con mi real
presencia y tener [cortes en él, y que] experimentéys quan agradables son los [servicios que me
con]tinuáys. Y espero de veras que creais el dolor
[que me acompaña] de no poder executar lo que
os expresso, pero [os podéys asse]gurar será desaogo
a. l’original d’aquesta carta es troba intercalat entre els folis
462v i 463r del dietari.
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a lo que deseo honrraros [personalmen]te el día
que quedaa executar mi jornada, [estando] ciertos no lo dilataré por el amor que os tengo y [volun]tad con que me hallo de favoreçer tan buenos
y fieles vassallos en todo lo que fuere más de vuestras conveniencias, assí en general como en particular, como lo savéys merecer en todas las occasiones que son de mi servicio. Datado en Madrid, a
XVII de abril MDCLXXVII. Yo, el rey.
Vidit Carolus Preses. Don Hieronimus Villanueva. Marchio de Villalba, protonotarius. Vidit
don Petrus Villacampa, regens. Vidit Fernandez
ab Heredia, regens. Vidit don Josephus de Boxados, regens. Vidit don Laurencius Matheu, regens.»
En aquest mateix die y encontinent de llegida la
sobredita carta la enviaren ses senyories a participar-la als molt il·lustres senyors concellers de la
present ciutat per medi del síndich del General,
// 463v // dient-los que ses senyories judicaven
que tindrien també se[... carta] dits molt<s>
il·lustres senyors concellers y que estimarien a
ses senyories que tot lo que en esta matèria se resolgués y obràs la ciutat en conformitat ab lo
consistori de la Deputació part[...] lo un consistori al altre ses respective resolucions, per ser
matèria en què interessa tant tot lo present principat de Catalunya y ciutat de Barcelona, com a
cap de ell, se obràs ab uniformitat. E poch aprés
ha fet relació lo dit síndich del General a ses senyories dient que los molt il·lustres senyors concellers estimaven molt lo haver-se’ls participat la
sobredita carta y que també la havien rebuda de
sa magestat, Déu lo guarde, sobre lo mateix,
que no la havien pogut participar encara a ses senyories per haver cridat una prohomenia que
per encara no estava junta, y que estaven molt
promptes en donar gust al consistori, als senyors
deputats y oïdors en tot lo que manaven. Y que
estimarien a ses senyories no se disgregassen
tant prest, per a què havent-se tingut la dita prohomenia poguessen participar a ses senyories la
resolució que·s pendrie.
En aquest mateix die y poch aprés és vingut en
la present casa lo síndich de la casa de la present
ciutat ab un recaudo de part dels molt il·lustres
senyors concellers, dient que la prohomenia
que havien juntada per a aconcellar-se del que
// 464r // havien de obrar en concideració de la
[...] magestat havie resolt que la dita carta se
[...] Concell de Cent y que la resolució se pendrie [la participarien] a ses senyories.
Dilluns, a XXVI. En aquest die són vinguts ab
embaixada de part del molt il·lustre Capítol de
a. queda per pueda.
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la Seu de la present ciutat los canonges de dita
Seu don Daniel Sayol y Andreu Foix, dient que
lo dit Capítol havie tingut carta de sa magestat,
que Déu guarde, per a què se fessen pregàries y
professó general per los acerts de la monarquia,
de què havia aparegut donar notícia a ses senyories. Y que stimarie dit molt il·lustre Capítol que
ses senyories enviassen a la dita professó las atxas acustumades. E ses senyories, després de haver fet la deguda estimació de la dita embaixada,
han respost que ab molt gran gust farien anar
las ditas atxas.
En aquest mateix die és vingut, de part dels
molt il·lustres senyors concellers de la present
ciutat, lo síndich de la casa de la Ciutat dient
com la carta de sa magestat, de què se fa menció
en jornada de 24 // 464v // [del corr]ent, se ere
llegida lo die de aïr en lo savi Concell de Cent y
que lo dit savi Concell havia pres resolució de
què se con[... a don] Joseph Galceran de Pinós,
que·s troba en la ciutat de Çaragoça, una embaxada fahedora per part de la Ciutat a sa magestat, Déu lo guarde, suplicant-lo vinga a honrar
esta ciutat ab sa real presènçia y que los papers
que se haurien de formar per a dita embaixada
fossen comesos a una novena nomenadora per
est effecte. E ses senyories han respost estimaven molt la attenció dels molt il·lustres senyors
concellers.
En aquest mateix die se celebrà lo aniversari
acostumat a la present casa per las ànimas dels
deputats, oïdors y officials del General diffunts
ab la música de la Seu de la present ciutat
[...]mul y moltas atxas de cera groga. Digué la
missa don Daniel Sayol. Foren asistents lo doctor Pere Màrtir Febrer y lo reverent Francesch
Vellerí, tots canonges de dita Seu. Hague-y sermó y predicà lo reverent pare fra Diego Roma,
del orde dels Agonitzants. Asistiren a dit aniversari ses senyories consistorialment, ab los verguers y masas, acompanyats del scrivà major del
General, magnífich racional, exactor y defenedor del General, precehint los dits escrivà major
y demés officials mestres al dit defenedor, per
haver ell precehit després aïr als dits officials
mestres. No asistiren a dit aniversari los magnífichs assessors ni advocat fiscal, per pretèndrer
haver de anar a offerir inmediàdament després
de ses senyories, antes del protector del bras militar. Vingué lo dit protector per asistir al dit
// 465r // aniversari acompanyat de molts con[sistorials ...ren-lo a] rèbrer fins al cap de la scala,
com és a[costumat, los senyors oï]dors militar y
real, y junts se’n entraren [en la capella] gran de
la present casa, a hont se acostuma [celebrar lo
dit ani]versari. Estigueren ses senyories assentats a la [part de la epístola] com lo die de la festivitat y lo dit pro[tector ...] en la part del evan230

geli, com és acostumat, [ab banchs] vanovats de
vallut carmesí. Y acabat lo dit [aniversari] los
dits senyors oïdors militar y real acompan[yaren
lo dit] protector del bras militar fins al cap de la
scala, a hont lo havian rebut, y ses senyories se’n
tornaren quiscú [en ses] cases sens ningun
acompanyament.
Dimars, a XXVII. En aquest die són vingudes en
la present casa de la Diputació, manades convidar primer per orde de ses senyories per al effecte contengut en la deliberació presa lo die de
aïr, las personas dels tres estaments infrascritas y
següents: per lo estament ecclesiàstich los senyors doctor Anthon Sala y Codina, canonge de
Vich; lo doctor Francesch Genís, canonge de
Lleyda; lo doctor Benet Atxer, canonge de Barcelona. Per lo estament militar los senyors don
Francisco de Areny, baró de Claret; // 465v //
[...] Lluís de València, donsell; don Carlos de
Llupià, don Bernat Aymerich y Cruïlles. Per lo
estament real Francisco Comalada y Cànoves,
lo doctor Miquel Grimosachs, ciutedans honrats. Los demés senyors contenguts en la dita
deliberació no són vinguts. Als quals senyors los
és estada llegida la carta de sa magestat, Déu lo
guarde, que·s continuada y originalment cusida
en lo present dietari en diada de 24 del corrent
[...] succehit entre los molt il·lustres senyors
concellers de la present ciutat en la dita jornada
de 24 y la resolució presa per lo savi Concell de
Cent, participada a ses senyories lo die de 26
[...] proposició, suplicant als dits senyors de laa
junta diguessen son parer en orde al que devien
obrar ses senyories. E los dits senyors de la junta, després de tinguda una llarga conferència,
unànimes y conformes, són estats de parer y han
aconcellat a ses senyories que devian respòndrer
a la sobredita real carta de sa magestat, per medi
de embaxadors anomenadors per ses senyories,
ab la brevedat possible, suplicant a sa magestat
sie servit dignar-se de venir a honrar ab sa real
presència lo present Principat.
En aquest die han enviat ses senyories, per medi
del síndich // 466r // del General, han enviat al
excel·lentíssim senyor [lloctinent y capità general de] sa magestat, Déu lo guarde, en lo present Pri[ncipat lo segon ...] en orde al reparo de
la contrafacció del [... lo pretès offici] de guarda
del moll de la present ciutat y lo [ajudant Francisco ...no], lo qual paper del recaudo és assí cusit signat de [lletra A y] del thenor següent:
«A. Excel·lentíssimb senyor. Los deputats y oïdors de comptes del General de Catalunya
a. a continuació ratllat novena.
b. l’original d’aquest «recaudo» es troba intercalat entre els
folis 465v i 466r del dietari.

[diuen] y representan a vostra excel·lència que,
ab altre recado envià a vostra excel·lència [per]
medi del síndich del General en jornada de 13
del [corrent, re]presentaren a vostra excel·lència com Miquel Boxeda, com ha [servint lo]
càrrrech de un pretès offici de guarda del moll
de la present ciutat [per] Maurici de Lloreda,
cavaller, ab assistència de Francisco Serrano,
ajudant del governador de la plasa, y en altres
ocasions de Joan Ossio, alguasil de la Capitania
General, fa pagar y contribuir a las personas y
mariners, tant provincials com altres, que conduexen [va]xells, barcas y altres fustes que arriban al dit moll de la present ciutat, ço és, a alguns mitja dobla, altres un real de vuyt, a altres
dos y, axí bé, més y menos segons la qualitat de
la fusta o embarcació, y als que recusan pagar
dita nova imposició y vectigal dit Boxeda, ab
dita asistència, los fa aprehensió dels timons y
altres cosas de ditas embarcacions Y com lo sobredit encontra directa y formalment ab las
constitucions 1, 10, 20 y altres del títol «De
vectigals, lleudes, peatjes», y ab lo capítol 2,
Corts 1547, en y ab las quals està disposat que
noves gabelles, imposicions y vectigals en Catalunya no poden ser imposats en tant que, ab
dita constitució 1, sa magestat se digna abdicarse a <s>si y a tots sos successors lo imposar
tals // 466v // [y sembl]lants gabellas. Y ab dita
constitució 10, per més firmesa y [observan]sa
del sobredit, se disposa y ordena que en tot cas
[se ator]gassen algunas cartas a alguna persona
sobre la exacció de algun nou vectigal e o gabella, etiam que per tals cartas dels atorgaments se
pretengués ser utilitat pública, que las tals concessions e o cartes sien tingudes per irritas e per
no fetas. Y ab dita constitució 20 expressament
se prohibeix al capità general lo poder directe ni
indirectament, per qualsevol motiu o potestat,
imposar ni fer exigir algun vectigal o imposició
ni contribució y, fent-se el contrari, dóna facultat als diputats de requirir y axir al reparo de dita
constitució. Per ço los dits deputats y oïdors de
comptes del General de Catalunya, a qui toca
per obligació de sos officis y jurament tenen
prestat de procurar la observansa de las generals
constitucions y de exir al reparo de aquellas, inseguint lo vot y parer dels assessors y advocat
fiscal de dit General, extrajudicialment ab esta
segona embaxada suplican a vostra excel·lència
mane revocar dits procehiments fets per dit Miquel Boxeda y restituir dits nous vectigals y imposicions indebitament exigits y tornar las cosas
a son prístino estat, y no permètrer la exacció de
dit nou vectigal per encontrar tot lo sobredit ab
las ditas generals constitucions de Catalunya y
capítols de Cort, y dit Boxeda, com los dits Serrano y Ossio, qui li han donat favor y assistència per la exacció de dita nova imposició y vectigal, y qualsevol de aquells com a contrafactors y

violadors de ditas constitu-a // 467r // cions, ésser punits y castigats conforme de [... generals
consti]tucions de Catalunya està disposat, ab
refec[ció ... danys, gastos y] despesas, lo que rebran a singular gràcia [y mercè de la mà de] vostra excel·lència.»
Dimecres, a XXVIII. En aquest die, vaccant lo offici de so[brecullidor de las] taulas foranas de la
ciutat y col·lecta de [Tortosa, altre dels] compresos en la real reserva, han enviat ses senyories, per medi del síndich del General, al excel·lentíssim senyor virrey dos proposicions de
subjecte per a la provisió del dit offici, l’a[ltra]
per a sa magestat per a la provisió del dit offici y
la altre [per sa] excel·lència per lo ínterim, los
quals papers són assí cusits signats de lletras B y
C.
En aquest die s’és partit de la present ciutat lo
senyor oïdor real per la ciutat de Gerona per affers seus propis.
En aquest mateix die ses senyories són baxats a
la Llotja de mar de la present ciutat a effecte de
arrendar los drets del General y Bolla de tot lo
present Principat.
En aquest mateix die ha fet relació lo doctor
Pere Cardona, servint lo offici de síndich del
General, com lo die de vuy, de orde de ses senyories, havia entregat lo segon recaudo de la
contrafacció de la guarda del moll de la present
ciutat al excel·lentíssim senyor lloctinent y capità general de sa magestat en lo present Principat, lo qual ha respost que·l miraria y respondria.
467v
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[Dijous], a XX.b [En] aquest die Jaume Totasaus, negociant de la vila de [Arbós], obtenint la
tanalla de la Bolla de dita vila, col·lecta de Vilafranca de Penadès, posat per los arrendadors de
[dita] col·lecta, present en lo consistori de ses
senyories, ha jurat de bene et legaliter se habere y
de donar bon compte y rahó del diner li entrarà
per rahó de dit offici, y ne ha obligada sa persona y béns com a deures fiscals y reals, y ha jurat
ab la forma acostumada y prestat sagrament y
homenatje en mà y poder de Joseph Blanch, altre dels verguers de ses senyories, presents per
testimonis Joseph Cortès y Jaume Casas, verguers.
Divendres, a XXX. En aquest die ses senyories
baxaren a la Llotja de mar de la present ciutat a
effecte de arrendar los drets de General y Bolla
a. a continuació dos memorials, transcrits a l’Apèndix 1, pàg.
1233.
b. XX per XXVIIII.
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de tot lo present Principat y lo senyor oïdor ecclesiàstich se conferí en la casa del General y en
lo aposento del receptor dels fraus per a vèurer
en aquell los fraus se havian comesos en lo present mes de abril, y se ha trobat lo següent: primo set canas y un palm boqueals color de sofre,
après de casa T...; ítem tres pessas de boqueals
de diversos colors y dos trosos de boqueals, un
de color y altre negre; ítem altre trosset de boqueals negre, que tira set palms; // 468r // ítem
dos trosos de stamenya de mon[... sa color
après] tot de casa Joan Torras, cirurgià.
468v

(Maig MDCLXXVII)
Divendres, a VII. En aquest die ha fet relació lo
doctor Pere de Cardona, servint lo offici de síndich del General, com lo die avuy, de orde de ses
senyories, és anat al molt reverent canceller a effecte de amostrar-li la declaració de la firma de
dubte en orde a las contrafaccions contra del tribunal de la Capitania General. Al que dit molt
reverent canceller ha respost que per major expedició de dita declaració de dubte se necessitava que los magnífichs assessors y advocat fiscal
de la casa formassen un sumari del proçés de ditas contrafaccions, perquè com en dit proçés se
pretenen moltas diferents contrafaccions, les
quals estan mesclades, és menester dit sumari
per a què estiga ab distintiu lo que fa singularment // 469r // per cada una de ditas contrafaccions [... fet dit suma]ri sa senyoria de dit molt
reverent canceller [.... ab diferents] senyors del
consell real lo treball de mi[rar lo que sia de
dret] en cada una de ditas contrafaccions y [...facilitar ar]ribar a la declaració ab més breu temps.
Dilluns, a X. En aquest die és tornat a la present
ciutat y en lo consistori de ses senyories lo il·lustre senyor oïdor real, lo qual ere anat a la ciutat
de Gerona per afers seus propis.
En aquest mateix die ses senyories són baxats a
la Llotja //469v // [de la m]ar de la present ciutat
a effecte de fer arrendament [dels] drets de General y Bollas de tot lo present Principat.
En aquest mateix die y antes de fer la extracció
de escrivent ordinari del racional és estada presentada una súplica a ses senyories, a instància
del magnífich racional de la present casa, demanant que fos cusida y continuada en lo present
dietari, la qual és signada de lletra A y del thenor següent:
«A. Molta il·lustre senyor. Erasma de Lana y
Fontanet, obtenint lo offici de racional de la
a. l’original d’aquesta suplicació es troba intercalat entre els
folis 469v i 470r del dietari.
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present casa per compra feta de aquell per sos
pares [...] haurà alguns vuytanta anys, poch més
o manco, diu y representa a vostra senyoria que
lo exercici de son offici de racional en la dita
casa és de portar llibre de dèbit y crèdit de las
rendas de la Generalitat y per las occurrèncias
del temps, offerint-se molts negocis al dit offici,
se valgueren de persona perquè portàs la scriptura sos antecessors en dit offici, solicitant després la paga dels treballs en què se era occupat la
dita persona y donant per dit effecte súplica al
molt il·lustre consistori per conseguir la satisfacció dels dits treballs, y en aqueixa conformitat se
à observat molts anys. Y, per scusar lo repetir
súplicas y solicitar deliberacions, fou després assen- //470r // yalat per los molt il·lustres senyors
visitadors [... salari a la dita] persona, lo qual
vuy en die se li paga [..., embareçant per] això al
dit official racional la elecció [del dit escrivent,
ha]vent lo dit racional, entre altres, ano[menat
la persona] de Pau Beulo, que exercí la dita
scriptura [molts anys, y segui]da la mort de
aquell los molt il·lustres senyors deputats [del
trienni] 1632, sens coneixensa de causa alguna
[ni attenent la] posessió en què estava dit racional de elegir dita perso[na], anomenaren la persona de misser Barthomeu [Soler, a] la qual nominació se opposà lo doctor misser Narcís
Fon[tanet, ob]tenint lo dit offici, interposant
sas veus lo pro[curador fis]cal de la visita del
trienni 1632, feta en lo de [1635, fent] querela
de número 1 als dits molt il·lustres senyors diputats [de dit] trienni per haver de haver feta la
nominació, la qual fou publicada y feta sentència en 14 de juny 1636, reservant dret al dit
doctor Narcís Fontanet, en dit nom de racional,
y als qui obtindrian dit offici de racional de poder representar sa justícia devant los molt il·lustres senyors diputats y oïdors per rahó de la nominació se féu de dit misser Barthomeu Soler y
també en totas occasions que se oferiria haverse de fer semblants nominacions, perquè se’n
hagués la deguda rahó. E com, molt il·lustre senyor, vuy en die, per mort de Francisco Martí,
qui exercia la funcció de escrivent tenint lo dit
offici de racional dret, com de fet té, salva la real
clemència de sa magestat, deuria fe[r] // 470v //
[...]ació de scrivent de son offici lo dit Erasma
de Lana y Fon[tanet] a no haver-se servit sa magestat, santa glòria haje, inseguint [las reals] reservas, feta insiculació de subjectes per lo dit
exercici y, havent-se de extràurer aquell dintre
lo termini specificat ab los reals decrets, tenint
ja antes de aquells lo dit offici de racional dret
acquirit en dita nominació, perquè la nova extracció que se à de fer no passe ni fasse a son offici prejudici algú, per tant y altrament lo dit
Erasma de Lana y Fontanet a vostra senyoria representa que per dita extracció no entén prejudicar-se en lo dret que té en dita nominació, an-

tes bé aquell expressament se reserva per ell y
sos successors en dit offici per poder deduhir y
representar aquell en son cas y lloch, ab expressa reserva de accions que ara li competescan o
en algun temps li pugan competir, sens que en
la present extracció ni altres nominacions li pugan parar prejudici algun, suplicant a vostra senyoria sie servit que la present sie continuada en
lo dietari del present trienni, que a més és just
o tindrà a singular gràcia de la mà de vostra
senyoria. Altissimus et cetera, Joffreu junior.
Areny, assessor.»

Dimecres, a XII. En aquest die ses senyories són
baxats a la Llotja de mar de la present ciutat a
effecte de arrendar los drets de General y Bolla
de tot lo present Principat.
472r

Diumenge, a XVI. En aquest dieb ...
472v

En aquest mateix die, entre las quatre y sinch
horas de la tarda, ses senyories, iinseguint lo
orde de sa magestat, que Déu guarde, datat en
Madrit a 27 de agost 1655, se ha feta extracció
// 471r // del offici de scrivent ordinari del
ra[cional de la present casa de la] Diputació, lo
qual offici vaccava per m[ort de ... Martí, ...],
burgès de Vilafranca del Penadès, últim [... de
aquell, y] fou extret lo dit Francisco Martí, y
passant [avant a extracció de] altre subjecte fou
extret Joseph Gregori [Acaix, notari de la] ciutat de Tortosa, y per lo magnífich racional [de la
present casa li fonch posada excepció «non potest quia [est ...», la] qual extracció se féu en
presència de ses senyories [dels molt il·lustres]
senyors deputats y oïdors de comptes, los quals
isqueren de consistori ab los verguers ab massas
altas devant a la sala dels Reys y aquella se féu ab
rodolins de cera posats [en una] urna de plata, a
hont se posan los rodolins quant se fa extracció
de deputats y oïdors y habilitadors. Asistiren en
dit acte los officials següents: lo doctor Joseph
Areny, assessor; lo doctor Jaume Pons, assessor;
lo doctor misser Martí Figuerola, advocat fiscal;
los doctor Joan Argila, scrivà major del General;
Simon Miquel, regent los comptes del dit General; Lluís Subirana, notari real col·legiat de
Barcelona, ajudant primer de la scrivania major;
lo doctor Gismundo Boffill, ajudant terser de la
scrivania major; Erasma de Lana y Fontanet, racional; Joan Quadras, procurador fiscal; lo doctor Joan Ximenis, ciutedà honrat de Barcelona,
subrrogat en lo offici de exactor; Barthomeu
Roig, notari real col·legiat de Barcelona, subrrogat en lo offici de scrivent ordinari de la scrivania major; //471v // [...] Serra, prevere, servint
lo offici de scrivent extraordinari de la [scrivan]ia major; [Josep]h Sauleda, qui serveix lo
dit offici de scrivent ordinari del [raci]onal; los
tres verguers; [mestre] Jaume Arnaudies, mestre de cases de la present casa; mestre Isidro Aldabu, fuster de la present casa; Joseph Moya, llibrater andador; Thomàs de Lisau, llibreter. E
aprés de posats los rodolins dins la urna, fets de
cera com està dit, per un minyó fonch extret Joseph Gregori Alaix, notari de la ciutat de Tortosa.

Divendres, a XIIII. En aquest die noa són baxats
ses senyories a la Llotja de [mar de la present]
ciutat per los arrendaments, per causa de la pluja.

Dilluns, a XVII. En aquest die ses senyories són
baxats a la Llotja de mar de la present [ciutat] a
effecte de fer arrendament dels drets de General
y [boll]as de tot lo present Principat.
Dimecres, a XVIIII. En aquest die ses senyories
són baxats a la Llotja de mar de la present ciutat
a effecte de fer arrendament dels drets de General y Bollas de tot lo present Principatc.

473r

Divendres, a XXI. En aquest die me han ordenat
ses [senyories a mi, scrivà major], cusís en lo
present dietari dos cartas, la [una de don Lluís
Çaba]ter, embaxador del General de Catalunya
[en cort, ab la qual] avisa haver feta la embaxada
a sa [magestat, Déu lo guarde], suplicant-lo venís a honrar ab sa real [presència aquest] son
Principat y jurar las generals consti[tucions, y la
altra] del excel·lentíssim senyor duch de Pastrana, compte de [Saldanya, qui] acompanya y
apadrina lo dit embaxador, [lo ... que] donà sa
embaxada en resposta de la que [ses senyories
li] scrigueren al primer del corrent y lo memorial que posà [en mà] de sa magestat lo dit don
Lluís Çabater, los quals papers són assí cusit signats de lletras A, B, C.
En aquest mateix die ha faltat del consistori de
ses senyories lo molt il·lustre senyor deputat ecclesiàstich per sa indisposició.
En aquest mateix die ses senyories baxaren en la
Llotja de mar de la present ciutat a effecte de
arrendar los drets de General y Bollas de tot lo
present Principat.

473v
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Dilluns, a XXIIII. En aquest die és tornat en lo
consistori de ses senyories lo senyor deputat ecclesiàstich, que estave desganat.
En aquest mateix die són baxats ses senyories a
la Llotja de mar de la present ciutat a effecte de
a. no interliniat damunt de die
b. text inacabat.
c. a continuació dues cartes, transcrites a l’Apèndix 1, pàgs.
1233-1234, i un memorial imprès, sense títol. 1 full. (ACA,
Generalitat, Dietari, N-74, entre els folis 478v i 479r).
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fer arrendament dels drets dea General y Bollas
de tot lo present principat de Catalunya.
Dimecres, a XXVI. En aquest die són baxats ses
senyories a la Llotja de mar de la present ciutat a
effecte de fer arrendament dels drets de General
y Bollas de tot lo present Principat.
474r

Divendres, a XXVIII. En aquest die és vingut en
lo consistori de [ses senyories Balthazar] Oriol y
Merçer, scrivà de manament y secretari [de província] y ha entregat a ses senyories una carta de
sa magestat, que Déu guarde, ab la qual avisa
com hab anomenat p[er los càrrechs] de lloctinent y capità general de aquest Principat lo excel·lentíssim senyor compte de Monterrey, com
en la dita carta més llargament és de vèurer, la
qual és assí originalment cusida signada de lletra
A y serà baix continuada. Y, axí mateix, ha entregat a ses senyories lo privilegi de lloctinent
despedit a favor de dit excel·lentíssim senyor
compte de Monterrey, lo qual privilegi han entregat ses senyories als magnífichs assessors y
advocat fiscal ordinaris del General y present
casa de la Diputació per a què vehesen y regoneguessen si venia despedit en deguda forma.
Segueix-se la real carta:
«El rey.
Diputadosc. Al conde de Monterey he nombrado
por mi lugarteniente y capitán general en esse
Principado y condados, //474v // y he querido avisaros dello para que lo tengáys entendido y [hagáys] por vuestra parte con su persona lo que habéys acostum[brado] con sus antecessores, pues él
va ya muy encargado [de hon]raros y faboreseros
mucho, como lo sabéys merezer, [en] quanto mira
a mi real servicio y fío de vuestra prudencia y zelo
que lo adelantaréys en esta ocasión de manera
que quede yo con toda gratitud de vuestras attenciones y porque en ello seré muy servido. Datado
en Çaragosa a XXII de mayo MDCLXXVII. Yo, el
rey.
Don Hieronimus Villanueva. Marchio de Villalva, protonotarius. Vidit Marchio de Castellnovo.
Vidit Xulve, regens.»
En aquest mateix die, obtinguda primer hora
per medi del síndich del General, són anats ses
senyories consistorialment a visitar lo excel·lentíssim senyor compte de Monterrey, grande de
Espanya, elet per sa magestat, que Déu guarde,
en lloctinent y capità general, que posave en la
a. a continuació ratllat dilluns, a X.
b. a continuació ratllat demanat.
c. l’original d’aquesta carta es troba intercalat entre els folis
474v i 475r del dietari.
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plasa de Santa Anna, en casa del compte de Çavallà. Foren rebuts per sa excel·lència fora la
porta del aposento a hont donave la audiència,
per ésser vesitat tant solament com a grande y
no com a virrey, per no haver jurat encara. Féu
entrar al dit aposento a ses senyories primer, donant-los després lo millor lloch en los asientos.
Y, // 475r // després de ésser-li estada donada la
[...] del molt il·lustre senyor deputat ecclesiàstich [y haver ...] un rato se despediren ses senyories y los [acompanyà sa excel·lència] fins
fora la porta de un aposento [... fo]ren rebuts,
que exie a la sala de la [dita casa, y se’n torna]ren ses senyories consistorialment en la present [casa de la Dipu]tació, com és acostumat.
En aquest mateix die han rebut [ses senyories
...] de sa magestat, ab la qual no dubta que porà
[venir a] onrrar est son Principat, ab lo favor de
[Déu, a la] tardor, com més llargament ab la
dita carta [és de] vèurer, la qual és assí cusida,
signada de lletra B, y del thenor següent:
«El rey.
Diputadosa. En vuestra carta de 28 del passado,
que puso en mis manos don Luís Sabater, manifiesta bien el zelo y affecto que siempre he experimentado en tan fieles y buenos vassallos, reconociendo en el deseo que mostráys de que faboresca
esse Principado con mi presençia la mayor demostración de vuestro amor a mi servicio, a que correspon[de] mi estimación y mi ánimo en honraros y consolaros, como es cierto lo adelantaré lo más
que me lo permitiere el estado de las cosas universales de la monarquía y la // 475v // [previa] necessidad de acudir a la defensa y muy princi[palmente] a la desse Principado, a que se dirige mi
pri[mera] obligación, no dudando el poder ir a él,
con el favor de Dios, este otoño y en tanto oyré gratamente lo que tuvieredes que representar en orden a su mayor alívio y consuelo de tan exemplares
vassallos, pudiendo asseguraros que atenderé
siempre a todo lo que mirará a esto con el particular desbelo que solicitan sus grandes méritos y servicios, que yo tengo tan presentes. Datado en Çaragossa, a XXII de mayo MDCLXXVII. Yo, el rey.
Don Hieronymus Villanueva. Marchio de Villalva, protonotarius. Vidit Marchio de Castellnovo.
Vidit Xulve, regens.»
En aquest mateix die me han ordenat ses senyories cusís en lo present dietari dos cartas que han
rebut del sereníssim senyor don Juan, la una de
19 y la altre de 22 del corrent, las quals són signades de lletra C et D y del thenor següent:
a. l’original d’aquesta carta es troba intercalat entre els folis
474v i 475r del dietari.

«C. Esa tan propio del exemplar çelo con que vuestra señoría asciende al mayor servicio de su magestad, Dios le guarde, y resguardo // 476r // de
esa provincia que siempre serán [muy de su obligación] las representaciones que hiciere [ a este
fin. Y, haviendo] visto lo que vuestra señoría repite en carta de [15 del corriente, puedo] assegurar en su respuesta que su magestad [atiende con
tal] cuydado a todo lo que pudiere condu[cir al
mayor alívio] y defensa de essos vassallos que tenien[do muy presente] su gran fidelidad y amor
se qudan [aplicando a ello] los mayores esfuerços
en los socorros y [asistencias que] a toda prisa se
van encaminando a esa [buelta, como] brevemente lo experimentará vuestra señoría, assegurán[dole que] de mi parte contribuyo a la execución con la diligencia que devo y me tiene tan
merecido el affecto de [vuestra señoría]. Nuestro
Señor conserve a vuestra señoría en toda felicidad. Zaragoça, a 19 de mayo 1677. Don Juan.»
«Donb Luís Savater me ha dado la carta de vuestra señoría de 28 del passado sobre el deseo con que
se halla ese Principado de que su magestad, Dios
le guarde, pase a consolarlo con su real presencia.
Y, haviendo ohido yo la representación que don
Luís me a hecho, con la antigua gratitud que
acostumbro en quanto toca a vuestra señoría, me
remito a lo que en la materia le dije. Y su magestad ha mandado se responda a vuestra señoría
asegurándole que nadie desará más que yo su mayor consuelo y satisfaçión, y que a // 476v // [esta
me]dida aplicaré los más eficases oficios a que
vuestra señoría [consi]ga el logro de tan celoso y
meritorio deseo, aunque [en] la proposiciónc con
que su magestad está a favorezerle y cuidar de su
defensa, como el otro díe le dije, serán todos los recuerdos mui inútiles. Nuestro Señor conserve a
vuestra señoría en toda felizidad. Zaragoza, a 22
de mayo 1677. Don Juan.»
En aquest mateix die ses senyories són baxats a
la Llotja de mar de la present ciutat a effecte de
fer arrendament dels drets del General y Bollas
de tot lo present Principat.
Disapte, a XXVIIII. En aquest die ses senyories
han enviat ab embaxada a don Joseph de Pinós,
mestre de camp general del exèrçit del present
Principat, als senyors Joseph Terré y Cudina,
baró de Canyelles, y a don Pedro Planella y
Cruïlles a effecte de donar-li la enorabona del
dit puesto, fent estas cosas ses senyories per ser
lustre de la nació que ocupés est puesto natural
a. l’original d’aquesta carta es troba intercalat entre els folis
475v i 476r del dietari.
b. l’original d’aquesta carta es troba intercalat entre els folis
475v i 476r del dietari.
c. proposición per propensión.
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del Principat. Foren rebuts los dits senyors embaxadors ab molta demostració de contento,
offerint-se lo dit senyor don Joseph de Pinós en
tot allò que sie beneffici del Principat y servey
del consistori, segons la relació que los dits senyors embaxadors han fet // 477r // en lo consistori de ses senyories.
En aquest mateix die, obtinguda pri[mer hora
per medi del] síndich del General per a las dos y
m[itja de la tarde, han] enviat ses senyories una
embaxada al excel·lentíssim [senyor compte de]
Monterrey, elet lloctinent y capità general [per
sa magestat, que Déu] guarde, en lo present
Principat, per medi dels [senyors don Joseph
...] y Cudina y don Pedro de Planella, dient-[li
que ...] sa excel·lència fos servit jurar en los dits
càrr[echs estarien] ses senyories promptes per a
asistir per son síndich [en lo dit] jurament, com
és acostumat. E tornats que són estats los dits
senyors embaxadors han fet relació en lo consistori de ses senyories que lo dit excel·lentíssim
senyor compte de Monterrey, després de haverlos rebuts [ab molta] demostració de agasajo,
donant-los igualtat en lo asiento, los ha dit que
estimava en molt la demostració de la Diputació, axí per las mostras que donava del gust que
tenia del augment de sa excel·lència com per la
circunstància de català, que ere de sa major estimació y única<ca>ment, lo qual havia obligat
després de haver manats en Flandes exèrcits de
vint-y-tres mil cavalls, lo pèndrer aquest, sperant ab Déu Nostre Senyor y ab la asistència de
aquest Principat exir-ne ab felices successos.
En aquest mateix die, a les sinch horas de la tarda, lo excel·lentíssim senyor compte de Monterrey anà a prestar lo jurament en los càrrechs de
lloctinent y capìtà general de sa magestat, Déu
lo guarde, en lo present Principat en la forma
següent. Partí de la casa del // 477v // comte de
Çavallà, scituada en la present ciutat, a la plaça
de [Santa A]nna, anant en cotxe acompanyat de
molta noblesa [catha]lana y los officials y cabos
militars que se troban [en] la present ciutat. Los
molt il·lustres senyors concellers de la [present]
ciutat lo estaven aguardant a la Seu, a hont jurà
en la forma acostumada. E lo síndich del General féu las protestas ordinàrias y extraordinàrias,
las quals són así cusides signades de lletras A et
B. Rebé lo acte de dit jurament y de ditas protestas Balthazar Oriol y Merçer, scrivà de manament y secretari de la província.
Diumenge, a XXX. En aquest die, obtinguda primer hora per medi del síndich del General per a
las deu del matí, anaren ses senyories consistorialment, ab cotxes y verguers ab massas, acompanyats de molts officials del General, a donar la
enorabona al excel·lentíssim senyor compte de
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Monterrey de son jurament y offerint-se en tot
allò que fos del major servey de sa magestat,
que Déu guarde, y benefici del present Principat. Foren rebuts al cap de la scala per lo mestre
de camp general don Joseph Galceran de Pinós
y molts cavallers, axí militars com catalans. Sa
excel·lència los rebé a la porta a hont donava las
audièncias y després de ésser-se assentats y havera // 478r // donat la embaxada lo senyor deputat [ecclesiàstich ... consist]ori. Respongué sa
excel·lència que estimave [molt ... con] sistori y
que procurarie per sa part a[...] servey del rey,
nostre senyor, y lustre de [la província. Y enconti]nent se despediren ses senyories, acompany[ant-los sa excel·lència fins a la] dita porta a
hont los havia rebuts, y [lo mestre de camp] general don Joseph de Pinós y tots los ca[vallers
que se tro]baven en la antecàmara de sa excel·lència fins [al ... de la] escala, y se’n tornaren
en la present casa de la [Diputació en] la mateixa forma que eren anats.
Dilluns, a XXXI. En aquest die, per medi del síndich del General, [han] enviat ses senyories al
excel·lentíssim senyor lloctinent y capità general
de sa magestat, que Déu guarde, en lo present
Principat dos proposicions de subjectes, la una
per als llochs vuy vaccants fins lo die present de
diputats y oïdors de comptes dels tres estaments
y lo altre dels llochs vaccants en las bossas dels
officis de la present casa de la Diputació y General de Catalunya, las quals proposicions són assí
cusidas, signades de lletras A et B.
En aquest mateix die me han ordenat ses senyories a mi, scrivà major del General de Catalunya,
cusís en lo present dietari una certificatòria del
doctor en medecina Francesch Matas, ab la qual
fa fe com la malaltia del doctor Hyacintho Gibert, receptor dels fraus del General de la present ciutat, comensà als diset de febrer proppassat y ha durat un mes y vint-y-vuyt dies, com
més llargament en dita certificatòria és de vèurer, // 478v // que·s assí cusida signada de lletra
C.
[En] aquest mateix die ses senyories són baxats
a la Llotja [de mar] de la present ciutat per fer
arrendament dels drets de General y Bollas de
tot lo present Principat.

(Juny MDCLXXVII)
Dimars, al primer de juny MDCLXXVII. En aquest
die, constituhit personalment en lo consistori
de ses senyories lo doctor Isidoro Pi ha renunciat lo offici de ajudant comú de racional y rea. a continuació dues protestes i dues proposicions, transcrites
a l’Apèndix 1, pàgs. 1234-1238.
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gent los comptes en mà y poder de ses senyories
y a favor del doctor Mariano Pi, son germà, per
ésser altre dels officis antichs y que poden alienar-se. E ses senyories han acceptada la dita renunciació en la forma sobredita, sí y en quant
per capítols y actes de Cort los és lícit y permès,
essent present per testimonis Joseph Blanch y
Jaume Casas, verguers del consistori de ses senyories.
Dimecres, a II. En aquest die sa excel·lència del
senyor virrey, per medi de un paper, ha enviat a
sercar a ses senyories dient-los se trobassen en
palàcio a las quatre y mitja de la tarde, que tenien que tractar cosas del servey de sa magestat,
Déu lo guarde. E ses senyories a la dita hora són
anats consistorialmenta, // 479r // acceptat lo senyor deputat ecclesiàstich, que no·s [trobava ...]
verguers y acompanyament dels [officials de la
present casa]. Y, després de ésser arribats en
presència [de sa excel·lència, en lo] aposento a
hont acostuma donar las [audièncias, se són] retirats los officials del General del aco[mpanyament y] són restats tant solament ses senyories y
los [verguers ab sa] excel·lència. Y al cap de un
rato se són despedits [ses senyories y ...] arribats
en la present casa y sala del consis[tori me han]
ordenat a mi, scrivà major del General, con[tinuàs en lo] present dietari que sa excel·lència
los havie enviats a sercar per a tractar cosas del
tribunal de la Capitania general y los havie dit
que tenie entès los debats entre lo dit tribunal y
consistori de la Diputació. Y que, desitjant
compèndrer estas matèrias y que lo consistori
restàs satisfet y los naturals del present Principat
contents, los prometé y assegurà ab totas veras
que posarie lo degut remey per a què no se cometessen los excessos de aquí en havant que se
eren fets en temps dels excel·lentíssims lloctinents y capitans generals sos antecessors, com o
veurien per la experiència. Y que estimarie que
ses senyories, si ere possible, desistissen en la
pretensió de la contrafacció general del dit tribunal que de present se està instant. Y que ses
senyories, després de haver fet la deguda estimació a sa excel·lència del bon zel ab què desitjave la quietut de aquest Principat ab lo dit tribunal, li suplicaren fos servit posar en execució
lo sobredit.
En aquest mateix die ses senyories són baxats a
la Llotja de // 479v // [mar] de la present ciutat
per fer arrendament dels drets [de Genera]l y
Bollas de tot lo Principat.
Dijous, a III. En aquest die se són conferits ses
senyories en lo aposento del magnífich racional
a. a continuació una certificatòria, transcrita a l’Apèndix 1,
pàg. 1238.

de la present casa per a regonèxer si lo llibre de
Vàlues, que toca regular al scrivent ordinari de
dit racional, estave regulat. Y han ordenat a Joseph Gregori Alaix, novament extret, regular lo
dit llibre [...] pagar-li de pecúnias de Francisco
Martí, per mort de qui ere vaccat lo dit offici,
tot allò que tocave y devie regular dit Martí.
Divendres, a IIII. En aquest die ses senyories són
baxats a la Llotja de mar de la present ciutat a
effecte de fer arrendament dels drets del General y Bollas de tot lo present Principat.
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Dimars, a VIII. En aquest die, havent tingut ses
senyories notícia que lo molt il·lustre senyor
don Llorens Matheu y Sans, visitador anomenat per sa magestat, Déu lo guarde, per a visitar als ministres y officials reals que no són tinguts a purgar taula, ere arribat a la present
ciutat, obtinguda primer hora per medi del síndich del General, li han enviat a donar la benvinguda per medi dels senyors don Franciso de
Areny, baró de Claret, y Jacintho Sagrera, ciutedà honrat. E poch aprés, tornats que són estats los dits senyors embaxadors en la present
casa de la Diputació, han fet relació en lo consistori de ses senyories dient que lo dit molt
il·lustre senyor don Llorens Matheu y Sans los
havie rebuts // 480v // ab molta demostració de
agasajo, fent molta estimació de la atenció de
ses senyories.
Dimecres, a VIIII. En aquest die són baxats ses
senyories a la Llotja de mar de la present ciutat a
effecte de arrendar los drets del General y Bolla
de Barcelona y demés Bollas de tot lo present
Principat.
En aquest mateix die, a les quatre horas y un
quart de la tarde, lo honorable Pere Màrtir Vendrell, major de dies, mestre de casas de la present ciutat de Barcelona, com ha procurador de
Joseph Terrades, passamaner, altre dels taulers
del General de la ciutat de Lleyda, consta de sa
procura en poder de Joan Casanoves, notari públich de la dita ciutat de Lleyda als 28 de nohembre, any de la Nativitat del Senyor 1676, la
qual és assí cusida signada de lletra A, en lo dit
nom, constituhit personalment en lo consistori
de ses senyories, ha renunciat lo dit offici de altre dels taulers del General de dita ciutat de
Lleyda en mà y poder de ses senyories y a favor
de Joan Turull, sabater de dita ciutat de Lleyda,
per ésser altre dels officis antichs que·s poden
alienar-se. E ses senyories han acceptada la dita
renunciació sí y en quant per capítols y actes de
Cort los és lícit y permès, essent presents per
testimonis Joseph Blanch y Joseph Cortès, verguers de ses senyories.
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En aquest mateix die lo molt il·lustre senyor
don Llorens Ma-a // 481r // theu y Sans, visitador real, ha en[viat ... a] ses senyories per medi
de Pedro Sala, de la [... dit] visitador dient que
lo dit senyor vi[sitador gustaria de] visitar a ses
senyories, suplicant-los se servi[ssen ... E] ses
senyories han respost que a qualsevol h[ora que
gustàs lo] senyor visitador se ajuntarian per a rèbrer [... sa] senyoria, però que de les deu a les
onse de la ma[tinada ... sa] senyoria li aparexia
seria la hora més acomo[dada].
Dijous, a X. En aquest die és vingut en la present casa de la Diputació y consistori de ses senyories lo molt il·lustre senyor don Llorens
[Matheu] y Sans, regent del Consell Supremo
de Aragó, visitador enviat per sa magestat, Déu
lo guarde, en lo present Principat per a visitar
los ministres y officials reals que no són tinguts
a purgar taula. Fonch rebut per los officials de la
present casa fins al cap de la scala y per los molt
il·lustres senyors oïdors ecclesiàstich y militar,
absent lo real del consistori, fins fora la porta de
la sala delsb Reys, qui ix al terraplè dels Tarongers, y per los demés senyors consistorials fins
fora la porta de la sala del consistori, a hont se
són entrats, fent entrar primer lo dit senyor visitador, y allà se són assentats ab cadiras de vaqueta de Mascòvia, estant ab forma sircular, assentant-se lo dit senyor visitador entre lo senyor
deputat ecclesiàstich y mili- // 481v // tar. Y després de haver-se fetas las degudas cortesias y
[tengut] un rato de rahonament se és despedit
lo dit [senyor] visitador, acompanyant-lo los
tres senyors deputats fins fora la porta que ix a la
sala dels Reys, y los dits senyors oïdors ecclesiàstich y militar fins al cap de la escala de la present
casa, anant sempre ab los verguers ab massas altas, y los officials del General de la present casa
de la Diputació lo han acompanyat fins a la porta del carrer.
En aquest mateix die lo doctor Joan Quadras,
procurador fiscal del General, responent a la deliberació que, per orde de ses senyories, li fonch
notificada en jornada de 9 del corrent, diu que:
«Attenent a la dita deliberació, que en quant
instar al despatx de la causa que conté dita deliberació contra los hereus y successors de don
Narcís Sampsó, quòndam, no ha instat dit despatx de la manera que toque al dit procurador
fiscal per rahó de son offici, que és instar lo decret de execució, perquè molt temps antes de
obtenir dit Joan Quadras dit offici de procurador fiscal y després de haver-lo obtingut fins lo
a. a continuació una procura, transcrita a l’Apèndix 1, pàg.
1238.
b. a continuació ratllat consistori.
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die present sols és estat instat per ses senyories
se<s> conferís ab los magnífichs assessors y advocat fiscal, jutges de dita causa de suplicació y
donya Maria Sampsó a effecte de concordar dita
causa, com en effecte s’és conferit ab totas las
sobreditas personas per orde de ses senyories, y
que aquí al devant instarà dit de- // 482r // cret
de execució obtemperant a dita [...] se està actualment fent lo vot per [los ...] y magnífichs assessors de la present casa [a fi ...acon]cellar a ses
senyories admete lo ajust tan[...] per orde de ses
senyories, protesta que, si alg[un ...]nien al General, que correrà per compte de [ses senyories
.... requerint] a mi, scrivà major, lleve acte de las
sobre[ditas ...], presents per testimonis Joan
Puig, botiguer de [... de] Barcelona, y Valentí
Serra, prevere.»
Fonch llegida la sobredita scriptura als molt
[il·lustres senyors] deputats ecclesiàstich y militar y oïdors ecclesiàstich y real, [trobant-se]
junts en la scrivania major de la present casa de
la D[iputació], per mi, Joseph Sauleda, subrrogat en lo offici de [scrivà] major del General de
Catalunya, essent presents per testimonis los sobredits Valentí Serra, prevere, y Joan Puig.
Divendres, a XI. En aquest die és vingut en lo
consistori de ses senyories mossèn Pere Màrtir
Ferrer, notari públich de Barcelona, ab un recaudo del molt il·lustre senyor don Llorens
Matheu y Sans, regent la Cancellaria en lo Consell Supremo de Aragó, y ha entregat a ses senyories una carta de la magestat del rey nostre
senyor, Que Déu guarde, la qual és assí cusida
signada de lletra A y del thenor següent:
«El rey.
Diputadosa. En conformidad de lo dispuesto por
los capí- //482v // [tulos] quinto y sexto que se concedieron a ese Principado [y con]dados en las
Cortes que se celebraron en el año [1599] en essa
ciudad de Barcelona sobre la visita que se ha de
hazer de seys en seys años contra los ministros y officiales reales dellos, he nombrado para esta visita
al noble, magnífico y amado consejero don Lorenzo Matheu y Sanz, regente la Cancellaría en este
mi Consejo Suppremo de Aragón. Y, siendo en beneficio universal de la provincia los effetos que
han de resultar de dicha visita, espero que por
vuestra parte le ajudaréis, asistiréis y advertiréis
de todo lo que a este fin fuere conveniente, como os
lo encargo, confiando de vuestro zelo y atención a
mi servicio y al beneficio común del Principado
que cumpliréis en esto con lo que estáis obligados,
en que reciviré muy accepto servicio de vosotros.
a. l’original d’aquesta carta es troba intercalat entre els folis
482v i 483r del dietari.

238

Datada en Cariñana a XXVIII de abril MDCLXXVII. Yo, el rey.
Vidit Carolus Preses. Don Franciscus Isquierdo
de Berbegal, secretarius. Vidit don Petrus Villacampa, regens. Vidit don Josephus de Boxados, regens. Vidit Fernandez ab Heredia.»
Y, axí mateix, ha entregat a ses senyories un
transumpto dea // 483r // privilegi contenint comissió fa [sa magestat al ... re]gent Matheu y
Sans per la visita [que sa magestat ma]nà fer dels
officials reals del present [Principat ...] y comptats de Roselló y Cerdanya a [...] a ses senyories
còpia auctènnia de dit [privilegi ... E] ses senyories han manat que la dita còpia [fos continuada] al present dietari y han respost de paraula
que [mirarien] lo paper y procurarian en tot
acudir [a la obligació] de son càrrech. Lo qual
transumpto de [dit privilegi] és del thenor següent: «Hoc est exemplum [fideliter Barcinone]
sumptum, consuatur dictum privilegium, signat
litera B.»
En aquest mateix die ses senyories són baxats a
la Llotja de mar de la present ciutat per fer
arrendament dels drets de General y Bollas de
tot lo present Principat.
En aquest mateix die, havent ses senyories tingut intel·ligència que lo molt il·lustre senyor regent don Llorens Matheu y Sans, visitador anomenat per sa magestat, disposave son viatje per
anar a la ciutat de Gerona, a hont se troba lo excel·lentíssim senyor virrey, a effecte de prestar lo
jurament per rahó de dit càrrech de visitador
real, han convocat los magnífichs assessors y advocat fiscal ordinaris del General y present casa
de la Diputació per a què vessen si lo prestar dit
jurament fora la present ciutat encontrave ab las
generals constitucions. E los dits magnífichs assessors y advocat fiscal han respost ésser esta
matèria grave y que per a aconcellar // 483v // a
ses senyories necessitaven de consulents per a
conferir-la.
En aquest mateix die, fent ses senyories estas
cosas ab vot y parer dels magnífichs assessors y
advocat fiscal del General y present casa de la
Diputació y doctors consulents aplicats, han enviat un recaudo al molt il·lustre senyor visitador
real, per medi de mi, Joseph Sauleda, subrrogat
de secretari y scrivà major, per no trobar-se lo
síndich del General en la present casa y ser negoci precís lo enviar lo dit recaudo de prompte,
respecte de estar de partida lo dit senyor visitador per a la ciutat de Gerona a effecte de prestar
a. a continuació aquest transsumpte de privilegi, transcrit a
l’Apèndix 1, pàgs. 1238-1241.

en mà y poder de sa excel·lència lo jurament
acostumat en lo ingrés de dit càrrech, dient que
los dits magnífichs assessors, advocat fiscal y
doctors consulents havien aconcellat a ses senyories fessen attèndrer a sa senyoria que lo
prestar lo dit jurament fora la present ciutat de
Barcelona era contra la disposició del capítol 5
de las Corts del any 1599, y que estimarien a dit
senyor visitador prestàs aquell dins la present
ciutat, com ho féu lo molt il·lustre senyor regent Bayetola y Cabanillas en lo any 1635, que
vingué ab la matexa ocupació y, trobant-se aleshores lo excel·lentíssim senyor virrey en la vila
de Perpinyà, jurà en la present ciutat en mà y
poder del portantveus de general governador. E
lo // 484r // dit senyor visitador real ha fet de
res[posta ...] que ell no tenia repugnància en
pre[star dit jurament] dins la present ciutat en
observança [del dit capítol 5 de les] Corts del
any 1599 y, si bé lo dit capítol 5 [... tro]bant-se
fora o dins del present Principat [lo senyor virrey ...]ro que, havent-la tinguda antes, haurie
[donat ... a sa] excel·lència d’esta dificultat, li
havie fet de [resposta que] anàs a Gerona, a
hont se trobave, que [ell se ajustaria], y que estant en aquest estat la matèria y [... negocis] de
sa excel·lència, y que ses senyories enviassen allà
per[sona per a] la resolució ab lo exemplar que
tingués la casa de la Diputació, que ell per sa
part farie quant pogués [per a] facilitar-la, com
ses senyories desitjaven.
Disapte, a XII. En aquest die lo doctor en medecina Pau Cavall, mitjensant jurament, ha fet relació en lo consistori de ses senyories com Martí
Ricasso, soldat de la companyia del capità don
Joan de Agulló, altre de las del terci de la present casa, està imposibilitat per a poder continuar lo real servey respecte de una malaltia que·l
té casi peralicitat.
En aquest mateix die Ramon Aguilar, batlle de
la vila del Arbòs, constituït personalment en lo
consistori de ses senyories, ha dit que havia
entès ésser-li estat declarat torp per haver desermat a Jaume Totasaus, regent la // 484v //
[...]alla de la Bolla del General de dita vila, y
arrestar [aquell] en sa casa, y que ell per açò no
entenia haver [turb]at la exacció dels drets de la
dita Bolla del General, y que per lo que podia
haver excedit se sotmetia a la clemència de ses
senyories, suplicant-los fossen servits remètrerlo del dit delicte.
Dilluns, a XIIII. En aquest die són baxats ses senyories en la Llotja de mar de la present ciutat a
effecte de arrendament dels drets del General y
Bollas de tot lo present Principat. Han fet arrendament de la Bolla de plom y sagell de cera de la
ciutat y col·lecta de Manresa al doctor misser
239

Pau Pejoan, com a més donant, per preu de
quatre mil dos-centes lliures ab cent lliures de
axaus per una vegada tant solament, // 485r //
havent promès aquí se posarie en dita de [tres
...] lliures cent lliures de axaus, los quals són
[...] Feliu, botiguer de teles, per ésser-se posat
[en ...] tres mil sinch-centes lliures y dos-centas
[lliures de axaus ...] se posaria en dita de quatre
mília lliures, [las quals ...]gudes a Maurici Sala,
botiguer de Manresa, [...] posat en la dita de dites quatre mília lliures, [segons la rela]ció feta
per Joseph Iglésies, corredor de coll.
En aquest mateix die me han ordenat ses senyories [cusís en] lo present dietari un vot dels
magnífichs assessors, advocat [fiscal y] doctors
consulents en orde al jurament del regent don
[Llorens] Matheu y Sans, visitador real, si ha de
ser en la present ciutat, lo qual vot és signat de
lletra A y del thenor següent:
«A. Ena lo fet consultat als assessors, advocat
fiscal y doctors consulents infrascrits aserca si lo
molt il·lustre senyor don Llorens Matheu y
Sans, regent en lo Supremo dels regnes de la
Corona de Aragó, anomenat per sa magestat,
que Déu guarde, visitador en aquest Principat y
comptats dels officials reals que no estan subjectes a purgar taula, té obligació ans de comensar
lo exercici de visitador de jurar en la present ciutat de Barcelona en la conformitat que disposa
lo capítol 5 de las Corts del any 1599, per quant
lo excel·lentíssim lloctinent y capità general se
troba ausent de la present ciutat y, axí mateix, lo
spectable portantveus de general governador, y
en poder de qui se ha de pres- // 485v // tar dit
jurament, vist lo dit capítol 5 de ditas Corts del
any 1599; vist lo jurament prestat en la present
ciutat de Barcelona en lo mes de agost de 1635
per lo molt il·lustre senyor don Mathias Bajetula y Cabanilles, del dit Consell Supremo de Aragó y visitador aleshores de dits officials reals en
ocasió que lo excel·lentíssim lloctinent y capità
general se trobava en la vila de Perpinyà; vist lo
que se havia de vèurer y plenament discutida la
matèria; attès y conciderat que de las paraulas
de dit capítol 5 clarament se veu que la cort volgué que lo visitador real hagués de venir a fer la
visita en la ciutat de Barcelona y que aquell tingués de jurar en poder del lloctinent general y,
en absència sua, del portantveus de general governador o del que presidiria en dita ciutat, las
quals paraules manifestament declaran ésser de
la obligació del visitador haver de prestar lo jurament en mà del qui presidirà en dita ciutat de
Barcelona en ausència del lloctinent general y
portantveus, si no és prestant-se dit jurament en
a. l’original d’aquest vot es troba intercalat entre els folis
484v i 485r del dietari.
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la dita ciutat de Barcelona, etiam que lo excel·lentíssim lloctinent o portantveus de general
governador sian dins la província o comptats
respective, com axí ho declaran la observansa, quan se necessitàs d’ella, en lo dit cas del visitador [...] // 486r // tula com se trobàs lo excel·lentíssim lloctinent general [...] y a la qual se
conferí dit senyor visitador [...] offici y després
tornà a esta ciutat y prestà [lo jurament, en]
ausència de dit excel·lentíssim lloctinent, en mà
del spe[ctable portant]veus de general governador, per ço són de vot [y parer que] dit molt
il·lustre senyor don Llorens Matheu y Sans, [no
obstant que] lo excel·lentíssim lloctinent y capità general que vuy és se [troba en la] ciutat de
Gerona, y, axí mateix, en cas de absència [de
dit] spectable portantveus de general governador, [deu, en obser]vança de dit capítol 5 del
any 1599, ans de comensar a exercir lo càrrech
de visitador, prestar lo sòlit jurament en la ciutat de Barcelona en mà y poder del regent la vegueria de Barcelona, per ser dit veguer lo qui
presideix en dita ciutat en cas de ausència dels
sobredits.

blanch a Joan Rubinat, botiguer de la vila de
Valls, per preu de dos mil quatre-centes y tretse
lliures per quiscun // 487r // any, aba ... per una
veg[ada tant solament]; Bolla de Berga y Bagà a
Pere Guix, [barrater ...] ciutedà de Barcelona,
per preu de tres-centes [sinquanta] lliures lo
any, ab vint-y-sinch lliures de [axaus per una]
vegada tant solament.
Divendres, a XVIII. En aquest die ses senyories
són baxats a la Llotja de mar de la present ciutat
a effecte de fer arrendament dels drets del General y Bolla de Barcelona y altres Bollas foranas
del present Principat que no estavan arrendadas.
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Dilluns, a XXI. En aquest die són baxats ses senyories a la Llotja de mar de la present ciutat a
effecte de arrendar los drets de General, Bolla
de Barcelona y demés que no són arrendades, y
han fet arrendament de la Bolla de Gerona a Joseph Roig, corredor de orella de la present ciutat, per preu de tretse mília lliures per quiscun
any, ab sis-centes lliures de axaus per una vegada
tant solament, havent offert antes cent lliures de
axaus a qui se posés en dita de dotse mília lliures, la qual dita offerí Miquel Baró, negociant
de Sant Feliu de Guíxols. E més han fet arrendament de la Bolla de Tarragona a Bernat Prats,
mestre sastre de la present ciutat, per preu de
nou-centes sinquanta lliures, ab vint-y-sinch
lliures de axaus per una vegada tant solament,
havent offert antes sinquanta lliures de axaus a
qui se posaria en dita de nou-centes lliures, la
qual dita offerí Pere Valera.
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Dimars, a XXII. En aquest die és vingut en la
present casa [...] casa y família de don Luís de
Çaba[ter, ...] general, posant en notícia de ses
senyories [com ...] de Çabater ere arribat a la
present ciutat . E ses senyories, per medi del síndich del General, [li han anat a] donar la benvinguda.

Areny, assessor. Valencia. Portell. Figuerola, fisci
Generalis advocatus. Pons, assessor. Don Christophorus de Potau.»
Dimars, a XXI. En aquest die, a la matinada, són
baxats ses senyories a la Llotja de mar de la present ciutat per a fer arrendament dels drets de
General y Bollas de tot lo present Principat que
no són arrendats.
En aquest mateix die a la tarda són baxats ses senyories a la // 486v // casa del General, serca la
Llotja de mar de la present ciutat, per a fer arrendament dels drets de General y Bollas de tot lo
present Principat que no estaven arrendades y
feren arrendament de la Bolla de plom y sagell
de cera de la ciutat de Lleyda a Hierònym Solanes, negociant de la present ciutat, per preu de
mil y quatre-centes lliures lo any, ab cent lliures
de axaus, per una vegada tant solament, havent
offert antes sinquanta lliures de axaus al qui se
posarie en dita de mil [...]-centes sinquanta lliures, la qual dita offerí Francesch Potau menor.
Dimecres, a XVI. En aquest die són baxats ses senyories a la Llotja de mar de la present ciutat
per a fer arrendament dels drets del General (y)
Bolla de Barcelona y altres Bollas foranas que
no estaven arrendades, y feren arrendament de
la Bolla de Montblanch y Bolla de Berga y
Bagà, y de Tortosa, ço és, Bolla de Tortosa a
Hierònym Torrents, passamaner, ciutedà de
Barcelona, per preu de dos mília lliures per
quiscun any, ab quatre-centes lliures de axaus
per una vegada tant solament; Bolla de Mont240

En aquest mateix die són baxats ses senyories a
la [Llotja de] mar de la present ciutat a effecte
de arrendar los drets [de ...] del present Principat, Bolla de Barcelona y las demés del [present] Principat que no són arrendades. Y han fet
arren[dament] de las Bollas de Tarragona, Castelló de Empúries [y Berga] y Bagà, ço és, la Bolla de Tarragona a Joan Martí, [botiguer de la
vila de Reus, per preu de sinch mília lliures per
quiscun any, ab cent lliures de axaus per una vegada tant [sola]ment; la de Castelló de Empúries a Joseph Maseras, da[guer], per preu de
sinch-centes lliures, ab vint-y-sinch lliures de
axaus per una vegada tant solament; y la de Bera. a continuació un espai en blanc d’uns 40 mms.

ga y Begà al doctor misser Francisco Bonells per
preu de sinch-centes lliures, ab altres vint-ysinch lliures de axaus per una vegada tant solament, essent estada lliurada ja esta Bolla als 16
del corrent per preu de tres-centes sinquanta
lliures, ab vint-y-sinch lliures de axaus per una
vegada tant solament, y haver-la tornada al encant per haver-i dita de la sisena part més.
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[Dimecr]es, a XXIII. En aquest die són baxats ses
senyories a la dita llotja per lo effecte de la antecedent jornada dit y han fet arrendament de las
de Olot y de Sant Joan Las Abadesas y Ripoll,
ço és, la de Olot a Jaume Bayona, sastre, per
preu de dos mil sinch-centes setanta[...] lliures,
ab vint-y-sinch lliures de axaus per una vegada
solament, havent offert antes sinquanta lliures
de axaus se posarie de dos mil tres-centes lliures,
la qual dita offerí [...] Lledó, mercader, y després altres sinquanta lliures de axaus se posarie
en dita de dos mil sinch-centes lliures, la qual
offerí Pere Baleta, botiguer, y la de Sant Joan
Las Abadesas y Ripoll a Jaume Camps, de Olot,
per preu de sinch-centes lliures, ab cent lliures
de axaus per una vegada tant solament.

En aquest mateix die a la tarda ses senyories són
baxats a [...] del General per continuar los
arrendaments y han fet [arrenda]ment de las
Bollas de Figueres y de Camprodon [...] la Bolla
de Camprodon a Benet Pau, velluter de la present ciutat, per preu de quatre-centes lliures per
quiscun any, ab vint-y-sinch lliures de axaus per
una vegada tant solament, y la Bolla de Figueres
a Jaume Bayona, sastre de la present ciutat, per
preu de dos mil y dos-centes lliures per quiscun
any, ab setanta-sinch lliures de axaus per una vegada tant solament, havent offert antes cent
lliures de axaus a qui se posaria en dita de dos
mil y cent lliures per quiscun any, la qual dita ha
offert Francisco Cortès, [...] de Barcelona.
En aquest mateix die és vingut en la present
casa de la Diputació don Lluís Çabater, embaxador del General en [...], y després de haver fet
relació de sa embaxada ha entregat tres cartas,
las dos de sa magestat, Déu lo guarde, y la altra
del sereníssim senyor don Juan, las quals per
orde de ses senyories són assí cusides, signades
de lletras A, B, C y del thenor següent:
«A. El rey.

Divendres, a XXV. En aquest die lo doctor en
medecina Francesch Mates ha fet relació en lo
consistori de ses senyories, mitjensant jurament,
com Joseph Cortès, altre dels verguers del consistori de ses senyories, està detin- // 489r // gut
en lo llit ab febra y altres atchaques, [...] està
imposibilitat de poder acudir a [...].
En aquest mateix die són baxats ses [senyories a
la Llotja de mar] de la present ciutat, absent lo
senyor oïdor mil[itar ...] a effecte de arrendar los
drets del General [de Catalunya ...] de Barcelona y altras Bollas foranas que [no estaven arrenda]des. Y han fet arrendament de las Bollas [de
plom y ...] de cera de la ciutat de Vich, Puigcerdà y [Vilafranca] del Penadès, co és, Bolla de
Vich a Francisco [...], ciutedà de Barcelona, per
preu de dos mil y [sis-centes lliu]res, ab cent lliures de axaus per una vegada [tant sola]ment; Bolla de Puigcerdà a Anthoni Banquer, perayre y
abaxador, per preu de mil y cent lliures quiscun
any, ab cent lliures de axaus per una vegada tant
solament, havent offert vint-y-sinch lliures de
axaus al qui se posaria en dita de nou-centes lliures, la qual dita ha offert Joseph Roig, corredor
de orella; y la Bolla de Vilafranca del Penadès a
Joseph Ester, abaxador y perayre, ciutedà de
Barcelona, per preu de quatre mil dos-centas y
una lliura per quiscun any, ab cent sinquanta
lliures de axaus per una vegada tant solament,
havent offert antes sinquanta lliures de axaus a
qui se posaria en dita de quatre mil y dos-centes
lliures, la qual dita à offert Joan Domingo Fàbregas, adeo- // 489v // [...] de la present ciutat.
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Diputadosa. He recivido vuestra carta de 29 del
mes passado en // 490r // que me dáys qüenta de
haver dado [el juramento al conde de] Monterey
en los cargos de mi virrey [y cappitán general de
essa] provincia en que le he nombrado, y [os doy
las gracias que] merece la attención y celo con que
[obráys en todo lo que es] de mi real servicio, de
que me hallo con [la estimación que] es justo, deseando manifestarla en q[uanto fuere de vuestro]
mayor beneficio y conveniencias, [como lo solicitan los] méritos de tan buenos y leales vassallos, y
[como entende]réys más particularmente por don
Luís Sabater, [que ha] puesto en mis reales manos
vuestra carta y os [entregará ésta]. Datado en
Çaragosa a primero de junio MDCLXXVII. Yo, el
rey.
Don Hieronymus Villanueva. Marchio de Villalva, protonotarius. Vidit Xulve, regens.»
«B. Diputadosb. Haviendo visto vuestra carta de
15 del mes passado en que nos dáys qüenta de la
entrada que el exército de Francia ha hecho en el
Ampurdán y que procuráys assí la recruta y socorros del tercio de essa Diputación, como la cobransa del dinero que han ofrecido las universidades para mantener los dos tercios provinciales, y
me suplicáis os acuda con las asistencias convea. l’original d’aquesta carta es troba intercalat entre els folis
489v i 490r del dietari.
b. l’original d’aquesta carta es troba intercalat entre els folis
489v i 490r del dietari.

[ 1677 ]

[ 1677 ]

nientes para la defensa de essa provincia, he
querido deciros que ha sido para mi de mucha
gratitud vuestra representación, y espero de vuestra fineza y celo continuaréys por vuestra parte
las asistencias de essos tercios, como conviene, assegurandoos que estoy // 490v // con el cuydado que
es justo de asistiros con quantos medios [sean de
vuestra] defensa, para cuyo efecto se estan haciendo los [mayores es]fuerços que caven en la posibilidad, y se continuaran [con to]da la promtitud
que pide la occasión presente y el desseo que tengo
de vuestra mayor seguridad. Datada en Madrid
a 1 de junio MDCLXXVII. Yo, el rey.
Don Hieronimus Villanueva. Marchio de Villava, protonotarius. Vidit Xulve, regens.»
«Muya conforme al çelo de vuestra señoría y a la
satisfaçión que yo tengo de la fineza con que se
emplea en el servicio de su magestad, Dios le
guarde, es quanto en su carta de 28 del passado
me diçe ha obrado con la llegada del conde de
Monterrey. Queda su magestad con toda gratitud de ello y yo deseoso de que experimente en todas ocasiones el particular aprecio que hago de su
affecto y lo que holgaré con responder a las demostraçiones con que siempre procura obligar el cariño que tengo a vuestra señoría, a quien Nuestro
Señor conserve en toda felicidad. Zaragoça, a 1
de junio de 1677. Don Juan.»
491r

Disapte, a XXVI. En aquest die me han ordenat
ses [senyories a mi, scrivà major] del General,
cusís y continuàs en lo [present dietari un vot]
dels magnífichs assessors y advocat fiscal del General, [...]tació y doctors consulents aplicats,
[ab què són de vot y parer que] la nominació
feta per lo spectable porta[ntveus de general]
governador en lo present Principat és contra
[las generals constitu]cions, y que deuhen ses
senyories axir al reparo [de la dita contrafacció]
en la forma acostumada, com més llargament
[... és] de vèurer, lo qual és assí cusit signat de
[lletra D y del thenor] següent:
«D. Enb lo fet consultat per los molt il·lustres
senyors deputats [y oïdors] de comptes del present Principat de Catalunya als asse[ssors, advo]cat fiscal y doctors consulents aplicats sobre
[lo haver] anomenat lo spectable don Emanuel
de Llupià, [portant]veus de governador general
de Catalunya, en lloctinent [al...] don Joseph
de Rocabertí estant dit portantveus [de gene]ral
governador dins dit Principat y sens impediment de regir son offici, se encontra ab les consa. l’original d’aquesta carta es troba intercalat entre els folis
490v i 491r del dietari.
b. l’original d’aquest vot es troba intercalat entre els folis 490v
i 491r del dietari.
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titucions generals de Catalunya, privilegis, usos
y costums y altres drets de la pàtria, vistas las
constitucions 3 y 4, 11 y 13, títol «De [offici]
de governador, volum 1, y la constitució 20 del
any 159[.]; vistos los dietaris dels triennis 1522
y 1575 en jornada de 11 de abril 1675 y 7 de
octubre del mateix any; [vist] tot lo demés que
se havia de vèurer sobre dit fet consultat; attès y
conciderat que per dita constitució 3, títol «De
offici de governador», és prohibit al spectable
portantveus // 491v // [de general] governador y
a qualsevol altre que regesca dit [offici en]cara
que en altre nom lo anomenàs lloctinent essent
[ell dins] del present Principat de Catalunya, y
que en la dita constitució [20 no·s] volgué per
la cort derogar dita constitució 3 sinó explicar
[aquella] y explicant-la expressan lo que a jure
subintellligebatur de poder anomenar lloctinent
en cas de malaltia o altre impediment, y més
avant disposa que lo lloctinent anomenador fos
militar y de aquest Principat o comptats, que
hagués de dar rahó y descàrrech de las cosas que
en dit offici hauria fetas en las visitas per havant
fahedoras.
Attès també y conciderat que lo dit portantveus
de governador, segons las constitucions 11 y 13
de dit títol té obligació de anar cercant totas las
veguerias y ciutats de dit Principat y comptats
sens poder estar en una vegueria més de quatre
mesos sens justa causa, de tot lo qual se segueix
que per constitucions de Catalunya és prohibit
al dit portantveus de general governador lo
anomenar lloctinent sinó en cas de absència de
la província y de impediment de exercir son offici, essent la obligació sua de seguir en persona
ditas veguerias y ciutats de província. Sens que
obste en lo present cas lo dir que dit spectable
portanveus de general governador és ausent de
la present ciutat per negocis de sa magestat, que
Déu guarde, y, axí bé, úl- // 492r // timament
impedit, perquè lo [dit pretès impediment no]
és de exercir lo offici de [portantveus de general
governador] en Catalunya, sinó sols en la dita
ciutat [de Barcelona, exercint y po]dent exercir
son offici lo restant del [Principat. Y lo impediment] conciderat en dita constitució 20 és [solament quant] no·s pot dit portantveus de general [governador absolutament] exercir son
offici. Altrament se seguiria [que podria fer un]
lloctinent en cada ciutat y lloch, perquè llegí[timament estaria] impedit de poder asistir en tots
llochs, per ser-li [impossible]. Ni tampoch obstarà si algunas vegades [se és observat] de anomenar en semblants casos dit port[tantveus
lloctinent] en la present ciutat, perquè assò seria
estat abús, [sens po]der-se tràurer per exemple
ni en conseqüència. Y la present casa, quant ne
ha tingut notícia de tal abús, lo ha [con]tradit,
oposant-se fortament que la contrafacció, com

consta dels sobredits dietaris y en las sobreditas
jornadas, y axí dit abús no pot servir de observança [inter]pretativa, y perquè ditas constitucions parlan clarament y no la admeten. Attès y
conciderat tot lo qual, los dits assessors, advocat
fiscal y doctors aplicats són de vot y parer que la
no[minació] feta per dit spectable portantveus
de general governador [de] lloctinent en la dita
present ciutat de Barcelona se encontra ab las
constitucions de Catalunya, y, axí, que poden
dits molt il·lustres senyors deputats y oïdors de
comptes y deuen axir al reparo de dita contrafacció en la forma stylada.
Areny, assessor. De Valda, consulens. Don Christophorus de Potau. Figuerola, fisci Generalis advocatus. Pons, assessor. Valencia. Portell.»
492v

tafetà [negre ...]; ítem quatre canas, sinch palms
tafatà [color ...]; ítem vuyt canas, quatre palms
tafatà [ab ...]; ítem dotse canas tafatà entre doble [de quatre palms], color de foch; ítem sis canas tafatà vert de quatre palms; ítem dotse canas
encarnat; ítem onse canas, set palms tafatà entre
doble, blau; ítem quatre palms xamellot de
Olanda; ítem un palm xamellot de differents colors, tot lo qual s’és après en la rectoria de Sant
Just. Ítem un manto de stam blanch après en
casa de Albert Anguera, tintorer. Ítem un manto de stam negre après de casa Celdum Perpinyà, mestre de minyons.
493v

[En aquest] mateix die són baxats ses senyories
en la Llotja de mar [de la present] ciutat a effecte de arrendar los drets del General, Bolla de
[Barcelona] y altres Bollas que no estaven arrendades, y han fet arren]dament] de las Bollas de
la Seu de Urgell y Tremp y Pallàs, ço és, [la de
la] Seu de Urgell a Anthoni Bonquer, abaxador
y perayre, [ciute]dà de Barcelona, per preu de
sis-centes lliures per quiscun anys, ab sinquanta
lliures de axaus per una vegada tant solament, y
la de Tremp y Pallàs a March Anthoni Solla,
donsell, per preu de mil y dos-centes lliures
quiscun any, ab tres-centes lliures de axaus per
una vegada tant solament.
En aquest mateix die són baxats ses senyories a
la casa del General per a arrendar los drets del
General y Bolla que faltavan arrendar y han fet
arrendament dels drets del General del present
Principat y de la Bolla de Barcelona, ço és, dels
drets del General a Benet Pau, velluter, ciutedà
de Barcelona, per preu de vint-y-tres mil siscentes lliures, ab tres-centes lliures de axaus per
una vegada tant solament, havent offert antes
sinch-centes llires de axaus a qui se posarie en
dita de vint-y-mília lliures, la qual dita offerí
Francesch Claver, botiguer de teles, y després a
qui se posarie en dita de vint-y-tres mil dos-centes lliures altres tres-centes lliures de axaus, la
qual dita offerí Hierònym Vidal, argenter. Y la
Bolla de Barcelona a Pere Guix, barrater de agulla, ciutedà de Barcelona, per preu de trentavuyt mil sinch-centes lliures, ab tres-centes lliures de axaus per una vegada tant solament.
En aquest mateix die s’és conferit en la casa del
General // 493r // y en lo aposento del receptor
dels fraus [... los fraus] y havia en aquell, y se ha
trobat lo seg[üent]: primo trenta-nou canas,
dos palms tafatà [...] de quatre palms per frau
de Bolla; ítem una cana, quatre palms tafatà [...]
quatre palms; ítem quaranta-sis canas, sis palms
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[Dilluns], a XXVIII. [En] aquest die ses senyories
baxaren en la Llotja de mar de la [present
ciu]tat per fer arrendament de la Bolla de Cervera y Balaguer, que no estavan arrendadas.
En aquest mateix die me han ordenat a mi, scrivà major del General de Catalunya, cusís en lo
present dietari una certificatòria en scrits del
doctor en medecina Hyacintho Gibert, lo qual
fa fe com la malaltia de Ramon Cortada, credenser dels draps de la casa de la Bolla del General
de la present [ciutat] persevera y se troba impossibilitat de poder acudir a la obligació de son offici, com llargament ab dita certificatòria és de
vèurer, que·s assí cusida signada de lletra [.].
Dimecres, a XXX. En aquest die ses senyories són
baxats a la Llotja de mar de la present ciutat per
a fer arrendament de las Bollas de Balaguer y
Cervera, que no estavan arrendadas, y han fet
arrenda-a // 494r // ment de la Bolla de plom y
sagell de [... Bala]guer a Anthoni Banquer, perayre y [abaixador ...] per preu de set-centes
lliures, ab vint-y-[sinch lliures de axaus ] per
una vegada tant solament.
En aquest mateix die s’és partit de [la present
ciutat lo senyor] deputat militar per negocis
seus propis.
En aquest mateix die són baxats consisto[rialment, ab] verguers y massas, acompanyats de
molts [officials del] General en la casa del General a effecte de [arrendar] la Bolla de Cervera,
que no estava arrendada, y, [axí] mateix, per entregar-se y pèndrer possessió dels [en...] y tanallas y demés arreus de la Bolla de Barcelona, [a
effecte] de entregar aquells a Pere Guix, barrater de agulla, [ciu]tedà de Barcelona, arrendador de la dita Bolla per lo [trienni] que comensarà lo die de demà, primer de juliol [del]
corrent any 1677 y finirà lo derrer die de juny
[...], com en effecte han entregat al dit Pere
a. a continuació una certificatòria, transcrita a l’Apèndix 1,
pàg. 1241.

[ 1677 ]

[ 1677 ]

Guix les [coses con]tengudes en lo memorial
que serà baix continuat. Axí mateix han pres
possessió dels drets del General [de] tot lo present Principat y la han donada a Benet Pau, velluter, ciutedà de Barcelona, arrendatari de dits
drets per lo dit trienni, que comensarà, axí mateix, lo die de demà, primer de juliol de dit present y corrent any 1677 y finirà lo darrer die de
juny del any 1680, en què // 494v // [són estats]
presents per testimonis Joan Boni, sabater, y
Agu[... barrater] de agulla, ciutedans de Barcelona. [E los dits] Pere Guix per lo dit arrendament de la Bolla de Barcelona y Benet Pau,
velluter, per lo arrendament dels drets del General, han acceptada la dita possessió, essent
presents per testimonis los sobredits Boni y
Puig.
Segueix-se lo memorial dels encunys y altres cosas entregades al dit Pere Guix per rahó de la
Bolla de Barcelona.
Primo una tanalla per a arrencar ploms. Ítem un
encuny de guarda de desota y altre de demunt
ab lo martell. Ítem una bolsa per a fer las passadas. Ítem una clau del taulell. Ítem altre clau del
piló. Ítem altre clau del armari. Ítem un encuny
de paga. Ítem al calaix del piló y ha un martell y
tres famellas y [...] manifests. Ítem un encuny
de rams y altre de guarda. Ítem duas claus de la
receptoria de la Bolla. Ítem lo credinser dels
draps donà una clau. Ítem altre clau del credenser de las sedas. Ítem lo piló de la tanalla ab sos
cunys y martell. Los demés arreus dels drets del
General se són entregats a [...] Pau, velluter,
arrendador dels dits drets del General de vol
[...]a.
495r

(Juliol MDCLXXVII)
Divendres, a II. En aquest die és baxat lo magnífich racional de [la present casa] a la Llotja de
mar de la present ciutat per a fer co[ntinuar de]
encantar la Bolla de Cervera, que no estava
arren[dada].
Disapte, a III. En aquest die Sebastià Estalella,
en la present ciutat de [Barcelona] habitant,
com a procurador de Pere Bover, pagès de la
[vila] de Igualada, bisbat deb Vich, tauler del
General [de dita] vila, consta de la procura en
poder de Pau Mestre y Am[at], notari públich
de Igualada, al primer del present y corrent mes
de juliol, la qual és assí cusida signada de lletra
A, en dit [nom], constituhit personalment en lo
consistori de ses senyories, ha renunciat en mà y
a. a continuació una procura, transcrita a l’Apèndix 1, pàgs.
1241-1242.
b. a continuació ratllat Barcelona.
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poder de ses senyories, pure, libere et simpliciter,
lo dit offici de tauler, suplicant a ses senyories
sien servits admètrer la dita renunciació. E ses
senyories han acceptada la dita renunciació si et
in quantum et cetera, essent presents per testimonis Joseph Tudó, //495v // [...] y Miquel Sastre, veler, ciutedans de Barcelona.
Dilluns, a V. En aquest die és tornat en la present ciutat y en lo consistori de ses senyories lo
senyor deputat militar.
En aquest mateix die lo magnífich racional és
baxat en la Llotja de mar de la present ciutat,
per estar ocupats los senyors deputats, per fer
continuar de encantar la Bolla de Cervera, que
no estava arrendada.
Dimars, a VI. En aquest die han enviat ses senyories per correu extraordinari al excel·lentíssim senyor lloctinent y capità general de sa magestat, Déu lo guarde, en lo present Principat
dos proposicions de subjectes per a la provisió
de las sinch diputacions locals compresas en la
real [...] y ínterims de aquellas, los quals memorials són assí cusits sig-a // 496r // nats de lletra A
et B.
Dimecres, a VII. En aquest die lo noble Hierònim de [Magarola ...]lat, doctor de la Real Audiència, y lo [magnífich ..., doctor] en quiscun
dret, ciutedà honrat de [Barcelona, ...]ració feta
per los molt il·lustres senyors diputats [y oïdors
...] del General del present principat de Catalunya [de ...] magnífichs assessors y advocat fiscal de [dit General y doctors con]sulents aplicats en jornada de 18 de juny [proppassat ...]
resolt ésser admesa la offerta que los sobredits
[...] com a hereus del noble don Francisco de
Maga[rola ...]sa de don Narcís Sampsó, y dona
Maria Sampsó y [...], cònjuges, a dits molt
il·lustres senyors diputats y oïdors [...] satisfacció a ses senyories de un dèbit de dits quòndam
nobles còn[juges] Sampsons y Vergós de quantitat sis mil set-centes [set lliures], divuyt sous y
tres, en preu y pencions de censals pro[pis del]
dit Magarola y Grimosachs, que reben sobre lo
General de Catalunya. Y per quant alguns de
dits censals patexen algu[nes] nul·litats e o estan obligats a dit General en algunas quan[titats] degudas per los antecessors possessors de
dits censals, y per o[ccasió] de ditas obligacions
y nul·litats sie estat deliberat en la [...] deliberació que, per rahó de ditas cosas, los sobredits
Magarola y Grimosachs hajen de estar de evicció a dit General cada [hu], és a çaber per
aquells censals que per sa part ha donats y
a. a continuació aquestes dues proposicions de subjectes, transcrites a l’Apèndix 1, pàg. 1242.

diff[...], y açò sots speransa del present acte de
obligació, per ço los sobredits, de llur grat y certa sciència, per ells y los seus y de cada hu de
ells, a ssoles cada hu, per son interès convenen y
en bona fe prometen // 496v // [als dits] molt
il·lustres senyors diputats y oïdors absents, y a
mi, notari y [scrivà] major del General per ells
present, rebent, acceptant y [...] que sempre y
en quant en ningun temps constarà y apare[xerà] que los dits censals y cada hu de ells diffinit en paga y sa[tisfacció] de dit deute o part
de aquells estaran obligats per sos [antece]ssors
y possessors que per temps són estats de aquells
per [rahó] de qualsevols quantitats deguessen a
dit General o, altrament, per qualsevols rahons
y causes, estaran a tot lo que serà de[...] per tota
la quantitat diffinida y només y en tot allò que
serà obligació de dret et non aliter. E las ditas
cosas los sobredits Magarola y Grimosachs prometen attèndrer y cumplir, reservar en lo que
toca a cada hu per sa part sens dilació ni scusa alguna, ab restitució y smena de tots gastos,
danys y despesas, y totas obligacions, renunciacions, submissions de for y, en particular, de la
matexa del General de Catalunya, segons stil de
aquella en semblants contractes, scriptura de
ters, obligació de sas [...]nas y béns y del altre
de ells a ssoles cada hu per sa part a deutes fiscals
y reals, y ab jurament llargament. Testes sunt
Hierònim Moler, de família de [...] Magarola,
Jaume Soler, scrivent de Barcelona.»

A, constituït personalment en lo consistori de
ses senyories, ha renunciat en mà y poder de ses
senyories, pure, libere et simpliciter, lo dit offici
de tauler, suplicant a ses senyories fossen servits
admètrer-li la dita // 497v // [renunciació]. E ses
senyories han acceptada la dita renunciació si et
in [quantum] et cetera, essent presents per testimonis lo magnífich Joseph Com[..., doctor]
en quiscun dret, y Anthoni Mascaró, negociant
de [...], en Barcelona habitants.
Disapte, a X. En aquest die s’és partit de la present ciutat lo senyor deputat militar per affers
seus propisa.
498r

Dimars, XIII. En aquest die han rebut ses senyories una [carta ...] lo portantveus de general governador [...] que ha donat a son tinent, com
per ses [senyories ...], la qual carta és assí cusida
signada de [lletra A y del thenor se]güent:
«A. Heb recivido la carta de vuestra señoría y,
atendiendo a [... sentación], he dado orden al governador de Cataluña [que retire el nombra]miento que ha dado a su tiniente, con que, [executado, es lo mis]mo que vuestra señoría pide y a todo
quanto fuere de s[u satisfacción ...] aplicarse con
yguales veras. Dios guarde a vuestra señoría [muchos años]. De Figueras, a 11 de julio 1677. El conde de Monterrey.
Diputados del General de Cataluña.»

En aquest mateix die són baxats ses senyories a
la Llotja de mar de la present ciutat, absent lo
senyor oïdor militar, per fer arrendament de la
Bolla de Cervera, drets de monedas y çafrans
que no estaven arrendats. Y han fet arrendament de la Bolla de [...] ya // 497r // sagell de
cera de dita vila de Cervera a [... pe]rayre y abaxador, ciutedà de Barcelona, [per preu de ...]
lliures per quiscun any, ab sinquanta [lliures de
axaus la primera] vegada tant solament.
Divendres, a VIIII. En aquest die lo magnífich
racional de la present casa és baixat a la Llotja de
mar de la present ciutat per fer continuar de encantar los drets de monedas y çafrans que no estan arrendats.

Dimecres, a XIIII. En aquest die és tornat al consistori de ses senyories lo senyor d[iputat] militar, lo qual era anat fora la present ciutat per negocis [seus] propis.
En aquest mateix die, fent estas cosas ab vot y
parer dels [magnífichs] assessors ordinaris y advocat fiscal del General, lo qual és [assí] cusit
signat de lletra E, han enviat ses senyories per
correu extraordinari a sa excel·lència la proposició de subjectes per dos llochs vaccants de diputats, lo un militar y lo altre real, la qual proposició és assí cusida signada de lletra B.
498v

En aquest mateix die Joseph Sauleda, cavaller,
com a procurador de Francesch Sauleda y Ribot, mercader de la ciutat de Vich, son germà,
tauler del General de dita ciutat de Vich y
col·lecta, consta de la procura en poder de Barthomeu Roig, notari real col·legiat, ciutedà de
Barcelona, als 9 de abril proppassat del present
any 1677, la qual és assí cusida signada de lletra
a. a continuació una procura, transcrita a l’Apèndix 1, pàgs.
1242-1243.
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Disapte, a XVII. En aquest die lo il·lustre fra don
Feliciano Sayol, cavaller del orde y milícia de la
santa casa del Hospital de Hierusalem, comenador de Tortosa, com a procurador de fra don
Ramon de Soler, cavaller de la matexa orde,
batlliu de Mallorca, comenador de la encomanda de Sant Joan de Barcelona, insiculat en diputat ecclesiàstich, consta de sa procura en poder
a. a continuació una relació, transcrita a l’Apèndix 1, pàg.
1243.
b. l’original d’aquesta carta es troba intercalat entre els folis
497v i 498r del dietari.
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de Aloy Llorer a 4 de janer 1676, referendada
de don Emanuel Artíes, la qual és assí cusida
signada de lletra F, en lo dit nom, constituhit
personalment en lo consistori de ses senyories,
ha renunciat lo lloch de diputat ecclesiàstich,
que obté lo dit fra don Ramona // 499r // de Soler, per las causas y rahons [...] procura expressades. E ses senyories, [verbo respondendo, ...]
que admetian dita renunciació [sí y en quant
podien y per capítols] y actes de Cort los és lícit
y permès, [presents per testimo]nis Joan Rossell, passamaner, y [... de] ses senyories, ciutedans de Barcelona.
En aquest mateix die lo doctor en me[cina Jaume ...] ha fet relació en lo consistori de ses [senyories mitjensant jura]ment com Joan Quadras, procurador [fiscal del General, està] en lo
llit ab febra, per lo que està impo[ssibilitat de
acudir a la] obligació y exercici de son offici.
En aquest mateix die han enviat ses senyories [a
sa excel·lència una pro]posició de subjectes per
al lloch de diputat [ecclesiàstich ...], que vacca
per renunciació del llegítim procurador [... de]
don Miquel Soler, batlliu de Mallorca, la qual és
[assí cusida] signada de lletra B.
Diumenge, a XVIII. En aquest die me han ordenat ses senyories a mi, scrivà [major] del General, cusís en lo present dietari un vot dels magnífichs [assessors] y advocat fiscal del General y
doctors consulents aplicats aserca si deuen ses
senyories fer exacció de insiculadors, habili[tat
de] procehir a la extracció fahedora lo die de 22
del corrent, de diputats y oïdors per lo trienni
que comensarà lo primer de agost primer vinent
del present any 1677. Y, axí mateix, si poden
[propo]sar subjectes per al lloch de diputat ecclesiàstich religiós, que vacca per renunciació
del llegítim procurador de fra don Ramon
// 499v // [Soler, com] en dit vot és de vèurer,
que·s assí cusit signat de lletra [... y del] thenor
següent:
«Vot.
Enb lo fet consultat per los molt il·lustres senyors deputats y oïdors de comptes als assessors, advocat fiscal y doctors consulents infrascrits aserca si deuen fer la extracció de
insiculadors habilitadors y procehir a la extracció fahedora lo die de [22] del corrent mes y
any de las personas que han de sortejar en los
puestos de diputats y oïdors de comptes del Gea. a continuació dues proposicions i una procura, transcrites a
l’Apèndix 1, pàgs. 1243-1244.
b. l’original d’aquest vot es troba intercalat entre els folis
499v i 500r del dietari.
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neral de Catalunya per lo trienni de 1677, que
ha de comensar a córrer al primer de agost del
present any, y, axí mateix, si poden proposar al
excel·lentíssim lloctinent general personas en lo
lloch de fra Ramon de Soler, que està insiculat a
diputat ecclesiàstich religiós, per haver comparegut en consistori don Feliciano de Sayol ab
procura de dit fra Ramon de Soler per a renunciar dit lloch, com effectivament lo ha renunciat; vista la reserva feta per lo rey nostre senyor,
que gose en glòria, en la conformació de las
constitucions, capítols de Cort, privlegis, usos y
costums del present Principat; vistos molts
exemplars subseguits en matèria de insiculacions a la dita reserva; vista la procura de dit fra
Ramon de Soler concedida a favor de dit don
Feliciano Sayol; vista la renunciació del lloch de
// 500r // deputat ecclesiàstich en què estava [insiculat dit don Ramon] de Soler, feta per dit Sayol, son procurador, [en mà de dits senyors] deputats; vist un exemplar de una [renunciació de
un] lloch de oïdor ecclesiàstich en què venia
[insiculat ...] Aguiló, canonge de la santa Iglésia
de [Tortosa, com és de] vèurer llargament en lo
dietari [trienni 1613, foli ...] 170 et 171; vist altre exemplar en lo [dietari 16..., en] jornada de
15 de juliol 1659, en lo [qual se troba un] lloch
de oïdor militar renunciat en [mà dels senyors
di]putats, y en lo llibre dels Decrets Copiats en
[la Present Casa], foli 237 se llitg que lo excel·lentíssim senyor marquès de [Mortara],
tunch lloctinent general, en dita jornada se [serví enviar un] decret en forma de Cancellaria ab
lo qual ano[menava a] un subjecte en un lloch
vaccant per renunciació [feta] devant los tunch
deputats, com sa excel·lència narra en dit [decret]; vistos altres exemplars, és a çaber, de visitadors [...] en lo dietari de 1653, foli 15, y en
dietari 166[5, foli ...], en lo quals los molt il·lustres senyors deputats accep[taren] las renunciacions als visitadors extrets; vist que [...] mateix
los dits molt il·lustres senyors diputats accepta[ven] las renunciacions dels officis de gràcia
encara que [per] la provisió de aquells tingan de
proposar personas a sa magestat, Déu lo guarde, en virtut de la reserva, com se trau del exemplar y memorial per part dels molt // 500v //
il·lustres senyors deputats del trienni 1660,
que·s llitg en lo die[tari de] dit trienni en jornada de 25 de dezembre [...], foli 97; vist lo que
se havia de vèurer; vistas dos cartas [scritas] per
dits molt il·lustres senyors diputats al excel·lentíssim senyor lloctinent en jornadas dea ... y 17
del corrent mes y any, [envia]des per extraordinaris, ab las quals representaven a sa excel·lència
lo disposat per capítols de Cort y observanças
de la present casa aserca de las insiculacions, habilita[...] y necessitat de extracció en las jornaa. a continuació un espai en blanc d’uns 10 mms.

das disposades acostumades; attès y conciderat
que de las diligèncias fetas per los molt il·lustres
senyors diputats resulta haver complert a sa
obligació fins lo die de vuy, en orde a las insiculacions, suposat que antes del die de 15 de juliol
se pogueran persuadir, que per dita diada tindrian [...] insiculacions, per haver dits senyors
diputats proposat los subjectes per als llochs
vaccants en son acostumat temps; attès també y
conciderat que las insiculacions no depenjan
després de la reserva de la disposició de dits
molt il·lustres senyors diputats, sinó de la aprobació de sa magestat respecte de las personas
proposadas y, axí lo tràurer insiculadors havia
de ser de ningun profit, antes bé de molta molestia y gasto per la casa, per quant, segons dit
capítol de las Corts 157[... sa] // 500/1r // excel·lència ausent, no retarden la ex[tracció y ...]
antes dels 22, en què se deu fer la [extracció de
diputats] y oïdors, se poran fer unas protes[tas
ab las ...]ve lo dret de la present casa y se
mani[feste que ...] fet las extraccions de insiculadors [y habilitadors en los] dies acostumats, y
també si no se fa la [extracció ...] de santa Madalena no és per culpa de ses [senyories, sinó
per les] rahons sobreditas, y axí ho sentan, salvo
et cetera, [...] 17 de juliol 1677.

De tot lo que havent fet dit síndich relació de
paraula al molt il·lustre consistori, tornà, de
orde de ses senyories, al dit excel·lentíssim senyor marquès y li digué que estava bé al molt
il·lustre consistori de què sa excel·lència entregàs la carta del excel·lentíssim senyor lloctinent general lo endemà, com havia dit y en la
forma que aparexia a sa excel·lència, perquè, per
quant lo molt il·lustre consistori havia resolt de
enviar a sa excel·lència esta nit son síndich per a
suplicar-li re[...] ditas insiculacions, vehent que
los correus havia enviat no eren tornats, y que,
axí, stimaria lo molt il·lustre consistori a sa excel·lència, a effecte de suspèndrer lo enviar dit
síndich o enviar-lo, li donàs notícia de si a cas sa
excel·lència aprovava ditas insiculacions. Al que
dit excel·lentíssim senyor respongué que aportava las ditas insiculacions y tots los despaigs y
que en lo endemà los entregaria junt ab la carta
a ses senyories. Y, havent-li preguntat més havant dit síndich si aportava sa excel·lència també
lo despaig de la subdelegació, sa excel·lència li
respongué que jaa ho veurian ses senyories ab la
carta del excel·lentíssim senyor lloctinent general. De tot lo que puntualment ha fet relació //
501r // [de] paraula a ses senyories y després la
present en scrits.

Campderrós, assessor. Figuerola, fisci Generalis
advocatus. [Pons, assessor]. Valencia, consulens.
[...]»

Dilluns, a XVIIII. En aquest die ha fet relació lo
doctor Pere de [Cardona][...] lo offici de síndich del General, com havent [ses senyories]
[...], per medi de un de la família del excel·lentíssim [senyor] marquès de Laganés, un recado
de dit excel·lenstíssim senyor junt ab una carta
del excel·lentíssim senyor lloctinent y capità general, és anat [...] del molt il·lustre consistori a
les onse horas del matí, [...] lo dit síndich al dit
excel·lentíssim senyor marquès y li ha [dit com],
ab la confiança en què estaven de que sa excel·lència los entregaria las insiculacions aquest
matí, havian fet [publicar] las cridas de la extracció de insiculadorsb, assenyalant per a dita
extracció la una hora passat mitgdie. Y que com
lo temps de aquí a la Madalena és [tant] curt y
lo quefer tant gran, havent-se de fer la insiculació y habilitació, estimarian a sa excel·lència entregàs a dit síndich las ditas insiculacions y los
demés despaigs que té [...] excel·lentíssim senyor lloctinent general. Al que li ha respost dit
excel·lentíssim senyor que no podia entregar ditas insiculacions y despaigs ara perquè se havian
de fer unas còpias, però que tornàs dit síndich a
dit excel·lentíssim senyor a las sinch de la tarda
que las hi entregaria.

En aquest mateix die ha fet relació lo doctor
Pere de [Cardona], servint lo offici de síndich
del General, com de orde [de] ses senyories, a
las set de la tarda de dit die, s’és conferit ab lo
senyor marquès de Laganés, general de la cavalleria, y [ha] dit que los molt il·lustres senyors
diputats y oïdors havian [...] que sa excel·lència
ere arribat a esta ciutat, havian resolt enviar dit
síndich per a què sa excel·lència se servís participar-los si tenia [algu]na notícia de la causa de la
detenció en enviar lo excel·lentíssim senyor
lloctinent y capità general las insiculacions y en
respòndrer al molt il·lustre consistori a las cartas
que, ab differents correus, li havia scrit. Al que sa
excel·lència respongué que aportava carta de dit
excel·lentíssim senyor lloctinent per ses senyories, la qual enviaria. Y, havent-li dit, dit síndich,
que si a sa excel·lència aparexia d[ita] //500/1v //
[...] molt il·lustres senyors diputats, que no·s
disgregassen, perquè sa [excel·lència tenia] que
enviar-los dita carta, dit excel·lentíssim senyor
digué que [aguar]dàs dit síndich, que li donaria
la carta. Y, havent [anat] dit excel·lentíssim senyor en altre aposento, al cap de rato, isqué [de
din]tre lo cavallerís y digué a dit síndich, de part
de sa excel·lència, que digués als molt il·lustres
senyors diputats y oïdors que lo endemà ó entregarie a ses senyories dita carta.
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En aquest mateix die, attenent ses senyories a
las cridas manadas publicar per a fer extracció de
a. jo per ja.
b. a continuació ratllat assenyaladament.
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insiculadors per la una hora passat migdie, y que
los magnífichs assessors y doctors // 501v // consulents cridats en la present casa han tinguda
difficultat en la dita extracció de insiculadors,
per no tenir encara ses senyories lo memorial de
la nominació de sa magestat, que Déu guarde,
lo qual memorial à remès sa excel·lència per
medi del excel·lentíssim senyor marquès de Laganés, ni speran tenir aquell fins a la sinch horas
de la tarda, segons relació del síndich del General, són entrats en lo aposento a hont fan sa contínua residènçia los dits magnífichs assessors y
advocat fiscal del General, a hont se trobaven
los magnífichs senyors don Victoriano de Valdà
y doctor Lluís València, junt ab los assessors. Y
havent preguntat ses senyories si seria bé fer dita
extracció de insiculadors per no faltar a la solemnitat de las cridas o bé si aguardarian a las
sinch de la tarda a effecte de obtenir lo dit memorial, a què és estat respost per dits assessors y
consulents que aguardassen ses senyories fins la
dita hora de las sinch de la tarda, fent estar lo
síndich del General en la casa o palàcio del dit
excel·lentíssim senyor marquès de Laganés a effecte de solicitar la entrega de dit memorial y
que després aconcellaran lo fahedor.

vuy vaccants. Y no se ha fet extracció de insiculadors per no venir las insiculacions despachades
en deguda forma, per venir fimades del excel·lentíssim senyor marquès de Laganés, y la
subdelegació que ha fet sa excel·lència en persona de dit senyor marquès de Laganés ésser contra las generals constitucions, per ser la dita subdelagació en orde a officis y ús de jurisdicció y
no poder-la exercir en Catalunya persona strangera, exceptat lo excel·lentíssim senyor lloctinent general.

En aquest mateix die és vingut en la present
casa y consistori de ses senyories Balthazar
Oriol y Marçer, menor, y entregat a ses senyories los memorials de las insiculacions de diputats y oïdors y dels officis de la present casa fins

Dimars, a XX. En aquest die ha fet relació dit
síndich, com poch antes // 502v // de tocar la
una passada mitjanit, de orde de ses senyories,
s’és conferit en casa del excel·lentíssim senyor
marquès de Leganés, a effecte de dir-li, com li
ha dit, de que lo molt il·lustre consistori havia
consultat ab sos assessors y tres consulents lo
despaig de la subdelegació de sa excel·lència per
a vèurer si aquell venie en la deguda conformitat y si encontrava en res ab constitucions ni capítols de Cort, y que havent los dits trobat algunas difficultats en dit despaig de subdelegació
havian demanat al molt il·lustre consistori més
consulents, com en effecte se’ls ne havien aplicats quatre més, que en tots són estats deu juristas. Que estos, unànimes y conformes, havien
respost al molt il·lustre consistori que en dit
despaig de subdelegació havien trobat dos reparos, lo un de molta concideració y lo altre que
no dexave de ser-o un tant conciderable. Lo primer, ço és, de que dit despaig ere en favor o en
persona de sa excel·lència, que per no ser natural
del present Principat no podie exercir jurisdicció en ell segons constitucions de dit Principat.
Y lo segon, que no constava del special poder de
sa magestat a dit excel·lentíssim senyor compte
de Monterrey y per a poder subdelegar en la
conformitat que en semblants casos se havia stilat en la present casa. Y que encara que se parexia
que aquesta segona difficultat podria tenir alguna solució o reparo, emperò que la primera aparexia insenable, y que, per consegüent, no podia
lo molt il·lustre consistori admètrer dita subdelegació, assegurant a sa excel·lència que estava
ab viu senti- // 503r // ment dit molt il·lustre
consistori de no poder en [...] de sa excel·lència
en que dita insiculació corregués [per] [...] y
que obstàs al dit lo disposat per constitucions
del present Principat, la observança de las quals
tenan juradas. Y que axí o participavan a sa excel·lència per medi de dit síndich, com axí mateix al excel·lentíssim senyor compte de Monterrey per medi de extraordinari que despatxava
encontinent per a què sa excel·lència provehís
de remey.

a. a continuació un manament i una carta transcrits a
l’Apèndix 1, pàgs. 1244-1245

Al que dit excel·lentíssim senyor marquès de
Laganés ha respost que tenia en son poder cò-

En aquest mateix die ha fet relació lo doctor
Pere de Cardona, servint lo offici de síndich del
General, com de orde de ses senyories, a les
sinch horas de la tarda, s’és conferit ab lo excel·lentíssim senyor marquès de Laganés, inseguint lo que al matí de dit die li havia dit dit excel·lentíssim senyor de que li entregaria las
insicu-a // 502r // lacions y los demés despaigs. Y
havent [...] li ha dit que tornàs al entrar la nit,
que [alashoras esta]ven despachant, com en effecte és tornat [dit] [...]tocadas las vuyt en casa
dit excel·lentíssim senyor. Y [havent] [...] sa excel·lència li ha dit que lo secretari de la [província] [...] de mitja hora aportaria ditas insiculacions a la [present casa], y li ha entregat dit
excel·lentíssim senyor lo despaig de [la] [...] delegació feta per lo excel·lentíssim senyor compte de Monterrey, loctinent general, al dit excel·lentíssim senyor marquès de Laganés
[...][que] lo entregàs al molt il·lustre consistori,
com en effecte [ac]tualment lo ha entregat, lo
qual despaig de delagació, junt ab la còpia del
despaig de sa magestat, que Déu guarde, són
assí cusits, signats de lletras A et B.
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pia del special poder y facultat donada per sa
magestat a sa excel·lència [lo] senyor compte de
Monterrey, la qual enviaria encontinent al molt
il·lustre consistori junt ab una carta per lo excel·lentíssim senyor compte de Monterrey per a
què la enviassen a dit excel·lentíssim senyor per
dit extraordinari, y que seria cosa forta loa voler
lo molt il·lustre consistori de que dit excel·lentíssim senyor compte de Monterrey remetés lo original de dit special poder. Y en orde
a no ser natural d’esta província, ha respost que
sa magestat havia donat facultat libre a dit excel·lentíssim senyor compte de Monterrey per a
elegir la persona que li aparexeria y que axí havia
pogut fer la nominació havia fet, puix dita facultat no·l cortava a que hagués de ser natural d’esta provínçia, y que lo demés seria fer la nominació de dit molt il·lustre consistori y no dit
excel·lentíssim senyor compte de Monterrey. Y
que no tenia lo consistori que tenir pesar del dit
per quant sa excel·lència no·l tenia algun, per ço
que lo fer dita insiculació no era cosa de son
geni y sols ere per obehir los ordes de dit excel·lentíssim senyor //503v // compte de Monterrey en lo que lo havia honrat y fet confiança de
sa persona.
En aquest mateix die me han ordenat ses senyories a mi, scrivà major del General, cusís en lo
present dietari un vot dels magnífichs assessors,
advocat fiscal del General y doctors consulents
aplicats que·s troban junts en la present casa,
aserca la substitució per sa excel·lència feta a favor del excel·lentíssim marquès de Laganés, per
la insiculació de pròxim fahedora, y si se ha de
passar a extracció de insiculadors, ab què són de
vot y parer no·s passe a la dita extracció y altres
cosas en lo dit vot més llargament contengudes,
lo qual és assí cusit, signat de lletra A y del thenor següent:
«Ab. En lo fet consultat per los molt il·lustres senyors deputats y oïdors de comptes del present
principat de Catalunya als assessors y advocat
fiscal y consultors aplicats, sobre si se procehiria
a la extracció de insiculadors per a la fahedora lo
dia de 22 de juliol del corrent any, ab los despaigs remesos per lo excel·lentíssim senyor
compte de Monterrey, lloctinent y capità general de Catalunya, en y ab los quals sa excel·lència
substitueix tot son poder sobre las disposicions
de la extracció fahedora dit die de 22 de juliol
en la persona del excel·lentíssim marquès de Laganés, en virtut de poder special de sa magestat,
que Déu guarde, cotat en dita substitució, en
a. a continuació ratllat molt il·lustre.
b. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
503v i 504r del trienni 1674-1677.- A interlineat al marge esquerre.
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virtut de la qual dit senyor marquès de Laganés
entregà a la // 504r // casa las insiculacions vingudes de Madrid, firmades per dit senyor marquès de Laganés en forma de Cancelleria, offerint-se lo dupte de no constar del decret real [en
virtut del] qual se féu dita substitució y lo no ser
natural del present principat de Catalunya dit
senyor marquès de Laganés, [vista la] deliberació feta per ses senyories aa ... del corrent mes.
Vist lo capítol de Cort 8 del nou redrés del General de las Corts del any 1599. Vist lo vot fet
per los magnífichs assessors, advocat fiscal y altres doctors aplicats als 17 del corrent mes y
any, y tot lo que en aquell se és discorregut y
mencionat. Vistes les constitucions 2, 3 y 11, títol «Que tots los officials en Catalunya». Vist
tot lo que offeria vèurer sobre lo present fet.
Attès y conciderat que encara que cesse lo primer reparo que·s tingué sobre la admissió de
dita substitució, per no constar aleshores del
decret real en virtut del qual aquella se feya, per
quant després consta de dit decret, per còpia
que de aquell en deguda forma entregà al síndich de la present casa lo dit senyor marquès de
Laganés, però com reste en peu la segona difficultat de haver-se fet dita substitució en la persona de dit senyor marquès de Laganés, lo qual
no és natural de Catalunya, y així bé se encontra
ab las ditas constitucions 2, 3 y 11, en les quals
expressa y litteralment se disposa que ningú que
no sie natural del present Principat puga exercir
jurisdicció alguna, axí ordinària com delegada,
exceptat la persona del excel·lentíssim senyor
lloctinent general, y no·s pot duptar que dita
substitució conté en si commissió de jurisdicció
y // 504v // se prova de les mateixes lletres despatxades per lo dit senyor marquès de Laganés y
dirigides als dits molts il·lustres senyors diputats
y oïdors de comptes en les quals és la clàusula
«Vós diem y manam», etcètera. Y per consegüent, dits senyors deputats y oïdors de comptes no poden admètrer dits despaigs, ni en execució de aquells procehir als actes de insiculació
y demés que són menester per a la extracció fahedora dit die de 22 de juliol, y així bé concórrer totes les rahons prudentment ponderades en
lo dit vot de 17 del corrent per a no haver-se de
tràurer insiculadors, ni habilitadors, ni procehir-se a la extracció de 22 del present.
Per ço, són de vot y parer que dits molt il·lustres
senyors diputats y oïdors de comptes no sols no
deuhen fer la extracció de insiculadors sinó que
ans bé és de sa obligació suspèndrer aquella per
ara, fins que se conseguescan los despaigs convenients en la forma stilada en la present casa, y
per a dit effecte se fassen las diligèncias de enviar
persona al excel·lentíssim senyor lloctinent y ala. a continuació un espai en blanc d’uns 5 mms.
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tres si apareixian necessàries, segons lo que occorrerà y axí ho senten. Salvo semper, et cetera.
En Barcelona, als 19 de juliol 1677.

que no se passe a extracció de insiculadors que
primer no tinguen ses senyories las insiculacions
despachades en deguda forma.

Campderros, assessor. Valencia, consulens. Joffreu, consulens. Don Petrus de Potau, consulens.
Figuerola, fiscalis Generalis assessor. Pons, assessor. De Valda, consulens. Costa, consulens»a.

Dijous, a XXII. En aquest die és tornat en la present ciutat y consistori de ses senyories, a les set
horas de matinada, Joan Francesch Sauleda, qui
en lloch del síndich del General se ere conferit
en laa // 506r // vila de Olot ab los despaigs per a
sa excel·lència [de què] [...] en lo llibre de Deliberacions corrent, sots jornada [de][...], entregat a ses senyories una carta de resposta de sa
excel·lència [...] que és así cusida, signada de
lletra A.

Dimecres, a XXI. En aquest die lo doctor Pere
Colell, notari real col·legiat [de número de Barcelona], com ha procurador del reverent Salvi
Estanyol Balle, [en theologia doctor] y canonge
de la Santa Iglésia de Gerona, com de sa procura consta en poder del doctor Narcís Martorell,
notari públich de Gerona, [...] de juliol del corrent any, que·s assí cusida, signada de lletra B,
en lo dit nom constituhit personalment en lo
consistori de ses senyories, ha renunciat la nominació y insiculació en son favor feta del lloch
de oïdor ecclesiàstich que obté de la Iglésia de
Gerona.
E ses senyories, verbo respondendo, dixerunt que
acceptaven dita renunciació si et in quantum,
etcètera. Essent presents per testimonis Joseph
Blanch y Joan Rossell, verguers de ses senyories.
En aquest mateix die, a les nou horas de la nit,
se són juntats en la present casa las personas
baix scritas dels tres estaments, convidades primer per orde de ses senyories, ço és, per lo estament ecclesiàstich los senyors, lo doctor Anthon Sala y Cudina, canonge de Vich, lo doctor
Pere Benet Atxer, lo doctor Rafel Bacó, canonges de Barcelona. Per lo estament militar los senyors don Francisco Gamis y Falcó, don Carlos
de Llupià, don Bernat Aymerich. // 505v // Per
lo estament real los senyors doctor Miquel Grimosachs, doctor Gismundo Buffill, Jacintho Sagrera, Joseph Melich, ciutedans honrats de Barcelona.

E poch aprés és vingut a la present casa Francisco de Avendango, [...] del excel·lentíssim senyor marquès de Laganés, y ha entregat a ses senyories [...] una carta del excel·lentíssim
compte de Monterrey responent [més llarga]ment a la dita carta que per lo dit Juan Francesch Sauleda [...] fou reportada, la qual axí mateix és assí cusida, signada de lletra B. Y,
juntament, ha entregat dit don Francisco de
Avendango a ses senyories los memorials dels
llochs [vaccants] de diputats y oïdors y officis de
la present casa firmats per lo dit excel·lentíssim
senyor lloctinent general.
En aquest mateix die, poch aprés se són juntats
en la present casa las personas dels tres estaments infrascritas, ço és, per lo estament ecclesiàstich los senyors doctor Anthon Sala y Cudina, canonge de Vich; doctor Pere Benet Atxer,
doctor Rafel Bacó, don Daniel Sayol, canonges
de Barcelona. Per lo estament militar los senyors don Francisco de Areny y Toralla, baró de
Claret, don Carlos de Llupià, don Bernat Aymerich y Cruïlles. // 506v // Per lo estament real
los senyors, lo doctor misser Miquel Grimosachs, lo doctor misser Gismundo Boffill, Hyacintho Sagrera y Xiffré, Joseph Melich, ciutedans honrats de Barcelona.

Als quals és estat proposat per ses senyories,
després de haver-los estat llegit per orde de ses
senyories per mi, scrivà major del General, tot
lo obrat en orde a la extracció de insiculadors y
habilitadors la extracció fahedora, segons disposició de capítols de Cort, lo die de demà, y las
difficultats ponderades per los magnífichs assessors, advocat fiscal y doctors consulents ab los
dos vots per est effecte fets, que aconcellassen a
ses senyories lo que devien obrar estant tant
vehins al die de demà que se ha de fer la extracció de diputats y oïdors. Y tots los dits senyors,
unànimes y conformes, són estats de vot y parer
dels magnífichs assessors y doctors consulents

Als quals, per orde de ses senyories, són estades
llegides las dos subsditas cartas, estant-hi presents axí mateix los magnífichs assessors, advocat fiscal del General y doctors consulents aplicats, als quals poch antes se havia comès la
resposta de las sobreditas dos cartas de sa excel·lència. Y després de llegidas las duas dos cartas per mi, scrivà major del General, és estada
axí mateix llegida la resposta feta per dits magnífichs assessors, advocat fiscal del General y
doctors consulents aplicats. E les dites persones
dels tres estaments, unànimes y conformes, són
estats de vot y parer que se enviàs la dita carta a

a. a continuació una procura transcrita a l’Apèndix 1, pàg.
1245.

a. a continuació dues cartes transcrites a l’Apèndix 1, pàg.
1246.

250

sa excel·lència per correu ordinari, fent una embaxada per al excel·lentíssim senyor marquès de
Laganés en la forma següent:

cel·lència fer y ordenar tot lo que convindrà tocant a la insiculació dels llochs vaccants de diputats y oïdors que de present se està fent, per a
què la extracció de pròxim fahedora de diputats
y oïdors tinga són degut compliment en lo dia
acostumat, com més llargament en dit decret és
de vèurer, que·s assí cusit, signat de lletra B. Y
axí mateix los memorials de las insiculacions de
deputats, oïdors y officis de la present casa de la
Diputació, los quals (són) consignats de lletras
C y D.

«Excel·lentíssima senyor.
Trobat lo consistori dels diputats y oïdors de
comptes del General de Catalunya ab viu sentiment de no poder lograr la mercè que lo excel·lentíssim lloctinent li feia subdelegant a vostra excel·lència per las insiculacions que se han
de fer, per tantes rahons com en vostra excel·lència concorren, y en particular per lo que
tota Catalunya confessa dèurer // 507r // a la excel·lentíssima persona de vostra excel·lència, las
que ho impedeixen y no·ns donen lloch a poder
gosar aquest favor, se servirà vostra excel·lència
manar compèndrer de la que scrivim a dit excel·lentíssim senyor lloctinent, còpia de la qual
possam en mà de vostra excel·lència, y enviarà
lo consistori dita carta per un extraordinari, suplica a vostra excel·lència se servesca servir-se de
son affecte y disposar del consistori en tot lo
que judicarà ser a propòsit per al servey de vostra excel·lència. Y tenint gust vostra excel·lència
de manar [scriure] per lo mateix extraordinari,
se despedirà aquell en lo punt que vostra
excel·lència se servirà manar enviar les cartes al
consistori, que reste sempre al desitg de servir a
vostre excel·lència, entregant-li còpia de la dita
carta».

En aquest mateix die y poch antes de la extracció de insiculadors ses senyories me han ordenat
a mi, scrivà major del General, me conferís, com
en effecte me so conferit, en lo aposento dels
magnífichs assessors y advocat fiscal a effecte de
dir, per orde de ses senyories al dit advocat fiscal, com en effecte li he dit, que miràs y se entremetés molt bé si vagava algun lloch que no
fos insiculat, antes de fer-se la insiculació; que
altrament correrie per son compte si després
vaccave algun lloch. A què ha respost dit advocat fiscal que exa obligació també la tenien ses
senyories y demés officials del Generala.
508r

La qual embaxada fonch comesa als senyors
don Bernat Aymerich y Cruïlles y Hyacintho
Sagrera y Xiffré.
E poch aprés, tornats que són estats los dits embaxadors han fet relació en lo consistori de ses
senyories que lo dit senyor marquès de Laganés
havia respost que no tenien ses senyories que
enviar a sa excel·lència la dita carta per correu
extraordinari, per quant acabava de rèbrer un
despaig del excel·lentíssim senyor virrey subrrogave persona hàbil per a què entrevingue en la
insiculació de pròxim fahedora, restant ab stimació deguda del bon affecte de ses senyories y
que luego enviaria lo dit despaig.
En aquest mateix die, per medi de Balthazar
Oriol y Marçer, donsell, és estat entregat a ses
senyories un decret despatxat //507v // en deguda forma de Cancelleria del excel·lentíssim senyor lloctinent general de sa magestat, Déu lo
guarde, en lo present Principat, en favor del
molt il·lustre senyor don Joseph de Rocabertí,
balle general, per a què per esta vegada tant solament puga en nom y com a representant sa exa. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
506v i 507r del trienni 1674-1677.
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Divendres, a XXIII. En aquest die han enviat ses
senyories al molt il·lustre [senyor don Joseph]
de Rocabertí, balle general, com a tenint expresa [delegació de] sa excel·lència, dos proposicions de subjectes de llochs vaccants [...] [de]
oidors de tots estaments, los quals són assí cusits, signats de números 1 et 2.
En aquest mateix die, instant lo magnífich doctor Martí Figuerola, advocat fiscal del General,
és estada presentada a ses senyories una protesta
requerint a mi, scrivà major del General, lleve
acte de aquella, lo qual és del thenor següent:
«Moltb il·lustre senyor.
La nominació de advocat fiscal per vostra senyoria feta de la persona del doctor en drets
Franciso Portell, per lo negoci tocant a la insiculació del excel·lentíssim senyor duch de Medinaceli y de Alcalar, com a compte de Empúries, en la bolsa de diputat militar, encara que
feta ab pretexte de ser lo doctor en drets Martí
Figuerola advocat fiscal ordinari de la present
casa, advocat dels excel·lentíssims senyors condestable de Castilla y duquessa de Frias y de
Cardona, per contradir a dita insiculació lo llegítim procurador de dits excel·lentíssims senyors, és dita nominació de advocat fiscal impea. a continuació cinc documents transcrits a l’Apèndix 1,
pàgs. 1246-1251.
b. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
507v i 508r del trienni 1674-1677.

[ 1677 ]

[ 1677 ]

ditiva y perturbativa al exercici del offici de advocat fiscal que obté dit Figuerola, y molt prejudicial, no sols a las prerrogativas de dit son offici
però encara a las de la present casa, ja per ser
feta il·legítimament y en cas no permès y contra
llur voluntat, però encara contra disposició dels
capítols de Cort que disposan no poder-se crear
officials nous. Y que tot a ser extraordinari que
no pot fer lo official //508v // propi a qui toca fer
se deu fer per altro official de la present casa que
més pròpiament atoca. Y de altra part, que los
advocats fiscals, majorment lo de la present casa
que no vota en las causas ni menos en la de dita
insiculació, no·s donan per suspectas ni per
semblant pretext encara que oposat per la part
se’ls pot impedir la interesència y funcció de llur
offici, sens que conste ni puga constar que dit
Figuerola, com a advocat de dits excel·lentíssims senyors, haja firmat paper algú, ni intrevingut en aconcellar cosa alguna tocant a la matèria
de dita insiculació, antes bé en la decisió de
aquella intrevé lo doctor en drets Lluís de
València y lo noble don Anthon de Camporrells, advocat y procurador repective de dit excel·lentíssim senyor duch de Alcalà, no obstant
la recusació oposada en aquells per lo procurador de dits excel·lentíssims senyors condestable
de Castilla y duquesa de Frias y de Cardona, a
vista de la oposada a dit Figuerola.
Per lo tant, dit Figuerola, per la conservació de
las prerrogativas de dit son offici y que en tot
temps conste haver contradit al prejudici se fa
aquelles y a dits capítols de Cort, sens emperò
nota alguna de dit doctor Portell, diu de nul·litat omni meliori modo de dita nominació de advocat fiscal y de tots actes fets per aquell. Y
suplica dit Figuerola, y en quant menester requereix, ab lo degut onor que·s deu, no perturbe ni impedesca vostra senyoria lo exercici del
offici de advocat fiscal ordinari de la present
casa, ni permeta que altri exercesca aquell, requerinta // 509r // al scrivà major de la present
casa lleve acte de la presentació [...]».
E los dits molt il·lustres senyors deputats y oïdors
de comptes del General de Catalunya, absent lo
senyor oïdor real del consistori, [...] respost de
que ells no han feta tal nominació de [...] advocat
fiscal, ni menos deliberació alguna sobre [dita nominació y que] protestan contra dit doctor Martí
Figuerola, advocat fiscal, y la pocha attenció que
ha tinguda a dit molt [il·lustre][consistori] no havent feta tal nominació. En lo qual acte de [presentació] y resposta foren presents per testimonis
Francisco Maurici, notari real col·legiat, y Juan
Rossell, passamaner, ciutedà de Barcelona.
a. a continuació sis documents transcrits a l’Apèndix 1, pàgs.
1251-1253.
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En aquest mateix die, per medi de Balthazar
Oriol y Merçer, han rebut ses senyories dos memorials de subjectes insiculats y altres tres decrets fahents per la insiculació que de present se
està fent, los quals papers són assí cusits, signats
de números 3,4,5,6,7.
Disapte, a XXIIII. En aquest die lo procurador
fiscal del General ha presentada una supplicació a ses senyories requirint a mi, scrivà major,
cusís aquella en lo present dietari, la qual súplica ab resposta de ses senyories al peu de aquella és assí cusida, signada de lletra B y del tenor
següent:
«Ba. Molt il·lustre senyor.
Després de haver fet la insiculació y estant vuy
mirant y com- // 509v // provant lo procurador
fiscal les persones que novament se són insiculades, per regonèxer si ditas personas patian alguna excepció per la qual no pogués concórrer, ha
trobat vacant tres llochs de oïdors reals de la
ciutat de Gerona que no se han insiculat, com
són lo lloch vaccava per Francisco Miquel per
haver aquell mudat de estat, altre lloch que vaga
per mort de Joseph Ferrer, mercader de Gerona, y lo altre de misser Narcís Camps que vuy se
troba oÿdor real per haver-lo mudat vostra senyoria a diputat real, lo que encontinent ha notificat de paraula a vostra senyoria per a què se
servís disposar la provisió y insiculació de dits
llochs en la forma acostumada. Per lo que suplicant ab esta lo mateix, omni meliori modo, y que
la present sie posada en dietari. Los drets fiscals
sempre salvos. Altissimus, et cetera. Figuerola,
fiscalis Generalis advocatus.
Oblata XXIIII julii MDCLXXVII. In consistorio, et
cetera. Et domini deputati, intervenientibus dominis auditoribus computorum, dixerunt al
magnífich advocat fiscal y procurador fiscal, essent presents en lo consistori, que tinguessen
cuidado en saber si vacaven altres llochs per a
què no se hagués de fer altre extracció. E los
dits han respost que en tot lo que·ls tocarà respecte de obligació segons capítols de Cort y segons la occasió en què se’ls dóna la dita advertència, procuraran en cumplirb //511r // a llur
obligació en lo que respecte los toca com
creuen o han fet fins ara, sens poder-se’ls imputar culpa alguna, y que tant ses senyories com
los demés officials de la present casa los incumbeix de divulgar si saben o tenen notícia de vaca. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
508v-509r del trienni 1674-1677. - B interlineat al marge esquerre.
b. a continuació una proposta transcrita a l’Apèndix 1, pàg.
1253.

car ningun lloch per evitar los danys y gastos se
offeririen a la Generalitat de fer lo contrari».

E seguidament, en presència de dits braços, ses
senyories [feren] extracció de nou personas,
tres de cada stament, ecclesiàstich, militar y real,
en habilitadors, ço és: Per lo estament ecclesiàstich los senyors don Joseph de Camporrells, ardiaca de Andorra y canonge de Urgell, lo doctor Francisco de Amigant, canonge de la Seu de
Barcelona, fra don Joseph Bru y Canta. Per lo
estament militar los senyors don Anthon de Paguera, Francisco Vilallonga y Xammar, don Joseph Terré. Per lo estament real los senyors lo
doctor misser Francisco Portell, lo doctor misser Joseph Pont y Llombart, mestre Ramon
Fontana.

En aquest mateix die, vaccant lo lloch de oïdor
real [de la] mà major de Gerona per munta del
doctor misser Narcís Camps, de present oïdor
real, han enviat ses senyories per medi del síndich del General al molt il·lustre senyor don Joseph de Rocabertí, batlle general, com a tenint
special delegació de sa excel·lència, lo memorial
que·s assí cusit, signat de lletra A.
En aquest mateix die estant fent lo acte de la insaculació del lloch de oïdor real de mà major de
Gerona, que ha vaccat per munta de misser
Narcís Camps de oïdor a deputat, havent lo
procurador fiscal del General opposada excepció a Gaspar Garçia, mercader, dient non potest
quia est receptor Bajulia Generalis Catalonia,
ha respost lo dit Garçia que no entenia que tal
excepció pogués opposar-li lo dit procurador
fiscal, ni menos impedir-li la sort de insiculador
y altres a què pogués ser extret, per rahó que
son offici no era de jurisdicció, protestant de
tots danys y gastos, requirint a mi, scrivà major
del General, de les predites coses ne llevàs acte,
sent presents per testimonis Barthomeu Roig y
Francisco Maurici, notaris reals col·legiats.
511v
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En aquest mateix die han rebut ses senyories,
per medi de Balthazar Oriol y Merçer, menor,
lo decret de la insiculació per lo lloch de oïdor
real de mà major de Gerona, que vacca per
munta del doctor misser Narcís Camps de oïdor
a deputat, lo qual és assí cusit, signat de lletra C.
Y axí mateix altre decret perquè sie corregit lo
error de un nom de un insiculat en la bolsa del
síndich del General de Catalunya, lo qual és assí
cusit, signat de lletra D.
Diumenge, a XXV. En aquest die a la una hora
de la matinada y hagué braços en la present casa
per a fer extracció de nou habilitadors, tres de
cada stament, ço és, ecclesiàstichs, militars y
real, conforme disposició de capítols de Cort,
per habilitar las personas que poden ser insiculades a deputats y oïdors de comptes. Y serviren
de braços los testimonis que foren los següents:
Per lo estament ecclesiàstich los senyors lo doctor fra Joseph de Jalpí y Julià, lo doctor Francisco de Amigant, canonge de la Seu de Barcelona,
lo doctor Pau Castanyer, canonge de Tarragona. Per lo estament militar los senyors Joan Batista Olzinaa, // 513r // Ignasi de Cruïlles, Joan
Batista Sauleda. Per lo estament real los senyors
lo doctor Anthoni de Costa, lo doctor Agustí
Vinader, lo doctor Hyacintho Dou.
a. a continuació dos manaments transcrits a l’Apèndix 1,
pàg. 1254.
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En aquest mateix die a les nou horas de la matinada los sobredits senyors habilitadors devall
scrits per fer la habilitació dels que poden concórrer en la extracció fahedora de diputats y oïdors de comptes juran a Nostre Senyor Déu y als
seus quatre Evangelis que se hauran bé y llealment en lo exercici de dita habilitació, y després
de haver feta la sòlita y acostumada protesta los
militars y reals en lo modo de assentar-se, oïren
sentència de excomunicació del thenor següent:
«Nos, don Ludovicus de Josa, archidiaconus Beate
Marie de Mari et canonicus Sante Sedis Barchinone, officialis et vicarius generalis pro illustrissimo et reverendissimo Barchinonensis episcopo,
monemus vos, admodum illustres don Josephum
de Camporrells, archidiaconum de Andorra et
canonicum Sancte Ecclesie Urgellensis, Franciscum de Amigant, decretorem doctorem et canonicum Sancte Ecclesie Barchinone, et fratrem don
Josephum Bru et Canta, dispenserium monasterii
et conventus Sanctis Cucuphatis Vallensis, pro estamento ecclesiastico, don Anthonium de Peguera, Franciscum de Vilallonga et Xammar et don
Josephum Terre, Barchinone populatos, pro stamento militari, Franciscum Portell, Josephum
Pont et Llombart, utriusque juris doctorem, et
Raymundum Fontana, medecine doctorem, pro
stamento regali, habilitatores juxta formam catipuli 85 novea // 514r // reformacionis extractos
quatenus bene et legaliter [...] in exercicio vestre
habilitationis faciendum [...] currere possint del
non in deputatos et auditores [computorum] eiusdem Generalis in extractione facienda [...] et
conciencias vestras et pro his auditis [excomunicationes] sententiam quam in vos et quemlibet
[vestrum contrafa]cientem seu contrafacientes
trina canonica [monecione] ferimus et promulgamus in his scriptis».
Dilluns, a XXVI. En aquest die a les vuyt horas de
la matinada, per medi del doctor Francesc de
a. a continuació un memorial transcrit a l’Apèndix 1, pàg.
1255.
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Amigant y don Joseph Terré y Granollachs, altre
dels habilitadors extrets per la habilitació de las
personas insaculadas en deputats y oïdors per la
extracció de pròxim fahedora, fonch reportat al
molt il·luste don Joseph de Rocabertí, del Consell
de sa magestat, balle general del present Principat,
com a tenint expressa delegació del excel·lentíssim senyor compte de Monterrey, lloctinent y capità general de sa magestat, que Déu guarde, per
trobar-se governant son real exèrcit en la frontera,
un memorial de las personas inhabilitadas per los
senyors de la Novena, lo qual és assí cusit, signat
de lletra H, suplicant a dit molt il·lustre senyor
batlle general lo breu despaig per a què se puga
passar a la extracció de deputats y oïdors. E los dits
senyors embaxadors tornats que són // 514v // estats poch aprés, han fet relació que lo dit senyor
balle general havia fet de resposta que procuraria
despatchar tant prest com pugués lo dit memorial per a què se pugués passar a la dita extracció
com ses senyories demanaven.

Las rahons que se offereixen representar a lo decret despatchat en favor del doctor Francisco
Stalella són las següents:

En aquest mateix die és vingut en la present casa
Balthazar Oriol y Marçer y ha entregat a ses senyories lo decret en orde a les personas inhabilitades que diuen concórrer en virtut de dit decret, que·s assí cusit, signat de lletra M. Lo qual
decret és estat llegit a ses senyories y senyors de
la Novena de habilitadors per mi, scrivà major
del General. Y havent ses senyories y senyors de
la Novena tingut difficultat en orde a la admissió
de dit decret per no venir firmat del molt reverent canceller ni regent la Real Cancellaria, sinó
de don Miquel de Cortiada de la Real Audiència, com a més antich, han convocat los magnífichs assessors y advocat fiscal del General ordinari de la present casa per a què los aconcellen
sobre las ditas cosas y algunes altres difficultats
contengudes en lo dit decret, a què han respost
dits magnífichs assessors y advocat fiscal ésser
matèria grave y que necessitaven de consulents.

Secundo, que dit doctor Estalella és estat assessor de la Capi- // 515v // tania General y axí bé,
segons disposicions de capítols de Cort y ús de
la present casa, per a poder concórrer era menester renunciar sis mesos antes, y que el ser assessor de la Capitania General sie impediment
per a concórrer en la present casa és indubitat, y
axí ho han declarat las tres salas.

En aquest mateix die, havent ses senyories y habilitadors tingut difficultat en orde a la habilitació del doctor Francisco Estalella, en virtut del
decret enviat a dits senyors deputats ya // 515r //
habilitadors per medi del magnífich [advocat][fiscal del][Gene]ral, ab parer dels magnífichs assessors y doctors consulents [...][en]viat al molt
il·lustre senyor don Joseph de Rocabertí, [...] special delegació de sa excel·lència un paper lo qual és
assí cusit, signat de lletra F y del thenor següent:
«Fb. Molt il·lustre senyor.
a. a continuació un memorial i un decret transcrits a l’Apèndix 1, pàgs 1257.
b. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
515/1v-515/3r del trienni 1674-1677.- F interlineat al marge esquerre.
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Primo, perquè la casa de la Diputació està en
pocessió d’esta part de sis anys de inhabilitar per
a tots los officis que en lo discurs de dit temps se
han offert en dita casa com són de insiculador,
habilitador y visitador, la persona de dit doctor
Stalella ab motiu de ésser auditor de la Cancelleria del present Principat, y com dita causa és
universal influeix pocessió universal en tots los
demés officis. Y axí com se hagués estat habilitat
per als dits officis de insiculador, habilitador y
visitador és cert que hauria restat habilitat també per a deputat y oïdor, és cert que semblantment de la inhibilatació de insiculador, habilitador y visitador resultaria també pocessió en
favor de dita casa per a inhabilitar a dit doctor
Stalella per a oïdor, pus que per a tots los dits
officis és menester una matexa qualitat.

Tercio, perquè la present casa insta differents
contrafaccions contra dit doctor Stalella y las té
pleníssimament privadas, com consta del proçés, y axí bé dita casa (té) molt justificada la
contradicció que fa al concurs que pretén dit
doctor Stalella en lo lloch de oïdor».
E poch aprés, tornat que és estat lo dit magnífich advocat fiscal en la present casa de la Diputació y havent fet relació que se detardaria més
de una hora en tornar la resposta al sobredit paper, attenent ses senyories y senyors de la Novena de habilitadors que són més de las deu hores
de la nit se són disgregats ses senyories y dits senyors de la Novena de habilitadors.
Dimarts, a XXVII. En aquest die me han ordenat
ses senyories a mi, scrivà major del General, cusís en lo present dietari un decret en orde a la
habilitació del doctor Francisco Stalella, lo qual
(és) signat de lletra P.
En aquest mateix die, a les deu horas de matinadaa, // 516r // fonch feta extracció de deputats,
segons [...][...]tol de extraccions per al trienni
que [comensarà] [el primer] die del mes de
a. a continuació un manament transcrit a l’Apèndix 1, pàg.
1257.

agost primervinent del present y [corrent] any
1677, la qual extracció fonch feta en la sala gran
de Sant Jordi. Essent presents per testimonis:
Per lo estament ecclesiàstich los senyors lo doctor Francesch de Amigant, lo doctor Pere Benet
Atxer, canonges de Barcelona; lo doctor Pau
Castanyer, canonge de Tarragona. Per lo estament militar los senyors Gabriel de Olsina, Anthon Monner, Joseph de Sauleda. Per lo estament real los senyors Joseph Seguí y Capella, lo
doctor misser Joseph Commerma, lo doctor
misser Francisco Alòs y Hernàndez.
Y foren extrets las personas següents: Lo il·lustríssim y reverendíssim bisbe de Barcelona.
Y volent passar a extracció de deputat militar,
Isidro Serra, notari, com ha procurador de don
Francisco Mont- // 516v // serrat y Vives, consta
de sa procura en poder de Juan Busquets, notari públich de Tarragona, als 7 de mars de 1657,
la qual és assí cusida, signada de lletra F, en lo
dit nom, ha presentat a ses senyories una scriptura o protesta, lo acte de la qual és assí cusit,
signat de lletra A y del thenor següent:
«Noverinta universi quod anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo septuagesimo septimo, die vero vigesima septima mensis julii, inter
undecimam et duodecimam horas ante meridiem, eiusdem anni intitulato, presente et ad hec
vocato atque requisito me, Joanne Argila, secretario et scriba majore Generali Catalonie, et presentibus eciam Bartholomeo Roig et Francisco
Maurici, notariis publicis et de collegio notariorum regiorum Barcinona, pro testibus a dicta vocatis atque rogatis, Isidrus Serra, notarius causidicus, civis Barcinone, uti procurator dompni
Francisci Montserrat et Vives, Barcinone populati, prout de suo posse constat instrumento recepto
poenes Joannem Busquets, notarium publicum
Tarracone, die septima mensis marcii millesimo
sexcentesimo quinquagesimo septimo, ut dictus
notarius suis certificatoriis litteris fidem facit
dicto nomine, constitutus personaliter coram et
ante presentiam admodum illustrium dominorum deputatorum et auditorum computorum
Generalis Catalonie, personaliter repertorum et
congregatorum in forma consistorii in aula sancti Georgii presentis domus Depu-b // 517r // tationis, faciendo extraccionem deputatorum pro
triennio qui currere incipient die prima mensis
augusti currentis anni quibus dicto nomine obtulit et presentavitc et per me, dictum scribam majorem, obtulere et presentari publice [petit] et rea. els originals d’aquests documents estan intercalats entre els
folis 516v-517r del trienni 1674-1677.
b. a continuació un procura transcrita a l’Apèndix 1, pàg.
1258.
c. a continuació unes paraules ratllades.
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quisivit quandam in scriptis papiri requisitionum [scedulem] thenoris sequentis:
«Molt il·lustre senyor.
A notícia de don Francisco de Montserrat y Vives, baró de Ribelles, ha previngut que és estat
inhabilitat per a concórrer en la extracció de deputats fahedora com a debitor per rahó del
arrendament de les Bolles del General en lo
trienni proppassat. Però dita excepció no pot
proceir per no ser dit don Francisco debitor com
és necessari per a poder-se-li impedir lo sortejar,
per quant a bé que les pagues de dit arrendament se hagen fet dividint les col·lectes, lo cert
és que lo preu de totes les col·lectes de Bolla, axí
de Barcelona com foranes, fou únic, y que en la
tabba o acte de dit arrendament hi ha pacte exprés y promesa de defalcar rata per quantitat de
dit arrendament y preu de aquell lo que importarien les col·lectes o taules ocupades per lo enemic. Y havent en lo trienni proppassat ocupat dit
enemic differents vegades les col·lectes de Figueres, Castelló de Empúries y la major part de
la de Gerona y altres del Empurdà, conforme té
deduït y testificat dit don Francisco en lo procés
de la causa que temps ha té introduïda per a què
se li fasse la rebaxa del dit preu, segons lo que
importarà la dita ocupació, sens que per lo fiscal
se hage provat cosa en contrari. Y lo no haver-se
declarat la dita causa no //517v // és estat per culpa o negligència de dit don Francisco, per estar
lo procés de dita causa apte per a la declaració,
de hont resulta que no·s pot dir dit don Francisco debitor que no se li rebaxe del preu de dit
arrendament la quantitat correspectiva al temps
que lo exèrcit enemic ha ocupat les dites col·lectes, y en lo entretant se ha de judicar debitor illiquit y son deute turbido y deduït en judici, en lo
qual cas, segons disposició de dret, no pot ésser
inhabilitat com a debitor, y també per ésser-se
axí observat en differents occasions en la present
casa en les quals se ha declarat que debitors illiquits podien sortejar, y també perquè per allenar
difficultats lo die de aïr se presentà a vostra senyoria pòliça de tot lo relíquo de dit arrendament, y aquella no fou acceptada per vostra senyoria essent axí que estave ab tots los requisits.
Per tot lo que, lo llegítim procurador de dit don
Francisco Montserrat y Vives a vostra senyoria
suplica sie servit permètrer que dit don Francisco sie habilitat per la extracció fahedora, altrament protesta de tots los danys y demés lícit y
permès protestar y de recórrer a legítim superior
per a la conservació de tot dret en la dita extracció. Requirens notarium officio, et cetera. Altissimus, et cetera, Escorsell. Pons, assessor».
Copia cuius illis tradita et liberata fuit. Quaquidem papiri requisitionis scedula sichut predici-

[ 1677 ]

[ 1677 ]

tur. Oblata et presentata illico dicti admodum
illustres domini deputati eta // 518r // auditores computorum, verbo respondendo, dixerunt
[quod] retinebant sibi terminum juris ad respondendum.

ocupades algunas taulas del present Principat en
lo dit trienni. Per ço que en cas que tal defalcació se hagués hagut de fer de dit arrendament se
hauria hagut de fer del mateix arrendament en
cas que la dita defalcació fos estada líquida, lo
que no és, que quant ho serà se li satisfarà, attès
la casa sempre és solvendo, y altrament que lo
arrendament de ditas Bollas foranas ja estava en
dita jornada del tot satisfet y axí bé no·s podia ni
se devia fer la pretesa de- // 519r // falcació y
compensació de la quantitat del [...]da per rahó
del arrendament de las Bollas de Barcelona, per
ser quid diversum lo un arrendament del altre, y
segons las tabbas y disposició de dret en los instruments guarentígios y obligacions [...] a deutes fiscals y reals no se admet ninguna compensació, majorment no essent líquida la quantitat
pretesa per dit de Montserrat.

Post modum autem die vigesima nona predictis
mensis et anni, hora decima ante meridiem admodum illustres [domini] Stephanus Mercadal,
archidiaconus major Vicensis [diocesis], Josephus
Amigant et doctor Joannes Alos, deputati, [doctor] Josephus Maynes, auditor computorum, constituti [personaliter] in aula Regum presentis domus Deputationis, et presentibus Josepho Riusech,
mercatore, in villa Figueriarum habitatore, et
Sagismundo Noguera, botiguerio, ville Oloti, pro
testibus a dicta vocatis prebuerunt mihi, dicto Joanni Argila, scriba majori prefato, quandam
papiri responsiones scedulam huiusmodi subthenore:
«Responent los diputats y oïdors de comptes
del General de Catalunya a una voluntària suplicació ab cua de requesta presentada a dits deputats y oïdors de comptes lo die de aïr, que
comptàvem als 27 de juliol corrent, estant en lo
acte de extracció de deputats y oïdors de comptes, a instància del acert procurador de don
Francisco Montserrat y Vivesb que comensa
«Molt il·lustre senyor. A notícia de don Francisco de Montserrat y Vives, etcètera», y acaba
«Requirens notarium officio, et cetera». Diuen y
responen que dit don Francisco de Montserrat
fou llegítimament inhabilitat per a poder concórrer a la sort de diputat en la extracció de pròxim feta, aprés de haver oït los advocats de dit
don Francisco de Montserrat, per // 518v // trobar-se aquell debitor al General en lo llibre de
Vàlues en la quantitat de quinse mil dos-centes
vint-y-set lliures, vuyt sous y dos, per resta del
arrendament de la Bolla de Barcelona del trienni proppassat, y no ser permès per capítols de
Cort que asemblants debitors concórrer semblant sort, ni poder dits deputats impedir al
magnífich racional oposar dita excepció de debitor fins se hage pagat lo dèbit, sens obstar en
cosa lo pretès pagament ab las tres pòliças, perquè a la ocasió que se anà al banch de la present
ciutat per posar la quantitat de aquellas en nom
dels diputats, se ha trobat no ser bonas aquellas.
Y altrament, que estant dits deputats en lo acte
de extracció actual de deputats no·s podie presentar tal requesta, sens que tampoch obstian
las rahons deduïdas en dita supplicació, en
quant pretén dit de Montserrat se le ha de fer
alguna defalcació del arrendament de las Bollas
foranas per lo temps que lo enemich ha tingut

Per tant y altrament, dits deputats y oïdors de
comptes donan las presents per resposta omni
meliori modo, no entenent dits deputats perjudicar ni suspènrer al exactor qualsevol execució
feta o fahedora per la cobransa de dita quantitat, per ser-los prohibit y vedat per capítols de
Cort lo fer sobresèurer semblants execucions.
Requirint al notari qui llevà dit acte de presentació de dita suplicació o requesta no lliure acte
de aquell sens inserta de la present resposta. Requirens vos notarius, et cetera». De quibus ita per
actis dictis gestis atque sequutis tam dictus Isidrus Serra, dicto nomine, quam dicti domini
deputati et auditor computorum petierunt et requisiverunt fieri et tradi unum et plura, publicum et publica, concimilia instrumenta per me,
dictum et infrascriptum scribam majorem. Que
fuerunt acta Barcinone sub anno, diebus, mense
et locis predictis, presente me, dicto Joanne Argila, scriba majore Generalis Catalonie, et presentibus etiam respective dictis ad premissa vocatis
specialiter et assumptis prout superius continetur».
519v

a. a continuació repetit et.
b. a continuació ratllat y acaba requirens notarium officio.
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Y, encontinent, se passà a extracció de deputat
militar y fonch extret mossèn Francisco Sayol;
deputat real, mossèn Francisco Burguès.
E feta la sobredita extracció, essent las dotse horas ja tocades del mitgdie, se disgregà lo sobredit acte. Y després, a las quatre horas de la tarde,
se tornaren juntar ses senyories y testimonis sobredits y al terraplé dels Tarongers, com és
acostumat, se féu la extracció de oïdors de
comptes per al dit trienni 1677, segons la sobredita forma del capítol de extraccions, y foren
extrets, ço és, en oïdor ecclesiàstich fra don Miquel Torrelles, del orde de Sant Joan, oïdor militar mossèn Francisco Marí, oïdor real misser
Diego Figuerola.

Dimecres, a XXVIII. En aquest die és entrat en lo
consistori de ses senyories //520r // lo magnífich
advocat fiscal de la present casa [...] per cosas
convenients al General [...] lo senyor veguer de
la present ciutat per a què [...] procurador fiscal
de la present casa [...] se havia de fer. E ses senyories encontinent lo [...] a sercar.

llejà, bisbat de Barcelona, y Barberà, archebisbat de Tarragona, a hont acostuma habitar lo
dit fra don Miquel Torrellas, de entregar semblanment carta y paper de notifficació a las personas que habitaran los dits castells. Y de tot fasse relació després, essent tornat en la present
ciutat.

En aquest mateix die, a les onse horas de [...] se
ajustaren ses senyories en la sala dels Reys de la
present casa per a fer extracció de altre dels assessors del General per lo següent sexenni, que
comensarà al primer de agost pròxim vinent, en
la forma acostumada, per acabament del doctor
misser Gabriel Balasch de Urgell, y fonch extret
en sort de rodolí lo doctor Rafel Llampilles.

Poch aprés, és vingut Joseph Cortès de la casa
de dit don Bernat Vilallonga y ha fet relació de
com havie entregat, per orde de ses senyories, a
la senyora dona Maria Sayol, mare de dit don
Francisco Sayol, deputat militar, novament extret, la carta de avís de la dita extracció per a què
la remetés a dit senyor deputat militar, dient-li
que si dins dos mesos comptadors del primer
die del mes de agost primervinent no se trobave
en la casa de la Diputació a effecte de jurar en lo
dit càrrech de deputat militar, se passarie a extracció de altre subjecte // 521v // en son lloch
per al dit càrrech de diputat militar.

Dijous, a XXVIIII. En aquest die manaren ses senyories aportar las lletras scritas als molt il·lustres senyors don Francisco Sayol, deputat militar, y a fra don Miquel Torrelles, del orde de
Sant Joan, prior de Catalunya, oïdor ecclesiàstich, extrets novament lo die de 27 del corrent,
los quals se entén ésser, ço és, lo dit Sayol en lo
regne de Granada y lo dit fra don Miquel //520v
// Torrelles en la isla de Malta, per medi, és a çaber, a dit don Francisco Sayol de Joseph, un
dels verguers ordinaris de ses senyories, lo qual
se és conferit en la casa de don Bernat Vilallonga, al capdemunt de la plassa de Santa Anna de
la present ciutat de Barcelona, a hont abita la senyora dona Maria Sayol, mare de dit senyor deputat militar, per a què la encaminàs. Y al dit fra
don Miquel de Torrellas per medi de Joseph
Blanch, altre veguer de ses senyories, al qual se
ha manat se conferís primerament en la casa de
la pròpria habitació de don Pedro Semmanat,
nebot y procurador general de dit senyor oïdor
militar, que és vuy al carrer Condal de la present
ciutat, a effecte de donar en mà pròpria de dit
don Pedro Semmanat la dita lletra per dit don
Miquel de Torrelles, per a què la encaminàs, y
un paper en scrits de part de ses senyories notificant al dit fra don Miquel de Torrelles que si
dins dos mesos comptadors del primer die del
mes de agost pròxim vinent en havant no comparexie en la present casa de la Diputació per a
prestar lo jurament sòlit y acostumat en dit càrrech de oïdor ecclesiàstich, se passarie a extracció de altre subjecte per a dit càrrech de oïdor
ecclesiàstich; lo qual paper havie de //521r // entregar axí mateix al dit don Pedro de Semmanat
[...] quant porie haver-i equivocació en la [...]
habitació de dit fra don Miquel de Torrellas
[...][...]nat al dit Joseph Blanch se conferís en la
casa [...] encomanda de Sant Joan de la present
ciutat y [...] persona que habitàs la dita casa entregàs semblant carta y notificació en scrits, com
ha fet a dit don Pedro Semmanat. Y la mateixa
diligència fes conferint-se en los castells de Pa-

En aquest mateix die lo il·lustre senyor oïdor
real és baxat a la Llotja de mar de la present ciutat y s’és conferit en la casa del General, y en lo
aposiento dels fraus de dita casa, a effecte de
vèurer los fraus y havia en aquell comesos en lo
present y corrent mes de juliol, y se han trobat
los següents:
Primo, diset canas, set palms tafetà negre de
llustre de mantos.
Ítem, set canas, dos palms tafetà groch de color
de or.
Ítem, onse canas, sich palms tafetà color camusat.
Tot lo qual s’és après per frau de Bolla en una
taverna de la present ciutat de un homo o aportave.
En aquest mateix die me han ordenat a mi, scrivà major del General, cusís en lo present dietari
una fe del doctor en medecina Francesch Matas
ab la qual fa fe com la malaltia de Joseph Cortès, altre dels verguers de ses senyories, ha durat
des de 25 de juny proppassat fins a 29 de juliol
corrent, tot inclusive, com ab dita certificatòria
és de vèurer, que·s assí cusida, signada de lletra
Aa.
522r
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Divendres, a XXX. En aquest die, constituhit
personalment en lo consistori de ses senyories
lo magnífich Rafel Llampillas, [per quiscun]
dret doctor, novament extret en altre dels magnífichs [assessors] del General y present casa de
la Diputació, [presents los senyors] advocat y
a. a continuació una certificació transcrita a l’Apèndix 1,
pàg. 1259.

[ 1677 ]

[ 1677 ]

procurador fiscal y jo, Juan Argila, scrivà major
del General de Catalunya, y presents per testimonis Pau Sayol, flasader, y Joseph Cortès, altre
dels verguers de ses senyories, ha presentat a ses
senyories una súplica requerint[-me] a mi, scrivà major, llevàs acte de la presentata de aquella,
la qual és assí cusida, signada de lletra A y del
thenor següent:

sibi omni meliori modo competens et competiturum, etcètera, supplicant a vostra senyoria
mane llevar acte de la presentació de la present
súpplica y revocació y manar-la continuar en
dietari y altres llochs a hont segons lo stil de la
casa dega continuar-se, etcètera. Offici, etcètera. Altissimus, et cetera, Llampillas.
Ponsa, assessor.

«Aa. Molt il·lustre senyor.
Lo doctor Rafel Llampilles, no obstant que en
los anys passats quant comparagué en lo judici
que està pendent en la Real Audiència entre lo
síndich y procurador fiscal del General y officials de la Capitania General dels procehiments
jurisdiccionals y contrafaccions pretesas ab lo
excel·lentíssim senyor capità general y sos ministres, firmà de dret, affirmant no haver entès
contrafer com a assessor de la Capitania General
en lo que havia entervingut, emperò que si acàs
havia contrafet estave prompte y aparellat a annul·lar y revocar si y de la manera que ho disposan las constitucions de Catalunya; abb la qual
obsequiosa subordi- // 522v // nació y diligènçia
és observança del Real Senat que lo official real
escusa lo incurs de las penas imposadas en la
constitució «Poch valdria», vulgo dita «De la
observança», títol «De observar constitucions»
y altres qualsevols, encara que se declara després
en la Real Audiència haver contrafet, com ho
diu y ensenya nostre insigne Fontanella «Deciss.
356, a n. 24». Y dit judici sia encara indicís y
pendent y pot merèxer absolució, forsan com
condemnació en contrari del que·s pretén contra dit Llampillas en dit judici. Y para al incurs
de tan conciderables penas se necessita de declaratòria del jutge destinat a constitutionibus per a
ditas causas de contrafacció. Ab tot, dit doctor
Llampillas, iterum et omni cum effectu, anul·la,
revoca y cassa tot ço y quant dega per sa part revocar-se per rahó de ditas contrafaccions pendents, y ho dóna per nul·lo y de ningun valor, si
y de la manera ho deu fer, segons sèrie y thenor
de las generals constitucions de Catalunya y
styls de la matexa casa de la Diputació, y està,
ara y sempre, prompte y aparellat fer aquella, si
y de la manera serà dictada per la matexa casa y
sos magnífichs assessors y advocat fiscal, et omni
sibi quocunque proficuo // 523v // et ulteriori
modo, volent assí tenir per continuades y repetides totas y qualsevols paraulas y clàusulas per a
què per sa part sia ab tot effecte, valor y eficàcia
subsistent y legítima dita revocació, adhec et singula melius sustinenda deducit etiam omne jus
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
521v i 522r del trienni 1674-1677.- A interlineat al marge esquerre.
b. a continuació ratllat que lo official real.
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Oblata XXX julii MDCLXXVII. In consistorio, et
cetera, et domini deputati, intervenientibus dominis auditoribus computorum, commisserunt
predicta magnificis assessoribus Generalis Catalonie, qui super suplicatis relationem faciant verbo. Joannes Argila, scriva major Generalis Catalonie».
E ses senyories han fet de resposta que consultarian la matèria ab los magnífichs assessors y advocat fiscal de la present casa per a respòndrer.
En aquest mateix die Matheu Romaguera, studiant en lleys, com a procurador de Miquel Romaguera, en quiscun dret doctor, prevere y beneficiat de la iglésia parroquial de la vila de la
Bisbal, bisbat de Gerona, // 523v // tauler del
General de dita vila de la Bisbal, consta de sa
procura en poder de Ignasi Ponach, notari públich de la dita vila de la Bisbal, als quinse del
present y corrent mes de juliol 1677, la qual és
assí cusida, signada de lletra B, en lo dit nom
present en consistori de ses senyories, ha renunciat lo dit offici de tauler del General de la Bisbal, pure et libere, en mà y poder de ses senyories. E ses senyories han acceptat la dita
renunciació si y en quant per capítols y actes de
Cort los és lícit y permès. Essent presents per
testimonis Hyacintho Morató y Joan Rossell,
passamaner, ciutedans de Barcelona.
Disapte, a XXXI. En aquest die lo magnífich Rafel Llampilles, en quiscun dret doctor, novament extret en altre dels magnífichs assessors
del General de Catalunya per lo sexenni que comensarà lo primer die del mes de agost pròxim
vinent, constituhit personalment en lo consistori de ses senyories, present yo, Joan Argila, scrivà major del General de Catalunya, y presents
per testimonis Hyacintho Morató, tapiçer, y
Pau Sayol, flasader, ciutedans de Barcelona, ha
presentat a ses senyories una súplica requerintme a mi, scrivà major, lleve acte de aquella, la
qual és assí cusida, signada de lletra Eb // 524r //
y del thenor següent:

a. Pons, assessor interlineat al marge esquerre.
b. a continuació una procura transcrita a l’Apèndix 1, pàg.
1259.

«Ea. Molt il·lustre senyor.
Ja té vostra senyoria ciència y plena notícia com
lo doctor Rafel Llampillas està en quieta y pacífica possessió de concórrer en los llochs de la
casa en què està insiculat, per matèria que ha
passat en lo trienni de vostra senyoria en execució y [...] de la qual possessió concorregué a diputat real, visitador y a las moltas sorts de assessor y advocat fiscal de la casa. Y després, en lo
discurs del trienni repetides vegades y ara últimament en las dos extraccions de insiculadors y
en la de habilitadors, la qual observànçia y pacífica possessió és hu dels títols y medis més eficaçes que se attenen y perquè·s governa la casa,
y ab eix motiu també concorregué lo excel·lentíssim duch de Cessa a diputat militar, encara
que vostra senyoria tinga ab aquell en la Real
Audiència pendent lo judici de la contrafacció.
Y admeté y registrà, axí mateix, lo real privilegi
de jutge de cort del magnífich doctor Bonaventura Tristany y li pagà sas terças, encara que estiga també requirit y comprès en dita contrafacció per haver sens dubte firmat de dret y offert
revocar quant se declaràs per la Real Audiència
haver contrafet, àduc que no agués revocat com
no és precís, no havent-se subseguida contrària
declaració per dita Real Audiència per aquella
inefregable rahó, que vostra senyoria no és lo
jutge // 524v // competent, sinó sols la Real Audiència, de declarar la privació dels officis y beneficis y demés penas imposades en la constitució 11 «Poch valdria», títol «De observar
constitució», ni en los vots de contrafaccions se
conclou altre cosa may a vostra senyoria sinó
que se li aconcella isca ab medis extrajudicials o
judicials devant la Real Audiència, per lo reparo
de aquellas, si y conforme ho disposan las constitucions y capítols de Cort. Y esta degué ser
també la rahó perquè vostra senyoria, encara
que tingués compresos en la contrafacció dels
reals de vuyt de la república de Gènova als nobles y magnífichs doctors don Pedro de Amigant, Miquel de Calderó y Vicens Sabater, admeté y registrà los privilegis dels officis y
puestos los dóna sa magestad, que Déu guarde,
y los pagà respective sas tersas; que lo singular y
modern fet del il·lustríssim bisbe de Gerona no
se aplica axí per estar ausent com per no haver
firmat dubte, ni revocat o ofert revocar, com ha
fet dit doctor Llampillas.
Per tant, suplica a vostra senyoria instantíssimament, una y moltas vegades, dit doctor Llampilles, se servesca vostra senyoria de posar-lo en
pocessió y pèndrer-li lo jurament del offici de
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
523v i 524r del trienni 1674-1677.- E interlineat al marge esquerre.
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assessor de la casa en què és estat legítimament
extret, par a què puga luego exercir aquell y
cumplir ab sa obligació, y no·s puga dir en ningun temps se està y pert per aquell dea // 525r //
jurar y exercir dit offici ab tot efffecte, y axí bé
meresca des del dia present, com o suplica a
vostra senyoria, se li paguen las tersas, salari y
demés emoluments y gajes de dit offici puix no
se està per dit Llampilles sinó per vostra senyoria si luego no exerceix y jura aquell, altrament
se exposa vostra senyoria a suportar voluntàriament algun prejudici conciderable y la casa un
gran dany de multiplicació de salaris y differents
gastos voluntaris, com de est dia en havant se
han precissament de seguir per lo sobredit y
luego en la immediadament extracció fahedora
de visitadors, tot lo que està en mà de vostra senyoria evitar, rebent lo jurament a dit doctor
Llampilles, posant-lo en possessió, com iterum
suplica a vostra senyoria, de dit offici de assessor
de dita casa. Y per a què en tot temps conste de
las diligèncias y vivas instàncias de dit doctor
Llampillas, dóna a vostra senyoria la present suplicació, suplicant humilment a vostra senyoria
mane llevar acte de la presentació de la present
súplica, manant-la continuar en dietari y altres
llochs a hont segons lo stil de la casa se dega
continuar-se. Offici, etcètera. Altissimus, et cetera, Llampilles.
Ponsb, assessor».
E ses senyories han fet la resposta que consultarian la matèria ab los magnífichs assessors y advocat fiscal del General y respondrien.
En aquest mateix die és estada presentada altre
súplica // 525v // a ses senyories per lo procurador fiscal del General en orde a la extracció feta
de assessor a favor del dit doctor Rafel Llampilles, la qual és assí cusida, signada de lletra F y
del thenor següent:
«Moltc il·lustre senyor.
A notícia del procurador fiscal del General de
Catalunya à previngut que lo doctor en drets
Rafel Llampilles instaria ab súplica com altrament a vostra senyoria li donie e o pose en possessió del offici de assessor de la present casa en
què és estat extret, y com lo advocat fiscal y procurador fiscal hajan ja representat a vostra senyoria estan fent algunas diligèncias sobre si se li
oposarà excepció o no, per lo qual effecte, de
a. a continuació una certificació transcrita a l’Apèndix 1,
pàg. 1259.
b. Pons, assessor interlineat al marge esquerre.
c. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
524v i 525r del trienni 1674-1677.
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orde de vostra senyoria, se ha feta aprehensió de
un llibre se estave imprimint compost per dit
doctor Llampilles, per haver tingut notícia que
en dit llibre y auria matèria contrària a las generals constitucions, capítols de Cort, drets y llibertats de la pàtria, lo que se està mirant, com
també altres matèries consernents al sobredit,
tot lo qual dits advocat fiscal y procurador fiscal
o an participat y consultat ab los magnífichs assessors de la present casa per a què digan son
sentir si se oposarà a dit doctor Llampilles la dita
excepció o no, per lo major assert del fahedor y
fins se haja presa resolució sobre // 525ra // dita
matèria y no acostumar jurar los assessors extrets
sinó és en poder dels diputats nous, y així no en
poder de vostra senyoria pot jurar dit doctor
Llampillas y molt menos se li poria dar vostra senyoria dita pretesa possessió. Per lo tant y altrament, dit procurador fiscal suplica a vostra senyoria no admètrer en manera alguna a dit
doctor Llampillas en la pretesa possessió de dit
offici de assessor, ni dar-li possessió de aquell per
las causas y rahons preditas, com així o suplica,
omni meliori modo, y que la present suplicació
sia manada posar en dietari. Los drets fiscals
sempre salvos. Officio, et cetera. Altissimus, et cetera, Figuerola, fiscalis Generalis advocatus».

degudas diligèncias en executar las fermansas y
principal, com consta de la fe dels actes se són
fets en ditas execucions que se exhibeix ut inseratur seu consuatur, del que resulta haver dit
doctor Joan Ximenis complert al que per vostra
senyoria li és estat manat y a sas obligacions per
lo tocant a son offici, segons disposició dels capítols de Cort. Y perquè en tot temps conste de
las ditas diligèncias y axí bé haver complert al
que per vostra senyoria li és estat manat, demana que la present sie insertada en lo dietari corrent, manant al escrivà major continue aquella
en dit lloch, que a més és de justícia ho tindrà lo
suplicant a particular favor de vostra senyoria.
Officio, et cetera. Altissimus, et cetera, Mora y
Bosser.
Habilis Campderros, assessor.
Oblata XXX julii MDCLXXVII. In consistorio, et
cetera, et domini deputati, intervenientibus dominis auditoribus computorum, // 526r // comisserunt predicta magnificis assessoribus Generalis
Cathalonie qui super suplicatis incontinenti relationem faciant verbo. Joannes Argila, scriva
major Generalis Catalonie.
Die XXXI julii MDCLXXVII.

En aquest mateix die fonch presentada una suplicació en lo consistori de ses senyories, per
part del doctor Joan Ximenis, subrrogat en lo
offici de exactor del General, sobre la execució
feta a don Francisco Montserrat y Vives y ses
fermanses, junt ab una certificatòria del doctor
Gismundo Boffill, ajudant terser de la scrivania
major, la qual súplica, ab la oblata al peu de
aquella y resposta de ses senyories, és assí cusida, signada de lletra M y del thenor següent, y
la certificatòria de lletra N:
«Mb. Molt il·lustre senyor.
En virtut de deliberació feta per vostra senyoria
fou manat als // 525v // 27 de juliol 1677 al doctor Joan Ximenis, subrrogat en lo offici de exactor del General, que, encontinent, executés al
noble don Francisco Montserrat y Vivas y sas
fermansas per la quantitat de quinse mil setcentes vint-y-set lliures, vuyt sous y dos, o altre
major si està devent per rahó dels arrendaments
del trienni de 1674, per obtemperació del qual
manament ha fet lo dit doctor Joan Ximenis les

a. númeració repetida.
b. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
524v i 525r del trienni 1674-1677.
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Responan sas senyorias a la infrascrita súplica
que segons la disposició del capítol 41 del nou
redrés del General, Corts 1599, los deputats no
poden impedir ni suspèndrer la execució dels
arrendaments de la Generalitat sinó que lo exactor, ab tot effecte, deu cobrar y executar los debitors fins que íntegrament lo General sia satisfet en son crèdit, havent de fer y instar dit
exactor la cobransa de dits deutes segons las forsas dels actes dels arrendaments y naturalesa del
deute fiscal y real, y per qualsevol omició que en
dita execució tinga o fassa dit exactor per dita
cobransa y execució, y per ço ne vingan a resultar ninguns danys y gastos a la Generalitat, li
protestan de aquells y que sia notificada esta
resposta a dit exactor.
La qual resposta sobredita, dit dia de XXXI de juliol MDCLXXVII, en la scrivania major de la present casa, fou notificada a dit doctor Joan Ximenis, subrrogat en dit offici de exactor per Pau
Sayol, servint de verguer, per Jaume Cases durant sa absència».

1677-1680

1r

Agost MDCLXXVII
Jhesús, Maria, Joseph.
Diumenge, al primer de agost MDCLXXVII. En
aquest die, entre las nou y las deu horas de la
matinada, arribaren en la present casa de la Diputació los senyors deputats y oïdors vells y se
assentaren en consistori, y se posaren allí a fer
negoci. Y aprés, entre las onse y dotse horas
també de la matinada, vingueren los molt il·lustres senyors misser Diego Figuerola, Francisco
Marí, cavaller, en Barcelona populat, oÿdors de
comptes del General de Catalunya, ensemps ab
fra don Miquel Torrelles, comenador de la comanda de Sant Joan de Barcelona y prior de Catalunya, oïdor ecclesiàstich del present Principat, absent, Francisco Burguès, ciutedà honrat
de Gerona, y lo il·lustríssim y reverendíssim senyor don Ildefonso de Sotomajor, archebisbe,
bisbe de Barcelona, deputats de dit General ensemps ab lo noble don Francisco Sayol, deputat
militar, absent del present Principat, novament
extrets lo die de 27 de juliol pròxim passat per
lo trienni que comensa lo die present; venint
tots molt ben acompanyats y entraren en lo
consistori vell dit de Ivern, fent oració, axí com
venian, a la capella petita que estava molt ben
parada.
Y per quant los senyors deputats y oïdors vells
tingueren notícia que los nous estaven junts,
excepto los sobredits que estan absents del present Principat, los enviaren un recaudo, per
medi del síndich del General, dient-los que desijaven saber si estaven a punt per anar a la capella de Santa Eulària de la Seu de la present ciutat, lo qual tornat y donada la notícia que sí,
encontinent se isqueren del consistori los senyors deputats y oïdors vells, ab los verguers ab
masses altas, y a la que foren devant del consistori se posaren en la // 1v // forma següent, ço
és, lo senyor deputat real vell a la mà dreta del
senyor deputat real nou, y lo senyor deputat ec261

clesiàstich vell a la mà dreta del senyor deputat
ecclesiàstich nou, y axí mateix los senyors oïdors
militar y real vells a la mà dreta dels senyors oïdors militar y real nous. Y en esta forma partiren
de devant de dit consistori vell ab los porters y
masses devant, acompanyats de moltes personas
de tots los estaments, y axí anaren en la dita capella de Santa Eulària de la Seu de la present
ciutat y allí oïren missa. Y després de oïda missa
se’n tornaren en la present casa tots los consistorials vells y nous, y se’n entraren en la sala
gran de Sant Jordi, anant los vells a la mà esquerra y los nous a la mà dreta, assentant-se los
senyors deputats y oïdors nous per son orde a la
mà dreta de la taula llarga que estava parada en
lo mitg de la dita sala, ab lo missal en lo cap de
la taula, y los senyors deputats y oïdors vells a la
mà squerra de la dita taula y lo molt reverent senyor don Lluís de Josa, ardiaca de la parroquial
de Santa Maria del Mar de la present ciutat y canonge de la Seu de Barcelona, official y vicari
general del il·lustríssim y reverendíssim senyor
bisbe de Barcelona, y lo senyor Hierònym de
Miquel, regent la vegueria de Barcelona, al cap
de la taula, envés la iglésia de Sant Jaume, ço és,
lo vicari general a mà dreta y lo veguer a mà
squerra y lo scrivà major del General al canto de
dita taula, entre lo senyor deputat ecclesiàstich
vell y regent la vegueria, publicant y llegint lo
acte de jurament. Y fet dit jurament y oïda sentència de excomunicació y los llaichs prestant
sagrament y homenatge // 2r // acostumat en
mà y poder del regent la vegueria de Barcelona,
y acabat totalment lo dit jurament ab la forma
demuntdita, los senyors deputats y oïdors vells,
aprés de haver-los donades las claus del archiu,
se despediren dels nous precehint moltes cortesies, y los nous se’n entraren en lo consistori, assentant-se quiscú de ells ab ses cadires conforme
los predecessors havien acostumat, y al cap de
una stona, després de haver tractades algunes
cosas, se’n anaren en ses cases y tots acompanyats de molts cavallers y officials del General,
com és acostumat.

[ 1677 ]

[ 1677 ]

En aquest mateix die Juan Quadras, procurador
fiscal del General, me ha requirit a mi, Joan Argila, scrivà major del General, presentàs als
magnífichs assessors, advocat fiscal de General y
doctors Miquel Grimosachs y Francisco Portell,
consulents, una scriptura o requesta que abaix
se insertarà, per lo que constituhit personalment dit Quadras juntament ab mi, dit scrivà
major, y en presència de don Joan Avinyó, doctor Jaume Ruisech y Joseph Sauleda, testimonis
per estas cosas cridats, devant los doctors Joseph Campderrós, Jaume Pons, assessors, y
Martí Figuerola, advocat fiscal del General, Miquel Grimosachs y Francisco Portell, personalment trobats en la present casa, exint del aposento a hont fan sa residència dits magnífichs
assessors, havent comensat de llegir dita requesta, no la han volguda oir ni pendre // 2v // còpia
de ella, per lo que en presència de mi, scrivà major, se’ls ha llansada còpia en terra de la dita requesta que·s del thenor següenta:
«Molt bé saben y ignorar no poden vostres
mercès, los magnífichs doctors Jaume Pons y
Francisco Campderrós, assessors de la present
casa, Martí Figuerola, advocat fiscal, Miquel
Grimosachs y Joseph Portell, consulents aplicats per a pèndrer resolució sobre lo fet del doctor Rafel Llampillas, extret en assessor de la present casa, que de styl de dita casa los habilitats
que ixen en assessors comensan son sexenni lo
primer de agost y juran dit die, y que està instat
y requerit lo molt il·lustre consistori de posar en
possesió dit doctor Llampilles, y que demà, segons lo capítol de Cort primer de la visita general de las Corts del any 1599, se deuhen
precisament de extràurer visitadors en la qual
extracció, com a altre dels habilitats particular y
special en lo judici de la habilitació, pretendrà
concórrer dit Llampilles. Y axí és bé que per no
rómprer-se dit capítol de Cort, que vostres mercès se servescan de no disgregar-se sens haver
fet son vot y resolució sobre dit fet, per occórrer
als molts inconvenients, danys y gastos se dexan
conciderar, protestant-los lo procurador fiscal
de la present casa de aquells, requirint al secretari de dita casa ne lleve acte perquè en tot
temps conste de las instàncias y diligèncias de
dit procurador fiscal. Requirens, et cetera».
De las quals cosas me ha requerit lo dit Joan
Quadras en lo dit nom y presència de dits testimonis que llevàs lo present acte.
3r

Dilluns, a II. En aquest die lo doctor en medecina Jaume Fontana, present en consistori de ses
senyories, ha fet relació mitjensant jurament
com Joan Quadras, procurador fiscal de Cataa. a continuació ratllat mo.
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lunya y present casa de la Deputació, està detingut en sa casa de malaltia corporal impossibilitat
de poder acudir a la obligació de son offici de
procurador fiscal, suplicant a ses senyories fossen servits admètrer-li subrrogat ab doble salari
y adeales.
En aquest mateix die, absents los senyors deputat militar y oïdor ecclesiàstich, absents del present Principat, a les nou horas de la nit, se féu
extracció de visitadors, ab la forma acostumada
y conforme disposa lo capítol primer del nou redrés del General de las Corts 1599, de nou testimonis que foren los següents: Per lo estament
ecclesiàstich los senyors don Lluís de Josa, ardiaca de Santa Maria del Mar de la present ciutat y canonge de la Santa Iglésia de Barcelona,
don Ramon Sans, canonge de dita Iglésia, lo
doctor Francisco Burguès, canonge de Gerona;
per lo estament militar los senyors don Agustí
Berardo, Ramon Castelló, don Bernat Gàver; //
3v // per lo estament real los senyors lo doctor
misser Fèlix Molins, lo doctor misser Joseph
Costa, mestre Pau Fuster.
Los quals testimonis assentats, ço és, en primer
lloch los ecclesiàstichs y després los militars y reals, los quals feren la protesta ordinària. E, encontinent, en presència de dits braços, fonch
per lo scrivà major del General llegit lo dit capítol ab alta veu, e llegit aquell, encontinent, fou
feta extracció en la forma que se sol fer de deputats y oïdors y foren extrets en visitadors del General de Catalunya los infrascrits y següents: Per
lo estament ecclesiàstich los senyors fra don
Anthon Planella, abat de Banyoles, lo il·lustríssim bisbe de Lleyda, lo canonge de Lleyda
Francesch Ferrer; per lo estament militar los senyors mossèn Francisco Prats de Sant Julià, don
Francisco de la Çerda, Cardona y de Aragón,
compte de Empúries, mossèn Joseph Terré y
Granollachs; per lo estament real los senyors lo
doctor misser Francisco Estalella, mestre Pal·làdio Juncar, mossèn Joseph Chivelli.
Y, per haver renunciat lo noble don Joseph Oliver, en Barcelona // 4r // populat, com ha procurador de dit Chivelli, com de sa procura consta en poder de Josep Sesse, notari de Tortosa,
als 24 de juliol pròxim passat, se ha passat a fer
extracció de altre subjecte y és estat extret lo
doctor misser Joseph Bru.
Y per haver renunciat lo doctor misser Gismundo Boffill, com ha procurador de dit Bru, com
de sa procura consta en poder de Rafel Albià,
notari públich de Barcelona, als 22 de juliol
pròxim passat, se ha passat havant en altre subjecte y és estat extret mossèn Jaume Texidor,
mercader.

tregave la carta de avís y un cartell a effecte de
que dit molt il·lustre senyor oïdor ecclesiàstich
se conferís en lo present Principat y ciutat de
Barcelona, per a acceptar y jurar lo dit càrrech
de oïdor ecclesiàstich. Y axí mateix com lo dit
die de 28 se ere conferit en casa de dona Emerenciana de Semmanat y en dita casa sols trobà
una criada a la qual entregà altre semblant carta
y cartell, per a què lo donàs a don Pedro Semmanat, nebot y procurador general de dit don
Miquel Torrelles, y que havent trobat després lo
dit Blanch al dit don Pedro Semmanat, li diguè
de paraula com havia entregada dita carta y cartell a una criada de dita casa de dona Emerenciana Semmanat, a effecte de que la donàs a ell,
dit don Pedro, per a què la remetés a dit don
Miquel Torrelles.

E, seguidament, y axí mateix, se féu extracció
de las novas bolsas de assessor, advocat fiscal,
ajudant de assessor y ajudant de advocat fiscal,
escrivà major, ajudant primer y segon de scrivà
major y procurador fiscal de la visita del General
del principat de Catalunya, conforme lo decret
de sa magestat, en què foren extrets per los officis dalt mensionats per la visita, los següents, ço
és, per assessor de dita visita lo doctor misser
Carlos Costa.
E feta la extracció de assessor de dita visita se
proseguí en fer extracció de advocat fiscal per
dita visita, y fonch extret en sort de redolí lo
doctor misser Joseph Romaguera.
E, seguidament, se féu extracció de ajudant de
assessor per a // 4v // dita visita y fonch extret a
sort de redolí lo doctor misser Francisco Asprer,
al qual, per lo procurador fiscal, li és estada posada excepció, dient non potest quia fuit advocatus pauperum et non renunciavit intra tempus.

E més ha fet relació com lo die de 29 de dit mes
y any se era conferit en lo castell de Pallejà, y
trobà que habitave a dit castell Joan Casas, a qui
entregà semblant carta y cartell per a què se remetés a dit fra don Miquel Torrelles. Y lo dit
Casas li respongué que la enviaria al dit don Pedro Semmanat.

Y, axí mateix, se féu extracció de ajudant de fiscal per dita visita y fonch extret lo doctor misser
Diego Figuerola, al qual se li posà la excepció
dient non potest quia est auditor computorum, y
per quant lo dit doctor Figuerola ha renunciat
se ha passat havant a extracció de altre subjecte,
y fonch extret lo doctor misser Emanuel Bach.

E més ha fet relació com lo dit primer del corrent mes de agost se era conferit en lo castell de
Barberà en lo qual trobà que habitava Joseph
Roldogar al qual entregà altre semblant carta y
cartell per a què se remetés al dit fra don Miquel
Torrelles, y que lo dit // 6r // Roldogar havia
respost remetria dita carta y cartell al doctor Viladot, procurador general de dit fra don Miquel
Torrelles.

E més se féu extracció de scrivà major de dita visita y fonch extret Francisco Cassanyes, al qual
se li posà la excepció de non potest quia est regius
scriba regestri et pauperum procurator.
Y, axí mateix, se féu extracció de ajudant primer
y segon de scrivà major de dita visita, y foren extrets Lluís Cortès y Marçer, Pere Màrtir Ferrer,
al qual se li posà la excepció de non potest quia
est scriba major // 5r // regie visita.

En aquest mateix die, havent ses senyories enviat al molt il·lustre senyor don Joseph de Rocabertí, com ha tenint special delegació de sa excel·lència, lo memorial dels subjectes que han
sortejat en officials de la visita del General, a qui
és estada posada excepció per lo procurador fiscal del General, ha respost lo dit de Rocabertí
que la special delegació que tenia de sa excel·lència havia ja spirat y que ses senyories podian remètrer lo dit memorial a sa excel·lència,
segons la relació que de las ditas cosas ha fet lo
síndich de dit General.

E, finalment, se féu extracció de procurador fiscal de la dita visita y fonch extret don Alexandre
de Boxadós.
Dijous, a V. En aquest die Joseph Blanch, altre
dels verguers de ses senyories, ha fet relació com
als 28 de juliol pròxim passat del present y corrent any 1677, per orde dels tunch diputats antecessors de ses senyories, se ere conferit en la
casa de la encomanda de Sant Joan de la present
ciutat de Barcelona, a hont trobà que habitave
don Daniel Sayol, canonge de la Seu de la dita
present ciutat, y li digué, de part // 5v // de ses
senyories, com lo molt il·lustre don Miquel Torrelles, comenador de la dita encomanda de
Sant Joan y prior de Catalunya, era exit oïdor
ecclesiàstich del General de Catalunya per al
trienni corrent de 1677, y per dit effecte li en263

En aquest mateix die, per medi del dit síndich,
han enviat ses senyories lo sobredit memorial de
excepcions a sa excel·lència en la vila de Olot, o
altre part a hont se trobe, lo qual memorial és
assí cusit, signat de lletra A.
6v

Disapte, a VII. En aquest die lo doctor en medecina Jaume Fontana, mitjensant jurament, ha
fet relació en lo consistori de ses senyories com
lo canonge Francesch Geries, receptor de la Bolla de Barcelona, està detingut en lo llit de ma-
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7r

laltia corporal per la qual està impossibilitat de
poder acudir a la servitut y exercici de dit son
offici.

tats los han fet pagar. Y haguda resposta, se servesca vostra senyoria participar-la-y per a què
puga procehir contra los qui seran culpats.

Dimecres, a XI. En aquest die me han ordenat
ses senyories a mi, scrivà major del General, cusís y continuàs en lo present dietari un paper
que han rebut del molt il·lustre senyor regent
don Llorens Matheu, visitador real, lo qual paper és signat de lletra A y del thenor següent:

Y per a què lo secretari portador d’esta memòria
no se olvide de alguna circunstància remet este
recado per escrit y supplica a vostra senyoria li
torne també per escrit la resposta, y manen continuar-ho en son dietari per haver-o continuant
també en lo dietari d’esta real visita, y que·s servesca vostra senyoria que estes diligències se fassen ab gran secret que axí convé al servey de sa
magestad. Déu prospere a vostra senyoria molts
anys. Barcelona, y agost a 2 de 1677. Don Lorenzo Matheu y Sans, real visitador».

«Aa. Molt il·lustres senyors diputats.
Lo regent don Llorens Matheu y Sans, visitador
real anomenat per sa magestad, que Déu guarde, fa a çaber a vostra senyoria que segons la
multitut de querelas que se han donat en los
quoranta dies senyalats per la constitució ha de
ser imposible instruir los processos dintre dels
tres mesos que senyala la constitució per a fer
los càrrechs, y sent precís que es porroguen, que
vostra senyoria se servesca lo vèurer en la forma
que se acostuma fer y ho avisarà tant anticipadament per si fos necessari obtenir orde de sa magestat.
Que per a procehir en la visita té necessitat que
vostra senyoria li envie memòria de totes les
contrafaccions que per sos antecessors se són
instades y no se han declarat dins lo termini de
la constitució.
Que axí mateix necessita de tota la notícia que
vostra senyoria li puga donar del donatiu de
tres-centes mília lliures que lo Principat féu a sa
magestat per a la fortificació de la frontera, la
administració del qual stave a càrrech de don
Pedro Montaner, lo qual fins vuy no ha donat
ni presentat los comptes.
7v

Que vostra senyoria mane juntar tots los processos fets per averiguació dels excessos que ha
comès lo tribunal de la Capitania General, y que
se li comuniquen per a procehir contra los qui
se trobaran culpats.
Que vostra senyoria mane donar los órdens que
convingan als diputats locals per a què quiscú
en son districte sàpia de les ciutats, vilas y llochs,
les quantitats en què les fan contribuir per al
servey dels tèrcios provincials, lo que tenen pagat y a quines personas, abans que la administració se encomanàs a eix consistori, lo número
de las plaças mortas que·ls han carregat quant
los de la Real Audiènçia anaren a fer llevas en
temps del senyor duch de San German, quines
personas han anat a fer las lleves, y que quantia. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis 6v
i 7r del trienni 1677-1680.- A interlineat al marge esquerre.
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En aquest mateix die me han ordenat ses senyories a mi, scrivà //8r // major del General, cusís y
continuàs en lo present dietari una carta scritaa
per lo excel·lentíssim senyor compte de Monterrey, lloctinent y capità general de sa magestat,
que Déu guarde, en lo present Principat, contenint en effecte que lo il·lustre senyor don Joseph de Rocabertí, balle general, continue la
delegació que sa excel·lència li tenia fet, la qual
carta és assí cusida, signada de lletra B y del thenor següent:
«Bb. He visto lo que vuestra señoría me diçe en su
carta de 5 del corriente y atendiendo a ello escrivo
la carta inclusa al bayle general en que le ordeno
continue la subdelegación en la forma que hasta
aquí vuestra señoría se la hará dar, para que no
se detenga el despacho de lo que se offresciere pertenecente a ello. Dios guarde a vuestra señoría muchos años. Olot, a 7 de agosto de 1677. El conde de
Monterey.
Señores Diputados del General deste Principado».
Divendres, a XIII. En aquest die hac fet relació lo
doctor Jacintho Blanch, servint lo offici de síndich del General, com als 5 de agost 1677, per
orde de ses senyories, se partí per a la vila de
Olot a effecte // 8v // de entregar al excel·lentíssim senyor lloctinent y capità general de sa magestat, que Déu guarde, en lo present Principat,
una carta de ses senyories y lo memorial ab las
excepcions opposades per lo procurador fiscal
del General que·s llig en lo present dietari, sots
la dita jornada de 5 del corrent, respecte de haver spirat la subdelegació per sa excel·lència feta
al molt il·lustre senyor don Joseph de Rocabertí, batlle general, a effecte de que se servís sa excel·lència manar declarar tenir lloch las dites exa. a continuació repetit scrita.
b. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis 7v
i 8r del trienni 1677-1680.- B interlineat al marge esquerre.
c. a continuació repetit ha.

cepcions. Y que sa excel·lència li havia fet de resposta «que lo mandaría ver». Y que lo diumenge, a les quatre de la matinada, lo secretari de sa
excel·lència li havia entregat un plech en lo qual
digué era lo despaig, lo qual plech per la brevedat del temps havia remès a ses senyories per correu a la posta. E com als 11 del present y corrent mes de agost, essent anat per orde de ses
senyories a reportar lo dit memorial de excepcions al dit molt il·lustre senyor don Joseph de
Rocabertí, com ha tenint special delegació de sa
excel·lència, segons la carta que·s llitx en lo present dietari, en dita jornada de 11 del corrent, li
havia respost dit senyor don Joseph de Rocabertí que ses senyories se servissen enviar-li un
paper ab las rahons tenie lo procurador fiscal del
General per a las excepcions contra lo doctor
Francisco Asprer y Francisco Cassanyes.
E axí mateix ha fet relació lo dit síndich com lo
die present havia reportat, per orde de ses senyories, un paper al molt il·lustre senyor don Llorens Matheu y Sans, visitador real, lo paper que
serà baix insertat, en resposta de altre que ses senyories reberen de dit senyor regent visitador,
que·s llitx en lo present dietari, en jornada de 11
del corrent, // 9r // y que lo dit senyor visitador
havie fet de resposta que estimave molt a ses senyories lo dit paper de resposta, lo qual és assí
cusit, signat de lletra A y del thenor següent:
«Aa. Molt il·lustre senyor.
Los deputats del principat de Catalunya han vist
un recado per escrit que vostra senyoria se serví
manar-li donar per lo secretari de la visita, contenint differents caps que vostra senyoria proposa a fi y effecte de facilitar la prosequució de
dita visita real, y responent al primer que conté
servir-se vostra senyoria demanar la forma que
se acostuma tenir en porrogar los tres mesos
que senyala la constitució per a instruir los processos, attesa la impossibilitat de poder-ho posar en exequució dins dit temps per la multitut
de las querelas, diuen:
Que esta matèria, que sí se troba observada en
altre visita real, no serà menester discórrer en
dret si los deputats poden annuir a dita porrogació, una cosa y altra està comesa als assessors y
advocat fiscal de la casa, los quals estan trebellant per a respóndrer a vostra senyoria, lo parer
dels quals és necessari esperar segons las formalitats del govern de la present casa, axí que solament nos resta en esta part lo cuidado de què
prengan resolució ab brevedat.
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
8v i 9r i entre els folis 13v i 14r del trienni 1677-1680.- A interlineat al marge esquerre.
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Quant al segon cap, que és la memòria de totas
las contrafaccions que esta casa à instadas y no
se han declarat dins lo termini de la constitució,
diuen:
Que no tenen memòria que en alguna contrafacció se haje declarat dins lo temps que la constitució disposa, y encara que sie controvertit per
los ministres reals si la constitució «De la //9v //
observança» parla prefigint temps per a declarar, pretenent que no·l prefigeix sinó per a fer la
relació, com la declaració se haja de seguir no
dins cert temps sinó quant los doctors de la Real
Audiència seran satisfets de son studi per a declarar, però en moltas causas, y particularment
en la de la galera de Gènova y contrafacció dels
officials de la Capitania General, an passat anys,
y axí donaren orde al procurador fiscal y ajudant
terser de escrivà major que dexe vèurer tots los
processos de contrafaccions que tindran en son
poder, dels quals se ha firmat dupte y no se à firmat, no obstant que més fàcil serà arribar los
processos de què se à firmat dupte a mà de vostra senyoria, y més per a lo intent a hont aparexerà de moltas pro[es estimacions], manar-los
pèndrer del escrivà de manamenta ... Oriol, a
hont és no sols lo actitut en la Deputació sinó lo
que se à seguit després de la firma dels duptes,
de tot lo que no se’n troba cosa alguna en la
present casa.
Quant al cap de las notícias que vostra senyoria
se serveix demanar del donatiu per a las fortificacions de las fronteras diuen:
Que no ne tenen algunas.
Quant al cap de aportar tots los processos fets
per a averiguar los excessos de la Capitania General per a què se comuniquen a vostra senyoria, per a procehir contra los que se trobaran
culpats, diuen:
Que són tants los excessos y tanta la ninguna esperansa de remey que més és estat lo fet que lo
escrit, y axí a alguns excessos per major se à opposat la casa com és lo fet de la //10r // galera de
Gènova y altres, contenguts en un proçés que
conté moltas contrafaccions de la Capitania General, que també estan en poder de Oriol per haver-se firmat dubte. En la present casa resta altre
procés de una informació rebuda contra lo doctor Estalella y altres processos, las quals, vistas
per los officials de vostra senyoria, se donarà orde
per lo consistori que se done còpia del que aparexerà convenir, suplicant a vostra senyoria mane
scusar las que·s pugan trobar ab los processos
que estan en poder de Oriol per evitar gastos.
a. a continuació un espai en blanc d’uns 10 mms.
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Quant al cap de que lo consistori done los ordes
que convingan als deputats locals per a què en
son districte sàpian de las ciutats, vilas y llochs,
las quantitats en què las feian contribuir per al
servey dels tèrcios provincials y lo que tenen pagat y a qui, antes que la administració corregués
per compte del consistori, y lo número de las
plaças mortas quals an carregat quant los de la
Real Audiència anaren a fer las llevas, diuen:
Que lo consistori posarà en mà de vostra senyoria lo compte que arribà en son poder al principi
de la administració que se encarrega del que pagaven los pobles que estaven ajustats y totes les
demés notícies que aleshores conseguí, però
que en enviar ordes als deputats locals per a fer
las diligèncias que vostra senyoria insinua, tem
que serà sens fruyt per las precaucions que poden haver previngut los qui si acàs an delinquit,
a més del gasto gran que aporta ab si dita diligència tant extesa. Y quant vostra senyoria, axí
mateix, gasta dinés del General y se troba ab jurisdicció que per matèria de excessos en particular és comesa, //10v // apar que serà més temuda
y més fàcil de exercitar-se vostra senyoria se servirà manar-ho disposar al major servey de sa magestad, Déu lo guarde, y benefici públich, que
los deputats en tot lo que ses obligacions donaren lloch procurarem se conseguesca lo fi per lo
qual se és introduïda la visita, observant lo secret que serà posible, però no lo que vostra senyoria demana, perquè encara que puga ésser
secret lo escríurer als deputats locals, valent-se
de un registre secret, però lo executar-ho sempre aurie de ésser ab publicitat, quant no fos altra que posar lo recado de vostra senyoria en
dietari, com vostra senyoria insinua, y deu esta
casa posar-lo, y axí mateix la resposta per ésser
dit llibre públich».
En aquest mateix die lo dit síndich del General
ha reportat al molt il·lustre senyor don Joseph de
Rocabertí, batlle general, com ha tenint special
delegació, lo paper demanat per dit senyor balle
general, contenint las rahons tenie lo procurador
fiscal del General per a posar las excepcions al
doctor Francisco Asprer, Francisco Cassanyes y
Pere Màrtir Ferrer, extrets en officials de la visita,
lo qual paper és assí cusit, signat de lletra B.
En aquest mateix die me han ordenat a mi, scrivà major del General, cusís en lo present dietari
una carta que han rebut del il·lustríssim bisbe de
Lleyda ab la qual se scusa de acceptar lo càrrech
de visitador en què és estat extret, com més llargamenta // 11r // en dita carta, la qual és signada
ab senyal de lletra D.
a. a continuació un memorial i una carta transcrits a
l’Apèndix 2, pàgs. 1260-1261.
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Disapte, a XIIII. En aquest die lo síndich del General, per orde de ses senyories, és anat al noble
don Miquel de Cortiada per a dir-li que se servís
declarar lo decret de execució en la causa de
contrafacció per reals de vuyt apresos en la galera patrona de la república de Gènova, a què ha
respost lo dit de Cortiada que per ésser estat relador de la dita causa lo molt reverent canceller
y trobar-se de present fora la present ciutat, que
se offerian declarar algunas difficultats antes de
entrar a la declaració del dit decret de execució,
segons la relació que ha fet després lo dit síndich.
Dilluns, a XVI. En aquest die, a les deu horas de
la matinada, vingueren en la present casa de la
Diputació los senyors visitadors extrets per a
prestar son jurament. Y després de estar junts en
lo consistori vell, a hon fan vuy sa residència los
magnífichs assessors ordina- // 11v // ris del General y present casa de la Diputació, y després
de estar junts, avisaren a ses senyories com se
trobaven en la present casa per a prestar lo dit
jurament. Y, per part de ses senyories les fonch
respost que se offerie una difficultat grave que
allanar primer, que se servissen tornar a las sis
horas de la tarde que aleshores se’ls pendria lo
dit jurament.
En aquest mateix die, a les sis horas de la tarde,
vingué en la present casa de la Diputació los senyors visitadors per a prestar son jurament.
Juntaren-se com al matí en lo consistori vell, e
ses senyories en la sala dels Reys ab los magnífichs assessors, advocat fiscal, scrivà major y demés officials del General que són necessaris per
al dit jurament. Avisaren ses senyories, per
medi del síndich del General, als dits senyors
visitadors. Y arribats que foren, absents emperò
lo il·lustríssim bisbe de Lleyda y excel·lentíssim
senyor don Francisco de la Serda y Aragón,
compte de Ampúries, se assentaren en uns
banchs de vellut carmesí vanovats en la forma
següent, los senyors deputats estaven assentats
semblantment ab banchs de vellut carmesí, ço
és, lo il·lustríssim y reverendíssim bisbe de Barcelona, deputat ecclesiàstich, ab la tauleta devant, presidint en lo acte, los demés senyors
consistorials per son orde y magnífichs assessors y advocat fiscal després y a l’altre part los
dits senyors visitadors, lo president al estar del
dit il·lustríssim y reverendíssim bisbe de Barcelona, deputat ecclesiàstich, ab alguna distància
y lo demés per son orde, primer los ecclesiàstichs, després los militars y després los reals,
fonch feta la acostumada protesta // 12r // entre
los dits senyors visitadors militars y reals de que
no servís per exemplar lo present acte de no estar assentats interpoladament com tenen pretenció. Y, encontinent, los dits senyors visita-

dors juraren en mà y poder del dit il·lustríssim y
reverendíssim senyor bisbe de Barcelona, deputat ecclesiàstich, segons forma del capítol primer del nou redrés, com és acostumat, y oïren
sentència de excomunicació que·ls és estada
promulgada del thenor següent:
«Nos, dompnus Ludovicus de Josa, archidiaconus
Beate Marie de Mari et canonicus Sancte Sedis
Barcinone et in spiritualibus et temporalibus officialis et vicarius generalis pro illustrisimo et reverendisimo Barcinonensis episcopo monemus vos,
admodum illustres dominos fratrem dompnum
Anthonium Planella, abbatem ville de Banyoles,
doctorem Franciscum Ferrer, canonicum Sancte
Sedis Illerde, dompnum Josephum Terrer et Granollachs, Franciscum Prats et Santjulia, Palladium Juncar, medecine doctorem, Franciscum
Stalella, utriusque juris doctorem, et Jacobum
Texidor, mercatorem, personis juxta formam capituli primi nove reformacionis extractos in visitatores Generalis principatus Catalonie pro
triennio proxime dimisso, hic presentes, pro primo, secundo, tercio et peremptorio terminis et monitionibus quatenus bene et legaliter vos habeatis
in vestro officio seu monere visitatorum quovis
amore et rancore postpositis, sed solum Deum et
consiencias vestras intuendo, et pro his auditis excomunicationis sententiam quam in vos et quemlibet vestrum contrafacientem seu contrafacientes trina canonica monecione ferimus et promulgamus // 12v // in his scriptis».
E, seguidament, fonch feta extracció de jutges
dels processos en la matexa forma que se acostuma fer las demés extraccions, llegint emperò
lo redolí primer lo il·lustríssim y molt il·lustres
senyors deputats y oïdors, després los magnífichs assessors y advocat fiscal del General y després lo molt il·lustre consistori dels senyors visitadors, per son orde, y essent-se sussitat debat
en esta solemnitat pretenent lo dit molt il·lustre
consistori de visitadors llegir lo redolí antes
que·ls magnífichs assessors y advocat fiscal del
General, y com esta matexa pretensió haguessen tingut ja los senyors visitadors del trienni de
1671 y fos estat declarat ab un vot de assessors,
advocat fiscal del General y assessor y son ajudant de advocat fiscal de la dita visita de dit
trienni 1671, que·s llig en lo dietari del trienni
pròxim passat de 1674, sots jornada de 27 de
setembre de dit any 1674, haver-se de fer com
dalt està dit, llegint los rodolins primerament lo
consistori de ses senyories, magnífichs assessors
y advocat fiscal del General y després los molt
il·lustres senyors visitadors, fonch fet de la matexa manera y foren extrets los següents: Per lo
estament ecclesiàstich lo senyor don Anthon
Planella, abat de Banyoles. Per lo estament militar lo senyor mossèn Francisco Prats y Santju267

liàa. // 13r // Per lo estament real mestre Pal·ladi
Juncar.
De totas las quals cosas és estat llevat lo present
acte per mi, Joan Argila, scrivà major del General de Catalunya, essent presents per testimonis
Joseph Cortès y Jaume Casas, verguers de ses
senyories.
Dimars, a XVII. En aquest die, volent ses senyories fer extracció dels officis de ajudant de assessor y scrivà major de la visita per haver procehit
las excepcions oposades per lo procurador fiscal
del General al doctor Francisco Asprer, extret
en lo dit offici de ajudant de assessor, per no haver renunciat lo offici de advocat de pobres sis
mesos antes de la extracció per a poder concórrer als officis de la casa de la Deputació, segons
disposició del capítol 36 del nou redrés, y a
Francisco Cassanyes, notari, extret en lo dit offici de scrivà major de la visita, per ésser procurador de pobres, com totas estas cosas són de vèurer més llargament ab lo decret del molt il·lustre
senyor don Joseph de Rocabertí, balle general,
tenint expressa delagació de sa excel·lència, lo
qual és assí cusit, signat de lletra A.
Feren posar los banchs de vallut carmesí a la sala
dels Reys de la present casa en lo modo y forma
que se féu lo die de aïr per lo jurament dels senyors visitadors y, encontinent, per medi del
síndich del General, feren avisar als senyors visitadors que estaven juncts al quarto de la sala de
Sant Jordi en lo aposento a hont se acostuma
tenir lo consisto- // 13r // ri de la visita, dientlos, de part de ses senyories, si eran servits venir
assistir al acte de la extracció de ajudant de assessor y scrivà major de la visita. E los dits senyors visitadors vingueren, encontinent, acompanyats de un assessor, advocat fiscal y son
ajudant, procurador fiscal y demés officials de la
visita. Y arribats que foren, després de haver-se
fet las degudas cortesias, los dos il·lustríssim y
molt il·lustres consistoris se assentaren del
modo y manera que stigueren assentats lo die
de aïr, y volent passar a fer la dita extracció, lo
molt il·lustre consistori de visitadors féu la protesta següent:
«Lob molt il·lustre consistori dels senyors visitadors del General de Catalunyac del corrent any y
trienni 1677 protestan que, per lo fet de arribar
després dels molt il·lustres senyors deputats y
oïdors del General de Catalunya, las membraa. a continuació un manament transcrit a l’Apèndix 2, pàg.
1261.
b. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
13v i 14r del trienni 1677-1680.
c. a continuació ratllat protestan que per lo fet de arribar
després.
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nas dels redolins de las personas insiculadas en
las bolsas dels officis de la visita del General als
assessors y advocat fiscal de la present casa antes
de arribar y passar als molt il·lustres senyors visitadors, lo qual se observà y se féu la nit passada
en la extracció de visitadors processals y que se
ha de fer en la present extracció, no sols fassa
ningun dany ni prejudici, tant al present consistori dels senyors visitadors com als sdevenidors
consistoris de la visita, en la pretensió que té lo
dit consistori dels senyors visitadors que tindran
los demés consistoris esdevenidors de què primer arriben las // 14r // membranas als senyors
visitadors y passen per mà de aquells que per los
assessors y advocat fiscal de la present casa, antes bé que sempre sien salvos y il·lesos dits drets
en tot temps que·ls competeix y pot competir
per rahó de dita pretensió, de tal manera que en
ningun temps se puguen tràurer dits fets en
exemplar, ni aprofitar a dits assessors y advocat
fiscal, ni danyar a dit consistori dels senyors visitadors, com lo present fet no·sa fassa per altre fi
sinó sols per no detenir lo curs de la visita, la
qual requereix celeritat la prosequució de aquella, y no altrament. Requirint al scrivà major de
la Generalitat que continue la present en lo dietari del corrent trienni».
Y per part del procurador fiscal del General se
ha fet la resposta del thenor següent:
«Responb lo procurador fiscal del General a la
protesta és estada donada per lo president del
molt il·lustre consistori de la visita al scrivà major de la Deputació, en lo acte de extracció de
ajudant de assessor y de escrivà major de la visita del General que de present se ha de fer en los
llochs del doctor Francisco Asprer, qui era estat
extret en ajudant de asessor, y de Francisco Cassanyes, extret en scrivà major, tots de dita visita,
la qual per dit scrivà major és estada llegida estant junts los dos consistoris, que lo il·lustríssim
consistori dels senyors deputats ha estat sempre
y està en quieta y pacífica possessió de que en
los actes de extracció, tant de processals com de
officials de la visita, després que sa magestat,
que gose glòria, fou servit disposar, se’n formassen bossas, que las membranas o redolins després de haver passat // 14v // per los consistorials
del consistori dels senyors deputats y oïdors
passen inmediadament y prenan ditas membranas o rodolins los assessors y advocat fiscal del
General, los quals estan assentats inmediadament del consistori dels deputats, en los matexos banchs de vellut de dits senyors consistorials, y després pren la membrana o rodolí lo
a. a continuació ratllat fet nos.
b. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
13v i 14r del trienni 1677-1680.
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verguer de la casa de la Deputació y dóna aquella al president del consistori dels senyors visitadors, y va passant de mà en mà fins al últim de
dit consistori.
Y havent-se suscitat alguna difficultat sobre lo
passar la sobredita membrana per lo il·lustre
consistori dels senyors visitadors, haver de passar la membrana per son consistori immediadament després dels senyors deputats y oïdors, y
que després de dits senyors visitadors devia passar aquella per los assessors y advocat fiscal del
General y després per lo assessor, advocat fiscal
y ajudants de aquells, respective, pretenent lo
consistori dels senyors deputats lo contrari, que
axí se era observat sempre en tots los actes de
concurs dels dos consistoris, que las membranas
pasaven després de dits senyors deputats y oïdors per los assessors y advocat fiscal y després
per los senyors visitadors, cometeren dit fet, los
sobredits dos consistoris, a sos magnífichs assessors y advocat fiscal, respective, los quals, en
concideració que sempre se ere observat fins dit
die en la conformitat pretenia lo consistori dels
senyors deputats, sens prejudici de un y altre
consistori, y axí fou observat en las moltas extraccions immediadament subseguides sens
protesta alguna de dit consistori dels visitaa- //
15r // dors, ni menos en la extracció que·s féu de
processals lo die de 16 a la tarda, per lo que és
de ninguna relavència en quant a la pacífica possessió de dit consistori dels senyors deputats la
dita protesta, ans bé dit procurador fiscal reprotesta a dit consistori dels senyors visitadors que
no se hage rahó de dita protesta en ningun
temps, en perjudici de la dita sa quieta y pacífica
possessió que té dit consistori dels senyors deputats, la qual entén continuar en la present extracció y altres ab la conformitat que se ha sempre estilat, y que no·s puga donar còpia de dita
protesta sens inserció de la present resposta y reprotesta. Requirens notarius, et cetera».
Y, encontinent, se féu la sobredita extracció de
ajudant de assessor ab rodolins de cera en la forma acostumada, passant lo rodolí de mà en mà,
ço és, primer per los senyors deputats y oïdors,
assessors y advocat fiscal del General y després
per los senyors visitadors del modo y manera
que en lo die de ahir se féu en la extracció de
jutges de processos, y en lloch de dit doctor
Francisco Asprer fonch extret lo doctor Francisco Portell. Y en lloch de Francisco Cassanyes
fonch extret Ramon Vilana Perlas, notari públic
de Barcelona.
En aquest mateix die, a les sinch horas de la tarda, fent estas cosas ab vot y parer dels magnía. a continuació un vot transcrit a l’Apèndix 2, pàg. 1262.

fichs assessors y advocat fiscal del General ordinari de la present casa de la Deputació y doctors
consulents aplicats, lo qual és assí cusit, signat
de lletra A, se féu extracció de altres dels visitadors per lo estament ecclesiàstich y militar, ço
és, ecclesiàstich per no haver acceptat lo il·lustríssim y reverendíssim // 15v // senyor bisbe de
Lleyda lo dit càrrech de visitador, en què ere estat extret; y per lo estament militar, per no haver comparegut lo die de 16 del present y corrent mes de agost, lo excel·lentíssim senyor
don Francisco de la Cerda, duch de Alcalà y
compte de Empúries, axí mateix extret en visitador, a prestar son jurament conforme disposició
de capítols de Cort, y serviren de testimonis per
lo estament ecclesiàstich los senyors Francesch
Valerí, Gabriel Texidor, canonges de la Seu de
Barcelona; lo doctor Francisco Burguès, canonge de la Seu de Gerona. Per lo estament militar
los senyors don Lluís Vilana, don Joseph Çacirera, don Bernat Gàver. Per lo estament real los
senyors lo doctor misser Narcís Camps, ciutedà
honrat de Barcelona y Gerona, lo doctor misser
Francisco Soles, mestre Pau Fuster.
E ses senyories, encontinent, feren fer redolins
de cera en la forma acostumada, conforme se fa
en la extracció de deputats y oïdors, y fet, se féu
extracció de altres dels visitadors, per no haver
acceptat lo sobredit il·lustríssim y reverendíssim
senyor bisbe de Lleyda, no haver // 16r // comparegut lo die de 1[6] del corrent lo excel·lentíssim senyor don Francisco de la Cerda, duch
de Alcalà y compte de Empúries, conforme disposició de capítols de Cort, y són estats extrets
los següents, ço és, per lo estament ecclesiàstich, en lloch de dit il·lustríssim y reverendíssim
senyor bisbe de Lleyda, lo doctor Pere Banet
Atxer, canonge de la Seu de Barcelona, per lo
estament militar, en lloch de dit excel·lentíssim
senyor compte de Empúries, mossèn Joan
Móra.

ecclesiàstich y militar, en lloch y per no haver
acceptat lo il·lustríssim y reverendíssim senyor
bisbe de Lleyda, y no haver acudit en lo temps
prefigit per capítols de Cort lo excel·lentíssim
senyor don Francisco de la Cerda, duch de Alcalà y compte de Empúries, y presents en consistori han prestat lo sòlit y acostumat jurament
en mà y poder de ses senyories y han oït sentència de excomunicació que·ls és estada promulgada del thenor següent:
«Nos, dompnus Ludovicus de Josa, archidiaconus
Beate Marie de Mari et canonicus Sancte Sedis
Barcinone in spiritualibus et temporalibus officialis et vicarius generalis pro illustrisimo et reverendisimo domino Barcinonensis episcopo, monemus vos, admodum illustres doctorem Petrum
Benedictum Atxer, canonicum Sancte Sedis Barcinone, et Joannem Mora, domicellum, personas
juxta formam capituli primi nove reformationis
extractos in visitatores Generalis Catalonie pro
triennio proxime dimisso, hic presentes, pro primo, secundo, tertio et peremptorio terminis et monitionibus quatenus bene et legaliter vos habeatis
in vestro officio seu munere visitatorum quovis
amore, rancore postpositis, sed solum Deum et
consiencias vestras intuendo, et pro his auditis excomunicationis sententiam quam in vos contrafacientes trina canonica monitione premissa ferimus et promulgamus in his scriptis»a.
17r

Dijous, a XVIIII. En aquest die me han ordenat
ses senyories a mi, scrivà major del General, cusís en lo present dietari una certificatòria feta
per lo doctor en medecina Jaume Fontana, ab la
qual consta que lo doctor Joan Quadras, procurador fiscal del General de Catalunya, ha estat
indispost per a servir dit offici des de 17 de juliol proppassat fins als 28 de dit mes de juliol y
des del primer del present mes de agost fins als
16 del //16v // dit y present mes de agost, inclusive, la qual és assí cusida, signada de lletra A.
En aquest mateix die, a les deu horas de la matinada, són arribats en lo consistori de ses senyories lo doctor y canonge de la Seu de Barcelona
Pere Benet Atxer y mossèn Joan Móra, novament extrets en altres dels visitadors per lo bras
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Divendres, a XX. En aquest die me han ordenat
a mi, scrivà major del General de Catalunya, cusís en lo present dietari una fe o certificatòria en
scrits del doctor en medecina Agustí Fetjó, ab la
qual fa relació com la indisposició de Joseph
Quintana, exactor del General, ha durat des de
6 de abril proppassat fins lo die present de 20 de
agost del present y corrent any 1677, tot inclusive, com més llargament ab dita certificatòria
és de vèurer, que·s assí cusida, signada de lletra
B.
En aquest mateix die, essent vingut en la present casa de la Deputació lo regent la vegueria
de Barcelona, enviat a sercar per ses senyories
per cosas tocants a la cobransa del donatiu voluntari, y volent dit veguer entrar en lo consistori ab la vara, li és estat dit, per orde de ses senyories, que havie de entrar sens la vara. Y
havent replicat dit regent la vegueria, li és estat
dit, segona vegada, per orde de ses senyories,
que si recusave arrimar la vara y entrar sens ella
que no tenie que entrar. Y, aleshores, dit regent
la vegueria és entrat en lo consistori arrimant la
vara y dexant-la fora a la sala dels Reys, com
acostuman los demés ministres de justícia.
a. a continuació dues certificacions transcrites a l’Apèndix 2,
pàg. 1263.

[ 1677 ]

[ 1677 ]

18r

Dijous, a XXVI. En aquest die me han ordenat
ses senyories a mi, scrivà major del General, cusís y continuàs en lo present dietari una resposta
del molt il·lustre consistori dels senyors visitadors a la resposta feta per ses senyories a la protesta del dit consistori dels visitadors feta en lo
acte de la extracció dels llochs de ajudant de assessor de la visita y de scrivà major de aquella, y
altre resposta del procurador fiscal del General a
la dita resposta, y altra feta per lo procurador fiscal de dit consistori de la visita, los quals papers
són assí cusits, signats de lletras A, B y C y del
thenor següent:
«Responenta lo molt il·lustre consistori dels senyors visitadors a la resposta feta per lo molt
il·lustre consistori dels senyors diputats y oïdors
a la protesta feta per lo consistori dels visitadors
en lo acte de la extracció feta dels llochs de ajudant de assessor de la visita y de scrivà major de
aquella, que comensa «Respon lo procurador
fiscal», y acaba «Requirens notarius», diu que
en lo vot que·s sota ab dita resposta se salva lo
dret y pretensions de las parts y sens prejudici de
aquells que·s fes per ara axí, que se veu que sent
estat fet dit vot de consentiment de tots los dos
consistoris, que lo declarar en aquell no fa ningun prejudici ni dany al present consistori, ni a
sa pretensió, ni menos los fets antecedents a dit
vot per salvar-se los // 18v // drets en ell a las
parts, com, ni tampoch, danya ni prejudica los
fets que·s pondera en dita resposta després del
vot, perquè després de aquell y de la extracció
que·s féu en virtut de dit vot y immediadament
de aquell, la qual ja és protestada en virtut de dit
vot, no·y ha hagut altre extracció de officis de la
visita sinó las que se són fetas la present visita,
en las quals, ço és, en las dels processals ja se
protestà verbo per lo present consistori y la del
ajudant de assessor y scrivà major de la visita se
féu la present protesta, quant y més que no·s
tingué notícia ni se’n podia tenir per lo consistori del dit vot quant se féu la extracció de processals, per no tenir lo dietari en son poder, ni
poder-lo·n tenir, lo que scusarà en tot cas al
consistori de dit fet y lo salvaria lo mateix fet y
reserva de aquell feta, per lo que diu y respon
que no pot aprofitar, ni aprofita, lo ponderat en
dita resposta al consistori dels senyors deputats
y oïdors y los assessors y advocat fiscal, ni prejudica ni pot prejudicar a est consistori qui té son
dret salvo en virtut de dit vot. Y altrament, y
que axí no se’n haja rahó alguna de dita resposta en ningun temps y que no sia donada còpia
de dita protesta y resposta sens inserta de la present rèplica. Requirens notarius, et cetera».

a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
17v i 18r del trienni 1677-1680.
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«Responenta lo procurador fiscal del General a
la rèplica feta per lo consistori dels molt il·lustres visitadors a la resposta de dit //19r // procurador fiscal del General que comensa «Responent lo molt il·lustre consistori», y acaba «Sens
inserció de la present rèplica. Requirens notarius», diu que no relleva cosa alguna perquè en
quant al punt del possessori no se dupta, resta
declarat en favor del molt il·lustre consistori
dels senyors diputats y sos assessors y advocat
fiscal, perquè la clàusula «sine prejuditio», continuada en dit vot, també de estil se continua en
totas las provisions possessòrias, y ésb molt al
contrari que després de dit vot no·s repetissen
moltas extraccions sens fer-se encara semblant
salvetat, com consta en los dietaris, tot lo que
califica, ex abundanti, més pacífica possessió y
per consegüent no·s pot haver rahó de dita rèplica, ans bé no·s deu donar còpia de aquella
sens inserció de la present resposta. Requirens
notarius, et cetera».
«Responentc a la rèplica feta per lo procurador
fiscal del General que comensa «Responent lo
procurador fiscal», y acaba «Requirens, et cetera», lo procurador fiscal de la visita del General
respon que lo vot se féu per los assessors de la
casa y de la visita, aserca de passar los rodolins de
la extracció dels officis de la visita després dels
senyors deputats y oïdors per los assessors y advocat fiscal de la casa, primer que los senyors visitadors, fou fet lo trienni proppassat a 27 de setembre 1674, conforme consta del dietari de la
visita del tienni 1671, y després de ell sols se ha
fet la extracció de procurador fiscal de la visita y
las extraccions del present any, del que·s veu que
la observansa de passar los rodolins primer per
los assessors y advocat fiscal de la casa és sols estada //19v // de dit vot ensà, en la conformitat té
deduït lo procurador fiscal y lo consistori de la
visita en la rèplica té donada sobre de aquell fet y
no altrament, y que axí no pot aprofitar com té
dit y deduït en dita rèplica y per ço, donant la
present per resposta, demane que no sia donada
còpia de la protesta y rèplicas sens inserta de la
present. Requirens notarius, et cetera».
En aquest mateix die són baxats en la Llotja de
la mar de la present ciutat los il·lustres senyors
oïdors militar y real per a vèurer los fraus se havian comesos en lo present mes de agost, y se
són trobats los devall scrits y següents:
Primo, diset canas, set palms tafatà negre ample
de quatre palms de manto.
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
17v i 18r del trienni 1677-1680.
b. a continuació ratllat al.
c. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
17v i 18r del trienni 1677-1680.

20r

Ítem, set canas, dos palms tafatà ample, color
groch de or.
Ítem, onse canas y sinch palms tafatà, color camosat, tot après per frau de la Bolla en una taverna y se diu és de Salvi Beatriu, argenter.
Ítem, onse canas, quatre palms stamenya scutina blanca, apresa en casa Guillem Jacas, serrador, està prop Sant Agustí.
Ítem, duas pessas de tafatà negre de amplària de
quatre palms per mantos, cap y cua en cada una,
ab plom, apresos de casa Joseph Pi, valer.
Ítem, deu canas, quatre palms y mitg de droguers.
Ítem, tres canas de cadir groch.
Ítem, dos canas de moqueals, naranjats y lleonats.
Ítem, set canas y un pal·li moqueals negres, ab
tres trossos.
Ítem, unas manegas de moqueals que·y falta
botons encarnat(s) y blanchs, tot après de casa
Jaume Maresma, negociant.
Ítem, vint-y-sinch canas de color musco.
Ítem, duas canas, sinch palms y mitg moqueals,
encarnats y grochs.
Ítem tres canas, sinch palms de tela prima ab
dos trossos, après tot de casa Pere Joan Soler,
sastre.
Ítem, una pessa de tela blanca, cap y cua.
Ítem, dos canas dos palms de moqueals, color
encarnat y blanch, après tot de casa la senyora
Costa, víuda, al carrer d’en Oliver.
Disapte, a XXVIII. En aquest die foren enviades,
per orde de ses senyories, al excel·lentíssim senyor compte de Monterrey, lloctinent y capità
general de sa magestat, que Déu guarde, en lo
present Principat, que·s troba en campanya, per
la stafeta, dos proposicions de subjecte del offici
de altre dels taulers del General de la ciutat de
Tarragona y sa col·lecta pera // 20v // mort de
Joseph Montserrat, últim pocessor de aquell, ço
és, per lo interim a sa excel·lència y l’altre per sa
magestat, per la provisió de dit offici, còpia dels
quals són assí cusidas, signades de lletras A y B.
Dilluns, a XXX. En aquest die me han ordenat a
mi, scrivà major del General, cusís en lo present
dietari dos cartas, una de sa magestat, Déu lo
guarde, y altre del sereníssim senyor don Joan,
dadas en Madrit a 19 y 20 del present mes de
agost, en resposta de altre de ses senyories aserca
de la extracció dels nous deputats per lo trienni
corrent de 1677, las quals són assí cusidas signades de lleras A y B y del thenor següent:
«Ab. El rey.
a. a continuació repetit per.
b. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
20v i 21r del trienni 1677-1680.- A interlineat al marge esquerre.
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Diputados, por vuestra carta de 7 del corriente,
he entendido lo que havéis sido extractos en diputados y oidores de qüentas del General de esse
Principado para el triennio que empezóa // 21r //
a primero deste, y he tenido particular complasencia de haverlo savido, fiando con razón de
vuestra atençión y zelo que cumpliréis con vuestras obligaciones en lo que se offreciere de mi servicio y también en mirar por el bien común de
essa provincia. Dada en Madrid, a XIX de agosto
MDCLXXVII. Yo, el rey.
Don Hieronimus Villanueva, marchio de Villalva, protonotarius. Vidit cardinalis Preses. Vidit
don Petrus Villacampa, regens. Vidit marchio de
Castellnovo. Vidit don Anthonius de Calatayud.
Vidit don Michael de Calba. Vidit don Raphael
de Vilosa, regens. Vidit don Josephus de Boxados,
regens».
«Bb. Hallo en la carta de vuestra señoría de 7 del
passado continuadas las muestras de su antiguo
cariño y atençión, con el motibo de participarme
la noticia de los que oy componen esse consistorio, y
no dudando del zelo de vuestra señoría al servicio
de su magestad quanto atenderá a lo que fuere
del, le doi muchas gracias por ello, pudiendo estar
çierto vuestra señoría allará siempre bien dispuesta mi voluntad para todo lo que fuere de su
major satisfaçión y combeniençia. Nuestro señor
conserve a vuestra señoría en toda felicidad. Madrid, a 21 de agosto 1677. Don Juan».
En aquest mateix die ha fet relació loc síndich
del General com lo die de aïr, per orde de ses senyories, entregà // 21v // en mans pròpias del
molt il·lustre don Llorens Matheu y Sans, visitador de la visita real que està fent de present en lo
present Principat dels officials que no estan
obligats en purgar taula, còpia dels papers li foren entegats per ses senyories perquè los entregàs a dit senyor, que són assí cusits, signats
de lletra D y E, dient-li que eren dits papers la
última resposta del recaudo que dit senyor visitador, en dies passats, en scrits, havia enviat a ses
senyories, y que en dits papers era tot lo que podien respóndrer dits senyors deputats. Y dit senyor respongué que venint de mà de ses senyories confiava estave bé que despacio los miraría y
si ninguna dificultat y reparo tenía o enviaria a
dir a dits senyorsd.

a. a continuació dos memorials transcrits a l’Apèndix 2, pàgs.
1263-1264.
b. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
20v i 21r del trienni 1677-1680.- B interlineat al marge esquerre.
c. a continuació ratllat General.
d. a continuació una relació i una certificació transcrites a
l’Apèndix 2, pàg. 1264.

[ 1677 ]

[ 1677 ]

22v

Setembre MDCLXXVII

canonge de la Santa Iglésia de Barcelona, germà
de don Francisco Sayol, extret en diputat militar
del General de Catalunya, la qual és signada de
lletra A.

Dilluns, a VI. En aquest die ses senyories han
feta nominació dels officials macànichs de la
present casa, que són los següents:

23v

Dimars, a VII. En aquest die me han ordenat a
mi, scrivà major del General, cusís en lo present dietari quatre súplicas en llur consistori
presentades per los jurats de las universitats y
termes de Teradell, de Santa Eulària de Riuprimer, de Ayguafreda y de Sant Julià de Vilatorta, suplicant ab ellas a ses senyories sien servits
interposar sa auctoritat y suplicar a sa excel·lència del senyor virrey, o a sa magestat, que Déu
guarde, per a què mire ab ulls de pietat a ditas
universitats de la sobrada càrrega de allotjaments de soldats tenen aurà cerca de dos mesos, havent-los de sustentar a ells y als cavalls y
a demés de axò haver de contribuir ab dinés als
cabos de aquells ab certas quantitats y altres
cosas, com llargament en ditas súplicas se conté, que són assí cusides, nombradas de números 1, 2, 3 y 4b.
24r

En aquest mateix die lo molt il·lustre senyor
don Francisco de Sayol, deputat militar, extret
per lo present y corrent trienni 1677, trobant-se
fora lo present principat de Catalunya en lo regne de Granada, arribà en la present casa de la
Diputació, entre las deu y onse horas de la matinada, acompanyat de molts cavallers a effecte de
prestar lo jurament // 24v // acostumat per lo dit
càrrech. Fonch rebut per los magnífichs assessors y advocat fiscal ordinaris del General y present casa de la Diputació, y fonch acompanyat
fins al consistori vell, que·s lo aposento a hont
fan sa residència los dits assessors. Y arribat allà
féu enténdrer a ses senyories, per medi de don
Daniel Sayol, canonge de la Seu de Barcelona,
son germà, com ere arribat en la present casa a
effecte de prestar son jurament. E ses senyories,
al cap de un rato, per medi del verguer del estament militar, li enviaren a dir que podia entrar.
Acompanyaren-lo en la sala del consistori los
dits assessors, advocat fiscal y scrivà major del
General y allí se assentà en la cadira de vallut, al
costat del senyor deputat ecclesiàstich, y prestà
lo jurament acostumat, oí sentència de excomunicació y prestà sacrament y homenatje en mà y
poder del regent la vegueria de Barcelona, com
llargament és de vèurer en lo llibre de Juraments de diputats y oïdors.

Primo sastre ... Pau Vilardell.
Per courer ... Joan Ginestar.
Per argenter ... Pere Pau Llor.
Per ferrer ... Vicens Puigbó.
Per mestre de casas ... Jaume Arnaudich.
Per fuster ... Isidro Aldabó.
Per candaler de cera ... Francesch Janer.
Per llibrater ... Rafela Castelló.
Per manyà ... Joan Mariner.
Per boter ... Francesch Llopis.
Per bastaix del General ... Joan Bo.
Per daguer ... Agustí Llobet.
Per sparter ... Hyacintho Bernadó.
Per capser ... Francesch Drago.
Per armes major ... Anthoni Ramon.
Per valer de las velas ... Pere Gonima, bastaix.
Per stamper ... Rafel Figaró.
Per hortolà ... Joseph Vidalench.
Per passamaner ... Bernat Miró.
Per matalaser... Macià Carreras.
Per gerrer ... Camps.
Per pintor ... Martorella.
Per vidrier ... Joseph Andreu.
Per corder ... Joseph Alsúria.
Per bastaix de la Bolla ... Miquel Basses.

25r

Dimecres, a XV. En aquest die me han ordenat
ses senyories a mi, scrivà major del General, cusís en lo present dietari una informació rebuda a
instància del molt reverent don Daniel Sayol,
a. a continuació quatre suplicacions transcrites a l’Apèndix
2, pàgs. 1267-1269.
b. a continuació una informació, una certificació i una suplicació transcrites a l’Apèndix 2, pàgs. 1269-1272.
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Divendres, a XVII. En aquest die és vingut en lo
consistori de ses senyories Pere Màrtir Ferrer,
notari públich de Barcelona, ab un recaudo de
part del molt il·lustre senyor regent visitador
real, dient y referint que lo senyor visitador real
li havia ordenat representar a ses senyories que
tenia unas querelas contra los dos advocats y
dos procuradors de pobresa per no cumplir a la
obligació de llur exercici, y que aïr, que comptàvem a 16 del corrent, anà dit senyor visitador a
visitar las càrçers reals y rebé informació ab la
qual constava que dits advocats de pobres y procuradorb no complian a llur obligació, conforme disposava la constitució feta en orde de llur
exercici, suplicant a ses senyories manassen suspèndrer los pagaments de llurs salaris fins que
ditas querelas fossen declarades y que fos continuat lo present recaudo en dietari.
E ses senyories han fet de resposta que ordenarien als officials a qui toca fessen punt als dits
advocats y procurador de pobresc, y que no·ls
a. a continuació ratllat y solicitador.
b. a continuació ratllat y solicitador.
c. a continuació ratllat y solicitador.

fos pagat llur salari per rahó de sos respective officis fins y a tant tinguessen a lite orde de ses senyories.
En aquest mateix die Miquel Bassas, fuster, ciutedà de Barcelona, bastaix de la Bolla del General de la present ciutata, y Joan Bons, sabater,
ciutedà de Barcelona, bastaix del General, constituhits personalment en lo consistori de ses senyories, han jurat en mà y poder de ses senyories que se // 25v // hauran bé y llealment en lo
exercici y servitut de dits officis de bastaxts cada
hu, respective, y han prestat sagrament y homenatge en mà y poder de Jaume Casas, altre dels
verguers de ses senyories. Presents per testimonis Joseph Cortès y Joseph Blanch, verguers de
ses senyories.
En aquest mateix die me han ordenat ses senyories cusís en lo present dietari un paper que han
rebut del regent visitador don Llorens Matheu,
lo qual paper és signat de lletra A y del thenor
següent:
«Ab. Molt il·lustre senyor.
Lo regent don Llorens Matheu y Sans, visitador
real per sa magesat, que Déu guarde, stimant
molt la merçè que vostra senyoria li ha fet ab las
dos respostas que, per scrits, li ha remès per mà
de son síndich, juntament ab la certificatòria de
la sentència de la visita de exa casa del any 1615,
y la còpia de la relació que importa lo donatiu
de la província, posa en notícia de vostra senyoria lo següent:
«En quant lo primer cap que pertany a la porrogació dels tres mesos per instruir las querelas,
havent regonegut y ponderat lo que conté dita
sentència, entén que no pot parlar en lo cas present perquè en aquella sentència se pretengué,
per lo procurador fiscal de aquella visita, que no
se havian pogut pagar las dietas o salaris del
temps porrogat en la visita que·s féu en lo any
1611, y és de advertir que la precedent se féu lo
any 1615, com en la dita sentència se narra. Y
no // 26r // pugué ésser tant necessària la porrogació com ara, perquè dita visita del any 1611
sols comprengué los sis anys expressats en la
constitució, però quant la present visita comprén lo discurs de vint-y-quatre anys, que són
los discorreguts des del any 1653 en què vingué
lo senyor don Pedro Vilacampa fins ara, se veu
que·s necessari molt més dels tres mesos, per ésser precís que esta visita comprenga lo que haa. a continuació ratllat anomenat per los arrendadors de la
dita Bolla.
b. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
25v i 26r del trienni 1677-1680.
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vian de compéndrer quatre visitas, y és imposible, moralment parlant, que en tres mesos se
puga fer allò que si se haguera fet en quatre visitas y en eixa conformitat tinguera de temps dotse mesos, y esta intel·ligència la tingueren present en dita sentència pues en ella se reserva la
facultat de poder pagar la porrogació en cas de
urgent y precisa necessitat ab estas paraulas: «Y
també havian de advertir que la porrogació de
dits terminis que dóna lo capítol quint no·s podia fer sinó ex urgentis, precisa et necessaria causa», y en est cas no·s trobarà axí per compéndrer
vint-y-quatre anys, com perquè se ha de procehir contra los ministres y officials subjectes a
la visita que hauran faltat en las llevas que se han
fet per tot lo Principat, en las contribucions que
se han de pagar en totas las vilas, en los excessos
dels allotjament y reparació de palla, tot lo qual,
ho deu fer lo visitador sens exir de Barcelona,
com se conté en lo dit capítol quint y sens poder
enviar comissaris // 26v // que en son lloch ho
fassen, segons la intel·ligència de dita sentència.
Y sols per convocar las ciutats, vilas y llochs de
tot lo Principat necessita de més temps, y per no
voler lo visitador que se entenga que, per sols
son àrbitre, fa la porrogació, ha volgut fer sabidors a vostres senyories de la causa urgent, precisa y necessària en què·s troba per a fer dita porrogació perquè, altrament, no pot restar la visita
per feta, que és lo que han desitjat vostres senyories y té obligació de fer, segons lo intent de
dit capítol quint.
Y desitjós de abreviar lo més que fos posible, havent-li donat enténdrer un dels subjectes més
intel·ligents en las cosas de eixa casa y un dels
consultents a qui vostra senyoria comunica eixas matèrias, que ere praticable lo valer-se dels
deputats locals, ho proposa a vostres senyories
aparaxerent-li se abreviaria molt y se scusaria
gasto, però suposat que vostres senyories troban inconvenient continuarà lo convocar las
ciutats, vilas y llochs per a fer la diligència que li
toca. Y no pot deixar de dir a vostres senyories,
ab tota expressió, que té per impossible que
dins los tres mesos se puga acabar, y spera de
vostres senyories y de la rectitut de sa magestat
y bé comú d’este Principat se conformarà en la
ditaa // 27r // porrogació, attès consta de la necessitat de haver-la de fer.
En los demés caps contenguts en dita resposta
no se li offereix cosa particular de què avisar a
vostres senyories, desijant sempre lo que sie de
son major servey y suplicant li mane enviar la
resposta per scrits».

a. a continuació repetit en la dita.- a continuació una carta
transcrita a l’Apèndix 2, pàg. 1273.
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Dilluns, a XX. En aquest die me han ordenat ses
senyories a mi, scrivà major del General, cusís
en lo present dietari una carta del excel·lentíssim compte de Monterrey, lloctinent y capità
general de sa magestat, que Déu guarde, en lo
present Principat, en orde a posar remey per a
què la cavalleria que està allotjada en la plana de
Vich y altres parts no fasse excessos, la qual és
assí cusida, signada de lletra B.
En aquest mateix die, a les quatre horas de la
tarda, ses senyories, con- // 27v // cistorialment
ab verguers ab massas altas, acompanyats dels
officials de la present casa, són baxats a la Llotja
del mar de la present ciutat a effecte de tornar al
encant las Bollas de Tàrrega y Montblanch, per
haver-i hagut persona que ha offert la sisena
part més a las ditas Bollas a cada una, respective,
de què estaven lliurades, havent fet ses senyories
las ditas cosas ab vot y parer dels magnífichs assessors y advocat fiscal ordinaris del General y
present casa de la Diputació y doctors consulents aplicats, lo qual vot és assí cusit, signat de
lletra C y del thenor següent:
«Ca. Jhesús, Maria, Joseph.
En lo fet consultat per lo il·lustríssim consistori
dels senyors deputats y oïdors de comptes del
General de Catalunya als assessors y advocat fiscal y doctors infrascrits aplicats, aserca si lliurat
per lo molt il·lustres senyors deputats y oïdors
de comptes, antecessors de vostra senyoria
il·lustríssima, lo arrendament de la Bolla y
col·lecta de Tàrrega al últim de juny proppassat
a favor de Bernat Prats, sastre, ciutadà de Barcelona, y posat en possessió de aquell al primer de
juliol pròxim passat, en la qual està fins vuy, pot
y deu admètrer vostra senyoria il·lustríssima la
nova dita contenint la sisena part de dit arrendament lliurat per nou-centes sinquanta lliures
cada any, durador per spay de tres anys, que ha
offert novament Bernat Sanfí, veler de la present ciutat, y per dita sexta part quatre-centes
setanta-sinch lliures per los dits tres anys. Y de la
matexa manera si pot y deu admètrer la nova
dita contenint la sisena part de la col·lecta de la
Bolla de Montblanch, arrendada a Juan Robinat per preu de dos mil quatre-centes catorse
lliures cada any, duradora per tempsb //28v // de
tres anys, la qual nova dita de la sisena part se ha
offert a vostra senyoria il·lustríssima per part de
Joan Valentí de Tortosa. Y, si axí mateix, pot y
deu admètrer vostra senyoria il·lustríssima altras
ditas de altres personas que han donat ina. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
27v i 28r del trienni 1677-1680.
b. a continuació dues suplicacions transcrites a l’Apèndix 2,
pàg. 1273.
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tel·ligència volen oferir en altres arrendaments
de la Generalitat altres sisenas parts o ditas altres
molt conciderables. Vistas las suplicacions de
ditas sisenas parts donades per los sobredits ab
lo idem suplicat del procurador fiscal de la casa,
implorant a uberior cauthela lo benefici de la
restitució in integrum, com a gaudint del privilegi de menors a vista de dita lezió. Vista la
commissió de ditas súplicas fetas als assessors infrascrits. Vista la deliberació de la nominació
dels consulents infrascrits per dit effecte per part
de dits assessors demanats. Vist tot lo que se havia de vèurer. Attès y conciderat que en via de
dret lo fiscal, per son peculiar privilegi, com per
lo benefici de la restitució in integrum de què
gosa com los menors y, altrament, pot y deu
admètrer nova dita contenint la sisena o altre
molt conciderable, encara que estiga lo arrendatari primer en possessió de la exacció dels drets
arrendats mentres la nova dita se donia intra
modicus tempus arbitrio judicis regulandum attentis facti et rerum circunstantiis, las quals concorren en lo present cas, axí per ser en favor dels
molts acrehedors de la Generalitat ab los quals
té la present casa firmada concòrdia als 8 de
agost 1670, com per trobar-se al present per
ocasió de la guerra ab las obligacions de sustentar un tèrcio de quatre-cents hòmens y altres
molt excessius gastos, com per no //28v // haver
altrament los nous licitadors tingut notícia que
las col·lectas foranas se arrendassen de per si y a
part cada una, antes bé haver-se cregut se continuaria lo arrendaria tot junt, ab un sol arrendament totas las col·lectas foranas, si y conforme
en los triennis pròximament passats se ha fet y
executat.
Per tant y altrament, són de vot y parer que pot
y deu vostra senyoria il·lustríssima admètrer ditas novas ditas contenint la sisena part y manar
publicar aquellas per lo corredor en la forma
acostumada, segons lo stil de la casa. Vuy, als 20
de setembre 1670.
Pons, assessor. Figuerola, fiscalis Generalis advocatus. Llampillas, assessor. Graells, consulens.
Molines, consulens».
En aquest mateix die són anats ab embaxada,
obtinguda primer hora per las quatre de la [tarde], de part de ses senyories al molt il·lustre senyor regent visitador real los senyors doctor
Lluís València, donsell, y lo doctor Gismundo
Boffill, ciutedà honrat de Barcelona, y després
de haver-li explicat de paraula li han entregat un
paper de resposta al que, per part de dit senyor
regent visitador real, fonch entregat a ses senyories lo die de 17 del corrent, lo qual és assí cusit,
signat de lletra D y del thenor següent:

«Da. Molt il·lustre senyor.
Los diputats del General de Catalunya, responent a un recado // 29r // manat donar per vostra senyoria al dit consistori lo die de 17 del corrent mes y any, diuen que lo porrogar vostra
senyoria los tres mesos de la visita per a instruir
las querelas, no és matèria pertanyent als dits
deputats, etiam en cas que dits tres mesos sien
porrogables.
Ni per lo consentiment dels deputats en la porrogació se podrie prejudicar a las parts que voldrian impugnar aquella quant acudissen al consistori, ni altrament los deputats sobre
constitucions de Catalunya tenen facultat de intepretar com la concedida per lo capítol 39 del
any 1599, en lo nou redrés està retreta a casos
consernents la administració de la Generalitat.
Conciderar, així mateix, que los exemplars de
porrogació en visitas reals fets fins lo die de avuy
són estats sens intervensió de diputats y sols al
clòurer lo compte de la visita se ha difficultat en
la Diputació si se havia de pagar lo temps porrogat. De a hont se veu que havent-se subseguit
en la casa de la Diputació la visita dels diputats
del trienni 1611, que fou publicada a 2 de juliol
1615, en la qual se quexa lo fiscal del General
dels diputats del dit trienni per haver pagat salari de temps porrogat en la visita real, y en dita
sentència se diga que la porrogació dels terminis
del capítol quint, any 1599, no·s podia fer sinó
ex urgenti, precisa et necessaria causa, quant
siam ara en aqueix cas, no és dels diputats lo
conciderar-ho fins acabada la visita y causa cognita, en la qual, //29v // ohit lo fisch, se judicarà
en la conformitat que la justícia donarà lloch y
dictarà, que de la noblesa y lletras de vostra senyoria se prometen serà molt al gust de vostra
senyoria y los diputats en sindicat restaran libres
de la molèstia que en aquell podrian tenir.
Restan ab viu sentiment de tenir las mans lligades per las Corts per no poder servir a vostra senyoria sens dependència de la observança del
que aquelles han disposat. Assegurant a vostra
senyoria que en tot lo que té respecte a servir a
vostra senyoria –que en lo del servey de sa magestat, Déu lo guarde, y benefici del Principat
és cert que no han faltat, ni faltaran– y diligèncias per sa part lo bon èxit de la visita estan molt
attents y sols han representat a vostra senyoria
los inconvenients dels deputats locals ab què rebessen informaçions dels excessos en las llevas
posant-los a la censura de vostra senyoria, no
emperò negant-se a la major conveniència ab
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
28v i 29r del trienni 1677-1680.

275

què no contravé ab lo que alguns subjectes poden haver informat a vostra senyoria encara que
lo consistori, esta matèria dels diputats locals,
no la hagen consultada més que ab hu y seguit
son parer, ab què és evident que lo qui ab semblant títol de consulens o altrament haurà refferit a vostra senyoria lo contrari se serà equivocat. Y esta és la resposta que vostra senyoria se
serveix manar demanar per scrits que se envie a
vostra senyoria ab embaxada // 30r // per a què
més per extens se servesca vostra senyoria compèndrer quant desitjan los deputats servir a vostra senyoria en tot lo que done lloch sas obligacions».
E poch aprés tornats són estats dits senyors embaxadors, han fet relació en lo consistori de ses
senyories que lo dit senyor visitador havia respost que son intent sols ere de que los senyors
deputats tinguessen entès las rahons que·l movien al voler porrogar.
Dimecres, a XXII. En aquest die són baxats ses
senyories consistorialment a la casa del General
de la present ciutat, a effecte de fer encantar las
Bollas de Tàrrega y Monblanch, las quals se són
tornades a subhastar per haver-i persona qui s’és
posada en dita de la sisena part més del preu estaven arrendades, y per arrendar los drets de
monedas y çafrans que no estan arrendats. Y lo
il·lustre senyor oïdor real s’és conferit en lo aposiento del receptor dels fraus de la dita casa del
General per a vèurer en aquell los fraus y havia
del present mes de setembre y se han trobat los
següents:
Primo, un plegador ab las pintas que ha ordit y
texit catorse canas de seda a la cordellada, après
per frau de la Bolla de casa Miquel Monplet, velluter.
Ítem, dues canas, quatre palms tafatà, color de
rosa.
Ítem, un palm tafatà entredoble, blanch.
Ítem, una cana, un palm y mitg tafatà color de
palla; mitg palm vellut carmesí; dos palms y
mitg tafatà doble carmesí; un palm tafatà color
de sofre y blanch, ab plom; sinch palms tafatà
noranjat y blanch; sis palms, tres quarts tafatà
entredoble blanch; dos palms tafatà entredoble
blanch, color de aire; dos palms tafatà entredoble, color de perla; dos palms tafatà entredoble,
blanch y groch; dos palms, tres quarts tafatà entredoble, color de carn de donsella; una cana tafatà entredoble, blanch y noranjat; un palm tafatà entredoble, groch y color de carn de
donsella; un palm tafatà entredoble, blau y
blanch; dos palms tafatà entredoble, groch y
blanch; tres palms y tres quarts tafatà doble, color de palla; duas canas domàs blanch ab dos
trosos; tretse canas, un palm tafatà entredoble,

[ 1677 ]

[ 1677 ]

morat y carmesí; setse canas, quatre palms tafatans doblesa, // 31r // negres a dos caps ab tres
trosos; una cana, dos palms y mitg estam y seda
negre; sinch palms moqueals, color; dos palms y
mitg tafatà doble, groch y blau, ab ploms; la
qual roba se és presa per frau de la Bolla de casa
Joseph Aranda, jove velluter, ciutedà de Barcelona.
Ítem, dotse canas, un pal moqueals grochs,
apresos en frau de Bolla de casa.
Ítem, vint-y-set canas cordellats vermells en una
pessa, apresos de la vila de Mataró de casa.
Ítem, quatre palms, tres quarts tafatà, blau de
aire ab aigues, una cana, tres palms tafatà entredoble, plateat, dos palms y un quart tafatà entredoble, gris de olanda; un palm tafatà negre,
doble a dos caps ab aigues; mitg palm tafatà doble, negre, a dos caps; tres quarts burata negre
de stam y seda; tres palms y mitg xamellot de
olanda, gris de moro, ab dos trossos; tres palms
tafatà entredoble, negre, ab dos ploms; après
per frau de Bolla de casa Miquel Sastre, veler,
ciutedà de Barcelona.
Dijous, a XXIII. En aquest die han rebut ses senyories una carta del excel·lentíssim senyor lloctinent y capità general de sa magestat, Déu lo
guarde, ab la còpia de un real orde per a què se
admetra lo jurament al doctor Francisco Asprer
en lo offici de ajudant de assessor de la visita,
declarant que no poçeheix la exepció sposada
per lo procurador fiscal al dit Asprer, com més
llargament ab la dita real orde, que·s assí cusida,
signada de lletra A.
31v

Dilluns, a XXVII. En aquest die són baxats ses senyories a la casa del General de la present ciutat
a effecte de fer encantar las Bollas de Tàrrega y
Monblanch, tornadas a subhastar per haver-i
dita de la sisena part més del preu en què eren
estades lliurades. Y han fet arrendament de les
dites Bolles, //32r // ço és, de la de Monblanch a
Joan Costa, abaxador y perayre, ciutedà de Barcelona, per preu de dos mil vuyt-centes vint-ysinch lliures, deu sous, per quiscun any, y de la
de Tàrrega a Bernat Sanfí, veler, també ciutedà
de Barcelona, per preu de mil cent-vuyt lliures,
deu sous, per quiscun any.

33v

Octubre MDCLXXVII

tracció fahedora de oïdor ecclesiàstich en lloch y
per no haver comparegut dins los dos mesos fra
don Miquel de Torrelles, del orde de Sant Joan,
prior de Catalunya, qui fonch extret en lo dit
càrrech. Y serviren de brassos los testimonis que
foren los següents: Per lo estament ecclesiàstich
los senyors don Lluís de Josa, don Anthon Sayol, canonges de la Seu de Barcelona, lo doctor
Narcís Bruguès, canonge de Gerona. Per lo estament militar los senyors don Lluís Sayol, //33r
// Joseph de Sauleda, lo doctor Pere de Cardona. Per lo estament real los senyors lo doctor
misser Narcís Camps, ciutedà honrat de Gerona, lo doctor misser Fèlix Molins, lo doctor
misser Francesch Campderrós.
E, seguidament, en presència de dits brassos,
ses senyories feren extracció de nou personas,
tres de cada stament, ecclesiàstich, militar y real,
en habilitadors, ço és, per lo estament ecclesiàstich los senyors don Lluís de Josa, don Daniel
Sayol, canonges de la Seu de Barcelona, lo doctor Francisco Ferrer, canonge de la Seu de Lleyda. Per lo estament militar los senyors don Narcís Descallar, mossèn Francisco Padellàs,
mossèn Francisco Asprer. Per lo estament real
los senyors lo doctor misser Joseph Roig y Riera, lo doctor misser Francisco Guitart, mossèn
Simon Miquel.
33v

Disapte, a II. En aquest die, a les sinch horas de
la tarda, y hagué brassos. Se féu extracció de
nou habilitadors, tres de cada stament, ço és,
ecclesiàstichs, militars y reals, conforme disposició de capítols de Cort, per habilitar las personas insiculades a oïdors ecclesiàstichs per la exa. a continuació dues cartes transcrites a l’Apèndix 2, pàg.
1274.
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Diumenge, a III. En aquest die, a les deu horas
de la matinada, los sobredits senyors habilitadors devall scrits són vinguts en la present casa y
consistori de ses senyories per fer la habilitació
dels subjectes que poden concórrer en la extracció fahedora de oïdor ecclesiàstich, en lloch y
per no haver comparegut dins dels dos mesos
que per capítols de Cort està statuhit fra don
Miquel de Torrelles, del orde de Sant Joan,
prior de Catalunya y comenador de la comanda
de Sant Joan de Barcelona, y després de haver
feta la sòlita y acostumada protesta los militars y
reals en lo modo de assentar-se, han jurat a
Nostre Senyor Déu y als seus sants quatre Evangelis que se hauran bé y llealment en lo exercici
de dita habilitació y han oït sentència de excomunicació del thenor següent:
«Nos, Franciscus de Amigant, decretorem doctor,
canonicus Sancte Sedis Barcinone, officialis et vicarius generalis pro illustrissimo et reverendissimo domino Barcinonensis episcopo, monemus vos,
admodum illustrem dominem doctorem Franciscum Ferrer, canonicum Sedis Illerdensis, dompnum Ludovicum de Josa et dompnum Danielem
Sayol, canonicos Sancte Ecclesie Barcinone, pro
stamento ecclesiastico, dompnum Narcisum Descallar, Franciscum Padellas, domicellum, et
Franciscum de Asprer, militem, pro stamento
militari, Simonem Miquel, civem honoratum

Gerunde, doctorema //34r // Franciscum Guitart
et doctorem Josephum Roig et Riera, pro stamento regali, habilitatores juxta formam capituli 85
nove informacionis extractos, quatenus bene et legaliter vos habeatis in exercicio vestra habilitacionis facienda de his qui concurrere possint vel
non in auditorem computorum pro stamento ecclesiastico, juxta Deum et consiensias vestras, et
pro his auditis excomunicationis sententiam
quam in vos et quemlibet vestrum contrafacientem seu contrafacientes trina canonica premissa
ferimus et promulgamus in his scriptis. De Amigant, vicarius generalis et officialis».
En aquest mateix die, per medi del doctor Jacintho Blanch en lloch del doctor Pere de Cardona, servint lo offici de síndich del General,
han enviat ses senyories al excel·lentíssim senyor
lloctinent y capità general de sa magestat, Déu
lo guarde, que·s troba en la ciutat de Gerona, lo
memorial de las personas inhabilitades per a
concórrer a oïdor ecclesiàstich, lo qual memorial és assí cusit, signat de lletra B.
34v

Dimecres, a VI. En aquest die lo magnífich racional de la present casa és baxat en la casa del
General per fer continuar encantar los arrendaments de drets de monedas y çafrans.
Divendres, a VIII. En aquest die per estar occupats ses senyories en consistori, és baxat en la
casa del General lo magnífich racional de la present casa per fer continuar encantar los arrendaments dels drets de monedas y çafransb.

35r

Dilluns, a XI. En aquest die, per estar ocupats
ses senyories en consistori, és baxat en la casa
del General lo magnífich racional de la present
casa per fer continuar encantar los arrendaments de drets de monedas y çafrans.
En aquest mateix die me han ordenat ses senyories a mi, scrivà major del General, cusís en lo
present dietari una súplica presentada per part
dels arrendataris dels drets del General del
trienni corrent, per a què en las ordinacions que
de present se estan fent se estatuesca ab un capítol de ellas que tot lo bestiar de aquellas parts de
las fronteras de Aragó y València se pose en manifest per evitar fraus, com en dita súplica és de
vèurer que·s assí cusida, signada de lletra A.

35v

excel·lència en orde al fet del magnífich deputat
local de la ciutat de Vich y ab què dóna notícia a
ses senyories en que ha donat la orde convenient
a don Joseph de Rocabertí, balle general, per a
què las habilitacions de la bossa de oïdor ecclesiàstich per a la extracció de pròxim fahedora de
oïdor ecclesiàstich en lloch y per no haver comparegut fra don Miquel Torrelles, dins lo temps
statuhit per capítols de Cort, en virtut del poder
que de antes fonch donat a dit de Rocabertí,
com en dita carta més llargament és de vèurer
que·s assí cusida, signada de lletra B.
Dimecres, a XIII. En aquest die me han ordenat ses
senyories a mi, scrivà major del General, cusís en lo
present dietari un despaig per Cancellaria en orde
a la habilitació de las personas poden concórrer en
oïdor ecclesiàstich per la extracció lo die present
fahedora de oïdor ecclesiàstich, en lloch y per no
haver comparegut fra don Miquel Torrelles, prior
de Catalunya y comenador de Sant Joan, dins los
dos mesos que per capítols de Cort és prefigit, lo
qual despaig és assí cusit, signat de lletra C.
En aquest mateix die, per estar occupats ses senyories ena // consistori, és baxat en la casa del
General lo magnífich racional de la present casa
per fer continuar encantar los arrendaments de
drets de monedas y çafrans.
En aquest mateix die, a les quatre horas de la tarda, se féu extracció de oïdor ecclesiàstich en la
sala dels Reys, en lloch y per no haver comparegut fra don Miquel Torrelles, comenador de
Sant Joan y prior de Catalunya, dins dels dos mesos que per capítols de Cort és prefigit, en la qual
extracció serviren de testimonis los infrascrits y
següents: Per lo estament ecclesiàstich lo canonge Anthoni Sala y Codina, de Vich, don Anthon
Sayol, lo doctor Pere Màrtir Ferrer, canonges de
Barcelona. Per lo estament militar mossèn Lluís
de València, mossèn Lluís Sayol, mossèn Joseph
de Sauleda. Per lo estament real mossèn Francesch Quintana, ciutedà honrat de Barcelona,
mestre Pau Fuster, mestre Hyacintho Blanch.
E seguidament fonch feta extracció de oïdor ecclesiàstich y // 36v // fonch extret en redolí, fra
Rafel Nadal.

Dimars, a XII. En aquest die me han ordenat ses
senyories a mi, scrivà major del General, cusís en
lo present dietari una carta que han rebut de sa

Divendres, a XV. En aquest die, per estar occupats ses senyories en consistori, és baxat en la
casa del General lo magnífich racional de la present casa per a fer continuar en encantar los
arrendaments de moneda y çafransb.

a. a continuació un memorial transcrit a l’Apèndix 2, pàg.
1274.
b. a continuació una suplicació transcrita a l’Apèndix 2, pàg.
1274.

a. a continuació una carta i un manament transcrits a
l’Apèndix 2, pàg. 1275.
b. a continuació una suplicació transcrita a l’Apèndix 2, pàg.
1277.
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37r

Dimars, a XVIIII. En aquest die me han ordenat
ses senyories a mi, scrivà major del General, cusís en lo present dietari una súplica del procurador fiscal del General per a què ses senyories
manen fer averiguació si en lo present Principat
y ha personas strangeras que obtingan officis de
jurisdicció, com en dita súplica més llargament
és de vèurer, la qual és assí cusida, signada de
lletra B.

fecte de fer encantar los arrendaments dels drets
de monedas y çafrans que no són arrendats.
38v

Dimars, a XXVI. En aquest die me han ordenat
ses senyories a mi, scrivà major del General, cusís en lo present dietari una carta que han rebuda de don Francisco Meca y Vilalba, altre dels
assessors de la present casa de la Deputació, la
qual és signada de lletra A.

Dimecres, a XX. En aquest die lo magnífich
Erasma de Lana y Fontanet, racional del General y present casa de la Diputació, és baxat a la
Llotja de la mar de la present ciutat, per orde de
ses senyories, a effecte de fer encantar los drets
de moneda y çafrans que no estan arrendats.

Dimars, a XXVII. En aquest die lo magnífich
Erasma de Lana y Fontanet, racional de la present casa de la Deputació, per estar occupats ses
senyories, és baxat en la Llotja de la mar per a
fer continuar y encantar los drets de monedas y
çafrans que no estavan arrendats.

37v

Divendres, a XXII. En aquest die lo magnífich
racional de la present casa s’és conferit, per orde
de ses senyories, a la Llotja de la mar de la present ciutat a effecte de fer encantar los arrendaments dels drets de monedas y çafrans que no
són arrendats.

Divendres, a XXVIIII. En aquest die és baxat a la
Llotja de la mar de la present ciutat lo magnífich racional de la present casa, per estar occupats ses senyories, per a fer continuar de encantar los drets de monedas ya // 39r // çafrans que
no estan arrendats.

38r

Dilluns, a XXV. En aquest die lo molt il·lustre senyor fra Rafel Nadal, oïdor ecclesiàstich extret
lo dia de 13 del present y corrent mes en lloch y
per no haver comparegut fra don Miquel de
Torrelles, prior de Catalunya y comenador de
Sant Joan, dins dels dos mesos que per capítols
de Cort està prefigit, arribà en la present casa de
la Deputació, entre las deu y onse de la matinada, acompanyat de molts cavallers, a effecte de
prestar lo jurament acostumat per lo dit càrrech. Fonch rebut per los magnífichs assessors
y advocat fiscal ordinari del General y present
casa de la Deputació y fonch acompanyat fins al
consistori vell, que·s lo aposento a hont fa sa residència los dits assessors, y arribat allà féu enténdrer a ses senyories, per medi de Francisco
Nadal, son germà, com ere arribat en la present
casa a effecte de prestar son jurament. E ses senyories, al cap de un rato, per medi dels verguers del estament ecclesiàstich, li enviaren a dir
que podia entrar. Acompanyaren-lo en la sala
del consistori los dits assessors, advocat fiscal y
scrivà major del General, y allí se assentà en la
cadira de vallut, al costat del senyor deputat militar, y prestà lo jurament acostumat y ohí
sentència de excomunicació, com axí més llargament és de vèurer en lo llibre de Juramentsa
de deputats y oïdors.

En aquest mateix die ses senyories, obtinguda
primer hora per lo síndich del General a les onse
horas y mitja antes de mitgdie, són anats consistorialment, ab massas altas, acompanyats de
molts officials del General y present casa de la
Diputació, a donar la benvinguda al excel·lentíssim senyor compte de Monterey, lloctinent y
capità general de sa magestat, que Déu guarde,
en lo present Principat, de la vinguda del exèrcit. Y arribats ses senyories a palàcio, se feren les
degudes cortesias y per orga del il·lustríssim y
reverendíssim senyor deputat ecclesiàstich li fou
donada la benvinguda y el pèsame de la mort
del emenentíssim senyor cardenal don Pasqual
de Aragón, per lo que havia sentit tot lo Principat la pèrdua tant gran y ab lo desconsuelo restava dit Principat de persona de tantas prendas
de qui sperava particulars consuelos per lo alívio
de aquell peròb se aconsolave per tenir a ell la
persona de sa excel·lència y també del bon èxit
de la campanya, havent tret lo enemich del present Principat. Y després de haver rahonat un
bon rato, havent tractat de differens matèrias, se
alsaren fent-se moltas cortesias, y sa excel·lència
acompanyà a ses senyories fins al segon aposento de son palàcio. Y se són tornats ses senyories
a la present casa de la Diputació ab lo mateix
acompanyament, donant las gràcias als officials
que havian acompanyat ab la forma acostumada.

En aquest mateix die lo magnífich racional de la
present casa s’és conferit, per orde de ses senyories, a la Llotja del mar de la present ciutat a ef-

39v

a. a continuació repetit acostumat y ohí sentència de excomunicació, com axí més llargament és de vèurer en lo llibre
de Juraments.
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Disapte, a XXX. En aquest die lo molt il·lustre senyor fra Rafel Nadal, oïdor ecclesiàstich,
a. a continuació una carta transcrita a l’Apèndix 2, pàg.
1276.
b. però ... excel·lència interlineat al marge esquerre.

és baxat en la Llotja de la mar y s’és conferit en
la casa del General y en lo aposento del receptor dels fraus per a vèurer los fraus se havian
comesos en lo present y corrent mes de octubre, y se ha trobat no haver-se comès ningun
frau.
40r

memorial és de vèurer, que·s assí cusit, signat
de lletra Aa.
41r

Dimars, a VIIII. En aquest die lo doctor Francesch Merçal, beneficiat en la Seu de Barcelona,
archiver del archiu de la capella y col·legi de
Sant Sever de la dita Seu, en lo dit nom de archiver, present en consistori, ha jurat en mà y
poder de ses senyories com havent fetas las degudas diligèncias en sercar lo acte de creació de
aquell censal de quatre-centes lliures de proprietat, en què lo dit col·legi rebia sobre lo dit
General y sortejà en la extracció de censals feta a
17 de juliol 1674, no ha pogut trobar aquell.

41v

Dijous, a XI. En aquest die ses senyories, absent lo
il·lustríssim y reverendíssim senyor deputat ecclesiàstich lo senyor oïdor militar, per causa de sa indisposició, consistorialment, ab verguers ab massas altas, acompanyats dels assessors y advocat fiscal y de
altres officials del General y present casa de la Deputació, anaren y se conferiren a la mare de las fonts
del General, com és acostumat, per a regonèxer si se
necessitave de fer obras en ellas. Y vistas y regonegudas aquellas se’n tornaren ab lo mateix acompanyament fins a la present casa de la Diputació.

Nohembre MDCLXXVII
Dimecres, a III. En aquest die lo magnífich racional de la present casa, per estar ocupats ses
senyories, és baxat a la Llotja de la mar de la
present ciutat a effecte de fer continuar de encantar los drets de monedas y çafrans que no
són estats arrendats.
Dijous, a IIII. En aquest die Pere Màrtir Ferrer,
notari públich de Barcelona, escrivà major de la
visita real, present en consistori de ses senyories, ha fet relació com en dias passats reportà
recaudo a dits molt il·lustres senyors deputats
de part del il·lustre senyor visitador real contenint que los advocats y procuradors de pobres
no complian al disposat per la constitució, en
orde a la residènçia tenian obligació fer en los
aposientos tenen en la obra nova de las càrçers
reals, y per consegüent donassen orde, dits senyors deputats, sospèndrer lo pagar lo salari de
llurs officis que la Deputació los acostuma donar; y que axí, per part del doctor Joan de Asprer, donsell, altre dels advocats de pobres, se
havia donada suplicació a dit senyor visitador
narrant que dit doctor Joan de Asprer no vinia
a ser comprès en dita suspenció per quant no
havia exercit son offici, y que en eix temps lo
Consell Real se va trobar en campanya assistint
a sa excel·lència, y per dita causa, fins que sa excel·lència és tor- // 40v // nat a Barcelona, no tenia lloch de exerçir son offici, en quant a dita
residènçia y que per dita rahó, per part de dit
senyor visitador, se ha donat dit recaudo per dit
escrivà major, que dit doctor Joan de Asprer no
podia ser comprès en dita suspenció y que venia
bé que se alsàs aquella, en quant a dit Asprer, y
no altrament.

Disapte, a XIII. En aquest die me han ordenat a mi,
scrivà major del General de Catalunya, cusís en lo
present dietari una certificatòria del doctor en
medecina Jaume Fontana, ab la qual fa relació
com la malaltia y indisposició del doctor Francesch Genís, canonge de la Santa Iglésia de Lleyda, receptor de la Bolla de Barcelona, à estat indispost des de set de agost passat fins lo die present y
encara persevera vuy ab sa indisposició per lo que
no li ésb //42r // posible poder acudir a la obligació
de dit son offici, com en dita certificatòria més
llargament és de vèurer que·s assí cusida, signada
de lletra A, y per ço ésser feta certificatòria.
Dilluns, a XV. En aquest die ha faltat lo il·lustríssim senyor deputat ecclesiàstich del consistori
de ses senyories.
42v

Divendres, a V. En aquest die és baxat lo magnífich racional en la Llotja de la mar de la present
ciutat per a fer continuar de encantar los drets
de monedas y çafrans que no estan arrendats.
Disapte, a VI. En aquest die me han ordenat
ses senyories a mi, scrivà major del General,
cusís en lo present dietari un memorial de differents debitors del General des del any 1656
fins lo die present, lo qual memorial los és estat
tramès per part del molt il·lustre consistori dels
senyors visitadors per medi de un dels magnífichs assessors de la visita, encarregant a ses senyories la cobransa de dits debitors, com en dit
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Divendres, a XVIIII. En aquest die, absent lo senyor deputat ecclesiàstich del consistori y lo senyor oïdor militar per sa indisposició, són ses senyories baxats a la Llotja de la mar de la present
ciutat, consistorialment, ab verguers ab massas,
a effecte de fer arrendament dels drets de moneda y çafrans que encara no estaven arrendats.
Disapte, a XX. En aquest die és tornat en lo consistori lo il·lustríssim senyor deputat ecclesiàstich.
a. a continuació aquest memorial transcrit a l’Apèndix 2,
pàg. 1276.
b. a continuació aquesta certificació transcrita a l’Apèndix 2,
pàg. 1280.
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43r

Dilluns, a XXII. En aquest die, absent lo senyor
oïdor militar per causa de sa indisposició, ses senyories, consistorialment, ab verguers ab massas, són baxats a la Llotja de la mar de la present
ciutat a effecte de arrendar los drets de monedas
de tot lo present principat de Catalunya que no
estave arrendat, com en effecte arrendaren
aquell a Joseph Roig, corredor de orella, ciutedà de Barcelona, per preu de sis-centes lliures
per quiscun any, ab cent lliures de axaus per una
vegada tant solament.
En aquest mateix die ha fet relació en lo consistori de ses senyories Joseph Iglésias, corredor
públich y jurat del General, com havent encantat per spay de més de vuy mesos los drets de çafrans y may ha trobat dita alguna per a dit dret.
En aquest mateix die lo il·lustre senyor oïdor
real s’és conferit en la Llotja del mar de la present ciutat y en la casa del General y aposiento
dels fraus de aquella, per a vèurer los fraus se havian comesos en lo present mes de nohembre,
// 43v // y se han trobat los següents:
Primo, duas canas de cordellats blaus, apresos a
Joan Planelló, de la vila de Caldes.
Ítem, un plegador ab tela de seda, après de casa
Joseph Vilaseca, velluter, ciutedà de Barcelona.
Dimecres, a XXIIII. En aquest die Joseph Matheu, botiguer de teles, ciutedà de Barcelona,
com a procurador de Joseph Coletas, apotecari
de la vila de Tremp, servint lo offici de tauler del
General de dita vila, anomenat per los arrendataris dels drets del General lo trienni corrent,
consta de sa procura en poder de Joan Francesch Grau, notari de dita vila de Tremp, als 15
del corrent mes de nohembre, la qual és assí cusida, signada de lletra A, en lo dit nom, present
en lo consistori de ses senyories, ha jurat que lo
dit Coletes se haurà bé y llealment en lo exercici
de dit offici y ha prestat sagrament y homenatje
en mà y poder de Joseph Cortès, altre dels verguers de ses senyories, essent presents per testimonis Joseph Sauleda y Sagimon Noguera de
Olota.

44v

que·s assí cusida, signada de lletra B y del thenor següent:
«Ba. Il·lustríssim senyor.
Joan Òdena, balle de la vila de la Spluga de
Francolí, per la sagrada religió de Sant Joan de
Hierusalem, representa a vostra senyoria il·lustríssima com Joan Castellar, guarda del General
del present principat de Catalunya, se conferí en
dita vila lo die de Tots Sants proppassat, requirint a dit balle li donàs asistència ab penas. Y havent dit lo balle li amostràs com ere guarda del
General, dit Castellar no li amostrà com ho era y
havent-hi sobrevingudas altres rahons y paraulas, mancipà lo balle a dita guarda en las presons
de dita vila y després constant-li per relació del
diputat local de Monblanch lo tragués de ditas
presons. E com esta part de dit Òdena no fes lo
sobredit en menyspreu de la casa del General ni
ab ànimo de violar ningun capítol de Cort, ni
observansa de la casa de la Diputació, los quals
capítols vol servar y sempre son ànimo és estat
aqueix. Per tant, compareix personalment devant vostra senyoria il·lustríssima a effecte prenga la satisfació que d’ell vulga, offerint-s·i cosa //
45r // haje feta en prejudici d’esta casa del General y capítols de Cort, late, nunch pro tunch, per
revocada, hec dicens omni meliori modo, suplicant humilment tinga a bé usar de clemència en
favor de dit suplicant, que a més que ho rebrà a
singular gràçia de la mà de vostra senyoria il·lustríssima, offereix ser observantíssim dels capítols
de Cort y dels drets del General. Offici, etcètera.
Altissimus, et cetera, Vilallonga.
Blanxart, assessor subrrogatus».

Dilluns, a XXVIIII. En aquest die Joan Òdena,
balle de la Spluga de Francolí, inculpat per haver capturat una guarda del General, s’és presentat en lo consistori de ses senyories al qual
han manat capturar en los càrcers de la present
casa, com en effecte fou axí executat. E, poch
aprés, per part de dit Joan Òdena, és estada presentada a ses senyories la suplicació y submissió

En aquest mateix die, attenent ses senyories a
un paper que han rebut del excel·lentíssim senyor lloctinent y capità general de sa magestat,
Déu lo guarde, en lo present Principat, ab lo
qual encarrega la recluta del tèrçio de la present
casa y que se delibere la continuació de ell per
altre any, lo qual paper està cusit al peu de la deliberació de la continuació de dit tèrcio. Y, attenent axí mateix a las moltas difficultats que
experimentan ses senyories en la exacció y administració del donatiu voluntari, són anats ab
embaxada a sa excel·lència, per orde de ses senyories, per a las sobreditas cosas, los molt
il·lustres senyors don Francisco Sayol, deputat
militar, y fra Rafel Nadal, oïdor ecclesiàstich,
obtinguda primer ora per medi del síndich del
General. Y arribats que són estats en sa presència, per orga de dit molt il·lustre senyor don
Francisco Sayol, deputat militar, és estada do-

a. a continuació aquesta procura transcrita a l’Apèndix 2,
pàg. 1280.

a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
44v i 45r del trienni 1677-1680.
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nada la embaxada del thenor següent, segons la
relació que los dits senyors deputat militar y oïdor ecclesiàstich han fet en consistori:
45v

«Excel·lentíssim senyor.
Lo consistori dels deputats de aquest principat
de Catalunya en concideració del paper de vostra excel·lència que han rebut per mans del
il·lustríssim y reverendíssim bisbe de Barcelona,
deputat ecclesiàstich, ab què se serveix vostra
excel·lència dir se continue lo tèrcio ab què serveix la Diputació a sa magestat, Déu lo guarde,
reclutant-lo per exida de campanya, deliberarà
ab molt gran gust la dita continuació y recluta y
dóna a vostra excel·lència moltas gràçias per lo
zel tant gran ab què mira la conservació y deffensa de aquest Principat. Però com per fer est
servey haje merescut lo consistori nou orde de
sa magestat ab carta, si y de la manera que la obtingué lo any passat, com porie sa excel·lència
manar vèurer ab la còpia de la dita carta que entregaven a sa excel·lència, lo consistori suplicave
fos sa excel·lència servit meresqués la continuació d’esta onrra, com esperave de las moltas rebudes de sa excel·lència.
Y, axí mateix, entregaren los dits senyors deputat y oïdor ecclesiàstich un paper de embaxada
al dit excel·lentíssim senyor lloctinent y capità
general en orde la exacció y administració del
donatiu voluntari que·stà fent lo present Principat per al sustento de dos tèrcios provincials, representant-li los inconvenients y difficultats que
se offerien al consistori, que esta exacció y administració corregués per compte y càrrech de
diputats, com en dit paper de embaxada més
llargament és de vèurer, lo qual és assí cusit, signat de lletra D, y serà baix insertat.
A què respongué sa excel·lència, en quant a la
continuació del tèrcio, que lo esti- //46r // mava
mucho y que quería ver la carta de su magestad.
Y, en orde als dos tèrcios provincials digué que
sabía muy bien de quan poco provecho eran pera
el serbicio de su magestad y de mucho daño a la
provincia, y que el haver tenido otras occupaciones majores no le abía dado lugar a disponerlo en
buena forma, que vería el memorial para tomar
la resolución que sea en major beneficio de la provincia y agrado del consistorio».

universitats del Principat, a fi de pagar los tèrçios provincials ab què serveixent los de la Diputació y ciutat, lo qual encara que sie molt just
que lo Principat, inseguint sa innata fidelitat,
cumpla ab semblants y majors demonstracions,
emperò lo córrer la dita exacció per mans dels
deputats ve a tenir los inconvenients següents:
Primerament, que lo dit donatiu y servey fan las
universitats fonch promès ab pactes que ni las
necessitats del temps no deuen donar lloch a
què se’ls observen y axí particularment, haventse seguit malas anyadas, totes clamors sobre no
poder pagar, del que se segueix que los deputats
no poden cumplir ab la satisfació dels socorros
deguts als soldats, y los ministres reals se posan
a discórrer si és la culpa dels deputats y los soldats dels tèrçios sens reparo algú increpan la
omissió presumida en la cobransa.
Segonament, que las necessitats de la província
demanan // 46v // que los deputats, qui per sas
obligacions deuen ser com a mediadors per a què
los provincials respiren de ses treballs, és inconvenient que en tanta necessitat com avuy se troba
la terra sien los deputats los que per medi de execucions cobren lo donatiu, restant per aqueix
camí exclòs lo alívio dels naturals, essent cert que
lo pijor treball ve a ser lo que se offereix, sens tenir refugi a hont acudir per al consuelo, al menys
ab paraulas, las quals ni poden donar, puis ab
ellas no·s pot cobrar y ab altres medis impossible.
Tercerament, que los deputats, per sa principal
obligació, deuen atténdrer a la administració de
las generalitats de las quals se pagan los serveys
fets en Corts als sereníssims senyors reys antecessors, salaris dels ministres reals y de la casa y
lo tèrcio ab què dits deputats serveixen, per la
continuació, recluta y conservació del qual vostra excel·lència ja se à servit prevenir al consistori, y si los deputats se diverteixen a altres funccions és contingència faltar a altres.

Los deputats del General de Catalunya diuhen
que sos immediats antecessors se encarregaren
la cobransa del donatiu voluntari que han fet las

Quarto, que en esta administració del donatiu
per la subvenció dels tèrçios, com és lo que feren las universitats de Catalunya per las fortificacions, després los ministres reals en lo offici
de mestre racional volen se’ls done comptes, y
no obstant que los deputats tingan paraula en
scrits del senyor príncep de Parma que sols haguessen de donar compte en la visita de la Deputació, emperò axí com en lo donatiu de las
fortificaçionsa // se pretén, per part de sa magestat, que lo lloctinent general no pot remètrer
esta obligació de donar comptes en lo offici de
racional, si se pretenia lo mateix respecte dels

a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
45v i 46v del trienni 1677-1680.

a. a continuació una certificació transcrita a l’Apèndix 2,
pàg. 1280.

«Da. Excel·lentíssim senyor.
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deputats, fóra una cosa inaudita, molt sensible y
molestosa la defensa, particularment no havent
vingut lo decret de sa magestat que dit senyor
príncep de Parma offerí als deputats respecte de
dita administració.
Per lo que suplican a vostra excel·lència se servesca tenir a bé de manar exonerar los deputats
de la dita administraçió y cobransa, que o rebran a merçè».
Dimars, a XXX. En aquest die se féu extracció en
la casa de la present ciutat de Barcelona de concellers per lo any present de 1677, y foren extrets los següents: Primo, en conceller en cap,
Christòfol Lladó, ciutadà honrrat de Barcelona.
En orde segon, lo doctor misser Francisco Pinyana, ciutedà honrat de Barcelona. En orde
tercer, don Francisco Sans. En orde quar(t),
Magí Mercader, mercader. En orde quint, Jaume Monfajes, candaler de cera. En orde sisè,
Christòfol Vinyals, cotoner.
47v

Desembre MDCLXXVII
Dijous, a II. En aquest die és tornat en lo consistori de ses senyories lo molt il·lustre senyor oïdor militar, lo qual estave detingut en sa casa
per causa de sa indisposició.
Divendres, a III. En aquest die me han ordenat
ses senyories a mi, scrivà major del General, cusís en lo present dietari una súplica presentada
en llur consistori per lo procurador fiscal de la
present casa, que·s assí cusida, signada de lletra
A y del thenor següent:
«Aa. Il·lustríssim senyor.
Encara que ab supplicació donada als diset de
octubre proppassat se suplicà, per part del procurador fiscal, que vostra senyoria il·lustríssima
fos servit anomenar altre assessor en lloch del
doctor Joan Batista Blanxart per no poder entrevenir en la causa que lo noble don Phelip Ripoll aportà contra lo procurador fiscal d’esta
casa, per haver firmada la súplica de la introducció, com en effecte ha anomenat vostra senyoria
il·lustríssima altre en son lloch, li ha vingut després a nova notícia que tots los assessors y advocats fiscals que fins vuy són estat, y entre ells lo
doctor Roger, ardiaca Montserrat, lo doctor Vilaplana, lo prior Jalpí, lo doctor Areny, lo senyor Pastor, doctor del Real Consell, lo doctor
Sabater, advocat fiscal de la Ballia General, etcètera, los quals, en lo temps se són trobats assesa. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
47v i 48r del trienni 1677-1680.- A interlineat al marge esquerre.
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sors y advocats fiscals de la present casa de la
Deputació, respective, han observat y vist obser- // 48r // var que trobant-se altre dels assessors impedits per alguna causa en la qual s·i hagués de fer sentència o provisió, lo un sol à fetas
ditas provisions o sentèncias, com és de vèurer
de tots los llibres de Conclusions de dita casa,
sens trobar-se altre forma observada en semblants casos, lo que és en gran benefici de la Generalitat per excusar-se axí molts gastos que a
dar-se lloch al sobredit sobrevindrian a la casa
de la Deputació, de la qual nominació se’n segueix la inobservansa del capítol 63 de las Corts
del any 1585, lo qual fou confirmat en las Corts
del any 1599, en lo capítol 97.
Y, com las Corts en dits capítols hajan ordenat
que semblants nominacions no·s pugan fer per
vostra senyoria il·lustríssima y que si lo contrari
serà attentat de ditas Corts, en havant, a més
que sia tingut per ninguna efficàcia y valor, vostra senyoria il·lustríssima, assessors, notari y tots
los officials que en tal hauran cabut, encontinent sien tinguts per inhàbils de sos officis
perpètuament y ha restitució dels salaris hauran
rebuts, y que sien, los que contrafaran al dit capítol, condempnats per los visitadors en las penas en ell contengudes.
Y com, il·lustríssim senyor, lo suplicat per dit
procurador fiscal en la súplica dalt calendada sia
contra capítols de Cort y observansa de aquells,
y se trobe vuy en estat dita nominació que no ha
tingut lo total effecte per no trobar-se en exercici lo anomenat.
Per ço lo procurador fiscal, a vostra senyoria
il·lustríssima suplica, en concideració del sobredit y en compliment de la obligació y jurament té prestat per rahó de son offici, per a què
en tot temps conste ho ha representat a vostra
senyoria il·lustríssima, manar que dita súplica sia
continuada en loa corrent dietari //48v // o llibre
de Deliberacions, com axí és de stil y observansa
en la present casa. Y que en cas de continuació
de dita nominació, volent vostra senyoria il·lustríssima que aquella tinga lo total effecte, suplica se digne vostra senyoria il·lustríssima deliberar en la forma acostumada que lo suplicant
procehesca en dit fet per rahó de son offici, y
que la tal deliberació sie continuada al peu de la
present súplica per a què ab ella conste que, per
part de dit suplicant, no se ha faltat a la observança dels dalt dits capítols de Corts y que sols
haurà obrat en dit fet per obehir los ordes de
vostra senyoria il·lustríssima, lo que tot spera lo
suplicant del recto procehir de vostra senyoria
il·lustríssima. Offici, etcètera. Altissimus, et cetea. a continuació ratllat present dietari.

«Ela rey.

ra, Joan Quadras, procurator fiscalis Generalis
Catalonie».
Contenint que lo haver anomenat lo consistori
a un doctor en drets en lloch del doctor Joan
Batista Blanxart per aa entrevenir en la causa
que contra lo procurador fiscal de la present
casa insta don Felip Ripoll, per quant servint lo
offici dit Blanxart de altre dels assessors de la
present casa y essent estat dit Blanxart advocat
de dit Ripoll en la matexa causa, y, per consegüent, suspecte, y que no obstant dita suspita lo
consistori no pot anomenar altre en lloch de dit
Blanxart sinó que, per lo impediment de dit
Blanxart, deu lo altre assessor sol provehir en la
causa y fer las provisions o sentèncias que en
aquella se oferiran, com en dita suplicació més
llargament està contengut, a la qual impugnative se reffereixen. Diuen que los capítols de Cort
en aquella mensionats no són aplicab- // 49r //
les, ni menos los exemplars refferits, perquè
aquells proceheixen ordinàriament y en causas
privadas, no emperò en aquellas causas que agitur de interesse publico. Y, altrament, al consistori, per rahons particulars, li apar necessitar-se de
donar altre assessor en lloch del impedit y encara consulents, com se ha observat en moltas
ocasions, lo que may se ha entès ser creació de
nous officials. Y que la present resposta li sie notificada.

Diputados. La experiencia que tengo del celo y finesa con que esse consistorio ha acudido siempre a
mi real servicio, particularmente en la guerra
presente, manteniendo durante ella un terçio de
quatrocientos infantes, me assegura que lo continuaréis en adelante. Y por lo que conviene procurar por todos los medios posibles augmentar el número de infantería del exército de esse Principado
para afiansar su defensa, he querido significaros
de quanto agrado me será que procuréis éste, formado muy a tiempo el dicho tercio para poder anticipar la primera campaña, estando ciertos que
esta deliberaçión hallerá en mi real ánimo la acceptaçión que es justo y que la tendré muy presente para honraros y favoreçeros, como más particularmente lo entenderéis del conde de Monterey,
mi lugarteniente y capitán general por cuya
mano recibiréis esta. Dada en Madrid, a XXVI de
noviembre MDCLXXVII. Yo, el rey.
Don Franciscus Isquierdo de Berbagal, secretarius. Vidit don Michael de Çalba. Vidit don
Raphael de Vilossa, regens. Vidit don Josephus de
Boxados, regens. Vidit Fernandez ab Heredia.
Vidit marchio de Castellnou. Vidit don Anthonius de Calatayut».
50v

Divendres, a X. En aquest die lo magnífich
doctor misser Carlos Costa, ciutedà honrat de
Barcelona, a qui és estada comesa la causa del
procurador fiscal delb General contra don Felip
Ripoll, advocat fiscal de la visita real, en lloch y
per no poder entrevenir en dita causa lo magnífich doctor misser Joan Batista Blanxart, ha
jurat de bene et legaliter se habere in dicta causa. Presents per testimonis Joseph Cortès y
Jaume Casas, verguers del consistori de ses senyories.

51v

Dilluns, a XX. En aquest die ses senyories consistorialment, ab verguers ab massas, són baxats a
la Llotja de la mar de la present ciutat, a effecte
de arrendar las parts tocants al General dels
fraus se cometan als drets del General de tot lo
present Principat y // 52r // Bolla de Barcelona y
Bollas foranas de tot lo present Principat.

Fonch notificada la sobredita resposta al sobredit procurador fiscal per Jaume Casas, altre dels
verguers de ses senyories, personalment trobat
en la present casa, axí refferint.
Diumenge, a V. En aquest die, attenent ses senyories a un recaudo per han tingut del excel·lentíssim senyor lloctinent y capità general
de sa magestat, que Déu guarde, en lo present
Principat, de que se conferissen en lo palàcio de
sa excel·lència dos consistorials, que tenia que
tractar ab ses senyories matèries del real servey,
se són ajuntats en la present casa de la Deputació, a las dos horas de la tarda, y se són conferits
en lo dit palàcio de sa excel·lència, per orde de
ses senyories, los senyors don Francisco Sayol,
deputat militar, y fra // 49v // Rafel Nadal, oïdor
ecclesiàstic.
E, poch aprés, són tornats y han fet relació en
consistori que lo que sa excel·lència tenie que
tractar ab ses senyories ere entregar-los una carta de sa magestat, en orde a la continuació del
tèrcio de la present casa de la Deputació, la qual
carta és assí cusida, signada de lletra B y del thenor següent:

En aquest mateix die és pujat tot lo consistori
de ses senyories en lo aposiento del receptor
dels fraus del General, per a vèurer los fraus y
havia en aquell dels que se havian comesos en lo
present mes de dezembre, y s·i han trobat los
següents:

a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
49v i 50r del trienni 1677-1680.
b. del ... fiscal interlineat al marge esquerre.

a. a continuació ratllat continuar.
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52v

Primo, dotse palms de tela cambrallina, apresa
de Francisco Napolità.
Ítem, dos gambetos de xamellot bort pardo,
après de casa Gabriel Giralt, sastre, ciutedà de
Barcelona.
Ítem, duas caputxas grans guarnidas ab un galó
de orla, una, y la altre, ab puntas de or, totas dos
de vellut negre.
Ítem, una altre caputxa de vellut negre guarnida
ab un galó de or.
Ítem, sis canas, dos palms satí negre de mostras,
ab cera.
Ítem, quatre palms llama encarnada, ab cera.
Ítem, deu palms satí negre de mostres, sens
cera.
Ítem, deu palms tafatà doble negre, sens cera.
Ítem, una cana tafatà doble negre, ab cera.
Ítem, sinch canas y dos palms tafatà doble negre, sens cera.
Ítem, duas canas, quatre palms tafatà entredoble negre, ab cera.
Ítem, deu palms vayeta negre del conxer, ab
cera.
Ítem, catorse palms vayeta del conxer, sens cera.
Ítem, una cana vayeta de vuytena, ab cera.
Ítem, sis palms tafatà doble negre, ab cera.
Ítem, sinch dotsenas y deu botons grossos, negres.
Ítem, duas canas tela negre.
Ítem, seda, negre y encarnada, dos quarts, après
tot de un cotxo que passava per lo portal del
Àngel de la present ciutat.

ció de son offici de credenser, // 53v // com més
llargament en dita certificatòria és de vèurer,
que·s assí cusida, signada de lletra A.

Incipit annus a Nativitate
Domini MDCLXXVIII
Disapte, a XXV de dezembre any de la Nativitat
del senyor MDCLXXVIIIa.
55r

En aquest mateix die, a les dos horas de la tarda,
són anats ses senyories, absent lo senyor deputat
ecclesiàstich, a fer la regonexensa ordinària en
las botigas de la present ciutat y altres parts de
aquella per a vèurer si se cometian fraus al General, la qual han feta ses senyories, com és
acostumat, ab asistència dels officials infrascrits,
ço és, Dionís Corder y Desprats, alguazil ordinari, ab lo senyor deputat militar, don Hierònym de Miquel, regent la vegueria de Barcelona, ab lo senyor deputat real, don Damià de
Torres, alguazil ordinari, ab lo senyor oïdor ecclesiàstich, Joseph Fortuny, alguazil del senyora
governador de Catalunya, ab lo senyor oïdor
militar, Miquel Soler, alguazil extraordinari, ab
lo senyor oïdor real.
53r

Dimecres, a XXIIIII. En aquest die me han ordenat a mi, scrivà major del General, cusís en lo
present dietari una certificatòria del doctor en
medecina Hyacintho Gibert ab la qual fa relació
de com la indisposició de Ramon Cortada, ciutedà de Barcelona, credenser que és dels draps
de la casa de la Bolla de la present ciutat, persevera impossibilitat de poder acudir a la obligaa. a continuació ratllat oïdor.
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Janer MDCLXXVIII
Divendres, a VII. En aquest die me han ordenat
ses senyories a mi, scrivà major del General,
cusís en lo present dietari la còpia de dos cartas
de sa magestat, la una per a sa Santedat y la altre per al excel·lentíssim marquès del Càrpio,
en orde a la confirmació que disposa que los
alienègenas no puguen obtenir beneficis ecclesiàstichs a Catalunya, com més llargament en
ditas cartas se conté, las quals són assí cusidas,
signades de lletras A et B y del thenor següent,
còpia:
«Ab. Muy Santo Padre.
Al marqués del Carpio, mi embaxador, // 55v //
escrivo suplique a vuestra Santedad la confirmaçión, que los diputados de la Generalidad del
principado de Cataluña solicitan, de una constituçión que tienen conçedida prohiviendo que los
que (no) fueren naturales de aquella provinçia
no puedan obtener beneficios ecclesiásticos en ella.
Suplico a vuestra Santedad se sirva de darlec entera fee y crédito en todo lo que en mi nombre representaré, y mandar se despache la dicha confirmaçión, que en ello reziviré particular graçia de
vuestra Santedad, cuya muy santa persona Nuestro Señor guarde al próspero y felice regimiento de
su universal iglesia. De Madrid, a XX de deziembre MDCLXXVII.
Devoto de vuestra Santidad, muy humilde y devoto hijo don Carlos, por la gracia de Dios rey de
Castilla, de Aragón, de Lem, de las dos Sicilias,
de Hierusalem, de Navarra, de Granada, de las
Indias, etcétera, que sus muy santos pies y manos
besa. El rey.
Berbegal.
A su Santidad».
Còpia:
a. a continuació una certificació transcrita a l’Apèndix 2,
pàg. 1281.
b. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
54v i 55r del trienni 1677-1680.
c. a continuación ratllat tod.

«Ba. El rey.
Illustre marqués del Carpio, primo gentilhombre
de mi Cámara //56r // de mi Consejo de Estado y
mi embaxador en Roma. Los diputados de la Generalidad del principado de Cataluña me han
representado que los obispos de aquella provincia
confieren rectorias, dignidades y beneficios ecclesiásticos en personas que no son naturales, ni hijos
dellos, contra lo dispuesto por la constituçión tercera, capítulo quinto, aserca de que los estrangeros no puedan obtener beneficios ecclesiásticos en
Cataluña, con motivo según se entiende, de no estar confirmada por su Santidad. Y porque esto
resulta en grande desconsuelo de los naturales
viéndose excluidos también de poder gosar beneficios ecclesiásticos en los reynos de Aragón y Valencia por bulas que les han concedido diferentes sumos Pontifiçes, me suplican sea servido ordenaros
procuréis con su Santedad la confirmaçión referida. Y atendiendo al consuelo de los catalanes por
la finesa con que obran en mi servicio, he tenido
por bien de encargar y mandaros, como lo hago,
que siempre que se acudiere a vos por parte de los
diputados a solicitar la graçia mensionada asistáis y favorescáis la materia con los ministros a
quien tocare, de manera que se consiga, a cuyo fin
daréis a su Santedad la carta que se os remite en
vuestra crehensa y en ello me serviréys. Dada en
Madrid, a 20 de deziembre 1677. Yo, el rey.

en lo present dietari una certificatòria del doctor en medecina Jaume Fontana ab la qual fa relació de com la malaltia y indisposició del doctor Francesch Genís, canonge de la Santa Iglésia
de Lleyda, receptor de la Bolla de Barcelona, à
estat indispost y desganat des de vuyt de nohembre proppassat fins lo die present y vuy persevera ab sa indisposició, imposibilitat de poder
acudir a la obligació de dit son offici, com en
dita certificatòria més llargament és de vèurer,
que·s assí cusida, signada de lletra A, y per ço ésser feta certificatòria.
58r

Dimars, a XVIII. En aquest die Joan Archs, sargento major del tèrçio ab què de present serveix
la present casa de la Deputació a sa magestat,
Déu lo guarde, trobant-se en lo llit detingut de
malaltia corporal, ha renunciat lo dit càrrech de
sargento major en mà y poder de ses senyories,
encara que absents, present yo, Joseph Sauleda,
en lloch de Joan Argila, scrivà major del General de Catalunya, y presents per testimonis lo reverent Joan Costa, prevere y canonge de Santa
Anna de la present ciutat de Barcelona, y Anthoni Blanch, veler, ciutedà de Barcelona.

58v

Dimecres, a XVIIII. En aquest die March Anthoni Sulla, novament elegit en veguer de Barcelona, és entrat en lo consistori de ses senyories,
sens la vara, y ha jurat en mà y poder del il·lustríssim senyor deputat ecclesiàstich, prenent lo
jurament per tot lo consistori de servar totas
aquellas que és obligat al General y officials y
ministres de aquell, segons forma del capítol de
Cort del rey en Pere Terser, en las Corts de
Monsó, any 1376. Y ha prestat sacrament y homenatje en mà y poder de Joseph Cortès, altre
dels verguers del consistori de ses senyories, essent presents per testimonis Joseph Blanch y
Jaume Casasa.

59r

Dilluns, a XXIIII. En aquest die ha fet relació lo
doctor Pere de Cardona, servint lo offici de síndich del General, com lo die de 22 del corrent
de orde de sab il·lustríssima se conferí ab lo noble regent la Real Cancellaria y li digué y instà lo
despaig del decret de execució de la declaració
de la contrafacció dels reals de vuyt, dient-li que
lo il·lustríssim consistori estava instat per lo procurador dels interessats havent-los donada una
supplicació, la qual és assí cusida, signada de lletra A. Al que lo dit noble regent la Real Cancellaria digué y respongué que se estava treballant
ab tot cuidado en dit despaig y que procuraria
ab totas veras se acabàs de despatxar.

Don Francisco Isquierdo de Berbegal, secretarius.
Al embaxador en Roma».
56v

En aquest mateix die don Francisco de Riquer,
tauler del General de la vila de Tremp, present en
lo consistori de ses senyories, ha renunciat lo dit
offici de tauler del General pure et libere en mà y
poder de ses senyories, suplicant a ses senyories
fossen servits admètrer-li la dita renunciació. E ses
senyories han admesa aquella si y en quant per capítols y actes de Cort los és lícit y permès. Essent
presents per testimonis Joseph Sauleda, cavaller, y
Joseph Cortès, altre dels verguers de ses senyories.
En aquest mateix die, havent entès ses senyories
que la muller del magnífich Erasme de Lana y
Fontanet, racional del General y present casa de
la Diputació, era morta, per medi de Joseph
Sauleda, cavaller, y lo doctor misser Gismundo
Buffill, ciutedà honrat de Barcelona, han enviat
lo pésame al dit magnífich racional del General.

57r

Dimars, a XI. En aquest die me han ordenat a
mi, scrivà major del General de Catalunya, cusís
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
54v i 55r del trienni 1677-1680.- B interlineat al marge esquerre.
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59v

Dimecres, a XXVI. En aquest die, attenent ses senyories a un bitllet que reberen en dies passats
de don Joseph de Santurde, secretari de sa excel·lència, ab lo qual remeté de orde de sa excel·lència un despaig de sa magestat, Déu lo
guarde, y la còpia de un memorial presentat per
Pau Duran, de la vila de Esperaguera, ab què
suplicave a sa magestat fos servit manar-li pagar
deu mília lliures per lo consistori de ses senyories per las rahons en dit memorial contengudes, a las quals se ha relació, per a què ses senyories informassen sobre la matèria, com més
llargament ab dits papers és de vèurer, los quals
són assí cusits, signats de lletras A, B, C, han enviat a sa excel·lència per medi del síndich del
General un paper que conté lo dit informe, lo
qual és assí cusit, signat de lletra D y del thenor
següent:

Audiència, com a consulents dels assessors de la
present casa, ab lo qual se diu y aconsella que
los tunch diputats, per consemblants fets contra
capítols de Cort no pogueren // 60v // obligar
los béns de la Generalitat y en aqueixa conformitat fou seguida sentència en la present casa
entre la religió de Sant Joan, de una, y lo procurador fiscal del General, part altre, firmada per
los doctors Feliciano Graells, Lluís de València
y Carlos Costa, publicada als 19 de febrer 1672,
ab la qual fou absolt lo dit procurador fiscal de
consemblant pretensió. Y en las que se han seguit després se ha declarat y observat lo mateix.
Per lo que suplican los deputats a vostra excel·lència se servesca manar representar a sa magestat lo sobredit a vista del que se prometen
que sa magestat se donarà per servit de la justícia que assisteix al consistori».

«Da. Excel·lentíssim senyor.
Los deputats del General de Catalunya diuen
que ab bitllet del secretari de vostra excel·lència
don Joseph de Santurde, als 12 delb //60r // corrent mes se’ls remeté una real carta mandada
despachar per Cancellaria, dada en Madrid als
24 de nohembre 1677, dirigida a vostra excel·lència, juntament ab un memorial inclús per
Pau Duran, conenint que de la asienda que los
deputats en temps de las revolucions d’esta província se retengueren o aprengueren de don
Pau Duran, bisbe de Urgell y elet archebisbe de
Tarragona, li donassen deu mília lliures conforme ja lo sereníssim senyor don Juan, essent lloctinent y capità general d’esta provinçia, fou servit ajustar-o ab los tunch deputats. Sobre del
que servint-se vostra excel·lència de donar-los
lloch, a més de respòndrer a sa magestat, Déu lo
guarde, voler oir las rahons que assisteixen a la
Deputació per a no satisfer a dit Duran la pretesa quantitat proposan las següents difficultats.

En aquest mateix die lo il·lustre senyor oïdor
real és baxat a la Llotja de la mar de la present
ciutat y s’és conferit a la casa del General y en lo
aposento dels fraus per a vèurer los fraus se havian comesos en lo present mes de janer y se han
trobats los següents:
Primo, tres canas, sinch palms rancisos ab dos
trossos.
Ítem, un parell de mitjas de seda blavas.
Ítem, un sombrero negre, après tot de casa Joan
Lapeyre, per no haver-i plom de General.
Ítem, sis canas, tres palms tafatà entredoble per
mantos, après de casa de Jaume Rovira, valer.
61r

Disapte, a XXVIIII. En aquest die ha faltat en lo
consistori de ses senyories lo il·lustre senyor deputat real per causa de sa indisposició.

61v

Dilluns, a XXXI. En aquest die me han ordenat
ses senyories a mi, scrivà major del General, cusís al present dietari una carta de sa magestat,
que Déu guarde, dada en Madrid als 15 de janer 1678, la qual és signada de lletra A y del
thenor següent:

La primera és que qualsevol pretensió tinga dit
Duran sa magestat en Corts se ha servit donar lo
medi per a conseguir-la o apartar-se d’ella, demanant dit Duran que se li ministre justicia en
la present casa.
La segona, que en controvèrsies semblants de
fets de consistorials en temps de las alteracions
que no pogueren obligar los drets de la Generalitat contra lo servey del rey, nostre senyor, y à
en esta casa un vot firmat per don Miquel de
Cortiada, doctor en drets, Joseph Balaguer, Joseph Alenes y Francesch Vidal y Roca de la Real
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
59v i 60r del trienni 1677-1680.
b. a continuació dues cartes i una suplicació transcrites a
l’Apèndix 2, pàgs. 1281-1282.
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«Aa. El rey.
Diputados. He visto vuestra carta de 11 de deziembre próximo passado en que deçís como en
conformidad de lo que os escrivo en 26 de noviembre antecedente aserca la continuación del terçio,
havéis deliberado el servirme con él por otro año,
si tanto durare la guerra, assegurando que no
pasan de setenta plasas las que faltavan para llenar el número de quatrocientos infantes de que se
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
61v i 62r del trienni 1677-1680.- A interlineat al marge esquerre.

compone, y que aplicaréis todo cuydado para el
cumplimiento dellos de que os doy las gracias que
tan justamente mereçéis, estimándoos el affecto y
promptitud con que ha venido esse consistorio en
prorrogar este servicio, haviendo sido muy conforme a la confianza que hago de su fineza, pudiendo estar ciertos que mi real ánimo y cuydado será
siempre de favoreceros y asistir a la defensa de esta
provincia con los medios que se van encaminando
destos reynos de Castilla y los demás de la corona
para adelentar // 62r // la salida del exército en
campaña. Dada en Madrid, a XV de enero
MDCLXXVIII. Yo, el rey.
Don Franciscus Isquierdo de Berbagal, secretarius.
Vidit don Michael Calba. Vidit don Raphael Vilosa, regens. Vidit Fernandez ab Heredia. Vidit
don Anthonius de Calatajut».

Febrer MDCLXXVIII
Dijous, a III. En aquest die, obtinguda primer
hora per medi del síndich del General, són anats
ab embaxada, de part de ses senyories, los molt
il·lustres senyors deputat militar y oïdor ecclesiàstich al // 62v // excel·lentíssim senyor virrey
en orde a suplicar a sa excel·lència fos servit exonerar al consistori de la exacció y administració
del donatiu voluntari que lo present Principat
està fent a sa magestat, Déu lo guarde, per al
sustento de dos tèrcios provincials per las rahons contengudes ab altre li enviaren als 29 de
nohembre pròxim passat, lo qual paper és assí
cusit, signat de lletra B y del thenor següent:
«Ba. Excel·lentíssim senyor.
Als 29 de noembre proppassat, lo diputat militar y oïdor ecclesiàstich en nom del consistori
posaren en mà de vostra excel·lència una embaxada contenint las rahons per las quals era mogut a suplicar a vostra excel·lència se servís manar-li exonerar de la administració y cobransa
del donatiu voluntari. E com las rahons en dit
paper representades a vostra excel·lència se vajen verificant ab lo temps, ensenyant que la imposibilitat de las universitats no dóna lloch a la
execució del que tots voldríem, y de altra part
los tèrcios que se mantenen del dit donatiu vajen extenuant-se per no ser socorreguts, contínuament se stigan quexant los officials y soldats
de dits tèrcios per haver-se de sustentar ab lo sol
pa de munició, lo que no pot remediar lo consistori per las rahons y inconvenients //63r // rea. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
62v i 63r del trienni 1677-1680.- B interlineat al marge esquerre.
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presentats a vostra excel·lència ab lo paper y embaxada sobredita.
Per ço suplican a vostra excel·lència se servesca
disposar los medis més convenients en orde al
suplicat per a què lo fahedor en servey de sa magestat, Déu lo guarde, y benefici del Principat,
se puga posar en execució en conformitat de la
acertada disposició que se permet de vostra excel·lència».
En aquest mateix die és tornat en lo consistori
de ses senyories lo il·lustre senyor deputat real
lo qual estave detingut en sa casa per causa de sa
indisposició.
Divendres, a IIII. En aquest die han fet relació
en lo consistori de ses senyories los molt il·lustres senyors deputat militar y oïdor ecclesiàstich
de la embaxada que reportaren a sa excel·lència,
per orde de ses senyories lo dia de aïr, y resposta
de sa excel·lència, la qual embaxada fonch donada per orga del senyor deputat militar en la
forma següent:
«Excel·lentíssim senyor.
Lo consistori dels deputats del present principat
de Catalunya representa a vostra excel·lència que
en dies passats, per medi de dos consistorials,
posà en mà de vostra excel·lència una embaixada
ab la rahons li asistia per a suplicar a vostra excel·lència fos servit exonerar-lo de la administració y cobransa del donatiu voluntari ab què esta
província serveix a sa magestat, Déu lo guarde. Y
com excel·lentíssim senyor sien grans los clamors
dels soldats per la falta de assistència ab què vuy
die se troban puis sols //63v // la tenen del pa de
munició, és ocasió per a què se trobe lo consistori ab viva compassió, per lo que recorren novament a vostra excel·lència suplicant sie de son
servey pèndrer la resolució que tant vivament té
suplicat lo consistori a vostra excel·lència en differents ocasions, continuant en esta en particular, com més llargament podrà constar a vostra
excel·lència manant vèurer est paper, y juntament dóna a vostra excel·lència las gràçies per la
honra ha rebut per medi de vostra excel·lència ab
la real carta que ha merescut de sa magestat».
Resposta de sa embaxada:
«Que no havía menester el papel en orden al donatiu, que tomaría quanto antes la resolución lo
que tenía ya mucho adelantado y trabaxado, y
que para ello le havía sido preciso dar parte a su
magestad que sperava en breves días poder tomar
la resoluçión que deseava el consistorio, y que en lo
interim se hiziesse diligencias en la dicha cobransa, dando a entender a las universidades que sino

[ 1678 ]
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pagavan daría el consistorio parte a su excelencia
para que les hiziesse pagar, que todo esso hazía
para su intento».
64r

65r

se halle esse Principado de que lo consuele con su
real presencia, ha sido servido resolver se responda
a la instancia en la forma que vuestra señoría
verá por su carta. Y, remitiéndome a ella, añadiré en ésta la mucha estimación con que quedo de
lo que con el motibo referido me insinua vuestra
señoría en la suya de 15 del passado, y quan dispuesto está siempre el ánimo de su magestad a favorecerle y mi affecto a influir al mismo fin y mayor consuelo de vuestra señoría, sintiendo arto que
las occu- // 66r // rencias de la monarquía no den
lugar al presente de que vuestra señoría le logre,
desde luego Nuestro Señor conserve a vuestra señoría en toda felicidad. Juliol, a 5 de febrero de
1678. Don Juan».

Dimecres, a VIIII. En aquet die és vingut en lo
consistori de ses senyories Pere Màrtir Ferrer,
notari públich de Barcelona, secretari de la visita
real que de present se està fent als ministres y officials reals que no són tinguts a purgar taula, y
ha presentat a ses senyories una original //64v //
nominació per sa magestat, Déu lo guarde, feta
a favor del doctor Luís Pastor, doctor de la Real
Audiència Criminal de València, de conjúdice
de la dita visita, y una còpia de dita nominació
comprobada ab lo dit original, la qual còpia me
han ordenat ses senyories cusís en lo present dietari, que és assí cusida, signada de lletra Aa.

En aquest mateix die és vingut en lo consistori de
ses senyories Pere Màrtir Ferrer, notari públich
de Barcelona y secretari de la visita real que de
present se està fent als ministres y officials reals
que no són tinguts a purgar taula, y ha presentat
a ses senyories una original nominació de conjúdiçe de la dita visita per sa magestat, Déu lo guarde, fets a favor del doctor Joseph de Leyza y
Erasso, assessor del regent lo offici de la General
Governasió del regne de Aragó, y una còpia de
dita nominació comprobada ab son original, la
qual me han ordenat ses senyories cusís en lo present dietari, que és signada de lletra D.

Dilluns, a XIIII. En aquest die me han ordenat ses
senyories a mi, scrivà major del General, cusís en
lo present dietari dos cartas que han rebut de sa
magestat, la una, y la altre del senyor don Juan,
en resposta de las que ses senyories scrigueren
solicitant la vinguda de sa magestat a honrar esta
provínçia ab sa real presènçia, las quals cartas són
signadas de lletras B et C y del thenor següent:
«Bb. El rey.
Diputados. Es muy proprio de experimentado çelo
el deseo que manifestáis en carta de 15 del corriente
de que jo vaya a essec Principado, y puedo deciros
que no puede ser major que el que yo tengo de executarlo, pero hallándose las cosas universales de la
monarchía en la constituçión que se save y ocurriendo tantos incidentes que piden prompta aplicaçión, //65v // no me queda arvitrio para apartar
mi residencia de donde es necessario disponer las
asistencias a todas partes en el tiempo en que más
instan las prevensiones en las quales es principalmente interessado ese Principado. Esta precisión
me obliga a no poder condecender por aora con
vuestras estimables instancias, más estad ciertos de
que luego que pueda satisfaré a ellas, y al gusto con
que spero favoreçer y consolar a tan buenos vassallos. De Madrid, a 21 de henero de 1678. Yo, el rey.

66v

Divendres, a XVIII. En aquest die me han ordenat ses senyories a mi, scrivà major del General,
cusís en lo present dietari un real despaig de sa
magestat per la subrrogasió del doctor Joan
Baptista Blanxart en lo offici de altre dels magnífichs assessors ordinaris del General y present
casa de la Deputasió en lloch del magnífich doctor don Francisco Meca y Vilalba, degà de la
Santa Iglésia de Lleyda, lo qual despaig és assí
cusit, signat de lletra Aa.

67v

Divendres, a XXV. En aquest die ha faltat lo
il·lustre senyor oïdor ecclesiàstich en lo consistori de ses senyories per causa de sa indisposició.

Don Géronimo de Aguia».
«Cd. Haviendo el rey, mi señor, visto lo que vuestra señoría le representa aserca del desseo con que
a. a continuació aquest nomenament transcrit a l’Apèndix 2,
pàg. 1283.
b. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
64v i 65r del trienni 1677-1780.- B interlineat al marge esquerre.
c. a continuació ratllat provínçia.
d. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
64v i 65r del trienni 1677-1780.- C interlineat al marge esquerre.
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Disapte, a XXVI. En aquest die lo il·lustre senyor
oïdor real és baxat a la Llotja de la mar de la present ciutat y en la casa del General y aposento
del receptor dels fraus per a vèurer los fraus se
havian comesos en lo present mes de febrer, y se
à trobat lo següent:
Primo, vint-y-sis canas de estamenya escotina
blanca de Cellent, apresa de casa de Barthomeu
Gaita, hortolà, ciutedà de Barcelona.
Ítem, nou palms de stamenya negra, apresa de
casa de Susanna Durona, devant Santa Clara.
a. a continuació aquest manament transcrit a l’Apèndix 2,
pàg. 1284.

Ítem, sinquanta-sis canas tafatà negre, après de
casa de Isidro Guadri, ciutedà honrat de Barcelona.
68r

del negoci o causa que auran de despachar y disputar aquella, com se supposa que antecedentment ja auran mirat quiscú, respective, estudiat
y mirat lo punt y proçés.

Mars MDCLXXVIII

Del que se seguirà que se llevarà la qüestió del
modo com // 69r // an de estar dits assessors y
advocat fiscal en lo aposiento, com per al effecte
sobredit, per la interessència que lo advocat fiscal deu tenir en las causas, no té dupte que estaran assentats tots al redador de una matexa taula. Y no trobant-se en lo aposiento de mirar los
processos, sinó cada hu treballant apart en ses
cases o en la matexa Deputació, a horas que los
uns no impedescan lo exercici dels altres, cessaran los inconvenients que fins vuy entre dits assessors y advocat fiscal se an conciderat de concórrer en lo aposento tots en unas matexas
horas.

Dimars, al primer de mars MDCLXXVIII. En
aquest die Rafel Pinós, vehedor dels çafrans de
la vila de Cervera, present en lo consistori de ses
senyories, à renunciat lo dit offici pure y líberament. E ses senyories han acceptada la dita renunciació si y en quant per capítols y actes de
Cort los és lícit y permès. Presents per testimonis Joseph Blanch y Jaume Casas, verguers de
ses senyories.
En aquest mateix die me han ordenat ses senyories a mi, scrivà major del General, continuàs en
lo present dietari un paper fet de orde de ses senyories per lo doctor Lluís València, en orde a
las differèncias que de present occorren entre
los magnífichs assessors y advocat fical de la present casa de la Deputació, lo qual és signat de
lletra E y del thenor següent:

Representant a vostra il·lustríssima que per a
què se puga lograr lo èxit de las causas que en
las horas que estaran junts dits magnífichs assessors y advocat fiscal en los dits ordinaris y destinats per al despaig de las causas, que vostra
il·lustríssima se abstinga manar cridar a uns ni
altres de dits assessors o advocat fiscal sinó és
per negoci que no admetés dilació, o reservarho per a després que dits assessors y advocat fiscal aurien exit de la junta, tenint temps bastant
de las nou a las onse y restant després una hora
per al que vostra il·lustríssima se serviria manarlos.

«Ea. Il·lustríssim senyor.
Acerca las differèncias que corren entre los
magnífichs assessors de la present casa, de una
part, y lo magnífich advocat fiscal, de altra, en lo
exercici de sos officis, respective, an dexat dits
// 68v // assessors sas pretencions en mà del infrascrit doctor, y vostra il·lustríssima se à servit
tenir-ho a bé, ab consentiment del dit advocat
fiscal. Y, altrament, per lo que vostra il·lustríssima desitja y procura la uniformitat entre los officials de la casa per a què per medi de ella puga
lograr lo benefici de la Generalitat.

En terser y últim lloch lo magnífich advocat se à
de servir respòndrer als duptes que los magnífichs assessors li donaran, o notats en scrits o de
paraula, si hi segons la gravedat del negoci demanarà, no entenent que ordinàriament aje de
// 69v // fer las respostas o informaçions en forma de memorials sinó en la confomitat que se
acostuma quant se apuntan las doctrinas ab un
cap de paper, pus per sa interès sentia quant se
vantilarà lo punt, ja podrà animar las doctrinas e
o ponderar-las, si y conforme acostuma y practica en los demés fiscals.

En primer lloch apar que los magnífichs assessors sols deuen acudir a la present casa los dies
que los capítols de Cort tenen disposat, sinó és
que vostra il·lustríssima per algun cas occorrent
los mane cridar.
Del que se seguirà, que dits assessors tindran
temps per a estudiar y mirar los processos en sas
casas, y lo magnífich advocat fiscal, axí mateix,
lo tindrà per a fer las schèdulas y estudiar y
apuntar lo que importarà per a informar als assessors a favor del General.

Del que se seguirà que cessarà lo scrúpol de què
se dupta voluntàriament, pus tal vegada se poden satisfer ab la matexa facilitat que se duptarà,
sperant que lo tot à de penjar de la prudència y
conformitat que vostra il·lustríssima se à de promètrer de subjectes tant doctes y graves, com
són los que ocupan dits puestos, y axí ho sento.
En Barcelona, febrer als 27 de 1678. Doctor
Luís de València».

En segon lloch apar que los dies que los dits assessors se ajuntaran en la present casa, sinó és
que se offerís cas extraordinari en lo aposiento,
no tenen de tractar altra cosa que fer la relació
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
67v i 68r del trienni 1677-1680.- E interlineat al marge esquerre.
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Dijous, a III. En aquest die me han ordenat ses
senyories a mi, scrivà major del General, cusís
en lo present dietari un paper dels magnífichs

[ 1678 ]
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assessors ordinaris del General y present casa de
la Diputació, contenint las rahons, danys, prejudicis y reparos que asisteixen a dits assessors de
que sempre que un de dits assessors està impedit de entrevenir en algun negoci o causas se
pot anomenar y jurar altre assessor per a decidir
aquella, aduc innito non impedito, com pretén
lo magnífich advocat fiscal de la present casa de
la Deputació, y o ha instat y obtingut en la causa vertent entre don Phelip Ripoll, advocat fiscal
de la visita real, de una, y lo procurador fiscal
del General, de part altra. Y un vot fet sobre las
cosas sobredites de orde de ses senyories per los
magnífichs doctors Feliciano Graells y Lluís València, ab lo qual declaran poder ses senyories
manar proçehir al assessor, no impedir a la declaració de la causa en què li à anomenat associat, y no altrament, tenint tots dos vot decisiu,
com més llargament és de vèurer ab los dits papers que són assí cusits, signats de lletras A et B
y del thenor següent:
«Aa. Los assessors infrascrits representan als
magnífichs consulents que és molt digne, antes
de posar-se en execució, de premeditar-se lo
que novament pretén lo magnífich advocat fiscal que sempre que hu dels assessors està impedit de entrevenir en algun negoci o causas se
pot anomenar y jurar altre assessor per a decidir
// 70v // aquella, aduc innito non impedito, com
ho ha instat y obtingut en la causa vertent entre
don Phelip Ripoll, advocat fiscal de la real visita,
de una, y procurador fiscal de la casa, de part altra.
Las rahons, danys, prejudicis y reparos que asistexen a dits assessors y que se verificaran de introduir-se tal novedad y exemplar són moltas y
entre altres se posanb a la consideració de dits
magnífichs consulents las següents:
Primo, perquè en via de dret es indubitat y
constant que sempre que la jurisdicció est penes
duos, impedit lo hu, alter solus eam debet exercere, nostre Xammar «De officio judicis, par.1.
quest.21. an.109», y no·ls passà per la imaginació als doctors que alashoras se’n dega de anomenar altre, altrament fóra supèrflua dita theòrica y regla.
Secundo, que lo rey, nostre senyor, y la Cort ha
expressament volgut que hu de dits assessors fos
sufficient, y lo que la Cort ha concedit als dits
assessors és molt just no se’ls lleve ni menoscabe
de las perogatives de sa primitiva jurisdicció en
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
70v i 71r del trienni 1677-1680.- A interlineat al marge esquerre.
b. posan a l’original intercalat; prova al manuscrit.
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fets de justícia, y que continuen y no sian espoliats, Xammar, «De officio judicis, quest. 24, para
..., n. 232», de la pacífica y antiga possessió en
què estan, de declarar sol lo hu impedit lo altre
o absent, y de lucrar tot lo que en dit temps se
avia pagat al altre assessor, digna és de observació lo capítol 11, pàgina 265 del llibre de 4 Senyals, ibi: «Li sia donat e pagat ço que haguera
l’altro advocat en e per lo temps que ha vagat
per mort de misser Pere Gerona, de misser Pont
Porta // 71r // e de misser Pere Ripoll, com en
los dits temps que ha vagat la dita advocació per
mort dels susdits, lo dit misser Guillem Jordà
haja fet tot lo servey e portat lo càrrech de dita
advocació, etcètera, capítol 2, pàgina 5, número
4, ibi del hu de ells», lo que·s repeteix pàgina 8,
número 9 y pàgina 278, capítol 18, número 3
del dit llibre de 4 Senyals; majorment al dia de
avuy que la nominació de assessors ha pres nova
forma ab la formació y insiculació de aquells,
feta per sa magestat ab la real reserva en lo real
decret contenguda, disposant que no·s puga
subrrogar altre assessor en cas de algun impediment sens aprobació y decret de sa magestat,
com apar en lo llibre dels Decrets, pàgina 209 y
211, lo que és molt digne de premeditació.
Tèrcio, en nostres tèrmens ho ensenya don Acasio de Ripoll, que fou assessor de la casa, «in
Prax. ad Paguera, rubri.9, no. 21, ibi: «In domo
autem Deputationis quando recusatur aliquis ex
assessoribus, alius solus cognoscit de suspicione apposita, et cetera», y no·y ha diversitat de rahó de
declarar més de dita causa sol de suspitas, que
altre y ha poder-se anomenar y crear altre coassessor en cas de dit o altres semblants impediments o stilar-se en la casa no·u auria omitit
persona tan docta y noticiosa de aquella.
Quarto, que quant la Cort ha volgut dar facultat als senyors deputats de anomenar assessors ja
ha expressat los casos, com apar del capítol 59,
Corts 1599 y altres, y sempre són en la ocasió
que tots los assessors estan impedits no emperò
quant queda hu, perquè aleshores és supèrfluo
«si voluisset enim id indubitantes expressisset»,
com ab elegància en tèrmens de nostras //71v //
constitucions observa Fontanella, «Decis. 240,
n. 16, et que certam habuerunt interpretationem
non sunt mutanda».
Quinto, que los assessors estigan en esta quieta
y antiquíssima possessió no és controvertible,
com fàcilment se comprova ab la inspecció del
llibre de Conclusions de la casa y conformats de
sos antecessors tots contestan en esta veritat. Y
axí ho praticaren lo magnífich doctor Juan Batista Pastor, doctor Joffreu Areny Roger, en la
a. a continuació un espai en blanc d’uns 5 mms.

causa de Calveria sent assessor lo doctor Sabater; doctor Pons ab la causa del ardiaca Montserrat en lo fet de las ordinacions; y Tariffa y lo
doctor Llampillas fent differents sentències y
provisions, facto verbo, a solas en lo temps de la
infirmitat y ausència de don Francisco Meca. Y
suposat lo últim estat en exa conformitat no
deuen sens cognició de causa ser privats de dit
dret y possessió. Y axí, com indubitadament la
guanyarian «in contradictorio judicio», deuen
de la mateixa manera avuy ser mantinguts en
aquella per medi de dits magnífichs consulents,
«maxime concurrente assensu procuratoris fiscalis Generalis cum formali ex adverso contradictione».
Sexto, que dita pretensió se opposa a la disposició del capítol 97, Corts 1599, puix en aquell
està prohibit crexer salaris y anomenar officials
nous, y parlant general y indistinctament sens
distinció alguna deu axí ser entès Fontanella,
«Decis. 169, n. 5,» perquè lo curador no dexa //
72r // de ser-o encara que ho sia «ad tempus» y
de certs béns, «quia magis et minus non differunt specie». Y admetent-se dita pretensió nova
de dit advocat fiscal seria verdader dir que vuy
en dia y auria tres assessors jurats que actualment exerciran jurisdicció contra lo ordenat en
lo capítol 8, Corts 1413, ibi: «Tant solament
dos doctors, etcètera», y se cometria cosa de
justícia a altres que no fóra official de capítol
(de) Cort, contra lo capítol 4, pàgina 298, llibre
4 Senyals, y 34, Corts 1599, per sa magestat en
sa real reserva y formació de bossa de aquells, a
hont disposa que los assessors sols sian dos y
que no se’n traguen més sinó en cas de falliment
de algú de aquells, reservant-se per a si lo cas de
impediment de provehir de remey ab la aprobació del que·s subroga en lloch del impedit.
Y perquè aquell no·s poria firmar «consulent
sinó assessor», se li hauria de dar salari, attès ha
jurat dit offici de assessor com los altres dos «de
bene et legaliter se habendi en dit offici». Y, en
virtut de ell té dret per demanar-o com a official
subjecte a visita a la qual no se subjectava sinó
agués jurat dit offici, y la prova més real de ser
official és lo jurament, com fàcilment se colligeix pàgina 18, número 1 y 3 et pàgina 289, número 2 y 3 del llibre dels 4 Senyals, de la prestació de dit jurament no·s pot dubtar, puix consta
en dietari y aquell és exhibit en procés y intimat
a la part, y al peu de la súplica ha provehit y comensat a exercir dita nova nominació com de
tot apar en lo dit procés.
A vista de la qual novedat lo procurador fiscal ha
fet formal contradicció a dita nominació y consta
llargament de aquella en dietari, pretenent que
fóra y serà nul·lo lo que judicarà // 72v // per la
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clàusula expressa irritant de dit capítol 97, Corts
1599, ibi: «A més que sia tingut per ninguna efficàcia y valor, etcètera». Y que segons han oït de
dit procurador fiscal dits magnífichs consulents
ha protestat que posaria y exhibiria en procés
dita suplicació y contradicció, y axí se pot témer
no sia nul·lo y irrito lo que se judicarà y decidirà
ab aquell. Y a vista de dita opposició judicial se
suplica se expresse en lo vot fahedor que se aurà
de fer «ut rite et legitime procedatur», perquè
pretén dit procurador fiscal que qualsevol interpretació de las paraulas de dit capítol 97 se deu
fer segons la forma donada per la Cort en lo capítol 39, Corts 1599, y la feta se és feta molt al contrari. Y axí és digne de tota ponderació semblant
fet y controvèrsia, perquè si los assessors, per la
confiansa gran fa la Cort de aquells, no poden ésser compel·lits a tenir consulents sinó demanantlos «ex traditis», per Xammar «De officio judicis
par. 1, que. 22, a n. 21, et hoc jure utimur». Y encara en dit cas aquells sols tenen vot consultiu,
encara que sia de nobles o magnífichs doctors de
la Real Audiència, y posat en proçés, poden-se
apartar de aquell si·ls apar «a majoritate rationis
ipsis innitis», no se’ls poran anomenar adjunts
que tingan igual vot decissiu y que corren iguals
en la jurisdicció privativa en aquells fets de justícia en los quals seran associats, en què·s differencian dels assessors de la visita com ho expressan
com a necessaris lo capítol //73r // 1, número 10,
Corts 1599, lo que és al contrari en los assessors
de la casa, puix se mana en lo capítol 3, número
9, Corts 1413 que dits deputats hajan executar
lo que serà aconcellat ser de justícia per dits assessors o hu de ells.
Septimo, se deu repel·lir dita nova pretensió
perquè fóra ocasionar molts gastos a la casa, puix
cada dia se haurian de crear y jurar assessors
nous per los molts accidents occorren en un
trienni de no poder los dos jurats entrevenir en
totas las causas, y per axò com se ha dit se acontenta la Cort «de hu de aquells», conforman-se
ab lo dret comú. Y pagant-los un ducat per hora
de las que se ocuparian en la casa per la resolució
de ditas causas, quant lo General no paga cosa
als assessors proprietaris, vindria sens dupte al
cap del trienni a importar conciderables quantitats y seria més que cert que faria restituir al dit
advocat fiscal la visita dits gastos fets sens necessitat y voluntàriament, a vista del rigor de la disposició dels capítols 2 y 97, Corts 1599, puix
nos porian escusar de supèrfluos y infructuosos
actes lo altre assessor no impedit, segons dret,
observansa y capítols de Cort, ho pot y deu sol
fer «et innutiles expense sunt vitande in hoc miserrimo tempore», majorment quant lo dit advocat
fiscal té lo remey ordinari de la suplicació poria
reparar qualsevol pretès gravamen.

[ 1678 ]

[ 1678 ]

Octavo, se deu advertir que vots, declaracions y
exemplars contra capítols de Cort no deuen observar-se, supposat que estan repel·lits per lo capítol 60, Corts 1599, y moltas constitucions de
Catalunya, sots títol «De observar constitucions». Y los pochs y antichs que insinua dit advocat fiscal són, segons diu, a petició dels assessors que // 73v // renunciaren a son dret y
consentiren en fets assí prejudicials, «et multa
male gesta fuint que parte contradicente sustineri nequunt», ni se han vistas sentèncias originals
exequtadas en dita conformitat, ni si en las visitas fosen querelats lo que toto celo dista en lo
present fet, axí perquè en virtut de la formació y
insiculació de dits officis aquells han dexat de
ser electius per los senyors deputats «et consequenter res mutav(i)t statum», com també perquè aleshores lo procurador fiscal no contradigué ni si opposà com formalment ara ho ha fet y
consta de aquella en dietari. Y los assessors no
consenten a tal abús y prejudici de las perrogativas de son offici y possessió de longeva y última
observança en què pacíficament estan de declarar lo hu de aquells a solas, «altero absente vel
impedito», y tenint dit dret radicat «absque cognitione cause dicta quasi possessione orbandi non
sunt». Y si sens los assessors no pot lo il·lustríssim consistori deliberar en fets de justícia com
porà «ipsis innitis» cometre’ls a official que no
és creat per capítols Cort contra lo disposat en
lo capítol 8, Corts 1413, que manaa ... que sols
sian dos los assessors y que de consell de aquells
o de hu de ells se resolguen dits fets y lo que
mana lo capítol 4, pàgina 298, llibre 4 dels
Quatre Senyals, capítol 84 y 34, Corts 1599,
com axí ho speran de la integèrrima censura de
dits magnífichs consulents, suplicant-los se dignen de premeditar matèria tant grave y exemplar per lo tracte successiu que // 74r // té dita
nova pretensió de dit magnífich advocat fiscal,
separada totalment de la protestació està en dietari per dit procurador fiscal, en dany del dret
dels insiculats en dita bossa per sa magestat y
possessió en què últimament estan dits assessors.
Y perquè en tot temps conste de la justa representació de dits assessors y cregan los sdevenidors no se omití aquella, suplican sia lo present
memorial insertat en dietari y cusit junt ab lo
vot fahedor. Llampilles, assessor. Blanxart, assessor subrogatus».
«Bb. En lo fet consultat als doctors infrascrits
per lo il·lustríssim consistori aserca si en una
a. a continuació un espai en blanc.
b. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
70v i 71r del trienni 1677-1680.- B interlineat al marge esquerre.
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causa comesa als magnífichs assessors del General, després morirà lo hu de ells y en lloch del
mort succehirà altre que és estat advocat en
aquella causa, pot lo consistori anomenar altre
doctor per a judicar en dita causa, «veluctante
assessore ordinario non impedito».
Vistos los capítols 11, pàgina 265, número 4,
capítol 2, pàgina 5, número 4, capítol 3, número 9, pàgina 8 et capítol 18, número 3, del llibre
dels Quatre Senyals. Vist lo real decret de sa
magestat, Déu lo guarde, en orde a la formació
de las bossas dels officis. Vistos los capítols 59 y
60 y també lo 97 de las Corts del any 1599 y altres refferits per los magnífichs assessors en son
paper que han entregat als infrascrits doctors y
va juntament ab lo present vot. Vistos molts
exemplars de què se farà mensió. Vist lo que se
havia de vèurer.
Attès y conciderat que és indisputable que la juris- // 74v // dicció y poder en matèria de las Generalitats residen en los deputats per reals merçès en Corts y fora de elles és concedit y atorgat,
als quals deputats y oïdors toca elegir y posar
substituts privative als assessors en lo cas que a
dits deputats vist lo serà fahedor en lloch de
aquell o aquells dels assessors que hi defalliran,
com literalment se disposa en lo capítol 0, resposta 4 en lo llibre dels 4 Senyals, pàgina 51,
número 9, en lo qual la paraula «defallirà» que
correspon a la llatina «deficere» no sols comprén
lo cas de mort sinó qualsevol altre impediment.
Attès que se lligen molts exemplars en los quals
los deputats en lloch de un assessor ordinari impedit ne han elegit de altre per a una sola causa,
que és lo nostre cas, com és de vèurer.
Primo, en lo proçés de la causa vertent entre la
confraria dels sastres de la present ciutat de una
y lo procurador fiscal del General de altra en la
qual causa se llig que ab suplicació donada als 3
de desembre 1572 per part de dita confraria fou
suplicat que, per absència del doctor Francesch
Serra, aleshores assessor ordinari del General,
fos comesa la causa a altre doctor. Y essent axí
que lo impedit per la absència no ere sinó hu y
en son lloch ja restave altre, com se llig en lo llibre de Deliberacions, trienni 1572, en lo qual,
en jornada de 2 del més de dezembre y 4 de dit
mes, any predit, y // 75r // antes y després se vejan dos assessors firmats en las deliberacions, ab
tot, al peu de la súplica donada per dita confraria se troba la causa comesa a dos doctors que
no ere algú de aquells assessors ordinaris de la
casa, y després dits doctors se llig que en jornada de 31 de juliol 1576 firmaren la sentència
juntament ab los assessors ordinaris de la casa.

Sens que a dit exemplar se puga respòndrer que
degueren ésser donats per consulents als magnífichs assessors ordinaris de la casa per la arduïtat
de la causa, com moltas vegadas se acostuma,
demanant-ho los matexos assessors, que se respon que de la contextura de la súplica y commissió en proçés se veu que no foren consulents. Y també perquè en jornada de 28 de
setembre 1576 se llig una deliberació dels tunc
deputats ab la qual manan pagar a dits doctors,
a qui fou comesa la causa, dient ab la deliberació que per quant foren per los predecessors deputats anomenats per justas causas y feren y votaren dita causa, del que se segueix no ésser
estats consulents y que lo consistori fou mogut
per alguna causa que omití explicar-la.
Secundo, se llig que als 30 de mars 1601, petente lo un assessor ordinari no impedit, fou
anomenat per lo consistori un altre doctor en
lloch del impedit, com és de vèurer en lo llibre
de Deliberacions que correspon a dit any.
Tercio, se llig en lo mateix llibre en jornada de
22 de juny altre exemplar del mateix tenor.
Quarto, en lo llibre de Deliberacions 1611, en
jornada de // 75v // 13 de abril 1612, se troba
haver pagat al doctor Jayme Aymerich sinch
lliures per los treballs presos en ésser associat al
magnífich doctor Aguiló en una causa de suspitas.
Quinto, en lo llibre de Deliberacions, trienni
1614, foli 236 retro, en jornada de 31 de agost
1615, per no poder lo doctor Francesc Aguiló
entrevenir en una causa dels perayres per ésser
estat advocat de aquells, fou anomenat per lo
consistori, petente lo doctor Aroles, altre assessor ordinari, fou associat per los deputats lo
doctor Joseph Ramon.
Sexto, a 22 de mars 1627, en lloch del doctor
Joan Pere Fontanella per suspecte o impedit en
la contrafacció de la causa ducal de Cardona,
per ésser advocat de don Joseph de Cardona,
fou anomenat altre en son lloch y no se diu «petente alio assessore».
Ni lo demanar-ho o no un assessor pot fer que
no sie contrafacció quant o fos, perquè si estigués prohibit de dret o per constitucions, lo
consentiment dels assessors no impedit no donaria facultat als deputats per anomenar.
Del qual capítol o resposta 4 en lo llibre dels 4
Senyals, // 76r // pàgina 51, número 9 y exemplars o observança subseguida, ben justificat
resta que sa il·lustríssima à pogut anomenar en
lloch del assessor ordinari impedit un doctor en
293

lleys, associant-lo al altre assessor no impedit
per a votar en la causa respecte de la qual és estat anomenat.
Ni obsta que quant la jurisdicció «est poenes dos
impedito uno», lo altre sol deu exercir-la, perquè
se respon que assí no·s troban en cas que·s difficulte si pot lo un assessor no impedit proseguir
en provar en las causas y declarar aquellas, com
sie cert que pot. Y axí se à observat a cada pas, lo
que se difficulta és si lo consistori ab causa y regonex inconvenient en explicar-la o si per la
gravedat de la causa, per la difficultat que pot
tenir o exemplar que podria fer o per lo poder
de las personas litigans, li apar en un o altre cas
associar altre doctor al assessor ordinari, si pot.
Y aquest cas és molt different de si pot declararla hu en què no hi à difficultat com tampoc no
hi és en que lo consistori pot donar associat.
Tampoch obstan los capítols de Cort ponderats
per los magnífichs assessors, en los quals està
disposat que los senyors deputats en matèries de
justícia deuen procehir ab parer dels magnífichs
assessors o hu de ells, perquè se respon que los
deputats cumplen ab sa obligació procehint ab
lo parer de un assessor sol sinó és que sie «contempto alio», en lo qual cas se ha de enténdrer lo
procehir ab lo parer o vot de un sol doctor, però
si als deputats ben vist los serà, com diu lo dit
capítol 0, resposta 4, en lloc del impedit o del
que deffallirà és cert que poden subrogar-ne //
76v // altre, se à tingut cuidado en mirar si en visita algun exemplar dels refferits seria estat revocat, y no se à trobat en algunas de las visitas que
se són miradas que los deputats sian estats syndicats.
De a hont se veu que la observansa que refferex
Ripoll «In practica ad Peguera, rub. 9, n. 21», és
quant los senyors deputats no tenen rahó alguna per a anomenar altre com quant ben vist los
és, lo que se à de enténdrer sens abús, està en
voluntat del consistori anomenar altre en lloch
del impedit, encara que sie en causas de suspitas, com apar del exemplar refferit «supra vers.
quarto» y altres que se lligen en la present casa
trets del índiçe modern a la recopilació dels anys
1611 fins vuy.
Obstar tampoc pot lo que se al·lega del decret
de sa magestat, Déu lo guarde, en la formació
de las bossas dels officials perquè no estam en lo
cas de la reserva, com en aquella se comprenga
sols lo cas que los officials no voldran servir los
officis per si matexos sinó per substituts. Y
quant hu, per ausència necessària o altre impediment, no pot servir, no·s diu que no vulla servir, y en tals casos, després de la reserva, fins lo
die de avuy, los senyors deputats sempre han
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acostumat admètrer y donar substituts als officials que se ausentan per breu temps, encara
que // 77r // sie per causa voluntària o estan malalts o altrament no poden entrevenir. Y axí ho
avem vist observat y practicat, que en lloch dels
assessors impedits, després de la reserva, se à
anomenat altre. Y, si lo decret obstàs, axí mateix
obstaria als deputats per anomenar-ne dos com
hu, y no à obstat per anomenar al doctor València en una causa de remuneracions als magnífichs assessors ordinaris y en molts altres casos.

sen los doctors consulents que aparexeria ara
fossen del Concell o no, sinó que fossen del
Consell, perquè la gravedat de la causa y altres
rahons obligaren que los que avian de entrevenir-hi fossen persones que poguessen superar
los temors que en aquella causa ocorreguesen, y
com los doctors del Consell no podien entrevenir-hi com a assessors, de aquí se prengué lo
medi que fossen consulents.
78r

Quant més, segons del senyor Xammar, «De officio judicis, part. 1, quest. 24, n. 75», aquell qui
està prohibit donar subrogat en lloch de algú
per a què exercesca lo seu offici, en tot cas no
ho està com diu en lo número 78 per a anomenar-lo en un cas particular de una breu ausència,
malaltia o altre consemblant impediment. Y axí
se à observat en la casa de la Deputació després
de la reserva en la qual no se à entès estar abdicat als deputats donar y admètrer subrogats per
a casos de malaltia, breu ausència y altres consemblants impediments.
Menos obsta lo capítol 59 de las Corts del any
1599, perquè en dit capítol no se exprimexen
tots los casos en què los assessors estaran impedits, y axí los omisos «remanent sub dispositione
juris comunis».

Las quals y altres rahons attesas, com de las expressadas se satisfasse al al·legat per dits assessors, los doctors infrascrits són de vot y parer
que pot vostra senyoria il·lustríssima manar procehir al assessor no impedit a la declaració de la
causa en què li à anomenat associat, juntament
ab lo doctor associat y no altrament, tenint tots
dos vot decisiu segons los exemplars refferits,
supposat que vostra il·lustríssima usa de son
dret no contrave a les constitucions, capítols de
Cort, ni stil de la casa, y satisfà a las rahons que a
vostra il·lustríssima ocorren per a associar un
doctor al assessor no impedit en la present causa. Salvo, et cetera. Barcelona, y mars 2 de 1678.
Doctor Feliciano Graells. Doctor Luís de València».

Ni obstan lo que diuen los magnífichs assessors
de què estan en possessió antiquíssima de què
«uno impedito alter solus cognoscit», perquè lo
sobredit se entén si als deputats [ben vist] // 77v
// los és estat, y axí com «ex actibus facultativis
non datur prescriptio», tampoc poden valer-se
dits assessors de dits actes quant no trobaran
exemplar, que si als deputats los à aparegut donar altre en lloch del assessor impedit, per la repugnància del assessor no impedit, ajen dexat
de fer-ho.
Antes bé, és en tant veritat lo sobredit que se
llig en lo dietari 1629, en jornada de 29 de novembre 1630, un vot dels senyors del Concell
Real, «ubi fuit dictum», que per ésser lo article
molt intricat y difficultós y per altres causas y rahons que·s poden conciderar, lo consistori podie per la decisió de la liquidació fahedora en
una causa aplicar als magnífichs assessors los
doctors del Consell, que bé los aparexeria que
tinguessen vot consultiu tant solament.

Ni obsta lo que ponderan los magnífichs assessors que, segons lo capítol 97 de las Corts del
any 1599, està prohibit als deputats crear officials nous, perquè se nega que lo anomenat sie
official encara que aje jurat, com lo jurament és
solament de «bene et legaliter se habendo juxta
subjectam materiam» de la causa en la qual és
estat anomenat, però no à prestat sagrament ni
homenatje, ni oït sentència de excomunicació,
que és la que se pratica en la present casa respecte dels officialsa y subrrogats, y estos no se veu
ésser sindicats, encara que de algun temps a esta
part los subrogats queb ... són perpètuos sien visitats, encara que no ojan sentència de excomunicació ni presten sagrament y homenatje.

78v

Aquest exemplar de consulents «non apparet»
que fos demanat pera los assessors, y encara que
resolguessen aconcellar que fossen donats consulents fou perquè no aconcellaren que donas-

Divendres, a IIII. En aquest die, per medi dels
senyors don Joseph Bru y Onofre Llobet y Vilaseca, an enviat ses senyories una embaxada al
excel·lentíssim senyor lloctinent y capità general
de sa magestat, Déu lo guarde, en lo present
Principat, obtinguda primer hora per medi del
síndich del General y present casa de la Deputació, que és del thenor següent:
«Excel·lentíssim senyor.
Los deputats y oïdors de comptes del General
del present principat de Catalunya diuen que lo
real privilegi de loctinent general de sa magesa. a continuació ratllat del General.
b. a continuació un espai en blanc d’uns 15 mms.

a. lor al manuscrit.
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tat, Déu lo guarde, en lo dit Principat despedit a
favor de vostra excel·lència no vingué ab la forma que los altres dels loctinents generals, antecessos de vostra excel·lència, per faltar-li la clàusula per «triennium», contenint tant solament
la de «durante mera et libera voluntate» y la firma de vice-canceller. Y no obstant lo sobredit,
assistí lo consistori al jurament que vostra excel·lència prestà als 29 de maig pròxim passat
per son síndich, com és acostumat, ab las protestas que aparegué convenir de las quals pogués valer-se lo consistori sempre que convingués, restant cert que vostra excel·lència se
servirie representar a sa magestat la falta en lo
dit privilegi contenguda, suplicant-li se dignàs
enviar-ne altre que contingués las clàusulas y firmas que se an llegit sem- // 79r // pre en los altres privilegis de loctinents generals.

molt il·lustre consistori de ses senyories per a
què, per sa part, se tindrie gust fasse nominació
axí mateix de personas a més dels magnífichs assessors del General, per a què, junt ab las anomenadas per part de la ciutat, ab intervensió
dels dits magnífichs assessors de una y altre casa,
disposen la forma que se ha de tenir en matèria
tant grave.
A què han respost ses senyories que ab gran
gust anomenarian // 80v // personas per poder
procehir en la matèria ab tot acert a més dels
magnífichs assessors de la present casa de la Diputació, y que si dits molt il·lustres senyors concellers gustaven porien juntar-se las personas
eletas de una y altre casa en la present de la Deputació, a la tarde. Y, encontinent, per medi
dels verguers de la present casa, an enviat ses senyories a convidar per a la tarde, a las tres horas,
los senyors don Lluís de Josa, ardiaca de Santa
Maria del Mar y canonge de la Seu de la present
ciutat, don Joseph Bru y Jacintho Sagrera, ciutedà honrat.

Y com fins vuy no experimente lo consistori esta
merçè, suplica a vostra excel·lència sie servit intercedir ab sa magestat per a què mane despedir
a vostra excel·lència altre privilegi de loctinent
general, ab las ditas clàusulas, conforme los demés que an obtingut los dits loctinents generals, antecessors de vostra excel·lència, que o
rebrà a particular merçè».

En aquest mateix die, a les tres horas de la tarda,
se són juntadas en la present casa de la Deputació las sobreditas tres personas anomenadas per
ses senyories, y són vingudes també las eligidas
per part dels molt il·lustres senyors concellers,
que són los senyors don Batista Planella, don
Diego Despalau, lo doctor misser Balthazar
Aguspí y lo doctor misser Francisco Rius y Bruniquer, y junt ab los magnífichs assessors de una
y altra casa, han tingut una llarga conferència en
lo aposento a hont fan sa residència los dits assessors del General y present casa de la Deputació, y no an resolt lo que deu obrar-se en lo sobredit negoci per lo qual se són juntades,
dexant-ho per altres conferències.

Disapte, a V. En aquest die són vinguts en la
present casa de la Deputació y consistori de ses
senyories los sobredits senyors don Joseph Bru
y Onofre Llobet y Vilaseca, y han fet relació a
ses senyories que sa excel·lència havia respost a
la embaxada li fonch reportada lo die de aïr que
estava bé lo que lo consistori representave y que
ses senyories scriguessen a sa magestat, Déu lo
guarde, sobre lo contengut en dita embaxada,
que ell faria lo mateix.
80r

Disapte, a XII. En aquest die an ses senyories obtingut un recaudo de part dels molt il·lustres
senyors concellers de la present ciutat, contenint que en lo Concell de Cent tingut y celebrat
lo die de aïr fonch proposat per los dits molt
il·lustres senyors concellers y resolt per lo dit
Concell scríurer a sa magestat, Déu lo guarde,
acerca la concessió de nou privilegi al excel·lentíssim senyor compte de Monterrey, lloctinent y
capità general, per faltar al que presentà en virtut del qual fonch jurat la clàusula «per triennium», y no contenir la firma del vice-canceller,
havent passat nou mesos sens ésser vingut dit
nou privilegi, no obstant la protesta feta per la
ciutat en lo jurament de dit excel·lentíssim senyor. Y que fos comès als dits senyors concellers
y quatre personas de dit Concell de Cent, juntament ab los magnífichs assessors de casa la ciutat, lo modo que se havia de tenir en lo scríurer,
axí en lo polítich com en lo de justícia. Y que la
dita deliberació fos participada al il·lustríssim y

82r
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Dimars, a XXII. En aquest die los senyors don
Luís de Josa, ardiaca de Santa Maria del Mar y
canonje de la Seu de la present ciutat, don Joseph Bru y Jacintho Sagrera, personas eletas per
ses senyories, a effecte de conferir ab las eletas
per part de la present ciutat lo fahedor sobre las
cosas contengudes en lo present dietari en jornada de 12 del corrent, y junt ab los magnífichs
assessors y advocat fiscal del General, essent avisats per part dels senyors consellers de la present
ciutat, són anats en la casa de la ciutat a effecte
de continuar las conferèncias comensades sobre
lo dit negoci.
Dimecres, a XXIII. En aquest die són vinguts en
la present casa de la Diputació y consistori de
ses senyories los sobredits senyors ardiaca de
Santa Maria del Mar, don Joseph Bru y Jacintho
Sagrera y han fet relació a ses senyories com se
són conferits en casa de la ciutat ab las personas
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eletas per part de la ciutat, y lo // 82v // que havian resolt en la conferència tinguda lo die de
aïr, que los assessors de una y altra casa de Deputació y ciutat regoneguessen en los archius
los privilegis dels lloctinents de sa magestat en
lo present Principat, y fessen relació després del
que haurien trobat per a què ab llum se pogués
pèndrer la resolució que aparexerie més asertada.
83r

Dilluns, a XXVIII. En aquest die los senyors
Francesch Bru y Olsina, ciutedà honrat de Barcelona y doctor en drets, en Barcelona populat,
Rafel Calveria, mercader, Pau Pi, notari públich
de Barcelona, y Joseph Andreu, vidrier, majorals de la confraria de Nostra Senyora del Remey, construïda en lo monestir y convent de la
Santíssima Trinitat dels pares calsats de la present ciutat de Barcelona, en sortexar, <e és>, ço
és, dits senyors doctor Francesch Bru y Olsina y
Rafel Calveria aa ... del mes de dezembre 1676,
y los dits Pau Pi y Joseph Andreu ab ... del mes
de dezembre 1677, conforme fa fe Emanuel
Texidor, burguès de Perpinyà y notari col·legiat
de Barcelona, y en dit nom de majorals administradors de la causa pia instituïda y fundada per
Joan Costafreda, quòndam, notari, per mort de
Paula Cabanyes, última administradora de dita
causa pia, en dit nom obtemperant a dos vots
fets per los magnífichs assessors y advocats ordinaris de la present casa, //83v // lo un a 23 de febrer 1674 y lo altre a 7 de dezembre 1676, y a
las deliberacions per los molt il·lustres senyors
deputats cerca de dits vots, feta la una dit die de
23 de febrer 1674 y la altra a 11 de fabrer proppassat, ab los quals vots y deliberacions, respective, fou declarat haver-se de fer la solta de Paula Cabanyes, y per mort de aquella als dits
majorals en dits noms de administradors de
aquellas, mil y sinch-centes lliures, que foren dites y scrites en la taula de la present ciutat per
los molt il·lustres senyors deputats del General
de Catalunya a dita Paula Cabanyes, en dit nom
de administradora, y després de mort de aquella
a dits majorals, y per lluïció de aquell censal de
preu y proprietat de consemblant quantitat, que
fonch exit en sort en la extracció feta en lo mes
de abril 1672, havent primerament dits majorals de revoltar a dits molt il·lustres senyors deputats la quantitat de dos-centes nou lliures,
dotse sous y vuyt, en las quals constava ser debitors al General don Bernat Codina, per ser altre
de las fiansas de Joan de Gualbes, y Bernat Santamaria. Y axí mateix, avent de llohar, aprobar y
ratificar per la quantitat que dits majorals en dit
nom pendrian la fermansa feta per don Galceran
de Cardona, debitor al General, en la quantitat
a. a continuació un espai en blanc d’uns 10 mms.
b. a continuació un espai en blanc d’uns 10 mms.
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de dos mil set-centes noranta-set //84r // lliures,
deu sous, com ha altre de las fiansas de don Bernat de Cardona, deputat ecclesiàstich en lo
trienni 1602, com tot més llargament en dits
respective vots y deliberacions està contengut.
Per ço, dits majorals, en dit nom de administradors, sens prejudici de las primeras obligacions
en quant a la prioritat de temps y milloria de
dret, llohan, aprovan, ratifican y confirman la
dita fidejussia feta per lo dit don Galceran de
Cardona al dit don Bernat de Cardona, sens
ninguna derogació de ninguna de las obligacions en lo acte primitiu de dita fermansa continuades, declarant que aquellas, per rahó dels
dits respective vots y deliberacions, no sian en
cosa alguna prejudicadas, derogadas, ni cantelladas, ans bé aquellas resten en sa forsa y valor,
prometent als molt il·lustres senyors deputats
que sempre y quant tinga lloch la execució de
dita fiança, per dit don Galceran de Cardona
feta, donaran y pagaran dels béns y rèddits de
dita confraria las quantitats que per rahó de dita
fiansa estan obligats, com no excedesca la quantitat de mil dos-centes nou lliures, set sous y
quatre, que restan francas a dits majorals en dit
nom rellevades las dos-centas nou lliures, dotse
sous y vuyt que tenen de revoltar per rahó del
dèbit de dit don Bernat de Codina, reservant-se
dret dits majorals, en dit nom, de recobrar las
ditas dos-centes nou lliures, dotse sous y vuyt,
de qualsevols personas, a la solució de las quals
estiguesen obligats tant per qualsevols eviccions, com altrament, per qualsevols causas y rahons.
Y per ço, attèndrer y cumplir lo sobredit, ne //
84v // obligan tots los béns y rèddits de la dita
confraria, mobles e immobles, haguts y per haver, com a deutes fiscals y reals y ab jurament.
Essent presents per testimonis en quant a las
fermas de dits Rafel Calveria, Pau Pi y Joseph
Andreu, Barthomeu Roig y Emanuel Texidor,
notaris reals col·legiats de Barcelona, y lo magnífich Joseph Sauleda, cavaller, en Barcelona
domiciliat, en quant emperò a la firma de dit senyor doctor Francesch Bru y de Olsina, qui ha
firmat en Barcelona dit die, són lo doctor Joan
Padrell, apothecari, ciutedà de Barcelona, Emanuel Texidor, burgès y notari real col·legiat de
Barcelona, y Salvador Monsó, porter real de
dita ciutat.
En aquest mateix die lo il·lustre senyor oïdor
real és baxat en la Llotja de la mar de la present
ciutat y en la casa del General y en lo aposento
dels fraus de aquella, per vèurer los fraus se havian comesos en lo present mes de mars y se han
trobat los següents:

Primo, tres palms y un quart de drap vint-ydose, color musco , après de casa Joseph Gasso,
taverner, per frau de la Bolla.
Ítem, uns balons ropilla y manegas tot de satí de
mostras, tot tallat sens haver-i gens de cusit, après
de casa mestre Parera, sastre, per frau de Bollaa.
85r

86r

Dimars, a XXVIIII. En aquest die, per medi del
síndich del General, han enviat a sa excel·lència
un informe aserca la pretensió de Joseph Olsina
y Riusech, obtenint lo offici de regent lo llibre
del Manifest, de passar lo dit offici en cap de son
fill en la forma següent:

Y, axí mateix, un memorial ab què representan a
sa excel·lència lo estat de la cobransa del donatiu voluntari que lo present Principat està fent a
sa magestat, las diligèncias que ses senyories han
fet en execució de la resposta que sa excel·lència
féu als molt il·lustres senyors deputat militar y
oïdor ecclesiàstich, en jornada de 4 de febrer
pròxim passat, y de quant poch profit són, per a
què sa excel·lència disposàs lo fahedor per major servey de sa magestat y benefici del present
Principat, com més llargament en dit paper és
de vèurer, lo qual és assí cusit, signat de lletra C,
y las ditas nominacions de subjectes ab senyal de
lletras A et B.

«Excel·lentíssim senyor.
Vostra excel·lència se à servit ordenar als deputats del General de Catalunya que informassen
sobre la pretensió de Joseph de Olsina y Riusech,
resultant de la súplica donada a sa magestat, Déu
lo guarde, perquè se servesca li fasse mercè de
passar en cap de son fill Gerònim de Olsina y
Riusech lo offici de regint lo llibre del Manifest
de la Bolla de aquella ciutat, com apar de la real
carta despachada en Madrid, a 25 de janer del
corrent any, sobre la qual pretensió diuen dits
deputats que sa magestat, en la reserva dels officis de la present casa y forma de provehir-los, se
serví disposar y fer merçè als deputats de que
quant vacàs dit offici los deputats proposassen
personas y que sa magestat eligiria de las proposades o anomenaria altra conforme se serviria;
del que resulta que servint-se sa magestat fer la
merçè a dit Olsina, que suplicavan //85v // los diputats restarian per esta vegada privats de la
merçè que sa magestat se serví fer al Principat de
donar-li esta proposició de subjectas, la qual speran los deputats que sa magestat se servirà manar-los conservar, pus en manera alguna an desmerescut la continuació de esta gràcia.

Dijous, a XXXI. En aquest die, per medi del síndich del General, han enviat ses senyories al excel·lentíssim senyor lloctinent y capità general
de sa magestat, Déu lo guarde, en lo present
Principat, las nominacions de subjectes per als
llochs vaccants fins lo die present de deputats y
oïdors de comptes del General de Catalunya y
oficis de la present casa de la Diputació, per a la
insiculació fahedora lo present any, com és
acostumat.

86v

Assò és lo que se offereix als deputats que representar, vostra excel·lència se servirà ordenar-lo
de son servey que serà lo més acertat».
En aquest mateix die me han ordenat a mi, scrivà major del General, cusís en lo present dietari
una certificatòria del doctor en medecina Joan
Alòs ab la qual fa fe com la malaltia de Ramon
Cortada, sastre, credenser dels draps de la Bolla
de Barcelona, continuà ab lo impediment de
poder servir personalment son offici per las malaltias que pateix, com més llargament és de
vèurer ab dita certificatòria que·s assí cusida,
signada de lletra Ab.
a. a continuació una certificació transcrita a l’Apèndix 2,
pàg. 1284.
b. a continuació una certificació, dos memorials i una suplicació transcrits a l’Apèndix 2, pàgs. 1284-1286.
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Abril MDCLXXVIII
Divendres, al primer de abril MDCLXXVIII. En
aquest die lo doctor Pere de Cardona, servint lo
offici de síndich del General, ha fet relació com
lo die de aïr entregà de orde del il·lustríssim
consistori al excel·lentíssim lloctinent general
dos memorials de proposicions de subjectes per
sa magestat dels llochs de diputats y oïdors y altres officis de la present casa que vaccan, per a
què sa excel·lència se servís, en la forma acostumada, remètrer-los a sa magestat. Y juntament
digué a dit excel·lentíssim senyor que, perquè
per capítols de Cort la insiculació de dits llochs
vaccants devia fer-se als 15 de maig y en los anys
passats hi havia hagut gran desorde venint de
Madrid ditas insiculacions y entregant-se molt
més tart, estimarian a sa excel·lència fes que ditas insiculacions se despachaxen de manera
que·s pogués fer-se en lo temps disposa lo capítol de Cort. Al que sa excel·lència respongué ho
faria y que en quant así prest los despatxaria. E
més, de orde de dit il·lustríssim consistori, volgué dit síndich entregar a dit excel·lentíssim senyor un memorial contenint alguna representació que fa lo il·lustríssim consistori a sa
excel·lència, en orde als tèrcios provincials, que
és lo memorial assí cusit y signat de lletra C, al
que sa excel·lència respongué que noa // 87r //
tenia per a què pèndrer dit memorial per quant
en lo que tocava así ja havia fet lo que lo consisa. a continuació una procura i una certificació transcrites a
l’Apèndix 2, pàg. 1287.
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tori li tenia representat en orde a dits tèrçios
provincials, sinó que havia donat part de la
matèria a sa magestat y que sperava en breu poder donar-los la resposta, y que guardassen y
detinguessen dit memorial per fer constar de las
instàncias havien fet.

Areny. Y lo altre contenint las rahons per no
admètrer a Manuel Duarte en lo càrrech de sargento de una de las companyias del tèrcio del
General en la forma següent:

Disapte, a II. En aquest die lo doctor Joseph
Martí Miró, apothecari de la present ciutat de
Barcelona, constituhit personalment en lo consistori de ses senyories com a procurador de Sabastià Galambí, notari de Tarragona, guarda ordinària del General del port de Salou, consta de
la procura en poder de Joan Pau Salines, notari
públich de Tarragona, als dotse del mes de mars
pròxim passat del corrent any 1678, la qual és
assí cusida, signada de lletra A, en lo dit nom ha
renunciat lo dit offici de guarda del General del
port de Salou, pura y líberament en mà y poder
de ses senyories.

Vostra excel·lència se à servit ordenar als deputats del General del principat de Catalunya que
informassen sobre la pretensió de don Lluís
Areny y de Armengol, resultant de la súplica
donada a sa magestat, Déu lo guarde, per a què
se servesca en concideració de sos serveys y dels
de sos antecessors fer-li merçè de què puga renunciar en favor de don Fèlix de Vilanova y
Areny, son fill, lo offici de receptor del General
de la col·lecta de Tremp y Pallàs, com apar de la
real carta despachada en Madrid, als quatre de
dezembre pròxim passat. Sobre la qual pretensió los dits deputats diuen a vostra excel·lència
que sa magestat, en la reserva dels officis del General y forma de provehir-los, se serví disposar y
fer merçè als deputats de que quant vacàs algun
dels dits officis compresos en la real reserva los
deputats proposassen personas y que sa magestat eligiria de las proposades o anomenarie altre,
conforme // 88v // se servirie. Del què resulta,
que servint-se sa magestat fer merçè al dit don
Lluís de Areny que suplica, los deputats restarien per esta vegada privats de la merçè que sa
magestat se serví fer al Principat de donar-li esta
proposició de subjectes, la qual speran los deputats que sa magestat se servirà manar-los conservar, pus en ninguna manera an desmerescut la
continuació d’esta gràcia. Assò és lo que se offereix al consistori que representar, vostra excel·lència se servirà ordenar-lo de son servey
que serà lo més acertat».

E ses senyories, restant certificats que lo dit Sebastià Galambí no ere debitor al General en
cosa alguna, han acceptat la dita renunciació, si
(y) en quant per capítols y actes de Cort los és
lícit y permès. Essent presents per testimonis
Joseph Blanch y Joseph Cortès, verguers de ses
senyories.
En aquest mateix die Joseph Saurina, Joseph
Iglésias // 87v // y Ramon Ferrer, corredors públichs y jurats de la present ciutat de Barcelona
y ministres del General, han fet relació en lo
consistori de ses senyories com havent encantat
y subhastat per spay de trenta dies y alguns dies
y alguns [avís] més, per los llochs acostumats de
la present ciutat, havent posat primera, segona,
tersera y quarta llanterna totas aquellas casas y
botigas ab vuyt portals obrints, scituadas en la
present ciutat en la plasa dita del Rey, ditas las
casas de Magí Florensa, las quals casas tenie y
possehia lo General de Catalunya (per) lo dit
Magí Florensa, quòndam, ciutedà honrat de
Barcelona, en diversas quantitats per rahó de diversos arrendaments de Bolles. Y que fins vuy
no havien trobat major dita per a las ditas casas
que la de mil set-centes una lliura que à offert
per aquellas lo doctor en medecina Francisco
Boneu. E ses senyories han ordenat fossen lliurades la ditas casas al dit Boneu en la forma
acostumada, com llargament en deliberacions
sots la present jornada.
En aquest mateix die han enviat ses senyories al
excel·lentíssim senyor lloctinent y capità general
dos informes per medi del síndich del General,
lo un aserca la pretensió que té //88r // don Luís
Areny y de Armengol, obtenint lo offici de receptor del General de Tremp, de passar lo dit
offici en cap de son fill don Fèlix de Vilanova y
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«Excel·lentíssim senyor.

«Excel·lentíssim senyor.
Los deputats y oÿdors del principat de Catalunya diuen que vostra excel·lència fou servit manar als dits deputats que informassen lo que
se’ls ofereix sobre la súplica que à donat a vostra
excel·lència Manuel Duarte, per no admètrer-lo
al puesto de sargento de una de las companyias
del tèrcio de la Diputació. Y axí representan a
vostra excel·lència que en la visita present los
consistorials del trienni passat, en la querela de
número 30, són sindicats per haver admès alienègenas als puestos vacants en los tèrcios provincials. Essent axí, que ab lo senyor príncep de
Parma, antecessor de vostra excel·lència, expresament se ajustà que las provisions dels puestos
vacants se farian en naturals. Y axí per dita rahó,
de estar pendent dit judici de visita, com també
per rahó natural que assisteix als provincials que
servexen, //89r // speran los deputats que vostra
excel·lència, com li suplicam, se servirà tenir a

bé la deliberació dels deputats que en esta matèria an presa, y ho rebran a merçè».
En aquest mateix die me han ordenat a mi, scrivà major del General de Catalunya, cussís en lo
present dietari una certificatòria del doctor en
medicina Jaume Fontana, ab la qual fa fe com la
malaltia del doctor Francesch Genís, canonge
de la Santa Iglésia de Lleyda, receptor de la Bolla del General de la present ciutat de Barcelona,
à estat indispost y desganat des dels onse de janer proppassat fins lo die present, y encara persevera vuy ab sa indisposició y desgana, per lo
qual no pot exercir dit ofici, com més llargament en dita certificatòria és de vèurer, que·s
assí cusida, signada de lletra B.
91r

senyor advocat fiscal que ho ha posat per justícia perquè, en cas fos manester, se fasa la libransa en la matexa conformitat. Nostre Senyor
guarde a vostra senyoria ab molta felicitat. Barcelona, a 19 de abril 1678.
Besa las manos de vuestra señoría su más cierto servidor. Don Lorenso Matheu y Sans, real visitador».
92r

Dimars, a XVIIII. En aquest die han rebut ses senyories un paper del molt il·lustre senyor don
Lorenzo Matheu y Sans, visitador real, aserca la
dita visita, lo qual paper per orde de ses senyories és assí cusit, signat de lletra E y del thenor
següent:
«Molta il·lustre senyor.
La visita fineix a 14 de maig perquè los nou mesos per offensas y sentèncias comensaren a còrrer a 2 de agost y compliren los sis mesos a 2 de
febrer, però no pogué comensar a córrer lo
temps de pronunciar sentèncias fins que foren
vinguts los senyors conjúdices y // 91v // prestaren son jurament a 14 de febrer. Y axí se han de
contar fins a 14 de maig, després del quan restan quinse dies per a la exequució y lo vint dies
que se me ha de pagar en plata dobla, per tornar-me’n en casa.
Als senyors conjúdices se’ls deuen deu dies de
vinguda y deu de tornada en plata dobla y vint
per sercar casa, segons la sentència, y los tres
mesos de judicar las causas y després quinse dies
per la exequució del decret de exquució de las
sentèncias.
També apar que se’ls deu pagar lo dret del despaig de las comisions, perquè la constitució
quinta diu que la real visita se ha de fer a despesas del General de Catalunya, y que lo despaig
de la comisió entra en ditas despesas, com és de
justícia. Suplicant a vostra senyoria mane ajustar
lo compte perquè se fassen lasb libranças en forma que no·y hage dubte algú en la satisfacció.
També suplico a vostra senyoria mane avisar-me
de la resolució que·s pendrà en la pretensió del
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
90v i 91r del trienni 1677-1680.
b. a continuació ratllat diligèncias.
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Dimecres, a XX. En aquest die són vinguts en la
present casa de la Diputació las personas eletas
per part de la present ciutat, de què se fa mensió
en jornada de 12 de mars pròxim passat, junt ab
los magnífichs assessorsa de la dita casa de la
ciutat, per a conferir ab las que per part de ses
senyories foren anomenades y magnífichs assessors y advocat fiscal de la present casa, lo que
devie obrar-se en orde a solicitar nou privilegi
de lloctinent general per faltar en lo del excel·lentíssim senyor compte de Monterey las
clàusulas y requisits de què se fa menció en la
dita jornada de 12 de mars pròxim passat. Y
després de haver tingut una llarga conferènçia
en la sala del consistori de ses senyories, fonch
resolt que se scrigués a sa magestat sobre la
matèria, però per quant sa excel·lència estave en
ocasió pròxima de exir a campanya, han determinat que se suspengués lo scríurer y fer la representació a sa magestat, Déu lo guarde, fins a
la retirada de campanya.
En aquest mateix die, havent ses senyories tingut notícia que als 16 del corrent, essent arribats
en la casa del General alguns carros ab differents
bauls y fardos de roba que eran de unas companias de soldats // 92v // napolitans, que eran vingudas per mar, y que estan regoneixent aquells
per vèurer si y havie mercadèries que deguessen
pagar los drets al General, un ajudant de tinent
de mestre de camp general, anomenat don Anthonio Tucho, havie impedit la dita regonexensa, y després ab alguns soldats armats se’n havien
aportats los dits carros, impedint la persecució
de la dita regoneixensa, han anomenat tres personas, una de cada estament, y resolt fer una embaxada a sa excel·lència per al reparo del dit fet,
co és, per lo estament ecclesiàstich lo senyor don
Lluís de Josa, ardiaca de Santa Maria del Mar y
canonge de la Seu de la present ciutat, per lo militar a don Joseph Bru, y per lo real a Jacintho
Sagrera, ciutedà honrat de Barceona.
La qual resolució participaren ses senyories, per
medi del síndich del General, als molt il·lustres
senyors concellers de la present ciutat.
Dijous, a XXI. En aquest die són vinguts ab embaxada, de part dels molt il·lustres senyors cona. a continuació ratllat y advocat fiscal.
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cellers de la present ciutat, los senyors don Joan
Batista Planella y doctor Francisco // 93r // Rius
y Bruniquer dient que la ciutat havie sentit molt
lo succehit en la casa del General en la regonexensa de la roba de las companyies de napolitans, y que en tot lo que se offerís asistirie ab
molt gran gust la ciutat al consistori de ses senyories en la reintegració de las prerrogatives
del General.
En aquest mateix die, obtinguda hora primer
per medi del síndich del General per a les dotse
horas de mitgdie, són anats de part de ses senyories, ab verguers ab massas, acompanyats de
alguns officials del General y present casa de la
Deputació, anant ab cotxes, los senyors ardiaca
de Santa Maria del Mar, don Joseph Riu y Jacintho Sagrera. Y han reportat un paper de embaxada al excel·lentíssim senyor llochtinent y
capità general de sa magestat, Déu lo guarde,
en lo present Principat, aserca lo succehit en la
casa del General lo die de 16 del corrent ab lo
ajudant don Anthonio Tucho. Y després de haver explicat de paraula lo contengut en dit paper
de embaxada li an entregat còpia de aquell,
comprobada ab son original, lo qual és assí cusit, signat de lletra A y del thenor següent:
«Excel·lentíssima senyor.
Los diputats y oïdors de comptes del General de
Catalunya // 93v // diuen que han tingut notícia
dels officials de la casa del General de la present
ciutat com a 16 del corrent, entre las onse y las
dotse de la matinada, arribaren devant la dita
casa del General quatre o sinch carros carregats
de differents fardos, bauls y altres cosas. Y que
estant regoneixent los guardas del dit General
dos bauls que se eran descarregats de dits carros
per a véurer si en ells ha havia algunas cosas que
deguessen pagar los drets de la Generalitat y posar-se en manifest eo en lo llibre de la Credensa,
arribà lo ajudant de tinent de mestres de camp
general, don Anthonio Tucho, y digué als carreters que marxassen sens descarregar ni dexar-se
regonéxer, com ab tot effecte marxaren, sens
poder passar havant las ditas guardas del General a la regonexensa de dits fardos, bauls y demés cosas. Y tenint altrament notícia los dits officials que en los carrers anaven differents
mercaderias subjectes a pagar los drets de la Generalitat, no obstant la contradicció y impediment de dit ajudant, don Anthonio Tucho y los
de sa comitiva, detingueren los dits carros axís
carregats serca la capella de Sant Sebastià, iunt a
la Llotja del mar. Y prenent per las bridas los
matxos feren tornar los carros devant las portas
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
92v i 93r del trienni 1677-1680.
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de la dita casa del General, a // 94r // effecte de
passar havant en la regoneixensa. Y estant per a
voler fer aquella arribaren de dotse a catorse soldats ab sas armas y circuïren los dits carros, y ab
lo comboy de dits soldats, axí armats, y del dit
don Anthonio Tucho y demés de sa comitiva, feren marchar los carros, impedint la regoneixensa dels fardos y bauls en la dita casa del General
per sos officials. Ab los quals procehiments restan summament lesas y prejudicadas las prerrogativas y drets de la Generalitat y inobservats
differents capítols de Cort y constitucions de
Catalunya y possessió immemorial fins vuy observada de què totas las robas, sens excepció de
persona alguna, degan ser registradas y regonegudes, se trobarà haver-las de pagar, conforme
està disposat en las Corts del any 1547, capítol
8, número 2, y lo capítol 2 del llibre dels Quatre
Senyals, pàgina 87, y capítols 12 y 13, pàgina
149 y 150, y capítol 26, pàgina 162, y lo capítol
81 del nou redrés de las Corts del any 1599, y lo
capítol 26, pàgina 116, de las ordinacions publicades en lo corrent trienni, de tal manera que
los sereníssims reys de Aragó, progenitors de sa
magestat, que Déu guarde, attenent que las gabellas y imposicions que voluntariament se imposaren sos vassalls resultaven // 94v // en gran
servey de sa real corona, benefici y utilitat pública, se dignaren de enclòurer en la obligació de
pagar los drets de la Generalitat com los demés
particulars, sens exceptuar persona alguna. Y
axí, són compressas y literals las constitucions y
capítols de Cort en què sa magestat, per sa real
grandesa, volgueren obligar-se a la solució de
dits drets, y en particular en capítols de las Corts
del any 1365, que comensa: «Ítem, que lo senyor rey e la senyora reyna, en què lo sereníssim
senyor rey en Pere Tercer de Aragó disposa que
lo senyor rey y tota sa casa pague los drets del
General», y la constitució primera, títol «De
drets del General», pàgina 33, en què lo sereníssim senyor rey don Ferrando Primer, en la Cort
de Barcelona, any 1413, fou servit declarar
«que lo senyor rey et la senyora reyna e sos fills
paguen los drets del General», y dita constitució
fou després confirmada per lo sereníssim senyor
rey don Joan Segon en la Cort de Monsó, any
1470, en lo capítol de Cort 15.
A ditas constitucions y capítols de Cort ha seguit després la observansa en totas las ocasions
que se han offert, com apar de infinits exemplars en los //95r // dietaris de la casa. Y assenyaladament se proposan a vostra excel·lència los
següents:
En lo any 1533, desembarcant en la plaça del
Mar de la present ciutat lo sereníssim senyor
emparador Carlos Quint, se dubtà si la sua roba
y de la sua família havia de pagar dret de Gene-

ral y si havia de ser regoneguda y registrada. Y
havent vist los officials reals las constitucions y
capítols de Cort fou servida la magestat cesàrea
de ordenar y manar que fossen regonegudas y
registradas y que·s fes pagar lo dret del que se
hauria de pagar.
En lo any 1624 la magestat del senyor rey don
Felip Terser, de gloriosa memòria, fou servit
scríurer als deputats demanant lo propi ús ab las
paraulas següents: «encargo y ruego hos probeháys
y déys orden para la moneda» que enviava per
servey.
En lo any 1627 se demanà per lo excel·lentíssim
aleshores llochtinent y capità general del present Principat fes donar propi ús franch de drets
per servey de sa magestat, provisió y sustento de
la squadra y galeras de Nàpols que·s trobaven
en lo moll de la present ciutat.
En lo any 1658 lo sereníssim senyor don Joan
de Àustria, llochtinent y capità general aleshores del present Principat demanà lo propi ús per
noranta quintars de bacallà // 95v // per servey
de la armada real.
De aquest thenor són innumerables los exemplars de demanar-se lo propi ús per differents
cosas que anaven a la present ciutat y Principat
que eren pròprias y del servey dels sereníssims
senyors reys, lo que necessàriament supposa y
confessa la obligació de pagar sas magestats del
dret de General com los demés particulars, dignan-se que se li regonegan y registren sas robas
y mercaderias en execució dels sobreponderats
capítols de Cort y constitucions de Catalunya.
Y si lo rey, nostre senyor, reyna y sos fills y família, deven permètrer se’ls regoneguen y registren en la casa del General, per los officials de
aquella, sas robas y mercaderias, ab molta més
rahó deu executar-se ab los bauls, balas y fardos
de la gent militar y soldats. Y en exa observança
y pacífica possessió s’està lo General, a effecte
també de evitar-se los fraus grans que podian
comètrer las personas que entran ditas balas, robas y bauls, mesclan-se ab aquells differents
mercaderias de hòmens de negocis, lo que vindria a ser notable prejudici y dany considerable
per dita casa y ocasió que los arrendaments y
drets de aquella se disminuiran summamment,
lo que motivaria ser més difficultós lo acudir al
servey de // 96r // sa magestat en lo sustento del
tèrcio y demés gasto se poden offerir.
Y regonexent lo excel·lentíssim senyor llochtinent y capità general, duch de Ossuna, la justificació del sobreponderat, a la ocasió se li representà que se havian tret de la casa del tauler del
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General de Llansà algunas mercaderias sens haver pagats los drets del General, al instant mana
reintegrar a la Generalitat en sas prerrogativas,
ordenant que las ditas mercaderias se posasen
luego en la casa del General per a regonéxer y
cobrar los drets de aquellas, y axí ho scrigué sa
excel·lència al consistori als 17 de juliol, 1677,
foli 248.
Y tenint-se en lo any 1673 per la gent de guerra
pretensió de exhimir-se de pagar los drets de la
ciutat y subjectar-se a manifestar y regonéxer y
desenviar llurs robas y mercaderias, manà la reyna, nostra senyora, ab son real decret despatchat
a 3 de mars, 1673, que tenen obligació los officials y gent de guerra de pagar com los demés
los dits drets de la ciutat, lo que clarament justifica que los soldats y officials de guerra deuen
semblantment, com los demés, subjectar-se a la
observansa de què sas robas y mercaderias sian
regonegudes y registrades y pagar-se los drets
de la Generalitat.
Per lo que los dits deputats speran de la grandesa // 96v // de vostra excel·lència serà servit manar reintegrar lo General en lo sobredit fet, en la
conformitat està disposat per dits capítols de
Cort y en execució de la observança subseguida.»
Y passada mitja hora després, los dits senyors
són tornats en la present casa de la Diputació y
consistori de ses senyories, a hont lo il·lustríssim
y molt il·lustres senyors deputats y oïdors los
aguardaven. Y han fet relació que sa excel·lència
los havie rebut ab molta demostració de agasajo
y que després de haver-li explicat lo paper de
embaxada y entregat aquell havie fet de resposta
«Que no havía pensado ni su intención era quitar nada de los privilegios ni prejudicar los drechos de la Generalidad, y que a estar la ropa en
Barcelona la haría volver a la casa del General
para que se registrasse, pero que scribiría al governador de Palamós, en donde habían de parar las
sinco compañías de napolitanos que la llevavan,
para que dexasse registrar por los officiales que
tubiesse o embiasse la Deputación en la dicha
plaça la dicha ropa. Y que él había pagado siempre los derechos del General y era su voluntad que
hiziessen lo mismo los demás, y para que se continuasse assí en adelante que mandaría a todos los
soldados no passassen ropas // 97r // sin registrar,
dando orden al governador desta plaça lo executasse en su ausencia en la misma conformidad y
en orden a los soldados que dezían haver echo
fuerças, que en ninguna manera havía sido de
orden suya, y que los dichos soldados rebian los que
comboyavan la roba, los quales havían de ir o passar la muestra y con essa occassión se hallarian
allá con sus armas y llevarían la ropa por ser
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suya, y no por otra razón, particularmente sabiendo haver cedido los arrendadores a quanto les
pudiesse tocar por sus derechos.»
En aquest mateix die han rebut ses senyories
una carta uberta de sa excel·lència per al governador de la plaça de Palamós que és del thenor
següent:

En aquest mateix die han enviat ses senyories,
per medi del síndich //98v // del General, un paper al molt il·lustre senyor don Llorens Matheu
y Sans, visitador real, en resposta del que envià a
ses senyories del molt il·lustre visitador en jornada de 19 del corrent, lo qual paper és signat
de lletra E y del thenor següent:
«Molta il·lustre senyor.

«Al general don Manuel de Fonseca, governador
de Palamós. El official de la Deputación deste
Principado que se halla en essa plaça tiene orden
de registrar la ropa de los officiales de las sinco
compañías de napolitanos que últimamente han
entrado en ella, a quien vuestra señoría ordenará
que la manifiesten e asistir a todo lo que sobre esta
diligencia se offreciere. Guarde a vuestra señoría
muchos años. Barcelona, a 21 de abril, 1678.
El conde de Monterrey.»
97v

Divendres, a XXII. En aquest die, a la tarda, se
comensà la celebració de la festa del gloriós
màrtir Sant Jordi, patró del present Principat, en
la capella petita del claustro de la present casa.
Hague·i música de siegos fins lo sol post, estant
lo altar de dita capilla molt ben adornat de plata
y llums, com se acostuma quant no se celebra la
dita festa en la capella gran de dit gloriós sant.
Disapte, a XXIII. En aquest die y festa de dit gloriós Sant Jordi se celebraren missas tot lo matí
en la dita capella de Sant Jordi, ab la dita música
de ciegos. Ses senyories vingueren en la present
casa, y després de estar junts en la sala del consistori, isqueren consistorialment, ab verguers
ab massas altas, y oïren missa en la dita capella,
tornant-se’n després de la manera que·y eran
tornats a la dita sala del consistori. Y al cap de
un rato cada hu se’n anà en sa casa, y durà la festa ab la dita música fins post lo sol.

98r

Dilluns, a XXV. En aquest die per lo orde de ses
senyories, Joseph Sauleda, cavaller, y Jacintho
Sagrera, ciutedà honrat, anaren en casa la ciutat
per a dar las gràcias als molt il·lustres senyors
concellers de la offerta feren a ses senyories lo
die de 20 del corrent, per medi de don Batista
Planella y doctor Francisco Rius y Bruniquer,
sobre lo fet en la regonexensa de la roba dels napolitans en la casa del General, y donar notícia a
dits senyors concellers de la resposta havia fet en
la embaxada que sobre dit negoci se li féu.
Dimars, a XXVI. En aquest die se són celebrades
misses per las ànimas dels deputats defuncts tota
la matinada en la capella petita del claustro de la
present casa, com és acostumat lo endemà de la
festa del gloriós màrtir Sant Jordi tots los anys o
lo primer die que no sie impedit.
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Responent los deputats del General de Cataluya
al paper que vostra senyoria és estat servit enviar-los de data de 19 del corrent y present mes,
firmat de mà de vostra senyoria, diuen que se
troban ab viu sentiment de no poder servir a
vostra senyoria librement sens fer-li les dificultats següents, per estar exposats los deputats a
un judici de una visita que pot produir efectes
differents del desitg que tenen los deputats y estimació que fou de vostra senyoria y dels senyors conjúdices y demés officials, per lo que
supliquen a vostra senyoria se servesca admètrer
ab esta voluntat los següents reparos.
En quant a no haver pogut comensar a córrer lo
temps de pronunciar sentèncias fins que foren
vinguts los senyors cònjudices y prestaren son
jurament, a 14 de febrer, segons vostra senyoria
se serveix dir, reparen per compte de la Diputació, // 99r // perquè los tres mesos de las sentèncias comensen a córrer passats los tres mesos de
les defenses immediadament.
En orde als dies que vostra senyoria supose se
han de donar als senyors conjúdices per sercar
casa, tindria dificultat si han de ser quinse o
vint, perquè encara que la sentència de visita de
la casa del trienni 1611 feta en lo any 1614 diga
que bastavan quinse o vint dies, però parla alternativament, en lo qual cas la elecció és del debitor, y també perquè si los senyors conjúdices,
per no haver arribat a son temps no se han comensat a fer sentència fins que arribaren a esta
ciutat, de aquí se veu que no estiguessen de vinguts en sercar casa, y fora pagar dos salaris de un
mateix temps.
Respecte de haver comensat a córrer los tres
mesos de las sentèncias a 14 de febrer, també
tenen dificultat los deputats, perquè dupten si
esta dilació ha de cedir en dany de la Generalitat
y de les parts.
En quant a pagar lo dret de les comissions, encara que la visita se hage de fer a despesas del
General de Catalunya, emperò, com fins lo die
de vuy no se hage observat que lo General hage
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
98v i 99r del trienni 1677-1680.
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pagat alguna quantitat respecte de ditas comissions, serie onerar lo General ab esta càrrega, en
la qual los diputats, com a administradors, justament deuen reparar.

és assí cusit, signat de lletra G y del thenor següent:

En orde a la pretensió del senyor advocat fiscal,
vostra senyoria se serveix dir que està en tela judiciària los deputats poden eixir-se del què
aquella permet y axí prosseguir lo curs judiciari
se haurà de estar al que·u resultarà.

Avent considerat los reparos que el síndich de
eix il·lustre consistori ha proposat a estos senyors convidats //100v // y a mi, segons lo paper
que ha entregat en nom de vostra senyoria, pareix que tenen la satisfacció següent:

Assegurant a vostra senyoria que los deputats
desitjen, en quant los drets del Principat, donar
lloch obrar tot lo possible per a què vostra senyoria reste servit a no difficultar·o los mateixos
capítols de Cort y la observansa de la casa.

Lo pregó de la visita se publicà en Barcelona a
22 de juny, que encara que se féu la diligència
necessària per a que se publicàs lo mateix dia en
las altres vegarias los porters no foren tant diligents que complissen lo que se’ls manà, y encara que estos dias se pogueren contar, no ha fet
reparo, perquè mon intent no és gravar al General de Catalunya en més de lo que tinch per
necessari per a complir la visita.

Dimecres, a XXVII. En aquest die ha fet relació lo
doctor Pere de Cardona, servint lo offici de síndich del General, com lo present havie entregat
al il·lustre senyor visitador real lo que per ses senyories li fou entregat lo die de aïr, que està en
lo present dietari y en dita jornada de aïr.
En aquest mateix die, constituhit personalment
en lo consistori de ses senyories, Joseph Malich,
ciutadà honrrat de Barcelona, com a procurador del reverent Isidro Ferrer, prevere y beneficiat de la Seu de la present ciutat, obtenint lo
offici de drassaner del General, consta de sa procura en poder de Ramon Vilana, notari públich
de Barcelona, als 16 de janer del any 1668, la
qual és assí cusida, signadaa // 100r // de lletra F,
en lo dit nom à renunciat lo offici de drassaner
del General en mà y pder de ses senyories y en
favor de don Gerònim Generes, per ésser altre
dels officis antichs y que poden alienar-se. E ses
senyories han acceptat la dita renunciació si y en
quant per capítols y actes de Cort los és lícit y
permès, essent presents per testimonis Joseph
Blanch y Joseph Cortés, verguers de ses senyories.
En aquest mateix die lo il·lustre senyor oïdor
ecclessiàstich és baixat a la Llotja de la mar de la
present ciutat y s’és conferit en la casa del General y aposento del receptor dels fraus per a véurer los fraus se havian comesos en lo present
mes de abril, y se ha trobat lo següent: Sis canas,
sis palms y mitg tafatà doble negre après a Joseph Llobet, fadrí velluter, per los officials de la
Bolla de la present ciutat.

«Molta il·lustre senyor.

La constitució expressament diu que los tres
mesos de las deffensas comensan a córrer des
del dia de la publicació de las ofensas, y haventhi tant que fer en la present visita, com notòriament consta, no se pogueren publicar fins a 22
de novembre, per no dexar imperfetas las querelas en detriment del Principat, que és lo principal interessat, y tampoch he posat en consideració estos vint dias que ab justíssim títol se
pogueren contar.
També és notori que en lo mes de agost estigué
dolent des de quatre fins a 27, y des del primer
de desembre fins a 12, y ningú de estos impediments és per culpa mia y no he fet mensió fins
ara.
Los dotse o tretse dies que van de 2 de febrer
fins al 14, en què juraren los senyors conjúdices,
fonch un impediment // 101r // real y notori, en
lo qual cas poguí jo aplicar remey. Y essent expressa la lletra del capítol 7 que se me hage de
pagar des que isqué de ma casa per a fer la visita
y deve tot lo temps que me ocuparé en ella y los
que hauré menester per a tornar a ma casa, de
justícia se’m deu pagar.

En aquest mateix die han rebut ses senyories,
per medi de Pere Màrtir Ferrer, secretari de la
visita real, un paper del molt il·lustre senyor visitador real per fets de la dita visita, lo qual paper

Fins a 29 de maig, los vint dies ha acostumats
per tornar-me’n, sens que de assò se seguesca
perjudici a las parts, perquè no el poder tenir del
que se observe la constitució, ço és, que no se
voten las causas sens los senyors conjúdices ni al
General que està obligat a pagar-me tot lo
temps que me ocupe en la visita, y essent tant
mòdica la differència, pareix no se deu fer reparo, havent-hi exemplars en la mateixa casa, de

a. a continuació una procura transcrita a l’Apèndix 2, pàg.
1287.

a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
99v i 100r del trienni 1677-1680.
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haver-se pagat molt més temps en les visitas dels
senyors Clavero y Banyacos. Y en la sentència
de la visita de la casa que vostra senyoria me ha
remès, la insistència no se féu en tant poca dilació sinó en molt major, superant-se se podia excusar, perquè en la una se pagaren vuytanta-sis
dias y en la altre setanta-y-nou y en esta sols són
dotse o tretse dias los quals no he tingut àrbitre
per a ajustar los instar-los.

E lo demés que vostra senyoria se serveix dir ab
son paper és en quant als exemplars d’esta casa
implicat ab algunas difficultats, perquè averigüats aquells, se ha trobat que als senyors conjúdices se’ls ha donat deu dies per cercar casa
solament, y encara que en la sentència de visita
feta en lo any 1614 als officials del General se
parlàs de 15 o 20 dies, emperò no fou dispositive sinó impositive, és a çaber, que encara que
se’ls donassen 15 o 20 dies per sercar casa, ab tot
féu excés donar-los los diputats tants dies com
los donaren, y axí mateix restaria un peu l’altre
dificultat si los senyors conjúdices poden tenir
lo salari de deu dies per a sercar-se casa, implicant-se ab los dies que se’ls done per a judicar
los processos, perquè lo consistori, segons la última visita //102v // real, troba que no se paguen
més dies los salaris del que novament han estat
ocupats, encara que sien estats menos dels
que·ls concedeixen los capítols de Cort. Y axí,
lo salari de sercar-se casa ha de ser havent arribat
antes dels dies que effectivament han estat ocupats en fer las sentèncias.

Esta rahó no milita respecte dels senyors conjúdices, los quals sols pretenian los vint dies y se
acontentan ab què vostra senyoria use de la alternativa de quinse // 101v // o vint dies, elegint la
part que sie del gust de vostra senyoria. En quant
als drets del despatx, pareix clar que deu ser a
despesas del General y lo no haver-se observat
per no haver·o demanat y la omisió no deu perjudicar als successors, perquè no consta que los antecessors hagen pagat ni se’ls hage demanat, ni
que aqueix consistori ho hage negat, ab què se
veu que no y ha observància positiva y deu vostra
senyoria observar a la lletra la constitució, que
dispon que tots los gastos y despesas de la visita
hagi de córrer per compte del General.

Estas y altres difficultats que a vostra senyoria se
offerescan y resultan del paper que vostra senyoria ha enviat, si a vostra senyoria li apar, per
a posibilitar lo desitg que lo consistori té de servir a vostra senyoria y als demés senyors de la
Visita, podrian averigüar-se si vostra senyoria se
servís manar venir alguna persona, per a què a
vista del què se ha reservat y conferida la matèria
feta dels llibres de la Visita, pogués vostra senyoria certificar-se del què pot obrar lo consistori, que sempre attendrà vostra senyoria y tota
la visita molt favorable en quant puga.»

En la presenció del senyor advocat fiscal sols se
ofereix suplicar a vostra senyoria que, pues ia se
ha pronunciat en què lo que es deu fer, mane
que se exequute ab tota puntualitat, y fiam tant
de la rectitut de vostra senyoria que attesas estas
rahons no permetrà que a ningú se li lleve son
dret.»
Dijous, a XXVIII. En aquest die han enviat ses senyories, per medi del síndich del General, al
molt il·lustre senyor visitador real, un paper de
resposta al que dit senyor visitador envià a ses
senyories lo die de aïr, lo qual és assí cusit, signat de lletra H y del thenor següent:

Maig
103v

«Molta il·lustre senyor.
En resposta del paper que vostra senyoria fou
servit lo die de aïr enviar // 102r // al consistori
per medi del scrivà major de vostra senyoria
diuen los diputats que lo que no pot tenir dificultat són los dies de la vinguda de vostra senyoria, que són vint, y altres tants de tornada. Y
axí mateix los quoranta dies que se segueixen a
les primeras cridas, comprès lo die de aquellas y
los nou mesos després següents per offensas,
defensas y sentèncias, y quinse dies després per
la execució, advertint a vostra senyoria que estos mesos lo estil és estat en esta casa manat
véurer vostra senyoria si los nou mesos del processal y sentèncias han acabat o acaban avuy.
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
101v i 102r del trienni 1677-1680.
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Divendres, a VI. En aquest die Pere Màrtir Ferrer,
notari públich de Barcelona, secretari y scrivà major de la visita real, ha portat un recaudo de paraula als il·lustres senyors deputats de part del senyor
visitador real que conté en lo principi de la carta se
féu querela contra los advocats y procuradors de
pobres, contenint que no cumplian a la obligació
del servei de son offici, y per consegüent se posàs
punt a las terças de llurs salaris. Com consta de
dita suspensió ab lo recaudo que aleshores va donar dit secretari de dita visita real a dits molt il·lustres senyors deputats que fou alsa pròxim passat.
E com se haje pronunciada sentència de dita querela, ab la qual són absolts dits advocats y procuradors de pobres absolts, per ço, dit secretari ha
fet resolució de part de dit visitador que se alsàs lo
punt de dita suspensió, tant per las terças a dits
advocats y procuradors de pobres degudes com
per las que havant se deuran de fer .
a. a continuació un espai en blanc d’uns 25 mms.

104r

Dilluns, a VIIII. En aquest die me han ordenat a
mi, scrivà major del General, cusís en lo present
dietari una carta que han rebut de sa magestat,
Déu lo guarde, de què avisa haver desamparat
los francesos a la ciutat de Messina del regne de
Cicília, y altres cosas llargament contengudes
en dita carta, la qual és signada de lletra A y del
thenor següent:

artillería de batir, sinó sólo con quatro pieças de
campaña, espero tener muy buenos sucesos. Vuestra señoría lo encomiende a Nuestro Señor.
Guarde a vuestra señoría muchos años. Barcelona, a 8 de mayo, 1678.
El conde de Monterrey.
Señores diputados del General de Cataluña.»

«Ela rey.
105v

Diputados. Haviéndose dado quenta el marqués
de los Vélez, virrey de Nápoles, y don Vicente Gonsaga, del de Cicilia, que franceses se parataron de
Misina // 104v // y de las demás plazas y puestos
que ocupavan en aquel reyno, retirando su guarnición, vajeles y galeras a Francia, volviendo
aquellos súbditos a mi ovediencia, como lo solicitaron, llamando a los cavos de mis armas más vecinos, y siendo este suceso de las consequencias que
se dejan considerar, he querido justo conparticipárosle, encargaros mucho que como tan affectos
a mi servicio me ayudéis a dar gracias a Dios por
merced tan señalada para que en todas partes
acudamos a su divina magestad implorando su
auxilio en beneficio de mis reynos y vasallos.
Dada en Aranjuez, a XXIIII de abril, MDCLXXVIII. Yo, el Rey.
Vidit Petrus Antonius ab Heredia. Don Franciscus Izquierdo de Berbegal, secretarius. Vidit don
Petrus Villacampa, regens. Vidit don Raphael de
Vilosa, regens. Vidit don Michael de Çalba. Vidit
Joseph de Boxados, regens.»
Dimars, a X. En aquest die és tornat lo síndich
del General de la ciutat de Vich, a hont se trobava sa excel·lència, y ha entregat a ses senyories
la resposta de la carta remesa per dit síndich lo
die de 7 del corrent, la qual resposta és assí cusida // 105r // de lletra B y del thenor següent:
«Heb recivido su carta de vuestra señoría de 7 del
corriente con la stimación que corresponde al
afecto con que vuestra señoría me favorece, y haviendo sido mi viaje tan impensado me privo el
gusto de no haver participado a vuestra señoría
esta noticia. Y assí, sólo le diré que me hallo con
muy mejoradas noticias de Puigcerdá, defendiéndose muy singularmente y yo solicitando el socorro
con el desvelo que vuestra señoría puede considerar, a cuyo fin salió oy el marqués de Leganés con
la banguardia y yo lo seguiré después de mañana,
que tendré juntas las guarniciones. Y respecto de
las noticias que tengo y el hallarse el enemigo sin
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
103v i 104r del trienni 1677-1680.
b. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
108v i 109r del trienni 1677-1680.
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Dijous, a XII. En aquest die, obtinguda primer
hora del consistori, arribà a esta casa lo molt
il·lustre senyor don Llorens Matheu y Sans, regent del Supremo de Aragó y visitador dels officials reals del present Principat que no purgan
taula, venint per a despedir-se del consistori per
a tornar-se’n en la visita de Madrid, cort de sa
magestat, Déu lo guarde, per haver acabada la
visita de dits officials reals. Y fou rebut en esta
forma, que isqueren a rébrer a dit senyor regent
visitador oïdors, és a saber: los senyors oïdors
ecclessiàstich y militar al cap de la scala de la
present casa, ab los verguers y massas, acompanyant a dits senyors oïdors los officials de la
present casa. Y posaren enmig a dit senyor regent visitador y en esta forma se encaminaren a
la sala del consistori, passant per lo terraplè y
sala dels reys. Y entrats que foren a la sala que és
entre la dels reys y del consistori, immediatament fora lo cansell, trobaren als demés consistorials, exceptat lo senyor deputat militar que
estave indispost. Y incorporats tots, entraren en
consistori, a hont se assentaren ab cadiras de vaqueta, que estaven disposades en círculo fora
del doser en la forma que a mà squerra del il·lustríssim y reverendíssim senyor bisbe de Barcelona, deputat ecclessiàstich, se assentà dit senyor
regent visitador, y després, a la mà dreta de dit
senyor bisbe, lo senyor deputat real, a la mà
squerra del senyor regent lo // 106r // senyor oïdor ecclessiàstich y axí mateix los demés oïdors
alternadament per son orde. Y després dels deguts compliments, se despedí dit senyor visitador y fou acompanyat per lo consistori fins al
mateix lloch fora lo cansell de dita sala intermedia a la del consistori y dels reys, a hont lo dexaren. Y després continuaren los dits oïdors lo
acompanyament fins al cap de la scala, a hont lo
reberen en la matexa forma que quant arribà.
Divendres, a XIII. En aquest die ha fet relació lo
doctor Pere de Cardona, cavaller, servint lo offici de síndic del General, com lo die de avuy, de
orde del il·lustríssim consistori, se és conferit ab
lo noble regent la Real Cancellaria y li ha instat
lo despaig de las contrafaccions estavan pendents y lo decret de execució de la contrafacció
dels reals de vuyt de la galera de Gènova tants
anys ha declarada, dient-li que lo il·lustríssim
consistori havia ordenat a dit síndich que no
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cessàs ni paràs un instant en instar dita contrafacció al dit noble regent. Al que lo dit noble regent la Real Cancellaria ha repost a dit síndich
que estava prompte per a declarar tant las contrafaccions estaven pendents y que seria bé se
continuàs en fer los assessors de la casa un sumar-se dels proçés de las // 106v // contrafaccions contra la Capitania General en la conformitat que temps ha se havia insinuat a dit síndich,
per les aleshores molt reverent canceller, y que
en quant al decret de execució de la declaració
de la contrafacció dels reals de vuyt de la galera
de Gènova, que·s fes regular lo procés y lo·y
aportassen, que en punt juntaria las salas y obtindria resolució.
Disapte, a XIIII. En aquest die los magnífichs assessors y advocat fiscal de la present casa y consulens aplicats han entregat a ses senyories un
vot aserca los pagaments que se han de fer al
il·lustre senyor don Llorenço Matheu y Sans,
cavaller del àbit de Monteza, del consell del rey,
nostre senyor, y regent la Real Cancellaria en lo
Supremo de Aragó, visitador real, y demés officials de la visita, mogut los reparos fets per lo
procurador fiscal de la present, ab supplicació
donada per dit procurador fiscal al corrent mes
y any, que és insertada en lo llibre de Deliberacions en dita jornada, lo qual vot és cusit, signat
de lletra A y del thenor següent:
«Jesúsa, Maria, Joseph cum divo Georgio.
En lo fet consultat per lo il·lustríssim consistori
del senyor deputat y ohidors de comptes del
General de Catalunya als magnífichs assessors y
consulens aplicats infrascrits acerca de la // 107r
// supplicació per lo procurador fiscal del General presentada a dit il·lustríssim consistori lo die
de 5 del corrent mes de maig, 1678, en y ab la
qual representa lo procurador fiscal que necessitan de molta premeditació y consulta los punts
contenguts en dita suplicació, per ser de tanta
importància a la Generalitat, y axís suplica sie
servit vostra senyoria il·lustríssima, si li aperaxarà, manar consultar aquells, perquè ab major
acert y precaució se prenga en ells la resolució
més jurídica y convenient a la Generalitat. Per
lo que, tractada dita suplicació ab los dits magnífichs assessors y ohit de aquells que la matèria
era grave y que necessitave, per pendrar·i resolució de consulens, fou servit vostra senyoria
il·lustríssima deliberar y nomenar los infrascrits
doctors. Vista la dita supplicació per lo procurador fiscal presentada a vostra senyoria il·lustríssima, vistos los papers que per part del molt
il·lustre senyor don Lorenzo Matheu y Sans, caa. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
106v i 107r del trienni 1677-1680.
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valler del àbit de Monteza del consell del rey,
nostre senyor, y regent la Real Cancellaria en lo
Supremo de Aragó, visitador real, se són donats
en las conferèncias antecedents tingudas, vistos
los papers que axí mateix se són enviats a dits senyors diputats y oïdors en differents jornades,
vistos los capítols de Cort, 5, 6 y 7 de las del any
1599, vista una sentència de la visita del General
promulgada a 22 de juliol, 1615, // 107v // vist
un vot dels assessors y altres doctors aplicats ab
intervenció del advocat fiscal del General sots
jornada del primer de setembre, 1635, vist altre
vot fet per los magnífichs assessors ab interessència del advocat fiscal del General a 12 de
setembre, 1636, vista la dita deliberació de 5 de
maig del corrent any 1678, vist tot lo que se ha
de vèurer, los dits magnífichs assessors y doctors
aplicats infrascrits, ab intervenció del advocat
fiscal del General, són de vot y parer com segueix:
En quant al primer punt, en respecte del que
pretén lo dit senyor visitador en lo paper donat
a 19 de abril pròxim passat que la visita fineix a
14 de maig corrent de 1678 perquè los nou mesos que ofensas, defensas y sentèncias comensaren a córrer a 2 de agost, 1677, y se cumpliran
los nou mesos a 2 de febrer 1678, però no pogue comensar a córrer lo temps de pronunciar
sentèncias fins que foren vinguts los senyors
conjúdices y prestaren son jurament a 14 de febrer, y axí diu y pretén dit senyor visitador se
han de contar fins 14 de maig y després restan
quinse dies per la execució y los vint dies que se
han de pagar ab plata dobla per tornar-se’n a sa
casa.
Emperò, attès y considerat que dit senyor visitador isqué de la vila de Madrid al primer de
maig, 1677, y arribà a esta ciutat a 7 de juny de
dit any, y als 22 de dit mes de juny // 108r // féu
publicar las cridas de la visita real, y axí, en dit
die de 22 exclusive, comensaren las dilacions
statuàrias del capítol 5, y comptant los quoranta
dies primers del dit capítol, des de dit die de 22
de juny exclusive, quia dies termini non computantur in termino, acabaran dits quoranta dies
al primer de agost inclusive, y 2 de agost, 1677,
inclusive, comensaren a còrrer los tres mesos de
la ofensa y finiren al primer de noembre de dit
any 1677, y des de 2 de noembre inclusive fins
al primer de febrer inclusive comensaren a córrer los tres mesos de las sentencias y finiren al
primer de maig corrent inclusive, y a 2 de maig
inclusive comensaren los quinse dies dels decrets de execució y finiren als 16 del corrent inclusive. Y així, a dita real visita en dit die de 18
de maig, inclusive, se li acabaran tots los terminis statuaris de dit capítol 5, comptant los mesos dels quals parla lo dit capítol 5, segons se an

esdevingut juxta la més comuna opinió dels
doctors.
En quant, emperò, la altra pretensió de dit senyor visitador, pretenent com pretén que se li
ha de pagar fins a 14 de maig y quinse dies
aprés, attès y considerat que en lo capítol 7 de
ditas Corts de //108v // 1599 se statueix que per
cada die se ocuparà dit senyor visitador y durarà
dita visita se age de pagar a dit senyor visitador
20 reals, y axí se dega comptar, en quant als salaris, no per mesos com se esdevenan, sino per
dies, y axí, comptant des de 22 de juny, 1677,
fins a 16 de maig corrent de 1678, se troban
aver discorreguts 328 dies, que és la dilació de
40 dies, 9 mesos y 15 dies, segons lo capítol 5,
als quals 328 dies, ajustats 16 dies de preparatoris y en què se ocupà desde 7 de juny, que entrà
en esta ciutat dit senyor visitador, fins a 22 del
mateix mes inclusive que·s publicà la crida de
dita visita, són 344 dies. Per ço, són de vot y parer que se li podan y devan pagar, moneda corrent, a rahó de 120 reals cada die la summa que
importan los dits 344 dies.
Sens que obste la tardansa de aver vingut los senyors conjúdices y aver prestat lo jurament a 14
de febrer, 1678, per quant las dilacions del capítol 5 són continuas y aquellas no las pot suspèndrer lo tardar a prestar lo jurament, majorment
no constant de causa alguna saltem justificada
com devia constar segons lo tenor de dita
sentència de la visita de la casa del any 1615.

que ixan de sa casa y axí mateix lo temps que an
menester per tornar-se’n des de la ciutat de Barcelona a sas casas y los tres mesos y quinse dies
per judicar y executar las sentèncias, attès y considerat que los dits senyors conjúdices són vinguts, és a çaber, lo senyor doctor Lluís Pastor,
del consell de sa magestat en lo regne de València, de dita ciutat de València a la present, y és
arribat en dita present ciutat a 29 de janer proppassat, // 109v // y lo senyor don Joseph de Leiza, assessor del governadors del regne de Aragó, altre conjúdice, sie vingut de la ciutat de
Çaragoza y arribat a la ciutat de Barcelona a 10
de febrer, y segons la sentència de la visita de la
casa del any 1615 sien sufficients per la vinguda
dels conjúdices deu dies y per la tornada altres
deu dies, són de vot y parer que poden y deuen
pagar a cada hu de dits senyors conjúdices deu
dies per vinguda y deu dies per tornada en plata,
com està dit en lo senyor visitador.
Y attès que lo dit senyor Pastor, com està dit,
arribà a la present ciutat a 29 de janer pròxim
passat, són de vot y parer que se poden y deuen
pagar a dit senyor doctor Lluís Pastor tres mesos la judicatura que discorregueran des de 2 de
febrer inclusive fins al primer de maig inclusive,
y quinse dies per los decrets de execucions y
quatre dies de preparatoris que discorregueran
des de 29 de janer inclusive que entrà en Barcelona fins al primer de febrer inclusive, que importan vint-y-vuyt dies, salvo errore calculi a
rahó de sis lliures, moneda corrent, per cada
dia.

Y attesa la dita visita de dit any 1615 y la observansa subseguida en totas las demés visitas després de dit // 109r // capítol 5, que se ha pagat a
senyor visitador en moneda de plata 20 dies de
vinguda, comptant aquells des del die que parteix de sa casa inclusive, y altres 20 dies de tornada, a dita rahó de 120 reals per cada die de
plata, com se pratica ab lo senyor regent don
Pedro Villacampa, que fou visitador en lo any
1655, com consta en lo llibre del regent los
comptes, en diada de 16 de mars de dit any
1655, ratificada ab deliberació del consistori, en
diada de 19 de mars 1655, són de vot y parer
que a dit senyor visitador se li deuan pagar 20
dies per vinguda y 20 dies per tornada en plata,
com se ha acostumat.

En quant, emperò, a dit senyor don Joseph de
Leyza, attès y considerat que lo dia arribà en
Barcelona fou a 10 de febrer pròxim passat, en
què estavan ja comensats los tres mesos de la judicatura, per ser aquells continuos, com està dit,
són de vot y parer que se li pot y deu // 110r //
pagar des de dit die de 10 de febrer inclusive lo
resíduo dels tres mesos de la judicatura y quinse
dies per las execucions, que importan dinou
dies per lo mes de febrer, trenta-un die del mes
de mars, trenta dies del mes de abril y setse dies
de maig, en lo qual die de 16 de maig acabarà lo
termini de la judicatura y execucions, que junts
importan noranta-sis dies, a rahó de sis lliures,
moneda corrent, salvo errore calculi.

En quant, emperò, als senyors conjúdices que
pretén dit senyor visitador, en lo dit paper de 19
de abril, aver-se de pagar 10 dies per vinguda y
altres deu de tornada en plaça y vint dies per
preparatoris y tres mesos per judicar y quinse
dies per la execució de las sentèncias, attès y
considerat que lo dit capítol 7 de las ditas Corts
de 1599 disposa que, axí mateix als senyors
conjudices se pagan com al senyor visitador, des

Sens que obste la pretenció dels dies preparatius, antes que aquells tindrian, arribant los conjúdices antes que comensen los tres mesos de la
judicatura, conforme devan arribar segons la
mente y sèrie de dit capítol 5, que disposa que
antes de dits tres mesos hagen de estar nomenats, y axí, arribant antes en la ciutat de Barcelona y ocupant-se en afers y preparatoris de la visita, se’ls deu y se pot pagar en dit cas los dies se
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ocupan en dits afers y preparatoris y no altrament, segons lo capítol 7, ab què no excedescan
lo número de deu dies segons los vots de la casa.

fisch de dita visita real, pretenent lo procurador
fiscal que los dits salaris de dits doctors y altres
privats o suspesos havian de restar en la casa per
més non decrescendi, attès y considerat que la
Generalitat paga als senyors del consell y altres
sos salaris respective, à vingut vé dit senyor visitador, a vista de las rahons verídicas y certas que
se han representat, que resten y cedescan dits
salaris y tersas dels privats o suspesos en benefici
de la casa y aquellas dita casa se retinga.

En quant al que pretén dit senyor visitador que
deu pagar los drets dels despaigs de las commissions als senyors conjúdices, pretenent haver de
entrar aquells a càrrech del General, attès y considerat que lo capítol 5 de las Corts del any
1599 disposa que sa magestat, que Déu guarde,
ha de ser servit tenir nomenades dos personas
de la corona, doctors en dret, que no sien catalans del Consell Supremo de Aragó, y axí presuposa, //110v // a més de ser las personas habilitadas, y lo capítol 7 de ditas Corts expressament
no disposa que la dita habilitació de duas personas age de ser a gastos de la Generalitat, y esta
interpretació an presa los dis capítols de la observansa, y seguida després de aquells, attès que
de dit any 1599 fins vuy no·s troba que age pagat la casa semblants gastos y commisions y despaigs de dits causidics, són de vot y parer que
no·s deuen aquells pagar.
En quant a las penas y multas pecuniàrias que,
aplicades al senyor visitador al fiscal de la real visita, y pretén lo procurador fiscal de la Generalitat aver-se aquelles de aplicar als gastos de la visita y a la present casa, per rahó de aquells,
havent-se disputat lo dit article conferència tinguda ab lo senyor don Phelipe Ripoll, advocat
fiscal de dita visita, nomenat per dit senyor visitador per dit effecte, attenent y considerant que
segons las doctrinas dels doctors semblants penas y multas que de dret no estan aplicadas a alguna persona se deuan convertir en los gastos
de la visita, y la present casa paga y suposa tots
los gastos que se offereixen en dita visita real,
axí en los salaris de tots los officials majors y menors com també en totas las cosas més mínimas
y despesas mòdicas que importan los moltíssims
milanars, regonexent lo dit advocat fiscal de dita
real visita la justificació que assisteix a la casa en
la dita pretensió, oferí en dita conferència representant // 111r // a dit senyor visitador y tornarne resposta, com de paraula la tornà lo die de
ahir, que era a 12 del corrent mes de maig, assegurant que lo senyor visitador ho moderaria en
los decrets de execució de ditas sentèncias de visita ab lo motiu exprés perquèa la present visita
se fa y s’és feta a gastos de la Generalitat y se té
notícia certa que en aquexa conformitat ho ha
executat lo senyor visitador.

Y finalment, en quant a las despesas en què estan condemnats los querelats en las demés de
las querelas de dita visita real, attès y considerat
que la Generalitat paga de público als notaris,
escrivans y demés officials, subministrant-los, a
més de son salari, pingüe tot lo gasto que se
ofereix en lo despaig y vingudas de testimonis,
ofensionals, salari de extracció de actes, formació de càlculs y salaris dels // 111v // calculadors
y tot lo restant que se ofereix per las ofensas, per
ço, són de vot y parer que las ditas despesas a
que són estats condemnats los querelats deu cobrar la Generalitat que las ha ministrada, com
ho pretén lo procurador fiscal de la casa en la suplicació daltmensionada, y per dit effecte lo official del General a que toca deu fet totas las diligèncias necessàrias per la cobrança de aquellas.
Vuy, a 13 de maig, 1678.
Figuerola, fiscis Generalis advocatus. Llampilles,
assessor. Febrer, assessor. Moliner, assessor. Blanxart, assessor subrogatus. Grimosachs, consulens.»
Dilluns, a XVI. En aquest die, constituhit personalment en lo consistori de ses senyories Lluís
Subirana, notari real col·legiat, ciutedà de Barcelona, obtenint lo offici de ajudant primer de
la scrivania major de la present casa de la Diputació, ha renunciat lo offici de ajudant primer en
mà y poder de ses senyories y en // 112r // favor
del doctor Diego Martínez, per a ésser altre dels
officis antichs y que·s poden alienar-se. E ses senyories han acceptada la dita renunciació si y en
quant per capítols y actes de Cort los és lícit y
permès, essent present per testimonis Joseph
Cortès y Jaume Casas, verguers de ses senyories.
113r

Axí també, en la dita conferència, se tractà lo
del salari dels senyors del consell y altres que estan privats o suspesos ad tempus, alguns dels
quals salaris havia aplicat dit senyor visitador al
a. perquè ... generalitat subratllat.
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Dijous, a XXVI. En aquest die han acompanyat
en la platja de la present ciutat, venint de la part
de ponent, onse vaxells francesos y altres quatre
embarcacions menors y dos burlots. Y trobantse un vaxell de guerra del rey, nostre senyor, en
la dita platja, se li arrimaren de dits vaxells francesos dos y un burlot. Y després de haver parlat
un rato se arrimà al nostre vaxell lo dit burlot y
li pagà foch, de manera que·s cremà tot. Tocat
alarma per tota la ciutat, los concellers de aquella assistiren en la casa de la llotja. Ses senyories
consistorialment, ab masses, anaren // 113v // en

la casa del General, y per medi del molt il·lustre
senyor oÿdor militar enviaren una embaxada als
molt il·lustres senyors oÿdors, fent-los a çaber
com ses senyories estaven junts en la dita casa
del General per asistir a tot lo que convingués
en benefici y defensa de la ciutat. Los cavallers y
personas particulars estaven dividits per los baluarts y muralla del Mar a hont acudiren també
religiosos y capellans ab armas. Los vaxells disperaren molta artilleria, y lo mateix se feya des
de lo cap del moll y los baluarts contra los vaxells durant esta escaramusa fins a las sinch de la
tarda, que los vaxells se feren a la mar. Los
col·legis y confrarias de la present ciutat, per
orde de dits molt il·lustres senyors concellers,
prengueren las armas que·ls foren donades a la
Adressana per medi del molt il·lustre senyor
don Joseph de Borja, governador de la plaça.
Foren dividits en differents puestos de la muralla, com se acostumava en temps passat. Y lo
molt il·lustre senyor oïdor militar anà per cabo y
govern de la gent que defensava lo cap del moll
y ses senyories se’n tornaren consistorialment a
peu en la present casa.a
114r

Disapte, a XXVIIII. En aquest die me han ordenat ses senyories a mi, scrivà major del General,
cusís en lo present dietari un acte à enviat Anthoni Esparaguera, tauler del General de la vila
de Palamós, ab lo qual consta de la regonexensa
per orde de ses senyories feta en las robas de las
sinch companyias de napolitans que desembarcaren en la present ciutat lo die de 21 del mes
de abril proppassat, la qual regonexensa no
fonch feta en la casa del General de la present
ciutat per las rahons contengudes en lo present
dietari sots la dita jornada de 21 de abril, lo qual
acte de regonexensa és signat de lletra A.

En aquest mateix die lo il·lustre senyor oïdor
ecclessiàstich és baxat a la Llotja de la mar de la
present ciutat y s’és conferit en casa del General
y aposiento del receptor dels fraus per a véurer
los fraus se havian comesos en lo present mes de
maig. Y se ha trobat lo següent:
Primo, quatre casquets de drap guarnits ab pells
y galó y una muntareta petita, també de drap
sens galó, après tot de casa de mestre Joseph
Carreras, sastre, ciutedà de Barcelona.
Ítem, de casa mestre Joan Aspa, sastre, ciutedà
de Barcelona, tres munteras de arbatje y una de
drap y un casquet de sargeta guarnit de puntas
de plata.
Ítem, de casa de mestre Sagimon Soler, sastre,
ciutedà de Barcelona, tres munteras de arbaje
de la terra y dos casquets guarnits de pells y un
galonet.
Ítem, sinquanta-tres pessas de vuyt y mitja ab
pes de vuyt, de quatre y de dos, tot mesclat, que
tot junt ve a fer la suma de ditas sinquanta-tres
pessas de vuyt y mitja, a més una de pessa de
quatre falsa.
Ítem, quaranta-y-sis reals de plata castellana.
Tota la sobredita moneda se és presa de un
home de Mallorca o Manorca en lo portal de
Mar a 24 del corrent.

Juny
115r

En aquest mateix die, habent obtinguda primer
hora de sa excel·lència per medi del síndich del
General per las dotse horas del matí, són anats
consistorialment ses senyories, ab masses altas,
acompanyats de molts officials del General y
present casa de la Diputació, a donar la benvinguda al excel·lentíssim senyor compte de Monterrey, llochtinent y capità general de sa magestat en lo present Principat, de la vinguda del
exèrcit. Y arribats ses senyories a palacio se feren
les degudes cortesias, y per orga del il·lustríssim
y reverendíssim senyor deputat ecclessiàstich li
fou donada la benvinguda. Y poch aprés se alsaren, fent-se moltas cortesias, y ses senyories se’n
tornaren a la present casa de la Diputació ab lo
mateix acompanyament, donant les gràcies //
114v // als officials que·ls havian acompanyat ab
la forma acostumada.
a. a continuació una procura transcrita a l’Apèndix 2, pàg.
1288.
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Dimecres, al primer de juny, MDCLXXVIIII. En
aquest die lo molt il·lustre consistori enviaren
embaxada als molt il·lustres senyors concellers
de la present ciutat per medi del doctor micer
Lluís València, donsell, y Joan Argila, ciutedà
honrat de Barcelona, participant a sas senyories
les diligèncias que havian obrat los senyors deputats // 115v // en representar a sa magestat,
Déu lo guarde, los progressos del enemich en la
present campanya y lo que importava per al real
servey y benefici del Principat. Y que com los
dits progressos se vajen continuant y se necessita de majors diligèncias per al acert de aquellas,
los senyors deputats, desitjant conferir-las ab
dits senyors concellers, que per dit respecte los
suplicavan fossen servits admètrer dita conferència en la qual poguessen conferir lo que importaria al major servey de sa magestat y benefici del Principat. E los dits senyors concellers han
respost que estimaven molt al consistori la confiansa que feya de la ciutat y que estava ab lo
Consell de Cent ia junt y que·u representarian a
dit Consell, y del que se resoldria ne farian sabidors a ses senyories.
E poch aprés són vinguts ab embaxada, de part
dels molt il·lustres senyors concellers d’esta ciutat, don Bartolomé Planella y Jaume Falguera,
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ciutedà honrat, de què los molt il·lustres senyors concellers feian estimació de la mercè y
confiança que lo consistori feia de la ciutat y
que, havent representat la embaxada de lo consistori al Consell de Cent, havia deliberat que
hagués dita conferència lo més prest fos possible
per véurer lo estat de las matèrias.
E poch aprés, lo consistori anomenà una Novena de // 116r // personas de tots estaments per
dita conferència. És a çaber, per lo bras ecclessiàstich, los senyors: fra don Gaspar Casamitjana, abat de Ripoll, lo noble don Lluís de Josa,
ardiaca de Santa Maria del Mar y canonge de la
Seu de Barcelona, lo doctor Sagimon Sala, cabiscol y canonge de la Seu de Barcelona; per lo
bras militar, los senyors: don Joseph Bru, don
Francisco Gamis, don Narcís Descallar; per lo
bras real, los senyors: Hyacintho Sagrera y Xiffré, lo doctor micer Miquel Grimosachs, lo doctor micer Gismundo Boffill, tots ciutedans honrrats de Barcelona.
En aquest mateix die, a la tarda, a les quatre horas, se ajuntà dita Novena. Y aquella ajuntada se
assentaren los tres ecclessiàstichs primer, després tres militars y després los tres reals, y feren
la protesta en la forma acostumada en orde al
séurer ab los ecclessiàstichs, militars y reals interpoladament. Presents per testimonis Joseph
Blanch y Jaume Casas, verguers de ses senyories. Y encontinent foren avisats los molt il·lustres senyors consellers, per // 116v // medi del
síndich de la present casa, de què las personas
anomenadas per la conferència estaven juntas,
que sempre que seria gust de dits senyors concellers aniria la Novena a casa la ciutat, que és la
forma acostumada quant la Diputació demana
la conferència a la ciutat, y al contrari. Y obtiguda resposta dels senyors concellers que las personas anomenadas per la ciutat ja estavan juntas, los senyors de la Novena, sens massas ni
acompanyament, se’n anaren en casa de la ciutat per al effecte sobredit. Foren rebuts per los
officials de la ciutat a la porta del carrer y per los
senyors anomenats per la ciutat per la conferència al mitg del celubert de casa la ciutat, y se’n
entraren al aposento del trentenari.
Dijous, a II. En aquest die, al matí, vingueren en
la present casa de la Novena anomenada per lo
consistori y li participaren las conferèncias se havian de continuar, y que axí vindrian a esta casa
las sis personas nomenadas per la ciutat, que són
tres cavallers y tres ciutadans. Y juntant-se lo
modo y forma y puesto ab què havian de ésser
rebuts y havian de estar assentats per no haverse continuat en dietari antecedent, se resulta //
117r // que los officials de la present casa isquesen a rébrer las sis personas que·s nomenan per
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part de la ciutat en lo cap de la scala de la present casa y després a las portas del terraplè estavan guardant los senyors de la Novena de la present casa; y ne posaren quiscú altre de la ciutat a
mà dreta d’ells, acceptat ab últim dels de la que
ne anaven quatre de la Novena de la present
casa. Y axí, de dos en dos, anaren per lo terraplè
de la present casa fins a la porta del consistori
que ix al sortidor més endins, y en dita sala del
consistori se assentaren en dos fileras fora del
doser, és a çaber, los de la ciutat a la part de las
finestras que miran al carrer de sant Honorat y
la Novena de la present casa a la squerra a la part
de las portes que donan al sortidor més endins
de allà a hont eran entrats. Y se posà la tauleta
xica ab lo tinter y scritori y campaneta devant la
taula gran, entremig del primer de la ciutat y de
la Deputació, y lo consistori dels senyors deputats se isqué a la sala intermedia entre la del consistori y la dels reys, a hont se posaren altres cadires de vellut sota lo doser que·y acostuma de
estar. Y dexaren estar los sis que acostuman assentar-se dins la sala del consistori, no obstant
que en aquellas ni sota del doser s·i asentà ningú
de la conferència.
E després, al cap de dos horas, se disgregaren
los senyors de dita conferència y se’n tornaren,
acompanyats ab la // 117v // matexa forma que
vingueren.
En aquest mateix die, a la tarda, se ajuntà lo savi
Consell de Cent en la conformitat que aconsella
la Novena anomenada per lo consistori y Sisena
anomenada per la ciutat. En lo qual Consell de
Cent, aserca la pèrdua de la plaça de Puigcerdà y
treballs del present Principat, se féu la proposició per los molt il·lustres senyors concellers y
pel savi Consell de Cent la deliberació següent:
Com aparexeran insertades, signades de lletra A
y B, las quals foren participades al consistori per
medi de don Joseph Bru y don Narcís Descallar,
altres de la Novena de aquella casa, per quant se
trobaven en casa la ciutat junts en la conferència
per evitar la delació de enviar embaxada, y en la
mateixa conferència de les persones sobredites
anomenadas per las dos casas dit dia a la tarda,
després de haver hagut lo Consell de Cent, se
aconsellà que las dos casas, mentres que disposavan lo enviar persona per embaxada a Madrit,
se scrigués per medi de extraordinari, enviat pagat per las dos casas, a sa magestat, Déu lo guarde, y sereníssim senyor don Joan, fent quiscuna
de les cases ses cartes a part, si bé conferidas en
la junta los treballs del Principat, com apar de
ditas cartas en registre. Axí mateix, dits senyors
de la conferència aconsellaren que se participàs
lo sobredit al excel·lentísim senyor llochtinent y
capità // 118r // General, com en effecte li fou
participat per medi de embaxada enviada per la

dita conferència en nom dels dits consistoris. Y
promíscuament ý anaren dos de la Diputació,
que foren don Lluís de Josa, ardiaca y canonge
de la Santa Iglésia de Barcelona, don Francisco
Gamis y dos altres per la ciutat, que foren don
Joseph de Navel y Francisco Senjust y Pagès. Y
sa excel·lència se offerí molt gustós a escríurer
per lo mateix correu a sa magestat, y axí mateix
de que, enviant-se persona a Madrit, li donarie
algunas intelligènsias a boca per poder millor facilitar los consuelos del Principat.
Divendres, a III. En aquest die, al matí, se tingué la conferència de las personas nomenadas
per lo consistori y ciutat de Barcelona per a tractar de las matèrias corrents. Y foren rebudes las
de la ciutat per las de la Diputació y officials de
la casa en la forma acostumada, com és notat en
las antecedents juntas.
En lo mateix die, a las sinch de la tarda, los molt
il·lustres senyors deputats, acompanyats dels
oficials, consistorialment, anaren a casa la ciutat
en execució de la conferència que esta casa demanà a la de la dita ciutat, per ésser aqueix lo
costum que aquell que demana la conferència
va primer a la casa del que és demanat. // 118v //
Fou rebut lo consistori per los officials de la casa
al peu de la scala de dita casa y per los molt
il·lustres senyors concellers a la porta del cap de
la scala de dita casa de la ciutat; y posant los senyors deputats a mà dreta, ço és, quiscun conceller ab quiscun consistorial, exceptat al oïdor
militar y oïdor real, que per no haver-se sinó
sinch concellers, lo quint conceller se posà al
mitg de dits oïdors, per reputar-se en aquella
casa lo mitx lo més dolent lloch. Y en aquexa
conformitat caminaren fins la sala del Consell
de Cent, en la qual se assentaren los senyors deputats de filera, estant lo senyor oïdor real en lo
siti del primer prom militar o ciutedà y després
consequutivament los altres senyors consistorials per son orde, així que lo il·lustríssim y reverendíssim senyor bisbe de Barcelona, deputat
ecclessiàstich, venia a servir lo consistori dels senyors deputats a mà dreta; al costat de dit senyor deputat ecclessiàstich, a la mà esquerra, en
lo mateix banch de la primera filera, se seguian
los senyors concellers que venian a estar a la
squerra de la part de dit Consell de Cent.
E després de haver estat en la confarència alguna
mitja hora se despediren y foren acompanyats fins
al cap de la scala de casa de la ciutat ab lo mateix
que foren rebuts. Varitat és que per trobar-se lo
il·lustríssim y reverendíssim senyor bisbe de Barcelona, deputat ecclessiàstich, y voler véurer la //
119r // casa de la ciutat, lo acompanyaren los senyors concellers y el consistori per tots los demés
aposientos de la casa, axí de dalt com de baix.
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Disapte, a IIII. En aquest die, al matí, vingueren
a esta casa los molt il·lustres senyors concellers
acompanyats dels officials de casa la ciutat. Y
vingueren per a proseguir la conferència de las
matèrias corrents de la pèrdua de Puigcerdà y
procurar los remeys a la necessitat de la província, y particularment per a comensar la nominació de embaxador que se haurà de enviar per dit
effecte al rey, nostre senyor, que Déu guarde.
Foren rebuts per los officials de la casa al peu de
la escala de la present casa y per lo consistori al
cap de la scala, ab los verguers y massas, y cada
hu dels senyors consistorials prengué a sa mà
dreta un dels senyors concellers, exceptat que
per no haver vingut sinó sinch concellers los dos
senyors oïdors militars y real posasen lo quint
conceller al mitg, per reputar-se en esta casa lo
millor lloch. Y ab esta conformitat se encaminaren a la sala del consistori, ha ont estaven previngudes sinch cadiras de vellut fora lo docer, a
la part de las finestras que miran al carrer de sant
Honorat, y a la altra part de squerra, a las portas
que donen //119v // als tarongers, altres sis cadires de vellut per al consistori, y a la taula gran
que acostuma estar devant lo consistori a la part
del senyor conceller en cap se arrimà lo cintes,
campaneta y giratori e senyal de que en tot per
estar en esta casa se donava la precedència als senyors concellers restant tots los officials de una
y altra casa aguardant fora lo consistori. Y després de haver estat alguna mitja hora junts se
disgregaren, havent pres resolució uniforme los
dos consistoris de enviar a la Cort per embaxador lo egregi don Joseph de Lanuça, compte de
Plasència, y foren acompanyats dits molt il·lustres senyors concellers ab la mateixa forma y
lloch a hont foren rebuts.
En aquest mateix die, després de dinar, se juntà
la Novena de la present casa ab la Sisena de la
ciutat y se ajuntaren en casa de la ciutat en la
forma acostumada y se escrigueren duas cartas,
una per lo consistori de los senyors deputats y
altre per los senyors concellers al senyor compte
de Plasència, avisant-lo, ab quiscuna de ellas, de
la nominació uniforme que havian fet de sa persona los dits consistoris per anar a la cort. Y la
carta de consistori fou participada a la conferència per medi de Luís València, donsell, y en dita
conferència se habilitaren las cartas de una y altra casa, y axí ne // 120 // fou enviada embaxada
al excel·lentíssim senyor llochtinent general en
nom de las dos casas per don Lluís de Josa, ardiaca y canonge de la Santa Iglésia de Barcelona, don Francisco Gamis, Joseph de Navel y
don Batista Planella, per a dir-li que se havia nomenat per embaxador dit egregi don Joseph de
Lanuça, compte de Plasència. Y axí mateix, en
nom de ditas casas, suplicassen a dit excel·lentíssim llochtinent general que en lo interim que
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tardaven a venir los medis que se havian suplicat
a sa magestat, que si sa excel·lència tenia per a
donar pa la cavalleria estava a la cercania de Barcelona seria evitar los destorbs entre aquella y
paysans podria causar, prenent dita cavalleria las
garbas de blat y civada estavan en la campanya.
Y sa excel·lència mostrà tenir agrado de la elecció del compte de Plasència, y dir que en quant
al pa ja lo manava donar als soldats, y perquè no
hi hagués inquietuts havia fet un pregó que llevaria lo puesto a qualsevol official y lo decapitaria si sabia que algú de sos soldats molestàs als
paysans. Y que si importava tornaria la cavalleria
de estos encontorns, donant las rahons perquè
la·y havie posada y que se’n podria posar tant
dintre ciutat. Al que se li respongué que suposat
sa excel·lència havia donat providència per lo
del pa y quietut dels paisans, que en quant a
tràurer o posar cavalleria no era dels dos comuns lo proposar-lo, que sa excel·lència, com a
capità General, ere àrbitre de exa matèria, antes
bé, aparexie inconvenient posar-ne dins Barcelona més de la acostumada, al que sa excel·lència respongué que no ere altre sa intenció.
120v

Dilluns, a VI. En aquest die, antes del mitgdie,
sa excel·lència envià a ses senyories los senyors
consistorials per medi de recado enviat al consistori. Y lo consistori deliberà ý anassen los senyors deputats y oïdors militars, als quals entregà dos cartas, de sa magestat, Déu lo guarde,
y altre del sereníssim senyor don Joan, las quals
són assí intestades y copiades, del thenor següent:

la vela desde Cádiz, según avisa el marqués de la
Laguna, en carta también de 28 del pasado, que
se ha recibido con éxito la armada de Olanda que
estava detenida en las costas de Italia para pasar
a asistir en essas, llevando la gente que estava en
aquel puerto de las levas de Andalucía y los tercios
de la costa y ciudad de Granada, que se hallan en
Málaga, que uno y otro llegará aserca de tres mil
hombres. Y también he imbiado órdenes repetidas
a Italia para que de Milán y Sicilia venga el mayor número de gente que se pueda, y la armada de
vexelles y galeras que se hallan en aquellos parages. Y que de Andalucía vaian a essos los tres navíos del cargo del príncipe de Montesarcho y las
dos galeras que se hallan en Málaga, atendiendo
al mesmo tiempo a la remesa de medios competentes para la paga y conservación de todo. Con que
spero de la divina misericordia que // 121v // mediante tan grandes disposiciones se han de lograr
los favorables sucesos que deseo, para que convengan essos pueblos y naturales su mayor alivio y satisfacción a que siempre atenderé con la expecialidad que tiene tan merecida fineza y a que me
inclina el paternal amor con que os stimo. De
Madrid, a 2 de junio de 1678. Yo, el rey.
Don Anthonio de Çárate. A la Diputación de
Cataluña. Respuesta.»

Diputados. Hase visto lo que representáys en vuestra carta de 28 del passado con motivo del asedio
que franceses tienen puesto a la plaza de Puigcerdán, el valor con que se defiende, lo que importa
su socorro y lo que havía executado en el puerto y
ciudad de Barcelona una esquadra de navíos de
Francia. Y he querido deciros en su respuesta quedo enterado de todo lo que comprenden los puntos
de vuestras representaciones, // 121r // haviéndome sido de muy agrado ver lo que havéis obrado
para el resguardo de tales accidentes y el gran zelo
con que manfestáis vuestro amor y fidelidad con
continuación de lo que siempre havéis hecho en mi
servicio. Y fío de tales vassallos executaréis lo mesmo en todas las occassiones en cumplimiento de
vuestra obligación y correspondencia, de lo que os
estimo y deseo vuestro mayor alivio, en cuya expresión y porque sea efectivo, no sólo el socorro de la
plaça de Puigcerdán siendo posible, sinó es la seguridad de todo esse Principado, se ha hecho ya a

«Hea visto lo que vuestra señoría me dize en carta
de 28 del pasado y copia que incluye de la que escrive al rey, mi señor, con el expresso que despacho
con ocasión de la llegada a esos mares de la squadra de vageles de Francia y ostilidades que se ha
de hacer, instando vuestra señoría, juntamente
en la importancia de procurar el socorro a Puigcerdán. Y haviendo oýdo estas presentaciones con
la singular gratitud que me deberán siempre los
intereses de vuestra señoría, puedo asegurarle que
el cuydado y atención con que su magestad está a
la defensa de ese Principado y a su consuelo no
puede ser mayor, como vuestra señoría lo verá en
su real carta. Y que a este fin se están haciendo los
máximos esfuerzos, haviéndose tenido noticia de
que a los 28 del pasado salió de Cádiz la armada
de Olanda a recivir en Málaga los terçios de la
costa que ha de conducir con la gente que lleva a
ese Principado. A cuyas costas espero en dos // 122r
// llegar con poca differencia a esta carta, encargándose con este correo al conde de Monterrey
atienda mucho a la conservación de Puigcerdán
por las mismas consideraciones que tan prudentemente discurre vuestra señoría. Y a Italia se han
repartido por mar y tierra las órdenes, dando
priesa a la venida de la armada del océano y todas las galeras con los refuerzos de gente que han
de traer. Y de Milán vendrá también un buen

a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
120v i 121r del trienni 1677-1680.

a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
120v i 121r del trienni 1677-1680.

«Ela rey.
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trozo, con que no sólo se deve esperar que se atajen
los daños que pueden intentar las fuerzas enemigas, sinó adelantar muchos progresos, siendo la
suma aplicación que su magestad ha mandado
poner en ello de calidad que si fuere necesario
para la seguridad de ese Principado la asistencia
de su real persona, tengo por cierto no dilataría
una ora el ponerse en camino por lo mucho que estima a tan fieles vasallos y la satisfacción con que
se halla del amor y fineza con que se emplean en
su real servicio, y yo con el mismo conocimiento y
por la que devo el afecto de vuestra señoría esté
cierto emplearé todo mi cuydado en quanto sea de
su mayor conveniencia y alivio. Nuestro Señor
conserve a vuestra señoría en toda felicidad. Madrid, a 2 de junio de 1678.

E poch aprés són vinguts don Joseph Bru y don
Narcís Descallar // 123r // per embaxadors al
molt il·lustre consistori de part del senyor de la
conferència, dient de part d’ella que aconsellaven a ses senyories que per a fer las instruccions
del embaxador se anomenassen dos personas
per la Diputació, que la ciutat ne anomenaria altres dos, las quals, juntament ab un consistorial
de cada casa, fessan ditas instruccions, y que per
dit effecte los consistorials ab las ditas personas
podrian juntar-se sens serimònia alguna de gramalla, acompanyament ni massas. Y axí, ab dits
senyors don Joseph Bru y don Narcís Descallar,
se’n és anat en casa la ciutat lo senyor deputat
real per comisió del consistori. Y axí mateix lo
consistori ha anomenat per lo effecte de ditas
instruccions, a més del senyor deputat real, als
senyors abat de Ripoll y don Narcís Descallar. Y
la ciutat ha anomenat al senyor conceller ters y a
don Batista Planella, y al doctor Francisco Rius,
ciutedà honrat de Barcelona.

Preciándome por muchas razones de fino y verdadero catalán no dudará vuestra señoría corresponder en siempre a este título con los mayores esfuerzos de mi affecto y voluntad.

E lo mateix dia, a la tarda, se ha tingut conferència de ditas quatre personas ab los dos consistorials, un de la Diputació y altre sobredit,
per la ciutat, per las instruccions del embaxador.
Y se són ajutats sens serimònia alguna en la sala
del consistori, estant assentats ab la mateixa forma que estaven las personas de la conferència
gran, y no vingué lo canceller ab gramalla ni hi
hagué acompanyament.

Don Juan.»
En aquest mateix die, després de dinar, se ajuntaren las personas de la conferència en la present
casa en la forma acostumada. A la qual conferència lo consistori participà las cartas // 122v
// de sa magestat y de sa altesa. Y poch després
don Lluís de Josa, don Francisco Gamis, entraren al consistori ha estimar al consistori la mercè
los feya y dar-li la norabona de las cartas afavoridas que tenia de sa magestat y sa altesa, y axí
mateix feren relació del que havia passat ab sa
excel·lència, com és continuat en jornada de disapte proppassat.

123v

Dimars, a VII. En aquest die se ajuntaren las personas de la conferència de las dos casas en la
casa de la ciutat en la forma acordada.
Després lo molt il·lustre consistori tingué un recado de sa excel·lència dient-li que tenia que
tractar algun negoci ab lo consistori, y que axí
que anessen dos senyors consistorials, com effectivament hi són anats los senyors deputat y
oïdor militars.
Després és vingut lo egregi senyor don Joseph
de Lanuça, compte de Plasència, anomenat embaxador per las dos casas. Y per no haver avisat
se’n entrà en consistori, y los dos oïdors militar
y real lo han ixit a rébrer a mitja sala del consistori. Lo consistori li ha donat asiento sota lo doser, a mà esquerra del reverendíssim senyor bisbe de Barcelona, deputat ecclessiàstich. Y al exir
és acompanyat per los dits senyors oÿdors fins a
la porta que dóna a la sala dels reys, a la antesala
del consistori.
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Dimecres, a VIII. En aquest die, al matí, se és
ajuntada la conferència de diputat real y dos
persones anomenadas per la Diputació, lo senyor
conceller ters y dos personas anomenadas per la
ciutat, per lo fet de las instruccions, y se ajuntaren també sens cerimònia en casa la ciutat.
En aquest mateix die, antes de dinar, se ajuntà
la conferència gran de las nou personas de la Diputació y sis de la ciutat en esta casa de la Diputació, juntament ab los dos consistorials, per lo
fet de las instruccions, sens serimònia alguna. Y
stigueren asentats com dalt està dit, ço és, lo
consistori ab los de la ciutat en primer lloch y lo
diputat real junt ab la Novena d’esta casa.
En aquest mateix die, obtinguda primer hora
del il·lustre senyor don Joseph de Lanuça,
compte de Plasència, los diputats, per medi del
doctor Lluís València, donsell, y Joan Rius, ciutedà honrat de Barcelona, li han enviat la benvinguda, y axí mateix li han dit que ha esta diligència estaven treballant las instruccions.
En aquest mateix die vingueren a esta casa, de
part dels molt il·lustres senyors concellers, ab
embaxada, don Balthesar Planella y Joseph de
Navel, ciutedà honrat, los quals // 124r // pre-
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sentaren al consistori que, attès las instruccions
del embaxador se estaven acabant, que era
temps se tractàs del salari. Y que axí que lo consistori premeditàs lo que se havia de deliberar en
conformitat. Y los molt il·lustres senyors diputats lo mateix die y poch après, vistos los exemplars y capítols de Cort, tornaren resposta a dits
senyors concellers del que havien trobat per
medi del senyors abat de Ripoll y don Narcís
Descallar.

una que sa excel·lència havia donat al síndich
del General per a què la entregàs a ses senyories
y la altre per medi // 125r // del correu despedit
per ses senyories y consellers de la present ciutat
anant y vinent en jornada de 3 del corrent a sa
magestat. Las quals cartas són assí cusidas, signadas de lletras A et B, ab altre del sereníssim
senyor don Juan, la qual és signada de lletra C y
del thenor següent:
«Ela rey.

Divendres, a X. En aquest die los molt il·lustres
senyors diputats enviaren ab embaxada, reportada per lo doctor Lluís València, donsell, y Simon Miquel, ciutedà honrat de Girona, als
molt il·lustres senyors concellers d’esta ciutat
per a referir-los los exemplars que en esta casa se
trobaran aserca de embaxador titular, per a què
segons dits exemplars poguessen en conformitat deliberar lo vestuari y salari que se havia de
donar al senyor embaxador. E poch aprés vingueren don Baptista Planella y Francisco Rius,
ciutedà honrat de Barcelona, ab embaxada de
part dels molt il·lustres senyors concellers, dient
que los senyors concellers convenien si apareixia
bé als molt il·lustres senyors deputats donar lo
vestuari y salari al senyor embaxador, com en lo
llibre de Deliberacions en jornada de vuy està
contengut.
En aquest mateix die, a la tarda, se ajuntaren los
senyors deputat real y conceller ters, juntament
ab totes las persones de la conferència de las dos
casas, per acabar lo negoci de las instruccions.
124v

En la mateixa tarda vingué a despedir-se del
consistori dels molt il·lustres senyors deputats
lo egregi don Joseph de Lanuça, compte de Plasència, que va a la cort de sa magestat per embaxador. Y fou rebut per dos senyors oïdors ab las
massas devant y acompanyat dels officials de la
casa fora la porta de la sala dels reys que mira als
tarongers. Y fou acompanyat fins al aposento a
hont lo consistori, que era en la sala intermedia
a la sala dels reys y consistori, y fou asentat a la
mà esquerra del deputat ecclessiàstich. Al tornar-se’n fou acompanyat en la mateixa forma,
havent mirat primos de bene et legaliter habendo.

Diputados. Al tiempo que reciví vuestra carta de
2 del corriente en que me participáis el desconsuelo que motivava la pérdida de Puigcerdá, havía
tomado las resoluciones que veréis por otro despacho mío que va con este mismo correo, assegurándoos que en todas ellas he tenido presente el consuelo y satisfacción a esos naturales, a cuyo amor y
constante fidelidad corresponde el que yo les tengo
en grado tal que no sólo atenderé a su conservación y alivio con los mayores esfuerzos y aplicación, sino que si fuese necesario, no dudaría en ir
con mi propia persona asistirles, en cuya inteligencia devo esperar que se esforzarán todos unidamente a oponerse a qualesquier intentos del
enemigo con el valor que los es tan natural, pues
no podemos prometernos del favor divino. Y mediante las fuerzas que he destinado para esa guerra hemos de lograr muy buenos sucesos, y aunque
havréis entendido del conde de Monterrey alguna
de las disposiciones que a este efecto he mandado
dar, ha parecido deciros que la armada de Olanda, con la infantería y las municiones y pertrechos
se embarcó en Cadiz y se lo agregó en Málaga,
que compone un número considerable de gente,
proseguió su navegación el día // 125v // primero
de este mes desde aquella ciudad la buelva de esa,
donde confío habrá llegado quando reciváis esta
carta o la hará muy inmediatamente, con los navíos de granos que estavan en Málaga y havía de
llevar en su conserva. Acá se quedan continuando las levas de su infantería y la compra de otros
quatrocientos cavallos para augmentar esa cavallería, y de pocos días a esta parte se han imbiado
cien mil reales de a ocho para los gastos del exército y se irán remitiendo de veras cantidades para
que no se experimente falta en las mesadas que se
le han señalado.

Notàs que fou exit a rébrer per los dits dos oïdors fora la Sala dels Reys, per quant lo consistori estava una sala més ensà del acostumat,
com en lo aposento del consistori, en la ocasió
que vingué lo senyor compte, estave junta la
conferència de Diputació y ciutat, com altrament no’l ha exit a rébrer sinó és a la porta de la
Sala dels Reys per la qual se va al consistori.

Según las últimas cartas del governador de Milán supongo a estas horas navegan a esta vuelta
en las galeras de España y Génova que estavan en
aquel puerto o en navíos que tenía prevenido
para ello más de mil lombardos escogidos, a también esperanza de poder agregar a ellos algunos
alemanes, y todas las demás armas marítimas y

Disapte, a XI. En aquest die reberen ses senyories dos cartas de sa magestat, Déu lo guarde, la

a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
124v i 125r del trienni 1677-1680.
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terrestres que me han servido en Cicilia tienen órdenes tan anticipadas de transferirse en ese Principado que me prometo se han de dejar ver muy en
breve de sus costas. Y que con todos estos grandes
resfuerços hemos de conseguir de la misericordia
de Dios no sólo impedir sinó castigar las ambiciones y designios de franceses. Y que contribuiréis a
ello en quanto os tocare con la fineza y zelo tan
propio de vuestras obligaciones, // 126r // pues el
experimentado valor de los catalanes assegura la
vigorosa oposición que hallarán siempre en el
qualesquiera intento de nuestros enemigos. Y porque en todas estas disposiciones reconoceréys el cuidado con que fue adelanto, quanto puede mirar a
vuestro beneficio y defensa, tendría por excusado
la venida de la persona que decís y el gasto que en
esto huvieseis de haver, pero si, no obstante, fuese
de vuestro consuelo el inviarla será oída de mí con
mucho agrado. De Madrid, a 7 de junio de 1678.
Yo, el rey.

«Buelvea despachado el correo de vuestra señoría,
y quando en lo que su magestad ha sido servido de
responder a la carta que vuestra señoría le escrivió, no dudo hallará muestras tan manifiestas y
relevantes de lo que ama y favoreze a todo esse
Principado, tendría ya no sólo por inútil si no por
irreverente, detenerme en añadir expressiones a
las que su magestad hace a vuestra señoría en
comprovación de ello. Y assí me contentaré con
decir que me tiene aquí por un agente muy solícito para adelantar con incesante aplicación
quanto fuere de su consuelo y conveniencia. Debiendo hacer assí no sólo por el servicio de su magestad, sino por lo que me precio y preciaré siempre de fino y verdadero //127r // catalán. Nuestro
Señor conserve a vuestra señoría en toda felicidad. Madrid, a 7 de junio de 1678.
Don Juan.»
En aquest mateix die se ajuntaren las personas
de la conferència en casa de la ciutat a la tarda.

Don Gerónimo de Eguia.»
«Ela rey.
Diputados. Por las representaciones que hazéis en
vuestra carta de 2 del corriente del estado en que
se halla esse Principado con la pérdida de Puigcerdá veo el desconsuelo y aflicción que os ha causado este suceso y los nuevos motivos con que solicitáis las assistencias que tan justamente os
prometéis de mi real ánimo, sobre que he querido
deciros que considero como tan propria de mi obligación vuestra conservación y defensa que estoy
resuelto a emplear todas mis fuerzas y mi real persona, si fuere necesario, en socorro y consuelo de
tan fieles vasallos, como lo experimentaréis en la
ejecución de las resoluciones que he tomado a este
fin, con la presteza que pide la necesidad y urgencia presente, y daros juntamente repetidas // 126v
// gracias de la fineza con que por vuestra parte
acudís a todo lo que es tan propio de vuestras obligaciones y amor que manifestáis a mi real servicio en quanto se offreze, y muy particularmente el
día que se azercó a esse muelle la armada de
Francia, como también me lo ha participado el
conde de Monterrey, mi lugarteniente y capitán
general, por cuya mano recibiréis esta y entenderéis las órdenes que le doy, sobretodo lo que puede
ser más de vuestro alivio y seguridad. Dada en
Madrid, a VII de junio, MDCLXXVIII. Yo, el Rey.
Vidit Petrus Antonius ab Aragon. Don Franciscus Izquierdo de Berbegal, secretarius. Vidit don
Petrus Villacampa, regens. Vidit don Raphael de
Vilosa, regens. Vidit don Michael de Çalva, Vidit
marchio de Navarres.»
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
124v i 125r del trienni 1677-1680.

315

En aquest die és partit de la present ciutat lo
egregi don Joseph de Lanuça, compte de
Plasència, per la cort de sa Magestat.
Dimars, a XIIII. En aquest die lo síndich del General ha dit a ses senyories com lo excel·lentíssim
senyor llochtinent y capità general lo havia enviat
a //127v // sercar y li havia dit que anassen ses senyories a las deu horas y un quart de la matinada
en son palacio, que tenie que parlar al consistori.
E ses senyories, a la hora sobredita, consistorialment, ab verguers y massas altas y acompanyats
de molts officials del General, se són conferits
en lo dit palacio de sa excel·lència per a saber
què era lo que volia sa excel·lència. Y arribats
que són estats a sa presència se és despedit,
dient-los que sa magestat, Déu lo guarde, havia
feta nova elecció de llochtinent y capità general
en la persona del excel·lentíssim senyor marquès de Leganés, y que en qualsevol part se
trobàs desitjaria moltas ocasions en servei del
consistori y Principat. E ses senyories, per orga
del senyor deputat ecclessiàstich, ha fet de resposta estimava molt la mercè que sa excel·lència
los feia, y que tingués molt bon viatge. Y després de un rato de parlament, fent-se los deguts
compliments, se són alsats de las cadiras hont
estavan sentats y ses senyories són tornats en la
present casa de la Diputació ab lo mateix acompanyament que són anats.
En aquest mateix die han rebut ses senyories
una nova carta de sa magestat, Déu lo guarde,
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
124v i 125r del trienni 1677-1680.
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despedida en deguda forma de Cancellaria, la
qual los ha enviada lo senyor marquès de Laganés per medi de Balthazar Oriol y Marçer, scrivà
de manament, ab la que avisa a sa magestat com
ha anomenat en lo càrrech de llochtinent y capità general en lo present Principat al // 128r //
excel·lentíssim senyor marquès de Leganés,
com més llargament en la dita carta és de véurer. La qual és assí cusida, signada de lletra E y
del thenor següent.
«Ela rey.
Diputados. Por necesitar de la persona del conde
de Monterrey en otra parte he resuelto nombrar
por su sucesor en essos cargos de mi lugarteniente y
capitán general de esse Principado y condados al
marqués de Leganés, general de la cavallería del
exército, por la satisfacción con que me hallo de su
persona. De que he querido avisaros para que lo
tengáis entendido, y que pues ha de representar la
mía, además de admitirle como es visto, os encargo y mando asistáis a su juramento de la manera
que se ha acostumbrado con los lugartenientes y
capitanes generales antecesores al marqués, y le
respetáis y ovedezcáis en todo y por todo conforme
los poderes que se le han imbiado y según estáis
obligados, procurando por vía quanto conveniere
el beneficio, quietud y seguridad de essa provincia, como es razón y confío de vosotros, que demás
de que en ello cumpliréis con lo que os toca y con la
obligación de vuestros oficios reciviré muy accepto
servicio, mientras no puedo yr personalmente a
esse Principado, como lo desseo, a jurar vuestras
constituciones y privilegios. Dada en Barcelona, a
VII de junio, MDCLXXVIII. Yo, el Rey.

E a la dita hora és anat lo dit excel·lentíssim senyor marquès de Laganés a prestar lo dit jurament en lo dit càrrech de llochtinent general en
la Seu de la present ciutat, com és acostumat.
Assistí al dita // 129r // jurament lo síndich del
General y present casa de la Diputació, y féu las
protestas ordinàrias y extraordinàrias, las quals
protestas són assí cusidas, signadas de lletras A
et B. Rebé lo acte del dit jurament y de las ditas
protestas Balthazar Oriol y Mercer, scrivà de
manament.

En aquest mateix die és vingut en la present
casa y consistori de ses senyories Balthasar Oriol
y Marçer, scrivà de manament, y à presentat a
ses senyories un real privilegi de llochtinent general de sa magestat, Déu lo guarde, despedit
en favor del excel·lentíssim senyor marquès de
Leganés, lo qual privilegi és estat regonegut per
los magnífichs assessors y advocat fiscal del General ordinaris de la present casa de la Deputació de orde de ses senyories y, comprobat ab altres privilegis de llochtinent general antecessors

Dimecres, a XV. En aquest die, obtinguda primer hora per medi del síndich del General per a
les deu del matí, anaren ses senyories consistorialment, ab verguers, ab masses altas y cotxes,
acompanyats de molts officials del General, a
donar la enorabona al excel·lentíssim senyor
marquès de Laganés de son jurament en los càrrechs de llochtinent general de sa magestat,
Déu lo guarde, en lo present principat de Catalunya. Foren rebuts de sa excel·lència ab molt
gran gust, y després de ésser-se assentats y haver-li donat la embaxada lo il·lustríssim senyor
deputat ecclessiàstich, en nom del molt il·lustre
consistori, respongué sa excel·lència que per sa
part no omitiria cosa que fos del real servey de
sa magestat y benefici del Principat, antes procuraria acudir a tot lo que convingués per sa defensa concernie obligació y ses senyories experimentarian. Y seguidament los donà una real
carta de sa magestat, la qual serà baix insertada.
E ses senyories se despediren y se’n tornaren en
la present casa de la Deputació en la forma y ab
lo mateix acompanyament que eren anats. Y
arribats en lo consistori, llegiren la dita real carta, que·s assí originalment cusida, signada de
lletra C y del thenor següent:

a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
127v i 128r del trienni 1677-1680.

a. a continuació una protesta transcrita a l’Apèndix 2, pàg.
1288.

Vidit Petrus Antonius ab Aragon. Don Franciscus Izquierdo de Berbegal, secretarius. Vidit don
Petrus Villacampa, regens. Vidit don marchio de
Castellnovo. Vidit Xulve, regens. Vidit don Anthonio de Calatayud. Vidit Fernandes ab Heredia. Vidit don Raphael de Vilosa, regens. Vidit
Joseph de Boxados, regens. Vidit marchio de Navarra.»
128v

de sa excel·lència, que venia en deguda forma y
que podien ses senyories asistir al jurament de
dit excel·lentíssim senyor marquès de Leganés
per medi del síndich del General, fent las protestas de què baix se farà menció. E ses senyories, per medi dels senyors don Narcís Descallar
y don Anthon de Rocabertí, han enviat encontinent una embaxada al dit senyor marquès de
Leganés, que ere arribat del exèrcit, donant-li la
benvinguda, y que disposàs la hora que fos servit de jurar en lo càrrech de llochtinent general,
que ses senyories assistirien al dit jurament per
son síndich com és acostumat. Y al cap de un
rato són tornats los dits senyors embaxadors en
lo consistori de ses senyories y han fet relació
que sa excel·lència stimave molt la atenció del
consistori, y que porie ser lo jurament a las set
de la tarda.
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«Ela rey.
Diputados. En despacho de 2 del corriente, respondiendo a una carta se os participó las resoluciones que havía tomado en orden a la defensa de
esse Principado, y porque después he resuelto enviar orden al conde de Monterrey para que venga
luego aquí, por necessitar de su persona para servirme de ella en otra parte, y nombrado por su sucesor en essos cargos al duque de Bournonville, de
mi consejo de guerra, y para que los sirva en el interim que viene de Cicilia, donde se halla, al
marqués de Leganés, y que don Joseph Galcerán
de Pinós vuelva al exercicio de el puesto de maestre de campo general de esse exército, y don Francisco Franquet vaya a ser general de la cavallería
extranjera de él, estando a las órdenes del general
de toda la cavallería, y sirviendo a este puerto
mientras no huviere propietario o no fuere otra
mi voluntad, he querido avisaros de todo para
que os halléys con noticia de mis resoluciones en
esta parte que he deseado encaminar el mayor
acierto, bien y alivio de essos vassallos, que es el fin
principal a que se inclina mi real ánimo, por lo
mucho que los estimo en correspondencia de la fineza y amor con que cada día augmentan sus
méritos en mi servicio, de que me hallo con particular satisfacción. Y para nombrar al duque de
Bournonville para essos cargos he tenido presentes
las prendas de valor, prudencia y experiencias
que concurren con su persona y el conocimiento
con que se halla de este Principado, donde se puede esperar con brevedad, teniendo ya orden de venir con la armada y galeras que conducen a él las
fuerzas que han servido en la guerra de Sicilia,
mediante las quales y las otras disposiciones que se
han dado para reforzar el // 130r // exército y
guardar esta costas y finesa con que siempre os
adelantáis y señaláis en mi servicio espero en la
divina misericordia han de tener essas armas los
favorables sucesos que se desean y necesitan. De
Madrid, a 7 de junio de 1678. Yo, el rey.
Don Anthonio de Cérate. La Diputación de Cataluña se avisa las resoluciones sobre el govierno
de aquel Principado y exército.»
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Dilluns, a XX. En aquest die me han ordenat a
mi, scrivà major del General de Catalunya, cusís
en lo present dietari una real carta de sa magestat del rey, nostre senyor, dat en Madrid al 6 de
juny, 1678, la qual és assí cusida, signada de lletra A y del thenor següent:
«Elb Rey.
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
129v i 130r del trienni 1677-1680.
b. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
130v i 131r del trienni 1677-1680.
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Diputados. Haviendo visto la carta que me escrivís de 14 del passado con motivo del sitio que el
enemigo ha puesto a la plaça de Puigcerdán, y las
instancias que hacéis para que mande remitir las
assistencias necesarias para su socorrro, respecto
de lo que importa su conservación y ser bastante
para ello el esfuerzo grande que ha hecho essa ciudad de Barcelona y lo restante de la provincia,
hallándose el exército tan menoscabado de gente,
y siendo esta representación muy propria de tan
fieles vasallos, he querido agradeceros el zelo y cuidado que mostráis en todas las ocasiones que se
ofreçen de mi real servicio. Y podéis estar ciertos
que le tengo muy particular de assistir a esse
Principado con todos los medios de dinero y gente
armada más que están destinados, atendiendo
principalmente en su defensa, en que es tan interesada la seguridad de los demás reynos de // 131r
// España. Dada en Madrid a primero de junio,
MDCLXXVIII. Yo, el Rey.
Vidit Petrus Antonius Aragon. Don Franciscus
Izquierdo de Berbegal, secretarius. Vidit don Michael de Çalba. Vidit don Raphael de Vilosa, regens. Vidit Joseph de Boxados, regens. Vidit don
Anthonius de Calatayud. Vidit Fernandez ab
Heredia. Vidit marchio de Castellnovo. Vidit
Xulve, regens. Vidit marchio de Nabares.
Dimecres, a XXII. En aquest die ha fet relació lo
síndich del General en lo consistori de ses senyories com lo die de 19 del corrent se era conferit ab sa excel·lència del senyor virrey per a representar-li, de part de ses senyories, com lo
general de las galeras de Cerdenya se recusave
donar llibertat als forçats de ditas galeras que
havian acabat lo temps de sa pertinencia, contra
lo disposat per generals constitucions, suplicant
a sa excel·lència fos servit per al reparo de ditas
constitucions donar primícia a ses senyories per
a fer represalias de esclaus, com à acostumat en
altras // 131v // semblants ocasions de recusació
de la sobredita llibertat als dits forçats que han
complert lo temps de sas condempnacions. Y
que sa excel·lència havie fet de resposta que las
galeras estavan faltas de xusma y que en haver
entregat uns forsats que estaven condempnats
en los càrçers de la present ciutat darie orde fos
donada la llibertat als sobredits forsats que an
acabat.
E més, à fet relació com lo dit de 19, havent tingut intel·ligència que los dits forçats dels càrcers
reals se eren ja entregats, que se ere conferit altre vegada ab sa excel·lència a effecte de instar la
sobredita llibertat. Y que sa excel·lència li havie
respost darie orde al dit General de las galeras
de Cerdenya per a què donàs la sobredita llibertat als sobredits forçats.
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E més, à fet relació lo dit síndich com lo die de
aïr ere anat altre vegada a sa excel·lència per al
sobredit effecte, y que sa excel·lència havia fet
de resposta que les galeres havien de finir lo
viatge precís en servey de sa magestat, Déu lo
guarde, y que los forçats, com a pràchtichs, harian falta a las ditas galeras, que en tornant de
dit viatge daria orde fossen posats en llibertat
los sobredits forsats.
En aquest mateix die és estada donada possessió
a Francisco Boneu de totas aquellas casas y botigas scituadas en la plaça del Rey de la present
ciutat, ab vuyt portals, // 132r // que foren de
Magí Florensa, debitor al General per Joseph
Cortès, verguer de ses senyories, segrestador
dels béns de dit Florensa. Las quals casas y botigas foren lliurades al dit doctor Boneu com a
més donant en lo encant públich en jornada de
2 de abril pròxim passat. Present jo Joan Argila,
scrivà major del General de Catalunya, y presents per testimonis don Francisco Maria Feliciano, Joseph Sauleda y Sagimon Noguera.
Dijous, a XXIII. En aquest die mestres Joan Roig
y Llàtzer Tramuja, scultors, ciutedans de Barcelona, instant lo magnífich racional de la present
casa, han prestat jurament en mà y poder de mi,
scrivà major del General, de què visurada que
tingan la feyna de scultura feta per Emanuel
Sler, scultor, en la sacristia de la capella de la
present casa y aposiento de la scrivania major,
racional y lo aposiento dit de la comprobació
general, faran relació del just valor de dit feyna,
segons Déu y sas concièncias.
En aquest die ha fet relació a ses senyories lo
síndich del General com lo die de aïr se ere ab sa
excel·lència per a dir-li com lo general de las galeras de Cerdenya no havie donat llibertat a ningú dels forçats catalans que havian acabat lo
temps de sa penitència, y que ses senyories lo
suplicaven fos servit donar llicència per a fer represàlies de sclaus. Y que sa excel·lència li havie
fet de resposta que lo dit General de las // 132v
// Galeras li havie dit que ja havie donada llibertat a tots los forçats que havian cumplits lo dit
temps, y que per a la llibertat dels forsats que lo
consistori deye que li embiassen una memòria
de aquells que havien cumplert lo temps, com
en effecte lo dit síndich la·y entregà al cap de un
rato. Y que sa excel·lència li respongué ordenarie fossen posats en llibertat.a
133r

Dilluns, a XXVII. En aquest die me han ordenat a
mi, scrivà major del General de Catalunya, cusís
en lo present dietari una certificatòria del doca. a continuació dues certificacions transcrites a l’Apèndix 2,
pàg. 1290.
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tor en medecina Joan Alòs, ab la qual fa fe com
Ramon Cortada, sastre credenser dels draps de
la Bolla de Barcelona, continua ab la desgana y
echaques per las quals està impedit de poder
servir dit, offici com més llargament ab dita certificatòria és de véurer, que·s assí cusida, signada
de lletra A.
Dimars, a XXVIII. En aquest die lo doctor en medecina Joan Torricabres, present en lo consistori de ses senyories, mitjensant jurament, ha fet
relació com Simon Miquel, regent los comptes
del General, està en lo llit detingut de malaltia,
imposibilitat de poder acudir a la obligació de la
servitut de son offici.
En aquest mateix die lo il·lustre senyor oïdor
ecclessiàstich és baxat a la Llotja de la mar de la
present ciutat y s’és conferit a la casa del General y en lo aposento del receptor dels fraus de
aquella a effecte de véurer los fraus se havien comesos al General en lo present mes de juny. Y se
han trobat los següents:
Primo, un justacòs de xamellot de Olanda, color de cervo, ab botons de seda y plata, après de
casa Pau Julià, sastre, per frau de Bolla.
Ítem, una capa de vaeta apresa de casa Pere Joan
Soler, sastre, per frau de Bolla.
Ítem, sinch palms de tafatà dobre negre, après
de casa de // 133v // Joan Rojas, sastre, per frau
de Bolla.

Juliol
Divendres, al primer de juliol, MDCLXXVIIII. En
aquest die ses senyories, havent tingut notícia
que los moros y altres personas de las galeras
que·s troban en lo moll de la present ciutat venien robes y mercaderias sens pagar los drets del
General ni manifestar aquellas, trobant-se lo excel·lentíssim senyor llochtinent y capità general
fora la present ciutat en la casa, han enviat un
paper de embaxada per medi del síndich del General al molt il·lustre senyor don Joseph de Borja, governador de Barcelona, juntament ab la
còpia de una real carta de sa magestat cusida y
continuada en lo dietari del trienni 1675,a //
134r // suplicant-lo mane al capità que està de
guarda al portal de Mar y als demés officials y
soldats donen tota la asistència, favor y ajuda
que los officials del General los demaneran per a
remediar los fraus que·s fan als drets del General
en la venda de ditas robas y mercaderias, com
més llargament lo dit paper de embaxada és de
véurer, lo qual és assí cusit, signat de lletra A.

a. a continuació una embaixada transcrita a l’Apèndix 2,
pàg. 1290.

Disapte, a II. En aquest die ha fet relació lo síndich del General en lo consistori de ses senyories com, havent entregat lo die de aïr lo paper
de embaxada al molt il·lustre senyor don Joseph
de Borja, governador de Barcelona, després de
haver-la·y explicat de paraula, li havie fet de resposta que ab molt gran gust ordenarie als officials y soldats que estan de guarda a la porta del
Mar de la present ciutat que donen tota la
asistència necessària als officials del General en
la regonexensa de las personas que se suspitarie
haver comprat robas y mercaderies volent-les
entrar sens pagar los drets al General. Y que si
gustaven ses senyories porien scríurer al excel·lentíssim senyor marquès de Leganés sobre
la matèria.
134v

ral de la present ciutat, estave en lo llit de un dolor còlich imposibilitat de poder acudir a la obligació de la servitut de son offici.
Dilluns, a XI. En aquest die ha faltat en lo consistori de ses senyories lo il·lustríssim y reverendíssim senyor deputat ecclessiàstich per causa
de sa indisposició.
136r

Dimars, a V. En aquest die ha faltat en lo consistori de ses senyories lo il·lustríssim y reverendíssim senyor deputat ecclessiàstich.
En aquest die ha fet relació lo doctor Pere de
Cardona, servint lo offici de síndich del General, com de orde del il·lustríssim consistori lo
die de avuy ha instat al noble regent la Real
Cancellaria lo despaig del decret de execució de
la contrafacció de la galera de Gènova, y que lo
dit noble regent li ha repost que ja se treballava
en dit despaig, y que lo die de aïr anà a las salas a
hont se tractà, y que quant antes se despedirà.
Dimecres, a VI. En aquest die, present en lo
consistori de ses senyories lo doctor Francisco
Bru y Olsina, Rafel Calveria, mercader, Pau Pi,
notari públich de Barcelona, y Joseph Andrea,
vidrier, ciutedans de Barcelona, majorals de la
confraria de Nostra Senyora del Remey en lo
convent de la Santíssima Trinitat de la present
ciutat, y en lo dit nom administradors en // 135r
// la causa pia instituïda y fundada per Francesch Joan Costafreda, notari, ciutedà de Barcelona, han jurat en mà y poder de ses senyories
que havent fet las degudas diligèncias en trobar
lo acte de la creació de aquell censal de preu y
proprietat 1.500 lliures y pensió mil y sinchcents sous, que Paula Cabanyes, quòndam, com
a administradora que ere de la dita causa pia,
sortejà en la extracció de censals feta en lo mes
de abril del any 1672, de la qual causa pia són
vuy administradors los sobredits majorals, no
han trobat lo sobredit acte de censal.

135v

Divendres, a XV. En aquest die me han ordenat
a mi, scrivà major del General de Catalunya, cusís en lo present dietari una certificatòria del
doctor en medicina Jaume Fontana ab la qual fa
fe com lo doctor Francesch Genís, canonge de
Lleyda, receptor de la Bolla // 136v // de Barcelona, à estat desganat des de 2 de abril proppassat fins lo die present, y vuy persevera ab indisposició, per la qual no pot exercir son offici,
com més llargament és de véurer ab dita certificatòria que·s assí cusida, signada de lletra A.
Dilluns, a XVIII. En aquest die me han ordenat
ses senyories a mi, scrivà major del General, cusís en lo present dietari una carta del excel·lentíssim senyor marquès de Leganés, llochtinent y
capità general de sa magestat, Déu lo guarde,
en lo present Principat, ab què dóna avís y remet un memorial dels forsats de les galeres de
Cerdenya que han cumplert lo temps de sa
pena. Lo qual memorial fonch remès a sa excel·lència per ses senyories per a què siea // 137r
// donada llibertat a dits forsats, com en la dita
carta més llargament és de véurer. La qual és
signada de lletra B.
Dimecres, a XX. En aquest die lo doctor Joan
Quadres, procurador fiscal del General, à feta
relació a ses senyories en llur consistori la relació
següent:

Disapte, a VIIII. En aquest die és tornat en lo
consistori de ses senyories lo il·lustríssim senyor
deputat ecclessiàstich.

«Lob doctor Joan Quadras, procurador fiscal
del General de Catalunya, fa relació a vostra senyoria il·lustríssima en orde al que se li fou manat y ordenat per vostra senyoria il·lustríssima
que solicitàs a Pere Màrtir Ferrer, notari públich
de Barcelona, entregàs a mi, procurador fiscal,
certificatòrias asistèncias de las quantitats condempnades aplicades a la Generalitat y decrets
de exequució de aquellas, com també de las taxacions de despesas, fetas per los senyors don
Lorenzo Matheu y Sans, real visitador, y senyors conjúdices de dita real visita, com en dos
diferents ocasions y jornadas fosen entregats diferents procesos de dita real visita per dit Pere
Màrtir Ferrer, notari públich de Barcelona, a

En aquest die lo doctor en medicina Francesch
Matas, present en lo consistori de ses senyories,
mitjensant jurament, ha fet relació com lo doctor Jacinto Gibert, receptor dels fraus del Gene-

a. a continuació una carta transcrita a l’Apèndix 2, pàg.
1290.
b. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
136v i 137r del trienni 1677-1680.
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mi, dit Joan Quadras, procurador fiscal del General, per a què de aquell ne fes tràurer las certificatòrias serie menester, que dit Pere Màrtir
Ferrer, després de tretas, las clouria. Com en effecte, lo disapte que comptàvem als 16 de juliol,
1678, me conferí junt ab Gerònim Brotons,
scrivent, a una torra del terme de Sant Martí, la
qual se diu és de dit Pere Màrtir Ferrer, per //
137v // clóurer aquellas, per quant havia tres.
Immediatament antes me havia conferit en la
casa de sa pròpria habitació en lo carrer de
Moncada dins la present ciutat per dit effecte no
fou possible per quant no venia en ciutat, al
qual, després de trobat en dita torra li diguí lo
perquè hi anave junt ab dit Gerònim Brotons,
que era per a què clogués dites certificatòries. Y
dit Pere Màrtir Ferrer respongué no tenia ploma ni tinta, al qual responguí que ia·n portave
jo. Y entonçes me respongué que ell se’n venia a
Barcelona, en companyia del qual me’n vinguí y
de dit Brotons, tot dret camí en sa casa, a hont
me digué que les hi dexàs, que las clouria. Al
qual las dexí y li diguí que las tenia de menester
a tota presa, que per eixa causa me havia ordenat lo il·lustríssim consistori me conferís en dita
sa terra, y que també me havie ordenat me entregàs set processos faltavan a entregar, per
tràurer-ne las certificatòrias serian menester,
com se ha fet de las demés. Y dit Pere Màrtir
Ferrer me digué tenia molt cafer y que no·m
podia assenyalar dia ni hora perquè me·ls entregàs, al qual li repliquí dient-li que vostra senyoria il·lustríssima me solicitava tots los dias, y
això ves quant antes li fos posible lo despatxarme, lo qual respongué le·i anàs a la tarda, entre
tres y quatre, que me tindria closas ditas certificatòrias y que també me diria quant me entregaria los processos le·i demanava. En la qual
hora me conferí en la casa de dit Pere Màrtir Ferrer, a hont trobí un fadrí escrivent de // 138r //
y me digué que se’n era anat a les tres a nostra
Senyora del Carme, junt ab lo capellà té dit senyor en sa casa. Y com lo diumenge que
comptàvem als 17 de dit mes me conferís en
casa de dit Pere Màrtir Ferrer entre las onse y las
dotse del mateix die, lo qual no arribà en ella
fins als dos quarts per la una, en la qual jo estava
aguardant, y li diguí si me havia closa ditas certificatòrias y que quant li aparexeria assenyalar
hora per a entregar-me los processos li demanava, lo qual me respongué no las havia acabadas
de clòurer y que no·s podia torbar en entregarme dits processos li demanava, y jo li respongué
que lo endemà dilluns, faria relació al il·lustríssim consistori del modo se aportava, y dit Pere
Màrtir Ferrer me digué li enviàs a la tarda, entre
tres y quatre, que ja las hauria closas. En la qual
hora hi envihí Sabastià Clapés, al qual li respongué que no las havia acabadas de clòurer, que
en havent-las acabadas ja me las portaria en ma
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casa, com en effecte ho feu lo delluns de matí
que comptàvem als 18 de dit mes. Fiu relació a
vostra senyoria il·lustrísima com tenia entregades las certificatòrias closas per dit Pere Màrtir
Ferrer y que en quant als processos faltavan dit
Pere Màrtir Ferrer a entregar-me me havia de
resposta no podia turbar en entregar-me’ls que
tenia altres coses que fer. Y vostra senyoria
il·lustríssima me ordenà me conferís ab dit Pere
Màrtir Ferrer y que li digués que me encarregàs
dits processos que per lo dimecres de matí los
entregàs las certificatòrias de aquells. En la casa
del qual me conferís lo dimars, que // 138v //
comptàvem als 19 de dit mes, y me digueren se
trobava en la casa a hont envihí dit die de dimars de matí per Sebastià Clapés una carta en la
qual deya que vostra senyoria il·lustríssima mehavia ordenat li digués com per tot lo die de dimars me entregàs los dits processos y que lo dimecres a hora de consistori los entregàs las
certificatòrias de dits procesos, al que per no
trobar-se ab ploma, paper y tinter respongué de
paraula a dit Sebastià Clapés, donador de aquella en lo mateix die, entre las sis y set hores del
matí que no podia venir ab lo sol, ni deixar las
batudas tenia posades que primer era ell que no
los deputats y que si volia dits processos me
conferís ab los senyors Roca y Julià que ya tenia
la clau, la qual resposta reportí a vostra senyoria
il·lustríssima y que en quant al que tingués la
clau lo senyor Roca y Julià no venia a ser cosa
mentres no vingués dit Pera Martir Ferrer, perquè quant en altre ocasió me tenia de entregar
alguns processos de dita real visita me digué dit
Pera Màrtir Ferrer me conferís ab dit senyor
Roca y Julià que me’l entregaria. Y me conferí ab
dit senyor Roca y Julià en companyia de Joseph
Biosca notari y Gerònim Brotons escrivent los
quals aportaven alguns processos de dita visita
que alguns dias antes me havia entregat dit Pera
Màrtir Ferrer y li diguí que tornave aquells procesos y que n’anave a cercar-ne altres y que dit
Pera Màrtir Ferrer no·y podia asisitir. Y dit senyor me digué no·s volia posar en dar procesos
ni entregar-se de aquells que això no era cosa
sua sinó que Pera Màrtir Ferrer se’n enllestís. Y
ohida la repsosta féu dit senyor Roca y Julià
me’n torní junt ab dits Joseph Brossa y Gerònim Brotons tornant-nos-ne dits processos.
Joan Quadras, procurator fiscis Generalis Catalonia.»
Disapte, a XXIII. En aquest die és vingut en la
present casa lo síndich de la present ciutat ab recado dels senyors concellers a ses senyories
dient que, respecte de haver scrit lo senyor
compte de Plasència que se donava per cert en
la cort lo tractat de la Pau, y que seria molt fora
temps la representació que havie de fer a sa ma-

gestat, en conformitat // 139v // de las instruccions li foren donades al partir de la present ciutat, y per consegüent s’és necesari enviar-li’n de
altra, que lo savi Consell de Cent, ab deliberació
presa lo die de ahir, avie resolt que se tractàs lo
fahedor ab los senyors que se juntaven antes de
partir-se lo dit senyor compte, y que se donàs
part a ses senyories dels senyors deputats, a effecte que per sa part vessen lo que se deurie
obrar, y que la ressolucció se reportàs a Consell
de Cent lo die de divendres primer vinent. E ses
senyories han respost al dit síndich que lo consistori estimave en molt la mercè li feya lo savi
Consell de Cent y que tornarie resposta als senyors concellers.
En aquest mateix die, en consideració del sobredit recaudo de la ciutat y deliberació del savi
Consell de Cent, han enviat ses senyories a convidar los senyors de la Novena que entrevinguessen en los negocis que se oferiran per rahó
de la embaxada que de present se ha de fer a sa
magestat, que Déu guarde, per medi del senyor
compte de Plasència. Y a la tarde se juntaren en
la present casa, ço és, per lo stament ecclessiàstich: fra don Gaspar Casamitjana, abat de Ripoll, don Lluís de Josa, ardiaca de Santa Maria
del Mar y canonge de la Seu de la present ciutat,
don Anthon Sayol, canonge de la dita Seu; per
lo militar, los senyors: don Narcís Descallar, //
140r // don Anthoni Rocabertí; per lo real, los
senyors: don Gismundo Boffill, Jacintho Sagrera Xifré, don Miquel Grimosachs, ciutedans
honrats de Barcelona.
Als quals fonch proposat per ses senyories lo recaudo enviat per los molt il·lustres senyors concellers y deliberació del savi Consell de Cent, y
axí mateix los fonch llegida la carta del senyor
compte de Plasència que donà la matexa rahó a
ses senyories que a la present ciutat demanave
novas instruccions respecte del tractat de la Pau,
per a què aconsellassen a ses senyories lo que se
devie obrar. E los dits senyors de la Novena resolgueren juntar-se lo die de dilluns a la tarda
per a péndrer la resolució més convenient.
Dilluns, a XXV. En aquest die vingueren en la
present casa de la Diputació los senyors de la
Novena, de què se fa mensió en jornada de disapte pròxim passat, y aconsellaren a ses senyories que tornassen lo recaudo als senyors concellers aserca lo proposat en la dita jornada de
disapte, dient que lo consistori dels senyors diputats juntarie las personas que entrevinguesen
en los fets de la embaxada del senyor compte de
Plasència per a què, si gustaven los senyors //
140v // concellers, poguessen conferir ab las anomenadas per part de la ciutat lo fahedor en orde
a las novas instruccions que demanaave lo dit se321

nyor compte per a la effectuació de la embaxada
respecte de tenir-se per cert lo tractat de la Pau,
lo qual recaudo per orde de ses senyories reportà
lo síndich del General al molt il·lustre senyor
conceller en cap en sa casa per ésser molt tard.
E lo dit senyor conseller en cap respongué que
participarie a sos companys lo dit recaudo per al
die de dimecres, a les nou del matí, per tenir
certa ocupació precisa los senyors concellers lo
die de demà dimars.
Dimars, a XXVI. En aquest die me han ordenat a
mi, scrivà major del General cusís, en lo present
dietari una carta de sa excel·lència ab que avisa
haver ordenat a don Joseph de Borja, governador d’esta plasa de Barcelona, done la assistència necessària per a impedir que las galeras que
venen de Itàlia no vengan las mercaderias que
aportan sens pagar los drets del General, com
més llargament en la dita carta és de véurer, la
qual és assí cusida, signada de lletra B.
Dimecres, a XXVII. En aquest die se són juntats
en la present casa los senyors de la Novena a les
vuyt del matí, y a las nou han tingut un recaudo
ses senyories del senyors diputats de part dels
senyors concellers dient que las personas eletas
per part de la ciutat estaven juntas per a continuar las conferèncias que se offerien en orde als
fets del senyor compte de Plasència ab los dits
senyors de la Novena. E ses senyories han fet de
resposta que los dits senyors de la Novena estaven ja junts y que encontinent anirien en casa de
la ciutat per al effecte sobredit, com en effecte
són anats en la dita casa de la ciutat.
En aquest mateix die me han ordenat ses senyories a mi, scrivà major del General, cusís en lo
present dietari una carta que han rebut de Bernat de Tristany, governador de Torà, ab que
donà satisfacció de haver arrestat un tauler del
General per una rinya avia tingut sobre la averigüació de un frau, com en la dita carta és de
véurer, la qual és assí cusida, signada de lletra A.
En aquest die, a la tarda, trobant-se junts en la
present casa los senyors de la Novena, són vinguts a tenir conferència ab los dits senyors per
part de la ciutat los senyors Francisco Servent y
Pagès, don Baptista Planella, Joseph de Navel y
Erill, Jaume Falguera y lo doctor micer Franciso
Rius y Bruniquer.
Dijous, a XXVIII. En aquest die se són juntades
las personas anomenadas per part las dos casas
de Diputació y ciutat en casa la ciutat.
Divendres, a XXVIIII. En aquest die se juntaren
en la present casa de la Deputació los senyors de
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la conferència de las dos casa de ciutat y Deputació y participaren a ses senyories dos papers
que havian resolt se enviassen al senyor compte
dea //141v // Plasència, en orde a la pretenció en
que estan las duas dos casas de què los embaxadors en cort poden posar los scuts de armas en
los portals de sas posades, conforme los demés
embaxadors, los quals papers són assí cusits, signats de lletras A y B; y axí mateix digueren a ses
senyories que a la tarde se reportarien los dits
dos papers al savi Consell de Cent.
En aquest mateix die són anats los dits senyors
de la conferència y han fet relació a ses senyories
de la resolució presa per lo savi Consell de Cent
de què se enviassen al dit senyor compte de
Plasència los dits dos papers per correu extraordinari, anant y vinent a gasto de las dos casas,
entregant a ses senyories còpia auctèntica de la
resolució de dit savi Consell de Cent, la qual és
cusida, signada de lletra C y del thenor següent:
«Dieb XXVIII julii, MDCLXXVIII. Convocat y congregat lo savi Consell de Cent jurats en la forma
acostumada, en lo qual, etcètera. E lo dit Consell féu la deliberació següent: que ohida la carta
enviada als molt il·lustres senyors concellers per
lo senyor compte de Plasència y ohits los papers
fets y disposats per las personas de la conferència nomenades per part dels molt il·lustres senyors deputats del General de Catalunya y per
part de la present ciutat, inseguint la facultat y
deliberació presa per lo present Consell lo divendres pròximpassat 22 del corrent,c // 142r //
tot llegit en lo present Consell, y desijant la
conservació de las perrogativas de la present
ciutat y que lo empenyo en què de present se
troba tinga la exida, que·s necessita per lo major
lustre de la present ciutat, que per ço, per ara los
papers y carta llegits en lo present Consell sien
tornats a remirar per los senyors de la conferència dels dos consitoris, y après de remirats, sien
enviats al senyor compte de Plasència per extraordinari rente y veniente, scrivint a dit senyor
compte que ab la major brevedat posible procure aliansas de sa altesa lo senyor don Joan, audiència privada, a effecte de posar en sa mà la
carta de la present ciutat y còpia del paper que
fa per la milícia d’esta ciutat, suplicant lo vulla
affavorir-la en pensió tant vista. Y que spera que
sa altesa ha de ser servit disposar que la present
ciutat no perde en la ocasió present, lo que té
adquirit dels sereníssims senyors reys antecessors de sa magestat, Déu lo guarde, y que fora

esta representació participe dit senyor compte a
la present ciutat, per medi del mateix extraordinari, la resposta haurà merescut de sa altesa, y
que la dita carta y papers llegís, disposats que
stigan, se envien de matí per dit extraordinari a
dit senyor embaxador, com està dit, a gastos comuns de las dos casas. Y que per ara ningun de
dits papers sien posats en la mà de deliberacions
sinó que estiguen recollits en mà del molt il·lustre consistori, per considerar és axí de conveniència per ara. Y que tornat dit correu ab dita
resposta sien servits los senyors concellers manar encontinent convidar lo present Consell,
participant y proposant-la en ell per a què puga,
a vista de ella, péndrer la resolució que li aparexeria de major acert.»
142v

Disapte, a XXX. En aquest die lo il·lustre senyor
oïdor ecclessiàstich és baxat a la Llotja de la mar
de la present ciutat y s’és conferit en lo aposento del receptor dels fraus de la casa del General
per a véurer en aquell los fraus se havian comesos en lo present mes de juliol. Y se han trobats
los següents:
Primo, dos sortijas de or ab una amatista gran a
cada sortija.
Ítem, nou dobles de or, ço és, una de quatre,
dues de dos, una sensilla y mitja dobla.
Ítem, setse reals de vuyt, un real de quatre, entre los quals y ha dos reals de quatre y dos reals
de dos, après tot a un françès en lo portal de
Mar.
Ítem, tres plegadors ordits ab pessas de tafatà
negre y part cexides y part sens cexir, après de
casa Juan Vilaseca, velluter, y propias de Joseph
Llobet, velluters.

Agost
143v

Disapte, a VI. En aquest die se són juntats en la
present casa de la Deputació los senyors de la
conferència de la Deputació y ciutat per a véurer y respóndrer a las cartas del molt il·lustre senyor compte de Plasència, embaxador de la present ciutat y Diputació en cort.
En aquest mateix die han fet ses senyories aportar dos proposicions de subjectes, la una per a la
provisió del offici de correu del General, y lo altre per a la provisió del interim de dit, y segons
forma del real decret, per a enviar aquellas a sa
excel·lència, com és acostumat. Los quals memorials són assí cusits, signats de lletras A et B.a

144r

a. a continuació una carta transcrita a l’Apèndix 2, pàg.
1290.
b. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
141v i 142r del trienni 1677-1680.
c. a continuació quatre documents transcrits a l’Apèndix 2,
pàgs. 1290-1292.
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Dimars, a VIIII. En aquest die à fet relació a ses
senyories lo síndich del General com per orde
de ses senyories a les 10 del matí se ere conferit
a. a continuació un memorial transcrit a l’Apèndix 2, pàg.
1294.

«Ela rey, nuestro señor, que Dios guarde, se ha servido de resolver y permitir que vuestra señoría
ponga las armas de la ciudad de Barcelona y Diputación sobre la puerta de la casa que vuestra señoría habita en esta corte, mandando que juntamente se diga a vuestra señoría que su magestad
ha venido en ello por ahora y por gracia particular en atención al favor que merezen tan buenos y
fieles vassallos como los catalanes, en la fineza con
que obran en el real servicio y la especial que han
mostrado en los accidentes de esta campaña, y
también por concurrir en vuestra señoría, demás
de la representación de gastos de casas de la ciudad de Barcelona y Diputación del Principado, el
ser miembro del brazo militar, que tanto ha sabido siempre grangear en las occasiones del real
agrado de su magestad. De que aviso a vuestra señoría, para que lo tenga entendido y pueda adelantar el tiempo en pedir audiencia y besar la
mano a su magestad. La divina guarde a vuestra
señoría muchos años.»

en casa don Fernando Fivaller, advocat fiscal de
la capitania general, per a dir-li, de part de ses
senyories, que lo il·lustríssim y molt il·lustre
consistori, tenie entre mans lo fet de la execució
de Francesch Clavera, ciutedà de Barcelona,
feta per part de la Capitania General als 29 de pasat, per la quantitat de cent sinquanta lliures de
plata. Y axí, que speraven se suspendria la dita
execució, altrament seria forçós anticipar las diligencias convenients.Y lo dit don Fernando Fivaller, segons la relació que ha fet lo dit síndich,
li ha dit en sa casa que·s trobava fora la present
ciutat.
E poch après s’és conferit lo dit síndich en la
casa de la pròpia habitació del doctor talis Arcidet, altre dels assessors del dit tribunal de la Capitania General, y ha donat de part de ses senyories al dit Arcidet lo sobredit recaudo. A què ha
respost que no tenia notícia de la dita execució
de Francesch Clavera, que axò seria fet del receptor de la dita Capitania General.
144v

Poch après s’és conferit lo dit síndich en casa de
Onofre Sidós, receptor de dit tribunal de la Capitania General, al qual ha donat lo sobredit recaudo. A què ha respost que ell sobreseuria lo
passar havant en la dita execució de Francesch
Clavera fins haver tractar la matèria ab los assessors del tribunal de dita Capitania General.

146v

Dilluns, a XXII. En aquest die ha faltat en lo consistori de ses senyories lo il·lustre senyor deputat militar.

147v

Dilluns, a XXVIII. En aquest die és baxat en la
Llotja del mar de la present ciutat lo il·lustre senyor oïdor militar y s’és conferit en la casa del
General y aposiento del receptor dels fraus de
aquell per a véurer los fraus se havian comesos
en lo present y corrent mes de agost. Y se ha
trobat lo següent:

Y últimament s’és conferit ab lo doctor talis
Còrdova, a les tres de la tarda, en la casa de sa
propia habitació, al qual à donat lo sobredit recaudo de part de ses senyories. A què ha respost
lo dit Còrdova que havia poch temps que és tornat en lo exercici de assessor de dita Capitania
General y que no tenia notícia del sobredit fet.
145r

Disapte, a XIII. En aquest die lo doctor en medicina Joseph Company ha fet relació, mitjensant
jurament, com lo doctor Martí Figuerola, advocat fiscal del General, pateix un dolor de cap intens originat de son desordenat treball y studi,
per lo que necessita per algun temps de abstenir-se de la servitut de dit offici de advocat fiscal
del General, a effecte de fer-se alguns remeys.

145v

Divendres, a XVIIII. En aquest die me han ordenat ses senyories a mi, scrivà major del General,
cusís en lo present dietari un paper de don Fernado Isquierdo de Berbegal, secretari del Consell Supremo de Aragó, scrit al molt il·lustre senyor compte de Plasència, embaxador en cort,
en què se acusa que sa magestat, Déu lo guarde,
sie servit resòldrer y permètrer que lo dit embaxador pose //146r // armas de ciutat y Diputació
sobre las portas de sa casa, com més llargament
en dit paper és de véurer, que·s assí cusit, signat
de lletra A y del thenor següent:

Primo, tres canas de moqueals grochs.
Ítem, dos canas y sinch palms moqueals, color
de aurora, apresos de casa Maria Bassió per frau
de Bolla.
Ítem, quoranta-sis canas y palm de escot negre.
Ítem, diset canas xamellot de Flandes, sens
seda.
Ítem, una cana, set palms, vint-y-quatre de colós.
Ítem, una cana y set palms veheta negre.
Ítem, quatre canas, sinch palms, xamellot fi de
Olanda.
Ítem, set canas escot negre. Tota la qual roba és
estada apresa per frau de Bolla de casa Miquel
Simó, botiguer de la vila de Masnou.
Ítem, set canas y mitja de tafatà sense dobla, encarnat, aprés per frau de Bolla de casa Llotxim
Pujol, negociant de Barcelona.

Setembre
148r
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Disapte, a III. En aquest die, havent rebut ses
senyories una carta del sereníssim senyor don
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
145v i 146r del trienni 1677-1680.

[ 1678 ]

[ 1678 ]

Joan, en resposta de la que se li havia scrit a 20
del passat, aserca la merçè que sa magestat, Déu
lo guarde, se ha servit fer al present Principat y
ciutat de Barcelona en què lo egregi compte de
Plasència, llur embaxador, posàs las armas de la
ciutat y Diputació sobre las portas de sa casa,
me han ordenat a mi, scrivà major, cusís y continuàs la dita carta en lo present dietari, la qual és
signada de lletra A y del thenor següent:

la present ciutat per fer encantar los drets del
safrà.
149v

Disapte, a X. En aquest die és tornat en lo consistori de ses senyories lo il·lustre senyor deputat militar, lo qual ere anat fora la present ciutat.
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Divendres, a XVI. En aquest die és estada presentada una súplica a ses seyories per part dels
arrendataris de la Bolla de la present ciutat y
dels drets del General de tot lo present Principat, representant los grans danys que resultan a
dits drets de què las galeras de Nàpols que vuy
se troban en lo moll de la present ciutat vengan
robas y mercarias, posant tendes fora las ditas
galeras, sens pagar drets, entrant-les en cotxes,
cosa que los dits arrendataris no podan fàcilment remediar, suplicant a ses senyories sien
servits provehir del remey de que tant se necessita. E ses senyories an respost que obrarian tot
lo que porien per evitar lo dit dany.

«Ela conde de Plasencia me ha dado la carta de
vuestra señoría de 20 de este repitiendo las expressiones de gratitud con que muestra en ella el gasto
y satisfacción que le ha causado la honra que el
rey, mi señor, ha sido servido de hazer a vuestra
señoría en contemplación de su exemplar fineza y
particulares servicios, permitiendo ponga su escudo de armas como embajada de vuestra señoría
sobre la puerta de la casa en que el conde havita
en esta corte. Y juntamente haze la confianza
que manifiesta de mi affecto a quanto lo puede
tocar, // 148v // pues no sólo olgaré de que experimente vuestra señoría en todas ocasiones iguales
effectos de la real magnificencia de su magestad,
pero puede estar cierto contribuiré a ellos con la
segura voluntad y efficaces officios que devo al affecto de vuestra señoría, como más particularmente se lo referirá el conde, a quien me remito.
Deseando que Nuestro Señor conserve a vuestra
señoría en toda felicidad. Madrid, a 27 de agosto
de 1678. Don Juan.»
Dimars, a VI. En aquest die me han ordenat a mi,
scrivà major del General, cusís en lo present dietari un memorial en dret en orde als mandatos
fets a instància del procurador fiscal del General
a José Marcer Ferrer, notari públich de Barcelona, scrivà major que fou de la visita real últimament feta, per lo molt il·lustre senyor don Llorens Matheu y Sas, regent del Consell Supremo
de Aragó, per a què a pena de 200 lliures dins
tres dias entregàs set processos //149r // o certificatòrias a ses senyories de las querelas finidas ja
per sentència y decret de execució fetas en la dita
real visita, lo qual memorial és signat de lletra B.
Dimecres, a VII. En aquest die, per orde de ses
senyories, per medi de Joseph Sauleda, en lloch
del síndich del General, fonch reportat al noble
regent la Real Cancellaria lo sobredit memorial,
dient-li que conté las rahons que tingué lo procurador fiscal del General en fer lo manament a
Pere Màrtir Ferrer. E lo senyor regent respongué que se’l miraria.
Divendres, a VIIII. En aquest die lo magnífich
racional de la present casa és baxat a la llotja de
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
147v i 148r del trienni 1677-1680.
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En aquest mateix die y poch après són vinguts
en lo consistori de ses senyories ab un recaudo
de part dels molt il·lustres senyors concellers de
la present ciutat los senyors Jacinto Sagrera y
Jaume Falguera, ciutedans honrats, representant a ses senyories los danys tant considerables
que suportaven los arrendataris dels drets de las
dos casas de què las galeras de Nàpols y altres
que arribaven en lo moll de la present ciutat
venguessen públicament robes y mercaderies
sens pagar drets, y que seria bé que los dos consistoris de Diputació y ciutat isqueren al reparo,
si apareixia a ses senyories, de // 150v // aquestos
danys per conservació de sos respective drets. E
ses senyories han fet de resposta que estimaven
molt als molt il·lustres senyors concellers la advertència y que tornarien resposta.
En aquest mateix die y poch aprés, ses senyories, per medi de Joseph Sauleda, cavaller, y lo
doctor Gismundo Buffill, ciutedà honrat, an
enviat un recaudo als molt il·lustres senyors
concellers en resposta del sobredit, dient que
ses senyories estimaven promptes y aparellats
per a fer totas las diligèncias que convinguessen
per a reparo de què las galeras que venen de las
parts de Italia y altres no treguessen y venessen
robas y mercaderias fora las ditas galeras sens
pagar drets, sinó és aquelles cosas que se fabrican en las matexas galeras que venen los forsats
per son arbitre com són mitjas de fil y cotó, cordoneries y altres cosas de poca importància, y
quina diligència los apareixie a dits senyors concellers se porie fer promptament per al reparo
de què las galeras de Nàpols que vuy se troban
en lo moll no parassen las duas rendas fora les
galeras ni venessen tanta cantitat de robes y
mercaderies y de tant gran valor. A què han res-

post los dits senyors concellers, segons la relació que han fet en consistori los dits Sauleda y
Boffill, que la ciutat enviaria per son síndich un
recaudo al general don Joseph de Borja, governador d’esta plaça de Barcelona, dient-li y representant-li los dits danys, y que se servís de
parlar ab lo governador de las ditas galeras de
Nàpols fent-li enténdrer lo mateix, y que donàs
orde no se parassen las ditas tendas fora las ditas
galeras, altrament que los dos consistoris de Diputació y ciutat se valdrien de sa autoritat per a
la recuperació de sos respective drets.
En aquest mateix die y encontinent ses senyories ha enviat un recaudo al general don Joseph
de Borja, governador d’esta plasa, per medi de
Joseph Sauleda, qui serveix de subrogat en lo
offici de scrivà major del General, dient y suplicant al dit senyor governador que se servís conferir-se ab lo governador de las galeras de Nàpols, fent-li enténdrer que las robas y
mercaderias que se trian en certa devien pagar
los drets al General, y que procuràs sercar //151r
// no se parassen tendas y se venessen robas y
mercaderias subjectes a pagar los drets del General y Bolla, que altrament lo consistori se valdrie de sa autoritat procurant comissar las ditas
robas y mercaderias per frau. Y axí mateix, que
se servís lo dit senyor governador, don Joseph
de Borja, de donar en las portas de la present
ciutat tota la assistència, favor y ajuda que li demanarien y havien menester los officials del General per a la recuperació de sos drets, conforme
la orde que tenie de sa excel·lència. A què respongué lo dit senyor governador, segons relació de dit Sauleda, que de molt bona gana darie
la assistència que demanaven ses senyories als
officials del General en las portas, no obstant se
trobava ab molta poca guarnició en ellas, y que
axí mateix parlarie ab lo governador de las galeras de Nàpols per a què no consentís se venessen robes ni mercaderias fora las ditas galeras y
que tornarie resposta a ses senyories.

carta a la porta y scriurie també. E ses senyories
respongueren al dit sargento major dient que
stimaven molt la mercè los feya lo senyor don
Joseph de Borja y que scriurien encontinent a sa
excel·lència valent-se de la mercè los offerí en
scríurer la carta, y que li enviarien en haver scrit,
que serie de allà una hora.
En aquest mateix die és vingut lo síndich de la
present ciutat ab un recaudo de part dels molt
il·lustres senyors concellers, dient com lo senyor
don Joseph de Borja los // 151v // havie enviat
un recaudo, que ve a ser, en suma, lo que a ses
senyories, y que la ciutat scriurie a sa excel·lència sobre la matèria, y ensenyà la carta a ses senyories. E ses senyories respongueren que farian la matexa diligènsia y participarien a ses
senyories la carta. Com en effecte, després de
scrita, fonch participada a dits senyors consellers
per medi del síndich del General.
Dilluns, a XVIIII. En aquest die han rebut ses senyories la resposta de la carta que scrigueren a
sa excel·lència en jornada de 17 del corrent, suplicant-li donàs lo orde necessària per a què las
galeras de Nàpols ni atres no venguessen robas
y mercaderias subjectes a pagar los drets del General y Bolla sens pagar los dits drets, la qual reposta de sa excel·lència és assí cusida, signada de
lletra A.a
152v

Dimars, a XXVII. En aquest die lo doctor en medicina Jaume Solà, present en lo consistori de
ses senyories, mitjensant jurament, ha fet relació a ses senyories com Joseph Cortés, altre dels
verguers de ses senyories, està detingut en sa
casa de malaltia impossibilitat de poder acudir a
la obligació de la servitut de son offici.b

Octubre
153r

Disapte, a XVII. En aquest die és vingut en lo
consistori de ses senyories don Francisco Serrano, sargento major de la plaça, ab un recado de
part del general don Joseph de Borja dient com
havie parlat ab lo governador de las galeras de
Nàpols representant-li lo que ses senyories eren
estats servits ordenar-li, y que lo dit governador
havie fet de resposta que las galeras de Gènova
que poch à se trobaven en lo moll de la present
ciutat havien venut robes y mercaderies públicament, parant tendas fora las ditas galeras y que
no eran menos las galeras de Nàpols. Y axí, que
no pensave ordenar se dexassen de parar las ditas tendas. Y que axí li aparexía a dit don Joseph
de Borja que ses senyories scriguessen a sa excel·lència sobre la matèria, que ell remetrie la
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Disapte, al primer de octubre, MDCLXXVIIII. En
aquest die, per medi de Balthasar Oriol y Mercer, scrivà de manament y secretari de província,
fonch entregat a ses senyories dos memorials de
insiculacions, lo un dels llochs vaccants de deputats y ohidors y lo altre dels officis de la present casa de la Deputació, com en aquells se
conté, los quals són assí cusits, signats de lletras
A y B.
Diumenge, a II. En aquest die fonch feta extracció de insiculadors per als llochs vaccants de deputats y ohidors, la qual insiculació havie de ser
feta als 15 de maig pròxim passat, y no se féu
a. a continuació una resposta transcrita a l’Apèndix 2, pàg.
1294.
b. a continuació dos memorials transcrits a l’Apèndix 2, pàgs.
1295-1296.

[ 1678 ]

[ 1678 ]

per no ésser estats entregats a ses senyories los
sobredits memorials fins lo die de ahir.
153v

Dilluns, a III. En aquest die lo magnífich racional de la present casa és baxat en la llotja de la
present ciutat per fer encantar los drets dels çafrans.
Dimecres, a V. En aquest die me han ordenat a
mi, scrivà major del General, cusís en lo present
dietari una certificatòria del doctor en medicina
Joan Alòs, ab la qual fa fe com Ramon Cortada,
sastre, credenser dels draps de la Bolla de Barcelona, continua ab los achaques y malalties per
las quals està impedit de poder exercir dit offici,
com és de véurer en dita certificatòria, la qual és
assí cusida, signada de lletra A.

154r

Divendres, a VII. En aquest die me han ordenat
a mi, scrivà major del General, cusís en lo present dietari una carta del excel·lentíssim senyor
llochtinent y capità general sots data de 4 del
corrent mes y any, la qual és assí cusida, signada
de letra B.
En aquest mateix die, havent ses senyories tingut notícia que lo excel·lentíssim senyor príncep Poblin, grande de Spanya, general de las galeras de Nàpols, ere arribat a la present ciutat y
posave en lo convent de Nostra Senyora de la
Mercè, obtinguda primer hora per medi del síndich de General, són anats consistorialment a
donar-li la benvinguda. Y arribats que són estats
en dit convent han encontrat un gentilom de
dit excel·lentíssim senyor príncep y los ha dit
que perdonassen ses senyories, que per cosas
que importaven al real servey de sa magestat,
Déu lo guarde, ere estat precís a sa excel·lència
axir de casa sens poder rébrer mercè de ses senyories, y que sa excel·lència aniria a cumplir
una obligació.
Disapte, a VIII. En aquest die, a les 10 horas de
la matinada, lo dit excel·lentíssim senyor príncep Publin ha enviat un recaudo a ses senyories
per medi de un gentilom de sa família y ha demanat llicència per part de sa excel·lència per a
venir a visitar al consistori. E ses senyories han
fet de resposta que ab molt gran gust estarian
aguardant a sa excel·lència. Y poch aprés, que
serian los dos quarts per las dotse antes del
mitgdie, és arribat a la present casa. Y los officials de la present casa són baxats y han rebut a
sa excel·lència al capdevall de la scala de aquella,
y los magnífichs assessors y officials mestres lo
han rebut al replà de la dita scala, y los senyors
ohidors militar y real al capdemunt de aquella.
Són entrats tots tres junts dins de la capella xica,
que estava molt ben parada y adornada, administrant-los la aigua beneita lo reverent mossèn
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Matheu Segués, prevere, revestit ab son sobrepellís. Y després de haver fet un rato de oració,
se són // 154v // encaminats en lo terraplè dels
tarongers. Y a la porta que entra a la Sala dels
Reys estaven aguardant los demés senyors consistorials, acceptat lo senyor deputat ecclessiàstich, que no assistí per sa indisposició. Y los senyors deputat militar y real lo han posat al mitx
a dit excel·lentíssim senyor príncep, y tots junts,
consistorialment, anant devant los magnífichs
assesors, advocat fiscal y demés officials del General, se són encaminats a la sala del consistori,
fent-se las degudas cortesias a cada porta. Y se
són assentats sota lo dosser, posant sa excel·lència al mitg dels dits senyors diputat militar y
real. E lo dit senyor príncep à dit a ses senyories,
donant-los molt cumplida satisfacció, que la
causa de no ésser-se trobat en casa lo dia de aïr
per a rébrer mercè de ses senyories era estada
que lo general de la artilleria, don Joseph de
Borja, lo havia vingut avisar per a tenir un consell de guerra encontinent, respecte de ésser-se
descuberta una armada considerable de vaxells,
per a resòldrer encontinent lo fahedor per aceso
del que convingués en major servey de sa magestat. Y que havia donar vida a un gentilom
sempre que vingués a donar rahó a ses senyories
de sa llegítima acupació, y que estiguessen certs
ses senyories, que sos majors desitgs serian sempre de tenir moltas ocasions en servey del Principat y consistori. E ses senyories, per orga del
senyor deputat militar, han donat la benvinguda a sa excel·lència a esta ciutat y las gràcias per
la merçè los havia fet. Y al cap de un rato se són
alsats, fent-se // 155r // las degudas cortesias, y
consistorialment lo an acompanyat fins al cap de
la scala los senyors assessors, advocat fiscal, ab
los demés officials del General, fins al capdevall
de aquella, y los demés officials del General fins
a la posta del carrer.
En aquest mateix die, havent-se ses senyories
tingut notícia que lo excel·lentíssim senyor
duch de Bournonville, cavaller de la insigne orden del Tussón de Or, del consell de guerra de
sa magestat, ere arribat per mar a bona armada
de nou vaxells y havia desembarcat y se trobava
ja en lo palacio nou per venir anomenat en los
càrrechs de llochtinent y capità general de sa
magestat en lo present Principat, per medi dels
senyors don Lluís de Sayol y don Francisco Gamis y Falcó, obtinguda primer hora per medi
del síndich del General, li han enviat embaxada
donant-li la benvinguda, que serian las sinch de
la tarda. He poch aprés són tornats los dits embaxadors en la present casa de la Diputació y
han fet relació a ses senyories, dient que sa excel·lència los havia fet un considerable agasajo,
discurrint ab ells lo quant desitjaria sempre la
observança de las generals constitucions, procu-

rant no tantsolament faltar a ellas sinó adelantar-las en quant li fos possible, y altras coses, axí
del govern polític com militar de la present ciutat, y que després de ésser-se despedits los havia
acompanyats fins a la última pessa que ix a saló
gran de dit palacio.
En aquest mateix die és vingut en la present
casa Balthazar // 155v // Oriol y Merçer, scrivà
de manament, y ha entregat a ses senyories una
carta de sa magestat, Déu lo guarde, ab què havien de haver anomenat en los càrrechs de son
llochtinent y capità general en lo present Principat al dit excel·lentíssim senyor duch de Bournonville, dient-los assistissen al jurament en lo
interim que sa magestat se disposa per a venir a
mirar personalment las generals constitucions,
com llargament en dita casa és de véurer, la qual
és assí cusida, signada de lletra A y del thenor
següent:

E semblantment, lo dit Balthazar Oriol y Marçer à entregat a ses seyories un real privilegi de
llochtinent y capità general despedit a favor de
dit excel·lentíssim senyor duch. E ses senyories
me han ordenat a mi, scrivà major, entregàs
aquell als magnifichs assessors y advocat fiscal
ordinaris de la present casa per a què aquells
vessen y regoneguessen si venia despedit en deguda forma de Cancellaria.
156v

«Ela rey.
Diputados. Porque conviene a mi real servicio
proveer los cargos de mi lugarteniente y capitán
general del principado de Cataluña, condados de
Rossellón y Cerdaña, en persona que los rija y govierne con el zelo, integridad y acierto que lo desseo, he resuelto nombrar para ellos al duque de
Bournonville, de la insigne orden del Tussón de
Oro y de nuestro consejo supremo de guerra, por la
satisfacción con que me hallo de su persona. De
que he querido avisaros para que lo tengáis entendido, y que, pues a de representar la mía, demás
de admitirle, como es justo, os encargo y mando
asistáis a su juramento de la manera que se a
acostumbrado con los lugartenientes generales
antecessores al duque, y lo respetéis y ovedescáis en
todo y por todo conforme los poderes que se le han
embiado y según estáis obligados, // 156r // procurando por vuestra parte quanto combeniere al benefficio, quietud y seguridad de esta provincia,
como es razón y confío de vosotros, que demás de
que en ello cumpliréis con lo que os toca y con la
obligación de vuestros officios, reciviré muy atento
servicio mientras yo pueda ir personalmente a esse
Principado, como lo deseo, a jurar vuestras constituciones y privilegios. Dada en Madrid, a XVI
de junio, MDCLXXVIII. Yo, el rey.
Vidit don Petrus Antonius ab Aragon, preses.
Don Franciscus Izquierdo de Berbegal, secretarius. Vidit don Petrus Villacampa, regens. Vidit
Fernandez ab Heredia. Vidit don Joseph de Boxados, regens. Vidit don Michael de Çalba. Vidit
don Raphael de Vilosa, regens. Vidit marchio de
Nabarre.»
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
155v i 156r del trienni 1677-1680.
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Diumenge, a VIIII. En aquest die, a la tarda, és
vingut en lo consistori de ses senyories lo molt
il·lustre senyor don Alonso de Sotomajor, archebisbe de Barcelona, de present deputat ecclessiàstich.
Dilluns, a X. En aquest die à fet relació a ses senyories lo síndich del General com per orde de
ses senyories disapte pròxim passat se conferí ab
Balthazar Oriol y Merçer, scrivà de manament y
llochtinent de protonotaris, dient-li que entregàs a ses senyories lo procés de la contrafacció general que tenia en son poder. Y dit Balthazar Oriol li respongué que lo senyor visitador
general li havia manat li entregàs dit procés, de
la qual entrega ne tenia albarà firmat del procurador fiscal de dita visita general, y que ell havia
fet moltas diligèncias per recobrar dit procés,
dient-ho a Pere Màrtir Ferrer, scrivà major de
dita visita, y que dit Pere Màrtir Ferrer li digué
que no·l tenia, y que juntament de Balthazar
Oriol havia scrit al dit procurador fiscal de dita
visita, lo qual li havia respost que no sabia ninguna cosa de dit proçés, e més, digué dit Balthazar Oriol, que ara novament ho scriuria a dit
senyor visitador general.
En aquest mateix die, a les quatre horas de la
tarde, vinguéa //157r // lo excel·lentíssim senyor
duch de Bournonville a prestar lo jurament
acostumat en lo càrrech de llochtinent general
de sa magestat, Déu lo guarde, en lo present
Principat. Assistí al dit jurament, per orde de ses
senyories, lo síndich del General, y féu las protestas ordinaria y extraordinaria, las quals són
assí cusidas, signades de lletras A et B. Rebé lo
acte de dit jurament y de ditas protestas Balthazar Oriol y Marçer, scrivà de manament.
En aquest mateix die lo magnífich racional de la
present casa és baxat en la llotja de la present
ciutat a fer encantar los drets del çafrans.
Dimars, a XI. En aquest die, obtinguda primer
hora per medi del síndich del General, ses senyories consistorialment, ab cotxes, acompanyats de molts officials del General, són anats a
a. a continuació dues protestes transcrites a l’Apèndix 2, pàg.
1298.
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visitar lo excel·lentíssim senyor duch de Bournonville, a effecte de donar-li la enorabona de
haver jurat lo die de ahir en los càrrechs de lloctinent y capità general com és acostumat. Foren
rebuts per sa excel·lència ab molta demostració
de contento, y després de haver conversat un
rato són tornats en la present casa ab lo mateix
acompanyament.

penyo. Y després de haver conversat un rato, se
despediren ses senyories y sa excel·lència los
acompanyà fins al capdevall de la scala, y se’n
tornaren ses senyories ab lo mateix acompanyament en la present casa.
Disapte, a XV. En aquest die és vingut en la present casa de la Diputació y consistori de ses senyories (...) notari, servint lo offici de síndich de
la casa de la present ciutat, ab un recaudo per
part dels molt il·lustres senyors concellers de
aquella dient que en consideració de la carta
que dits senyors concellers havian rebut del
egregi compte de Plasència, embaxador del General y de dita ciutat, havien de juntar Consell
de Cent esta tarde per a resòldrer lo que se havia
de respòndrer en dita carta, y que los dits molt
il·lustres senyors concellers stimarien a ses senyories se juntaren per a participar-los la resolució // 158v // que pendria lo dit savi Consell de
Cent. E ses senyories han respost que ab molt
gran gust se juntarian.

Divendres, a XII. En aquest die lo magnífich racional de la present casa és baxat a la Llotja de la
mar de la present ciutat per fer continuar a encantar los drets dels çafrans.
157v

Dijous, a XIII. En aquest die ha faltat en lo consistori de ses senyories lo il·lustríssim senyor deputat ecclessiàstich.
Divendres, a XIIII. En aquest die me han ordenat a mi, scrivà major del General, cusís en lo
present dietari una certificatòria del doctor Jaume Fontana, ab la qual fa fe com lo doctor
Francisco Genís, receptor de la Bolla de Barcelona, està indispost y desganat des de 13 de juliol proppassat fins lo die present. Y vuy persevera ab indisposició, per la qual no pot exercir
són offici, com és de véurer en dita certificatòria, la qual és assí cusida, signada de lletra A.
En aquest mateix die ses senyories, obtinguda
primer hora per medi del síndich del General
per als tres quarts de dotse antes del mitgdie,
absent lo senyor deputat ecclessiàstich, anaren
consistorialment, ab verguers, ab massas altas y
cotxes, acompanyats de molts officials del General, a donar la benvinguda al excel·lentíssim
senyor don Francisco de Bassan y Benavides,
grande de Espanya, marquès de Santa Cruz y
general de las galeras de Espanya, que posave en
la casa del egregi compte de Çavalla, enviada en
la present ciutat en la plasa de Santa Anna. Foren rebuts per quatre gentilomes de dit excel·lentíssim senyor fins al últim descans de la
scala de la dita casa, y sa excel·lència aguardàa //
158r // a ses senyories y los rebé al capdemunt de
la dita escala. Y fent-se las degudas cortesias se
encaminaren al quarto a hont donave las audièncias lo dit excel·lentíssim senyor marquès.
Fonch-li donada la benvinguda per orga del
molt il·lustre senyor don Francisco de Sayol,
deputat militar, offerint-se lo consistori en tot
lo que convingués en servey de sa excel·lència.
A què ha respost fent molta stimació de la
mercè li feye lo consistori, tenint en memòria
las que lo excel·lentíssim senyor, son pare, havie
experimentat. Y que desitjave moltas occassions
en servey del present Principat per a son desem-

En aquest mateix die anà lo doctor Jacinto
Blanch, subrogat en lo offici de síndich del General, als molt il·lustres senyors concellers,
dient-los per part de ses senyories que, havent
per part de vostra senyoria demanada conferència sobre lo fet de las perlas entre los magnífichs
assessors de la present casa y de vostra senyoria,
y vingut bé a ella per lo termini de quinse dies,
han discorregut més de tres mesos la part està
instant, per ser matèria de milícia y subjecte a
víscio, per lo que estimarà a vostra senyoria li
mane enviar la última resposta y resolució sobre
dit fet. Y dits senyors concellers han respost que
per part de ells no se havia demanat tal conferència, sinó que lo clavari los digué que per lo
negoci de ditas perlas havien de tenir algunas
los assessors de dita casa y Diputació, y que ara
havien de tenir Consell de Cent, que porie bé
ser ne tractarien alguna cosa.
159r

a. a continuació una certificació transcrita a l’Apèndix 2,
pàg. 1299.
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Dilluns, a XVII. En aquest die és baxat per orde
de ses senyories a la Llotja de mar de la present
ciutat lo magnífich Erasma de Lana y Fontanet,
racional de la present casa, per continuar en fer
encantar los drets dels çafrans.
En aquest die ha fet relació a ses senyories en
llur consistori lo síndich del General com, essent-se conferit differents vegades en una galera
de Nàpols anomenada San Genero y en altra de
la matexa esquadra anomenada Sant Francisco,
a effecte de donar llibertat a differents minyons
detinguts ab engany en ditas galeras, per a ferlos assentar plasa de soldats, à tret de ditas galeras quatre de dits minyons, anomenats Joseph
Saurina de la present ciutat, Joseph Xima, Joan
Aumar y Francisco Mir de ciutat de Manresa.

En aquest mateix die lo excel·lentíssim senyor
virrey à enviat a ses senyories, per medi de Balthazar Oriol y Marçer, scrivà de manament, un
decret ab lo qual mana que, encontinent de rebut aquell, sie desinsiculat lo doctor Raphel
Llampillas dels officis de diputat o oïdor, assessor y demés que sie insiculat en la present casa
de la Diputació y no se li permeta que continue
lo offici de assessor ordinari de la present casa
que està exercint, per a convenir al real servey
de sa magestat, Déu lo guarde, y com més llargament en dit decret és de véurer, lo qual és assí
cusit, per orde de ses senyories signat de lletra A
y // 159v // del thenor següent:

ecclessiàstich y ohidor militar, són anats ses senyories consistorialment, ab verguers ab massas
altas, acompanyats de un dels magnífichs assessors, lo altre que encara no se havie fet extracció
per dessinsiculació del doctor Rafel Llampillas,
advocat fiscal, y demés officials de la present
casa, com és acostumat, a la mare de las fonts,
per a regonéxer si se necessitave de fer obras en
aquellas. Y ab lo mateix acompanyament són
tornats en la present casa de la Diputació.
En aquest mateix die ha fet relació lo doctor Jacintho Blanch, servint lo offici de síndich del
General, com per part de ses senyories s’ere
conferit ab lo excel·lentíssim senyor llochtinent
y capità general de sa magestat, que Déu guarde, en lo present principat de Catalunya, dientli que ses senyories, inseguint lo orde per sa excel·lència a ses senyories donat en virtut de
decret, havia desinsiculat de tots los officis y
llochs estave insiculada la persona del doctor
Rafel Llampillas, y suspès del exercici de assessor exercia, y que sa excel·lència respongué que
estava molt bé que haguessen posat execució dit
decret.

«Loa duch y príncep de Bournonville, lloctinent
y capità general.
Molt reverent en Christo, pare archebisbe bisbe
y amat conceller de la real magestat y amats de
la real magestat los deputats y oïdors de comptes del General de Catalunya. Per quant convé
al real servey de sa magestat, que Déu guarde,
desensicular la persona del doctor Rafel Llampilles dels officis de diputat o oïdor , assessor y demés en què estiga insiculat en aqueixa casa de la
Diputació. Per tant, vos diem y manam, en virtut de la facultat real per sa magestat a nós atribuïda y concedida per aquest effecte, que encontinent que haureu rebut lo present nostre
orde tingau per desinsiculat al dit doctor Rafel
Llampilles, y per aquest effecte borrasseu son
nom y lo traureu del llibre del Ànima, a effecte
que conste que resta desansiculat, y no li permeteu que continue en lo offici de assessor de
aquexa casa de la Deputació que vuy està exercint. Y de haver-lo executat, així una cosa com
altre, nos ne cerciorareu, per convenir així al
real servey de sa magestat. Dada en Barcelona, a
XVI de octubre, MDCLXXVIII. El duque de Bournonville.

160v

Vidit don Josephus Rull, regens. Balthazar Oriol
et Marcer. Recepta in curia locumtenentia X foleo XXXXIX.
Vuestra excelencia manda a los diputados y oidores de quentas del General de Cataluña que pongan en execución la orden de vuestra excelencia
en este despacho expressada.»
En aquest die és tornat en lo consistori de ses
senyories lo il·lustríssim senyor deputat ecclesiàstich.
160r

Dimecres, a XVIIII. En aquest die, absents del
consistori de ses senyories los senyors deputats
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
157v i 158r del trienni 1677-1680.
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Divendres, a XXI. En aquest die lo magnífich racional de la present casa és baxat de orde de ses
senyories en la llotja de la present ciutat per fer
continuar lo encantar los drets del çafrans.
En aquest mateix die los molt il·lustres senyors
concellers de la present ciutat, per medi de son
síndich, an enviat a ses senyories la còpia de una
deliberació presa per lo savi Consell de Cent jurats en orde al que se havie de scríurer als molt
il·lustre senyor compte de Plasència, embaxador
del General y ciutat de Barcelona, en cort, lo die
de demà, la qual deliberació me han ordenat a
mi, scrivà major del General, cusís en lo present
dietari. Y encontinent han fet convidar las personas dels tres estaments anomenadas per a
consultar lo fahedor acerca los negocis de la embaxada, los quals se són juntats en la present
casa de la Diputació la major part de aquells, ço
és, per lo estament ecclessiàstich, lo senyor abat
de Ripoll, per lo militar los senyors don Narcís
Descallar y don Anthon de Rocabertí, y per lo
real los senyors Gismundo Boffill y Carlos Costa. Los quals són estats de parer se scrigués a dit
senyor compte de Plasència segons la sèrie y
thenor de la dita deliberació de Consell de
Cent, que és assí cusida, signada de lletra E.
En aquest mateix die, a les tres horas passat
migdia, fonch feta extracció de altre dels magnífichs assessors ordinaris del General y present
casa de la Deputació, en lloch y per desinsiculació del doctor Rafel Llampilles, en virtut del decret de sa excel·lència que·s continua en lo pre-
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sent dietari sots jornada de 19 del corrent, per
lo residuo del sexeni que comensà al 6 de agost
1677. Y fonch extret a sort de rodolí, com és
acostumat, lo doctor micer Francisco Guitart.a
161v

dit memorial així decretat envià aquell per medi
de son síndich als officis //162v // de ditas galeras
y en aquells, al peu de dit decret, se replicà dient
que tenien orde de sa magestat, que Déu guarde,
de no donar llibertat als forsats que havian acabat
lo temps de sas condempnacions sinó és fins al
corrent número de les que anaven entrant, per a
què axí no quedassen diseminadas y sens profit
de ditas Galeras. Y aleshoras, vist aquest consistori dita resposta, tornà a enviar a dit excel·lentíssim senyor marquès de Laganés lo dit memorial
ab dit decret y resposta, suplicant-li fos servit manar se donàs llibertat a tots los forsats que aguessen cumplert lo temps de sas condemnacions,
com no fos vist fossen més detinguts en galera del temps assenyalat en la condemnació de
aquells, y que devia aquest consistori intar per
complir a las obligacions de son offici, inseguint
lo thenor de las constitucions del present Principat, et signanter la constitució en orde 9, títol
«De penas corporals», 1 volum de nostras constitucions, de que·s donàs la llibertat a dits forsats.
Y com, excel·lentíssim senyor marquès de Leganés, aja merescut aquest Principat de què vostra excel·lència entràs com a lloctinent y capità
general governar en ell, y spere que vostra excel·lència se dignarà honrar aquest consistori
com an merescut dels predecessors de vostra excel·lència permetent que ab lo degut cumpliment se observen las constitucions, usos y costums del Principat, per ço, humilment suplican a
vostra excel·lència se digne manar als officials de
ditas galeras o a qui toque // 163r // donen la llibertat als forsats que han acabat lo temps de llurs
condemnacions, y que per lo cas que no vullen
obeir se done llicència o facultat a aquest consistori per fer represàlia, fent aprehensió de sclaus y
officials de ditas galeras, en la conformitat que en
semblants occasions an concedit los predecessors de vostra excel·lència, com o speran del bon
zel y recto procehir de vostra excel·lència.»

Dimecres, a XXVI. En aquest die lo magnífich racional de la present casa és baxat de orde de ses
senyories a la Llotja de la mar de la present ciutat a effecte de fer continuar los drets de çafrans.
En aquest mateix die ha fet relació lo doctor
Pere de Cardona, cavaller, servint lo offici de
síndich del General, com en lo mes de agost del
any 1674, de orde del molt il·lustre consistori,
instà al excel·lentíssim senyor don Pedro de
Leyva, general de las galeras de Cerdenya, per a
què manàs donar llibertat, entre altres forsats de
dita galera, a Isidro Grenyo, prevere, condemnat per vida, attès que lo dit Grenyo havia ja deu
anys estava en ditas galeres. Y axí se li devia donar llibertat en forsa de un decret de sa magestat, que Déu tinga en sa gloria, que disposa que
un forsat de vida ab deu anys haja estat en galera haja acabat y se li dega donar llibertat. Y que
en execució de dit real decret y observansa de
aquell fou donada llibertat a dit Isidro Grenyo.
Dijous, a XXVII. En aquest die és baxat lo il·lustre
senyor oïdor militar a la Llotja de la mar de la present ciutat y s’és conferit en la casa del General y
en lo aposiento del receptor dels fraus de aquella
per a véurer los fraus se havian comesos en lo present mes de octubre. Y se ha trobat los següents:
Primo, un guardapie de satí carmesí. // 162r //
Ítem, quatre palms de stamenya parda, après tot
en frau de Bolla de casa mestre Guerra, sastre.
Disapte, a XXVIIII. En aquest die lo síndich del
General, per orde de ses senyories, ha reportat
un paper de embaxada a sa excel·lència, lo qual és
assí cusit, signat de lletra A y del thenor següent:
«Excel·lentíssimb senyor.
Trobant-se llochtinent y capità general d’est
Principat lo excel·lentíssim senyor marquès de
Leganés, remeté aquest en consistori un memorial de differents forsats de las galeras de Cerdenya que an acabat lo temps de sas condempnacions, a effecte de què sa excel·lència fos servit
decretar se’ls donàs a dits forsats la llibertat. En
lo qual memorial se serví dit excel·lentíssim senyor decretar que, constant en los officis de dita
galeras aver cumplet los temps dits forsats, se’ls
donàs llibertat. Y havent rebut aquest consistori

Dilluns, a XXXI. En aquest die lo magnífich racional de la present casa és baxat de orde de ses senyories a la Llotja de la mar de la present ciutat a effecte de fer continuar lo encantar los drets de çafrans.

Novembre
163v

Divendres, a IIII. En aquest die és baxat a la
Llotja del mar de la present ciutat lo magnífich
racional de la present casa per orde de ses senyories a effecte de fer continuar encantar los
drets dels çafrans.a

164r

Dilluns, a VII. En aquest die és vingut en lo consistori de ses senyories lo doctor Esteve Merca-

a. a continuació una deliberació transcrita a l’Apèndix 2,
pàg. 1300.
b. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
161v i 162r del trienni 1677-1680.
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a. a continuació dues certificacions i dues cartes transcrites a
l’Apèndix 2, pàgs. 1300-1301.

dal, sobrecullidor del General de la part de ponent, y à fet relació com se ere conferit en las
parts de Cervera y Çareal a effecte de col·lectar
lo dret dels çafrans, que no està arrendat. Y no
ha trobat que en ditas parts se aje posat en manifest ni col·lectar ningun diner per rahó de dit
dret, com à fet constar ab los papers que són assí
cusits, signats de lletras D et E.

165r

En aquest mateix die és baxat a la Llotja de la
mar lo magnífich racional de la present casa per
orde de ses senyories a effecte de fer encantar lo
arrendament dels drets dels çafrans.
Dimars, a VIII. En aquest die ha fet relació lo
doctor Pere de Cardona, cavaller, servint lo offici de síndich del General, com de orde de ses senyories havia reportat als il·lustes senyors concellers de la present ciutat un paper de
embaxada, que·s assí // 164v // cusida, signada
de lletra A y del thenor següent:

Dimecres, a VIIII. En aquest die me han ordenat
ses senyories a mi, scrivà major del General, cusís en lo present dietari una certificatòria en
scrits del doctor en medecina Joan Torricabres,
ab la qual fa fe com la malaltia y indisposició de
Simon Miquel, regent los comptes del General
y present casa de la Diputació, ha durat des de
23 de juny proppassat fins al primer de octubre
també proppassat, com més llargament és de
véurer ab dita certificatòria, que·s assí cusida,
signada de lletra F.
En aquest mateix die és baxat a la Llotja de la
mar lo magnífich racional de la present casa a effecte de fer continuar de encantar los drets de
çafrans.

165v

«Molta il·lustre senyor.
Havent vist la resposta del recado que vostra senyoria nos ha enviat, en la qual nos refereix la deliberació del savi Consell de Cent de la present
ciutat que lo fet de las perlas fos comès a vostra
senyoria y a vuyt personas de dit Consell per vostra senyoria nomenadas, perquè estas miren,
conferesquen y assisten dita matèria com judicaran millor convenir, ab plenitut de poder, sens
referiment algú, y quant acars se offerís haver de
gastar alguna cosa que no sie sens preçehir primer deliberació de dit Consell, y regonexent la
gravedat de la matèria y que és merament de justícia, han juntat tres doctors del Real Consell, als
quals y als assessors y advocat fiscal de la present
casa ha aparegut que, per la bona conformitat
que sempre hi ha hagut y és rahó que li’n hage
entre la present casa y la de la present ciutat, que
desitjan summamment continuar, que enviassen
altre recaudo a vostra senyoria perquè sobre dit
fet de las perlas nomene vostra senyoria, si li aparexerà, tres doctors del Real Consell, perquè ab
los tres que anomenarem junt ab los assessors y
advocat fiscal de la present casa y los advocats de
la ciutat, vejen, determinen y resolgan tot lo que
se dega y puga obrar en lo dit fet de las perlas,
tant sobre los motius de la justícia a qui toca y
specta lo frau com també lo punt a qui toca declarar si és o no frau y en poder de qui han de estar ditas perlas, mentres que se continuarà la causa sobre la declaració del frau, la qual resolució
hajen de aprovar y seguir las dos casas.»b
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
164v i 165r del trienni 1677-1680.
b. a continuació una certificació transcrita a l’Apèndix 2,
pàg. 1301.
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Disapte, a XII. En aquest die me han ordenat ses
senyories a mi, scrivà major del General, cusís
en lo present dietari la còpia de un informe de
sa magestat, Déu lo guarde, en orde a la forma
que han de tenir ses senyories en las visitas que
acostuman de fer als grandes de Espanya quant
venen en la present ciutat, com en dit informe
és de véurer, que·s assí cusit, signat de lletra E.
Y lo original an enviat ses senyories a sa excel·lència per medi del síndich del General.
En aquest mateix die Joseph Quintana, exactor
del General, en resposta de la deliberació que li
fonch notificada en jornada de sinch del corrent, à presentat una suplicació a ses senyories,
la qual és assí cusida, signada de lletra F y del
thenor següent:
«Il·lustríssima y molt il·lustres senyors.
En consideració feta a vostres senyories, notificada a Joseph Quintana, exactor del General, ab
què se li ordenà que dins tres dies, comptadors
des del die de dita notificació, cobre dels arrendadors dels drets del General de las Bollas de
Barcelona y de les Bolles del present Principat
del trienni corrent lo que deven fins lo die present, sots pena de una terça de son salari, representa a vostra senyoria il·lustríssima que totas las
terças de las Bollas foranas estan pagades fins la
terça que caigué a 20 de octubre proppassat. Y
si bé no ha entregat a vostra senyoria il·lustríssima la pòliça de la terça deb // 166r // la Bolla de
Gerona que caigué a 20 de juliol, és emperò
perquè se pague en Gerona al pagador del tercio de vostra senyoria il·lustríssima de Puigcerdà, no·y ha arrendatari, per estar aquell pais
invadit del enemich. De la Bolla de Figueres y
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
165v i 166r del trienni 1677-1680.
b. a continuació una carta transcrita a l’Apèndix 2, pàg.
1301.
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Castelló no sab qui és arrendatari, per haver estar molts mesos aquell pais ocupat per lo enemich, ni com à de córrer la cobransa de dita Bolla. De la Bolla de Barcelona no·s deven sinó
tres quinsenades, y del dret del General una mesada, com dels pagaments de tots los dits drets
entregà en mà de vostra senyoria il·lustríssima la
pòlissa. Representa també a vostra senyoria
il·lustríssima que des del any 1599 à acostumat
vostra senyoria il·lustríssima permètrer la dilació
de una terça als arrendataris de las Bollas foranas
de tres quinsenades als arrendataris de las Bolles
de Barcelona, y de una mescla als arrendataris
del dret del General, y que ha 40 anys que exerceix lo offici de exactor del General y sempre se
ha observat, axís com en effecte en exa conformitat ha cobrat los dits arrendaments, inseguint
lo stil de la casa, ab approbació dels predecessors de vostra senyoria il·lustríssima. Per tant y
altrament, representant a vostra senyoria il·lustríssima lo sobredit, suplica dit Quintana sie de
son servey continuar lo sobredit en la conformitat que se ha observat fins assí, offerint, com offereix, estar prompte en tot temps a obeir los
ordes de vostra senyoria il·lustríssima y que sia
manat posar la present suplicació en dietari, perquè conste que lo suplicant està prompte en
obehir los ordes de vostra senyoria il·lustríssima. Offici etcetera. Altissimus et cetera.

de ses senyories que han fetas las diligencias
possibles en trobar los actes de las originals creacions de aquells tres censals, ço és, lo un de
preu de 350 lliures y pensió 10 lliures, 19 sous,
pagador tots anys a 20 de juliol, lo qual fou extret als 6 de abril del any 1672; altre censal de
preu 100 lliures y penció 90 sous y 11, pagador
tots anys a 9 de agost, lo qual fou extret a 2 de
maig, 1673; y altre de preu 126 lliures y pensió
setanta-vuyt sous, pagadors tots anys a 25 de
juny, lo qual fou extret als 12 de juliol 1674, no
han pogut trobar aquells.
Dijous, a XVII. En aquest die me han ordenat a
mi, scrivà major del General, cusís en lo present
dietari un bitllet de sa excel·lència ab què demana informe sobre la prevenció de Joseph Olsina
y Riusech, regint lo llibre del Manifest del General, lo qual bitllet és assí cusit, signat de lletra
A.
167v

Pejoan.»
166v

Dilluns, a XIIII. En aquest die Joseph Florensa,
mercader, com a procurador de Joan Quadras,
consta de sa procura en poder de Lluís Fontana
a 5 del corrent, és vingut en la present casa de la
Diputació a effecte de renunciar lo offici de procurador fiscal en mà y poder de ses senyories y
en cap de Lluís Fontana, notari públich de Barcelona. E ses senyories respongueren que se estava consultant si se havia de admétrer la dita renunciació.
Dimars, a XV. En aquest die me han ordenat ses
senyories a mi, scrivà major del General, cusís
en lo present dietari una relació del doctor en
medecina Jaume Solà en orde a la malaltia de
Joseph Comes, altre dels verguers de ses senyories, ab la qual certifica haver durat la dita malaltia des de 27 de setembre pròxim passat fins a
catorse del corrent, com més llargament en dit
paper és de véurer, lo qual és signat de lletra G.

167r

Dimecres, a XVI. En aquest die, constituhit personalment en lo consistori de ses senyories los
reverents Pau Seguer y Francesch Andreu, preveres beneficiaris en la iglésia de Santa Maria del
Mar de la present ciutat, procuradors de herèncias de la reverent comunitat de dita iglésia de
Santa Maria del Mar, han jurat en mà y poder
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En aquest mateix die, per medi del síndich de
General, an enviat ses senyories a sa excel·lència
la sobredita informe, que·s assí cusit, signat de
lletra B y del thenor següent:
«Excel·lentíssima senyor.
Rebé aquest consistori lo bitllet de vostra excel·lència de jornada de deu de octubre del corrent any 1678, junt ab un real decret, en orde a
la pretensió de Joseph Olsina y Riusech de què,
per las ausèncias y enfermedats sues, se li admete, per la servitut del offici que obté en lo General de la present ciutat de regent lo llibre del
Manifest de la Bolla de la casa de la Diputació,
la persona del capità Gerònim de Olsina y Riusech, son fill. Vist dit bitllet, ab lo qual se serveix
vostra excel·lència ordenar a aquest consistori lo
informe en orde a la dita pretensió, ha aparegut
respòndrer a vostra excel·lència que no té difficultat alguna la pretenció que té dit Olsina, y
que aquell és merexedor de la gracia que li suplica.»
En aquest mateix die an enviat ses senyories, per
medi del síndich del General, un paper de embaxada a sa excel·lència en orde a las robas y
mercaderias que venen la gent de las galeras
que·s troban en lo moll de la present ciutat, lo
qual paper de embaxada és signat de lletra M y
del thenor següent:
«Excel·lentíssimb senyor.

a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
167v i 168r del trienni 1677-1680.
b. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
167v i 168r del trienni 1677-1680.

Totas las robas y mercaderias portades a la present ciutat per // 168r // las galeras o altres embarcacions de qualsevol nació que sian i·s
trauan de las galeras y se venan, deuen pagar lo
dret de entrada al General, y las que no seran
venudas y no seran tornades carregar dins deu
dies també deuen pagar lo dret de entrada
cumplidament. Y las tals mercaderias se deuan
denunciar al General y posar-les al manifest al
entrant y al axint, per estar axí disposat per differents capítols de Cort, y assenyaladament per
lo capítol 27 de las Corts del any 1481, y per lo
capítol 13 de las Corts del any 1547. Y no obstant lo ordenat en los dits capítols, tots los dies
se trauan differents mercaderias, axí de sedas
com de altra qualsevol espècie, de las Galeras
que vuy se troban dins del moll de la present
ciutat y aquellas, segons tenor de dits capítols,
y sens pagar ni voler pagar lo dret degut al General, lo que és contra la disposició de dits capítols y en manifest dany dels drets del General. Y
la magestat catòlica del sereníssim senyor don
Felip 4, de gloriosa memòria, ab son real despaig, la data del qual és en Madrid, als 4 de setembre 1665, fou servit manar y ordenar a son
llochtinent y capità general, que aleshores era
don Vicente Gonzaga, procuràs que en las vendas de las mercaderias extretas de las galeras
no·s fessen ni se cometessen fraus al General,
com apar del dit real despaig, còpia del qual se
posa en mà de vostra excel·lència. E com las
rendas del General consistescan en los drets imposats per capítols de Cort, y estos se consumescan la major part en lo sustento y conservació del tersio que té la Diputació, en servey de
sa magestat, que Déu guarde, y en lo demés
que se offereix per al real servey, al qual no·s
poden acudir sinó se exigian los drets, per ço,
los diputats y oÿdors de comptes del present
Principat representan a vostra excel·lència tot lo
alt refferit, y suplican sia vostra excel·lència servit se posen ditas mercaderias en manifest y se
paguen los drets de ditas mercaderias, ordenant
y manant tota la asistència necessària al General
eo per ell a sos arrendadors per la exacció de
dits drets, que a més que és de rahó ho tindran
a mercè y gràcia de vostra excel·lència.»
169v

«Ela rey.
Ilustre marqués de Laganés. Primo, gentilhombre
de mi Cámara, lugarteniente y capitán general.
Los diputados de la Generalidad de ese Principado me han representado que el rey, nuestro señor y
padre, que santa gloria haya, mandó con su real
despacho de 19 de agosto de 1653 que la pena de
galeras de por vida se entendiese por diez años, y
con cuya conformidad se dió libertad entonces a
un forçado catalán que estava en las de España.
Y porque respecto de si á dirigido dicho despacho
al conde de Linares, general de aquella escuadra,
reusa el marqués de Osani, que lo es de la de Serdeña, dar libertad a los forsados desta calidad
que se hallan en estas galeras remando mucho
más tiempo de los diez años, me suplican sea servido demandar se reitere la orden referida, dirigiéndola al general de las galeras de Serdenya,
para que la execute en los forçados condenados
por toda su vida que huviese servido al remo diez
años. Y atendiendo a que sobre esta misma instancia mande pedir informe al duque de San
Germán, governando essos cargos, y no huvo respuesta, he querido, antes de tomar resolución, encargar y mandaros, como lo hago, que oyendo sobre ello essa mi real audiencia me informéis y
digáis lo que a vos y a los ministros della se offreciere y pareciere en la materia, para que entendido, mande lo que combenga. Dada en Madrid, a
III de octubre, MDCLXXVIII. Yo, el rey.
Don Franciscus Izquierdo de Berbegal, secretarius. Al virrey de Cataluña.»b
169r

En aquest mateix die me han ordenat ses senyories a mi, scrivà major del General, cusís en
lo present dietari la còpia de un despaig de sa
magestat, que Déu guarde, ab què demana informa a sa excel·lència en orde als forsats de las
galeras condempnats per vida que sian donats
per libres havent servit deu anys al rem, com se
pratica ab la squadra de las galeras de Espanya
en virtut de decret, la qual còpia de despaig és
signada ab senyal de lletra N y del thenor següent:
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En aquest mateix die és tornat al consistori de
ses senyories lo il·lustre senyor oïdor militar,
que estave detingut en sa casa per causa de indisposició.
Disapte, a XVIIII. En aquest die, present en lo
consistori de ses senyories lo doctor en medicina Joan Torricabres, mitjensant jurament, ha
fet relació a ses senyories com lo magnífich Simon Miquel, regent los comptes del General de
Catalunya y present casa de la Deputació, està
detingut en sa casa de puagre y mal de orina,
imposibilitat de poder acudir a la obligació de
son offici.
En aquest mateix die Joseph Florensa, mercader, com ha procurador del doctor Joan Quadras, procurador fiscal del General, consta de sa
procura en poder de Lluís Fontana, notari públich de Barcelona, als 5 del corrent mes de noa. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
165v i 166r del trienni 1677-1680.
b. a continuació una procura transcrita a l’Apèndix 2, pàg.
1301.
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hembre, la qual és assí cusit, signat de lletra A,
constituhit personalment en lo consistori de ses
senyories, en lo dit nom à renunciat en mà y poder de ses senyories lo dit offici de procurador
fiscal del General y en favor de dit Lluís Fontana, notari públich de Barcelona, per ser altre
dels officis antichs y que poden alienar-se. E ses
senyories an respost que acceptaven la dita renunciació si y en quant per capítols y actes de
Cort los és lícit y permès, salves emperò les //
169v // pretensions que lo General de Catalunya
té contra dit Quadras. En què són estats presents per testimonis Joseph Blanch y Jaume Casas, verguers de ses senyories.
Diumenge, a XX. En aquest die me han ordenat
ses senyories a mi, scrivà major del General, cusís en lo present dietari un paper del excel·lentíssim senyor marquès de Santa Cruz, general
de las galeras de Espanya, scrit al excel·lentíssim
virrey, en orde a què no·s comensa vendre robas
y mercaderias fora de las galeras en la marina o
moll de la present ciutat, y per a què se restituescan los soldats que ab violència se troban en
las galeras de Nàpols, com més llargament en
dit paper és de véurer, que·s assí cusit, signat de
lletra B y del thenor següent:
«Excelentíssimoa señor.
Señor mío. Con vista de su papel de vuestra excelencia de este día y memorial que acompaña de
los diputados del General de este Principado, con
copia de despacho de su magestad, de no decir a
vuestra excelencia sobre el punto que trata de que
los moros de las galeras no vendrán en tierra, que
daré la orden combeniente para su prohibición.
Y en quanto a que se restituirían los soldados que
violentamente se huvieren agragado a las compañías que vienen de guarnición en las galeras de
Nápoles, como vuestra excelencia me insinua, ordenará a vuestra excelencia acuda alguno de los
// 170r // diputados o persona suficiente en casa
del señor príncipe de Pullín por haberse dado la
orden combeniente para su entrega. Deseando
que en ambos puntos reciva la Diputación la satisfacción que le compete y que granjea su celo al
real servicio. Dios guarde a nuestra excelencia
como deseo. Barcelona, 18 de noviembre, 1678.
Excelentísimo señor, besa las manos de nuestra excelencia su más reconocido servidor el marqués de
Santa Cruz.

Dimarts, a XXII. En aquest dia, constituït personalment en lo consistori de ses senyories Jaume
Roca, adroguer de la vila de Cervera, // 170v //
obtenint lo offici de tauler del General dels çafrans de dita vila, ha renunciat lo dit offici pure
et libere en mà y poder de ses senyories. E ses senyories, havent-lis constat que dit Roca no era
debitor al General, com apar de la certificatòria
del magnífich racional de la present casa, que·s
assí cusida, signada de lletra C, han acceptat la
dita renunciació si et in quantum. Essent presents per testimonis Joseph Blanch y Jaume Cases, verguers de ses senyories.
Dimecres, a XXIII. En aquest die ha fet relació lo
doctor Pere de Cardona, servint lo offici de síndich del General, com de orde del il·lustríssim
consistori lo die present s’és conferit ab los molt
il·lustres senyors consellers de la present ciutat a
effecte de dir-los, com ha dit, que stimaria lo
il·lustríssim consistori sabés lo que lo savi Consell de Cent havie resolt en orde aquell paper
que en dies atràs aportà dit síndich als dit molt
il·lustres senyors concellers acerca del frau de las
perlas, per quant dits senyors consellers havien
aleshores respost a dit síndich que ere forçós comunicar dit paper al savi Consell de Cent, y participarian després la resposta. Y dits molts il·lustres senyors concellers han respost a dit síndich
que ja se havie comunicat dit paper ab lo savi
Consell de Cent y que en ell se havie tingut reparo en lo que en aquell sea // 171r // instava en
orde a anomenar la ciutat senyors del Consell
Real per a conferir la matèria ab los anomenats
per lo il·lustríssim consistori dels senyors deputats y ohidors, tenint com tenia lo dit savi Consell de Cent de antemà comesa esta matèria als
molt il·lustres senyors consellers y vuyt personas, y que se havia resolt que aquest mateix reparo fos comès també als dits molt il·lustres senyors concellers y ditas vuyt personas, per so,
que com los afers que havian sobrevingut estos
dias en dita casa de la ciutat per causa de las insaculacions y demés no havian pogut enténdrer en
lo dit, però que si per res per lo Consell de Cent
pròxim ho esaltarian y quant no puga ser ho dexaran encomanat als molt il·lustres senyors consellers vinents, per a què en lo primer Consell de
Cent ho tracten. Y també han dit dits senyors
consellers a dit síndich que la causa de no haver
tornat la resposta al il·lustríssim consistori era lo
haver volgut aguardar a tornar dita resposta fins
a que se pogués tornar més substància, ço és, ab
la resolució en orde a dit paper.

Excelentísimo señor duque de Bounouville.

Divendres, a XXIIII. En aquest die me han ordenat ses senyories a mi, scrivà major del General,

a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
169v i 170r del trienni 1677-1680.

a. a continuació tres certificacions transcrites a l’Apèndix 2,
pàg. 1302.
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cusís en lo present dietari una fe auctèntica del
doctor en medicina Joseph Barraders y Francesch Talarn, de la ciutat de Tortosa, de com
Joseph Gregori Alaix, scrivent ordinari del magnífich racional del General y present casa de la
Diputació, continua en la malaltia que pateix,
per rahó de la qual no·s pot posar-se en camí per
a venir a continuar en la servitut de son offici,
com més llargament en dita fe és de véurer. La
qual és assí cusida signada de lletra A.
171v

Barthomeu Roig, notari, servint lo offici de scrivent ordinari de la escrivania major, que muntàs
al aposiento de dit receptor dels fraus per a véurer si era de receptor. Y no lo trobà en dit aposiento ni en dita casa del General y Bolla. Y aleshoras dit senyor oïdor militar digué s’esperaria
fins a dos quarts de las quatre de dita tarda, com
en effecte lo sperà. Fins als dits dos quarts de
quatre havia sperat a dit receptor dels fraus, y
que no havia acudit. Al que foren presents per
testimonis Ramon Alemany, mercader, y Anthoni Tallandes, corredor de orella, ciutedans
de Barcelona.

Disapte, a XXVI. En aquest die me han ordenat a
mi, scrivà major del General de Catalunya, cusís
en lo present dietari una carta de sa magestat del
rey, nostre senyor, que Déu guarde, dada en
Madrit a 18 del corrent mes de novembre, la
qual és assí cusida, signada de lletra B y del thenor següent:

Dimecres, a XXX. En aquest die són estats extrets en concellers de la present ciutat: primo,
don Joseph Marlès; secundo, lo doctor micer
Joan Joffre; tercio, lo doctor micer Lluís Pagès;
quarto, Joseph Cabrera, mercader; quinto,
Onofre Stalella, cirurgià; sexto, Amador Soler,
scudeller.

«Ela rey.
Diputados. Haviendo visto tres cartas de 18 de
junio y 22 de octubre de este año y lo que en ellas
me representáis en orden al zelo y fineza con que
obedecistéis mis órdenes en assistir a los juramentos del marqués de Leganés y duque de Bournonville que prestaron para el ejercicio de los cargos
de virreyes y capitanes generales de esse Principado, y como lo ejecutásteis en confianza de que os he
de cumplir lo offrecido acerca de mi ida a él, he
querido responderos que me hallo con entera satisfacción de vuestra fidelidad y amor a mi real servicio, y ha sido de mi estimación el que havéis mostrado en estas ocasiones, que con las demás lo
tengo muy presente, esperando que los negocios públicos me darán en breve lugar de poder cumplir
el desseo que tengo de consolaros y favoreceros con
mi presencia, como lo solicitáis, para jurar vuestras constituciones y privilegios, como lo merezen
tan buenos vasallos. Dada en Madrid, a XVIII de
noviembre, MDCLXXVIII. Yo, el rey.

Desembre
172v

Vidit Petrus Preses. Franciscus de Berbegal, secretarius. Vidit don Petrus Villacampa, regens. Vidit don Michael de Çalba. Vidit don Raphael de
Vilosa, regens. Vidit Xulve, regens. Videt, Fernandez ab Heredia. Vidit marchio de Castellnovo. Vidit don Ludovicus Matheu, regens. Vidit
don Anthonius de Calatayud.»
172r

Dimars, a XXVIIII. En aquest die, a les tres horas
de la tarda, lo il·lustre senyor Francisco Marí,
oïdor militar, és baxat en la Llotja del mar de la
present ciutat y s’és conferit en la casa del General y Bolla a effecte de conferir-se al aposiento
del receptor dels fraus per a véurer los fraus se
havian comesos en lo corrent mes. Y digué a
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
171v i 172r del trienni 1677-1680.
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Dijous, a primer de desembre, MDCLXXVIII. En
aquest die ha fet relació a ses senyories lo síndich del General essent conferit lo die de aïr ab
sa excel·lència per altres cosas li digué sa excel·lència que digués a ses senyories que la Diputació tenia un tèrcio de importància y un
mestre de camp de molta experiència y que havie merescut molt de sa magestat, y que no era
rahó inquietar-lo ni llevar-li ses senyories lo que
fins ara havia acostumat tenir, comprenent dit
síndich, ab lo que sa excel·lència digué que volia
sa excel·lència dir-ho de la administració, dels
vestits, mitjas, sabates y demés dels soldats de
dit tèrcio, y que axí digués a ses senyories que
posasen remey en lo dit fet per a què dit mestre
de camp restàs content.
Divendres, a II. En aquest die lo il·lustre senyor
oïdor ecclessiàstich és baxat a la Llotja de la mar
de la present ciutat y s’és conferit en la casa del
General y en lo aposiento del receptor dels fraus
per a véurer en aquell los fraus se havian comesos en lo mes de novembre proppassat. Y se han
trobat los següents:
Primo, tres canas, sinch palms, drap vint-y-quatre, que és de número 14.
Ítem, una cana, sis palms, vint-y-quatre, de número 37, après tot de la botiga de Basiroch y
doctor Poal.
Divendres, a III. En aquest die ha fet relació lo
doctor Pere de Cardona, servint lo offici de síndich del General, com de orde del il·lustrísim
consistori lo die de ahir se conferí ab lo noble //
173r // regent la Real Cancellaria, a effecte de
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dir-li, com li digué, que lo il·lustríssim consistori havia tingut una carta la stafeta passada de son
agent, en la qual avisà que se havia enviat al excel·lentísim senyor llochtinent y capità general
un despaig de sa magestat, Déu lo guarde, en
orde al que de orde del il·lustríssim consistori se
suplicave a sa magestat per lo molt il·lustre senyor embaxador en la cort del despaig del decret de execució de la contrafacció de la galera
de Gènova. Y juntament que dit síndich, de
orde de dit il·lustríssim consistori, se era conferit per dit effecte ab lo excel·lentíssim senyor
llochtinent, lo qual li havia dit que dit despaig
de sa magestat tal havia entregat al Consell
Real, y que axí se acudís a ell. Vist lo que lo
il·lustríssim consistori, per medi de ell, dit síndich, instave al dit noble regent la Real Cancellaria, la expedició de dit decret de execució y la
execució de dit despaig de sa magestat, en
quant aquell no encontràs ab alguna constitució
o capítol de Cort, a tot lo que ha respost dit noble regent la Real Cancellaria que ja se veja que
lo il·lustríssim consistori no havia de instar sinó
cosa que fos conforme y no contra las constitucions, y que lo die antecedent havia tingut las
tres salas juntes per lo despaig de dit decret de
execució, y que la semana entrava continuaria lo
juntar-la fins a haver-se acabat de despatxar.
173v
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Dilluns, a V. En aquest die lo magnífich Pau Pejoan, en quiscun dret doctor, ciutedà de Barcelona, com a procurador de Maurici Trias, cirurgià de la vila de Cardona, bisbat de Çolsona,
obtenint lo offici de tauler, guarda y receptor
dels drets del General de la taula de dita vila de
Cardona, consta de la procura en poder de Joan
Malet, notari de dita vila, a 19 de octubre pròxim passat, que·s assí cusida, signada de lletra A,
en dit nom, constituït personalment en lo consistori de ses senyories, ha renunciat lo dit offici
de tauler, guarda y receptor del General de dita
vila de Cardona que son principal obtenie pure
et libere, en mà y poder de ses senyories, suplicant-los sien servits admètrer-li la dita renunciació. E ses senyories, attesa la certificatòria feta
per lo magnífich racional de la present casa,
que·s assí cusida, signada de lletra A, ab lo qual
consta que dit Maurici Tries no deu quantitat
alguna al General per rahó de dit son offici, li ha
admesa aquella si et in quantum per capítols y
actes de Cort los és lícit y permès. Presents per
testimonis Joseph Blanc y Jaume Caçà, vergers.

de sa magestat, a hont ere anat embaxador del
General y ciutat de Barcelona, havent donat la
dita notícia lo dit senyor compte al il·lustríssim
y reverendíssim senyor deputat ecclessiàstich
per medi de Joseph Sauleda, cavaller, y Joseph
Quintana, ciutadà honrat de Barcelona, an enviat la benvinguda a dit senyor compte.
Divendres, a XVI. En aquest die, a les onse horas
de la matinada, és vingut en la present casa a
despedir-se de ses senyories lo excel·lentíssim
senyor don Francisco de Besan, grande de Espanya, marquès de Santa Cruz y general de las
galeras de Espanya, lo qual han rebut, ço és,
magnífichs assessors, advocat fiscal y oficials,
mestres y // 175v // altres, baix al replà de la scala, y los senyors oïdors militar y real al cap de la
scala de aquella, ab verguers, ab masses altas devant. Y tots tres junts se’n són entrats en la capella petita, que estave molt ben parada. Y després de haver feta oració se’n són anats per lo
terraplè dels tarongers, dret a la porta de la Sala
dels Reys, a la qual estaven els demés consistorials aguardant dit excel·lentíssim senyor, posant-lo al mitg. Y tots junts, consistorialment,
se’n són entrats en lo consistori fent-se las degudas cortesias en lo entrar a las portas, anant
devant los magnífichs assessor, advocat fiscal y
officials mestres y demés. Y arribats en lo dit
consistori, fent-se las mateixas cortesias, y se són
assentats sota lo doser de dit consistori, posantse sa excel·lència al mitg del senyors deputats. Y
allí, després de haver rahonat un ratet, se despedí de ses senyories, y junts, ab la mateixa conformitat que eren entrats, se’n tornaren per lo
mateix camí, acompanyant al dit excel·lentíssim
senyor tot lo il·lustre consistori pel fins al capdemunt de la scala, despedint-se dit excel·lentíssim senyor de ses senyories ab moltas cortesias y
molta demostració de agraïment, y los magnífichs assessors, advocat fiscal, officials y demés
lo acompanyaren fins baix al replà de la scala,
fent-se moltas cortesias.a
176r

Disapte, a XVII. En aquest die me han ordenat
ses senyories a mi, scrivà major del General, cusís en lo present dietari una carta de sa magestat,
Déu lo guarde, en orde a les cortesies que
deuen usar ses senyories ab los senyors que tenen obligació de visitar, com més llargament en
dita carta és de véurer, que·s signada, de lletra A
y del thenor següent:

Dimecres, a XIIII. En aquest die és tornat en lo
consistori de ses senyories lo il·lustre senyor oïdor militar que estave desganat.

«Elb rey.

En aquest mateix die, havent tingut ses senyories notícia que ere arribat en la present ciutat lo
senyor compte de Plasència, tornant de la cort

a. a continuació una certificació i una procura transcrites a
l’Apèndix 2, pàgs. 1302-1303.
b. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
173v i 174r del trienni 1677-1680.
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Diputados. Por lo que me representásteis en carta
de 8 de octubre deste año, he entendido los motivos
que os han obligado a suplicarme sea servido de
daros forma de lo que havéis de observar en las visitas y bienvenidas de alguna pessonada que llegan a essa ciudad de Barcelona. Y haviéndose
considerado la materia he resuelto que en semejantes casos se observe lo siguiente:
Que el visitar todo el consistorio de diputados y oidores de quentas con las insignias de su representación sólo se ha de reservar a mi real persona y a
las demás personas reales y a mis lugartenientes
generales en esse Principado y condados que lo
fuessen actualmente, sin que por haverlo sido se
haya de acer más que lo dispuesto con las demás
personas que abajo se dirán.
Que en quanto a los demás se continuen estas visitas haciéndose solamente por dos de los diputados
o oidores de quentas de la Diputación, y sea a todos los presidentes de los tribunales inmediatos a
mi real persona, a grandes consejeros de Estado,
virreyes de Nápoles, Sicilia, Cerdeña, Aragón y
Valencia, governadores de Flandes y Milán y embaxadores de Roma, Alemania y Francia, que
son las dignidades y puestos de // 176v // primer
grado de mi monarquía. En esta conformidad, os
encargo y mando lo ejecutéis de aquí adelante,
que assí es mi voluntad. Dada en Madrid, a VIII
de desiembre MDCLXXVIII. Yo, el rey.
Vidit Petrus Preses. Franciscus de Berbegal, secretarius. Vidit don Petrus Villacampa, regens. Vidit don Raphael de Vilosa, regens. Vidit don
Anthonius de Calatayud. Vidit don Georgius de
Castellvi. Videt, Fernandez ab Heredia. Vidit
marchio de Castellnovo. Vidit don Ludovicus
Matheu, regens.»
Dilluns, a XVIIII. En aquest die me han ordenat
a mi, scrivà major del General, cusís en lo present dietari una certificatòria en escrits del doctor en medicina Joan Alòs, ab la qual fa fe com
Ramon Cortada, credenser dels draps de la Bolla de Barcelona, continua ab los mateixos atxaques per los quals està impedit de poder exercir
dit son offici, com més llargament en dita certificatòria és de véurer, que·s assí cusida, signada
de lletra B.
En aquest mateix die, obtinguda primer hora
per medi del síndich // 177r // del General per a
las onse de la matinada, són anats ses senyories,
consistorialment, ab verguers y massas, ab cotxes, acompanyats de molts officials de la present
casa de la Diputació, a visurar lo excel·lentíssim
senyor llochtinent y capità general de sa magestat, Déu lo guarde, en lo present Principat, a effecte de dir-li y representar-li com ere facultatiu
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del consistori de ses seyories lo vestir als soldats
del tèrcio ab què lo General de Catalunya està
servit a sa magestat, Déu lo guarde, y que la deliberació feta als 21 de nohembre pròxim passat, la havien poguda fer sens que per rahó de
aquella se haje de fer prejudici a algú als officials
de dit tèrcio, per ésser propi del vehedor y pagador lo cuidàs de dits vestits, y en totas de la líbera disposició del consistori, y per dit effecte entregaren a sa excel·lència un vot dels magnífichs
assessors, advocat fiscal del General y un de los
consulens, lo qual és assí cusit, signat de lletra D
y del thenor següent:
«Vota.
En lo fet consultat als magnífichs assessors, advocat fiscal y doctors infrascrits aserca si la deliberació feta per lo il·lustríssim consistori dels
senyors deputats y oïdors del General de Catalunya lo die de 21 de nohembre, 1678, contenint que per la facilitació de continuar lo real
servey de sa magestat, Déu lo guarde, ab lo tèrcio que de present serveix lo General en defensa
del Principat, lo magnífich racional de la present casa, y en dit nom, vehedor y comptador
de dit tèrcio que ordena al pagador de aquell se
vaja retenint en favor del General dos sous quiscun die de cada soldat de dit tèrcio per lo valor
del vestir fins que vinga ocasió de campanya, y
en tal cas, no acabat de retenir-se lo valor de dit
vestir, no se li ature més que un sou quiscun die
durant la campanya, y axí mateix que als soldats
malalts que·s troban en Barcelona de dit tercio,
attès que no se lo dóna pa de munició per los
officials del rey, nostre senyor, que per rahó del
vestir no se’ls detinga quiscun die més de un
sou, com // 177v // en dita deliberació com més
llargament se conté, encontra ab las perrogativas que competexen o poden competir per
qualsevol causa o rahó als officials, encara que
majors de dit tèrcio, vistos los capítols 7 de las
Corts del any 1547 y altres aplicables, y particularment los al·legats en dit capítol 7 y los privilegis en aquell mensionats, vist lo capítol 64 de las
Corts del any 1599, vista la deliberació de 15 de
janer, 1674, vistas differents sentèncias de visita
y la observança de la present casa considerada,
resultant de differents deliberacions y exemplars,
vista la disposició del dret comú aserca la distribució dels vestits en los soldats y per quinas personas corra, vist lo que se havia de véurer, attès
y considerat que segons dit capítol 7 y altres en
ell allegats y privilegis allí refferits los diputats y
oïdors de comptes del General de Catalunya tenen la líbera administració dels drets y bens de
la Generalitat, de tal manera que ninguna altra
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
176v i 177r del trienni 1677-1680.
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persona de qualsevol preheminensia y auctoritat
que sie se’n puga entremètrer, com literalment
se llig en dit capítol 7 en individuo, en las ocasions se són offertas fins lo die de vuy, particularment en la més moderna, és a saber, en los
serveys fets per la Generalitat en temps de invasions enemigas com són en lo any 1597, que lo
françès invadí los comptats de Rosselló y Cerdanya y altres parts de Catalunya, y en lo any
1639, // 178v // que las armas francesas posaren
siti en lo castell de Salsas, y modernament en las
presents guerras, se han vistos los llibres de dietaris, deliberacions y registres, dels quals apar
que las instruccions fetas als officials del tèrçio,
com són los magnífichs racional y regent los
comptes o altres servint per ells los puestos de
vehedor y pagador, sempre se’ls ha ordenat lo
que havian de obrar en orde al pagament dels
officials y soldats, ab expresa clàusula de independència de qualsevol altra persona que del
consistori. Y axí mateix, en totas ditas ocasions,
lo consistori ha ordenat lo que li ha aparegut de
major conveniència per a la satisfacció y continuació del servey en orde a la subsistència y assistència del tèrcio.

bució de las Generalitats, com també per la superioritat que lo consistori sempre se ha reservat
respecte dels vehedors y pagadors de sos regiments y tèrcios per rahó de las pecunie que administraran de la Generalitat és innegable que
tant respecte de dita administració y dels diners
que administren dits vehedors y pagadors la líbera y natura disposició és estada sempre y és
vuy del consistori.
Attès y considerat que per las pecunias que administran los diputats de la Generalitat y los vehedors // 179r // y pagadors en ocasions de tèrcios ne poden ses sindicats los predits en la visita
del General, com resulta de differents sentèncias de visita ésser estats querelats.
Attès y considerat que lo orígen de vestir lo General de Catalunya los soldats del tèrcio és modern y tingué principi en dita deliberació de 15
de janer, 1674, a representació del excel·lentíssim tunch llochtinent general, al molt il·lustre
deputat ecclessiàstich que aleshores era, de què
se veu que dit excel·lentísim llochtinent general
respongué ésser facultatiu als deputats axí lo
vestir los soldats com la forma ab què havian de
ser vestits.

Attès, així mateix, y considerat, que en diversas
ocasions se lligen differents ordes als monicionats dels regiments y tèrcios fets per lo General
y caucions per ells prestades als deputats, tant
en orde a las tendas, monicions y armas y altres
caucions prestades per differents capitans dels
tèrcios en orde a las armas se entregan als soldats y de las banderas per los alférez, las quals
caucions totas són a favor del consistori.

Per ço y altrament, dits magnífichs assessors,
advocat fiscal y doctors infrascrits, són de vot y
parer que dit il·lustríssim consistori dels deputats y oïdors del General de Catalunya han pogut fer la deliberació mencionada y contenguda
en jornada de 21 de nohembre, 1678, sens que
per rahó de aquella se haje fet prejudici algú a
altre official o officials de dit tèrcio, axí perquè
la matèria en ella contenguda és propria del vehedor y pagador. Y en tot cas de la líbera disposició y mutual del il·lustríssim consistori. Y axí
ho presenten en Barcelona, als 15 de desembre,
1678.

Attès que de dit capítol 64 de las Corts del any
1599, a hont se llig la forma ab què havien de
ser armadas las quatre galeras ab què lo Principat serví en dites coses, se reserva la nominació
de offici de vehedor, provehedor, comptador y
pagador y altres allí expressats als deputats y oïdors, y que axí mateix lliguessen ab beneplàcit
del consistori respecte // 178v // a ésser revocats.
Attès y considerat que la líbera admnistració en
lo sou dels soldats, com a distribució de las pecunias de la Generalitat, sie segons dits capítols
de Cort y privilegis per la grandesa y clemènsia
dels sereníssims reys, nostres senyors, dels diputats del General de Catalunya ab sos dependents
y emergents, privative a qualsevol altra persona,
és ben cert que la matexa facultat tenen en disposar aserca dels vestits, com sien part del sou o
stipendi militar que serveix en lloch de aliments
y lo vestir en bona jurisprudència continetur appellacione alimentorum. Y axí, en lo còdigo tant
justiniano com theodossiano, després dels títols
de annona militari se seguexen los militari veste, ab què axí, per rahó de administració y distri-

Guitart, assessor. Figuerola, fiscalis Generalis advocatus. Blanxart, assessor subrogatus. Valencia,
consulens.»
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Dimars, a XX. En aquest die, absent lo il·lustríssim y reverendíssim deputat ecclessiàstich, són
anats ses senyories a fer la regonexensa general
en las botigas de la present ciutat y altres parts
de aquella per a véurer si se cometian fraus al
General, la qual han feta ses senyories com és
acostumat ab assistència dels officials infrascrits,
ço és, ab lo senyor deputat militar, lo magnífich
Martí Anthoni Sulla, regent la vegueria de Barcelona, ab lo deputat real, Joseph Gelabert, alguazil extraordinari, ab lo oïdor ecclessiàstich,
don Damià de Torres, alguzil ordinari de sa magestat y ab lo oïdor real, Dionís Cordés, alguazil
ordinari de sa magestat.

Dijous, a XXII. En aquest die féu relació lo il·lustríssim y molt il·lustre senyor deputat ecclessiàstich com lo senyor compte de Plasència, embaxador que fou del General de Catalunya y ciutat
de // 180r // Barcelona en la cort de sa magestat,
ere estat en son palacio a effecte de prevenir lo
reparo que porie haver·i en orde a fer relació de
sa embaxada si havie de ser primer a la dita ciutat o si al consistori de ses senyories; y que, després de batuda un rato la matèria, havie aparegut als dits senyors deputat ecclessiàstich y
embaxadors que anàs lo dit senyor compte primer sens acompanyament a fer relació al consistori dels senyors concellers y demanar ora per a
fer la dita relació al Consell de Cent, anant ab lo
acompanyament acostumat en semblants casos.
Però que antes de anar a fer la dita relació al
Consell de Cent vingués a fer-la al consistori de
ses senyories. A què han convingut los demés
senyors consistorials, acceptat lo senyor deputat
militar, per las rahons que baix se diran. Y per
dit effecte, enviaren a dit senyor compte una
embaxada per medi de Joseph Sauleda, cavaller,
dient-li que havie aparegut a ses senyories lo
medi que havien pres lo il·lustríssim deputat ecclessiàstich y sa senyoria y que avisàs quant fos
ocasió, per a que pugués juntar-se lo consistori.
A que respongué lo dit senyor embaxador, segons la relació que després ha fet lo dit Sauleda,
que allò solament ere estat proposar, que consultarie la matèria ab los senyors concellers y
respondrie a ses senyories.

intents de enviar altre embaxador. Elegirent-se
per una y altra casa cavallers, y la primera cosa
ventilaren en la conferènsia fonch qual de las casas avia de ser primera en visitar la una a la altra.
Convingueren en què vostra senyoria il·lustríssima anàs primer a la ciutat, dissimulant únicament aquest prejudici los nostres elets per evitar
lo major se seguirà al servey del rey de dilatar la
elecció de embaxadors, y que se alternàs en las
subsegüents conferèncias, y axí o estila en sas
despedidas lo embaxador compte dea // 181r //
Plasència. Presuposades estas cosas lo meu parer
és que, essent estos actes continuats, tant en las
conferències com en las visitas del embaxador,
no se altere cosa en esta matèria, sino que proseguint la alternativa vinga lo compte embaxador
primer que a casa la ciutat a la de vostra senyoria
il·lustríssima donar rahó de sa embaxada, puix sa
última fonch anat a casa la ciutat.»
Poch aprés vigué lo secretari de dit senyor embaxador y digué a ses senyories que encara no
tenie la resposta de la ciutat lo senyor compte,
son amo, que se servissen ses senyories de detenir-se un poch en lo consistori. Com ó feren
fins a las dotse horas de mitx die; y com no tinguessen altra avís, se disgregaren.
Divendres, a XXIII. En aquest die me han ordenat ses senyories a mi, scrivà major del General,
cusís en lo present dietari una súplica dels cònsols de la confraria dels blanquers de la present
ciutat ab què pretenen poder aportar toldo per
lo present Principat sens aportar albarà de guia,
y una relació en scrits al peu de la dita súplica
continuada dels magnífichs assessors ordinaris y
advocat fiscal del General y present casa de la Diputació, ab la qual declaran no poder-se aportar
toldo de uns llochs a altres del present Principat
sens aportar albarà de guia, com totas estas cosas
en dita súplica y relació més llargament són de
véurer que·s assí cusida, signada de lletra C.

«Parera del molt il·lustre senyor deputat militar.
Molt il·lustre senyor.
Havent ohit lo docte vot de vostra senyoria
il·lustríssima sobre la intel·ligència // 180v // donada per lo senyor compte de Plasència, embaxador de vostra senyoria il·lustríssima y la ciutat de
Barcelona, al rey, nostre senyor, que proposa
anar primer a donar rahó a dita embaxada al consistori dels senyors consellers, després a vostra senyoria il·lustríssima, immediatament als senyors
consellers y savi Consell de Cent. Ans de dir mon
parer é de passar a fer memoria a vostra senyoria
il·lustríssima, que quant en aquest il·lustre consistori se comensà a tractar de la persona sepodria
elegir per embaxador, se escusà lo molt il·lustre
senyor deputat ecclessiàstich, dient no conexia
los subjectes, y me compel·lí a que jo insinuàs alguns. Y luego proposí la persona del senyor
compte de Plasència y ajustí que, conferint vostra senyoria il·lustrísima esta matèria ab la ciutat,
li participà esta elecció, perquè lo acertar de ella
facilitàs lo conveni entre las dos casas y apartàs los
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a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
179v i 180r del trienni 1677-1680.
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Disapte, a XXIIII. En aquest die vingué en lo
consistori de ses senyories lo secretari del senyor
compte de Plasència, embaxador del General de
Catalunya y ciutat de Barcelona, per a dir a ses
senyories, de part dit senyor compte, com estave disposat per a fer relació de sa embaxada, que
diguessen ses senyories a la part a hont havie de
anar primer, si a la ciutat o al consistori de ses
senyories. A què li fonch respost que en conformitat de la correspondència que sempre havien
practicat la ciutat y Deputació, essent dit senyor
compte anat primer a despedir-se de la ciutat en
sa partida, devie venir primer ara a la tornada en
casa la Diputació a fer relació de sa embaxada.
a. a continuació una súplica i una relació transcrites a
l’Apèndix 2, pàg. 1303.
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Incipit annus a Nativitate
Domini MDCLXXVIIII.

[ 1679 ]
182vr

184r

Divendres, a XXX. En aquest die, havent fet relació en lo consistori de ses senyories lo il·lustríssim y reverendíssim senyor deputat ecclessiàstich de com lo excel·lentíssim senyor compte de
Plasència ere estat en son palasio a effecte de representar-li lo desconsuelo ab què·s trobave de
no poder tenir contents los dos consistoris de
Deputació y ciutat, respecte de voler la dita ciutat que anàs allà a fer relació de la embaxada primer que venir en la present casa de la Deputació, y que estimarie a ses senyories vessen lo
medi més convenient del convenir-se ab la dita
ciutat, per medi de Joseph Cavaller han enviat
embaxada a dit senyor compte de Plasència,
dient-li que ses senyories estaven molt gustosos
y satisfets del modo ab què havie procehit lo dit
senyor compte en la embaxada, però que en
manera alguna havian de sercar medi per ajustar
a hont havia de anar dit senyor compte a fer relació de la embaxada, quant en observansa de la
bona correspondència de las dos casas de Deputació y ciutat, tocave a la Deputació lo venir a
fer primer la dita relació, essent anat primer a
despedir-se de la ciutat quant se partí per a la
Cort.

Gener
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Disapte, a VII. En aquest die ha fet relació lo
doctor Pere de Cardona, servint lo offici de síndich del General, com, de orde del il·lustríssim
consistori, se és conferit ab los molt il·lustres senyors consellers y los ha dit que per haver entès
lo il·lustríssim consistori que dit die a la tarda
dits molts il·lustríssims senyors consellers, per a
què proposassen a dit savi Consell de Cent lo
negoci del frau de las perlas o la suplicació del
il·lustríssim consistori o paper per dit síndich
acerca de dit fet, entregat als molt il·lustres senyors consellers passats, y del què ja en dies
atràs havia dit síndich parlat de orde del il·lustríssim consistori als molt il·lustres senyors consellers que vuy són, per lo molt desitjavan aixir
d’estas diffarèncias y per lo molt estavan instats
de la persona a qui ditas perlas foren apresas. Y
que dits molt il·lustres senyors consellers li han
respost que eran moltas las matèrias que dit die
tenian de tractar y proposar al savi Consell de
Cent, y que, no obstant axò, farian tot lo possible en proposar lo dit fet de las perlas eo dit paper per la molta gana tenian de donar gust al
il·lustríssim consistori y axí de la diffarència entre las dos casas aserca de dit fet o frau de ditas
perlas.a
a. a continuació una certificació transcrita a l’Apèndix 2,
pàg. 1303.
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Dimecres, a XI. En aquest die me han ordenat a
mi, scrivà major del General de Catalunya, cusís
en lo present dietari una certificatòria del doctor en medicina Jaume Fontana, ab la qual fa fe
com lo doctor Francesch Genís, canonge de la
Santa Iglésia de Lleyda, receptor de la Bolla de
Barcelona, ha estat indispost y desganat des de
dotse de octubre proppassat de 1678 fins a nou
del present y corrent mes de janer del present y
corrent any 1679. Y vuy continua ab sa malaltia,
imposibilitat de poder acudir a la obligació de
son offici, com més llargament és de véurer ab
dita certificatòria, que·s assí cusida, signada de
lletra A , y per ço ésser feta certificatòria.
En aquest mateix die me han ordenat ses senyories a mi, scrivà major del General de Catalunya,
cusís en lo present dietari una carta que han rebut del molt il·lustre senyor compte de Plasència, // 184v // embaxador que fou del General de
Catalunya y ciutat de Barcelona en la casa de sa
magestat, ab què dóna notícia de la pretensió té
la ciutat de que vaje a fer relasió a aquella casa y
savi Consell de Cent primer que no a la present
de la Deputació y consistori de ses senyories de
sa embaxada y una escriptura que és estada presentada a dit senyor compte a instansia del síndich de la dita ciutat de Barcelona, requirint lo
vaje a fer la dita relasió de sa embaxada anant
primer a la ciutat que venir al consistori de ses
senyories, com més llargament és de véurer ab
la dita carta y requesta. Los quals papers són assí
cusits, signats de lletra B et C. A la qual carta
fonch respost per ses senyories que lo die de
demà juntarian personas dels tres estaments per
a respòndrer de sa resolució, com llargament en
registre.
Dijous, a XII. En aquest die, a las nou horas de la
matinada, se són juntadas en la present casa de
la Deputació, convidades per orde de ses senyories, las personas dels tres estaments baix escritas y següents, ço és, per lo estament ecclessiàstich, los senyors: fra dona Casamitjana, abat de
Ripoll, lo doctor Sagimon Sala, cabiscol y canonge de la Seu de Barcelona, don Anton Sayol, canonge de dita iglésia; per lo militar, los
senyors: don Francisco Gamis y Falcó, Joseph
Terré y Cudina, baró de Canyellas, don Narcís
Descallar;b // 185r // per lo real, los senyors: lo
doctor micer Miquel Grimosachs, lo doctor micer Francisco Rius y Bruniquer, lo doctor micer
Carlos Costa.
Y després de haver fet entre ells la acostumada
protesta de no fer prejudici al estament de cada
a. a continuació un espai en blanc d’una 15 mms.
b. a continuació dues cartes i una requesta transcrites a
l’Apèndix 2, pàgs. 1304-1305.

hu respective per no estar assentats interpol·ladament, com pretenen, los militars y desprès los
reals per orde, y en presència de ses senyories,
los són estats llegits y donat per proposició los
sobredits papers de carta y requesta presentada
al senyor compte de Plasència, suplicant-los ses
senyories diguesse’n son sentir en orde a la pretensió de la ciutat de Barcelona. Y després de
haver conferit un rato la matèria se són disgregats, y a las tres de la tarda se són tornats juntar.
Y han aconsellat a ses senyories que responguessen al dit senyor compte de Plasència dient-li
que la relasió que havia de fer de sa embaxada
havia de ser primer en la present casa de la Deputació y consistori de ses senyories, que no en
la casa de la ciutat y savi Consell de Cent, las
que se inclinàs dit senyor compte a anar primer
en la casa de la ciutat, que no tenia que venir a
esta de la Deputació, per al effecte sobredit que
no serie oït, com en effecte fonch feta la sobredita resposta al dit senyor compte com llargament en respective.
185v

Dilluns, a XVI. En aquest die, havent rebut en
dies passats ses senyories las còpias de quatre reals cartas de sa magestat, la una sots data de 26
de setembre, 1673, escrita als antecessors de ses
senyories del trienni 1671; la altra als excel·lentíssims senyors don Vicente Gonzaga, duch de
Sant German, y últimament al excel·lentíssim
senyor llochtinent y capità general que de present és, dada en Madrit, a vuyt de desembre
pròxim passat, totas ellas en orde a la redificació
de la torre de Sant Jordi de Alfama, contruïda
en lo coll de Balaguer per a impedir las presas
que contínuament fan los moros piratas en
aquell paratge, com en ditas cartas és de véurer,
còpia de las quals és assí cusida, signada de lletra
D, la qual torre pretén lo consistori de ses senyories deu ser redificada o de pecunias de sa
magestat, Déu lo guarde, o de la religió de
Montesa, constant, com consta, córrer la guarda de la dita torre a la dita religió de Montesa,
sobre lo que ha demanat sa excel·lència informe
a ses senyories. Lo qual informe, per medi del
síndich del General, han enviat a sa excel·lència,
que és assí cusit, signat de lletra E y del thenor
següent:
«Excel·lentíssima senyor.
Los deputats y oÿdors de comptes del General
de Catalunya diuen que vostra excel·lència fou
servit, en dias passats, posar-los en llur mà quatre reals cartas de diffarents datas, la primera de
31 de janer, 1664, dos de 26 de setembre, 1673,
la una vinguda al excel·lentíssim senyor virrey y
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
185v i 186r del trienni 1677-1680.
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capità general que·s trobave aleshores y la altra al
tunch deputats, y altra de 7 de desembre de
1678 a vostra excel·lència. Totas las quals en
substància contenen la necessitat que té de reparo lo castell o torre de Sant Jordi de Alfama,a //
186r // situat en lo coll de Balaguer del present
Principat, per a impedir las moltas presas que fan
tots los dies los moros pirates en las costas de dit
coll de Balaguer, ordenant sa magestat, que Déu
guarde, que los deputats mirassen y subministrassen los medis possibles per la reparació de
dita torre perquè se puga en aquella posar la
guarda convenient per evitar tots danys y inconvenients que·s segueixen de no estar dita torra
reparada y guardada, significant també ab ditas
cartas que lo reparo de dita torra no toca a la religió de Montesa, que tant solament li toca lo
guardar aquella.
A lo que responan y representan a vostra excel·lència los dits deputats y oÿdors de comptes,
després de haver feta exacta diligènsia per a saber lo que en ordre a dit fet podian obrar, que la
dita torra no és ni és estada del General de Catalunya, ans bé, sa magestat y sa cort, en lo any
1547, apar regonegueren ser dita torra del reverent mestre de Montesa, com apar de la constitució dècima, del títol «De offici de alcayt y capitans», y encara que se haja pretés que lo
reparo de dita torre no tocaria a la dita religió
de Monteza, que sols tocaria la guarda, però de
la disposició de dita constitució dècima se veu
ésser la obligació de reparar aquella de dita religió, per tocar-li a ella la guarda, ab què à ésser
estat de obligació dels deputats es certíssim que
ab dita constitució se haguera ordenat y disposat que los deputats haguessen reparada la dita
torra, principalment estant aquella oberta y sens
portas en dit temps, com ho diu la mateixa
constitució, antes de haver manat al reverent
mestre de Montesa guardàs dita torra, perquè
per guarda aquella devia primer ser reparada, lo
que no·s féu.
De la qual constitució també ab tota evidènsia
se veu que la dita torre de Sant Jordi fou fabricada per guardar aquella marina, axí als navegants per mar com als caminants per terra, fahents fochs y fumadas corresponent a les altres
torres de guarda del present principat de Cathalunya, perquè los navegants per mar y los caminants per terra no fossen sens pensar presos o
captivats dels moros piratas.
De la constitució 9, del mateix títol «De alcayts
y capitans», se // 186v // troba, així mateix, que
la torra situada en las hillas de las Medas, davant
a. a continuació quatre cartes transcrites a l’Apèndix 2, pàg.
1305.
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de Torruella de Mongrí de est Principat, fou
construïda per lo mateix fi y effecte que fou la
torra de Sant Jordi, y que trobant-se dita torra
de las Medas, en lo any 1542, sens guarda y
provisió deguda, y necessitada de reparo, fou
disposat ab dita constitució que·s suplicat ço se
suplica a sa magestat, fos servit manar obtenir
de sa santedat confirmació y nova concessió de
las bullas que antigament foren consentides a la
fàbrica de dita torra y isglésia de aquella, fundada sots invocació de sant Miquel, y que las ditas
bullas fossen publicades per las torras y realmes
de sa magestat, que del prosehit de las ditas bullas lo quart fos de sa magestat y que las restants
tres parts se aplicassen per la obra de dita torra y
igléssia, restant a càrrech dels deputats de fer
predicar las ditas bullas y en retenir-se las despesas fahedoras per la impetració de ditas bullas, y
lo restant se tingués de convertir en la dita obra
y per las despesas occurrents per los soldats que
estarian en la deffenssió de dita torra. Ab què
apar manifestament que, no sent dita torra de
Sant Jordi del General de Catalunya, com se ha
dit, y que per las obras, tant de aquella com de
la dalt dita torra de las Medas que·s troba erigida y fabricada per lo mateix effecte que se edificà y erigí la dita torre de Sant Jordi, no se ha
gastat del diner de la Generalitat y que sols han
mediat y suplicat los deputats a sas magestats
fossen servits manar que las ditas torras estiguessen reparades y guardades per lo servey de
sa magestat y per lo benefici públich y particular
de est Principat, a més del predit se representa
també a vostra excel·lència que tota la marina
de est Principat està guardada per diffarents castells y torras y las demés de estas, com són las ditas torras de las Medas, Sant Jordi y las de Sant
Em, de Sant Feliu de Guíxols, de Mongat y altres, són per los fochs y fumadós deuhen fer per
senyal dels moros y enemichs, com està ja dit, la
conservació, reparo y guarda de las quals se fa
del Real Patrimoni, com ho rafareix Bosch en
son llibre «De títols y honors de Cathalunya»,
en lo llibre 3, capítol 14, fent diffarènsia de las
// 187r // obras se fan en ditas torras, so és, las
quals fan en ditas torras y capella corran per lo
Real Patrimoni, emperò, las demés obras que·s
fan, com són baluarts y altras fortificacions, se
fan a gastos dels diners de guerra.
Y lo predit se confirma de la observància se ha
tingut en lo present Principat en ordre a reparos
y fortificacions de torras y castells, perquè en las
ocasions que se ha offert lo reparo y fortificació
de aquells se ha fet a gastos del Real Patrimoni
de sa magestat, perquè sa magestat en diffarents
occasions, havent-se de fer y reparar diffarents
torras y castells del present Principat després del
any 1585, fou servit manar als tunch deputats
que del donatiu de las cent mília lliures li havia
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fet la cort en dit any 1585 entregassen y pagassen per las preditas obras y reparos las quantitats
necesàrias, com apar de diffarents reals ordes y
despatxos que·s troban en lo arxiu de esta casa
de la Deputació.
Las quals cosas, totas atesas y consideradas, à
aparegut a dits deputats y oÿdors ser de sa obligació representar a vostra excel·lència que no
pot córrer per llur ma la reparasió de la dita torra de Sant Jordi, y que no tenen medis per poder administrar per lo reparo de aquella, per estar privats y restrets de no poder gastar los
diners de la Generalitat sinó tantsolament per
las cosas espesificades en dits capítols. Ni altre
disposició no és possible poder fer a gastos de la
Generalitat en lo reparo de dita torra, lo que
sentan dits deputats y oÿdors de comptes lo no
haver pogut trobar medi o expedient per poder
fer de les pecunies de la Generalitat los reparos y
obras que necessitan fer-se en dita torra de Sant
Jordi, y attès lo gran dany que de no ser reparada y guardada dita torra ne resulta a la Cristiandat y vassalls de sa magestat per las moltas presas fan los moros en aquellas parts, esperan //
187v // de la pietat y clemensia de sa magestat la
manarà reparar y guardar per aquells medis més
convenients, com se li ha suplicat. Y per més facilitar lo sobredit suplican los deputats y oÿdors
de comptes a vostra excel·lència de son servey,
attesa la dita urgènsia y necessitat, mediar ab sa
magestat sie de son servey manar reparar y guardar dita torra de Sant Jordi, com axí ho esperan
de la grandesa y recto zel de vostra excel·lència.»
En aquest mateix die me han ordenat ses senyories a mi, scrivà major del General, cusís en lo
present dietari una carta del molt il·lustre senyor compte de Plasència, ab la qual posa en la
notísia de ses senyories com per ocasió de les
diffarèncias entre las dos casas de Deputació y
ciutat acerca quina de las dos havie de ser la primera a qui havie de fer relasió de sa embaxada,
havie entregats los papers de la dita embaxada a
sa excel·lència, de qui tenie llicència, per a tornar-se’n en sa casa, per a que manàs entregar-los
a ses senyories, com més llargament en dita carta és de véurer. La qual és assí cusida, signada de
lletra A.
En aquest mateix die, per medi del capità Joseph Galicano, ajudant de tinent de mestre de
camp general, ha enviat sa excel·lència a ses senyories un plech, dins del qual hi havie una carta sua, dient que a la mateixa ora y per medi de
persona del mateix puesto y sens diffarensia alguna feya la mateixa diligènsia ab la casa de la
present ciutat de enviar los papers de la embaxada que havia de entregar lo senyor compte de

Plasència a ses senyories y a la dita ciutat, en
consideració de la difficultat que se offeria aserca de la entrega de dits papers, com més llargament en dita carta és de véurer, la qual és assí
cusida, signada de lletra B.
En aquest mateix die me han ordenat ses senyories a mi, scrivà major del General, cusís en lo
present dietari una real carta de sa magestat,
Déu lo guarde, que havie de entregar lo dita //
188r // senyor conde de Plasència, aserca de sa
embaxada, la qual carta és signada de lletra F y
del thenor següent:
«Elb rey.
Diputados. Haviendo ejecutado el conde de Plaséncia, vuestro embiado, la comissión que trahía
a su cargo de representarme el estado de las cosas
de essa provincia después de la pérdida de Puigcerdán, a fin de que sea servido demandar proveer los medios necessarios para la seguridad de esse
Principado y reparo de los daños que amenazan,
he querido responderos que me han sido de toda
gratitud las representaciones que me ha hecho el
conde en vuestro nombre y que me hallo con la
particular satisfacción, que es justo del celo y
amor de tan buenos vasallos como los de esse Principado, que tendré siempre muy presente para
honrrarlos y favorecerlos como merecen, quedando enterado de las noticias que me ha dado, aunque ya lo estava yo muy distintamente, de todos los
sucessos y movimientos de essa guerra por los continuos avisos que se me han participado, siendo mi
primer cuydado la defensa de mis reynos, y muy
especialmente la de essa provincia, a cuyos naturales atiendo con singular aprecio de su lealtad,
asegurándoos que, en orden a su conservación, no
he omitido los mayores esfuerzos para su socorro,
con el grande dispendio de gente y dinero que es
notorio, los quales podéis estar ciertos se continuarán con toda aplicación, y el poner las plaças en la
buena forma que conviene para su seguridad, y
principalmente essa ciudad de Barcelona, por ser
la primera del Principado, de manera que pueda
hacer oposición a qualquier tentativa del enemigo. Y que, en consideración a lo que decís, se procurará juntamente sea efectiva y puntual la
paga de los miqueletes, para que se mantengan y
persistan en mi real servicio, no dudando yo de
vuestra fineza, que por nuestra parte os adelantaréis todo lo posible en asistir // 188v // a quanto
fuere dél, con lo qual he mandado decir al conde
vuelva a essa ciudad de Barcelona, pues ha tanto
tiempo que salió de ella y no es ya necessaria su
a. a continuació dues cartes transcrites a l’Apèndix 2, pàgs.
1306-1307.
b. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
187v i 188r del trienni 1677-1680.
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asistència en esta corte y el gasto que os ocassiona.
Dada en San Lorenzo, a XV de octubre, MDCLXXVIII. Yo, el rey.
Vidit Petrus Preses. Don Franciscus Izquierdo de
Berbegal, secretarius. Vidit don Petrus Villacampa, regens. Vidit don Raphael de Vilosa, regens.
Vidit Fernandez ab Heredia. Vidit don Anthonius de Calataiud.»
Axí mateix me han ordenat ses senyories a mi,
escrivà major del General, cusís en lo present
dietari una certificatòria auctèntica de la mercè
que féu sa magestat al present Principat y ciutat
de Barcelona de què lo dit senyor compte de
Plasència, com a embaxador del General y ciutat de Barcelona, pogués posar las armas de Deputació y ciutat en la porta de sa posada, la qual
certificatòria és assí cusida, signada de lletra G y
del thenor següent:
«Ela rey, nuestro señor, que Dios guarde, se ha servido de resolver y permitir que vuestra señoría
ponga las armas de la ciudad de Barcelona y Diputación sobre la puerta de la casa que vuestra señoría avita en esta corte, mandando que juntamente se diga a vuestra señoría que su magestad
ha venido en ello por ahora y por gracia particular en atención al favor que merezen tan buenos y
fieles vasallos como los catalanes, en la fineza con
que obran en el real servicio, y la especial que han
mostrado en los accidentes desta campaña, y también por concurrir en vuestra senyoría, demás de
la representación de las dos casas de la ciudad de
Barcelona y Diputación del Principado, el ser
miembro del brazo militar,b // 189r // que tanto
ha savido siempre grangear en las ocasiones del
real agrado de su magestad. De que aviso a vuestra señoría, para que lo tenga entendido y pueda
adelantar el tiempo en pedir audiència y besar la
mano a su magestad. La divina gracia guarde a
vuestra señoría muchos años. Madrid, 15 de agosto, 1678. Beso las manos de vuestra señoría su
mayor servidor. Don Francisco Izquierdo de Berbegal. Señor conde de Plasencia.
El papel referido concuerda con su original que
escrivió al señor conde de Plasència de orden de su
magestad en virtud de la resolución que fue servido de tomar en consulta del Consejo Supremo de
los reynos de la Corona de Aragón de 5 de agosto
deste presente año de 1678, que original queda en
los papeles de la secretaría de Cathaluña que está
a mi cargo. De que doy la presente certificación
para que conste donde combenga. Firmada de mi
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
188v i 189r del trienni 1677-1680.
b. a continuació un informe transcrit a l’Apèndix 2, pàg.
1307.
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mano y sellada con el sello secreto de su magestad,
que stá en mi poder, en Madrid, a veinte y siete de
octubre de mil seiscientos y setenta y ocho años.
Don Francisco Izquierdo de Berbegal.»

190v

Y així mateix és assí cusit y signat ab la mateixa
lletra G lo paper original que don Francisco Izquierdo de Berbegal, secretari del Consell Supremo de Aragó, scrigué a dit senyor compte de
la sobredita gràcia.

Disapte, a XXVIII. En aquest die me han ordenat
a mi, scrivà major del General, cusís al present
dietari una real carta de sa magestat, nostre senyor, que Déu guarde, ab la qual dóna notícia a
ses senyories com se havian ajustadas las paus ab
sa magestat y rey christianíssim de França, com
més llargament en dita real carta és de // 191r //
véurer, que·s assí cusida de lletra A y del thenor
següent:
«Ela rey.

Y així mateix me han ordenat ses senyories a mi,
scrivà major, cusís en lo present dietari una informació auctèntica de haver posat lo dit senyor
compte de Plasència en las portas de la posada
las sobreditas armas, la qual és assí cusida, signada de lletra H.
Dijous, a XVIIII. En aquest die lo síndich del General ha feta relació com a setse del present y
corrent mes, per orde de ses senyories, ha portat
al excel·lentíssim senyor lochtinent y capità general de sa magestat en lo present Principat la
resposta en scrits auria de fer la rectificació de la
torre de Sant Jordi, junt ab unas cartes de sa
magestat havia entregat sa excel·lència a dits senyors deputats, còpia de las quals y de dita resposta consta llargament en lo present dietari,
sots jornada de setse del corrents, signadas de
lletra D y E. Y sa excel·lència respongué mandaría ver. Y juntament digué dit síndich a dit
excel·lentíssim senyor llochtinent que, per
quant en la vila de Cervera se trobaven quatre o
sinch mília lliures prosehides del donatiu voluntari en mà de don Francisco Montaner, fos servir donar un despaix mananta //190r // a las vilas
manant de una a altres combinassen dit diner. Y
sa excel·lència respongué que no necessitarien
de dit despaig, sens que los senyors deputats
fassan sis o vuyt soldats de un tèrcio o altre a
dita vila per a comboyar dit dit, y que·ls donaria
passaport y manaria al thesorer los donàs trànsits.
En aquest mateix die me han ordenat a mi, scrivà major del General de Catalunya, cusís en lo
present dietari una fe en scrits del doctor en medicina Joan Torricabres, ab la qual fa fe com lo
magnífich Simon Miquel, regent los comptes
del General y present casa de la Deputació, ha
estat desganat y impedit de poder acudir a la
obligació de son offici des de denou de noembre proppassat de MDCLXXVIII fins a catorse del
present corrent mes de janer, com més llargament en dita fe és de véurer, que·s assí cusida,
signada de lletra B.

a. a continuació una certificació transcrita a l’Apèndix 2,
pàg. 1309.
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Diputados. Haviéndose concluido en el congreso
de Himega por mis plenipotenciarios y los del rey
christianíssimo la Paz entre las coronas de España
y Francia, he querido daros noticia dello, por lo
que de este sucesso devemos esperar la quietud de la
Christiandad y bien de mis reynos y vassallos, mediante Nuestro Señor, a quien se deven las gracias
por todo. Y os encargo que por vuestra parte las
hagáis a su divina magestad, como es justo. Dada
en Madrid a XXI de Henero MDCLXXVIIII. El rey.
Vidit Pretrus Preses. Don Franciscus Izquierdo
de Barbegal, secretarius. Vidit don Petrus Villacampa, regens. Vidit don Raphel de Vilosa, regens. Vidit Xulve, regens. Vidit don Georgius de
Castellvi. Vidit marchio de Castellnovo. Vidit
don Luis Matheu, regens.»
Diumenge, a XXVIIII. En aquest die són vinguts
en la present casa de la Deputació y consistori
de ses senyories mossèn Francisco Senjust y
Pagès, donsell, y Jacinto Sagrera, ciutedà honrat de Barcelona, ab una embaxada de part dels
senyors concellers dient com los dits senyors
consellers y savi Concell de Cent havian deliberat fer demostracions públiques de luminàries
per la conclusió de las Paus Generals entre las
dos coronas de Espanya y França, y per a què
fossen més lustroses estimarien a ses senyories
fossen servits acompanyar-los en uns mateixos
dies. A què han respost ses seyories que mirarien lo fahedor y en tot procurarien dar gust a la
ciutat.
En aquest mateix die Erasma de Lana y Fontanet, donsell, y Joan Argila, ciutedà honrat de
Barcelona, són anats ab embaxada per part de
ses senyories als molt il·lustres senyors consellers de la present ciutat dient-los com lo il·lustríssim y molt il·lustre consistori del senyors diputats, en demostració de alegria per lo ajust de
las Paus entre las dos coronas de Espanya y
França, havia deliberat fer lluminàrias. Y que
per a què fossan més lustrosas las faria los matexos dias // 191v // que la ciutat las faria.
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
190v i 191r del trienni 1677-1680.

Dilluns, a XXX. E aquest die se cantà lo Tedeum
Laudamus a la Seu de la present ciutat en acció
de gràcies per lo ajust de las Paus. Digué de
pontifical lo il·lustríssim y reverendíssim archebisbe bisbe de Barcelona, deputat ecclessiàstich.
Assistí lo excel·lentíssim senyor lochtinent y capità general de sa magestat, Déu lo guarde, en
lo present Principat, ab la Real Audiència. Y los
senyors concellers, ses senyories, no·i açistiren.
En aquest mateix die se comensaren las luminàrias, y se continuaran los dimars y dimecres primer vinents en la sala de sant Jordi, y en lo balcó
de aquella ere lo pendó de sant Jordi. Assistiren
los menestrils, trompetas y timbalas fent música
matí y tarde, fins a las deu hores de la nit, tota la
present la casa. En las finestras y cornisas ý havie
llanternas, y al balcó y finestras de la part de
Sant Jaume dotse atxas, quatra al dit balcó y dos
a cada finestra.
Dimars, a XXXI. En aquest die són estades publicades en los llochs acostumats de la present ciutat las Paus Generals entre las dos coronas entre
Espanya y França si y conforme lo memorial estampat que·s assí cusit, signat de lletra A.
En aquest mateix die, obtinguda primer hora
per medi del síndich del General, són anats ses
senyories consistorialment, ab verguers, ab massas altas, ab cotxes, acompanyats dels officials de
la present casa de la Deputació y altres officials
del General, a visitar lo excel·lentíssim senyor
llochtinent y capità general de sa magestat, Déu
lo guarde, en lo present Principat, y li han donada la norabona de ésser-se publicada la Pau General entre las dos coronas de Espanya y França.
Són estats rebuts dea // 192r // sa excel·lència ab
molta demostració de contento, y després de
haver rahonat un rato, havent-se fet las degudas
cortesias, se’n són tornats en la present casa ab lo
mateix acompanyament.

Febrer
Dimecres, al primer de febrer, MDCLXXIX. En
aquest die, per medi dels senyors don Lluís de
Josa, ardiaca de Santa Maria del Mar y canonge
de la Seu de la present ciutat, Joseph Jarre y Codina, donsell, baró de Canyelles, y Francisco
Rius y Bruniquer, ciutedà honrat de Barcelona,
han enviat ses senyories una embaxada al excel·lentíssim senyor llochtinent y capità general
de sa magestat, que Déu guarde, en lo present
Principat, participant-li la deliberació per ses senyories presa lo dia present de haver extinguit lo
a. a continuació cinc documents transcrits a l’Apèndix 2,
pàgs. 1309-1310 i un imprès: «Edicte manat publicat...» Rafael Figueró. Barcelona, 1679. F. Bon. 7914.
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tèrsio del General y present casa de la Deputació per los motius en la dita deliberasió expressats, y un paper de embaxada, que·s assí cusit,
signat de lletra B, suplicant a sa excel·lència sie
servit demanar ordene als governadors de las
plaças a hont se troba lo dit tèrsio dexen librament tornar-se’n los officials y soldats de aquell
en sas casas des del die de catorse del corrent inclusivament fins lo qual estaran socorreguts.
Són anats los dits senyors embaxadors ab verguers y massas altas, acompanyats de alguns officials del General, anant ab cotxes. Y al cap de
un bon rato són tornats en la present casa ab lo
mateix acompanyament, y han fet relació en lo
consistori de ses senyories de com sa excel·lència los havie rebuts molt gustós y que, després
de haver-li explicat la embaxada, havie respost
que en quant a la deliberasió presa per los deputats de extinguir lo tèrsio ab què servie la Generalitat durant lo temps de la guerra, veya que
per ser los capítols de Cort tant restrets no podian continuar, y que en orde a donar licènsia
als soldats en los puestos // 192v // estiguessen y
als officials comendants per a què los dexassen
anar, que en ninguna manera ho feria sens que
primer ho participàs a sa magestat, que no duptave se’n donarie per servit. Y luego, per a dir
que de sa part al molt il·lustre consistori la conveniència li apareixie ser de sa magestat se conservàs eixa gent veterana y de la provínsia per a
què, disgregant-se, serie anyedir lladres y vagamundos als molts que·y havie, y que si·s pogués
cobrar lo atrassat, fent-hi los deputats lo possible, devian las universitats al donatiu voluntari
destinat per los dos tèrsios provinsials reformant-los, porie aplicar-se est diner per lo socorro de la dita gent veterana, y entretant aguardar la providènsia que sa magestat serie servit
donar.
Divendres, a III. En aquest die lo il·lustre senyor
oÿdor militar és baixat en la Llotja de la mar de
la present ciutat y la casa del General de aquella
y en lo aposiento del receptor dels fraus del General per a véurer los fraus se havian comesos en
lo mes de janer proppassat. Y se trobaren los següents:
Primo, un guardapie de escarlatina comensat a
cusir ab quatre tallas, apprès per frau de Bolla de
casa de mestre // 193r // Gurina, sastre.
Ítem, tres palms y mitg sargeta escarlatina après
per frau de Bolla de casa mestre Joan Bandament, sastre.
Ítem, sinch canas xamallot bort, per frau de Bolla, de casa mestre Soldevila, sastre.
Ítem, una gavardina de moqueals negres comensada a cusir, per frau de Bolla, de casa mestre Joseph Pere, sastre.
Ítem, una ropilla de escot negre tallada, sens cu-
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sir, per frau de Bolla, de casa Joan Roig, sastre.
Ítem, dos sombreros negres forasters, per frau
del General, de la botiga de Carcassó y Codina.
Ítem, trenta-tres canas, sis palms, tafetà de mantó negre que se ha trobat faltar en lo número 4
y 5 en lo manifest de Joseph Briart, botiguer de
telas.
Ítem, onse canas mitja Olanda ab un tros.
Ítem, altre tros de onse canas y un palm de mitja Olanda.
Ítem, altre tros de mitja Olanda de tir també de
onse canas y un palm.
Ítem, una pessa de tela de Alemanya de saquet
cap y cua, que tira sis canas y sis palms, après tot
de casa del reverent mossèn Anthoni Guarro,
premisser de Santa Maria.
193v

Divendres, a X. En aquest die ha fet relació lo
doctor Pere de Cardona, servint lo offici de síndich del General, com lo die de 22 del mes passat // 194r // se conferí de orde del il·lustríssim
consistori ab lo excel·lentísim senyor llochtinent y capità general, y li digué com lo il·lustríssim consistori tenia carta de son agent en la cort
de sa magestat, que Déu guarde, en què havisava haver-se enviat a sa excel·lència un despaig de
sa magestat en orde al que lo consistori havia
justat a sa magestat de las execucions de la sentèncias fetas en la visita real pròxima y de la entrega dels processos en dita visita real fets, y que
axí estimarian a sa excel·lència los participàs lo
contengut en dit despaig, per poder obrar dit
il·lustríssim consistori lo convenient. Y que sa
excel·lència respongué que era veritat haver rebut dit despaig de sa magestat y que havia entregat aquell al noble regent la Real Cancellaria,
al qual podria dit il·lustríssim consistori acudir
per saber lo contengut en ell.
E més, fa relasió que, havent participat lo dit al
il·lustrísim consistori lo die de 23 de dit, se conferí després dit síndich als 24 de dit ab lo noble
regent la Real Cancellaria de orde del il·lustríssim consistori, y li digué lo que havie passat ab
sa excel·lència. Y axí, que se servís dit noble regent partisipar-li lo que dit real despaig contenia. Y lo dit noble regent la Real Cancellaria llisqué a dit síndich lo dit despaig, lo qual, entre
altres coses, principalment conté que ordena y
mana sa magestat al magnífich Joan Batista
Roca y Julià, doctor de la Real Audiència, que
en la forma dexa ordenat lo molt il·lustre don
Llorens Matheu y Sans, visitador real que fou,
fassa las liquidacions y decrets de execucions de
las sentèncias de dita visita real y després se fassa
la entrega dels processos a la Deputació en la
forma acostumada. Y digué dit noble regent la
Real Cancellaria a dit síndich que ja havia partisipat lo dit real despaig a dit magnífich Joan Batista Roca y Julià, lo qual li havia demanat una
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còpia auctèntica de dit despaig real, la qual la faria fer encontinent y la·y entregarà. Y axí, que
digués dit síndich al il·lustríssim consistori lo
que contenia dit despaig, y que dit noble // 194v
// regent ja havia partisipat aquell a dit magnífich Joan Batista Roca y Julià per a què, inseguint lo orde de sa magestat, obràs lo que devia
obrar.
E més, fa relasió dit síndich, que havent participat als vint-y-sinch de dit al il·lustríssim consistori, als 26 de dit ab lo dit magnífich Joan Baptista
Roca y Julià, y li referí tot lo que havia passat, tant
ab sa excel·lència com ab lo dit noble regent la
Real Cancellaria, y que axí lo instava dit síndich
de part del dit il·lustríssim consistori posàs en
execució lo que ab dit real despaig li ordenava sa
magestat. Al què dit magnífich Joan Batista Roca
y Julià respongué al dit síndich que ja lo dit noble
regent la Real Cancellaria li havia participat dit
despaig y que li’n havia demanat una còpia
autèntica, la qual encara no tenia, emperò que,
axò no obstant, estave prompte en obehir y posar
en execució aquell. Y que li faltava saber la forma
y modo ab què, y que axí digués dit síndich al dit
il·lustríssim consistori se servís fer mirar si se trobava algun exemplar en la casa del modo que en
cas semblant se hagués proseguit, per poder
obrar segons ell. Y que en cas de no trobar-lo, vés
lo dit il·lustríssim consistori què era lo que havia
de fer-se, que estave molt prompte en lo del servey del il·lustre consistori, en execució de dit
despaig real, y juntament que sempre que dit
il·lustríssim consistori, per medi de sos assessors,
advocat fiscal o altre official, volgués véurer o regonéxer los processos de dita visita real y véurer
las sentencias de ella, estave prompte per a dexarho véurer.
En aquest mateix die són anats ab embaxada, de
part de ses senyories, al il·lustrísim senyor llochtinent y capità general de sa magestat, Déu lo
guarde, y en lo present Principat, anant consistorialment, ab cotxes y verguers, ab massas altas,
acompanyats de alguns officials de la present
casa de la Deputació del General de Catalunya,
los senyors // 195r // don Lluís de Josa, ardiaca
de Santa Maria del Mar y canonge de la Seu de la
present ciutat, Joseph Terré y Codina, baró de
Canyellas, y lo doctor Francisco Rius y Bruniquer, aserca la extinció del tèrsio del General y la
cobransa del donatiu voluntari. Y després de haver explicat de paraula han entregat un paper al
dit excel·lentíssim senyor, lo qual és assí cusit,
signat de lletra A y del thenor següent:
«Excel·lentíssima senyor.
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
194v i 195r del trienni 1677-1680.

Los deputats y oÿdós de comptes del General
de Catalunya diuen que al primer del corrent
mes de febrer fou vostra excel·lència servit, per
medi de don Lluís de Josa, ardiaca de Santa Maria y canonge de la Seu de Barcelona, Joseph
Terré, baró de Canyellas, y del doctor Francisco
Rius y Bruniquer, ciutadà honrat de Barcelona,
significar-los y fer-los enténdrer que vostra excel·lència fou servit respòndrer que, en quant a
la deliberació presa per los deputats de extinguir
lo tèrcio ab què servia la Generalitat durant lo
temps de la guerra, veja que per ser los capítols
de Cort tant restrets no podian continuar-lo, y
que en orde al donar llicència als soldats en los
puestos estigueren y als officials comendants
perquè los dexase’n anar, que en ninguna manera ho faria sens que primer ho participàs a sa
magestat, qui no duptava se’n donaria per servit. Y luego passa a dir que de sa part se representàs al molt il·lustre consistori la conveniència
li apareixia ser de sa magestat se conservàs exa
gent veterana y de la província, perquè disgregant-se seria anyedir lladres y vagamundos als
molts que·y havie, y que si·s pogués cobrar lo
atrasat, fent·i los deputats, per sa part, lo posible, del que devian las universitats del donatiu
volutari destinat per los tèrcios provincials reformant-los, podria aplicar-se este diner de //
195v // socorro de la dita gent veterana. Y entretant aguarda audiència que sa magestat serà servit donar·i sobre lo que dits deputats representan a sa excel·lència, que per estar extinguida ab
què servia sa magestat lo General ja los officials
y soldats que de dit tèrsio tenen tota llibertat,
perquè ab eixa fe los officials del tèrsio assentaren la plaça, lo que se los deu observar, majorment que sempre en semblants casos y per los
antecessors a vostra excel·lència se és observat,
sens dilasió alguna ni necessitar-se haver-se de
participar-ho a sa magestat, que a no observarse se’n podrian seguir differents inconvenients,
y entre altres és que si en algun temps se tingue
altre tèrsio no trobaria lo General qui volgués
assentar plassa.
També diuan y representan a vostra excel·lència
que no los és possible que podan inmiscuir-se
en la cobransa del donatiu voluntari per la administrasió del dit donatiu voluntari los fou
concedida durant la guerra, y axí cessar aquella,
com cesa, per la publicació de las Paus fetas entre las dos coronas. Ha cessat y està extincta la
dita administració y lo poder-se cuydar de la cobransa de dit donatiu voluntari, y perquè segons capítols de Cort los diputats en temps de
pau no podan tractar de altras cosas sens dita
exacció y administració dels drets y cosas de la
Generalitat y defensa de aquells y dels demés
drets de la pàtria, y perquè las obligacions fetas
per las universitats no són estadas fetas ni con347

cebudas a favor dels deputats ni consistori, y axí
no venen a tenir ninguna acció legítima ni dret
algú per poder obrar cosa alguna aserca del sobredit. Per lo tant, los dits diputats suplican sia
servit manar no·s fasse impediment algú als officials y soldats que foren de dit tèrsio per poderse’n anar allà on vullan, lo que tindran a marsè y
axí ho esperan de vostra excel·lència.»
E poch après, són tornats los dits embaxadors
en lo consistori // 196r // de ses senyories y han
fet relació que sa excel·lència los havie respost
que miraria lo dit paper ho embaxada.
Dilluns, a XIII. En aquest die han rebut ses senyories un paper de sa excel·lència, lo qual me
han ordenat ses senyories a mi, scrivà major del
General, cusís en lo present dietari, que és signat de lletra A y del thenor següent:
«Respecto de llegar mañana el término de los catorce días porque vuestra señoría ha socorrido su
tercio, sin que en ellos haya venido la orden de lo
que con él se ha de executar, la qual aguardo, sobre la representación que he hecho a su magestad,
como se lo he insinuado a vuestra señoría, y tener
entendido que en la villa de Cervera ay una cantidad considerable de dinero pronto, de más de
otra que vuestra señoría tiene en esta ciudad, del
donativo voluntario que havrá de servir para los
dos tercios provinciales, de no poner en consideración //196v // más, siendo preciso que en este tiempo llegue su real resolución de lo que se havia de
haser de la gente del, en cuya conformidad dispondrá vuestra señoría su execusión, assegurándose queda a su cargo el dar cuenta a su magestad de tan singular servicio, y vuestra señoría me
la dará de lo que tocante a él obrasen. Dios guarde a vuestra señoría muchos años. Barcelona, a
13 de febrero, 1639. Alejandro, duque de Bournonville.
Señores diputados del General deste Principado.»
Al qual paper han respost ses senyories a sa excel·lència y enviada aquella per medi del síndich
del General en la forma següent:
«Excel·lentíssima senyor.
Responent los deputats y oÿdors de comptes del
General de aquest Principat al paper que han rebut de vostra excel·lència en què se serveix vostra excel·lència insinuar que del diner que·s troba effectivament cobrat del donatiu voluntari se
continuasen los socorros del tèrsio ab què dit
General a sa magestat, Déu lo guarde, durant la
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
196v i 197r del trienni 1677-1680.
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guerra, per deu o quinse dies més de la extincció de dit tèrsio, se offereix respòndrer a vostra
excel·lència que est consistori, al primer del corrent mes de febrer, ab deliberació presa, extinguí lo tèrsio del General, per la qual extincció
tots los officials y soldats de aquell vingueren a
restar libres y tingueren tota llibertat, lo que se
li notificà y participà a vostra excel·lència, suplicant-lo fos servit manar se los observa dita llibertat, com en semblants ocasions per los antecessors de vostra excel·lència és estat axí
observat, sens dilació ni impediment algú. Ab
què no·ls és possible poder enténdrer en la continuació del socorro de dit tèrsio, no sols de diners de la Generalitat però ni encara del donatiu
voluntari, per las rahons representadas a vostra
excel·lència per est consistori ab altre paper de
embaxada fet a deu //197r // de dit mes de juny.
A més de las quals se offareix també representar
a vostra excel·lència que als officials y soldats
dels tersos provinsials se deuen moltes y diffarents pagues, als quals és rahó sien pagades del
diner que·s troba vuy del dit donatiu per estar
aquell destinat tantsolament per pagar dits tèrsios provinsials per lo temps de tres anys si tant
duraria la guerra, ab què no és possible poder
assentir est consistori a que dit diner se convertesca en altre affecte que per aquell a què és estat destinat, per lo que suplican a vostra excel·lència mane atténdrer a estas rahons, puix
totas ellas se encaminan al real servey de sa magestat, benefici y consuelo dels provinsials que
ab tanta finesa han servit, que a més de ser molt
justas lo consistori ho rebrà ha particular
marsè.»

sellers rahó alguna de quexa, puis seria a ocasió
de no respondre may la ciutat ni resòldrer lo
que·s deu en la matèria. Y que lo senyor conseller en cap respongué que faria part en haver-hi,
com toca als senyors consellers del dit recado,
però que lo primer Consell de Cent hi hauria se
tractaria la matèria y del que·s resoldria se li donaria part.
Dilluns, a XX. En aquest die me han ordenat ses
senyories a mi, scrivàa // 198r // major del General cusís en lo present dietari un paper del excel·lentíssim senyor llochtinent y capità general
aserca la pretensió que Joseph Gregori Alaix té
de servir lo offici de escrivent del racional de la
present casa que obté. Lo qual paper és signat
de lletra B.
Dijous, a XXIII. En aquest die me han ordenat a
mi, escrivà major del General, cusís al present
dietari una fe en escrits del doctor en medicina
Francesch Mates, ab la qual fa relació com lo
doctor Jacintho Gibert, receptor dels fraus del
General de la present ciutat, ha estat desganat y
indispost per a poder acudir a la obligació de
son offici de receptor des de set de juliol proppassat de mil sis-cents setanta-vuit fins als quatre de agost, també proppassat de dit any, com
més llargament en dita fe és de véurer, que·s assí
cusida, signada de lletra A.
198v

Divendres, a XVII. En aquest die lo doctor en
medicina Jaume Fontana, present // 197v // en
consistori de ses senyories, mitjensant jurament,
ha fet relació com Christòfol Vinyals, guarda
ordinària de la Bolla de la present ciutat, com
està en sa casa retingut de puagra y altre infermedat, impossibilitat de poder acudir a la obligació de son offici.
Disapte, a XVIII. En aquest die ha fet relació lo
doctor Pere de Cardona, servint lo offici de síndich del General, com lo die de aïr, de orde del
il·lustríssim consistori, se conferí ab los molt
il·lustres senyors consellers de Barcelona en casa
de la ciutat. Y per no haver-hi consistori donà lo
recado al senyor conseller en cap, y fou dir-li
que se servissen dits senyors consellers resòldrer
lo fahedor en orde al fet del frau de las perlas en
resposta del què lo il·lustríssim consistori los tenia representat, y juntament que en cas que lo
il·lustríssim consistori dels senyors deputats, per
tardar-se tant la resposta dels senyors consellers,
resolguessen en dita matèria alguna cosa prejudicial a dita ciutat no tindrian dits senyors con-

Dimars, a XXVIII. En aquest die lo magnífich Isidoro Pi, en quiscun dret doctor, com a procurador de Mariano Pi y Pagès, batxiller en lleys,
obtenint lo offici de ajudant de regent los
comptes, consta de sa procura en poder de Anton Fabra, notari real col·legiat y del col·legi de
notaris reals col·legiat de la present ciutat de
Barcelona, als nou de octubre, 1677, la qual és
assí cusida, signada de lletra B, en lo dit nom,
present en consistori de ses senyories, ha renunciat lo dit offici de ajudant de regent los comptes en mà y poder de ses senyories en favor del
reverent micer Phelip Vilaseca, prebere y beneficiat de la iglésia parrochial de Nostra Senyora
del Pi de la present ciutat, per ésser altre dels officis antichs y que poden alienar-se. E ses senyories han acceptat la dita //199r // renunciació si y
en quant per capítols y actes de Cort los és lícit y
permès. Essent presents per testimonis Joseph
Cortès y Jaume Cases, verguers del consistori
de ses senyories.

Mars
199v
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Divendres, a X. En aquest die ses senyories, per
medi del síndich del General, han enviat al exa. a continuació un bitllet i una certificació transcrites a
l’Apèndix 2, pàg. 1311.

cel·lentíssim senyor llochtinent y capità general
un paper en resposta del que reberen de sa excel·lència en jornada de vint de febrer pròxim
passat, lo qual paper de resposta és assí cusit,
signat de lletra A.
Dilluns, a XIII. En aquest die ha faltat en lo consistori de ses senyoriesa //200r // lo il·lustríssim y
reverendíssim senyor deputat ecclessiàstich.b
201r
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Dimars, a XXVIII. En aquest die han enviat ses
senyories al excel·lentíssim senyor llochtinent y
capità general de sa magestat, Déu lo guarde,
en lo present principat de Catalunya, per medi
del síndich del General, dos proposicions de
subjectes aserca la provisió del offici de altre
dels taulers del General de la ciutat de Tarragona, la una per a sa magestat y la altra per sa excel·lència, per lo interim de dit offici, com de ditas nominacions és de véurer, que són así
cusidas, signadas de lletras A et B.
Divendres, a XXXI. En aquest die han enviat ses
senyories al excel·lentíssim senyor llochtinent y
capità general de sa magestat, Déu lo guarde,
en lo present Principat, per medi del síndich del
General, las proposicions de subjectes: la una
per los llochs dins vaccants fins lo die present de
deputats y oÿdors de comptes dels tres estaments y la altra dels llochs vaccants de las bossas
dels officis de la present casa de la Diputació y
General de Catalunya, las quals proposicions
són assí cusidas, signadas de lletres D et E.c

Abril.
202r

202v

Dilluns, a X. En aquest die lo doctor Diego
Martines, ajudant primer de la scrivania major,
és tornat a exercir dit son offici de ajudant primer de la scrivania major.
En aquest mateix die me han ordenat ses senyories a mi, scrivà major del General, cusís en lo
present dietari una real carta de sa magestat
aserca la forma que han de observar ses senyories en las visitas y benvingudas de personas reals y altres que arriban en la present ciutat, com
llargament en dita carta és de véurer, la qual és
assí cusida, signada de lletra A y del tenor següent:
«Eld Rey.
a. a continuació una súplica transcrita a l’Apèndix 2, pàg.
1311.
b. a continuació dos memorials transcrits a l’Apèndix 2, pàg.
1311.
c. a continuació una proposició transcrita a l’Apèndix 2, pàg.
1312.
d. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
202v i 203r del trienni 1677-1680.
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Diputados. Por lo que me representásteis en carta
de 8 de octubre deste año, he entendido los motivos
que os han obligado a suplicarme sea servido de
daros forma de lo que havéis de observar en las visitas y bienvenidas de algunos personados que llegan a esta ciudad de Barcelona. Y haviéndose
considerado la materia he resuelto que en semejantes casos se observe lo siguiente: que el visitar
todo el consistorio de diputados y oÿdores de quentas con las bandas coloradas y las masas –que son
las insignias de su representación– sólo se ha de reservar, como lo reservo, a mi real persona y a las
demás personas reales y a mis lugartenientes generales en esse Principado y condados que lo fueren, altramente sin que por haverlo sido se haya
de hacer más que lo dispuesto con las demás personas que abajo se dirán.
Que en cuanto a los demás se continúen estas visitas,a // 203r // habiéndose solamente por dos de los
diputados o oÿdores de quentas de la Diputación, y
sea a todos los presidentes de los tribunales inmediatos a mi real persona, grandes, consejeros de
estado, virreyes de Nápoles, Sicilia, Çerdeña, Aragón y Valencia y embaxadores de Roma, Alemania y Francia, que son las dignidades y de los de
primer grado de mi monarquía. En esta conformidad os encargo y mando lo ejecutéis de aquí adelante, que assí es mi voluntad. Dada en Madrid, a
VIII de diciembre, MDCLXXVIII. Yo, el rey.
Don Franciscus Izquierdus de Berbegal, secretarius. Vidit, don Petrus Villacampa, regens. Vidit, don Raphael de Vilossa, regens. Vidit, don
Georgius de Castellvi. Vidit, don Anthonius de
Calataiut.»
En aquest mateix die, constituït personalment
en lo consistori de ses senyories lo reverent Pau
Fanés, prevere, en Barcelona residint, com a
procurador de la senyora Marianna Aguspí,
consta de sa procura en poder de Lluís Fontana,
notari públich de Barcelona, als vint-y-quatre
de mars pròxim passat, certificatòria de la qual
és assí cusida, signada de lletra B, en dit nom, ha
jurat en mà y poder de ses senyories de com, havent fetas las degudas diligènsias en sercar lo
acte de la original creasió de aquell censal de
preu y proprietat tres-centas diset lliures y altres
tants sous de pensió en què sortejà la dita senyora Aguspí en la extracció de censals //203v //
feta a dotse de juliol mil sis-cents setanta-y-quatre, no ha pogut trobar lo dit acte.
En aquest mateix die me han ordenat a mi, scrivà major del General de Catalunya, cusís en lo
present dietari una certificatòria en escrits del
a. a continuació una certificació transcrita a l’Apèndix 2,
pàg. 1313.
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doctor en medicina Joan Alós ab la qual fa fe de
com la malaltia de Ramon Cortada, credenser
dels draps de la Bolla del General de la present
ciutat, està y continua ab las mateixas indisposicions y atxaques per ocasió dels quals està impedit de poder exercir dit offici, com més llargament en dita certificatòria és de véurer, que és
assí cusida, signada de lletra A.
En aquest mateix die me han ordenat a mi, scrivà major del General, cusís en lo present dietari
altra fe en scrits del doctor en medecina Jaume
Fontana, ab la qual fa fe, axí mateix, de la malaltia del doctor Francisco Genís, canonge de
Lleyda, receptor de la Bolla de Barcelona, à estat indispost y desganat des de 9 de janer del
present any 1679 fins vuy, a 9 de abril de dit any
1679. Y continúa ab la mateixa indisposició, per
lo qual no pot exercir dit offici, com més llargament és de véurer ab la dita certificatòria de dit
doctor Fontana, que·s así cusida, signada de lletra B.

Pere Joan Murtra, notari públich de dita vila de
Montblanch, en jornada de onse de mars proppassat, la qual és assí cusida, signadaa // 205r //
de lletra A, en lo dit nom, ha renunciat en mà y
poder de ses senyories lo dit offici de assessor
ordinari. E ses senyories han acceptada dita renunciació com per capítols y actes de Cort los és
lícit y permès. Essent presents per testimonis
Joseph Cortès y Joseph Blanch, verguers de ses
senyories.
205v

En aquest mateix die me han ordenat a mi, escrivà major del General de Catalunya, cusís en
lo present dietari altra fe en scrits, axí mateix del
doctor en medecina Jaume Fontanals, la qual fa
fe com Christòfol Vinyals, guarda de la Bolla
del General de la present ciutat, à estat desganat
des de divuyt de febrer del present any fins vuy,
a deu de abril també del any. Y vuy continúe ab
la mateixa indisposició de no poder exercira //
204r // dit son offici, com llargament és de véurer ab dita fe, que·s assí cusida, signada de lletra
C.
En aquest mateix die és estat presentat en lo
consistori de ses senyories un real privilegi de
canseller del present Principat despedit en favor
del doctor Oleguer Montserrat, ardiaca major
de la Santa Iglésia de Tarragona, lo qual privilegi, per orde de ses senyories, és estat comès als
magnífichs assessors ordinaris y advocat fiscal de
la present casa de la Deputació per a què vessen
y regoneguessen aquell si serie despatxat en deguda forma. Lo qual regonegut me han ordenat
a mi, scrivà major, insertàs aquell en son degut
lloch.
204v

Dimecres, a VIIII. En aquest die, constituhit
personalment en lo consistori de ses senyories
lo reverent Raffel Llach, prevere y beneficiat de
la iglésia parroquial de Sant Jaume de la present
ciutat, com a procurador de micer Francesch
Murtra, assessor ordinari del magnífich deputat
local del General de la vila de Montblanch y sa
col·lecta, com de la procura consta en poder de
a. a continuació dues certificacions transcrites a l’Apèndix 2,
pàg. 1313.

350

Dissapte a XXVIIII. En aquest die, constituït personalment en lo consistori de ses senyories,
Francesch Piquer, mercader, ciutedà de Barcelona, com a procurador del reverent Isidro Nicolau, prevere, en Sagrada Theologia doctor,
obtenint lo offici de estimador, scrivà y guarda
del defenedorb //206r // del General de Catalunya, consta de sa procura en poder de Ramon Vilana Porlas, notari públich de Barcelona, als 18
de octubre de 1676, la qual és assí cusida, signada de lletra A, en dit nom, ha renunciat lo dit offici de estimador, escrivà y guarda del defenedor
del General en mà y poder de ses senyories y en
favor de ell mateix, per ésser altre dels officis antichs que·s poden véndrer y alienar. E ses senyories, verbo respondendo, dixerunt que lo motiu
de la dita renunciació si et in quantum, et cetera.
Essent presents per testimonis Joseph Cortès y
Jaume Cases, verguers de ses senyories.
En aquest mateix die, lo il·lustre senyor oÿdor
militar és baxat en la Llotja de la mar de la present ciutat y s’és conferit en la casa del General y
en lo aposento dels receptors dels fraus de aquella per a véurer los fraus se avian comès en lo
present mes de abril. Y se han trobats los següents:
Primo, nou canas, sinch pams de pèl de camell
negre, après per frau de Bolla de casa Joseph
Briart, botiguer de teles de Barcelona.
Ítem, set canas, quatre palms de tafetà negre
sensillo, après de Agustí Faget, valluter, per frau
de Bolla.
Ítem, catorse canas de estamenya parda sensilla,
apresa de la porra de Bellafilla, terme de Sant
Martí.
Ítem, vint-y-nou jochs de talabarts de guarnició
de ferro // 206v // de sintons de diferents mostras.
Ítem, cent sinquanta-sinch sivellas per sabatas
de diferents mostras.
Ítem, sexanta-sis claus pertúpetos de senyoras,
entre los quals n·i ha quatre de plata.
a. a continuació una procura transcrita a l’Apèndix 2, pàg.
1313.
b. a continuació una procura transcrita a l’Apèndix 2, pàg.
1313.

Ítem, set parells de arrecades de pedras falsas
per mastalls.
Ítem, quaranta-quatre ferros per a fer tala y las
cosas se són apresas per frau de General de casa
de Joan Gros, al carrer de las Molas.

nadoras per los quals officials qui faran la dita
renunciació, ans bé, se dega provehir a altra e altras personas hàbils y suficients.
Que concedint-se a Pau Salines la dita facultat
ab la forma que·s demana se obrirà lo camí que
los diputats no tindrian la proposició a sa magestat de semblants officis y estarian privats de
exa real gracia, perquè molts altras, a imitasió de
la que vol fer dit Salinas, farien semblants renunciacions y se seguiria que los dits officis de
grasia serian hereditaris y proprietaris.

Maig.
207v

Dimecres, a X. En aquest die ha faltat en lo consistori de ses senyories lo il·lustre senyor deputat real per causa de sa indisposició.
Diumenge, a XIIII. En aquest die lo síndich del
General, per orde de ses senyories, donà al excel·lentíssim senyor llochtinent y capità general
un paper conforme en rahó de la facultat que
Pau Salines, altre dels taulers del General de la
ciutat de Tarragona, suplica a sa magestat de
poder renunciar lo dit offici en persona de Josep
Miret, son // 208r // cunyat, lo qual paper és assí
cusit, signat de lletra A y del thenor següent:

Que obrint-se dit camí se’n podria seguir que
podria aver convensió entra les parts, donant o
prometent donar o pagar lo qui tindria de ésser
provehit del offici al qui la·y renunciaria certa
quantitat de diner o altra interès, lo que seria
molt danyós al General y en la contrafacció dels
capítols de Cort, assenyaladament dels capítols
2 y 4 de las Corts del any mil sinch-cents trentatres, ab los quals expressament està axí disposat
no·s puga donar ni pagar diner algú ni cosa alguna, directe ni indirecte, per alcansar los dits
officis, sots las penas en dits capítols expressadas.

«Excel·lentíssima senyor.
Los deputats y oÿdors de comptes del General
de Catalunya diuan que lo die de 5 del corrent
se·ls donà un real despatg de sa magestat, guarde Déu, junt amb un billet de vostra excel·lència, que conté informen los diputats del que
se·ls oferirà en rahó de la facultat que Paul Salines, tauler de la deputació local de Tarragona,
suplicà a sa magestat se li concedesca per a renunciar lo dit offici en la persona de Joseph Miret, son cunyat, per las rahons per ell representadas a sa magestat.
Inseguint lo dit orde, los deputats y oÿdors representan a vostra excel·lència que Pau Salines
encara no ha presentat lo privilegi diu té de sa
magestat de dit offici ni ha prestat lo sòlit jurament ni ha dada la caució que tenia y té de prestar y dar per rahó de dit son offici, segons disposició de differens capítols de Cort.

Molts officials dels officis de gràcia del General
en ditas ocasions an intentat alcansar de sa magestat la mateixa facultat que suplica Pau Salines, y per las ponderacions y inconvenients que
han representat los deputats y oÿdors sempre sa
magestat és estat servit no dar lloch a la dita facultat suplicada.
Tot lo que los deputats y oÿdors diuan y representan a vostra excel·lència, suplicant-ho sia servit representar a sa magestat per a // 208v // pendra la maior ressolució y major servey a sa
magestat, observança de capítols de Cort y benefici del General.»
209r

Que lo offici de tauler del General és dels officis
que són de gràcia, y estos són duradors tota la
vida y no·s podan renunciar en favor de altra
persona particular; y renunciant aquells, lo dit
offici se pot provehir com si vacàs per mort, per
estar disposat per lo capítol 89 de las Corts del
any 1599. Y vuy la provissió de dits officis toca y
especta a sa magestat, prosehint, emperò, torna
dels diputats y oÿdors que, per lo capítol 5 de
las constitucions del any 1533, està estatuït y
ordenat que si alguns dels officials del General
volran renunciar llurs officis no pugan // 208v //
ésser provehits a personas nomenadas o nomea. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
207v i 208r del trienni 1677-1680.
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Dimecres, a XVII. En aquest die, lo magnífich
Joseph Pastor y Móra en quiscun dret doctor,
com a sagrestador dels béns que foren de la
quòndam Madalena Pla y Càrcer, en lo lloch y
per mort de Onofre Llobet y Vilaseca, com de la
nominació consta en poder del reverent Joseph
Peres, prevere y notari de la cort eclesiàstica de
Barcelona, als vint-y-sis de abril proppassat, obtemperant a una sentència proferida per los
magnífichs assessors y advocat fiscal del General
y present casa de la Deputació als deu de janer
de mil sis-cents setanta-set y ab la qual fou declarat haver-se de soltar a favor de dit Onofre
Llobet, com a sagrestador predit, lo preu y propietat de // 209v // aquell censal de preu sis-centes lliures y pensió altres tants sous, era estat extret en sort segons lo tenor de la concòrdia
entre los molt il·lustres senyors deputats y oÿ-

[ 1679 ]

[ 1679 ]

dors de comptes y acreadors censalistas firmada,
ab tal que primerament dit Llobet donàs idòneas fermansas, à conseguida de ses senyories per
diversas quantitats, que juntas suman sis-centas
quaranta-una lliura, diset sous, salvo error de
compte, que per diversas sentèncias de visita
Pau Pla y de Cadell, diputat militar que fonch
en lo trienni 1623, posessor de dit censal, y per
altra part estigués obligat a confirmar y ratificar
la fideiussió per lo dit Pla feta a don Ramon de
Çabater, oÿdor militar que fonch en lo trienni
1632, sens derogació de ninguna de las obligacions en lo acte primitiu de la dita fermansa
continuadas per luició y seguretat de la solució
de 20 lliures, 5 sous 8, per lo dèbit de dit don
Ramon de Çabater. Per ço, lo dit doctor Joseph
Pastor y Móra, com a segrestador predit, lloa,
approba, ratifica y confirma la dita obligació
feta per lo dit Pau Pla de las ditas 20 lliuras, 5
sous, 8, per lo dit dèbit de don Ramon de Çabater, sens ninguna derogació de las primeras
obligacions, declarant que aquellas que per
rahó de dita sentència ni sien en ninguna cosa
perjudicades, derogades ni cancel·lades, ans bé,
aquellas resten en forsa y valor, y promet als
molt il·lustres senyors deptats que sempre y
quant tinga lloch la execució de las ditas vint
lliuras, sinch sous y vuit, que en tal cas donarà y
pagarà al General aquellas. Y per ço atténdrer y
cumplir-ne obliga los béns de dita Magdalena
Pla y Càrcer, mobles e immobles, haguts y per
haver, ab jurament llargament. // 220r // Essent
presents per testimonis Joseph Blanch y Jaume
Cases, vergers de ses senyories.

magnífich racional de la present casa, // 210v //
posant excepció, dient «non potest, qua est debitor virtute sentenciae visita trienni 1674, super
querelis numerorum 1, 2, 3, 11, 12, 21, 25, 28 et
49.»
210v

Divendres, a XXVI. En aquest die ha fet relació lo
doctor Pere de Cardona, servint lo offici del
General, com, de orde del il·lustríssim consistori, s’és conferit en lo excel·lentíssim llochtinent
y capità general a effecte de dir-li, com li ha dit,
que, si havia rebut las inseculacions dels llochs
vaccants de deputats y oÿdors y demés officis,
fos servit sa excel·lència remetir-las al il·lustríssim consistori, per poder fer extracció de insiculadors e insicular en la forma acostumada. Y que
sa excel·lència ha respost que encara no las havie
rebudas, y que en punt las rebés las enviarie a dit
il·lustre consistori.

211v

Dilluns, a XXVIIII. En aquest die, constituït personalment en lo consistori de ses senyories Joan
Ros, altre dels taulers del General en la vila de
Granollers del Vallès, ha renunciat lo offici de
tauler, pura y líberament, en mà y poder de ses
senyories. E ses senyories, cerciorats que lo dit
Ros no era debitor del General, segons apar ab
la certificatòria del magnífich racional de dit
General, que·s assí cusida, signada de lletra A,
han acceptat la dita renunciació. Essent presents
per testimonis Joseph Cortès y Jaume Cases,
verguers de ses senyories.

Dijous, a XVIII. En aquest die és tornat en lo
consistori de ses senyories lo il·lustre senyor deputat real, que estava desganat.
En aquest mateix die, a les onse hores de la matinada, volent ses senyories posar en execució lo
real decret de sa magestat, que Déu guarde, en
orde als officis del General de què se han format
bolsas, en virtut de dit real decret, vagant lo offici de receptor de la Bolla del General de la present ciutat de Barcelona per mort del doctor
Francisco Genís, canonge de la Santa Iglésia de
Lleyda, últim possessor de dit offici, se són juntats en la Sala dels Reys de la present casa de la
Deputació, ab assistència dels magnífichs assessors y advocat fiscal y demés officials que acostuman assistir en tots los actes de extraccions y tenen obligació per rahó de son offici, habent-hi
també en la dita extracció moltes altres personas
de tots estaments, y en presència de tots, foren
fets rodolins de cera en la forma acostumada. Y
fonch extret a sort de rodolí en lo dit offici de receptor de la bolsa de la dita present ciutat lo
doctor Esteva Mercadal, ardiaca major y canonge de la Santa Iglésia de Vich. Al qual fou, per lo
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En aquest mateix die ha fet relació en lo consistori de ses senyories Joseph Puig, porter real,
dient com ere anat en la ciutat de Vich, com per
ses senyories li ere estat ordenat, y havie entregat la carta del reverendíssim y molt il·lustríssim
consistori en mà propria del doctor Esteve Mercadal, ardiaca y canonge de la Seu de dita ciutat.
Y la resposta li havie donat una carta, la qual entregava a ses senyories lo dit porter real.
En aquest mateix dia lo il·lustre senyor oÿdor
ecclessiàstich és baxat en la Llotja de la mar de la
present ciutat y s’és conferit en la casa del General y en lo appossento del receptora // 212r //
dels fraus de aquella per a véurer los fraus se havian comesos en lo present y corrent mes, que
han trobat los següents:
Primo, tres guardapies de satí ab mostras de differents colors, que a cada hu hi ha set caygudas,
appresos de casa la senyora Eulàlia Jorba, viuda.
Ítem, un plagador ab quatre canas, sis palms, de
tafetà, teixit de flor de canya, y altres canas per a texir, après de casa Francisco Montargull, valluter.
a. a continuació una proposició i una certificació transcrites
a l’Apèndix 2, pàg. 1314.

Ítem, altre plegador, pintas, taler y tots los demés arrequius de un tauler de fer tafetà, en lo
qual hi ha de texit part y part per a texir, aprés
del col·legi del senyor bisbe, sens saber-se fins
vuy de qui és.

deputats. Y que ab altra carta de dit il·lustríssim
consistori, de jornada de vint-y-sinch de dit
mes de maig, se li escrigué que, de la dilació de
anar en la dita ciutat de Barcelona se’n podria
seguir algun detriment a la Generalitat, ab què
se li ordenà que dins sis dies comptadors de la
rebuda de dita carta se conferís en la dita ciutat
de Barcelona, personalment o per medi de procurador, per péndrer possessió y execució de
dit offici, que altrament se passaria a fer altra
extracció per dit offici. A la qual carta respongué vostra mercè ab altra de vint-y-set de dit
mes, repetint la mateixa sa indisposició, y que
en donar-li ella lloch arribaria a dita ciutat per
dit effecte. E com la dita dilació sie molt prejudicial a la Generalitat y demane dit offici residència per sempre, y lo acceptar y péndrer
possessió de dit offici sie acte que estave vostra
mercè indispost lo pot fer per procurador ab especial poder, per ço y altrament, lo procurador
fiscal del General de Catalunya interpel·la y requireix a vostra mercè per primera, segona y
tercera vegada, y per quantes menester sie, que
dins sis dies comptadors del die de la presentació de la present se conferesca vostra mercè, per
si o per son llegítim procurador ab especial poder, en dita ciutat de Barcelona y il·lustríssim
consistori de dits senyors deputats, a efecte de
acceptar lo dit offici, prestar lo sòlit // 213v // jurament, péndrer possessió y fer tot lo demés
que fer se degue per rahó del exercisi de dit offici, que altrament, passat dit termini, se prosehirà a fer nova extracció de dit offici de receptor de la Bolla de Barcelona, protestant a vostra
mercè de tots danys y interessos y despesas que
per ocasió de sa tardansa se occasionaran a la
Generalitat y de tot lo demés lícit y permès procehís. Requirens notarius et cetera.»

Dimars, a XXX. En aquest die, constituït personalment en lo consistori de ses senyories, lo
doctor en medicina Joan Alós ha fet relació a ses
senyories, mitjensant jurament, com lo magnífich Martí Figarola, en quiscun dret doctor, obtenint lo offici de advocat fiscal del General, estava en lo llit malalt ab febra contínua, per lo
que està impossibilitat de poder exercir lo dit
offici de advocat fiscal del General.
Dimecres, a XXXI. En aquest die, per medi del
síndich del General, han // 212v // enviat a ses
senyories al excel·lentíssim senyor llochtinent y
capità general de sa magestat en lo present Principat dos súplicas presentades per part dels síndichs de las universitats de la vilas de Gissona,
Pons, Calaf, Sanahuja, Torà y Prats del Rey, les
quals són assí cusides, signades de lletra A y B,
suplicant a ses senyories sie servit aconsolar las
ditas universitats.
En aquest mateix die han ordenat ses senyories
a Lluís Fontana, procurador fiscal del General,
se conferís en la ciutat de Vich a effecte de presentar una requesta al doctor Esteve Mercadal,
ardiaca y canonge de la Seu de dita ciutat, altrament extret en lo offici de receptor de la Bolla
de la dita ciutat, per a què vingue a acceptar lo
dit offici dins los sis dies comptadors de la rebuda d’aquesta carta. Y còpia de la qual és assí cusit, signat de lletra C, y és del tenor següent:
«Béa sab y ignorar no pot vostra mercè, senyor
doctor Esteva Mercadal, ardiaca y canonge de
la Santa Iglésia de Vich, com en la extracció
que·s féu en jornada de 18 de maig proppassat
del ofici de receptor de la Bolla de la present
ciutat, que vacava per mort del canonge Genís
de Lleyda, fou vostra mercè extret en dit offici,
de la qual extracció se’n donà notícia a vostra
mercè per medi de una carta del il·lustríssim
consistori dels senyors deputats, la data de la
qual és a 18 de dit mes. A la qual respongué
vostra mercè ab carta de 20 de dit mes dient
que a nob // 213r // trobar-se ab indisposició se
fora posat en lo camí encontinent y que procuraria ab la brevedat possible posar-se en camí
per a conferir-se en la present ciutat de Barcelona, devant lo il·lustríssim consistori dels senyors

Juny.
Dissabte, a III. En aquest die, tenint ses senyories notícia que las galeras de Gènova havien de
arribar al moll de la present ciutat, han // 214r
// enviat per medi del síndich del General un
paper de embaxada al excel·lentíssim llochtinent y capità general de sa magestat, Déu lo
guarde, en lo present Principat, per a què no
permeta que las ditas galeras vengan públicament roba y mercaderies subjectes a pagar los
drets del General y Bolla sens pagar los dits
drets, com més llargament ab dit paper de embaxada és de véurer, lo qual és assí cusit, signat
de lletra E.
214v

a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
212v i 213r del trienni 1677-1680.
b. a continuació tres súpliques transcrites a l’Apèndix 2, pàg.
1314.
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Dimars, a XIII. En aquest die, constituhit personalment en lo consistori de ses senyories, lo
reverent Isidro Cebriàs, prebere y canonge de
la iglésia col·legiata de Santa Anna de la present ciutat, com a procurador del doctor Esteve
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Mercadal, officiala // 215r // major y canonge de
la Seu de Vich, apar de la procura ab acte rebut
de Jaume Bartuls, notari públich de la ciutat de
Vich, als set del present y corrent mes de juny,
la qual és assí cusida, signada de lletra A, en lo
dit nom, ha acceptat lo offici de receptor de la
Bolla del General de la present ciutat en la forma acostumada. Essent presents per testimonis
Joseph Sauleda y Pau Sayol, flassader.
Dimecres, a XVIIII. En aquest die Miquel Móra,
ciutadà honrrat de Barcelona, defenedor del
General, constituhit personalment en lo consistori de ses senyories, ha renunciat lo dit offici de
deffenedor del General y present ciutat de Barcelona en mà y poder de ses senyories y a favor
de Pau Lledó, menor, per ésser altre dels officis
antichs y que poden alienar-se. E ses senyories
han admesa la dita renunciació si y en quant per
capítols y actes de Cort li és lícit y permès. Essent presents per testimonis Pau Sayol, flassader, y Joseph Cortès, verguer de ses senyories,
ciutadans de Barcelona.
215v

Disapte, a XVII. En aquest die lo doctor don Daniel Sayol, canonge de la Santa Iglésia de Barcelona, com a procurador de Pau Clement, ciutadà honrat de Barcelona, tauler del General de
la taula del lloch de la Selva de Mar, consta de sa
procura en poder de Jaume Pagès y Viader, notari públich de Castelló de Empúries, als vint-ytres del mes de abril pròxim passat del present y
corrent any de mil sis-cents setanta-nou, que·s
assí cusida, signada de lletra A, en dit nom,
constituhit personalment en lo consistori de ses
senyories, ha renunciat lo dit offici de tauler del
General del lloch de la Selva, pure y líberament,
en mà y poder de ses senyories.
Los quals, verbo respondendo, dixerunt que admetien la dita renunciació si y en quant per los
capítols y actes de Cort los és lícit y permès. Essent presents per testimonis Pau Sayol y Joseph
Cortès, verguers de ses senyories, ciutadans de
Barcelona.
En aquest mateix die me han ordenat a mi, escrivà major del General, cusís en lo present dietari una súplica en llurs mans presentada per
part de Joseph Quintana, exactor del General,
la que és en resposta de un mandato a dit Quintana feta per instància del procurador fiscal del
General en virtut de la deliberació per ses senyories presa a vint-y-dos de abril // 216r // passat, com més llargament en dita súplica és de
véurer, en la qual és assí cusida, signada de lletra
B y del thenor següent:
a. a continuació una certificació transcrita a l’Apèndix 2,
pàg. 1314.
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«Il·lustríssima y molt il·lustre senyor.
A instància del procurador fiscal del General és
estada notificada a Joseph Quintana, exactor
dels drets del General del present principat de
Catalunya, una deliberació feta per vostra senyoria il·lustríssima ab la qual és estat servit deliberar que dit Quintana cobre y cobrat haje, per
tot lo corrent mes de maig, tot lo que·s deu de
las Bollas, tant de la present ciutat comformas y
dels drets del General y condempnacions de las
visitas real y ordinària de la present casa últimament fetas, sots pena de suspenció de son offici y de privació de una terça. Lo qual Quintana, obtemperant a dita deliberació, gaudint a la
obligació de son offici y per llur descàrrech, representa a vostra senyoria il·lustríssima que ha
cobrat las quantitats següents:
Primo, per lo dret del General, 1.966 lliures, 13
sous, 4. Ítem, per la Bolla de Barcelona, 3.208
lliures, 6 sous, 8. Ítem, que per la Bolla de Manrressa y Cardona ha entregat en mà de vostra senyoria il·lustríssima una pòlissa del banch de
quantitat 1.050 lliures. Ítem, que per la Bolla
de Lleyda ha entregat una pòlissa de 350 lliures.
Ítem, que per la Bolla de Tarragona li ha entregat una pòlissa de 1.250 lliures. // 216v // Ítem,
que per la Bolla de Berga y Bagà li ha entregat
una pòlissa de 150 lliures. Ítem, que per la Bolla
de Vich li ha entregat una pòlissa de 650 lliures.
Ítem, que per la Bolla de Tremp y Pallàs li ha
entregat una pòlissa de 600 lliures. Ítem, que
per la Bolla de Olot entregà en mà de vostra senyoria il·lustríssima una pòlissa de 625 lliures.
Suma: 9.850 lliures.
Per la contraplana: 9.850 lliures. Ítem, per la Bolla de Figueres, entregà en mà de vostra senyoria
il·lustríssima una pòlissa de 550 lliures. Ítem, per
la Bolla de Momblanch, entregà una pòlissa de
714 lliures. Ítem, per la Bolla de Tàrrega, una
pòlissa de 277 lliures. Ítem, per la Bolla de Balaguer, una pòlissa de 175 lliures. Ítem, per la Bolla de Cervera, una pòlisa de 325 lliures. Ítem,
per la Bolla de Gerona, una pòlissa de 3.250 lliures. Ítem, per la Bolla de Tortosa, una pòlissa de
500 lliures. Ítem, per la Bolla de la Seu de Urgell,
una pòlissa de 150 lliures. Suma: 1.579 lliures.
De las sentèncias o condempnacions // 217r //
de la última visita de la present casa ha entregat
dit Quintana, en mà de vostra senyoria il·lustríssima, las pòlissas següents:
Primo, una pòlissa de talis Duran, botiguer, per
compte del oÿdor eclessiàstich del trienni pasa. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
215v i 216r del trienni 1677-1680.

sat, 211 lliures, 6 sous, 4. Ítem, una pòlissa del
oÿdor militar de dit trienni de semblant quantitat, 211 lliures, 6 sous, 4. Ítem, una pòlissa del
oÿdor real de dit trienni de dita quantitat de
211 lliures, 6 sous, 4. Ítem, entregà en mà de
vostra senyoria il·lustríssima la pòlisa del deputat ecclesiàstich de dit trienni, de quantitat de
207 lliures, 10 sous, 4. Ítem, entregà la pòlissa
del deputat militar de dit trienni de consemblant quantitat de 207 lliures, 10 sous, 4. Ítem,
axí mateix entregà la pòlissa del deputat real de
dit trienni de dita quantitat de 207 lliures, 10
sous, 4. Important los sis últims partits 1.256
lliures, 10 sous.
De las condempnacions emperò de la visita real
entregà lo memorial de las personas que foren
condempnades ab las sentèncias o condemnacions fetas en dita visita // 217v // a don Damià
Torres, alguazil real, per a què las capturàs. Per
lo que y altrament, a més que dit Quintana ha
obrat per lo sobredit, representa a vostra senyoria il·lustríssima que està prompte per a obeir y
obtemperar a qualsevol altres ordes que serà
servit donar-li, tant de paraula com en escrits, y
suplica sie de son servei manar al escrivà major
de la present casa cuse o inserte la present resposta al peu de dit manament o deliberació que
li és estada notificada, que·u rebrà amb molta
gràcia de vostra senyoria il·lustríssima. Officio,
et cetera. Altissimus Oriach. Blanchart, assessor
subrogatus.»
218v

Dilluns, a XXVI. En aquest die lo il·lustre senyor
oÿdor militar és baxat a la Llotja del mar de la
present ciutat y se conferí a la casa del General y
en lo aposento del receptor dels fraus per a véurer en aquell los fraus se havien comesos en lo
present mes de juny. Y se ha trobat lo següent:
vint-y-quatre pessas de boquals de diferents colors y onse pessas de cadires de diferents colors,
apresos per los officials de la Bolla de un famer
de casa la viuda Manalt, als Àngels Vells.
Dimars, a XXVII. En aquest die me han ordenat
ses senyories a mi, escrivà major del General,
cusís en lo present dietari un paper en escrits
presentat per part de Joseph Quintana, exactor
del General, en resposta de la deliberació li
fonch notificada als disset del corrent, lo qual
paper és así cusit, signat de lletra A y és del tenor
següent:
«Il·lustrea y molt il·lustre senyor.
En consideració de la deliberació feta per vostras il·lustres senyories // 219r // y notificada a
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
218v i 219r del trienni 1677-1680.
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Joseph Quintana a 17 de juny proppassat, ab la
qual, com ha exactor del General, se li ordenà
que aporte ben regulat lo llibre de Fernando
Paga, continuant en aquell tots los deutes se
deuran al General y lo dèbit y crèdit dels debitors, portant aquell regulat dos vegades quiscun
mes en consistori, y que cobre los dèbits de dit
General de la manera se ha observat y acostumat observar, y axí mateix que dins un mes cobre las quantitats se devien al General de la visita Real, com més llargament consta de dita
deliberació, representa dit Joseph Quintana a
vostra il·lustre senyoria que en quant al que se li
ordenà acerca del llibre de Fernando Paga, hobehint y obtemperant a dit orde, entrega en mà
y poder de vostra il·lustre senyoria lo dit llibre
de Fernando Paga íntegrament regulat del
modo y manera que vuy se troba regulat lo llibre de Vàluas, que és tota la obligació té dit Joseph Quintana, exactor, segons los capítols y actes de Cort. Y axí, si per cas alguna cosa faltàs a
regular, seria per no estar acabat de regular lo
dit llibre de Vàluas, en lo qual cas deuria vostra
il·lustre senyoria manar al ajudant del racional
acabàs de fer lo dit llibre de Vàluas, com té obligació en virtut de capítols de Cort, per a què dit
exactor pogués també acabar de regular lo dit
llibre de Fernando Paga. En quant, emperò, a la
cobrança dels dèbits de las condempnacions de
la visita real, representa dit Joseph Quintana a
vostra il·lustre senyoria que, en execució de dit
orde, avent dit a don // 219v // Damià Tores, alguazil real, li fes assistència per a la cobrança de
dits dèbits, com ja ne avia cobrats alguns, se ordenà per vostra il·lustre senyoria de paraula a dit
Joseph Quintana, exactor, no passàs avant en
ditas execucions de dits dèbits fins a tant que los
assessors aguessen declarat algunas dificultats si
acorregueren a vostra il·lustre senyoria acerca
ditas execucions. Per tant y altrament, estant dit
Quintana sempre y en tot temps prompte y aparellat per obehir los òrdens de vostra il·lustre senyoria, tant de paraula com en escrits, suplica
que sie ordenat al escrivà major pose la present
súplica en dietari al peu de dita deliberació, per
a què conste que dit Quintana suplicant està
prompte en obeir los órdens de vostra il·lustre
senyoria. Offici etcètera. Blanchart, assessor subrogatus. Altissimus Mora y Bosser.»
Dimecres, a XXVIII. En aquest die, per medi del
síndich del General, han enviat ses senyories al
excel·lentíssim senyor llochtinent y capità general de sa magestat, que Déu guarde, en lo present Principat, un despaig de sa magestat per a
què las robas y mercaderias que trahuen a véndrer las galeras en lo moll de Marina de la present ciutat manifesten y paguen // 220r // drets
deguts a la Generalitat. Còpia del qual és assí
cusit, signat de lletra A y del thenor següent:
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«Ela rey.

MDCLXXVIIII.

Ilustre duque de Bournonville, pariente, caballero de la insigne orden del Tusón, de mi consejo de
guerra, mi lugarteniente y capitán general. La
reina, mi señora, por su real carta de 7 de agosto
de 1666 dirigida a don Vicente Gonzaga, governando essos cargos, mandó escrivir lo siguiente:
«La reina governadora. Spectable don Vicente
Gonzaga, de mi consejo de guerra, mi lugarteniente y capitán general. En el papel que me remitís con carta de 31 de julio y os dieron los diputados con ocasión de la libertad de Juan Carrer,
que está como buenboya en las galeras de Génova,
representan que diferentes veses os han instado
que las galeras que llegan al muelle de essa ciudad, en casso de desembarcar mercaderías y venderlas en la marina, fuera de la puerta della, paguen los derechos de General y Bolla según la
disposición de los capítulos de Corte, y en particular el 27 del año 1481 y el 13 de las del año 1547.
Respeto del exesso que ay en esto, y porque, como
savéis, el rey, mi señor, que haya gloria, considerando el daño que por el abuso que oy recibe la
Generalidad en sus derechos fue // 200v // servido
encargar y mandaros por su real carta del año
pasado de 1669, cuya copia os remito, que por los
medios más eficases que se ofrecieren procurásedes
el remedio para que se evitasen este y otros inconvenientes que de su motivo pueden resultar, y es
justo que assí se haga y que no se deje esto a la contingencia ni al conoçido perjuicio que la Generalidad recive en este abuso, me ha parecido repetíroslo en esta, para que, teniendo la mano en su
cumplimiento, como os lo encargo y mando, ni se
dé lugar a este exceso ni se permita que la Diputación tenga motivo de volver a hacer instancia
más de las hechas, en que seré servida. Dada en
Madrid, a VII de agosto, MDCLXVI. Yo, la reyna.
Don Didacus de Sada, secretarius.» Y porque
ahora me han representado de nuevo los diputados, en carta de 27 del pasado, que no obstante las
órdenes referidas se experimenta el mismo abuso
que antes, vendiendo las galeras que arrivan a
este muelle muchas mercaderías públicamente,
sin denunciarlas ni ponerlas en manifiesto, en
grave daño de los derechos de la Generalidad por
los excessivos fraudes que se cometen, suplicándome que respecto desto sea servido demandaros les
deis toda la assistencia necessaria para la prohibición de dichas paradas y para la exacción de los
derechos devidos a la Generalidad y todo lo demás
contenido en dichos capítulos de Corte, he querido
repetiros la preinserta orden, para que, // 221r //
siendo tan conforme a raçón, se observe lo dispuesto en ella, como os lo encargo y mando, en que
me serviréis. Dada en Madrid a XI de junio,
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
219v i 220r del trienni 1677-1680.
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Yo, el rey. Don Franciscus Izquierdo de Berbegal, secretarius. Al virrey de Catalunya.»

Divendres, a XXX. En aquest die lo reverent Clement Pardo, prevere, diputat local de la vila de
Puigcerdà y sa col·lecta, ha fet relació al consistori de ses senyories com havent fet encantar
per orde de ses senyories las obras més necessàrias per a què no acabàs de derruir-se la casa del
General de dita vila de Puigcerdà, no ha trobat
// 221v // qui per menos preu fes las ditas obras
que Pere Feliu, mestre de casas, y Nicolau Carbó, fuster, los quals han offert fer-las per preu
de vint-y-set dobles, les que són cent corantavuyt lliures, deu sous, moneda barcelonesa, las
quals ha bestretas Carlos Bosom, adroguer de
dita vila de Puigcerdà. Y dita relació ha feta, essent presents per testimonis Joseph Cortés y Joseph Blanch, verguers de ses senyories.
En aquest mateix die, a instància del magnífich
racional de la present casa, Hierònim Molera, y
Miquel Rossés, mestres passamaners, ciutedans
de Barcelona, mitgensant jurament, lo qual han
prestat en mà y poder de mi, scrivà major del
General de Catalunya, han fet relació com tenen referida la feyna de passamaner feta per
mestre Bernat Miró, que és la filadura de fil de
or a quatre fils torta y la flocaduradura de seda
carmesina per a forrar dita flocadura de or, y las
quatre borles de seda carmesina, per lo qual serveix per un tapete de domàs carmesí que de
orde de ses senyories se ha fet per la taula de
hont se fan las contractacions, y scriuen y fan relació valer juntas sas concièncias, so és, la cana
de dita flocadura de or, de mas a de quinse sous
la cana, y la lana de dita flocadura de seda a rahó
de tres sous cana per mans, y las quatre borlas
de mans a rahó set sous quiscuna.
En aquest mateix dia han enviat ses senyories al
excel·lentíssim senyor llochtinent y capità general de sa magestat, que Déu guarde, //222r // en
lo present principat de Catalunya, per medi del
síndich del General, dos proposicions de subjectes per a la provisió del offici de albaraner de
la Bolla de la ciutat de Gerona, lo cual vacca per
mort de Jaume Narcís Camps, la una per sa magestat y la altra per sa excel·lència, per lo interim
de dit offici, com de ditas renunciacions és de
véurer, que són assí cusits, signats de lletras A y
B.
En aquest mateix die me han ordenat a mi, scrivà major del General de Catalunya, cusís en lo
present dietari una certificatòria del doctor en
medicina Joan Alós, ab la qual fa fe com Ramon
Cortada, credenser dels draps de la vila de Barcelona, continua amb los mateixos atxaques per

los quals està impedit per a exercir dit offici,
com més llargament en dita certificatòria és de
véurer, que·s assí cusida signada D.

Juliol.
Dilluns, a III. En aquest die me han ordenat ses
senyories a mi, //222v // escrivà major del General de Catalunya, cusís en lo present dietari un
billet de sa excel·lència, lo qual és assí cusit, signat de lletra E y del tenor següent:
«Remito a vuestra señoría el incluso despacho de
su magestad y demás papeles adjuntos tocantes a
la pretensión del doctor Esteban Mercadal, arcediano mayor y canónigo de la Santa Iglesia de
Vique, para que en vista de su contenido me informe vuestra señoría lo que se le ofreciere en execusión de lo que su magestad manda. Dios guarde a vuestra señoría muchos años. Barcelona, a 2
de julio, 1679. Álex, duque de Bournonville.
Señores diputados del General deste Principado.»
Dijous, a VI. En aquest die, per medi del síndich
del General, // 223r // han enviat ses senyories
los dos memorials per a la provisió del offici de
sobrecullidor del General de la part de ponent
que obtenie lo doctor Esteve Mercadal, ardiaca
y canonge de la Seu de Vich, vuy obtenint lo offici de receptor de la Bolla de la present ciutat,
al excel·lentíssim senyor llochtinent y capità general de sa magestat, Déu lo guarde, lo un per la
provisió del dit offici per sa magestat y lo altre
per la provisió del interim a sa excel·lència. Los
quals memorials són assí cusits, signats de lletras
F y G. Y axí mateix han enviat a sa excel·lència a
resposta al paper que escrigué y està continuat
en lo present dietari en jornada de tres del corrent, lo qual paper de resposta és assí cusit, signat de lletra H.
223v

Dimars, a XI. En aquest die me han ordenat a
mi, scrivà major del General de Catalunya, cusís
en lo present dietari una fe en escrits del doctor
en medecina Jaume Fontana ab la qual fa relació
de com Christòfol Vinyals, guarda ordinària de
la Bolla del General de la present ciutat, sia estat
desganat des de deu de abril proppassat fins
vuy, die present, y continua sa desgana, impossibilitat de poder acudir a la obligació de son offici, com més llargament ab dita certificatòria és
de véurer, que·s assí cusida, signada de lletra B.
Dimechres a XII. En aquest die Joseph Sauleda,
com a procurador de Joan Pau Salinas, notari de
Tarragona, consta de la procura en poder de
Pere Borràs, notari públich de Tarragona, als
deu del present y corrent mes de juliol, la qual
és assí cusida, signada de lletra B, en lo dit nom,
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conferit personalment en lo consistori de ses senyories, ha renunciata // 224r // pure et libere lo
offici de altre dels taulers del General de dita
ciutat, lo qual obtenie lo dit Salines per mort de
Joseph Montserrat, suplicant a ses senyories
fossen servits admètrer la dita renunciació. E ses
senyories, verbo respondendo, dixerunt que admetian aquella si et in quantum, et cetera. Essent presents per testimonis Joseph Cortès y
Pau Sayol, verguers del consistori.
En aquest mateix die lo magnífich Erasma de
Lana y Fontanet, racional del General y present
casa de la Deputació, fermà àpoca a don Francisco Montserrat y Vives, encara que absent,
arrendatari que fonch dels drets del General en
lo trienni de 1674 dels llibres descrits y continuats en un memorial que conté disset fullas y
una plana, lo qual és assí cusit, signat de lletra E,
los quals llibres té rebuts per mans de Maurissi
de Lloreda. Presents per testimonis lo reverent
Matheu Seguer, prevere, y Valentí Serra, també
prevere.
Divendres, a XIIII. En aquest die, lo doctor en
medisina Joan Alós, // 224v // mitjensant jurament, ha fet relació en lo consistori de ses senyories de com lo doctor micer Martí Figarola,
advocat fiscal del General y present casa de la
Deputació, està de present convalesent de la
malaltia que pochs dias ha tinguda, per lo que
no està encara de present ab disposició de poder
regir y governar lo dit son offici de advocat fiscal.
Disabte, a XV. En aquest die són vinguts en la
present casa y consistori de ses senyories, per
part dels molt il·lustres senyors consellers de la
present ciutat, don Francisco Sans y Puig y Jacintho Sagrera, ciutadà honrat de Barcelona. Y
després de haver explicat de paraula, entregaren
a ses senyories un paper de embaxada, lo qual és
assí cusit, signat de lletra F, y del thenor següent:
«Il·lustríssimb senyor.
Havent succehit lo die de ahir a la matinada
que, entrant per lo portal del Àngel de esta ciutat unas càrregas, y comboyant aquellas Salvador Bartholomé, mosso del magnífich clavari de
la present ciutat, a la casa del General, a effecte
se vés en ella si y havia cosa que degués pagar
drets, axí a la Generalitat com a esta ciutat, y a la
que foren a la plassa // 225r // de Sancta Anna y
a. a continuació una certificació, una procura i un memorial
transcrits a l’Apèndix 2, pàgs. 1314-1315.
b. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
224v i 225r del trienni 1677-1680.
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serca la font, un sargento volgué detenir ditas
càrregas, dient que primer havian de ser aportades a la casa de dit governador, que no a la del
General. Y deffensant dit Salvador Bartholomé
lo voler continuar son camí succehí que dit sargento, ab la alabarda, donà alguns colps de bastonadas a dit mosso. Y com de esta acció ne pugan redundar grandíssims prejudicis, axí a la
Generalitat com a la present ciutat, en la exacció
de sos drets, havent resolt lo Consell de Cent
fulminar-se procés y constant de delicte fer-se
istància y part formada per la punició del càstich, ha també resolt lo participar·o a vostra senyoria il·lustríssima, per a què vulla ésser servit
per lo interès en què a la Generalitat toca uniformament se obre per a evitar estos danys y mirar lo de major conservació dels dos comuns en
la exacció de sos respective drets.»
E ses senyories, per orga del il·lustríssim senyor
deputat ecclesiàstich, respongueren que estimaven molt la notísia los donaven los senyors concellers y que consultarian la restitusió lo millor
que·s porie péndrer per conservació dels drets y
perrogatives, axí de la ciutat com de la Deputació.
En aquest mateix die han enviat ses senyories un
paper de embaxada al excel·lentíssim senyor
llochtinent y capità general de sa magestat, que
Déu guarde, en lo present Principat, per medi
dels senyors Joseph Tarrés y Codina, baró de
Canyellas, y Francesch Rius y Bruniquer, ciutedà honrat de Barcelona, obtinguda primer
hora // 225v // per medi del síndich del General,
ab què referexen lo que succehí lo die de aÿr en
la plaça de Santa Anna de la present ciutat a Salvador Bartholomé, mosso del magnífich clavari
de la present ciutat y lo sargento Bras. Y després
de haver explicat a sa excel·lència lo dit paper de
embaxada li entregaren còpia de aquell, lo qual
és assí cusit, signat de lletra A y del thenor següent:
«Excel·lentíssima senyor.
Los diputats y oÿdors de comptes del General
de Catalunya diuan y representan a vostra excel·lència que als 23 del corrent mes de juliol
Antoni Gomis, traginer, entrà per lo portal del
Àngel de esta ciutat unas càrregas, y comboyant
aquellas Salvador Bartolomé, guarda del dit
portal, a la casa del General perquè se ves en ella
si en ditas càrregas hi havia cosa que degués pagar drets a la Generalitat, cosa no sols solita y
acostumada sinó també deguda ser, y a la que
foren a la plasa de Santa Anna y cerca la font, un
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
225v i 226r del trienni 1677-1680.
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sargento qui se anomena Jaume Bras volgués
detenir ditas càrregas, dient que primer avian de
ser aportadas a la casa del governador de la plasa, que no a la del General, lo que és contra de
molts capítols de Cort. Y volent dit Salvador
Bartolomé continuar son camí dit sargento ab
la alabarda li donà algunas bastonadas, acció
digna de sanctiment y de tota punició y càstich,
per ésser aquella contra de las principals perrogativas y jurisdicció de la Generalitat, // 226r //
la qual no·s pot dissimular perquè la dissimulació de aquella ne podrian redundar grandíssims
perjudicis a la Generalitat, tant per la exacció de
sos drets quant per la defensa y conservació de
la jurisdicció del General, a la qual estan obligats los diputats y oÿdós de comptes per la obligació de llur offici y per lo jurament tenan instat. Y considerant la gravedat de la matèria, per
ser perjudicial y tenir respecte a la exacció dels
drets del General y enclòurer en si conseqüèncias molt perjudicials y ser lo qui ha feta la acció
soldat, ho participan a vostra excel·lència, perquè reste vostra excel·lència cerciorat de la molta rahó y justa causa que té lo consistori perquè
se fasse la deguda demostrasió, qual la gravedat
de la matèria requereix y demana.»
E poch aprés, tornats que foren los dits embaxadors en lo consistori de ses senyories, feren relació de tot lo sobredit dient que sa excel·lència
havia sentit molt lo que havia succehit y que
procuraria informar-se’n.
En aquest mateix die han enviat ses senyories
una embaxada als molts il·lustres senyors consellers de la present ciutat per medi de Joseph
Sauleda, cavaller, y Joseph Melich, ciutedà honrat, partisipant a dits molt il·lustres senyors consellers la embaxada que havian enviada a sa excel·lència sobre lo succehit a Salvador Bartolomé,
mosso del magnífich clavari, i altres diligèncias
que estavan fent aserca dit fet per la conservació
de las perrogativas, axí de la present ciutat com
de la Generalitat. E poch aprés, tornats que són
estats en la present casa los dits embaxadors,
han fet relació a ses senyories que los // 226v //
senyors concellers estaven agrehidíssims de las
diligèncias que havian fet y estaven continuant
ses senyories, que la ciutat, per sa part, també
estave continuant-las, y que de tot anirien avisant a ses senyories, a effecte de què pugués
obrar unànimes y conformes en dit fet.
Dimars, a XVIII. En aquest die, inseguint ses senyories la deliberació presa lo die de catorse del
corrent per medi del doctor en medicina Jacintho Blanch Fabregat, en lo offici de síndich del
General, han enviat al excel·lentíssim senyor
llochtinent y capità general de sa magestat, Déu
lo guarde, en lo present Principat, lo primer

mando extrajudicial per lo reparo de las contrafaccions fetas a las generals constitucions en la
causa del síndich de la confraria de Sant Pere
dels Pescadors de la present ciutat contra Joseph Miquel, de part // 227r // altra, lo qual paper de embaxada és assí cusit, signat de lletra E
y del thenor següent:

tràurer dits executorials y la expedició de aquells
fins a tenir nou orde.
Y axí, tot lo contengut en dita resposta és contra
las generals constitucions, usos y costums del
General de Catalunya, y assenyaladament contra
la constitució 6, del títol «De diversos rescrits»,
en la qual se lligen las paraulas següents: «Ordenam y manam que si algun plet serà mogut comensat, so és, que la part serà citada en tal causa
e plet pendent, no sian per nós o llochtinent
nostre, primogènit, portantveus de governador,
vaguers, batlles o altres officials, atorgats guiatges, sobresehiments, moratòria, elongament o
altre impediment per lo qual la dita causa hagués
ésser empatxada o differida. E si atorgat era, no
obstant aquell, lo jutge o official davant lo qual
dita causa de manera hage a prosehir en dita causa e pronunciar e declarar en aquella e axí mateix
sie observat en exequció de sentèncias obtingudas e altras // 228r // exequucions, no obstant
dits guiatges, moratòrias e sobresehiments.» Ab
las quals paraulas general indistincte e indiffinitivament a la lletra se prohibeix los sobresehiments, elongaments y moratòrias de las execucions de las sentènsias profaridas y obtingudas e
altres execucions, ab què lo haver donat orde
vostra excel·lència a dit Cortés perquè no tragués los dits exequutorials y lo haver dit lo magnífich Joan Colomer lo contengut en la resposta
per dit Cortés feta y lo recusar dit Cortés en
tràurer los dits executorials és contra la lletra de
dita constitució 6, del títol «De diversos rescrits» y de altres aplicables.

«Excel·lentíssima senyor.
Los diputats y oÿdors de comptes del General
de Catalunya diuhen y representan a vostra excel·lència que per part del síndich de la confraria
de Sant Pere dels Pescadors de la present ciutat
se·ls ha representat que, havent lo dit síndich de
la dita confraria de Sant Pera dels Pescadors als
8 de mars del corrent any requirit y instat a Melchior Cortés, notari públich y del col·legi dels
notaris reals de la present ciutat y escrivà de la
causa que aportà en lo Real Consell lo dit síndich de dita confraria, de una part, contra de Joseph Miquel, de part altra, a relació del magnífich Joan Colomer, en drets y de la Real
Audiència doctor, que tragués o despedís los
executorials de la sentència en dita causa proferida facto verbo in confesio per lo dit magnífich
Joan Colomer, als 5 de mars, 1678, y confirmada als 5 de febrer, 1679, per lo magnífich Joan
Batista Roca y Julià, en drets y de la Real Audiència doctor, com tenie y té obligació per
rahó de son offici, pagat y satisfet en son condesent salari, ha recusat y recusa tràurer aquells
responent ab las paraulas següents: «Dictus doctus Melchior Cortes, notarius, verbo respondendo,
dixit que està prompte y apparellat de tràurer
los executorials que se li requereix que traga y
fer lo demés sie de justícia, sempre y quant tinga
un nou orde de sa excel·lència y Real Consell,
sempre per quant havent-se conferit ell responent a la sala del senyor conseller per a dir als senyors del consell, y en particular a dit magnífich
doctor Joan // 227v // Colomer, relador predit,
que per part de dits pescadors li instaven la extracció de dits executorials y que axí bé fos servit sa senyoria donar-li llicènsia per a tràurer
aquells.» Al qual respongué que dit magnífich
doctor Joan Colomer, relador predit, que ell,
dit Melchior Cortés, responent predit, se conferís ab sa excel·lència y que sa excel·lència li donaria orde del que devia fer en orde a dita extracció de exequutorials y que, havent-se
conferit dit Cortés, responent ab sa excel·lència,
a effecte de saber lo que sa excel·lència li ordenaria, li manà sa excel·lència suspèndrer la execució de dits executorials de ditas sentèncias,
dient que eixa matèria estava en mà de sa magestat, Déu lo guarde, y que axí suspengués de

Per tant, los dits deputats y oÿdors de comptes
humilment a vostra excel·lència extrajudicialment (supliquen), per la obligació de sos officis
y jurament tenen prestat y sentencia de excomunicació oÿda, sie de son servei manar revocar
lo dit orde per vostra excel·lència donat a dit
Cortès perquè puga líberament tràurer y expedir los dits exequutorials, ab què restarà servada
dita constitució 6 y las demés aplicables, lo que
rebran a particular gràcia de la mà de vostra excel·lència.»
E poch aprés ha fet relació lo dit síndich que sa
excel·lència havie fet de resposta «que sobre la
materia havía dado parte al Consejo de Aragón y
que no tenía respuesta más que ahora eran feriados».
228v

a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
227v i 228r del trienni 1677-1680.
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Divendres, a XXI. En aquest die lo magnífich
Erasma de Lana y Fontanet, racional de la present casa de la Deputació, fermà àpoca a don
Francisco de Montserrat y Rius, arrendador que
fou dels drets de la Bolla de plom y sagell de
cera de la present ciutat de Barcelona y sa
col·lecta en lo trienni 1674, absent, de tots los

[ 1679 ]

[ 1679 ]

llibres y albarans de guia fahents per la administració de dits drets, continuats y descrits en un
memorial que conté quatre fulls, lo qual és assí
cusit, signat de lletra F. Lo modo de la tredició
de dits llibres y albarans és que los dits reb per
mans de Pere Anton Bastero, negociant, y los
albarans per mans de Joseph de Navel, ciutedà
de Barcelona. Essents present per testimonis lo
senyor Jacinto Lloreda, ciutedà honrat de Barcelona, y Salvador Gilorons, notari real, col·legiats, en Barcelona populats.a
229r

Dilluns, a XXIIII. En aquest die s’és conferit en la
casa del General de la present ciutat lo molt
il·lustre senyor oÿdor militar y en lo aposento a
hont fa sa residència lo receptor dels fraus a effecte de séurer y regonéxer los fraus apresos en
lo present mes de juliol. Y se han trobat los fraus
següents:
Primo, quatre canas, set palms, alamanya cambraïna apresa a un mosso de las galeras de Gènova.
Ítem una pessa cotó blau apresa altre moso de
ditas galeras.
Ítem una pessa de tela vintena blanca apresa de
casa Margarida Marquesa y Carreras.
Ítem una cana, sinch palms, estamenya trentena
parda apresa en casa de dita Marquesa Carreras.
En aquest mateix die, per medi del síndich del
General és estat aportat per orde de ses senyories al excel·lentíssim senyor llochtinent y capità
general lo segon recaudo o embaxada extrajudicial per raparo de las contrafaccions fetas en la
causa de la confraria del Sant Pere dels Pescadors de la present ciutat contra Joseph Miquel,
lo qual paper és assí cusit, signat de lletra A, y
del thenor següent:
«Excel·lentíssimb senyor.
Los diputats y oïdors de comptes del General
de Cathalunya diuan y representan a vostra excel·lència com als 18 del corrent mes de juliol
suplicaren extrajudicialment a vostra excel·lència que per part del síndich de las confrarias de
Sant Pera dels Pescadors de la present ciutat
se·ls ha representat que havent lo dit síndich de
la dita confraria de Sant Pera dels Pescadors, als
8 de mars del corrent any, // 229v // requirit y
instat a Malchior Cortés, notari públic y del
col·legi dels notaris reals de la present ciutat y
scrivà de la causa que aportà en lo Real Consell
lo dit síndich de dita confraria, de una part,
a. a continuació un memorial transcrit a l’Apèndix 2, pàg.
1333.
b. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
228v i 229r del trienni 1677-1680.
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contra de Joseph Miquel, de part altra, a relació
del magnífich Joan Colomer, en drets y de la
Real Audiència doctor, que tragués o despedís
los exequutorials de la sentència en dita causa
proferida, facto verbo, in concilio per lo dit magnífich Joan Colomer als 5 de mars, 1678, y confirmada als 7 de fabrer de 1679 per lo magnífich
Joan Baptista Roca y Julià, en drets y de la Real
Audiència doctor, com tenia y té obligació per
rahó de son offci, pagat y setisfet en son condesent salari, ha recusat y recusa tràurer aquells,
responent ab las paraulas següents: «Dictus discretus Melchior Cortes, nottarius, verbo respondendo, presentibus dixit que està prompte y aparellat de tràurer los exequutorials se li requereix
que traga y fer lo demés sia de justícia, sempre y
quant tinga nou ordre de sa excel·lència y Real
Concell.» Per quant havent conferit ell responent a la sala del senyor canseller per a dir als senyors del consell y en particular a dit magnífich
doctor Joan Colomer, relador predit, que per
quant de dits pescadors li instavan la extracció
de dits exequutorials, y que així bé fos servit sa
senyoria donar-li llisènsia per a tràurer aquells,
al qual respongué dit magnífich doctor Joan
Colomer, relador predit, que ell, dit Melchior
Cortés, responent predit se conferís an sa excel·lència y que sa excel·lència li donarà lo orde
del que devia fer en orde a dita extracció de exequutorials. Y que havent-se conferit dit Cortés,
responent ab sa excel·lència a effecte de saber lo
que sa excel·lència li ordenaria, li mana sa excel·lència suspéndrer la extracció de dits exequutorials de ditas // 230r // sentèncias, dient
que eixa matèria estave en mà de sa magestat,
Déu lo guarde, y que així suspengués de tràurer
dits exequutorials y la expedició de aquells fins a
tenir nou orde.
Y axí tot lo contengut en dita resposta és contra
las generals constitucions, usos y costums del
General de Catalunya, y assenyaladament contra la constitució 6, de títol «De diversos rescrits», en la qual se llitgen las paraulas següents:
«Ordenam y manam que si algun plet serà comensat, ço és, que la part serà citada en tal causa
e plet pendent no sien, per nos o llochtinent
nostre primogènit, portantveus de governador,
vaguers, batlles o altres officials, atorgats guiatges, sobresehiments, moratòria, elongament o
altre impediment per lo qual la dita causa hagués ésser empatxada o differida. E si atorgat
era, no obstant aquell, lo jutge o official devant
lo qual dita causa s’esmenarà hage a prosehir en
dita causa e pronunciar e declarar en aquella. E
axí mateix sia observat exequció de sentenciar,
obtingudas e altras exequucions, no obstant
dits guiatges, moratòrias e sobresehiments». Ab
las quals paraulas general indistincte e indifinitament a la lletra se prohibeix los sobresehi-

ments, elongaments y moratòrias de las exequcions de las sentèncias profaridas y obtingudas y
e altres execucions, ab què lo haver donat orde
vostra excel·lència a dit Cortés perque no tragués los dits exequutorials y lo haver dit lo magnífich Joan Colomer lo contengut en la resposta
per dit Cortés feta, y lo recusar dit Cortés en
tràurer los dits executorials, és contra la lletra de
dita constitució 6, del títol «De diversos rescrits» y de altres aplicables.
Al qual memorial o súplica fou servit vostra excel·lència fer la resposta següent: «Que sobra la
materia avía dado parte // 230v // al Consejo de
Aragón, y que no tenía respuesta más que aora
eran feriados». La qual resposta és també contra
las constitucions, usos y costums del present
principat de Cathalunya, y assanyaladament
contra las constitucions als referidas y expresadas y contra la constitució «Clarificant», 14, títol «De jurisdicció de tots jutges», a què las sentencias, declaracions y decrets de execució del
Real Consell del present principat de Catalunya
y los dependens de aquellas no tenen dependència alguna del Consell de Aragó, sens
que pugan embarassar los fariats per ésser estos
negocis privilegiats.

y que no ha pretès ni pretén sa excel·lència impedir ni embarassar lo curs de la observansa de
las constitucions, com més llargament en dit paper és de véurer, lo qual és assí cusit, signat de
lletra A y del thenor següent:
«Ala primero y segundo papel de vuestra señoría
que me ha entregado su síndico tocantes a lo que
pretende la cofradía de pescadores desta ciudad se
me ofreze responder que he dado orden al canzeller y a la Real Audiencia para que executen y
hagan executar todo lo que combenga y fuere justo, de que claramente se dega entender que yo no
he pretendido ni pretendo impedir ni embarazar
el curso a la observancia de las constituciones, y
devo creer que por aquel tribunal se havrán ya expedido las diligencias necesarias para satisfacción
de lo que vuestra señoría solicita, en cuya inteligencia podrá vuestra señoría disponer todo lo que
condujere a este fin y al mayor servicio de su magestad. Divina guarde a vuestra señoría muchos
años. Barcelona, 25 de julio, 1679. Álex, duque
de Bournonville.»b
232r

Per lo que los deputats y oïdors de comptes del
General de Catalunya humilment ab esta segona
embaxada, per la obligassió de sos officis, jurament tenen prestat y sentència de excomunicació tenen oïda a vostra excel·lència, extrajudicialment suplican sia de son servei manar revocar
lo dit orde per vostra excel·lència donat a dit
Cortés perquè puga líberament tràurer y despedir los dits exequutorials, y axí bé revocar la resposta té vostra excel·lència feta a la primera embaxada, ab què restarà sanada dita constitució 6,
títol «De diversos rescrits», y la dita constitució
«Clarificat», 14, títol «De jurisdicció de tots jutges», y las demés, a lo que rebran a singular gràcia y marsé de la mà de vostra senyoria.»

Agost

Dimars, a XXV. En aquest die ha fet relació lo
síndich del General

Disapte, a V. En aquest die és tornat al consistori de ses senyories lo il·lustre senyor deputat ecclesiàstich.

Disapte, a XXIX. En aquest mateix die ha faltat
en lo consistori de ses senyories lo il·lustríssim
senyor deputat ecclesiàstich per causa de sa indisposició.

En aquest mateix die me han ordenat a mi, scrivà major del General, cusís en lo present dietari
una carta del sereníssim senyor don Joan, que·s
signada de lletra A y del thenor següent:

En aquest mateix die me han ordenat ses senyories a mi, escrivà major del General, cusís y continuàs en lo present dietari un paper que han rebut de sa excel·lència ab què dóna notícia de
haver donat orde al molt reverent canseller y
Real Audiència que executen y fassen executar
tot lo que convinga en la causa de la confraria
de Sant Pere dels Pescadors de la present ciutat,

«Veoc lo que vuestra señoría me dice en carta de
21 del passado sobre la fortificación de Puigcerdá

232v

231v

En aquest mateix die, en observansa de reals decrets de sa magestat, vaccant lo offici de altre
dels taulers del General de la ciutat de Tarragona per renunciació del legítim procurador de
Joan Pau Salinas, notari de la dita ciutat, han
enviat per medi del síndich del General al excel·lentíssim senyor llochtinent y capità general
de sa magestat, Déu lo guarde, en lo present
Principat, dos proposicions de subjectes, la una
per a la provisió fahedora per sa magestat de dit
offici, per ésser altre dels compresos en la real
reserva, y la altra per a què sa excel·lència sie servit anomenar persona qui servesca lo dit offici
en lo interim que sa magestat pren resolució,
com en ditas proposicions és de véurer, que són
assí cusidas, signadas de lletras B et C.
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a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
231v i 232r del trienni 1677-1680.
b. a continuació dues proposicions transcrites a l’Apèndix 2,
pàg. 1336.
c. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
233v i 234r del trienni 1677-1680.
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y la que el enemigo haze en el lugar del Vilar. Y
puede vuestra señoría estar muy seguro de que el
rey, mi señor, está con todo cuidado de procurar
que quanto antes fuere possible se dispongan las
fortificaciones de esta y las demás plazas de esse
Principado, como tanto combiene. Y yo lo esforsaré de mi parte por la mesma razón. Y lo que devo
al affecto de vuestra señoría, a quien conserve
Nuestro Senyor en toda felicidad. Madrid, a 28
de julio de 1679.»
234r

234v

235v

Dilluns, a XXI. En aquest die és vingut en la present casa de la Deputació lo doctor Martí Figarola per exercir son offici de advocat fiscal del
General per trobar-se ja ab entera salut.
Divendres, a XXV. En aquest die me han ordenat
a mi, scrivà major del General de Catalunya, cusís en lo present dietari una certificatòria y ha en
scrits del doctor en medicina Joseph Company,
ab la qual fa fe com la convalasènsia del doctor
Martí Figarola, advocat fiscal del General, ha
durat fins als vint-y-hu del corrent mes de agost
inclusive, com més llargament en dita certificatòria és de véurer, que·s assí cusida, signada
de lletra A.

«El Reya. Diputados. Teniendo considerasión a
los grandes gastos que havía de hazer essa Diputación embiándome a dar la enorabuena de mi feliz casamiento, he resuelto por regla general que
se escuse esta demostración disputando, como se
suele hacer en otros casos, algunos de los personages que se hallan en esta corte, sus naturales y dependientes para que en su nombre la executen. Y
por lo que toca a este Principado, ha parecido avisároslo para que lo tengáis entendido y lo executéis
en esta conformidad, que yo me daré por muy servido dello. Dada en Madrid, a XVIIII de agosto
MDCLXXVIIII. Yo, el rey.
Don Franciscus Izquierdo de Bertagal, secretarius. Vidit, don Petrus Villacampa, regens. Vidit, Fernandes ab Heredia, regens. Vidit, don
Michael de Çalba. Vidit, don Laurencius Matheu. Lugar del sello real.»

236r

Disapte, a XXVI. En aquest die han rebut ses senyories dos cartas de sa magestat, que Déu
guarde, la una avisant lo casament ab la sereníssima senyora Maria Lluïsa de Orleans, sa neboda, y la altra per què se escuse la demostrasió de
anar diputats a donar la enorabona de son felís
casament, com més llargament és de véurer ab
ditas cartas, las quals són originalmenta // 235r
// assí cusidas, signadas de lletras A et B y del
thenor següent:
«Elb rey. Diputados. Entendiéndose que el día
veinte del corriente se celebrará mi desposorio en
París con la sereníssima princessa María Luísa de
Orleans, mi sobrina, y deviendo yo recurrir a
Nuestro Señor, implorando de su divina grazia
los favorables effectos desta unión, os mando dispongáis se celebre una missa solemne y se haga
processión general a este intento como os dirá mi
lugartiniente y capitán general, en que me daré
por muy servido. Dada en Madrid, a XV de agosto
de MDCLXXVIIII. Yo, el rey.
Don Franciscus Izquierdo de Bertagal, secretarius. Vidit, don Petrus Villacampa, regens. Vidit, Fernandes ab Heredia, regens. Vidit, don
Michael de Çalba. Vidit, don Laurencius Matheu. Lugar del sello real.»
a. a continuació una certificació transcrita a l’Apèndix 2,
pàg. 1336.
b. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
234v i 235r del trienni 1677-1680.
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Dimars, a XXVIIII. En aquest die és baxat a la
Llotja de la mar de la present ciutat lo il·lustre
senyor oÿdor real y s’és conferit en la casa del
General y en lo aposiento del receptor dels fraus
a effecte de véurer en aquell los fraus se havian
comesos en lo present mes de agost, y se ha trobat sinch-centes quatre palms tafetà negre de
llustra, après de casa Miquel Carreras, corredor
de coll per frau de Bolla.
Dimechres, a XXX. En aquest die, desitjant ses senyories acertar en las demostracions de alegria per
lo felís casament del rey, nostre senyor, Déu lo
guarde, ab la sereníssima donya Maria Lluïsa de
Orleans, sa neboda, han juntat en la present casa
de la Deputació y consistori las personas dels tres
estaments infrascrits y següents, per lo estament
ecclessiàstich: lo molt reverent don Francisco Casamitjana, abat del real convent de Santa Maria de
Ripoll, // 236v // don Lluís de Josa, ardiaca de
Santa Maria del Mar y canonge de la Santa Iglésia de Barcelona, don Daniel de Sayol y Quarteroni Ponse de Leon, canonge de dita Santa Iglésia; per lo militar: lo senyor don Carlos de Llupià,
lo doctor Luís Valènsia; per lo real: lo doctor Miquel Grimosachs, lo doctor Joan Baptista Braco.
Als quals han donat ses senyories per proposició
fent llegir las dos cartas de sa magestat continuades en lo present dietari, en jornada de vinty-sis del corrent, suplicant a dits senyors fossen
servits aconsellar y dir son parer en orde a las
demostrasions de alegria que devie fer lo consistori en la ocasió present.
E los dits senyors de la junta són estats de parer
// 237r // que, aconsellat a ses senyories que puis
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
234v i 235r del trienni 1677-1680.

sa magestat, ab la primera real carta, deia que
per al intent se celebràs una missa y prosessó general, y ab la segona, que per regla general ha
resolt que se escusàs lo enviar persona a donar-li
la enorabona de son felís casament diputant en
alguna de las de la cort que en nom del Principat fasse la funcció de donar-li la dita enorabona, considerant que la real voluntat y intensió
de sa magestat era, sens dupte, voler escusar a la
Generalitat de gastos quant acaban de suportar
los que ha ocasionat la guerra passada, que puis
la ciutat de Barcelona feye la professó general a
qui més pròpiament toca que ses senyories fessen la festa del gloriós màrtir sant Jordi, patró
del present Principat, ab la major ostentació y
grandesa que se acostuma feren la present casa
de la Deputació, y cas que sa excel·lència fes demostració de luminàries en son palacio, que ses
senyories las podrian fer tantsolament en la present casa, manant posar dotse atxas al balcó
gran de la plaça de Sant Jaume y lo estandart de
la confraria de dit sant ab música de timbalas,
trompetes y ministrils.

Real Consell y moltes atxes, y personas particulars de diners propris y no a despesas del General ni casa de la present ciutat.
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Dijous, a XXXI. En aquest die, obtinguda primer
ora per medi del síndich del General per las deu
de la matinada, ab atxes y verguers ab massas altas, y usant de la marsè que sa magestat, Déu lo
guarde, se ha servit fer al consistori ab sa real
carta dada en Madrid als 8 de desembre, 1678,
despatxada per Cancellaria, ab las insígnias de
las bandas de domàs carmesí ab las armas dels
General, són anats ses senyories en lo palacio
del excel·lentíssim senyor llochtinent // 237v // y
capità general de sa magestat en lo present Principat a effecte de donar-li la enorabona per lo
felís casament del rei, nostre senyor, ab la sereníssima senyora donya Maria Lluïsa de Orleans,
sa neboda. Foren rebuts de sa excel·lència ab
molta demostrasió de contento al arribar fins
fora la porta del aposento a hont dóna las audiènsias, y després de haver precehit moltas cortesias y estar assentats, explicà y donà la embaxada lo il·lustre senyor archebisbe bisbe de
Barcelona, deputat ecclessiàstich. Y després de
un llarch rahonament sobre la matèria se alsaren
y los acompanyà sa excel·lència fins a la porta
del cancell qui divideix lo saló gran de dit palacio y se’n tornaren ses senyories en la present
casa ab lo mateix acompanyament.
En aquest mateix die, a la nit, foren posades per
orde de ses senyories dotse atxes al balcó gran
de la sala de Sant Jordi y ab música de timbalas,
trompetas y ministrils, estant arbolat en dit balcó lo estandart de la confraria de dit sant. Se feren luminàrias cremant las ditas atxas fins a las
deu de la nit en demostrasió de alegria per dit
casament de sa magestat. Feren també alimàries
de sa excel·lència ses senyories los senyors del
363

Setembre.
Disapte, a II. En aquest die me han ordenat ses
senyories a mi, scrivà major del General, cusís
en lo present dietari una real carta de sa magestat en orde al alívio del alotjament que de present suporta lo Principat, la qual és signada de
lletra A y del thenor següent:
«Ela Rey.
Diputados. He visto vuestra carta de 13 de mayo
deste año en que me representáis el amor y voluntad con que me ha servido todo esse Principado
durante esta última guerra, lo apurados que se
hallan los lugares y naturales del y la necessidad
que ay de que sean aliviados en los alojamientos,
como lo han esperado después que se ajustó la paz.
Y aunque es muy justa y de la obligación de vuestros officios esta representación todavía se ha considerado que el estado presente de las cosas no permite levantar estos alojamientos, por ser tan
necessaria para la defensa de la misma provincia
la gente de guerra que ha quedado en essa, haviendo sacado número considerable de cavallería,
dejando sólo lo inescusable y encargado al virrey
atienda mucho a la igualdad de los cuarteles y a
que se escusen excessos y molestias. El asiento de
granos para el pan y sivada que se ha hecho por
quinta de mi real hasienda está assegurado, de
manera que será muy puntual y effectiva su provisión, y también se aplica el mayor cuydado a la
remesa de socorro para el exército, deseando //
238v // yo en quanto fuere posible aliviar y consolar tan buenos y fieles vassallos, no sólo en esto que
suplicáis sinó también en quanto pueda ser de
nuestras conveniensias, siempre que la constitución de los tiempos diere lugar a ello. Dada en
Madrid, a XXIIII de agosto, MDCLXXVIIII. Yo, el
rey.
Don Franciscus Izquierdo de Bertagal, secretarius. Vidit, don Petrus Villacampa, regens. Vidit, Fernandes ab Heredia, regens. Vidit, don
Michael de Çalba. Vidit, don Laurencius Matheu. Don Anthonius de Calatayut. Lugar del sello real.»
Dimechres, a VI. En aquest die lo magnífich
Francesch Alòs, en quiscun dret doctor,b // 239r
// servint lo offici de donador dels ploms per
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
237v i 238r del trienni 1677-1680.
b. a continuació dos memorials i una certificació transcrits a
l’Apèndix 2, pàgs. 1336-1337.
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Llàtzer Talarn, de la ciutat de Tortosa, ha fet relasió en lo consistori de ses senyories com lo dit
Llàtzer Talarn era mort de mort natural y corporal en la dita ciutat de Tortosa.
En aquest mateix die, entre las sinch y sis de la
tarda, volent ses senyories posar en execució lo
real decret de sa magestat, que Déu guarde, en
orde als officis del General de que se han format
bossas, en virtut de dit real decret, vaccant lo offici de donador de ploms del General de Catalunya per mort de Llàtzer Talarn, ciutedà honrat de Barcelona, habitant en la ciutat de
Tortosa, últim posessor de dit offici, se són juntats a la Sala dels Reis de la present casa de la Diputació, ab assistència dels magnífichs assesors,
advocat fiscal y demés officials que acostuman
assistir en tots los actes de extraccions y tenen
obligació per rahó de sos officis, havent-hi també en la dita extracció moltas altras personas de
tots estaments, y en presència de tots, foren fets
rodolins de cera en la forma acostumada y
fonch extret a sort de rodolí en lo dit offici de
donador de ploms del dit General de Catalunya
Francisco Burgués, ciutadà honrrat de Barcelona, de present deputat real del General de Cathalunya.
Dijous, a VII. En aquest die ses senyories, per
medi del molt il·lustre senyor deputat real,
acompanyats dels officials, mestres y altres de la
present casa, han enviat a convidar lo excel·lentíssim senyor llochtinent //239v // y capità general de sa magestat, que Déu guarde, en lo present Principat, per a la festa solempne del
gloriós y màrtir sant Jordi, celebradora lo die de
diumenge, deu del corrent, per als bons asserts
del casament del rey, nostre senyor, ab la sereníssima senyora donya Maria Lluïsa de Orleans.
E sa excel·lència ha fet de resposta que asistiria
en dita festa ab molt gran gust.
En aquest mateix die, per medi del síndich del
General, han convidat ses senyories per la celebració de dita festa als molt il·lustres senyors
consellers de la present ciutat y al egregi compte
de Parelada, protector del bras militar. Y tots
han respost que vindrian.
Divendres, a VIII de setembre. En aquest die, no
obstant ser festa de la festivitat de Nostra Senyora, se són ajuntats ses senyories en la present
casa per la tarda per haver entès que lo egregi
compte de Peralada, protector del bras militar,
pretenia, per ser compte, precedir a la celebració de la festa de sant Jordi als molt il·lustres senyors consellers de la present ciutat. Y havent
consultada la matèria ab los magnífichs assessors y advocat fiscal de la present casa los és estat
aconsellat, inseguint un exemplar consemblant
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que tingueren altres comptes y lo prior de Catalunya lo any mil sis-cents y quinse, en què los
dits molt il·lustres senyors conselleres que aleshores eren foren compendits als sinch diputats
per deliberació del Consell de Cent si los dits
comptes y nobles de Catalunya assistian a la dita
festa no·y assistissen los dits concellers, y que
aleshores se prengué per temperament // 240r //
de dits magnífichs assessors que aleshores eren
que, essent menos inconvenient que no assistissen los dits comptes y prior de Catalunya que
no los dits senyors consellers, per la bona correspondència y unió se observa en las dos casas,
que se desconvidassen los dits comptes y prior
ab lo millor modo fos possible, expressant-los lo
inconvenient sobredit que podian fer lo matex
axí que aleshores feren ab lo senyor compte de
Paralada assent unas matexas raons. E ses senyories, conformant-se ab lo sobredit parer per
medi de dit síndich del General, representant al
dit senyor compte tot lo sobredit, lo han desconvidat per a la celebració de la dita festa.
Disapte, a VIIII de setembre. En aquest die me
han ordenat ses senyories a mi, scrivà major del
General, cusís y continuàs en lo present dietari
dos súplicas presentadas per part, la una, de mi
mateix, del magnífich racional, del regent los
comptes y exactor del General, y la altre, per
part del magnífich defenedor, ab las quals súplicas disputan uns y altres de presedèncias, que
són assí cusidas de lletras A et B y del thenor següent:
«Il·lustríssima y reverendíssim y molt il·lustre
senyor.
Joan Argila, cavaller, escrivà major de la present
casa, Erasma de Lana y Fontanet, donsell, racional // 240v // de dita casa, lo reverent Matheu
Sagur, prevere, subrogat en lo offici de regent
los comptes en lloch y per malaltia de Simon
Miquel, ciutadà honrat de Gerona, obtenint dit
offici, y Joseph Quintana, ciutadà honrat de
Barcelona, exactor del General, a vostra senyoria il·lustríssima representan com per ocasió de
la controvèrsia y pretenció se troban entre dits
quatre officials y lo defenedor del General acerca de la precedència de dits officials en los actes
públichs y com en la occassió present de la celebració de la festa del gloriós màrtir sant Jordi,
per vostra senyoria il·lustrísisma deliberada, celebrada per lo felís casament del rey, nostre senyor, Carlos Segon, ab la sereníssima senyora
dona Lluïsa Maria de Orleans, se pretén per part
de misser Francesch Campderrós, subrogat en
dit offici de deffenedor, presehir a dits quatre
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
239v i 240r del trienni 1677-1680.

officials, a bé que sens rahó ni causa alguna,
com en son lloch y temps, quanta ocasió que
done lloch de deduir en judici dits scrivà major,
racional, regent los comptes y exactor, faran
constar dits Argila, de Lana, Saguer y Quintana
a vostra senyoria il·lustríssima suplican y fins a
tant que estiga a duedit no poder ni tocar a dit
defenedor lo prosehir a dits quatre officials, se
continue ab la forma per lo entretant y justada
ab dits quatre officials y Francesch Móra y de
Marimon, òlim defenedor, en la ocasió se feren
les funerarias y dols del senyor rey Pheliph Tercer, senyor rey, nostre senyor, que està en glòria, que ço que dits quatre officis lo un acte presehescan a dit defenedor y lo altre presehesca a
dits quatre officials en la conformitat que ha fet
en altres ocasions des de dits dolsensa com apar
ab la súplica per dits quatre officials presentada
als molt il·lustres senyors deputats del trienni
mil sis-cens sexanta sinch en dita ocasió dels
dols, la qual se troba en lo dietari de dit trienni,
sots jornada de sis de octubre mil sis-cens sexanta-sinch. Y protestant dits escrivà major, racional, regent los comptes y exactor que per las
ocasions se offeriran en que dit //241r // defenedor los precehesca, no pretenent prejudicar-se
en llur dret de haver als de presehir als demés
officials immediadament dels magnífichs assessors y advocat fiscal ni per ningun de dits actes
puga dit deffenedor adlegar rahó alguna, la qual
protesta entenen y volen tenir per repetida en
totas las ocasions se pugan oferir, en lo interim,
precedir dit defenedor a dits quatre officials, los
quals suplican a vostra senyoria il·lustríssima sie
de son servei manar que la present sie continuada en lo dietari del present y corrent trienni, y
dita protesta notifica a dit doctor Campderrós y
deffenedor, son principal, que a més ésser just
dits suplicants ho tindran a singular mercè de la
mà de vostra senyoria il·lustríssima. Lo offici
etcètera. Altissimus et cetera. Riusech.
Oblata VIIII septembris millessimo sexcentessimo
septuagessimo nono in consistorio et cetera, et domini deputati intervinientibus dominis auditoribus computorum decretaverunt et dixerunt
que sie continuada en lo dietari del present
trienni la present súplica.
Ribes, subrogatus, in officio eo adjutoris primi
scribanie maioris S.C. vice et loco magnifici Joannis Argila, scriba maioris Generalis Catalonie, eo quia in dicta suplicacione est interesatus.
Fonch intimada la present eo protesta al magnífich doctor Francesch Campderrós, subrogat en
lo offici de deffenedor del General, trobant-se
personal // 241v // dins lo consistori de ses senyories, die y any sobredit. Testes Joseph Cortes y Joseph Blanch, verguers de dit consistori.
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Il·lustríssima senyor. Lo doctor Francesch Campderrós, subrogat en lo offici de deffenedor del
General per lo consistori dels molt il·lustres senyors deputats, tenint oÿda la protesta per Joan
Argila, scrivà major del General, Arasma de Lana
y Fontanet, racional de la casa de la Deputació,
del reverent mossèn Matheu Saguer, prevere, subrogat en lo offici de regent los comptes y Joseph Quintana, exactor del General, protestant a
aquella diu que a ell, com servint lo offici de deffenedor del General, li toca per rahó de son offici, lo presehir en las funccions en las quals concorra ab sobredit scrivà major, racional, regent los
comptes y exactor del General, y en conformitat
se ha altillat diferents vegades en la casa de la Deputació corrent lo deffenedor y los exercicis dits
officis en funccions públiques. Però per quant,
havent-se suscitat debat acerca de las precedencias en lo any mil sis-cens sexanta-sinch en las funeràrias del rey, nostre senyor, Phelip Quart, que
gose glòria, que·s celebraren per lo molt il·lustre
consistori dels senyors deputats en la casa de la
Deputació fon disposat que fins declarat a qui de
dret tocava lo presehir de dits officials precehissen alternadament los uns als altres en ses funccions, se esdevindrien de concorrència de dits officials, ço és, que en tot funcció presehís lo
defenedor del General //242r // a dits quatre officials, y altra funcció los dits quatre officials al dit
deffenedor, sens prejudici del dret que a quiscú
de dits officials per raó de sos officis li expectaria,
en la qual forma fins vuy se és observat. Per ço,
dit doctor Francesch Campderrós, com a exercint dit offici de defenedor del General, reprotesta que no entén ni·s vol prejudicar-se en lo bon
dret li assisteix en sa presedència als sobredits officials com a defenedor del General en lo cas de
concurrència de aquells, presehint alternadament los uns als altres, com fou disposat per dits
tunch il·lustres senyors deputats fins fos declarat
judicialment sobre dit punt de sas pretencions,
ans bé, en tots los actes que per rahó de dita disposició feta per dits tunch il·lustres senyors deputats serà presehit de aquells alternadament, segons dit ajust, declara son ànimo que o entén
prejudicar-se en lo bon dret y justícia li asssisteix,
lo qual acte de protesta vol tenir per repetit en
cada hu de dits actes, per lo que suplica a vostra
senyoria il·lustríssima sie de son servey manar al
escrivà major de la casa de la Deputació per a què
en tot temps conste de la reservació de son dret y
que sia intimada la present reprotesta als sobredits escrivà major racional, regent los comptes y
exactor, lo que rebrà de la mà de vostra senyoria a
singular gràcia y favor de la mà de vostra senyoria
il·lustríssima. Officio, et cetera. Altissimus et cetera. Campderrós.
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
239v i 240r del trienni 1677-1680.
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Oblata VIIII septembris, MDCLXXIX, in consistorio
et cetera, et domini deputati intervinientibus dominis // 242v // auditoribus computorum decretaverunt et dixerunt que sie continuada en lo
dietari del present trienni la present súplica.
Ribes, subrogatus in officio coadjutoris primi
scribania maioris Generalis Catalonie, vice et locus magnifici Joannis Argilla, scriba maioris Generalis Catalonie, quia in dicta suplicacione est
interesse.
Fonch intimada la present súplica y protesta al
sobredit scrivà major, racional y exactor, trobant-se personalment en dit consistori, y absent
de aquell lo reverent Matheu Seguer, subrrogat
en lo offici de regent los comptes, per trobar-se
ocupat per rahó de la festa de sant Jordi.
Testes Joseph Cortès y Joseph Blanch, verguers
de dit consistori.»
En aquest mateix die, a la tarda, se comensà la
celebració de la festa del gloriós màrtir sant Jordi, patró del Principat, per los bons successos
del casament del rey, nostre senyor, ab la sereníssima senyora donya Maria Lluïsa de Orleans,
estant adornada la present casa de tapisarias y
colgadures, com en semblants casos és acostumat. Y considerant ses senyories que serie ostentosa la dita festa si se celebraven completas
ab molta música, que no vespras, com és acostumat, foren ditas // 243r // completas a sinch
coros ab la majoria de la Seu y altres, los millors
cantors de la present ciutat. Vingueren en ellas
ses senyories en forma de bras, ab sas insignias y
en la forma que observan quant venen al jurament, comensant a venir lo senyor oÿdor real y
després los demés per son orde, y últimament lo
senyor deputat ecclessiàstich, ço és, los ecclessiàstichs en mitx de un cavaller y un ciutedà, los
militars en mitx de un ecclessiàstich y un militar
ciutedà, los reals en mitx de un ecclesiàstich y
un cavaller, comensant a venir a las quatre de la
tarda lo senyor oÿdor militar, estant impedit lo
real per sa vellesa y poca salut. Fonch rebut dels
magnífichs assessors, advocat fiscal y demés officials de la present casa per son orde al cap de la
escala de la present casa ab los verguers ab massas altas devant, tant en la vinguda de deputats
com en la de oÿdors, ab la differència que no
són acompanyats des de la casa los senyors oÿdors ab massa sinó és que falte lo deputat de son
estament y los senyors deputats si ab la massa.
Vingué després lo senyor oÿdor ecclessiàstich,
després lo senyor deputat real, seguidament lo
militar y últimament lo il·lustríssim y reverendíssim senyor archebisbe bisbe de Barcelona,
deputat ecclessiàstich. Y tots ells y cada hu respective, essent arribats al cap de la escala, ahont
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foren rebuts, se despediren del acompanyament
fent-los una molt cumplida cortesia. Y fent-ne
altra als senyors condeputats y assessors que·ls
hisqueren a rébrer se’n entraren en la capella
gran de sant Jordi, y després de haver fet un rato
de oració de alsaren, feren genuflecció al altar,
saludant després als cavallers o damas que·s trobaven en dita capella, després ells mateixos //
243v // entre sí. Fet tot lo sobredit, se assentaren
en los banchs vanovats de vellut carmesí que per
dit effecte estaven posats en la dita capella, a la
mà esquerra, que és la part de la epístola, aventn·i dos a la altra part del Evangeli, lo un arimat
al primer pilar de front del altar, que serveix per
lo protector del bras militar, y un altre en la forma que estan los dels senyors deputats, que serveix per los ecclessiàstichs que acompanyen a
ses senyories a la festa. Y axí, a una part com a
l’altre hi ha altres banchs, ço és, des del dit
banch del protector del bras militar fins a la trona que està arrimada al altre pilar més prop del
altar que serveixen per los cavallers que acompanyan lo dit senyor protector. Y a la part dels
senyors deputats també hi ha altres banchs vanovats de vaqueta de mascòvia que serveixen
per los dits magnífichs assessors y advocat fiscal
y demés officials del General. Vingueren en la
dita festa los molt il·lustres senyors consellers y
lo senyor don Joan Amat, clavari del bras militar, per no venir lo senyor protector. Foren rebuts per ses senyories com abaix se dirà. Y al
acabar las completas, acompanyats de ses senyories, se pasejaren los dits senyors consellers per
la present casa.
Diumenge, a X. En aquest die fonch feta la celebració de la //244r // festa del gloriós màrtir sant
Jordi per los bons successos del casament del
rey, nostre senyor, Déu lo guarde, ab la sereníssima senyoria dona Maria Luïsa de Orleans. Digué de pontifical lo il·lustríssim y reverendíssim
senyor archebisbe bisbe de Barcelona, deputat
ecclessiàstich. Hague·y sermó. Predicà lo prevere mestre fra Joseph de Serralta, de la orde de la
Mercè. Vingueren en la dita festa lo excel·lentíssim senyor duch de Bournonville, llochtinent y
capità general en lo present Principat, molt
il·lustres senyors consellers de la present ciutat y
lo senyor don Joan Olmat, clavari lo bienni corrent del bras militar. Vingueren ses senyories
en la matexa forma y acompanyament que lo
die de aïr, fent las matexas serimònias al cap de
la escala com dins de la capella. Vingué després
lo clavari del bras militar acompanyat de molts
cavallers. Hisqueren-lo a rèbrer los senyors oÿdors ecclessiàstichs y militar, per faltar lo real,
fins al cap de la escala, ab los tres verguers ab las
masas altas, anant després de dits senyors oÿdors los magnífichs assessors, advocat fiscal y
demés officials del General per son orde. Y ha-

vent fet lo dit senyor clavari cortesia al acompanyament y dits senyors oÿdors se posà en
mitg de ells, y després de haver fet un rato de
oració, feta genuflecció al altar y cortesias a las
damas y cavallers, se despedí de dits senyors oÿdors ab altra cortesia, y uns y altres se’n anaren
en son asiento. Vingueren després los molt
il·lustres senyors concellers, y passant devant de
ses senyories los magnífichs assessors, advocat
fiscal y altres officials del General per son orde,
baxaren a rébrer los dits molt il·lustres senyors
concellers, los officials del General fins al peu de
la escala de la present casa, los magnífichs assessors y advocat fiscal // 244r // al replà de aquella,
y al cap de la escala los molt il·lustres senyors
deputats, aturant-se al dit cap de la escala los
dits magnífichs assessors y officials fins y a tant
que dits senyors cancellers estigueren acompanyats y ordenats amb dits senyors deputats, posant-se cada consistorial per son orde, un senyor
conceller a mà dreta, anant després los dits
magnífichs assessors y advocat fiscal y demés officials del General per son orde. Y per quant no
vingueren sino quatre concellers y eren sinch
los consistorials anà lo senyor oïdor militar
acompanyat del assessor del General a qui tocave, havent anat lo die antes a les completes lo
senyor conseller últim a la mà dreta dels senyors
oÿdors, anant tots tres en filera per no haver pogut prevenir en què forma hauran de anar ordenats, no havent-hi sinó quatre concellers. Y
d’esta manera se’n tornaren en la capella, feren
oració, després genuflecció al altar y després,
entrant, se assentaren en esta forma los senyors
concellers al banch més prop del altar major, estant assentat lo senyor conseller últim lo més
prop del altar y los demés per son orde, los senyors deputats primer, lo ecclessiàstich després,
lo militar després, lo real seguidament, lo senyor oÿdor ecclessiàstich després lo militar, y
consecutivament en los banchs emperò de cuÿro los magnífichs assessors, advocat fiscal y demés officials del General. Y al tornant foren
acompanyats los dits molt il·lustres senyors concellers fins // 245r // ella, ha ont foren rebuts ab
un poch més de cortesia. Vingué després sa excel·lència, fonch rebut al venir com los molt
il·lustres senyors consellers, y al tornar-se’n se
passejà per totas las salas de la present casa.
Fonch acompanyat per ses senyories il·lustres,
acceptat lo senyor deputat ecclessiàstich, que
com havia dit de pontifical se estave despullant
de son pontifical ab sos assistents a la sacristia,
fins al cap de la escala, baxant dos graons d’ella
lo senyor deputat militar, y per los magnífichs
assessors y advocat fiscal fins al peu de la dita escala y per los demés officials del general fins a la
porta de la present casa. Tornaren després ses
senyories a la capella, acompanyaren los senyors
oÿdors al clavari del bras militar eo lo clavari de

dit bras fins al cap de la escala, y últimament lo
senyor deputat ecclessiàstich envià un recado als
senyors deputats per a què se’n anassen, que ell
faria lo matex ab los asistens, com en effecte
se’n anaren ses senyories al aposento dels magnífichs assessors consistorialment y allí se desferen las insignies y cadascu se’n anà en sas casas.
A la tarda hi hagué solemnes vespres, assistiren
ses senyories exint aposento dels magnífichs assessors, y acabadas las ditas vespres se’n tornaren al matex aposento de hont eren exits, allí
tingueren un refresch y cada hu se’n anà sens
acompanyament.
245v

Dimecres, a XIII. En aquest die ha enviat lo
il·lustríssim y reverendíssim archabisbe de Barcelona, deputat ecclessiàstich, al General de Cathalunya, per un patge de sa família, un recado a
ses senyories dient que vuy no vindria en lo consistori per trobar-se indispost de mal de ventrell.
En aquest die lo doctor en medicina Francesch
Mates, present en lo consistori de ses senyories,
mitjensant jurament, ha fet relació a ses senyories com lo doctor Hiacinto Giber, receptor
dels fraus y fogatges del General de la present
ciutat de Barcelona, està en sa casa detingut de
malaltia corporal que necesita de curar-se, imposibilitat de poder acudir a la obligació de son
offici.
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Dilluns, a XVIII. En aquest die han rebut ses senyories una carta per propri del magnífich deputat local de Tortosa: à donat notícia com Pere
Joan Puig, comisari, havia capturat alguns genovesos y embargat una partida de blat contra
lo líbero comers, com més llargament és de veurer ab dita carta, la qual és assí cusida, signada
de lletra A y del thenor següent:
«Il·lustríssima y molt il·lustres senyors.
Havent aplegat ha esta ciutat Pere Joan Puig, de
la vila de Reus, en virtut de una commissió general que porta del any 1677, firmada del senyor thesorer, ha capturat sis o més genovesos
de unas barques que compraven blat. Ha embargat unas carraves carregades de blat per dits
genovesos comprat, que anaven // 246v // per lo
riu Ebro a donar lo càrrech a les barques que estaven en Caproig. Com estos prosehiments sien
molt sensibles a tots los provinsials, per lo que
impedexen lo libre comers, y molt en particular
per la Generalitat, per impedir la exacció de sos
drets, me ha aparegut ser molt de ma obligasió
participar-los a vostra il·lustríssima, com ho fas
per propi, per a què vostra senyoria il·lustríssima
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
245v i 246r del trienni 1677-1680.
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puga resòldrer en esta matèria lo que sie més
convenient y manar-me donar molts òrdens de
son major servey, a que puga obehir. Déu a vostra senyoria il·lustríssima guarde molts anys.
Tortosa, setembre 16, de 1679. Il·lustríssim y
molt il·lustres senyors. Besa les mans de vostra
senyoria il·lustríssima don Aleix de Miravall, deputat local.

y comissari, procurant la llibertat de dits genovesos y desambargue del dit blat.
Dilluns, a XXV. En aquest die han rebut ses senyories un paper de saa // 248r // excel·lència ab
la còpia de un real despatx de sa magestat, Déu
lo guarde, perquè informassen ses senyories sobre lo contengut en dit real despatx, lo qual paper és assí cusit signat de lletra A. Y lo despatx
també és assí cusit, signat de lletra B y del thenor següent:

Als il·lustríssims y molt il·lustres senyors los senyors deputats e oÿdors de comptes del General
de Catalunya.»

«Elb rey.
Dimars, a XVIIII. En aquest die, en considerasió
de la dalt dita carta rebuda lo die de aïr del deputat local de Tortosa, han enviat ses senyories
un recaudo per medi del síndich del General al
senyor thesorer, participant-li lo que havia
obrat Pere Joan Puig en la ciutat de Tortosa, en
virtut de commissió firmada de dit senyor thesorer, dient-li se servís posar remey en las // 247r
// sobreditas cosas per ser contra lo líbero comers.

Ilustre duque de Bournonville, pariente, cavallero de la insigne orden del Tuzón, de mi consejo de
guerra, mi lugarteniente y capitán general. Haviéndoseme representado que quando el rey, mi señor y padre, que santa gloria haya, mandó formar las bolsas de los officios de la Deputación de
esse Principado, en la que se hizo de assessor y abogado fiscal quedó establecido que constase de veinte y quatro sugetos, ocho eclesiásticos, ocho militares y ocho reales. Y que esto no se observa oy respeto
de hallarse insiculados seys de los militares y doze
de los reales ha parezido encargar y mandaros,
como lo hago, que informándoos de los motivos
que ha havido para alterar la disposición referida y qué sujetos se hallan oy insiculados de cada
estamento en la dicha bolsa de assessor y abogado
fiscal, me aviséys lo que se os ofreciere y pareciere,
hoyendo sobre ello a los diputados, para que con
vista de todo mande lo que combenga. Dada en
Madrid, a XV de setiembre MDCLXXIX. Yo, el rey.

Dimechres, a XX. En aquest die lo il·lustre senyor oÿdor real és baxat a la Llotja de la mar de
la present ciutat y se és conferit en la casa del
General y en lo aposiento del receptor dels fraus
a effecte de véurer en aquell los fraus se eran comesos en lo present mes de setembre. Y se han
trobats los següents:
Primo, tres canas alamanya cambralleria, tres
canas dos palms ab dos trossos alamanya de saquet, una pesa té la vintena de Gènova, aprés
tot de Antoni Roca habitant en lo terme de Alella, per frau del General.
Ítem, sinch canas, quatre palms, tafetà de llustre; una cana, tres palms de dit tafetà ab dos trosos, aprés per frau de Bolla de casa Miquel Carreras, corredor de coll.

Don Francisco Izquierdo de Berbegal.»
248v

En aquest mateix die ha fet relació lo síndich del
General a ses senyories com essent-se conferit lo
die de aÿr ab lo senyor thesorer per a representar-li lo que havie obrat Pere Joan Puig, ab
commissió formada per sa marsè en la ciutat de
Tortosa, capturant sis o més genovesos que havian comprat blats dels naturals de dita ciutat y
embargat lo dit blat contra lo líbero comers, li
havie entregat dos cartas: la una per lo vaguer
de dita ciutat de Tortosa, ordenant-li desembargàs lo dit blat y donàs llibertat als genovesos
capturats sens fer-los pagar ningun // 247v //
gasto, y la altra per al dit comissari Pere Joan
Puig, perquè encontinent se conferís en la present ciutat. Las quals cartas ha entregat lo dit
síndich a ses senyories. E ses senyories, responent de dit magnífich deputat local, li han remès aquellas, ordenant las entregàs al dit veguer
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Dijous, a XXVIII. En aquest die, per medi del síndich del General, han enviat ses senyories al excel·lentíssim senyor llochtinent y capità general
de sa magestat, Déu lo guarde, en lo present
Principat informe sobre lo cotengut en lo real
despatx de que fa menció en lo dietari corrent
en jornada de XX del present mes de setembre,
còpia del qual informe és assí cusida, signada de
lletra C y del thenor següent:
«Excel·lentíssimc senyor.
Los deputats y oÿdors de comptes del General
de Cathalunya, responent al paper que reberen
de vostra excel·lència lo die de 25 del corrent y
en execució del que ordena sa magestat, Déu lo
guarde, ab son real despaig de 15 de dit mes, dia. a continuació un bitllet transcrit a l’Apèndix 2, pàg.
1337.
b. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
247v i 248r del trienni 1677-1680.
c. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
248v i 249r del trienni 1677-1680.

rigí a vostra excel·lència, còpia del qual //249r //
se ha servit vostra excel·lència participar-los per
a què informassen en lo contengut en ell. Inseguint la real mente de sa magestat diuen que sa
magestat del sereníssim senyor don Phelip Tercer, rey de Aragó, senyor nostre, que glòria aje,
ab son real despaig dat en Madrid als 28 de
agost, 1654, volent disposar la forma que se havie de observar en la provisió dels officis del General de gràcia, axí en interim com en proprietat, volgué que·s fes insiculació dels de primer
grau y calitat, entre los quals y en primer lloch
és lo offici de assessors y advocat fiscal, per a què
deixa manera poguessen concórrer en las bolsas
que se havien de formar per a la extracció de
dits officis las personas més a propòsit de las que
se constituheix y compon la casa de la Deputació, que són ecclessiàstichs, militars y ciutadans,
ordenant que los deputats proposassen personas per a la formació de la dita bossa de assessors y advocat fiscal ab estas formals paraulas:
«Para la bolsa de los assessores y fiscal que a de sortearse della han de proponer los deputados quareinta y ocho personas por ahora, siendo de los tres
estamentos y en igual número respectivamente».
Ab las prohibicions declaradas en dit real decret
y ab altre real despaig dat en Madrid als 27 de
agost, 1655, ab lo qual vingueren anomenades
las 24 personas de què se havie de compóndrer
y està formada esta bossa de assessors y advocat
fiscal, no fou la dita nominació ab la dalt referida igualtat, puis foren sis per lo estament ecclessiàstich, los del estament militar sinch y per lo
estament // 249r // real tretze. Y en consideració
de haver sa magestat anomenat tretze subjectes
reals, vaccant alguns de dits llochs, anaren proposant los consistorials passats subjectes reals,
veient que aquexa era la voluntat de sa magestat. Y si bé després en la insiculació que·s féu
dels llochs vaccants dels officis de la present casa
de la Deputació fins a 31 de maig, 1674, vacant
un lloch de la dita bossa de assessors per lo estament real en lloch y per haver mudat de estat lo
doctor Joseph Rull de real a militar, no obstant
anassen proposats subjectes de dit estament
real, fou servida la magestat de la reyna, nostra
senyora, que Déu guarde, insicular al doctor
Bonaventura Tristany, altre dels del estament
militar, declarant y disposant ab son real decret,
dat en Madrid als 29 juny, 1674, que haguessen
de ser iguals dels tres estaments los insiculats y
que lo no haver servada la dita igualtat en la primera nominació fonch per falta de subjectes ecclessiàstichs y militars, ab estas formals paraules:
«Para el lugar de assessor que vaca por haver mudado el doctor Joseph Rull, al doctor Bonaventura Tristany, que ha pasado al estamento militar,
atendiendo a la disposición que el rey, mi señor,
que santa gloria aia, mandó dar el año de 1654
acerca de que los deputados propusiesen a su ma-

gestad para la bolsa de los assesores y fiscal de esa
casa que havian de sortear treinta y ocho personas
de los tres estamentos en igual número respectivamente, y que haviéndose echo entonses la nominación de 24 sugetos solamente, que es el número
cumplido de dicha bolsa, fueron seis los del estamento eclesiástico, por el militar sinco // 250r // y
trese por el estamento real, por no haverse hallado
en aquella ocasión bastante número de sujetos
eclesiásticos y militares graduados y ser justo
igualarlos en el número, siempre que los aia a
propósito». Per ço, en la insaculació del any passat, vacant un lloch de la dita bossa de assessors
y fiscal del estament real per mort del doctor Joseph Gomar, proposà lo consistori a sa magestat
tres ecclessiàstichs, que foren lo doctor don Daniel Sayol, lo doctor Gabriel Texidor y lo doctor Joseph Fontdevila, canonges de la Seu de
Barcelona, per a poder fer la dita igualtat de número. Y no obstant lo sobredit, fou sa magestat
servit insicular al doctor Francisco Prinyana, altre del estament real en lo dit lloch, trobant-se
vuy tantsolament sis doctors insiculats per lo estament ecclessiàstich y altres sis per lo militar,
havent de ser vuyt de quiscú de dits dos estaments y dotse per lo real, que són los següents:
Ecclessiàstichs: lo doctor Olaguer Montserrat,
lo doctor Sagimon Sala, lo doctor Francisco Ferrer, lo doctor don Jaime Copons, lo doctor
don Francisco Meca y Vilalba, lo doctor Joseph
de Jalpí y Julià. Militars: lo doctor don Christòphol Potau, lo doctor Bernardino Puig, lo doctor Francisco Asprer, lo doctor Antoni Prinyana, lo doctor don Raphel Moxó, lo doctor
Bonaventura Tristany. Reals: lo doctor Joan
Batista Rufach, lo doctor Joan Batista Pastor, lo
doctor Francisco Fornaguera, lo doctor Rafel
Llampillas, lo doctor Martí Figuerola, lo doctor
Fèlix Molins, lo doctor Francisco Pinyana, lo
doctor Balasch de Urgell, lo doctor Joan Jofreu, // 251r // lo doctor Francisco Bru y Olzina,
lo doctor Francisco Guitart, lo doctor Diego Figuerola.
Y per esta rahó en los dos llochs de assessors que
han vacat en la proppassada insiculació que eren
de reals han proposat a sa magestat subjectes del
estament real, dihent que aquexa era sa real voluntat.
Lo sobre dit és lo que offereix a est consistori
informar a vostra excel·lència, per a què ab individualitat puga vostra excel·lència fer relació a sa
magestat en resposta de son real despaig.»

Octubre
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Dimars, a III. En aquest die me han ordenat ses
senyories a mi, scrivà major del General de Ca-
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talunya, cusís en lo present dietari una certificatòria en scrits del doctor en medicina Joan
Alòs ab la qual fa fe com la indisposició de Ramon Cortada, sastre, credenser dels draps de la
Bolla de Barcelona, continua ab los mateixos
achaques, per rahó dels quals està impedit de
poder exhercir son offici, com més llargament
ab dita certificatòria és de véurer, que·s assí cusida, signada de lletra A.

de la present casa, com és acostumat, a la mare
de las fons del General per a regonéxer si se necesitave de fer obras en aquellas, y ab lo matex
acompanyament són tornats en la present casa
de la Deputació.
Dijous, a XII. En aquest die me han ordenat a
mi, scrivà major del General, cusís al present
dietari una certificatòria en scrits del doctor en
medicina Jaume Fontana, ab la qual se fa fe com
Christòphol Vinyals, altre de las guardas ordinàrias de la Bolla del General de la present
ciutat, à estat desganat des de deu de juliol del
present any fins a deu del present mes de octubre de dit any y vuy continua ab la matexa indisposició de no poder exercir dit son offici, com
més llargament en dita certificatòria és de véurer, que·s assí cusida, signada de lletra A.

Dijous, a V. En aquest die és vingut en lo consistori de ses senyories Baltazar Oriol y Marcer y
los ha entregat de part de sa excel·lència las insiculacions o nominació fetas per sa magestat,
Déu lo guarde, de las personas que han dea //
252r // ser insiculades a deputats y oÿdors y officis de la present casa, segons la proposició per
ses senyories feta lo derrer die del mes de mars
pròxim passat, com és acostumat. Los quals memorials són assí cusits, signats, ço és, lo de deputats y oÿdors de lletra D y lo dels officis de lletra E.
Divendres, a VI. En aquest die, essent estat extret en altre dels insiculadors lo molt il·lustre
don Joseph de Marlès, conseller en cap de la
present ciutat, venint en la present casa per a
exercir son càrrech de insiculador, fonch rebut
al cap de la escala per los senyors oÿdors ecclessiàstich y militar, los demés senyors consistorials
lo aguardaren a la porta de la Sala dels Reys qui
hix al terraplè dels tarongers, y lo acompanyaran
fins a la porta qui entra en la sala del mig antes
de entrar a la del consistori. Y no se li féu més
compliment, per tenir lo libre de Ànima en la
dita Sala dels Reys, que no pot péndrer de vista
lo consistori. Y acabat lo acte de la insiculació
acompanyaren al dit senyor conseller tot lo consistori fins a la dita porta qui entra al terraplè, y
vent lo senyor bisbe de Barcelona, deputat ecclessiàstich, posar a sa mà dreta al dit senyor
conseller, tant al anar com al tornar, may volgué
acceptar lo dit // 252v // senyor conceller en cap
y sempre anà a la mà esquerra de dit senyor bisbe.

Divendres, a XIII. En aquest die me han ordenat
ses senyories a mi, scrivà major del General de
Catalunya, fes nota en lo present dietari que del
die deu del present y corrent mes no // 253v //
corregués en avant lo doble salari y adeales del
subrogat en lo offici de receptor dels fraus del
General, avisats per lo doctor Jacinto Gibert
que per lo dit offici se paseja cada dia públicament, per véurer ab la deliberació per ses senyories presa lo die present.
Dilluns, a XVI. En aquest die lo doctor en medicina Francesch Matas, present en lo consistori
de ses senyories, mitjensant jurament, ha fet relació com lo doctor Jacinto Gibert, receptor
dels fraus del General en la present ciutat està
detingut de malaltia que necessita de remey,
imposibilitat de poder acudir a la servitut de la
obligació de son offici.
254v

Dimars, a X. En aquest die ha faltat lo il·lustríssim y reverendíssim senyor diputat ecclessiàstich en lo consistori de ses senyories.
Dimecres, a XI. En aquest die, absent lo il·lustríssim senyor diputat ecclessiàstich, són anats
ses senyories consistorialment,b // 253r // ab verguers ab massas altas, acompanyats dels magnífichs assessors y advocat fiscal y demés officials
a. a continuació una certificació i tres memorials transcrits a
l’Apèndix 2, pàgs. 1337-1340.
b. a continuació una certificació transcrita a l’Apèndix 2,
pàg. 1341.
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Dimarts, a XXIIII. En aquest die és tornat en lo
consistori de ses senyories lo il·lustríssim senyor
deputat ecclessiàstich.
En aquest matex die me han ordenat ses senyories a mi, scrivà major del General, cusís en lo
present dietari un paper firmat dels magnífichs
assessors y advocat fiscal del General que·s un
resumen general de las quarelas de la real visita
últimament feta per lo molt il·lustre senyor regent, don Llorens Matheu y Sans, per lo interès
de la Generalitat. Lo qual resumen és assí cusit,
signat de lletra A y del thenor següent:
«Resumena general de las quarelas de la real visita per lo interès de la Generalitat de Catalunya.

a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
254v i 255r del trienni 1677-1680.

De la querela número 1 y 33 contra lo magnífich // 255r // doctor Tristany lo General no·y té
interès algú per no trobar-se en las sentèncias en
ditas querelas preferidas aplicat cosa alguna a favor del General.
En la querela de número 2 contra Tristany y de
don Demià Torras no·y té interès algú lo General perquè no se aplica cosa a favor del General.
En la querela de número 3 contra don Rafel
Moxó fou feta sentència condemnant a dit don
Rafel Moxó en haver de reposar a sos gastos a
Pere Peres en possessió de la casa de la qual fou
privat, y axí mateix fou privat del salari de assessor de governador per temps de sis mesos, lo
qual salari fou aplicat a la Generalitat; y axí mateix fou condemnat en las despesas ab dita
sentència y decret de execució. No·s troban
aplicats al General sinó lo selari de sis mesos de
assessor y lo General no·l pot cobrar per què en
ocasió y temps que·s féu dita sentència tercera
dit Rafel Moxó ja y molts anys avia que dit don
Rafel Moxó no era assessor del Governador, ab
què la privació no pogué ni podia tenir lloch.
Ab la sentència proferida en la querela del número 4 contra lo doctor Tristany y don Damià
Torres fou dit Tristany condempnat en la suspensió de son càrrech o offici per espay de sis
mesos, la qual suspensió tingués lloch després
de la expedició bèlica en què estave ocupat dit
Tristany y que no pogués votar // 255v // en las
causas de la vila de Sitges y en las despesas; y dit
don Damià Torras fou condemnat en haver de
restituir als de Tortosa las pecunias que de
aquells ab títol de despesas tenia rebudas, y axí
mateix fou condemnat en despesas. Lo General,
per rahó de dita sentència no té dret algú en las
despesas per no ésser aquellas aplicadas al General. Sols pot retenir-se a lo selari de la suspensió
dels sis mesos, encara que aquell espressament
no sia aplicat al General perquè lo General paga
lo dit selari per lo servei que fan y axí, no fent-lo
ni podent-lo fer, no·l deu pagar.
Ab la sentència feta sobra la querela de número
5 contra lo doctor Joseph Aleny, don Joseph
Rull y dels hereus del quòndam don Miquel Pallarès, foran condemnat dit Aleny en la suspensió de son offici per espai de quatra mesos y en
aver de pagar 400 lliures, so és, 100 lliures a la
vila de Reus, 100 lliures a la vila de Castellvell,
100 lliures a la ciutat de Balaguer y 100 lliures a
don Francisco Riquer; y axí matex foran dits
Aleny, Rull y los hereus del quòndam don Miquel Pallarès condemnats simul et in solidum en
aver de pagar 100 dobles, las quals foran aplicadas al fisch de la real visita, y tots foran condemnats en despesas. // 256r // Ab lo decret de exe371

cució de dita sentència, las 400 lliures en las
quals fou condemnat lo doctor Aleny foran rebaxadas en 200 lliures, y las ditas 100 doblas en
que foren condemnats tots los alt referits foren
aplicadors a la Generalitat, però fou declarat
que las tinguessen de pagar de las primeras partidas de taula los faria lo tesorer del que los devia la tesoreria. Y axí lo General en dita querela
té lo interès del selari de la suspensió dels quatre
mesos del doctor Aleny, y aqueix se’l podrà retenir lo General, y en las ditas 100 doblas, però,
té de aguardar a cobrar-las quant lo tesorer pagarà a dits senyors, y per so podan los senyors
deputats notificar al tesorer lo dit decret de execució.
Ab la sentència proferida en la querela de número 8 feta contra don Hierònim Magarola,
Joan Carbonell, don Pedro Amigant y lo doctor
Caldaro, los dits Magarola, Carbonell y Amigant foran absolts y lo doctor Caldaro fou condemnat en la privasió de son offici per espai de
un mes y en aver de pagar 300 lliures, so és, 200
lliures a la vila de Sarreal y 100 lliures a Bernat
Miró, ab què lo General, per rahó de dita querela, sols se pot tenir lo selari que importa la privasió de un mes de dit doctor Caldaro.
Ab la sentència feta sobra la querela de número
10 contra don Joseph Balaguer fou condemnat
dit don Joseph // 256v // Balaguer en la privació
del selari de son offici per espai de un mes, y
aquex fou aplicat a la visita real, y en aver de pagar 50 lliures a tal vallet, y en las despesas. Y ab
lo decret de execució lo selari de la privació de
un mes fou aplicat a la Generalitat, ab què lo
General sols se pot retenir lo que importa lo selari de un mes tocant a dit don Joseph Balaguer.
Ab la sentència feta sobra la querela de número
11 contra los advocats de pobres y dels escarsellers de las reals càrcers no·s troba cosa aplicada
al General, y axí no·y té interès algú.
Ab la sentència promulgada sobra la quarela de
número 13 feta contra Ramon Congost fou
condemnat dit Congost en la privació de son art
de notari per espai de dos anys y en aver de pagar 100 lliures al fisch de la real visita y en las
despesas. Però ab lo decret de execució de dita
sentència fou moderada la pena de la privació
de son art, y la pena de las 100 lliures fou també
moderada en 50 lliures, y estas foran aplicadas a
la Generalitat. Y axí, lo General pot demanar a
dit Ramon Congost las ditas 50 lliures y no
més, per no trobar-hi altra cosa aplicada a la Generalitat.
Ab la sentència publicada sobra la querela de
número 14 feta contra tots los scrivents de ma-
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nament y contra tots los notaris reals col·legiats
foren condemnats los dits scrivens de manament en aver de pagar quiscú de aquells 20 lliures, y los notaris en aver de pagar quiscú de
aquells 10 lliures, // 257r // y estas foran aplicadas per lo reparo del arxiu públich que en las
despesas, però ab lo decret de execució de dita
sentència la dita pena pecuniaria de quiscú de
dits scrivents de manament y de dits notaris fou
aplicada a la Generalitat, y axí lo General pot
demanar las ditas penas, las quals juntas importan 370 lliures.
Ab sentència proferida sobre la querela de número 17 contra Esteva Galceran fou absolt dit
Galceran y sols fou condemnat en las despesas y
estas no foran aplicades al General. Y així lo General no·y té interès algú.
Ab la sentència publicada sobra la querela de
número 18 contra de Dionís Corder, dit Corder fou absolt, que sols fou condemnat en las
despesas per la part tocant y estas no foran aplicadas, y axí lo General no·y té interès algú.
Ab la sentència promulgada sobra la querela de
número 19 contra los notaris de la sala foran
condemnats molts de dits notaris en aver de pagar quiscú de aquells 5 lliures, las quals foren
aplicadas a la Generalitat, y en las despesas, y estas no foran aplicadas al General. Y lo decret de
execució de dita sentència fou proveït contra 17
notaris, ab què lo General pot cobrar de quiscú
de aquells las ditas 5 lliures, que juntas importan 85 lliures. Apar de la querela número 19.
Ab la sentència proferida en la querela de número 22 contra // 257v // don Joseph Moxó fou
dit Moxó condemnat en aver de despedir dins
de un mes una causa sots pena de 200 lliures
aplicadoras a la part y en despesas per rahó de
dita sentència. Y lo General no pot preténdrer
cosa per no trobar-s·i cosa aplicadora a la Generalitat.
Ab la sentència de la querela del número 23
contra Baltazar Oriol dit Oriol fou absolt y sols
fou condemnat en despesas y estas no foran
aplicadas al General, ab què lo General no pot
demanar cosa.
Ab la sentència publicada sobra la querela número 28 contra don Dionís Corder fou dit Corder condemnat en la suspensió de son offici per
espai de dos anys y en 50 lliures y en las despesas. Ab lo decret de execució de dita sentència
fou declarat en dita suspensió no tingués lloch
sinó després que dit Corder fos fora de la expedició bèl·lica en què estava ocupat y las ditas 50
lliuras foran aplicadas a la Generalitat, y axí lo
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General pot demanar las ditas 50 lliuras y instar
la suspensió.
Ab la sentència sobra la querela de número 29
contra don Joseph Amigant y lo doctor Joseph
Company feta fou absolt dit Amigant y lo doctor Company fou condemnat en haver de pagar
100 lliures y en despesas, y las ditas 100 lliures
foran aplicadas per lo reparo del arxiu públich.
Però després, ab lo decret de execució de dita
sentència, // 258r // foran las ditas 100 lliuras
aplicadas a la Generalitat, y axí lo General pot
demanar las ditas 100 lliuras.
En la querela de número 36 contra don Jaume
Cortada no·y té interès algú lo General per no
trobar-se cosa en la sentència sobra dita querela
feta aplicada a la Generalitat.
En la querela de número 37 contra los assessors
de la batllia general no·y té interès algú la Generalitat perquè ab la sentència sobre dita querela
feta no·s troba cosa aplicada a la Generalitat.
Ab la querela publicada sobre la querela de número 41 contra lo governador de Cathalunya, lo
doctor Jaume Potau, lo doctor Joan Marcer y
Rubí, Bernat Famada y de Joseph Fortuny, alguzil del governador, foren absolts dit governador, lo doctor Jaume Potau y Bernat Famada, y
lo doctor Joan Marcer y Rubí y Joseph Fortuny
foran condemnats, so és, dit Fortuny en privació
de son offici perpètuament y en aver de restituir
dotse doblas a Joan cabrer, y dit doctor Marcer
en privació de son offici per espai de un any y en
50 lliures aplicadas a la Generalitat, ab què lo
General de la sita sentència sols pot demanar las
ditas 50 lliures del doctor Marcer y Rubí per no
trobar-s·i altra cosa aplicada al General.
Ab la sentència proferida sobre la querela de número 51 contra los assessors de la batllia y altres
foren condemnats don Pedro Jordà y Hierònim
Martí, ço és, // 258v // dit Jordà en 100 lliures y
dit Martí en 50 lliures, totas las quals foran aplicadas al General. Y axí la Generalitat sols pot
demanar las ditas 150 lliures, perquè sols se troban aplicadas aquellas a la dita Generalitat.
Ab la sentència promulgada sobre la querela de
número 57 contra de Baltazar Oriol fou absolt
dit Oriol y sols fou condemnat en despesas y estas no foran aplicadas al General, y axí la Generalitat no·y té interès algú.
Ab la sentència feta sobra la querela de número
59 contra lo doctor Pau Llunell fou absolt, sols
fou condemnat en despesas y estas no foren
aplicadas al General, y axí la Generalitat no·y té
interès algú.

Ab la sentència publicada sobre la querela de
número 60 contra lo doctor Joseph Camps fou
dit doctor Camps condemnat a pagar a Magí
Postius 24 doblas y que no pogués exercir lo offici de procurador fiscal substituït, y en sas despesas, y ninguna de ditas quantitats foran aplicadas al General, y axí no·y té interès algú y per
consegüent no·y pot demanar cosa.

lliuras, apar de la querela número 51. Dich 100
lliures.
Hierònim Martí està condemnat en pagar sinquanta lliuras, apar de la querela de número 51.
Dich 50 lliures.
Suma general: 1.405 lliures.
Y axí podran los senyors deputats y oÿdors //
las quantitats dalt refferidas y podran instar se posen en exercici las suspensions y
privacions respective alt referides. Guitart, assessor. Blanxart, assessor subrogatus. Portell, advocatus fisci Generalis Cathalonie, assessor subrogatus.»
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Suspensions.
Lo doctor Tristany està suspès de son offici per
espay de sis mesos, com apar de la querela número 4.
Lo doctor Aley està suspès de son offici per //
259r // espay de quatra mesos, com apar de la
querela número 7.
Dionís Cordés està suspès de son offici per espai
de dos anys, com apar de la querela número 28.
Privasions.
Lo doctor Calero està privat del salari de son offici per espay de un mes, com apar de la querela
de número 8.
Don Joseph Balaguer està privat del salari de
son offici per spay de un mes, apar de la querela
de número 10.
Joseph Fortuny està privat de son offici perpètuament, apar de la querela de número 41.
Lo doctor Joan Marcer y Rubí està privat de son
offici per espai de un any, apar de la querela de
número 41.
Lo doctor Josep Camps està privat de exercir
son offici, apar de la querela de número 60.
Quantitats condemnadas y aplicadas al General
de Cathalunya.
Primo, los doctors Aleny y Rull y los hereus de
don Miquel Pallarès foran y són condemnats en
pagar sent doblas, apar de la querela número 7.
Dich 550 lliures.
Ramon Congost està condemnat // 259v // en
pagar sinquanta lliuras, apar de la querela número 13. Dich 50 lliures.
Los scrivans de manament y notaris reals col·legiats són condemnats en pagar tres-centas setanta lliuras, apar de la querela de número 14.
Dich 370 lliures.
Desset notaris de las salas són condemnats en
pagar vuytanta-sinch lliuras, apar de la querela
de número 18. Dich 85 lliures.
Dionís Corder està condemnat en pagar sinquanta lliures, apar de la querela número 28.
Dich 50 lliures.
Lo doctor Joseph Company està condemnat en
pagar sent lliuras, apar de la querela de número
29. Dich 100 lliures.
Lo doctor Joseph Marcer y Rubí està condemnat en pagar sinquanta lliuras, apar de la querela
de número 41. Dich 50 lliures.
Don Pedro Jordà està condemnat en pagar sent
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Dimecres, a XXV. En aquest die lo doctor en
medicina Joseph Company, scrivà de la Seca de
la present ciutat, és entrat en lo consistori de ses
senyories y ha supplicat a ses senyories fossen
servits donar-li dos mesos de temps per a pagar
aquellas cent lliuras en què fou condemnat com
a escrivà predit a pagar al dit General, ab sentènsia proferida per lo regent don Llorens Matheu y Sans en la visita real últimament feta per
las causas y rahons en la dita sentència expressadas y espesificades, de la qual sentència fonch
fet lo decret de execució a las quals se ha relasió.
E ses senyories vista la dita suplicació han vingut
bé en donar-li dits dos mesos de temps ab què
lo dit Company fes la dita obligació. Per ço, lo
dit doctor Joseph Company convé y en bona fe
promet a ses senyories que dins dos mesos
comptadors del die present en avant, sens perjudici de la dita sentència y decret de execució de
aquella, donarà y pagarà las ditas cent lliuras,
moneda barcelonesa, per lo que ne obliga sa
persona y bens com a deutes fiscals y reals y ab
jurament llargament. Essent presents per testimonis // 260v // Valentí Serra, prevere, y Salvador Glorons, notari.
En aquest mateix die ha fet relació lo molt
il·lustre senyor deputat real a ses senyories ensenyant una carta que li havia escrita lo fill del
magnífich Simon Miquel, regent los comptes
del General de Catalunya, de com lo dit Simon
Miquel era mort de mort natural y corporal en
la dita ciutat de Gerona.
Dijous, a XXVI. En aquest die, volent ses senyories posar en execució lo real decret de sa magestat, que Déu guarde, en orde als officis del
General de què se ha format bolsas, en virtut de
dit real decret, vaccant lo offici de regent los
comptes del General de Catalunya per mort de
Simon Miquel, ciutadà honrat de Gerona, últim
posessor de dit offici, se són juntats en la Sala
dels Reis de la present casa de la Deputació ab
asistència dels magnífichs assesors, advocat fiscal y demés officials qui acostumen asistir en
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tots los actes de extraccions y tenen obligasió
per rahó de sos officis, havent-hi també en dita
extracció moltes altres persones de tots estaments, y en presència de tots, fets rodolins de
cera en la forma acostumada. Y fonch extret en
lo dit offici de regent los comptes mossèn Francisco Marí y Genovès, donsell.
261r

Dilluns a XXX. En aquest die lo il·lustríssim senyor oÿdor real és baxat a la Llotja de la mar de
la present ciutat y se és conferit a la casa del General y en lo apposento del receptor dels fraus, a
effecte de vèurer en aquell los fraus se eran comesos en lo present mes de octubre. Y se han
trobat los següents:
Primo, duas caputxas de xamellot de Olanda ab
seda presas ab pretés frau de Martí Vila, sastre y
paller, ciutadà de Barcelona.

Novembre
262r

Dijous, a VIIII. En aquest die me han ordenat
ses senyories a mi, scrivà major del General, cusís y continuàs en lo present dietari un paper de
resposta que fan lo advocat fiscal del General y
procurador fiscal de aquells obtemperant a una
deliberació per ses senyories pressa als 15 de setembre pròxim passada, la qual per orde de ses
senyories fonch intimada als sobredits, ab la
qual se·ls ordena fessen totas las diligèncias posibles, així judicials com extrajudicials, per a què
Baltazar Oriol y Mercer sercàs lo procés que ha
de tenir en son poder en què se actuavan las
contrafaccions que lo síndich del General insta
contra lo tribunal de la Capitania General, lo
qual procés no·s troba y per consegüent no pot
lo dit síndich passar avant la dita causa. Lo qual
paper de resposta és assí cusit, signat de lletra A
y del thenor següent:

avant dita causa o bé contra altre qualsevol persona que se sapia tinga dit procés. En virtut del
qual orde y obeint a ell se ha conferit dit doctor
Portell ab dit Balthasar Oriol, per a què li entregàs o ensenyàs dit procés eo li donàs noticia de
ell, y dit Balthasar Oriol li ha respost que la vera
veritat que en son poder se actuava lo procés de
dita causa de contrafaccions, però que al temps
estava en la present ciutat lo senyor don Lorenzo
Matheu y Sans, visitador real, li envià dit senyor a
sercar dit procés junt ab altre de contenció del
procurador del ducat de Cardona, y que ell li havia entregat y comunicat dits dos processos. Y
que en esta conformitat li’n feu firmar dit senyor
procurador fiscal de dita visita, los quals albarans
ha vistos originals dit doctor Portell en lo llibre
de albarans que dit Oriol li ha ensenyat, lo un
que és lo de dit procés de //263r // contrafaccions
en jornada de 25 de octubre, 1677, y lo altre de
contenció al peu del propdit en jornada de 26 de
dit mes y any. Y lo albarà del procés de ditas contrafaccions és del thenor següent: «Vuy, als 25 de
octubre mil sis-cens setanta-set, he aportat al senyor don Lorens Matheu y Sans, visitador de la
visita real de Catalunya, lo procés de la contrafacció del síndich del General de Catalunya contra
los officials de la Capitania General. Pere Sala,
procurador de la real visita.»

En dies passats fonch intimada al doctor micer
Francisco // 262v // Portell, advocat fiscal subrogat del General durant la absència del doctor micer Martí Figarola, y a Lluís Fontana, notari públich de Barcelona y procurador fiscal de dit
General, una deliberació feta per vostra senyoria
il·lustríssima als 15 de setembre, 1679, ab la qual
se’ls ordena fassan totas las diligèncias possibles,
axí judicials com extrajudicials, contra Balthazar
Oriol y Marcer, scrivà de manament, en poder
del qual se actuava lo procés de las contrafaccions que lo síndich del General insta contra lo
tribunal de la Capitania General, per a què dit
procés isca a llum, a effecte que·s puga pasar

La lletra del qual albarà, segons ad extra ha averiguat ab personas que la tenian coneguda, à
feta de mà pròpria de dit Pere Sala, notari y procurador fiscal de dita visita, y si bé ab la carta
que dit senyor don Lorenzo Matheu ha escrit a
vostra senyoria dada en Madrid, als XX de maig,
1679, en resposta de la que vostra senyoria
il·lustríssima li tenia escrita, demanà lo dit procés, diu que li apar que se entregué dit prosés a
un official de Oriol en lo temps que se li entregà
un altra, com resulta de aquellas paraulas, ibi:
«me apar que quant se entregà lo procés gros al
matex official de Oriol se li entregà tant lo petit,
si bé no·s sertifica la memòria ab tota certesa».
Però no de aquí se segueix ni se pot inferir, certament, de dita resposta, de què dit procés se
haje tornat a dit Baltazar Oriol eo al dit son official, ja perquè dit senyor don Lorens Matheu
parla ubitative y indiferentment y sens tenir-ne,
com diu, certa memòria, com també perquè si
dit procés se li fos entregat junt ab lo altre se
trobaria // 263v // esborrat lo dit albarà axí com
se troba esborrat lo altre, per ser contiguos dits
albarans y en una mateixa plana de dit llibre, ab
què no saber dit advocat y procurador fiscal per
fer més diligèncias extrajudicials ab dit Balthasar
Oriol ni ab dit senyor don Llorens Matheu, a
més de las que se són fetes.

a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
262v i 263r del trienni 1677-1680.

Y en quant a las diligèncias judicials per evitar lo
perill de ser infructuosas y sensa allarch apar que

«Il·lustríssima senyor.
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lo millor seria que, attès en la present casa se troban tots los prosehiments fets per dit procurador
fiscal per rahó de ditas contrafaccions, que són las
que lo síndich del General exhibí y produí en lo
procés de las ditas contrafaccions, las quals serà
fàcil tornar-las exhibir, que vostra senyoria il·lustríssima manàs firmar de nou ditas contrafaccions
ab la distinció que aparexerà convenient, fent copiant dits prosehiments que·s troban ja fets en la
present casa y fent de nou los que sia menester y
necessari per la bona direcció y desitjo de ditas
contrafaccions, que a més que ab aquexa altra ý
envià se facilitarà la declaració y expedició d’ells,
se evitarà la complicació y intricament ab què se
trobaven consebudes ditas constrafaccions. Y en
cas que a vostra senyoria il·lustríssima aparegués
poder-se elegir altre medi poden vostra senyoria
il·lustríssima ordenar lo que li aparexarà més
convenient, suplicant a vostra senyoria il·lustríssima mane posar y continuar la present en dietari, perquè en tot temps conste // 264r // del que
per dits advocat y procurador fiscal té obrat y representat en execució de la dita deliberació de
vostra senyoria il·lustríssima. Officio et cetera.
Altissimus et cetera. Portell, fiscalis Generalis Catalonie, advocatus subrogatus.»
264v

Dijous, a XVI. En aquest die han enviat ses senyories, per medi del síndich del General, un
paper de embaxada als magnífichs il·lustres senyors concellers de la present ciutat en orde al
frau de las perlas presas en la porta del Mar de la
present ciutat a que pretén tenir interès lo procurador fiscal del General, y un vot fet per tres
doctors del reverent consell, assessors y advocat
fiscal de la present casa, los quals papers són assí
cusits, signats, ço és, lo de embaxada de lletra A
y un de lletra B, y del thenor següent:
«Molt il·lustre senyor.
Lo il·lustríssim consistori dels senyors deputats
y oÿdors de comptes del General de Catalunya,
desitjant cumplir al que és estat resolt ab lo vot
y parer fet per lo noble y magnífichs senyors
doctors de la Real Audiència, assessors y advocat fiscal de la present casa sobre lo fet de las
perlas, còpia del qual se posa en mà de vostra senyoria, y per quant ab dit vot y parer se diu que
per lo haver regulació del fet de la veritat se necessita de una conferència de las personas y ab la
forma que // 265r // ab dit vot se refereix, però
affectant la contumacia de la conformitat que
sempre hi ha hagut y ha entre las dos casas, representa a vostra senyoria il·lustrísisma sie servit
tenir a bé se tinga la dita conferència, assegurant
a vostra senyoria que sempre est consistori ha
desitjat y desitja tenir moltas ocasions de tota
correspondència y conformitat ab vostra senyoria.»
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«Jesús, Maria Joseph.
En lo fet consultat per lo il·lustríssim consistori
dels senyors deputats y oÿdors de comptes del
General de Catalunya als noble y magnífichs
doctors de la Real Audiència, presehint llicència
del excel·lentíssim senyor llochtinent y capità
general y als assessors y advocat fiscal de la present casa infrascrits, sobre lo fet de las perlas de
què en altra ocasió són estats consultats què se
ha de obrar, en resposta del recaudo que de part
dels molts il·lustres senyors concellers de la present ciutat se envià a dit il·lustríssim consistori
dels senyors deputats y oÿdors de comptes, en la
qual vingué inclús un vot de altres magnífichs
doctors de la Real Audiència y advocats de la
dita ciutat de Barcelona feta 21 de mars del corrent any, vist lo vot que feren a dit il·lustríssim
consistori, vist axí matex lo vot tramès en lo recaudo dels molt il·lustres senyors concellers, vist
lo de véurer.
Attès que lo vot que férem al dit il·lustríssim
consistori dels senyors deputats y oÿdors, fundat en lo procés folminat en la present casa de la
Deputació, no és conforme, sinó diforme y differeix // 265v // al fet del vot que feren dits magnífichs doctors de la Real Audiència y advocats
ordinaris de la casa de la ciutat de Barcelona,
fundat en lo procés fulminat en la dita casa de la
ciutat, axí que, considerats dits vots y los processos de una y altra casa, se veu que en ells hi
ha gran equivocació y condició en lo fet del qual
han de resaltar lo dret ab què necessàriament
per la haverigüació del fet y després del dret es
precisa la conferència, per ço, per la bona conformitat que sempre hi ha hagut y en rahó que
hi haje entre la present casa y la de la ciutat, apar
que lo il·lustríssim consistori pot y deu enviar
altre recaudo en resposta del de la ciutat en la
forma que se acostuma als dits molt il·lustres senyors concellers, per a què sobre lo dit fet de las
perlas nomenen tres doctors de la Real Audiència, y que lo il·lustríssim consistori ne anomene
altres tres, per a què ells, ab los assessors y advocat fiscal de la present casa y los advocats de la
ciutat, averigüen lo fet de la dita haprehensió de
las perlas, y si los aperexarà necessari per la averigüació de la veritat del fet pugan fulminar nou
procés y després vejan, determinen y resolguen
tot lo que se dega y se puga obrar en lo dit cas
de las perlas, tant sobre lo punt a qui toca declarar si és frau o no com també sobre los mèrits de
la justícia a qui toca y especta lo frau y en poder
de qui han de estar ditas perlas, mentres se continuarà la causa sobre la declaració del frau, y lo
que ells resoldran hajen de aprovar y seguir en
las dos casas. Barcelona, a quinse de noembre,
mil sis-cens setanta-nou. Don Miquel de Cortiada. Doctor Joan Colomer. Doctor Joseph
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Aleny. Doctor Francesch Guitart, assessor.
Doctor Joan Batista Blanxart, assessor. Figarola, fiscalis Generalis advocatus.»a
266r

més o manco, és estada feta la dita extracció de
ditas 20.000 lliures, ço és, 5.000 lliures per als
condonats y 15.000 lliures per als que no han
condonats las pencions, en la forma següent:

Divendres, a XVII. En aquest die ha fet relació lo
síndich del General en lo consistori de ses senyories com havie entregat als molt il·lustres senyors concellers de la present ciutat los sobredits papers que estan continuats en lo present
dietari en die de aïr.

Acreadors condonats.
Primo, Miquel Carreras y Bertran, // 267r // lo
doctor Gismundo Boffill, lo noble don Lluís
Soler, Francesca Gual, viuda, prior de Nasaret,
Francesch Reverter, dona Isabel Corbera, Maria
de Amill.

En aquest mateix die me han ordenat ses senyories a mi, scrivà major del General, cusís en lo
present dietari una súplica los és estada presentada per part de Joseph Quintana, exactor del
General, ab què fa constar las diligèncias ha fetas per a cobrar lo que estaven devent los arrendataris de la Bolla de Barcelona, Bolla forana y
drets del General, com li fonch manat ab deliberació de XXVII de octubre pròxim passat, entregant las pòlissas y partidas fetas de dits arrendataris, la qual súplica és assí cusida, signada de
letra C.
En aquest mateix die me han ordenat ses senyories a mi, scrivà major del General, cusís en lo
present dietari una certificació de Francesch Piquer, scrivà del magnífich deffenedor, ab la qual
fa fe de ésser estada notificada a las guardas y
demés officials que posan ploms en las robas y
mercaderias la deliberació que ses senyories presa als nou del present mes de novembre ab què
manan que no·s pose un plom per altre en las
ditas robas y mercaderias, com per capítols de
Cort és disposat y en observança del capítol 130
de las ordinacions del present trienni, la qual
certificatòria és assí cusida, signada de lletra E.
266v
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Dilluns, a XX. En aquest die, a les tres hores de
la tarda, ses senyories, consistorialment ajustats
en la present casa de la Deputació, ab assistència
dels magnífichs assessors y advocat fiscal del General, ordinaris de dita present casa, scrivà major, secretari de aquella y testimonis devall
scrits, volent posar en execució lo capitulat en la
concòrdia feta y firmada entre los molt il·lustres
senyors deputats y acreadors censalistas del General de Catalunya, inseguint la deliberació lo
die de vuy presa de fer extracció per la quantitat
de vint mília lliures en lo modo y forma en la
dita concòrdia specificat, contengut y expressat,
ço és, de deu mília lliures per los acreedors que
han remés y condonat las pencions de sos respective censals y las restants deu mília lliures per
los dits acreadors condonats no han arribat los
respective censals a la sobredita quantitat de
deu milia lliures, si nó a la de sinch mília poch
a. a continuació una certificació i una súplica transcrites a
l’Apèndix 2, pàgs. 1340-1341.
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Acreadors censalistas que no ha condonat.
Primo, causa pia del canonge Andreu Sorts.
Mars. Foli 26 ... 40 lliures.
Ítem, administradors del hospital general de la
vila de Santa Coloma de Queralt. Noembre.
Foli 647 ... 5 lliures.
Ítem, comunitat de Santa Maria del Mar. Juliol.
Foli 310 ... 20 lliures.
Ítem, administradors de la capella de Sant Sever
de la present ciutat. Octubre. Foli 142 ... 4 lliures.
Ítem, successors de donya Mariana Tormo y
Bonet. Abril. Foli 328 ... 4 lliures.
Ítem, donya Theresa Rubí y Çabater, vuy don
Francisco Mescarell y dona Isabel, muller sua.
Mars. Foli 422 ... 40 lliures.
Ítem, administradors de Sant Sever. Juliol. Foli
978 ... 12 lliures, 12 sous.
Ítem, benefici primer de santa Isabel en la Seu
de la present ciutat. Juliol. Foli 918 ... 9 lliures
1 sou.
Ítem, causa pia de Isabel Roví. Desembre. Foli
235 ... 3 lliures, 11 sous.
Ítem, hospital de Santa Creu. Novembre. Foli
92 ... 8 lliures, 14 sous.
Ítem, caritat de la Seu de Barcelona. Mars. Foli
493 ... 12 lliures, 9 sous.
Ítem, causa pia de Damià Andreu. Abril. Foli
335 ... 3 lliures, 8 sous.
Ítem, confraria de sant Nicolau en Sant Fancesch de la present ciutat. Juliol. Foli 1443 ...
17 lliures, 6 sous.
Ítem, Joan Ferrer de Gualbes. Setembre. Foli
711 ... 100 lliures.
Ítem, Sacristana de Junqueres. Octubre. Foli
252 ... 6 lliures, 5 sous.
Ítem, convent de Pedralbes. Novembre. Foli 27
... 6 lliures, 7 sous.
Ítem, col·legi de Sant Vicens Ferrer de la present ciutat. Agost. Foli 1021 ... 15 lliures.
Ítem, dona Estasia Ros y de Millàs. Novembre.
Foli 213 ... 20 lliures.
Ítem, dona Maria Amat y Despalau. Novembre.
Foli 738 ... 30 lliures.
Ítem, comunitat de sant Miquel de la present
ciutat. Maig. Foli 783 ... 9 lliures.
Ítem, Marianna Marí y Genovès. Setembre. Foli
771 ... 60 lliures.
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Ítem, convent de Hierusalem. Octubre. Foli
355 ... 5 lliures, 5 sous.
Ítem, confraria de la Consepció de Nostra Senyora en la Seu de Barcelona. Juliol. Foli 181 ...
4 lliures, 1 sou, 3 diners.
Ítem, hospìtal general de la present ciutat.
Abril. Foli 93 ... 8 lliures, 11 sous, 1 diner.
Ítem, aniversaris de la Seu de Barcelona. Janer.
Foli 510 ... 25 lliures.
Ítem, convent de Junqueres. Maig. Foli 84 ... 9
lliures, 16 sous.
Ítem, marmessors de sor Francesca Pol per cert
temps, després als sucessors de la senyora Maria
Pol y Riera. Desembre. Foli 444 ... 6 lliures.
Ítem, successors del doctor Bernat de Olzina y
Vilallonga. Setembre. Foli 756 ... 30 lliures.
Ítem, Hierònim Vila Rubí. Abril. Foli 474 ... 12
sous, 6 diners.
Ítem, convent de las carmelitas calsadas. Setembre. Foli 802 ... 45 lliures.
Ítem, al patró del col·legi de Cordelles. Juliol.
Foli 1317 ... 19 lliures, 19 sous, 6 diners.
Ítem, causa pia de Bernat Reart. Mars. Foli 476
... 6 lliures, 13 sous, 4 diners.
Ítem, convent de las hierònimas. Agost. Foli 31
... 10 lliures.
Ítem, comunitat de Sant Miquel de la present
ciutat. Janer. Foli 516 ... 14 lliures, 16 sous, 9
diners.
Ítem, comunitat de sant Jaume. Octubre. Foli
811 ... 30 lliures.
Ítem, confraria de Nostra Senyora de la Consepció de la present ciutat de Barcelona. Abril.
Foli 73 ... 7 lliures.
Ítem, aniversaris comuns de la Seu de Gerona.
Mars. Foli 47 ... 2 lliures.
Ítem, hospital general de Santa Creu. Janer.
Foli 167 ... 14 lliures.
Ítem, convent de sant Gerònim de Abron. Juliol. Foli 1273 ... 21 lliures.
Ítem, capellania de la cadira de sant Pere en la
Seu de la present ciutat. Vuy. Foli 828 ... 18
lliures.
Las quals extraccions de condonats y no condonats són estats fetas dit y present die de avuy, essent presents per testimonis lo magnífich Erasma de Lana y Fontanet, racional de la present
casa, Joseph Melich, ciutadà honrrat de Barcelona, Salvador Gabrons, notari y col·legiat, Valentí Serra, prevere, y altres que asistiren y trobaren en la sobredita extracció.

tat, Déu lo guarde, acerca la causa de frau del
blat hagués en lo moll de la present ciutat que
fonch carregat en Tortosa per orde del secretari
Clemente Merino, asserint-los de sa magestat
en què declara ésser estada caregada dita partida
de blat per compte de la real hazienda, y axí que
no deu pagar dret de exida, com més llargament
ab dit real despaig és de véurer, lo qual, per
orde de ses senyories, és assí cusit, signat de lletra A y del thenor següent:
«Ela rey.
Diputados. Por el asiento que de orden mío se
ajustó con el secretario Clemente Merino sobre la
provisión del pan de munición y dotaciones de los
presidios de Aragón, Ibiza y Mahón deste año y el
siguiente de mil seiscientos y ocho, se dispone pueda
sacar libremente por los puertos de este Principado
y los demás de estos reynos qualesquier cantidades
sin pagar drechos, declarando ser mías y por cuenta de mi real hazienda, en cuya conformidad y
para la provisión de la gente de guerra del presidio de Mahón envió por julio deste año en dos saetias desde Tortosa ochocientos y ochenta caizes de
trigo, con sédula de cargar en a entregar al pagador de dicho presidio para que lo reciviere con intervención del castellano vehedor y contador del. Y
por no ser menester no se recivió y se bolvió a Barcelona // 269v // para el sustento de los soldados de
Cataluña, por cuenta del assiento que está a cargo de don Francisco Montserrate, en cuyas aduanas, según me ha referido el dicho secretario Clemente Merino, se registró. Y, sin embargo, se ha
introducido causa de haver caído en frau con el
pretexto de no haverse pagado los derechos de la salida, y que por oden de mi lugarteniente y capitán
general en esse Principado, no obstante dicha causa se mandó entregar el trigo debajo de caución. Y
para que os halléis con entera noticia de que la licencia que está concedida al dicho secretario Clemente Merino por su asiento es para sacar libremente por qualesquier puertos las cantidades que
fuesen menester para la provisión de los presidios
de Aragón, Ibiza y Mahón sin pagar derechos algunos, he querido advertiros dello y encargar y
mandaros, como lo hago, déis las órdenes que combengan a este fin, pues siendo esta previsión tan de
mi servicio lo reciviré de vos. Dada en Burgos a V
de noviembre, MDCLXXIX. Yo, el rey.

Dimecres, a XXI. En aquest die han faltat lo
il·lustríssim y reverendíssim senyor diputat //
269r // ecclessiàstich en lo consistori de ses senyories per medi de sa excel·lència.

Don Franciscus Izquierdo de Barbegal, secretarius. Vidit, don Petrus Villacampa, regens. Vidit, Fernandes ab Heredia, regens. Vidit, Xulve,
regens. Vidit, don Miquel de Çalba, regens. Videt, don Raphael de Vilosa, regens. Vidit don
Anthonius de Calataiut, regens.»

En aquest die han rebut ses senyories, per medi
de sa excel·lència, un real despatx de sa mages-

a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
268v i 269r del trienni 1677-1680.
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Dilluns, a XXVII. En aquest die és baxat en la
Llotja de la mar de la present ciutat lo il·lustre
senyor oÿdor real y s’és conferit en la casa del
General y en lo aposento del receptor dels fraus
de aquella a effecte de véurer los fraus se avian
comesos en lo present y corrent mes de noembre, y se ha trobats los següents:

del offici de scrivent ordinari del General que
obté Joseph Gregori Alaix, la qual còpia de dit
real despaig és assí cusida, signada de lletra C y
del thenor següent:
«Ela rey.

Primo, dos trossos de tela de Gènova devuytena, que lo un tros era vuyt canas, quatre palms,
y lo altre quatre canas, set palms, aprés tot a dos
moros de las galeras de Gènova.
Ítem, tres trosos de tela de Gènova, lo un de tir
quatre canas y un palm y lo altre tros de Alamanya de saquet, tres canas, dos palms, y lo altre tros vuyt canas y dos palms, après tot als moros de las galeras de Gènova.
Ítem, quatre palms de pessa negra junta ab un
plegat ab la tela part apresos que serà catorse canas, aprés casa Francisco Cortines, velluter, ciutadà de Barcelona.
Dimarts, a XXVIII. En aquest die los il·lustres senyors deputat militar y real feren regonexensa
per las botigas de la present ciutat, ço és, lo dit
senyor deputat militar, y dit senyor deputat ab
assistència del senyor Rafel Grau, verguer de la
present ciutat, y don Damià Torres, alguacil ordinari.

Desembre.
Divendres, al primer de desembre, MDCLXXI. En
aquest die és tornat en consistori de ses senyories lo senyor deputat ecclessiàstich.

272r

En aquest die ha faltat al consistori de ses senyories lo senyor diputat militar per causa de indisposició.a
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Dimarts, a V. En aquest die me han ordenat a
mi, scrivà major del General de Catalunya, cusís
en lo present dietari dos memorials enviats a sa
excel·lència per medi del síndich del General en
orde com a què se entregue a ses senyories lo
procés de la visita real últimament feta per lo reverent don Llorens Matheu y Sans, del Consell
Supremo de Aragó, y lo altre per a què se posen
en execució algunas sentèncias de dita real visita, com més llargament en dits memorials és de
véurer, que són assí cusits, signats de lletras A y
B.

Ilustre duque de Bournonville, pariente, cavallero de la insigne orden del Tusón, de mi consejo de
guerra, mi lugarterniente y capitán general.
Haviendo visto lo que informáis en carta de 18
del pasado y papel que remitís de los diputados y
oÿdores de quentas de essa Generalidad sobre haverme suplicado Joseph Gregorio Alaix, notario
de la ciudad de Tortosa, fuesse servido hacerle
merced de darle lisensia para poder servir por
substituto al officio de escriviente del racional de
la casa de la Diputación de esse Principado, en
que sorteó el año pasado de 1677, respecto de la
poca salud con que se halla para ir a exercerle
personalmente, y del menoscabo que se le siguiera
en haver de passar su domicilio a essa ciudad de
Barcelona, lo he tenido por bien, usando de la facultad que para ello se reservó el rey, mi señor y
padre, que santa gloria haya, para si y sus successores cerca destas materias, con calidad que el suplicante de la caución y fiansas necessarias, y
siendo la persona que nombraré de toda aprobación y satisfacción vuestra y con un solo salario, el
que estuviere señalado a dicho officio. Y para que
se ejecute como es lo encargo y mando. Dado en
Buen Retiro a XII de abril, MDCLXXVIIII. Yo, el
rey.
Don Franciscus Izquierdo de Barbegal, secretarius. Vidit, don Petrus Villacampa, regens. Vidit, don Miquel de Çalba, regens. Videt, don
Raphael de Vilosa, regens. Vidit, Joseph de Boxados, regens. Vidit, Xulve, regens. Vidit, Georgius
de Castellvi. Vidit, Fernandes ab Heredia, regens. Vidit, marchio de Castellnovo. Vidit, don
Laurencius Matheu, regens.
Al virrey de Cataluña sobre la licencia concedida
a Joseph Gregorio Alaix, para que sirva de substituto al officio de scriviente del racional de la casa
de la Deputación de aquel Principado.»

Dimechres, a VI. En aquest die me han ordenat
ses senyories a mi, scrivà major // 271v // del General, cusís en lo present dietari la còpia de un
despaig de sa magestat en orde a la subrrogació

Dijous, a VII. En aquest die me han ordenat ses
senyories a mi, scrivà major del General, cusís
en lo present dietari una súplica en llur consistori presentada per part dels arrendataris dels
drets del General acerca lo propi ús concedit a
fra don Feliciano de Sayol, de la religió de sant
Joan, de tres mil quarteras de blat per al sustento dels religiosos de dita religió, pretenent no
déurer tenir lloch la dita concessió de dit propri
ús. La qual súplica, juntament ab la resposta

a. a continuació dos memorials transcrits a l’Apèndix 2, pàg.
1342.

a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
271v i 272r del trienni 1677-1680.
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que ses senyories han fet, és assí cusida, signada
de lletra C y del thenor següent:
«Il·lustríssima senyor.
A notícia dels arrendataris del General de Catalunya // 272v // à previngut que vostra senyoria
il·lustríssima hauria concedit propri ús a fra don
Feliciano Saiol per tràurer de Cathalunya sens
pagar drets 3.000 quarteras de blat ab pretext
que són per lo sustento dels soldats o religiosos
té la illa de Malta. Y com, il·lustríssim senyor,
segons capítols de Cort aparega que no concorren en dit cas las sircunstancias que són menester per que tinga lloch lo dit propri ús, perquè
aquest sols se concedeix en aquells que trauhen
y aportan en si cosas pròprias, o bé, no podentse-las-ne portar las fan tràurer y portar per altras
personas per ells tramesas, precehint jurament y
renunciació de la part que las fa tràurer en lo
General, de què són suas pròprias y que no se
las ne pot portar ab si, y de altra part, sols té
lloch en cosas que no han compradas de nou y
que no hisquen per via de mercaderia, com així
la troba disposat y explicat en lo capítol 7 y següents fins al 12, de las Corts del any 1481, las
quals sircunstancias y requisits no entrevenen ni
han entrevingut en dit cas, y altrament, si·s donava lloch a semblants usos propris se daria ocasió a que·s cometian infinits fraus als drets de la
Generalitat y seria fer molt menor la condició
dels arrendaments de dits drets y se prejudicaria
als arrendataris que vui són, los quals perden
quantitats molt considerables, y així, no seria
just llevar-los lo útil del dret de ditas 3.000
quarteras de blat que importarà algunas 400
lliuras, poc més o menos. Y encara que ab lo
acte de arrendament fet a estas parts se reservaren los molt il·lustres // 273r // senyors deputats
la facultat de concedir propi ús, però fonch en la
forma y requisits que disposan los capítols de
Cort, y en respecte de reys, potentats, llochtinents y capitans generals y no en respecte de altres personas, per so, dits arrendataris suplican a
vostra senyoria il.lustríssima revocar la concessió de dit ús propri y impedir la effectuació de
ell y afavorir de aquí al devant a dits arrendataris, no consedint usos propris, perquè així sie
menor la pèrdua que fan en dit arrendament,
que a més que és de justícia o rebran a particular
mercè de la mà de vostra senyoria il.lustríssima,
y que la present sie continuada en dietari. Officio et cetera. Altissimus et cetera. Babiloni.
Oblata VII desembris, MDCLXXIX, in consistorio et
cetera et domini deputationis dixerunt que resolan y deliberan que la present súplica sie posada y
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
271v i 272r del trienni 1677-1680.
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continuada en lo dietari. Y responent en ella
diuhen que antes no·s presentàs dita súplica ja
havian consedid lo ús propri del blat expressat y
speciphicat en la sobredita suplicació a don Feliciano Sayol en dit nom, lo que han fet en virtut
de la facultat a ells dada y tribuïda per disposició
de differents capítols de Cort y inseguint lo stil y
observança de la present casa, y axí matex, inseguint lo pacte posat en lo acte del arrendament
fet dels drets del General lo present y corrent
trienni, havent dit don Pheliciano Sayol jurat y
fet tot lo que era necessari segons capítols de
Cort y lo stipulat en lo dit acte de arrendament
per poder-se consedir lo // 273v // dit propri ús
de dit blat, com més llargament apar de la deliberació de dit propri ús fet y del jurament per dit
don Pheliciano Sayol prestat, al que se ha relació, volent y ordenant que la present resposta sie
continuada al peu de dita suplicació. Joannes
Argila, scriva maioris Generalis Cathalonie.»
Dimarts, a XII. En aquest die lo patró Joan
Candera, de la vila // 274r // de Arenys de Mar,
ha firmada àpoca al senyor Jaume Texidor,
mercader, ciutadà de Barcelona, absent, de siscentes sexanta-dos lliures, set sous y sis, moneda barcelonesa, per lo valor de quatre-centes
setanta-tres pessas de vuyt y un real de plata
doble castellana, a rahó de 28 diners quiscuna
pessa de vuyt, que són lo compliment de quatre-centas vuytanta-nou pessas de vuyt y tres reals de plata. Com las restants dotse pessas de
vuyt y dos reals de plata las reb de comptants
en la dita ciutat de Tortosa per mans de Llàtzer
Talarn, ciutadà honrat de dita ciutat de Tortosa, als vint de juliol proppassat, y ditas las hi
paga per los nòlits de mil tres-centes y sinch
corteras de blats per dit patró Joan Candera
aportat en sa barca des de la ciutat de Tortosa
al port de Maó, a rahó de tres reals de plata de
nòlits per cortera, com apar de la pòlisa de carregament cusida en lo present dietari, signada
de lletra A. Lo qual blat fou embargat en lo
moll de la present ciutat per los officials de la
present ciutat per pretés frau.
Lo modo de la paga de ditas 662 lliures, 7 sous,
6, és que aquellas ha rebudas de comptants en
presència del scrivà y testimonis per mans del
senyor Jaume Francisco Texidor, mercader,
ciutadà de dita ciutat, pagant per dit senyor Jaume Texidor, son pare, y de diners propris de
aquell. La qual quantitat paga dit senyor Jaume
Texidor en virtut de deliberació y manament a
ell fet per ses senyories als vint-y-vuit de noembre proppassat. Essent presents per testimonis
//274v // lo reverent Valentí Serra, prevere, y Sagimon Noguera, botiguer de la vila de Olot,
vuy habitant en Barcelona.
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Divendres, a XV. En aquest die és tornat en lo
consistori de ses senyories lo il·lustre senyor deputat militar, que estava detingut per indisposició.
275r

Dimarts, a XVIIII. En aquest die a la tarda, absent lo il·lustríssim y reverendíssim senyor deputat ecclessiàstich y lo senyor oÿdor militar per
causa de sa indisposició, són anats ses senyories
a fer la regonexensa general per las botigas de la
present ciutat y altres parts de aquella per a véurer si se cometian fraus al General, la qual ha
feta ses senyories com és acostumat, ab assistència dels officials infrascrits, ço és, ab lo senyor
deputat militar Rafel Grau y Pujalar, regent la
vegueria de Barcelona, ab lo deputat real don
Damià Torres, alguacil ordinari de sa magestat,
ab lo senyor oÿdor ecclessiàstich Joseph Gelabert, alguasil ordinari de sa magestat, y ab lo senyor oÿdor real Miquel Soler, alguasil també
ordinari.
En aquest mateix die lo il·lustre senyor oÿdor
real és baixat a la Llotja de la mar de la present
ciutat y se és conferit en la casa del General y en
lo aposiento del receptor dels fraus (per véurer)
si havian comesos en lo present y corrent mes. Y
se han trobats los següents:

275v

Primo, sinch canas, sinch palms y mig, tela de
Gènova divuytena, apresa de la botiga de Gerònim Alabau, botiguers de telas.
Ítem, deu palms de tela de Gènova, apresa de la
botiga de Jacinto Castells.
Ítem, un sombrero fi de pèl a la francesa, après
de la botiga de Pere Vilella.
Ítem, setse canas, sinch palms, ab dos trossos de
Càdis blaus, apresos de casa de Joseph Pasquet,
parayre.
Ítem, tres canas, sinch pams y mig, tafetà, a un
cap negre, après de casa de Joan Castanes, velluter.
Ítem, vuyt canas y un palm, tela de Gènova,
après de casa Gabriel Rovira, taverner.
Ítem, nou canas, quatre palms, xamellot moqueal, après de casa de dit Gabriel Rovira, taverner.
Divendres, a XXII. En aquest die ha fet relació lo
doctor Pere de Cardona, servint lo offici de síndich del General, com havent lo il·lustríssim
consistori tingut avís de son agent en la Cort
per dos correus consecutius de que sa magestat,
Déu lo guarde, havent ja respost acerca del particular dels allotjaments del present Principat
que solicitava dit agent y sobre lo qual havia lo
dit il·lustríssim consistori escrit a sa magestat,
de orde de dit il·lustrísim consistori, al excel·lentísism senyor llochtinent y capità // 276r
// general, a effecte de dir-li, com li digué, lo
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que dit agent avisaria a dit il·lustrísism consistori, y que axí dit il·lustríssim consistori estimaria
a sa excel·lència li particiàs lo que sa magestat
ordenava a cerca dit alivio dels allotjaments, y
que sa excel·lència respongué que en orde a dit
fet tenia carta de sa magestat, la qual si volia dit
síndich véurer y també pendrer-ne còpia per a
ensenyar-la a dit il·lustríssim consistori, donaria
axí lo orde y dit síndich còpia la dita carta de son
original y resposta dita còpia al dit il·lustríssim
consistori, la qual còpia és assí cusida y signada
de lletra A y del thenor següent:
«Ela rey.
Ilustre duque de Bournonville, pariente, de mi
consejo de guerra, mi lugarteniente y capitán general del principado de Cataluña, condados de
Rossellón y Cerdaña y capitán general del exército. Considerando quanto concierne excussar qualesquier excessos de las tropas que están aquarteladas en este Principado, assí de infantería como de
cavallería, por lo que deseo se conserven y mantengan en sus alojamientos en toda buena disciplina
militar, de manera que mis vassallos vean y experimenten el amor con que cuido y procuro su alívio y consuelo, en lo factible hos encargo atendáis
muy especialmente a que se eviten, expidiendo
para ello las órdenes necessarias y participando
ésta a la Diputación de esse Principado, para que
se halle con noticia de su contenido, y me daréis
cuenta //276v // de lo que se ofreciere. De Aranda
de Duero, a 25 de noviembre, 1679. Yo, el rey.
Don Joan Antonio de Gárate.
Al duque de Bournonville, sobre los alojamientos.»
En aquest matex die són vinguts en lo consistori de ses senyories los senyors don Anton de Rocabertí y don Pedro Planella de part de Francisco Marí y Genovès, donsell, dient y participant
a ses senyories com lo molt il·lustre senyor
Francisco Marí, son pare, oÿdor per lo estament
militar, era passat a millor vida, suplicant a ses
senyories manassen fer la demostració que en
semblants casos de mort de consistorial se acostumave. E ses senyories han respost explicant lo
sentiment de la mort de dit Marí, son condeputat, y que procurarian disposar se fessen los sufragis y demostracions degudes. Y encontinent,
havent fet tornar las respostas de la present casa
y donat orde a Joseph Blanch, altre dels verguers de ses senyories, a càrrech de qui està lo
cuidado de la capella de la present casa, per a
que convidàs los convents que se acostuman per
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
275v i 276r del trienni 1677-1680.

la celebració de las cosas per la summa del senyor oÿdor.
Disapte, a XXIII. En aquest die se han comensat
a selebrar las missas // 277r // en la capella petita
de Sant Jordi per la ànima del quòndam Francisco Marí, oÿdor militar que era del General de
Catalunya, com se acostuma sempre succehex la
mort de algun consistorial.
En aquest matex die, havent tingut inteligència
que lo cadàver del quòndam mossèn Francisco
Marí, oÿdor militar, no lo enterraven en la present ciutat, y per consegüent no havian de anar
al dol com és acostumat han enviat lo pèsame al
magnífich Francisco Marí y Genovès, son fill, de
present regent los comptes del General, per
medi dels senyors Erasme de Lana y Fontanet,
donsell, y mossèn Joseph Malich, ciutadà honrrat, los quals han fet relació a ses senyories que
lo dit Francisco Marí y Genovès havie fet molta
clamació de la mercè que lo il·lustríssim y molt
il·lustre consistori li feye.

1680
Dilluns, a XXV del any de la Nativitat de Déu,
Nostre Senyor, MDCLXXX.
Dimarts, a XXVI. En aquest die, per medi del síndich del General, han enviat ses senyories al excel·lentíssim senyor llochtinent y capità general
la proposició de subjectes dels llochs vaccants
de oÿdor militar per a cumplir // 277v // lo número dels que faltan en la bolsa de oÿdor militar
de què se ha de fer extracció per mort de mossèn Francisco Marí, segons forma de real decret.
La qual proposició és assí cusida, signada de lletra B.
En aquest mateix die, constituhit personalment
en lo consistori de ses senyories lo reverent Joan
Cudina, prevere, beneficiat en la parrochial església de Santa Maria del Mar de la present ciutat, com a procurador de Fèlix Pintor, notari
públich de la ciutat de Solsona y taula de aquella, consta de sa procura en poder de dit Fèlix
Pintor, notari predit, en jornada de vuyt del
present y corrent mes de desembre, la qual és
assí cusida, signada de lletra B, en dit nom ha
renunciat lo dit offici de tauler de dita ciutat de
Solsona, pure et libere en mans de ses senyories.
E ses senyories han admesa aquella si et in quantum sit admitenda.
Dimechres, a XXVII. En aquest die Joan Ribes,
notari públich de Barcelona, subrrogat en lo offici de ajudant primer de la scrivania major del
General de Catalunya, me ha entregat lo acte ab
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què don Francisco Marí y Genovès, oÿdor militar, ha donat per firmades totas las deliberacions
en què ha entrevingut lo dit acte. És assí cusit,
signat de lletra A.
Dijous, a XXVIII. En aquest die, per medi de
Balthazar Oriol y Marcer, han rebut ses senyories lo memorial de las insiculacions dels llochs
vaccants en la bolsa de oÿdor militar per a cumplir lo número dels que faltan en dita bolsa, de
què se ha de fer extracció per mort de mossèn
Francisco Marí, quòndam, lo qual memoriala //
278r // és assí cusit, signat de lletra E.
Divendres, a XXIX. En aquest die fonch feta extracció de inseculadors per insicular los llochs
vaccants de oÿdor militar per a cumplir lo número dels que faltan en la borsa de oÿdor militar de què se ha de fer extracció per mort de
mossèn Francisco Marí, cavaller. Y essent estat
extret en altre de dits insiculadors per lo estament del doctor en medicina Pal·ladi Juncar,
fonch rebut per los senyors oÿdors ecclessiàstich
y real fins al cap de la escala, y per los demés senyors consistorials a la porta de la Sala dels Reis
que hix al terraplè. Y tots los acompanyaren fins
a la porta de la antesala de la sala del consistori,
dita la sala del mig, y propassassen més avant,
per tenir lo llibre de Ànima a la dita sala del consistori. Y al tornar-se’n, dit senyor conceller,
acabat lo acte, fonch acompanyat de la matexa
manera que al venir, per la matexa rahó de trobar-se lo dit llibre de Ànima en la dita Sala dels
Reys, ço és, per los senyors deputats fins a la
porta que·l reberen, per dits senyors concellers
al cap de la taula ab cadira de vellut, pressedint
als senyors ecclesiàstichs, y demés senyors inseculadors, inseguint dos exemplars de la present
casa, y particularment del any 1668, als quinse
de juliol, 1671, protestaren los senyors insiculadors ecclessiàstichs que lo present acte no fos
tret en conseqüència en prejudici del estament
ecclessiàstich, axí en prosehir a dit estament ecclessiàstich com en lo estar primer los senyors
militar, y també protestaren // 278v // los militars, per ésser dit senyor conceller del estament
real axí en lo assiento com en lo votar primer,
requirint a mi, scrivà major, llevàs acte de las sobreditas cosas. Essent presents per testimonis lo
reverent Valentí Serra, prevera, y Salvador Golorens, notari, scrivent de la scrivania major.
En aquest mateix die se continuaren les misses
per la ànima del senyor oÿdor militar.
En aquest matex die han rebut ses senyories tres
decrets de sa excel·lència per a què sien insicua. a continuació un memorial, dues procures i un decret
transcrit a l’Apèndix 2, pàgs. 1343-1344.
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lats don Gerònim Generes, don Pere Dimas Potau y don Miquel de Clariana en la bolsa de oÿdor militar, com ha mossens encara que sien nobles. Los quals decrets són assí cusits, signats de
lletras F, G y H.
Dissapte, a XXX de desembre, any de la Nativitat
del Senyor, MDCLXXX. En aquest die se continuaren les misses en la capella petita de la present casa per la ànima del senyor oÿdor militar,
que gose de glòria.
En aquest matex die, a las onse oras de la matinada, los senyors deputats y oÿdors de comptes,
lo militar defunct, convocades les personas dels
tres estaments en la Sala dels Reys de la present
casa de la Deputacióa // 279r // per fer la extracció de habilitadors per a insicular los llochs vaccants de oÿdor militar per mort de mossèn
Francisco Marí, cavaller y scrivent de braços, ço
és, per lo estament ecclessiàstich: don Daniel
Sayol, canonge de la Seu de Barcelona, fra don
Rafel Moner, refatorus del convent de Ripoll,
Francisco Vellber, canonge de la Seu de Barcelona; per lo estament militar: don Lluís Sayol,
mossèn Joan Argila, Joan Batista Sauleda y de
Areny, donsell; per lo estament real, lo doctor
Francisco Campderrós, lo doctor Francisco Florit, lo doctor Joseph Pomada.
Y continuant dit acte, ses senyories feren extracció de nou personas, tres de cada estament, ço
és, ecclessiàstich, militar y real, ço és, // 279v //
per lo estament ecclessiàstich, los senyors: lo
doctor Francisco de Amigant, canonge de Barcelona, lo doctor don Daniel de Sayol, canonge
de la Seu de Barcelona, lo doctor Francisco Sallera, canonge de la Seu de Urgell; per lo estament militar, los senyors: mossèn Joseph Móra
y de Solanell, mossèn Jaume Cua, mossèn Pau
Aquiles; per lo estament real, los senyors: lo
doctor Pau Pejoan, lo doctor micer Francesc
Campderrós, mossen Antoni Novell.
Los quals senyors habilitadors oÿren sentència
de excomunicació, que·s del thenor següent:
«Nos, dominus Ludovicus de Josa, archidiaconus
beate Marie de Mari et canonicus Sanctae Sedis
Barchinone, in spiritualibus et temporalibus officialis et vicarius generalis pro illustrissimo et reverendissimo domino Barchinonensis episcopo, monemus vos, admodum illustres et reverendosb //
280r // dominus doctorem Franciscum de Amigant, doctorem don Danielem de Sayol, canonicos
a. a continuació tres decrets transcrits a l’Apèndix 2, pàg.
1345.
b. a continuació una certificació transcrita a l’Apèndix 2,
pàg. 1346.
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Sancta Ecclesia Barchinona, et doctorem Franciscum Cellera, canonicum Sanctae Ecclessia Urgellensis, pro estamento eclesiastico, Josephum Mora
et Solanell, Jacobum Cua et Paulus Aquiles, pro estamento militari, doctorem Paulus Pijoan, doctorem Franciscum Campderros et doctorem Antonium Morell, pro estamento reali, habilitatores
sorte extractos quas in habilitacione facienda de
personis inseculatis in locis auditorum computorum militarium pro extraccione facienda pro residuo presenti et curentis trienni per mortem Franciscus Mari, militis, bene et legaliter, vos habetis
secundum deum et conciencias vestras pro maiori
tuicione et securitate juramenti, per vos nunch de
presenti et quemlibet vestra contrafacientem seu
contrafacientes, trina canonica monicione premissa fecimus et promulgamus in his scriptis.»
En aquest mateix die me han ordenat a mi, scrivà major del General de Cathalunya, cusís al
present dietari una certificatòria del doctor en
medicina Joan Alòs, ab la qual fa fe com Ramon
Cortada, credenser els draps de la Bolla de Barcelona, està y continua ab los matexos atxaques
y malaltias per los quals està impedit de poder
exercir son offici, com més llargament ab dita
certificatòria és de véurer, que·s assí cusida, signada de lletra A.
En aquest mateix die, entre las sis y las set //280v
// horas de la nit, per medi del doctor don Daniel Sayol, canonge de la Seu de Barcelona, y
don Jaume Esca, habilitadors extrets per a habilitar las personas insiculadas en la bolsa de oÿdor militar de què se ha de fer extracció per
mort de mossèn Francisco Marí, fonch reportat
a sa excel·lència lo memorial de las personas inhabilitadas per ses senyories y senyors de la Novena, lo qual és assí cusit, signat de lletra B.
E los dits senyors, tornats que foren, feren relasió com havian donat lo dit memorial a sa excel·lència y que havia respost que ab tota diligènsia lo maneria entregar lo senyor canceller,
y que acudissen a ell per lo despaig, que procuraria fos ab brevedat per a què pugués fer-se la
extracció de oÿdor militar. E ses senyories y los
senyors de la Novena, considerant que era tart y
que no podria ser fins lo dia següent obtenir lo
dit despaig, se disgregaren.
Diumenge, a XXXI. En aquest die se tornaren
juntar los senyors de la Novena en la present
casa per clòurer lo acte de habilitasió.
En aquest mateix die, estant junts ses senyories
ya //281r // senyors de la Novena, lo doctor Pere
a. a continuació un memorial transcrit a l’Apèndix 2, pàg.
1346.

de Cardona, servint lo offici de síndich del General, ha fet a dits il·lustrísism y molt il·lustres
senyors la relació següent:
Com havent tornat de palasio dos de la molt
il·lustre Novena dels habilitadors de aportar a sa
excel·lència lo memorial dels subjectes inhabilitadors per a la extracció de pròxim fahedora de
oÿdor militar, y havent-los sa excel·lència respost que en punt enviave lo dit memorial al
molt reverent canceller per a què en la forma
acostumada manàs fer lo despaix necessari per la
conclusió de la habilitasió, de orde del il·lustríssim consistori de deputats y oÿdors de la molt
il·lustre Novena de habilitadors se és conferit ab
lo dit molt reverent canceller, essent ja las sis
horas de la tarda de dit die, y immediatament de
tornats dits dos senyors de la Novena de palasio,
a effecte de dir-li com li han dit, lo que sa excel·lència del senyor virrey havie respost a dits
senyors de la Novena. Y axí, que se servís a sa senyoria de dit molt reverent canceller manar fer
dits despaixs, per a què dit die, que era lo últim
dels deu dintre dels quals manan los capítols de
Cort haver-se de fer la extracció en lo cas que
som, se pogués clòurer lo acte de la habilitació y
pasar-se a la extracció de oÿdor militar. Y que lo
dit molt reverent canceller ha respost que ja havia rebut lo billet del excel·lentíssim senyor
llochtinent general junt ab lo memorial dels
subjectes inhabilitats, emperò, que per manarse fer los despaixs se necessitave de juntar-se las
tres salas, // 281v // y com la hora fos ja tant tarda y de nit era gran incomoditat, tant per los senyors del Consell Real per juntar com també
per lo il·lustríssim consistori dels senyors deputats y oÿdors y molt il·lustre Novena en haver de
aguardar en aquella hora la resolució de las salas. Y que de dita resolució en las tres sals se
formàs lo despaig per Cancellaria en la forma
acostumada. Apareixia ser millor que lo il·lustríssim consistori y molt il·lustre Novena se disgregàs per esta nit Y se aguardàs a fer la conclusió de la habilitació y extracció de oÿdor militar
lo die de demà, majorment no perdent-se lo ferse lo die dit de avuy y per dit il·lustríssim consistori ni molt il·lustre Novena supposat que sa
part havian ja fet degudas diligèncias y juntament acostumant-se a semblants casos fer-se en
la present casa de la Deputació per los magnífichs assessors y advocat fiscal un vot de què
havent-se fet per lo il·lustríssim consistori las
acostumadas y necessàrias diligèncias y no perdent-se axí per la casa restaria lo il·lustríssim
consistori liberat de las penas imposadas per capítols de Cort. E ses senyories en consisderació
de la dita relasió convocaren los dits magnífichs
assessors y advocat fiscal per a què ab un vot en
escrits diguessen son sentir aserca si pot porrogar-se la extracció de oÿdor militar essent vuy lo
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últim die dels deu que tenen de temps per fer-la
segons disposició de capítols de Cort per lo die
de avuy fins y a tant que tingan lo despaig de sa
excel·lència per als inhabilitats. E los dits magnífichs assessors y advocat fiscal //282r // encontinent ab son vot en escrits han declarat que lo
just impediment que havie sobrevingut excusave a ses senyories de dexar de fer la dita extracció de oÿdor militar lo die present y de las penas
per capítols de Cort disposades com més llargament en lo dit vot és de véurer, lo qual és assí
cusit, signat de lletra E y del thenor següent:
«Vota.
En lo fet consultat per lo il·lustríssim y molt
il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes
del General de Catalunya als assessors y advocat
fiscal de dit General infrascrits aserca si deven
los senyors diputats y oÿdors proseguir vuy, que
és lo últim die dels deu que morí lo senyor
Francisco de Marí, oÿdor militar, a la extracció
de altre oÿdor militar, segons la disposició de las
Corts de Santa Anna, any 1493, per a evitar la
pena en dit capítol contenguda, vist lo thenor
de dit capítol, vist lo que se havia de véurer,
attès que dins estos deu dies que han discorregut després de la mort del dit senyor oÿdor militar los senyors diputats han feta la extracció de
insiculadors, y feta la insiculació y també feta la
habilitació, segons forma del nou redrés de las
Corts, 1599, que fou finida lo die de vuy, y
aportant a sa excel·lència lo senyor virrey la nominació dels inhabilitats y las causas de la inhabilitació, suplicant los senyors diputats a sa excel·lència // 282v // fos servit tenir aquellas per
justas y donar lloch fer la extracció de oÿdor militar, attès que de la relació feta per lo doctor
Pere de Cardona, servint lo offici de síndich del
General, consta que, havent fetas las diligèncias
per los despaigs, lo molt reverent canceller, tenint comiat de sa excel·lència, fou servit respóndrer que per ésser ora tarda per haver-se de juntar las salas perquè de la resolució de aquellas se
formàs lo despaig per Cancellaria en la forma
acostumada era millor que lo il·lustríssim consistori y molt il·lustre Novena se disgregàs per
no poder esta nit fer lo despaig, si haver-se de
aguardar per lo die de demà, ab què se veu que
encara no està finit lo judici de la habilitació,
sens lo qual no poden los senyors diputats proseguir a la extracció de oÿdor militar, ab què se
veu que no·s pot fer la extracció per tot lo die de
avui y axí bé no se pert per ses senyories lo fer
aquella sino per la causa que dona just impediment a la extracció, per ço, són de parer que no
poden sas senyorias fer lo die de vuy la dita exa. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
281v i 282r del trienni 1677-1680.
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tracció de oÿdor militar y que lo just impediment ha sobrevingut, los escusa de tota pena en
dit capítol contenguda. Vuy, als XXI de desembre, MDCLXXIX. Hieronimus de Ferrer, assessor
subrogatus Generalis Catalonia. Figuerola, fiscis
Generalis advocatus. Blanchart, assessor subrogatus.»a

ses senyories partint de la sala del consistori ab
capas de dol y los verguers ab gramallas y massas
endoladas. Isqueren los senyors canonges revestits del guarda roba de la present casa y lo acompanyaren los verguers fins a la capella ab las
massas devant.
284v

Gener
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Dilluns, al primer de janer, MDCLXXX. En aquest
die, per medi de Balthazar Oriol y Marser, obtingueren ses senyories y senyors de la Novena
lo decret en orde als inhabilitadors, conformant-se en tot ab las causas per las quals són estats inhabilitats, com més llargament ab dit decret és de véurer, lo qual és assí cusit, signat de
lletra C. En consideració de què los dits senyors
de la Novena se disgregaren.

Dimechres, a X. En aquest die me han ordenat a
mi, scrivà major del General de Cathalunya, cusís en lo present dietari una certificatòria del
doctor en medicina Jaume Fontana ab la que fa
fe com Christòfol Vinyals, guarda de la Bolla de
la present ciutat, ha estat desganat y indispost
des de dos de octubre pròxim passat fins als deu
del present y corrent mes, y vuy continua ab sa
indisposició impossibilitat de poder acudir a la
obligació de la servitut de dit seua // 285r // offici, com més llargament és de véurer ab dita certificatòria, que·s assí cusida, signada de lletra A.

En aquest mateix die, entre las sinch y sis ores
de la tarda, lo il·lustríssim y molt il·lustres senyors diputats ab intervensió dels senyors oïdors de comptes, lo militar difunt, convocades
las personas dels tres estaments, inseguint lo
disposat per capítols de Cort y en la forma acostumada, feren extracció de oÿdor militar per
mort de mossèn Francisco Marí. Y serviren de
testimonis los següents: per lo estament ecclessiàstich, los senyors: lo doctor don Daniel de
Sayol, canonge de Barcelona, Francisco Vardier, canonge de dita Seu, fra Equilino de Nadal, del orde de sant Benet; per lo militar, los senyors: don Luís de Sayol, // 283v // mossèn
Gerònim Novell y Bertrolà, mossèn Joan Batista Sauleda y de Areny; per lo real, los senyors:
micer Francisco Campderrós, micer Francisco
Florit, micer Joseph Areny.
Los quals testimonis militars y reals feren la
acostumada protesta de no séurer interpol·ladament, protestant que lo present acte no pogués
ser en conseqüènsia ni fer prejudici a la pretensió que tenen. Y encontinent fonch feta extracció per oÿdor militar en la sòlita y acostumada
forma, y sortejà en ella mossèn Francisco Faneca.

Dilluns, a VIII. En aquest die, absent lo senyor
oÿdor militar, que no ha jurat, són baixats ses senyories en la casa del General de la present ciutat
com és acostumat, consistorialment, acompanyats ab cotxes dels magnífichs assessors, advocat
fiscal y altres officials de la present casa de la Deputació y comensaren a fer encantar los drets del
General y Bolla per lo trienni pròxim passat.

En aquest mateix die lo magnífich Erasma de
Lana y Fontanet, racional de la present casa, per
estar ocupats los senyors deputats és baxat a la
Llotja de la mar de la present ciutat per a fer
continuar de encantar los drets del General y
Bollas de tot lo present Principat.
Divendres, a XII. En aquest die lo magnífich racional de la present casa, per estar ocupats los
senyors deputats, és baxat a la llotja de la present ciutat per fer continuar de encantar los
drets de General y Bollas de la present ciutat y
demés del present Principat.
285v

Dilluns, a XV. En aquest die ses senyories, absent lo senyor oÿdor militar, que encara no ha
jurat, són baxats consistorialment, ab verguers y
massas y ab cotxes, acompanyats dels assessors,
officials, mestres y altres officials del General y
present casa de la Deputació a la Llotja de la
mar de la present ciutat per a fer continuar de
encantar los drets del General y Bollas de tot lo
present Principat per lo trienni pròxim vinent.

Dimars, a II. En aquest die fonch celebrat lo
aniversari per la ànima del molt il·lustre senyor
Francisco Marí, oÿdor militar, en la capella petita de Sant Jordi, ab música a dos coros ab la
prosa. Digué la missa lo canonge Maymó ab
asistència //284r // dels canonges Rafel Baco, talis Foix, tots canonges de la Seu de Barcelona. Y
hagué túmol ab vint-y-quatre atxes de sera groga y o fferen en la forma acostumada. Asistiren

Dimars, a XVI. En aquest die és vingut en la present casa de la Diputasió y consistori de ses senyories mossèn Francisco Faneca, oÿdor novament extret, en lloch y per mort de mossèn

a. a continuació un decret transcrit a l’Apèndix 2, pàg.
1346.

a. a continuació una súplica i una certificació transcrites a
l’Apèndix 2, pàg. 1347.
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Francesch Marí, a effecte de prestar lo sòlit y
acostumat jurament. És estat rebut per los magnífichs assessors y advocat fiscal al cap de la escala de la present casa y lo han acompanyat fins
dintra la sala on // 286r // se té lo consistori. Y
després de ésser-se assentat lo dit senyor oÿdor
en la cadira y lloch que li toca per rahó de son
càrrech li és estat llegit per mi, scrivà major y secretari del General de Catalunya, lo acte del jurament en la forma acostumada, com és de véurer en lo llibre de Juraments de deputats y
oÿdors sots la present jornada. Ha oït sentència
de excomunicació en mà y poder de don Lluís
de Josa, ardiaca de santa Maria del Mar y canonge de la Santa Iglésia de Barcelona, official y vicari general, y ha prestat sagrament y homenatge en mà y poder del magnífich Rafel Grau,
regent la vegaria de Barcelona.
Divendres, a XVIIII. En aquest die lo doctor en
medicina Fermí Rial, // 286v // present en consistori, mitjensant jurament, ha fet saber a ses
senyories com Francesch Bosch, argenter de la
present ciutat, està detingut en lo llit de malaltia
corporal, per la qual cosa no pot llavar-se del llit
ni axir de casa.

los drets del General y Bollas de tot lo present
Principat.
Divendres, a XXVI. En aquest die lo magnífich
Erasma de Lana y Fontanet, racional del General de Catalunya, per estar ocupats ses senyories,
és baxat a la Llotja del mar de la present ciutat
per fer continuar encantar los drets del General
y Bolla de tot lo present Principat.
Dilluns, a XXIX. En aquest die són baxats ses senyories a la Llotja de la mar // 288r // de la present ciutat, consistorialment y ab cotxes, a effecte de fer arrendament dels drets del General y
Bollas de tot lo present Principat per lo trienni
vinent.
Dimecres a XXXI. En aquest die lo magnífich racional de la present casa, per estar ocupats ses
senyories, és baxat a la Llotja de la mar de la
present ciutat a effecte de fer encantar los drets
del General y Bollas de tot lo present Principat.

Febrer.
288v

En aquest mateix die, per estar ocupats, lo magnífich racional de la present casa és baxat a la
Llotja de la mar de la present ciutat a effecte de
fer continuar lo encantar los drets del General y
Bollas de tot lo present Principat.
Dilluns, a XXII. En aquest die ses senyories són
baixats a la Llotja de la // 287r // mar de la present ciutat consistorialment y ab cotxes a effecte
de arrendar los drets del General y Bollas de tot
lo present Principat per lo trienni pròxim vinent.

Dilluns, a V. En aquest die ses senyories són baxats a la Llotja de mar de la present ciutat per
arrendar los drets del General y Bollas de tot lo
present Principat per lo trienni pròxim vinent.
Dimecres, a VII. En aquest die, lo magnífich
Erasme de Lana y Fontanet, racional del General de Catalunya, per estar ocupats los senyors
deputats, és baxat a la Llotja de la mar de la present ciutat a effecte de continuar de encantar los
drets del General y Bollas en lo present Principat.a

289r

En aquest mateix die, essent baxats los senyors
deputats y oÿdors del General en la Llotja de la
mar de la present ciutat a effecte de fer encantar
los drets del General y Bollas de tot lo present
Principat per lo trienni vinent, lo il·lustre senyor
oÿdor real s’és conferit en lo aposiento del receptor dels fraus que té en la casa del General de
dita present ciutat per a véurer los fraus se havian comesos en lo present y corrent mes de janer, y se ha trobat nou canas, dos palms, xamallot de Flandes, color de Canyella, y un mantó
de estan negre, après tot ab pretès frau de Bolla
de casa de Joan Bonet, flasader, ciutedà de Barcelona.
Dimechres, a XXIIII. En aquest die lo magnífich
Erasma de Lana y Fontanet, racional del General de Catalunya, per estar ocupats ses senyories,
és baxat a la Llotja de la mar de la present ciutat
a effecte de fer continuar // 287v // de encantar
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Divendres, a VIIII. En aquest die lo magnífich
racional del General de Catalunya y present casa
de la Deputació és baxat a la Llotja del mar de la
present ciutat per estar ocupats los senyors deputats a effecte de fer continuar a encantar los
drets del General y Bollas de tot lo present Principat.
Dimecres, a XIIII. En aquest die ses senyories
són baxats a la Llotja de la // 289v // mar de la
present ciutat, consitorialment, ab cotxes, a effecte de arrendar los drets del General y Bollas de tot lo present Principat per lo trienni
MDCLXXX.
Dijous, a XV. En aquest die me han ordenat a
mi, scrivà major del General de Catalunya, cusís
en lo present dietari una certificatòria en scrits
del doctor en medecina Francesch Mates, ab la
a. a continuació una procura transcrita a l’Apèndix 2, pàg.
1347.

[ 1680 ]

[ 1680 ]

qual fa fe com lo doctor Jacint Gibert, receptor
dels fraus del General de la present ciutat, és en
lo llit malalt y impedit per a servir dit son offici
de receptor dels fraus des de tretse de setembre
pròxim passat fins als vint-y-quatre de janer
també pròxim passat, com més llargament és de
véurer, que·s assí cusida, signada de lletra A.

deseando muchas ocasiones en que servir a vuestra
señoría, a quien guarde Dios muchos años, como
deseo. Madrid, a 10 de febrero de 1680. Besa las
manos de vuestra señoría su mayor servidor, duque de Cessa y Baena, conde marqués de Tabara.
Señores muy nobles y muy leales diputados del General del principado de Cataluña.»

Disapte, a XVII. En aquest die me han ordenat a
mi, scrivà major del General de Catalunya, cusís
en lo present dietari una real carta del rey, nostre senyor, que Déu guarde, dada en Madrid a
vuyt de febrer MDCLXXX, la qual és assí cusida,
signada de lletra B y del thenor següent:

Dilluns, a XVIIII. En aquest die ses senyories consistorialment, ab cotxos, són baxats a la Llotja de
la mar de la present ciutat per fer arrendament
dels drets de General y Bollas del present Principat per lo trienni mil sis-cents vuytanta.a
291r

«Ela rey.
Diputados. Por vuestra carta de 2 de septiembre
del año pasado // 290r // y lo que en vuestro nombre me ha significado el duque de Sessa y Baena,
he entendido el alborozo con que me dáis la enorabuena de mi feliz casamiento. Y después de
aprobaros la atençión que haveis tenido de no embiar personas para esta función, en conformidad
de lo que os escriví, he requerido responderos que
esta demostración y el afecto con que la acompañáis me ha sido muy grata y ha hallado en mi estimación el lugar que mereçe, como también os lo
participará el duque en mi real nombre. Dada
en Madrid a VIII de febrero, MDCLXXX. Yo, el rey.
Don Franciscus Isquierdo de Berbegal, secretarius.
Vidit, Don Petrus de Villacampa, regens. Vidit,
Fernandez ab Heredia, regens. Vidit, marchio de
Castelnovo. Vidit, don Miquel de Çalba. Vidit,
don Raphael de Vilosa, regens. Vidit, Xulve, regens. Vidit, Marchio Ruffa.»
En aquest mateix die me han ordenat axí mateix
ses senyories a mi, scrivà major, cusís al present
dietari altra carta del excel·lentíssim senyor
duch de Cessa y Baena, dada en Madrid a X de
febrer, MDCLXXX, que·s assí cusida, signada de
lletra C y del tenor següent:
«Enb conformidad de lo que dige a vuestra señoría el correo pasado é sacado la respuesta de su
magestad que remito a vuestra señoría, y quando
hize la embajada en nombre de vuestra señoría se
sirvió su magestad de dezirme digese a vuestra señoría estimava mucho //290v // su fineza y buena
ley y que esperava lo continuaría en todas las ocasiones de su real servicio y agrado. Y así creo lo
manifestava su magestad en su carta, y yo quedo
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
290v i 291r del trienni 1677-1680.
b. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
290v i 291r del trienni 1677-1680.
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Dimecres, a XXI. En aquest die ha faltat al consistori de ses senyories lo il·lustríssim y reverendíssim senyor deputat ecclessiàstich.
En aquest matex die lo magnífich racional de la
present casa, per estar ocupats los senyors deputats, és baxat a la Llotja de la mar de la present
ciutat per a fer continuar de encantar los drets
del General y Bollas de tot lo present Principat.
Divendres, a XXIII. En aquest die, per estar occupats los senyors deputats, lo magnífich racional de la present casa és baxat a la Llotja de la
mar de la present ciutat a effecte de fer continuar de encantar los drets del General y Bollas
de tot lo present Principat.
Disapte, a XXIIII. En aquest die lo reverent Francisco Delgado, prevere y beneficiat // 291v // de
la ciutat de Barcelona, com a procurador de la
abadessa y real monastir de Nostra Senyora de
Pedralbes, territori de Barcelona, com de sa
procura en poder de Joseph Monclar, notari
públic de Barcelona, sots jornada de sis de desembre, mil sis-cents setanta-vuyt, la qual és assí
cusida, signada de lletra A, present en lo consistori de ses senyories, ha jurat en dit nom que,
havent fetas las diligèncias possibles en trobar lo
acte de creació de aquell censal de preu y proprietat quatre-centas lliures y penció quatrecents sous que tots anys rebia sobre lo General
de Catalunya lo més de juliol, lo qual fonch extret en la extracció per los tunch deputats del
trienni 1671, feta als sis de abril, mil sis-cents
setanta-dos, y no ha pogut trobar aquell.
Dilluns, a XXVI. En aquest die és tornat al consistori de ses senyories lo senyor deputat ecclessiàstich.
En aquest matex die ses senyories són baxats a la
Llotja de la mar de la present ciutat, consistorialment, ab ayxes, a effecte de arrendar los
a. a continuació una certificació transcrites a l’Apèndix 2,
pàg. 1347.

drets del General y Bollas de tot lo present Principat per lo trienni MDCLXXX.
Dimarts, a XXVII. En aquest die ha faltat al consistori de ses senyories lo il·lustríssim // 292r // y
reverendíssim senyor deputat eclessiàstich.
Dimecres, a XXVIII. En aquest die lo il·lustre senyor oÿdor real és baxat a la Llotja de la mar de
la present ciutat y en la casa del General y s’és
conferit al apossiento del receptor dels fraus de
aquella per a véurer si se havian comesos fraus
en lo present mes de febrer y no se’n ha trobat
ningun.

Mars.
Dissapte, a II. En aquest die lo doctor en medicina Francisco Feu, present en consistori de ses
senyories, mitjensant jurament, ha fet relació
com Joseph Cortés, altre dels verguers de ses senyories, està en lo llit detingut de malaltia de
oprovio del pit ab difficultat de respirar, per lo
que necessita de ordenar-se-li los remeys necessaris, imposibilitat de poder acudir a la // 292v //
obligació de son offici de verguer.
Divendres, a VIII. En aquest die, és vingut en lo
consistori de ses senyories lo il·lustríssim y reverendíssim senyor deputat ecclessiàstich.
En aquest mateix die és baixat a la Llotja de la
mar de la present ciutat lo magnífich Erasma de
Lana, racional de la present casa, a effecte de fer
continuar de encantar los drets del General ya //
293r // Bollas de tot lo present Principat.
En aquest matex die me han ordenat ses senyories a mi, scrivà major del General, cusís en lo
present dietari una carta del magnífich Francisco de Miralles, assessor ordinari del deputat local de Tremp y Pallàs, en resposta de la que li
fonch scrita, encarregant-li fes presentar altre als
jurats del lloch de Escaló, per a què proposassen
a ses senyories alguna persona apte y de tota satisfacció per a obtenir lo offici de tauler del General de dit lloch, y axí matex lo acte de la presentata de dita carta als dits jurats, els quals
papers són assí cusits, signats de lletra A.
Dilluns, a XI. En aquest die ses senyories consistorialment, ab verguers y masses y ab cotxes són
baxats a la Llotja de la mar de // 293v // la present ciutat per a fer arrendament dels drets del
General y Bollas de tot lo present Principat per
lo trienni MDCLXXX.

a. a continuació una carta i una certificació transcrites a
l’Apèndix 2, pàg. 1347.
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Dimecres, a XIII. En aquest die, lo senyor Joseph Torroella, passamaner y ciutadà de Barcelona, com a procurador per las cosas avall escritas del patró Pere Joan Silvestre de la vila de
Mataró, apar de la procura en poder de Joseph
Vila, notari públich col·legiat de Barcelona, a
set de octubre proppassat, en dit nom, fermà
àpocha al senyor Jaume Texidor, mercader, ciutadà de Barcelona, absent, de quatre-centas
vuytanta-una lliura, sinch sous, moneda barcelonesa, per lo valor de tres-centes coranta-tres
pessas de vuyt y sis reals de plata dobla a rahó de
vint-y-vuyt diners quiscuna pessa de vuyt, las
quals són a compliment de tres-centes sinquanta-sis pessas de vuyt y dos reals de plata degudas
a dit patró Pere Joan Silvestre, son principal, per
los nòlits de nou-centes sinquanta corteras de
blat carregat en la vila de Tortosa en sa barca,
Llàtzer Talarn de dita ciutat, a vint de juliol
proppassat, com apar de la pòlissa de carregament y procura de dit Tarrovella, assí cusidas y
signadas de lletras A y B, com las restants dotse
pessas de vuyt y quatre reals de plata doble rebé
dit patró, dich // 294r // son principal de dit
Llàtzer Talarn, com apar de dita pòlissa de carregament. Y totas són per los nòlits de ditas
nou-centes sinquanta corteras de blat a tres rals
de plata per cortera, lo qual blat fonch aportat
de dita ciutat de Tortosa al port de Maó, com
apar de la pòlissa de carregament. Lo qual blat
fonch embargat al moll de la present ciutat per
los officials del General de la present ciutat per
pretés frau.
Lo modo de la paga de ditas quatre-centes vuytanta-una lliura, sinch sous, és que aquellas té
rebudas de comptats a ses voluntats, la qual
quantitat paga dit senyor Texidor en virtut de
deliberació y manament a ell fet per ses senyories als vint-y-vuyt de noembre proppassat. Presents per testimonis lo reverent Valentí Serra,
prevere, y Salvador Gabrons, notari públic
col·legiat de la present ciutat.
En aquest mateix die lo magnífich racional de la
present casa és baxat a la Llotja de la mar de la
present ciutat, per estar ocupats los senyors deputats, per a fer continuar de encantar los drets
del General y Bollas de tot lo present Principat.
En aquest die me han ordenat ses senyories a
mi, scrivà major del General de Catalunya, cusís
en lo present dietari una relació del magnífich
racional del General y present casa de la Deputació acerca de aquells nou censals que dona
Isabel de Corbera y Pons sortejà en la extracció
de censals per ses senyories feta als 20 de noembre propassat // 294v // de mil sis-cents setantanou, la qual és assí cusida y signada de lletra A.

[ 1680 ]

[ 1680 ]

En aquest mateix die ses senyories me han ordenat a mi, scrivà major del General, cusís en
lo present dietari un paper de embaxada enviat
a sa excel·lència per medi del síndich del General, que·s signat de lletra B y del thenor següent:
«Excel·lentíssima senyor.
Los deputats y oÿdors de comptes del General
de Catalunya diuhen y representen a vostra excel·lència que als nous de juliol de mil sis-cents
setanta-vuyt en lo portal de Mar de la present
ciutat se féu aprehenció de una partida de perlas
per un guarda del General anomenat Jaume Badia, paraire, a Esteve Odon, natural de Avinyó
del Papa, per haver aquell denunciat ditas perlas
ni haver pagats los drets de aquelles.
Y dit Jaume Badia se trobava assistir també en
dit portal com a mosso del clavari de la ciutat
entrega ditas perlas al clavari que·s trobave aleshores anomenat Sagismundo Boffill en drets
doctor y ciutadà honrat de Barcelona ab pretext
que las perlas també devien dret a la ciutat y que
axí eran caygudas en frau // 295r // per aquella y
que ell las havia presas per la ciutat.
Tenint noticias del predit, est consistori ordenà
a sos officials que rebessen informació de dit fet,
la qual ab tot effecte se rebé. Y rebuda ha vista
que de ella resultava tenir lo General dret en lo
fraude ditas perlas. Se despedí un manament al
dalt dit Jaume Badia per a què entregàs aquellas
al General y en ex temps, per part dels concellers de la present ciutat, se envià un recado a est
consistori, dient que havian tingut noticia que
se instava per part de est consistori a dit Badia
que entregàs ditas perlas y que com la aprehenció de ditas perlas se era feta no per dit Badia
sinó per Salvador Bartholomé, mosso del clavari, per ocasió de no haver aquellas pagats los
drets de la ciutat, com resulta del procés allí fulminat, que de aquí se veya no tocar al General,
ans bé, solament a la ciutat, y per la total que
signave se demana conferència per los consellers
dels advocats respective de les dos cases los
quals en effecte se conferiren y mirats los procesos fulminats en las dos casas en orde a dit fet
venian a conformar segons se demostrave que la
aprenció de las perlas la havia feta Jaume Badia
official de las dos casas y que lo menos dret que
tenia lo General en ditas perlas era a la meytat
de aquellas y que lo que havia de declarar lo frau
ere lo General per tenir fisch y no tenir-lo la citat emperò com per part del General //295v // se
demanàs en ditas conferèncias que las perlas se li
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
294v i 295r del trienni 1677-1680.

388

havien de entregar totas per a poder declarar los
assessors lo frau ab axò se discorda després de
haver passat molt temps que·s conferí lo predit.
Després per véurer est consistori que per a complir sa obligació y administrar justícia atesa la informació que tenia rebuda era forsós arribàs a
declarar en torb contra lo clavari y officials de la
ciutat y que de axò se’n havian de subseguir entre las dos casas graves danys y inquietuts, zelosos de la quietut pública y desitjosos de conservar la uniformitat ab què sempre las dos casas de
la ciutat y Diputació han obrat, cridà a alguns
dels nobles y magnífichs senyors de la Real Audiència per a què junt ab los assessors de esta
casa aconsella son lo que devia obrar. Los quals
vist tot lo predit fet aconsellen que est consistori insinuàs als consellers de esta ciutat que seria
bé que anomenassen alguns nobles o magnífichs doctors de la Real Audiència per a què
aquells y los que per est consistori se anomenarian junt ab los advocats y assessors respective
de las dos casas deguessen qual de las dos casas
tenia justicia y que se entigueren a lo que dirian.
Y inseguint lo sentir per a dit est consistori en la
predita conformitat envià recado als consellers,
los //296r // quals després de llarch temps tornaran resposta que a ells assistia la justicia y que no
tenia que anomenar personas, y no obstant alguna rèplica que ha fet est consistori han sempre estat los consellers en lo matex, attès tot lo
redit y antes de no haver de valer-se est consistori dels medis que per semblants casos en observansa dels capítols de Cort acostuma valerse, considerant que lo cordial remei és recórrer
a la grandesa de vostra excel·lència per a evitar
plets y debats dels quals ne poran resultar inconvenients consider ab les contra lo bé públich, per so supplican a vostra excel·lència sie
servit interposar-se per a què dit fet se ajuste
anomenant las dos casas personas, com de dalt
se ha dit, per a què aquells se confarescan y miren tot lo fet que condueix al predit, digan aquí
acisteix la justicia y se dega estar a llur declaració, lo que ho tindrà est consistori a particular
gràcia y favor de la mà poderosa de vostra excel·lència.»
Divendres, a XV. En aquest die, per estar ocupats los senyors diputats, és baxat a la Llotja de
la mar de la present ciutat lo magnífich racional
de la present casa a effecte de fer continuar de
encantar los drets del General y Bollas de tot lo
present Principat.
Disapte, a XVI. En aquest die lo reverent Pere
París, prevere, residint // 296v // en la present
ciutat de Barcelona, com a procurador de la senyora Marianna Marí y Genovès, consta de sa

procura en poder de Francesch Reverter, ciutadà de Barcelona y notari públich de aquella,
als vint-y-dos de juny mil sis-cens setanta, que·s
assí cusida, signada de lletra A, en dit nom,
constituït personalment en lo consistori de ses
senyories, ha juntat la dita Marianna Marí y Genovès ha fetas las degudas diligèncias en buscar
lo acte de la creació de aquell censal de penció
mil y dos-centes lliures y penció sexanta-lliures
rebia tots anys sobre lo General de Catalunya,
lo qual fou extret en la extracció per ses senyories feta als vint de noembre proppassat, no ha
trobat aquell.
En aquest matex die me han ordenat ses senyories a mi, scrivà major del General, cusís en lo
present dietari una súplica en llur consistori presentada per part de Nicolau Roure, ciutadà
honrrat de Barcelona, altre dels taulers del General de la vila de Blanes, ab la qual demana ésser-li consedida llicència per a tornar-se’n a la
dita vila de Blanes, offerint tornarie la present
ciutat sempre que sie per ses senyories manar
avitar, com més llargament ab dita súplica és de
véurer que·s signada de lletra A.
En aquest matex die, per estar ocupats los senyors diputats, és baxat a la Llotja de la mar de
la present ciutat lo magnífich Erasma de Lana y
Fontanet, racional de la present casa, a effecte
de fer continuar de encantar los drets del General y Bollas de tot lo present Principat.a
297r

Dilluns, a XVIII. En aquest die fou Nostre Senyor servit de portar-se’n en la santa glòria la
ànima de mossèn Francisco Fonseca, de present
oÿdor militar, trobant-se en la casa de dit oÿdor
militar lo molt il·lustre senyor don Francisco de
Sayol, de present deputat militar, lo qual arribà
en la present casa de la Deputació y per medi
dels verguers de ses senyories feu avisar als demés consistorials, sos companys, de la dita
mort.

present dietari una carta del excel·lentíssim senyor duch de Medina, Segorbe y Alcalà en resposta de la que ses senyories escrigueren a sa excel·lència donant-li la enorabona de primer
ministre de sa magestat, Déu lo guarde, la qual
carta és signada de lletra B y del thenor següent:
«Recivoa carta de vuestra señoría y me deja con
mucha estimación la merced que vuestra señoría
me hace, siendo cierto que sólo mis deseos de cumplir con la obligación en que el rey, nuestro señor,
Dios le guarde, me ha puesto con su confianza
han podido resignarme a la obediéncia, pues considero la gravedad del peso para lo débil de mis
hombros. Dios que lo ha querido así, espero me
ayude a los aciertos en el servicio de ambas magestades, y si en el devenir tuviere yo ocasión de manifestaros mi afecto, sabe Nuestro Señor que me
hallará muy seguro para quanto le tocare. Dios
guarde a vuestra señoría muchos años. Madrid,
12 de marzo, MDCLXXX. El duque de Cardona,
Segorbe y Alcalá.»
Dimechres a XX. En aquest die se comensaren a
celebrar las missas // 298r // en la capella petita
de Sant Jordi de la present casa des de punta de
die fins a mig die per la ànima del quòndam
Francisco Faneca, oÿdor militar predit del General de Catalunya.
En aquest matex die lo magnífich Racional de la
present casa és baxat a la Llotja de la mar de la
present ciutat per estar ocupats los senyors deputats per a fer continuar de encantar los drets
del General y Bollas de tot lo present Principat.

Dimars, a XIX. En aquest die ordenaren ses senyories fossen tancades les portes de la present
casa y obertas solament las portellas, // 297v //
com és acostumat per mort de consistorial.

En aquest matex die vingué en lo consistori de
ses senyories lo magnífich Francisco Toda, en
quiscun drets doctor, ab un recado de part de la
muller del dit quòndam Francisco Faneca, fent
a saber ses senyories la mort de son marit y que
havie depositat lo cadàver en lo convent de Sant
Agustí de la present ciutat, suplicant a ses senyories fossen servits manar fer las exèquies
acostumades en semblants casos de mort de
consistorial. E ses senyories, considerant que no
se tenia lo dol per la mort de dit senyor oÿdor
sinó que ja estava depositat per medi de Joseph
Sauleda, cavaller, han enviat lo pèsame a dita senyora muller de dit senyor oÿdor, participant-li
lo sentiment ab què estave lo consistori y que se
faria la matexa demostració en la celebració de
las missas y aniversari per la ànima de son marit
que se acostumave fer en semblants casos.

En aquest mateix die me han ordenat ses senyories a mi, scrivà major del General, cusís en lo

En aquest mateix die ha fet relació lo doctor
Pere de Cardona, servint lo offici de síndich del

a. a continuació una súplica i una procura transcrits a
l’Apèndix 2, pàg. 1348.

a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
297v i 298r del trienni 1677-1680.

En aquest matex die és baxat a la Llotja de la
mar de la present ciutat lo magnífich racional de
la present casa per a fer continuar de encantar
los drets del General y Bollas de tot lo present
Principat.
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General, // 298v // com de orde del il·lustríssim
consistori, a més de haver enviat al excel·lentíssim senyor llochtinent general lo paper copiat,
lo qual és en dietari, en orde las instàncias fa lo
il·lustríssim consistori de qualsevols sentèncias
de la visita real proppassada sien posadas en deguda execució, conforme la relació per dit síndich feta se conté, ha acudit moltas vegadas al
molt reverent canceller, a qui digué sa excel.lència dirigiria eo entregaria lo dit paper per a què
vés lo que·s devia fer-se, instant-li la resposta, y
que en ditas ocasions respective ha respost que
ja tenia dit paper que sa excel·lència li havie entregat y que ho consultaria a las salas. Y que ho
havia consultat ab ditas salas y havian elegit per
a respòndrer y havian donat lo càrrech de fer-la
consultar sa excel·lència al magnífich senyor Joseph Aleny, de la Real Audiència, y que ja lo dit
magnífich senyor havia fet dita consulta y se era
llegida en las tres salas; y que per haver·i hagut
alguna controvèrsia en ditas tres salas se havia
de tornar a formar dita consulta; y ara últimament havent dit dit síndich al molt reverent senyor canceller que lo present consistori estava
tement que lo excel·lentíssim llochtinent general se ausentàs de la present ciutat per algun
temps, com se deya havia de ausentar-se, y que
axí restaria lo dit negoci suspès, y majorment
veent que lo present trienni se acerca y que no
voldria dit il·lustríssim consistori en manera alguna dexar dit negoci atraçat y sens restar despedit y que axí sa senyoria se servís fer que dita
consulta se despedís ab brevedad per a què en
vista de ella pugués dit // 299r // il·lustríssim
consistori resòldrer lo convenient, respongué
dit molt reverent canceller que donaria tota
pressa al dit magnífich senyor Joseph Aleny per
a què despedís dita consulta, y que lo dit senyor
Aleny li havia dit no podia rematar y finir aquella sens haver vist una consulta que en mesos
passats feren las tres salas a sa magestat, Déu lo
guarde, acerca de la matexa visita real, la qual
consulta o còpia de ella havia de tenir en son
poder lo noble senyor regent la Real Cancellaria, al qual dit molt reverent senyor canceller tenia encomanat ab totas veras sercàs dita còpia
de consulta, y que en punt se havia trobat se donaria per lo dit senyor Aleny si a dita consulta y
se entregaria a sa excel·lència, al qual podria
acudir dit síndich per ella, y que ja sa excel·lència estos útims dies havia dit a ell dit molt reverent canceller que dit síndich li havia novament
instat lo despaig de dita consulta, com en effecte dit síndich ho hera estat de orde del il·lustríssim consistori, a vistas de què lo despatxar-se
dita consulta se dilatava, y que axí fes dit molt
reverent senyor canceller que·s despatxàs.
Dijous, a XXI. En aquest die se ha continuat la
celebració de las missas des de punta de die fins
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a las dotse per la ànima de
dam senyor oÿdor militar.

// 299v //

dit quòn-

Divendres, a XXII. En aquest die se han celebrat
las missas com lo die de aïr per la ànima de dit
quòndam senyor oÿdor militar, cuius anima requiescat in pace.
En aquest mateix die, per medi del síndich del
General, han enviat ses senyories al excel·lentíssim senyor llochtinent y capità general de sa
magestat, que Déu guarde, en lo present Principat de Catalunya, la proposició de subjectes del
lloch vaccant de oÿdor militar per complir lo
número del que falta en la bolsa de oÿdor de
què se ha de fer extracció per mort de mossèn
Francisco Faneca, segons forma de real decret,
la qual proposició és axí cusida, signada de lletra
A.
En aquest mateix die, per estar ocupats los dits
deputats, és baxat a la Llotja de la mar de la present ciutat lo magnífich racional de la present
casa a effecte de fer continuar de encantar los
drets del general y Bollas de lo present Principat.
Disapte, a XXIII. En aquest die fonch celebrat lo
consistori per laa // 300r // ànima del molt il·lustre senyor Francisco Faneca, oÿdor militar, en la
capella petita de Sant Jordi, ab missa ab dos cors
ab la prosa. Digué la misa lo canonge Fontdevila.
Diumenge, a XXIIII. En aquest die a les deu hores del matí, fou feta extracció de insiculadors
per a insicular lo lloch vaccant de oÿdor militar
per mort de mossèn Francisco Faneca, oÿdor
que era del dit General, per la extracció fahedora de oÿdor de dit bras, segons capítols de Cort.
En aquest matex die, per medi de Balthesar
Oriol y Marcer, menor, és estat entregat a ses
senyories un decret despadit en deguda forma
de Cancellaria per la insiculació de un lloch de
oÿdor militar que vacca per mort de mossèn
Francisco Faneca, lo qual decret és assí cusit per
orde de ses senyories, signat de lletra A.
En aquest matex die, no obstant la protesta feta
per los senyors insaculadors militars y reals de
què no fos tret en conseqüència ni en prejudici
de dits estaments lo asentar-se consecutivament
sens estar interpolats, com és acostumat, ço és,
primer los ecclessiàstichs, després los militars y
després los reals, fou suscitat un debat, pretenent los senyors del estament real que los milia. a continuació una proposta i un decret transcrit a l’Apèndix 2, pàg. 1349.

tars // 300v // havien de estar assentats a la part
dreta de la taula consecutivament fent un cos y
los reals també consecutivament a la part esquerra de dita taula, a que havent contradit los
senyors del estament militar, dient que consuetut era que lo militar més antich y primer havia
de estar assentat a la part dreta de dita taula, al
costat del ecclessiàstich segon, y lo militar segon
a la part esquerra, al costat del ecclessiàstich tercer, y militar tercer al costat del militar segon, y
que los reals devien estar assentats, ço és, lo primer a la part esquerra de dita taula, de front del
militar tercer, lo real segon al costat del dit militar tercer, lo real segon al costat del militar tercer, y lo real tercer y últim a la part esquerra de
dita taula, enfront del real segon y havent convocats los magnífichs assessors són estats de parer que devian estar assentats en la forma pretesa per dits senyors del estament militar atesa ser
exa la observansa fins assí observada com és de
véurer ab lo paper firmat per dit assessors y advocat fiscal, que·s assí cusit signat de lletra B.
Dilluns, a XXV. En aquest die, a les quatre ores
de la tarda, los senyors deputats y oÿdors de
comptes, lo militar difunt, // 301r // convocades
les persones dels tres estaments en la Sala dels
Reys de la present casa de la Deputació per a fer
la extracció de habilitadors per insicular lo lloch
vaccant de oÿdor militar per mort de mossèn
Francisco Faneca, y serviren de brasos, ço és,
per lo estament ecclessiàstich: lo doctor Joseph
Cellera, canonge de Urgell, don Anton Sayol,
canonge de Barcelona, fra Francisco Ballaró refatoner major del convent de Ripoll; per lo estament militar: don Lluís Sayol, mossèn Francisco
Planes, mossèn Joan Batista Sauleda y Areny;
per lo estament real: lo doctor micer Francesch
Campderrós, lo doctor micer Francisco Montaner y Peres, mestre Pau Fuster.
Y continuant dit acte ses senyories feren extracció de // 301v // nou persones, tres de cada estament, ço és, ecclessiàstich, militar y real. Y foren
extrets, ço és, per lo estament ecclessiàstich: lo
doctor Esteve Mercadal, ardiaca major y canonge de la Santa Iglésia de Vich, lo doctor Francisco de Amigant, canonge de la Santa Iglésia de
Barcelona, don Daniel Sayol, canonge de dita
Santa Iglésia de Barcelona; per lo estament militar: Joan Móra, Erasme de Lana y Fontanet,
Hierònim Novell; per lo estament real: Francisco Comalada y Cànovas, lo doctor micer Francisco Guitart, lo doctor micer Joan Jofreu.

present casa los senyors de la Novena de habilitadors, los quals senyors habilitadors, després
de haver feta los militars y reals la protesta acostumada de no estar assentats interpoladament
ab los ecclessiàstichs, juraren y oÿren sentència
de excomunicació, que·s del thenor següent:
«Nos, dominus Ludovicus de Josa, archidiaconus
beata Marie de Mari et canonicus Sancta Sedis
Barchinone, in officialibus et temporalibus officialis et vicarius generalis pro illustrissimo et reverendissimo domino Barchinonensis episcopo, monemus vos, admodum illustres dominos doctorem
Estephanum Mercadal, archidiaconum et canonicum sedis Vicensi, doctorem Franciscus Amigant et doctorem Daniellem de Sayol, canonicos Sancta Sedis Barchinone, pro estament ecclessiastico, Joannem Mora, Erasmum de Lana et
Fontanet et Hieronimum Novell, pro estamento
militari, Franciscum Comalada et Canovas et
magnificos Franciscum Guitart et Joannem Joffreu, utriusque iuris doctor, pro estamento regalis,
habilitatores extractos quas in habilitacione facienda et insiculatis in locis auditorum militarum pro extraccione facienda pro residuo presentis
et currentis trienni per mortem Francisci Faneca,
bene et legaliter vos habeatis secundum Deum et
conciencias vestras pro maiori tuicione et securitate // 302v // iuramenti per vos nunch de presenti
prestitit, auditis excomunicacionis sentenciam
quam in vos et quemlibet vestrum contrafacientem seu contrafacientes trina canonica monicione
premissa fecimus et promulgamus in his scriptis.»
Y seguidament feren habilitació de la bolsa de
oÿdor militar de què se ha de fer extracció per
mort de mossèn Francisco Faneca. Y feta dita
habilitació, per medi dels molt il·lustres senyors
lo doctor Francisco Amigant, canonge de la Seu
de Barcelona, y Gerònim Novell y Bertrolà, enviaren a sa excel·lència y dits senyors de la Novena lo memorial dels habilitats de las excepcions a cada hu de aquells opposades, lo qual
memorial és assí cusit, signat de lletra A.
Y axí mateix enviaren a dit excel.lentísim senyor
un memorial a part acerca la excepció gosa Balthasar Oriol y Marcer, menor, explicant lo procurador las rahons individualment per la dita
excepció. Lo qual memorial és assí cusit, signat
de lletra B, y del thenor següent:

Dimars, a XXVII. En aquest die, entre las deu
oras de laa // 302r // matinada, se juntaren en la

«Excel.lentíssim senyor. La excepció opposada
a Balthasar Oriol y // 303r // Marcer, menor, per
lo procurador fiscal del General de Catalunya
en la habilitació per la extracció de pròxim fahedora de oÿdor militar.

a. a continuació un memorial transcrit a l’Apèndix 2, pàg.
1349.

Que lo dit Balthasar Oriol té un real privilegi de
sa magestat, que Déu guarde, de exercir lo offi-
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ci de scrivà de manament en ausèncias y malaltias de Balthazar Oriol, major, son pare, lo ha
posat en execució, lo qual ha exercit y exercex
aquell y pot exercir sempre que vol.
La excepció se funda en què, essent com és lo
offici de scrivà de manament, offici real, y tenint
lo real privilegi per lo exercici de aquell, ve a
constituir lo official real necessari, puix ell o altre en dits casos lo deu exercir, quant y més que,
essent necessari, com està dit, lo exercici de dit
offici en sa persona en cas fos extret, en los dits
casos podria ésser cumplit a exercir aquell trobant-se asta oÿdor, y axí seria contra las disposicions que exclouen als officials reals dels officis
de la casa de la Deputació, y faltant son pare
també de necessitat ell y no altre ha de servir dit
offici de scrivà de manament altre trobant-se
oÿdor.»
Dimechres, a XXVII. En aquest die, per medi de
Joseph Roig, escrivà de registre, ha enviat sa excel·lència a ses senyories lo decret despatxat //
303v // en deguda forma de Cancellaria de las
personas inhabilitadas de la bolsa de oÿdor militar per la extracció de pròxim fahedora, lo qual
decret és assí cusit, signat de lletra C. Y havent
declarat sa excel·lència no obstant la excepció
opposada per lo procurador fiscal del General a
Balthasar Oriol y Mercer, menor, per a ser habilitat en la bolsa de oÿdor militar, han convocat
ses senyories y doctors habilitadors y magnífichs
assessors y advocat fiscal ordinaris del General y
present casa de la Diputació per a què aconsellassen a ses senyories y senyors de la Novena si
devien replicar a dit real decret, a què han respost dits assessors y fiscal ésser àrdua la matèria
y que per aconsellar a ses senyories necessitaven
altres consultas ab què consultarian la matèria.
Dijous, a XXVIII. En aquest die lo magnífich senyor oÿdor real és baxat a la Llotja del mar de la
present ciutat y s’és conferit en la casa del General y en lo aposiento del receptor dels fraus per a
véurer los fraus se havian comesos en lo present
y corrent mes de mars. Y se ha trobat lo següent:

304r

Primo, quatre canes, sis pams de blavet ab tres
trossos.
Ítem, tres canas, tres palms, de blavet, aprés tot
de dos moros de la esquadra de galeras de Gènova.
En aquest mateix die, entre las onse y las dotse
horas de la matinada, lo síndich del General, per
orde de ses senyories, ab intervenció dels senyors de la Novena de habilitadors que en dita
hora se trobaven junts per a habilitar los subjectes de la bolsa de oÿdor militar per la extracció
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de pròxim fahedora, és anat a péndrer ora al excel·lentíssim senyor llochtinent y capità general
de sa magestat, Déu lo guarde, en lo present
Principat, per una embaxada que per ses senyories y senyors de la Novena se li havie de fer en
resposta del decret ab què ordena sa excel·lència
fos habilitat Balthasar Oriol y Marcer, menor,
no obstant la excepció oposada per lo procurador fiscal, representant-lis de nou las rahons en
particular que tenie lo dit procurador fiscal per
la dita excepció. Y tornat que és estat lo dit síndich al cap de una estona han referit a ses senyories y a dits senyors de la Novena que sa excel·lència havia assenyalat hora per las sis de la
tarda.
En aquest matex die, a la dita hora de las sis de
la tarda, los senyors don Daniel Sayol, canonge
de la Seu de la present ciutat, y Erasma de Lana
y Fontanet, donzell, altres de dits habilitadors,
són anats en la relació de sa excel·lència y de
part de ses senyories // 304v // y senyors de la
Novena, després de haver explicat de paraula,
entregaren al dit excel·lentíssim senyor llochtinent general un paper de embaxada, lo qual és
assí originalment cusit, signat de lletra A y del
thenor següent:
«Excel·lentíssima senyor.
Los deputats y oÿdors del principat de Cathalunya y Novena de habilitadors que avuy se troban en casa de la Deputació per habilitar o inhabilitar los subjectes de la bolsa de oÿdor militar
per la extracció de pròxim fahedora, han vist lo
orde que vostra excel·lència és estat servit remètrer-los ab consulta de la Real Audiència, juntans las tres salas, y lo que se offereix representar
a vostra excel·lència sobre la inhabilitació de
mossèn Balthasar Oriol y Mercer, menor, per la
extracció fahedora de oÿdor militar per mort de
mossèn Francesc Faneca és que dit Balthazar
Oriol, per privilegi real dat en Madrid, a 9 de setembre pròxim passat, és anomenat en llochtinent per substitut, subrogat, vicegerent o coadjutor de Balthasar Oriol, major, son pare, scrivà
de manament, per a servir las absèncias o malaltias del dit son pare en lo dit offici de scrivà de
manament. Y axí bé dit Balthasar Oriol y Mercer, menor, és ab tot effecte scrivà de manament, perquè lo ha anomenat per sa magestat,
que Déu guarde, llochtinent, vicegerent, substitut, subrogatb // 305r // o coadjutor durant las
ausèncias o malaltias de aquell que lo obté és
vist tenir lo mateix offici que son principal y per
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
304v i 305r del trienni 1677-1680.
b. a continuació un memorial i un decret transcrits a l’Apèndix 2, pàg. 1350.

tal lo reputa lo dret concedint-li las matexas perrogativas y redempcions, y si és offici de jurisdicció continua lo dit llochtinent lo exercici de
aquell després de la mort de son principal fins
que sie anomenat nou successor, perquè és ordinari y no delegat en lo modo y forma que
qualsevol official en proprietat temporal continua lo offici després de finit lo temps fins a la
nominació de successor. Y esta veritat se confirma del mateix real privilegi sobredit, ibi «Os encargo y mando admitáis a dicho don Balthasar
Oriol y Mercer al juramento, uso y exercicio de la
dicha escrivanía de mandamiento, para que la
sirva en las ausencias y enfermedades del dicho
Balthasar Oriol, su padre, quedándoles todas las
prerrogativas, gracias, exempciones y preheminencias que le tocan y han tenido los que han servido las ausencias y enfermedades de los officios de scrivano de mandamiento». De las quals
paraules no necessariament se segueix que sa
magestat ab lo dit real privilegi constituí en lo
dit Baltasar Oriol y Mercer, menor, offici en la
scrivania de manament, puix que lo obliga a que
preste jurament y li concedeix totes las prerrogatives que han tingut los anteriors que han servit las ausèncias y malaltias dels officis de scrivà
de manament. Y dit offici no pot ésser altre que
de scrivà de manament y en conseqüència, official real.
305v

Y en conformitat del sobredit lo dit Balthasar
Oriol, menor, prestà lo jurament y ha servit y
serveix lo dit offici ajustàs al desobre ponderat
que lo dit Balthasar Oriol Marcer, major, antecedent, obtingué de sa magestat, un privilegi
dat en Madrid als quatre de febrer, mil sis-cens
setanta-tres, en lo qual se li concedeix la facultat
de poder anomenar al dit Balthazar Oriol, son
fill, en lo dit offici de scrivà de manament, axí en
la vida com en la mort, ab què sa persona fos
aprovada per sa magestat eo son socio y supremo Real Consell de Aragó, la qual aprobació se
subsegueix després a lo referit privilegi de nou
de setembre pròxim passat, de què se veu que
en tot cas lo offici de escrivà de manament en la
veritat se és posat en cap de dit Balthasar Oriol y
Mercer, menor, ab lo indirecte pretext de servir
las ausèncias y malaltias sens neguna necesitat
de nova aprobació, havent-la obtinguda ja ab lo
nou privilegi.

Deputació los scrivans de manament per a córrer en los officis de diputats y oÿdors inconclusament // 306r // y sens contradicció alguna fins
lo die de avuy.
Sens que puga obstar lo real decret de sa magestat que obtingué en son favor, Balthsar Oriol y
Mercer, major, son pare, habilitant-lo per lo offici de ajudant de scrivà de manament y de scrivà major de la visita de la casa de la Deputació,
per que la extracció dels officis de la dita casa se
fa sens habilitació alguna, atenent sols a la nominació de sa magestat, com axí ho té ordenat
ab diversos reals decrets, lo que és molt different en las extraccions de diputats y oÿdors en
las quals preseheix habilitació regulada per los
capítols de Cort.
Per lo que, representant a vostra excel·lència tot
lo sobredit, suplican a vostra excel.lència fer-los
mercè de donar-se per servit de dita inhabilitació y ab aquella se prosehesca a la extracció fahedora, que segons los capítols de Cort se deu
fer per tot lo die de avuy.
Los assessors, advocat fiscal y consulents applicats,
en lo fet antecedent, són de vot y parer si y conforme se conté en aquelles que deven lo il·lustríssim
consistori y Novena de habilitadors fer dita representació a sa excel·lència. Doctor Hierònim de
Ferrer, assessor subrogat. De Valda, consulent.
Doctor Blanxart, assessor subrogat. Doctor Valencia. Figarola, fiscalis Generalis advocatus.»
306v

Sent com és dit Balthasar Oriol y Marcer, menor, escrivà de manament ab exercici, encara
que sie en las ausèncias y malaltias de son pare,
havent prestat lo jurament que acostuman prestar los scrivans de manament, no·s pot dubtar
que és official real, y essent official real, segons
capítols de Cort, és inhabil per a poder concórrer extracció de oÿdor militar que se ha de fer,
y ab dit motiu se han inhabilitat en la casa de la
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E tornats que són estats los dits senyors embaxadors han fet relació a ses senyories que sa excel·lència, després de haver llegits dits papers de
embaxada, havia respost que manaria entregar
aquell al molt reverent canceller a effecte que las
salas diguessen lo que se’ls offeriria en resposta
de dits papers.
En aquest matex die per medi de Joseph Sauleda, cavaller, entre las set y vuyt horas de la nit,
han enviat ses senyories y senyors de la Novena
de habilitadors, estant junts y congregats en la
sala del consistori, per clòurer lo acte de la habilitació un recado al molt reverent canceller participant-li la resposta que ha fet sa excel·lència
després de ésser-li estat presentat lo sobredit paper de embaxada representant-li ésser lo últim
die dels deu que segons forma de capítols de
Cort en estos casos de extracció de consistorials
per mort o altre just impediment tenen ses senyories per a fer extracció y suplicant-li ses servir
juntar las salas per a péndrer la ressolució que
esperaven ses senyories y dits senyors de la Novena de habilitadors favorable per a poder antes
de la mitja nit passar a la extracció fahedora de
oÿdor militar com tenian obligació.

[ 1680 ]

[ 1680 ]

E poch aprés, tornat que és estat lo dit Sauleda en
lo consistori de ses senyories, en presència de la
dita Novena de habilitadors, ha fet relació com
havie referit al molt reverent canceller las sobraditas rahons a que havie respost ésser la hora
molt intempestiva per a juntar salas a nit que no
tenia lo paper dea // 307r // sa excel·lència y que
podian ses senyories y senyors de la Novena disgregar-se, que lo die següent, divendres, sens falta juntaria las salas a las nou de la matinada y se
pendria resolució en lo tocant al sobredit paper
de embaxada. E ses senyories, en consideració de
la sobredita resposta, se són disgregats.
Divendres, a XXVIIII. En aquest die, essent estada
presentada lo die de aïr una súplica a ses senyories per part de Francisco Ros, demanant ab ella
lo propri ús de mil y sinch-cens quintars de bescuit, sent y cinquanta quarteras de xarxa blancha, cent quintars de clavasó, vint-y-sinch quintars de sevo y tres pessas de drap per a vestir la
xusma de las galeras de Espanya, ab pretext de
ser tot per servey de sa magestat, Déu lo guarde,
com més llargament és de véurer ab la dita súplica, la qual és assí cusida, signada de lletra A,
acompanyada ab un paper de sa excel·lència que
certifica ser las dalt ditas cosas per al dit manteniment y vestir de xusma de ditas galeras, com en
dit paper és de véurer, que axí matex és assí cusit,
signat de lletra B, y per quant los arrendataris
dels drets del General lo trienni corrent, havent
tingut intel·ligència de dit propri és que demana
lo dit Francesch Ros han presentat lo die present
//307v // a ses senyories y llur consistori altre súplica ab què referexen los inconvenients que resultan a la Generalitat en la concessió de dits
propris usos com en dita súplica més llargament
estan contenguts, lo qual semblantment és assí
cusida signada de lletra D, per medi del síndich
del General ha enviat hal excel·lentíssim senyor
llochtinent y capità general de sa magestat en lo
present Principat còpia de la dita súplica per dits
arrendataris presentada perquè sa excel·lència en
resposta de son paper vehés los sobredits inconvenients y se done per scrit que ses senyories no
consedescan lo dit propi vostra senyora tant en
detriment de la Generalitat.

orde al secretari de la provincia per a què formas
lo despaig, emperò que com aquell era un poch
llarch serian sempre entre set y vuyt de la nit
quant estaria despedit y firmat de sa excel·lència
y molt reverent canceller y que en punt de ser
despedit y firmat lo aportaria en la present casa
dit secretari de la provincia.
E més, ha fet relació lo dit síndich a ses senyories que // 308r // havia entregat a sa excel·lència
lo paper o súplica que havian donat los arrendataris dels drets del General contradient al propi
vostra senyoria demanat per Francesch Ros, y
que sa excel·lència en presència de dit síndich lo
havia entregat al senyor regent.
Disapte, a XXX. En aquest die lo il·lustríssim y reverendíssim senyor deputat ecclessiàstich à entregat als demés senyors consistorials un decret
despatxat en deguda forma de Cancellaria que
Joseph Sauleda, per orde del molt reverent canceller, li havie entregat acerca la habilitació de
Balthazar Oriol y Marcer, menor, no obstant la
representació feta per ses senyories y senyors de
la Novena, com llargament en dit decret és de
véurer, lo qual és assí cusit, signat de lletra H. E
ses senyories encontinent han manat avisar als senyors de la Novena de habilitadors, y junts que
són estats en la sala del consistori de ses senyories
han manat convocar en dita sala del consistori de
ses senyories als magnífichs assessors y advocat
fiscal del General y doctors consulens que·s trobaven junts en la present casa per a aconsellar a
ses senyories y senyors de Novena sobre la dita
habilitació, y en presència de tots me han ordenat a mi, scrivà major, llegís, com en //308v // effecte he llegit, paraula per paraula, lo dit decret y
los dits il·lustríssim y molt il·lustres senyors deputats y doctors de la Novena han entregat lo dit
decret a dits advocat fiscal y doctors consulents
aplicats perquè aconsellassen a ses senyories y
dits senyors de la Novena de habilitadors lo fahedor. Y presa esta ressolució, a las dotze horas de
mig die, se són disgregats.

Abril.

En aquest mateix die ha fet relació lo doctor
Pere de Cardona, servint lo offici de síndich del
General, com havent anat a las quatre de la tarda de orde de il·lustríssim consistori al molt reverent canceller a effecte de saber-se-las tres salas havian pres resolucions en orde lo paper
aportat a sa excel·lència per los dos senyors de la
Novena. Y dit molt reverent canceller ha respost
que se havie presa ressolució y se havia donat

Dilluns, al primer de abril, MDCLXXX. En aquest
die me han ordenat a mi, scrivà major del General de Catalunya, cusís en lo present dietari una
certificatòria del doctor en medicina Joan Alòs,
el qual fa fe com Ramon Cortada, credencer de
draps de la ciutat de Barcelona, continua ab los
continuos atxaques e impediments per a exercir
dit offici, com més llargament en dita certificatòria és de véurer,a // 309r // que·s assí cusida,
signada de lletra A.

a. a continuació dues súpliques i una carta transcrites a
l’Apèndix 2, pàg. 1351.

a. a continuació una certificació transcrita a l’Apèndix 2,
pàg. 1351.
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En aquest mateix die, a les nou hores de la matinada, se són ajuntats en la present casa de la Deputació la Novena dels senyors habilitadors.

dors y la extracció de oÿdor militar per mort de
Francisco Faneca, oÿdor militar, no obstant lo
disposat en los capítols de las Corts de Santa
Anna del any mil quatre-cents noranta-tres, vista la resolució per dits il·lustríssim y il·lustres senyors deputats y senyors de la Novena de habilitadors feta lo die de trenta del passat, vistos los
dits capítols de Cort y tot lo demés que·s havia
de véurer.

En aquest matex die lo doctor Joan Batista Reverter, subrogat en lo offici de racional de la
present casa, és baxat a la Llotja de la mar de la
present ciutat a effecte de fer continuar de encantar los drets del General y Bollas de tot lo
present Principat.
Dimars, a II. En aquest die lo doctor Ramon
Alemany, com a obtenint la capellania sots invocació de la cadira de Sant Pau en la Seu de
Barcelona fundada, ha jurat en mà y poder de
ses senyories com, havent fetes les degudes diligències en sercar lo acte de la original creació
de aquell censal de divuyt lliures y vuy dinés, pagador tots anys al mes de juny, en que sortejà en
la última extracció de censals per ses senyories
feta en lo mes de noembre proppassat, no ha
pogut trobar lo dit acte. Semblant jurament és
estat prestat per Joseph Blanes, notari, causídich, ciutadà de Barcelona, // 309v // com a procurador substituhit de dona Theresa Cubí y Sabater, viuda, procuradora constituhida de don
Francesc Mascarell y de Portusa y de dona Elisabet Rubí y Marimon, cònjuges, apar de dita
substitució en poder de Lluís Fontana, notari
públic de Barcelona lo die present, que és assí
cusida, signada de lletra A, per rahó de un censal de vuyt-centes lliures y penció altres tants
sous que tots anys als deu de mars lo General de
Catalunya feya y prestava ab dits nobles cònjuges, lo qual censal fou estret en dita última extracció.

Attès y considerat que a ocasió de las dificultats
que se són scituades sobre la inhabilitació de la
persona de Balthasar Oriol y Marcer, menor,
per dita extracció, no ha pogut y no pot tenir
aquell expedició que convé al benefici y utilitat
de la present casa, ans bé, atenent a aquell y al
compliment de sa obligació del il·lustríssim y
molt il·lustres senyors deputats y oÿdors se han
de consultar ditas dificultats ab sa magestat, que
Déu guarde, en la forma que se’ls ha aconcellat
per los docotrs infrascrits, lo que requereix llarga discusió, són de vot y parer que·s deu porrogar la Novena predita de habilitadors y la dita
extracció fins que ab tot effecte sa magestat
hage pres resolució sobre ditas y altras difficulatats, y que de dita resolució tinga la deguda notícia sa il.lustríssima, y axí ho sentan salvo sempre, vuy als dos de abril, mil sis-cens vuytanta.
Blanxart, assessor subrogatus. Hieronimus de Ferrer, assessor subrogatus. De Valda, consulens. Jofreu, consulens. Blanxart, assessor subrogatus.
Valencia, consulens. Guitart, consulens. Figuerola, fiscis Generalis advocatus.»
310v

En aquest mateix die, a les nou hores de la matinada, se són juntats en la present casa de la Deputació y Novena dels Senyors habilitadors y senyors assessors, junt ab dits senyors de la
Novena de habilitadors, me han ordenat a mi,
scrivà major del General, cusís en lo present dietari un vot fet per los magnífichs assessors y
doctors consulents acerca la inhabilitació de
Balthazar Oriol y Marcer, menor, lo qual vot és
signat de lletra D y del thenor següent:

Dimechres, a III. En aquest die lo doctor Joan
Batista Reverter, subrogat en lo offici de racional de la present casa, és baxat a la Llotja de la
mar de la present ciutat, per estar occupats los
senyors deputats, a effecte de fer continuar de
encantar los drets del General y Bollas de tot lo
present Principat.
Divendres, a V. En aquest die lo doctor Joan
Batista Reverter, subrogat en lo offici de racional de la present casa, és baxat a la Llotja de la
mar de la present ciutat a effecte de fer continuar de encantar los drets del General y Bolla
de tot lo present Principat.

«Jesúsa, Maria, Joseph.
En lo fet consultat per lo il·lustríssim y molt
il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes
del present Principat de Cathalunya als assessors, advocat del General y consulens aplicats
baix firmats acerca si deven los senyors deputats
y oÿdors de comptes porrogar y // 310r // suspéndrer la conclusió de la Novena de habilitaa. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
310v i 311r del trienni 1677-1680.
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Disapte, a VI. En aquest die me han ordenat ses
senyories a mi, scrivà // 311r // major del General, cusís en lo present dietari una relació del
magnífich racional del General de la present
casa de la Deputació acerca de aquells dos censals en què Miquel Carreras, ciutadà honrrat de
Barcelona, ha sortejat en la última extracció de
censals per ses senyories feta en lo mes de noembre pròxim passat, la qual relació és assí cusida, signada de lletra B.

[ 1680 ]

[ 1680 ]

En aquest matex die me han ordenat axí matex
ses senyories a mi, scrivà major del General, cusís en lo present dietari una carta del excel·lentíssim senyor duch de Medinaceli, Segorbe, Alcalá, de divuyt del passat, que han rebut lo die
de vuy, acerca la pretenció del consistori que sa
magestat, Déu lo guarde, se servesca proveir la
fiscalia del Consejo Supremo de Aragó un subjecte cathalà per haver molts anys que lo present
Principat no ha obtinguda altra mercè, la qual
carta és signada de lletra C y del thenor següent:

baxats a la Llotja de la mar de la present ciutat a
effecte de fer arrendament dels drets del General, Bolla de Barcelona y Bollas foranas de tot lo
present Principat.
Divendres, a XII. En aquest die, constituït personalment en lo consistori de ses senyories lo
doctor en medicina Francesch Orriols, ha fet relació en lo consistori de ses senyories, mitjensant jurament, com lo doctor Diego Martines,
ajudant primer de la Scrivania Major // 312v //
de la present casa de la Deputació, està desganat
en lo llit impossibilitat de poder acudir a la obligació de son offici.

«Hea recibido la carta de vuestra señoría de 9 del
corriente en que me manifiesta la pretensión que
tiene de que su magestad confiera la plaça de fiscal que al presente está vaca en el Supremo de
Aragón en sugeto natural de esse Principado, por
mucho tiempo que no goza de la alternativa que
en ella dice vuestra señoría tenía. Y deseando yo a
vuestra señoría la mayor satisfacción le aseguro
que se la solicitaré de su magestad con el gusto que
corresponde al efecto y obligación que a vuestra señoría professo. Dios le guarde y conserve a vuestra
señoría en toda felicidad los muchos años // 311v
// que desseo. El duque de Medina, Segorbe y Alcalá. Madrid, 28 de marzo, 1680.»

En aquest mateix die lo doctor Joan Batista Reverter, subrogat en lo offici de racional de la
present casa, és baxat a la Llotja del mar de la
present casa a effecte de fer continuar de encantar los drets del General y Bollas de tot lo present Principat.
En aquest mateix die me han ordenat ses senyories a mi, scrivà major del General, cusís en lo
present dietari duas relacions del magnífich racional de la present casa, la una de don Lluís de
Soler, per la solta de aquell censal de pensió
cent y vint sous, en lo qual sorteja lo dit don
Lluís Soler, en la extracció per ses senyories feta
als vint de noembre proppassat, y l’altre sobre la
solta se ha de fer a Francisca Gual de aquell censal, pensió set-cents sous, que la dita Gual, viuda, sortejà en la dita extracció de vint de noembre, los quals són assí cusits, signats de lletra A y
B.

Diumenge, a VII. En aquest die Joan Ribes, notari públich de Barcelona, subrogat en lo offici
de procurador de scrivà major del General de
Catalunya, me ha entregat a mi, scrivà major de
dit, un acte ab què mossèn Francisco Faneca,
quòndam, oÿdor, dóna per firmada las deliberacions en què ell entrevingué, lo qual acte és assí
signat de lletra D.
Dilluns, a VIII. En aquest die lo doctor Joan Batista Reverter, subrogat en lo offici de racional
de la present casa, per estar occupats ses senyories, és baxat a la Llotja de la mar de la present
ciutat per fer continuar de encantar los drets del
General y Bolla de tot lo present Principat.

313r

Dimechres, a X. En aquest die me han ordenat
ses senyories a mi, scrivà // 312r // major del General de Catalunya, cusís en lo present dietari
una relació del magnífich racional de la present
casa acerca de aquells tres censals que Francesch
Reverter, ciutadà honrat de Barcelona, sortejà
en la extracció de censals feta als vint de noembre proppassat, lo qual és assí cusida, signada de
lletra A.
En aquest matex die lo il·lustre y molt il·lustres
senyors deputats y oÿdors de comptes del General de Catalunya, lo militar defunt, consistorialment, ab verguers y massas y ab cotxos, són
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
310v i 311r del trienni 1677-1680.
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Disapte, a XX. En aquest die ha fet relació lo
doctor Pere de Cardona, servint // 313v // lo offici de síndich del General, com en continuació
de las diligèncias e instancias contegudas ab relació de las per lo dit feta als vint de mars de mil
sis cens vuytanta de orde del il·lustríssim consistori se és conferit ab lo molt reverent canceller a
effecte de instar-li la resposta al paper per dit
síndich donat al excel·lentíssim senyor llochtinent general per lo dit al dit molt reverent canceller entregat en orde a la execució de las scripturas de la carta real y entrega del procés de
aquella tres differents vegades, havent respost
dit molt reverent canceller que faltava poc per a
conclòurer la consulta feta per las tres salas a sa
excel·lència en orde a dit fet y que immedidament se donaria dita consulta a sa excel·lència y
en la última ocasió de ditas tres que fou quatre
pròxim passat digué dit molt reverent canceller
que per cert que lo dilluns o dimarts de esta semana tindria sa excel·lència dita consulta a qui
podria acudir dit síndich. E més fa relació dit
síndich com en vista del dit inseguint lo orde a
ell donat per lo il.lustríssim consistori lo dit die

de disapte pròxim passat que comferí lo die de
dimars de esta semmana ab lo dit excel·lentíssim
senyor llochtinent general y digué com se havian fet totes les diligències e instancias ab lo dit
molt reverent canceller contengudes en la present y en la antecedent y ja mencionada relació
y que com fins ara no se havia pogut recobrar
la resposta si suplicava de nou a sa excel·lència
//314r // se servís dir lo que responia al dit paper
entregat a sa excel·lència per dit síndich en orde
a dit fet, al que sa excel·lència digué que sabia
molt bé que las tres salas havian tractat la matèria y estavan promptes a la resposta, lo qual un
punt de aver-la entregada a sa excel·lència la renuncia al il·lustríssim consistori, y juntament digué a dit síndich se conferís ab lo molt il·lustre
conceller altre vegada a instar-li dita resposta,
com en effecte, havent dit síndich dexat passar
otros tres dies de dimecres, dijous y divendres
sants tant ocupats se és conferit lo die de avuy
ab lo dit molt reverent canceller y ha dit lo que
havia passat ab sa excel·lència y lo que sa excel·lència li havia dit y dit molt reverent canceller ha respost y dit que estos dies eren ocupats y
que lo primer die de negoci se llegiria la consulta que ja estava acabada y se entregaria a sa excel·lència encontinent.
Dilluns, a XIII. En aquest die han rebut ses senyories un paper del excel·lentíssim senyor //
314v // virrey acerca la habilitació de subjectes
per la extracció de oÿdor militar per mort de
Francesc Faneca, ab què avisà a ses senyories la
resolució que sa magestat, Déu lo guarde, ha
presa en donar y consedir a ses senyories un
mes de termini per a formar lo memorial en
dret y representar lo que se offereix en lo negosi de tota habilitació, per a què a vista de dit
memorial mane sa magestat lo que sie servit,
com més llargament és de véurer ab dit paper,
que·s assí cusit, signat de lletra A y del thenor
següent:

forma que llevo expresado. Dios guarde a vuestra
señoría muchos años. Barcelona, 21 de abril,
1680. Álex, duque de Bournonville. Señores diputados del General deste Principado.»a
315r

En aquest mateix die, a la tarda, se són juntats en
la present casa y consistori de ses senyories los
senyors de la Novena de habilitadors, als quals és
estat llegit per mi, scrivà major del General, lo
sobredit paper de sa excel·lència. Y axí mateix los
magnífichs assessors, advocat fiscal y doctors
consulens aplicats han llegit en dit consistori lo
memorial en dret de què fa menció lo sobredit
paper que han format per enviar a sa magestat
acerca la inhabilitació de Balthezar Oriol y Mercer, menor, lo qual memorial serà continuat en
lo present dietari quant sie estampat.
En aquest mateix die me han ordenat ses senyories a mi, scrivà major del General, cusís en lo
present dietari una carta de Joan Francisco Pujol, agent del General de Catalunya en la cort de
sa magestat, ab la qual entre altres coses avisà
com los senyors del Consell Supremo de Aragó
no han permès que donàs certificatòria de las
cartas que lo rey, nostre senyor, que sie en lo
cel, escrigué a sa altesa los senyors don Juan en
jornada de XVIIII de mars y XVI de setembre del
any mil sis-cens sinquanta-sinch acerca los officis de ajudant segon y tercer de scrivà major y
escrivà del racional, com més llargament en dita
carta és de véurer, que·s assí cusida, signada de
lletra B.

315v

Dimechres, a XXIIII. En aquest die, constituït
personalment en lo consistori de ses senyories
lo doctor en medicina Agustí Fatjó ha fet relació a ses senyories, mitjensant jurament, com
Joseph Quintana, exactor del General, se trobava en lo llit malalt, impedit de pèndrer o poder
acudir a la servitut y exercici de son offici de
exactor.

«Haviéndosea visto en el Consejo Supremo de
Aragón la carta que vuestra señoría escrivió a su
magestad en 5 del corriente y remitió con correo
expresso tocante a la insaculación y habilitación
de sugetos para la extracción de oÿdor militar por
muerte de Francisco Faneca, ha resuelto que lo
diga a vuestra señoría que para formar el memorial en derecho y representar vuestra señoría lo
que se le ofreze en este negocio lo haga dentro de
un mes, en cuyo plazo lo ha de haver remitido
vuestra señoría a la corte para que con vista del
mande su magestad lo que fuere servido. De que
aviso a vuestra señoría para que lo tenga entendido y disponga la execución de lo referido en la

En aquest mateix die és estada notificada al doctor Joan Ximenes y Quintana, com a subrogat
en lo offici de exactor del General, una deliberació per ses senyories presa als nou del corrent
qual fonch ja notificada a Joseph Quintana, obtenint lo dit offici de exactor, la qual intima de
notificació li és estada feta per Joseph Blanch,
altre dels verguers de ses senyories y personalment juntament trobat lo dit Ximenes en la present casa de la Diputació segons relació feta per
dit Blanch.

a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
314v i 315r del trienni 1677-1680.

a. a continuació una carta transcrita a l’Apèndix 2, pàg.
1351.
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En aquest mateix die, constituït personalment
en lo consistori de ses senyories lo doctor en

[ 1680 ]

[ 1680 ]

medicina Jaume Pujadas, ha fet relació a ses senyories, mitjensant jurament, com Joseph Ferrer, escrivent ordinari de la Scrivania Major des
del die XX del corrent, se troba en lo llit sangrat
moltas vegades per ocasió de alguns atxaques,
que per ço està impedit de poder acudir a la servitut y exercici dit son offici.
En aquest mateix die són vinguts en la present
casa de la Deputació los senyors don Joseph Bru
y Joseph de Navel y Eril ab una embaxada de
part dels molt il·lustre senyor conseller de la
present ciutat, participant ses //316r // senyories
llur assistencia lo que ha passat entre los reverents pares inquisidors y lo magnífich clavari de
dita ciutat acerca la franquesa dels drets de las
carns, respecte de què lo havian excomunicat, y
demanant a ses senyories llur assistència en tot
lo que se offeresca sobre dit fet. E ses senyories
han fet de resposta que lo consistori acudirie en
tot lo que sie de servey y benefici de la ciutat ab
molt gran gust com tenien obligació.
Dijous, a XXV. En aquest die, havent ses senyories tingut intel·ligència que era arribat en la
present ciutat lo excel·lentíssim senyor Joan Enriques, marquès de Girona, embaxador de Elemania, que passava a la cort de sa magestat, Déu
lo guarde, són anats a visitar-lo, obtinguda primerament hora per lo síndich del General per
las tres de la tarda, los senyors deputat real y oÿdor ecclessiàstich, inseguint lo orde de sa magestat, que·s continuada en lo dietari corrent,
sots jornada de deu de abril, MDCLXXIX, ab verguers ab massas, anant ab cotxes, acompanyats
ab diferents officials de la present casa en lo palacio del excel·lentíssim senyor llochtinent y capità general del present Principat a hont dit excel·lentíssim senyor embaxador possave. Foren
rebuts de sa excel·lència ab molta demostració
de agasajo y cortesia, y després de // 316v // ésser-li donada la benvinguda y haver tingut un
rato conversació se despediren ses senyories y
dit senyor embaxador los digué que estava de
partida, y que a les sinch de la tarda vindrie a
despedir-se de ses senyories. Com en effecte, a
la dita hora, vingué. Fonch rebut per los senyors
deputats ecclessiàstich y real, faltant los militars,
fins al cap de la escala, ab verguers ab massas altas, los demés consistorials lo aguardaven a la
porta de la sala dels reys que ix al terraplè dels
tarengés, y tots junts se’n entraren al consistori
ab tot lo acompanyament. Assentaren-se de
baix lo dosser, estant assentat lo dit excel·lentíssim senyor embaxador enmig del excel·lentíssim senyor deputat ecclessiàstich y militar, y allí
se despedí dit excel·lentíssim senyor. Estigueren
un rato en conversació y se alsaren y fou acompanyat per ses senyories, consistorialment, ab
massas, a la sala de Sant Jordi, y després fins al
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cap de la escala y per los officials mestres fins al
peu de la escala de la present casa, y faltaren los
assessors y ab moltas cortesias se despedí de
tots.
Divendres, a XXVI. En aquest die lo molt il·lustre senyor oÿdor és baxat a la Llotja de la mar de
la present ciutat y s’és conferit a la // 317r // casa
del General en lo aposiento dels fraus per váurer
los fraus se havian comesos en lo present mes de
abril. Y se han trobat los següents:
Primo, tres trossos de tafetà negre de mantos,
ço és, los dos trosos de tir cadahu, sinch canas,
quatre palms cada hu, y lo altre tros sinch canas.
Ítem, set palms de satí negre llis.
Ítem, tres palms y dos quarts de llana color gris
de Olanda, tot après en frau de Bolla de casa
Rafela Llorens.
Ítem, onse pessas de moqueals de differents colors, apressas ab frau de Bolla dels estudis de
casa don Joseph Pons.
Disapte, a XXVII. En aquest die han enviat ses senyories per correu ordinari en la cort de sa magestat vint-y-sinch memorials estampats acerca
la pretenció del procurador fiscal del General de
què no pot ser habilitat Balthazar Oriol y Marcer per a concórrer a oÿdor militar, los quals
memorials se són remesos a don Francisco Vives, baró de Olivellas, per a què aquells repartesca en tot lo excel·lentíssim y molt il·lustres
senyors del Consell Supremo de Aragó y altres
persones a dit de Montserrat ben vistes, y axí
matex han remès a dit de Montserrat lo acte original de la disposició de Baltasar Oriol y Marcer, major, del offici de scrivà de manament //
317v // a favor de dit Oriol, menor, per justificació de la pretensió de dit procurador fiscal. Còpia del qual memorial y acte són assí cusits, signats de lletra A et B.
Lo memorial és avant, sub die XII maii proxime
venture. Sauleda, scriba maioris Generalis Catalonie, subrrogatus.
Dilluns, a XXVIIII. En aquest die són anats ab
embaxada, de part de ses senyories, als molt
il·lustres senyors concellers de la present ciutat
lo senyor Sauleda, cavaller, y lo doctor Gismundo Boffill, ciutadà honrrat, en resposta de la
qual los dits molt il·lustres senyors concellers
enviaren a ses senyories lo die de vint-y-quatre
del corrent, offerint-se lo molt il·lustre consistori en tot lo que convingués en servey de la
ciutat acerca los proceiments dels reverents pares inquisidors contra lo senyor clavari de la dita
ciutat per la franquesa que dits pares inquisidors
pretenen dels drets de las carns.

E los dits senyors Sauleda y Boffill han fet relació a ses senyories de com los molt il·lustres senyors concellers estan molt agraïts de la atenció
de ses senyories.

cional ab doble salari y adealas, no obstant la
deliberació per ses senyories pressa als quinse
del mes de abril pròxima // 319r // passat, las
quals raons, segons la relació feta al peu de dita
súplica per los magnífichs assessors del General
ordinaris de la present casa de la Deputació, ab
intervenció del magnífich advocat fiscal de
aquella, que sens altres mothius dels specificats
en la dita súplica no deuhan ses senyories apartar-se de la dalt dita deliberació ni admétrer subrogat al dit racional, com més llargament ab
dita relació y súplica és de véurer, que·s assí cusida, signada de lletra B, a la qual se ha relació.

En aquest mateix die són baixats ses senyories
consistorialmenta // 318r // en la casa del General de la present ciutat, ab verguers, ab masas y
cotxes, a effecte de arrendar los drets del General, Bollas foranas y Bolla de Barcelona per lo
trienni que comensarà lo primer de juliol pròxim vinent y finirà lo derrer die del mes de juny,
MDCLXXXIII.
Dimars, a XXX. En aquest die lo reverent Joan
Juliol, prevere y beneficiat de la de la Seu de la
present ciutat, com a procurador del reverent
Miquel Torres, en drets doctor, canonge de la
Seu de Lleyda y assessor del magnífich deputat
local del General de la dita ciutat de Lleyda,
consta de sa procura en poder de Albert Rey,
notari públich de Lleyda, als dotse de febrer
pròxim passat del present y corrent any
MDCLXXX, la qual és assí cusida, signada de lletra
C, en dit nom, constituït personalment en lo
consistori de ses senyories, ha renunciat lo dit
offici de assessor del magnífich deputat local del
General de la dita ciutat de Lleyda pura y líberament. E ses senyories han acceptat la dita renunciació si y en quant per capítols de Cort és
lícit y permès, assent presents per testimonis Joseph Blanch y Joan Rosselló, verguers de ses senyories.

Disapte, a IIII. En aquest die Miquel Carreras,
ciutadà honrat de Barcelona, constituhit personalment en lo consistori de ses senyories, ha jurat com, havent fetas las degudas diligèncias per
a trobar los actes de la original creació de aquell
censal, de penció dos-cens y tres sous y vuyt, en
que sortejà en la extracció de censals per ses senyories feta als vint de noembre pròxim passat,
no havie pogut trobar los dits actes.
319v

En aquest mateix die me han ordenat ses senyories a mi, scrivà major del General, cusís en lo
present dietari una carta que han rebut de sa
magestat, Déu lo guarde, en resposta de la qual
ses senyories scrigueren als XXIIII de juny del any
passat mil sis-cens setanta-nou, la qual carta és
assí cusida, signada de lletra C y del thenor següent:
«Elb rey.

318v

Maig.
Dijous, a II. En aquest die me han ordenat ses
senyories cusís en lo present dietari una súplica
en llur consistori presentada per part de Joseph
Quintana, exactor del General, en satisfacció de
la deliberació per ses senyories presa als nou del
mes de abril proppassat de què tingués cobrat
per tot lo mes de abril tot lo que s’estave devent
a la Generalitat de la Bolla de Barcelona, Bollas
foranas y drets de General y altres deutes de la
visita real, ab la qual suplican lo que ha cobrat
dit Quintana per tot lo dit mes de abril, com en
aquella és de véurer, que·s assí cusida, signada
de lletra A.
En aquest mateix die me han ordenat ses senyories a mi, scrivà major del General, cusís en lo
present dietari una súplica en llur consistori presentada per part del magnífich Erasma de Lana
y Fontanet, racional del General y present casa
de la Deputació, representant en ella algunas rahons per las quals podie servir lo dit offici de raa. a continuació un memorial i una procura transcrites a
l’Apèndix 2, pàg. 1352.
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Diputados. Haviendo visto vuestra carta de 24 de
junio del año pasado en que me disteis quenta de
la fortificación grande que travajavan franceses
en el lugar del vilar de Ovensa, junto al collado
de la Percha, distante tres horas de camino de
Puigcerdán, y el recurso que con este motivo havieron los cónsules de aquella villa a esse consistorio significando el desconsuelo en que se hallavan
de verse indefensos per estar la plaza de Puigcerdán en el mismo estado y ruina que la dejaron
franceses, he resuelto responderos que ha sido muy
conforme a la obligación de tan buenos vasallos y
vuestra la representación que me hacéis y, reconociendo lo mismo, que déis de quanto conviene
atender a la fortificación de Puigcerdán. Se han
remitido a este fin al duque de Bournonville, mi
lugarteniente y capitán general, algunas cantidades de dinero, y se procurará en lo continuando
como tanto importe, por lo que desseo // 320r // la
seguridad y deffensa de esse Principado en quala. a continuació una súplica transcrites a l’Apèndix 2, pàg.
1353.
b. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
319v i 320r del trienni 1677-1680.
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quier accidente de guerra. Dada en Madrid, a
XXVII de abril, MDCLXXX. Yo, el rey.
Vidit, don Petrus Villacampa, regens. Vidit, don
Antonius de Calatayud. Vidit, don Michael de
Çalba. Vidit, don Raphael Vilosa, regens. Vidit,
Xulve, regens. Don Franciscus Izquierdo de Berbegal, secretarius.»
En aquest mateix die me han ordenat axí matex
ses senyories a mi, scrivà major del General, cusís en lo present dietari una carta que han rebut
del excel·lentíssim senyor duch de Medina en
resposta de la que ses senyories li scrigueren als
sinch de abril pròxim passat, la qual és assí cusida, signada de lletra D y del thenor següent:
«Hea recivido la carta de vuestra senyoría de 5 del
corriente y quedo enterado de lo que vuestra señoría me dice en orden a las dificultades que se han
ofrecido en la havilitación de sugetos para la extracción de oydor militar, de que ha dado vuestra
señoría cuenta a su magestad. Y siendo cierto que
en todo he // 320v // procurado la mayor satisfacción de vuestra señoría también creerá vuestra señoría que se la solicitó en esta dependencia, desseando cada día acreditar más la buena voluntad
que le professo. Guarde Dios y conserve a vuestra
señoría en cada felicidad. Madrid, 20 de abril,
1680. El duque de Medina, Segorbe y Alcalá.»
Diumenge, a V. En aquest die Miquel Carreras,
ciutadà honrat de Barcelona, obtemperant a
una relació o vot fet per los magnífichs assessors
ordinaris del General y present casa de la Deputació al peu de una súplica en lo consistori de
ses senyories presentada per part de dit Carreras
sobre la solta té y li havia de fer del preu de dos
censals, entre tots dos de de sis-cents lliures, girat a la taula de la present ciutat per ses senyories, per lluició y quitament de aquells, en los
quals sortejà en la extracció de censals últimament feta als vint de noembre pròxim passat de
mil sis-cens setanta-nou, en lo qual vot o relació
declaren dits magnífichs assessors haver-se de
fer la dita solta, no obstant ésser estat possehit
lo un de dits censals per lo preu dos-centes coranta lliures per micer Miquel // 321r // Carreras, menor, pare y avi respective de dit Carreras
y Bertran, los quals foren fermanses de Jaume
Llobregat y Amell y de Pere Carreras, oÿdors
reals, que foren, ço és, lo dit Amell en lo trienni
mil sis-cens sexanta-dos de Pere Prat, deputat
real que fou en lo trienni mil sis-cens trentasinch, y de Ramon de Olmera y Sarrovira, oÿdor
militar que fou en lo trienni mil sis cens y catorse, los quals foren condempnats per las visitas
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
319v i 320r del trienni 1677-1680.
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respective de dits triennis en algunas quantitats
llargament expressadas en la relació feta per lo
magnífich racional de la present casa, la qual és
cusida en lo present dietari, en jornada de VI de
abril pròxim passat, entès, emperò, que lo dit
Miquel Carreras y Betran, antes de fer-li la dita
lloa, aproba y del nou confirma las ditas fiansas
per los sobredits Carreras, major y menor, als
dits Jaume Llobregat y Amell, Pere Carreras,
Pere Prats y Ramon de Olmera, com més llargament en la dita súplica y relació o vot és de véurer, ab la dita súplica y vot que·s cusida en lo llibre de Deliberacions corrent del present y
corrent trienni, en jornada de aïr, quatre del
corrent. Per ço, lo dit Miquel Carreras y Bertran, lloa, aprova, ratifica y confirma las ditas
fermansas fetas per los dits micers Miquel Carreras, major y menor, pare y avi respective, fetas als dits Jaume Llobregat y Amell, Pere //
321v // Carreras, Pere Prats y Ramon de Ventura
Olmera sens ninguna derogació de ninguna de
las obligacions en los actes primitius de ditas
fermansas continuadas, declarant que aquellas
per rahó de dit vot ni solta no sigan en ninguna
cosa prejudicades, derogades y cancel·lades, ans
bé, aquelles resten en sa força y valor, y promet
els molt il·lustres deputats que sempre y quant
tinga lloch la excomunicació de las ditas fermansas, que en tal cas donarà y pagarà las quantitats que per rahó de aquelles contarà ésser degudes fins a la quantitat de dites dos-centes
coranta lliures, que és lo preu que importa lo dit
censal obligat, y per ço aténdrer y cumplir obliga sa persona y béns com a deutes fiscals y reals
y ab jurament largament. Essent presents per
testimonis Lluís Fontana y Joan Ribes, notaris
públics de Barcelona.»
Dilluns, a VI. En aquest die lo doctor en medicina
Pau Fuster, present en lo consistori de ses senyories, mitjensant jurament, ha fet relació com lo
doctor Pau Enrrich, guarda ordinari del portal de
Sant Antoni de la present ciutat, està malalt de un
dolor de costat molt grave, per la qual està imposibilitat de poder acudir a la obligació de son offici.
En aquest matex die ses senyories, lo oÿdor militar absent, consistorialment, ab verguers y massas ab cotxes, sóna // 322r // baxats a la Llotja de
la mar de la present ciutat a effecte de fer arrendament dels drets del General, Bolla de Barcelona y demés Bollas de tot lo present Principat
per lo trienni pròxim vinent de MDCLXXX.
En aquest mateix die la noble donya Isabel Corbera, viuda, heretera universal de don Grau Guardiola, inseguint la relació feta per los magnífichs
a. a continuació una súplica transcrita a l’Apèndix 2, pàg.
1354.

assessors y advocat fiscal ordinaris del General y
present casa de la Deputació al peu de una súplica per dit noble senyora donada, la qual és assí
cusida, signada de lletra A, convé y en bona fe
promet a ses senyories que sempre y quant en algun temps constàs que lo dit don Grau Guardiola restàs a déurer al General quantitat alguna per
raó de las avarias del Tadeum in curia de don Joseph de Vilanova, numerades en la relació feta
per lo magnífich racional del General y present
casa de la Deputació, que·s cusida en lo present
dietari, en jornada de catorse de mars pròxim
passat, en tal cas, la dita nobla senyora donya Isabel Corbera donarà y pagarà las set-centes sinquanta-una lliura, tretse-sous, si lo deute de dit
don Grau de Guardiola per rahó de dit laudamentum curie y avaries mencionadas ý abastarà,
que en virtut de la dita relació se li han deliberat y
soltar per lluïció y quitament de aquells vuyt censals que la dita noble senyora dona Isabel Corbera à sortejat en la extracció de censals feta als vint
de noembre pròxim passat, y per major luició y
seguretat de ditas cosas ne dona per fermansas y
principals // 322v // pagadors Isidro Bordol,
pagès de Santa Maria de Llinàs, bisbat de Barcelona, y Rafel Valedor, corredor de coll, ciutadà
de Barcelona, los quals, eo lo reverent Damià
Gento, prevere, en Barcelona residint, com de sa
procura consta, en quant a dit Pedro Isidro Bordol en poder de Miquel Foncuberta, notari públic de Barcelona, als nou de abril pròxim passat
de mil sis-cens vuytanta, y en quant dit Rafel Valedor en poder de dit Miquel Foncuberta, notari, als vint-y-sis de dit mes y any, las quals són assí
cusidas, signadas de lletras B, C, en dit nom, present ha acceptat lo càrrech de la dita fermansa y
en dit nom ha convingut y promès que tant ab la
dita senyora principal com sense ella y insolidum
estaran tinguts y obligats los dits Isidro Bordol y
Rafel Valedor, fermansas preditas, tant primer
com fermansas en personas y béns com a deutes
fiscals y reals y ab jurament. Essent presents per
testimonis de Joseph Cortès, verguer de ses senyories, y Arnau Díez, mestre de cases del General, ciutadans de Barcelona.

cions de aquells vuyt censals en que la dita noble senyora sortejà en la extracció de censals per
ses senyories últimament feta als XX de noembre
pròxim passat no ha pogut trobar aquells.
Dimarts, a VII. En aquest die me han ordenat
ses senyories a mi, scrivà major del General, cusís en lo present dietari una relació del magnífich racional acerca la solta del preu de aquell
censal de penció dos-centes vuitanta-nou lliures
y vuyt diners que sortejà lo doctor Gismundo
Boffill, ciutadà honrat de Barcelona, en la extracció de censals per ses seyories feta als vint de
noembre proppassat de MDCLXXIX, la qual és
assí cusida, signada de lletra A.
Dimechres, a VIII. En aquest die me han ordenat
ses senyories a mi, scrivà major del General, cusís
en lo present dietari una relació del doctor en
medicina Jaume Pujades, ab la qual fa relació
com Joseph Ferré, notari, escrivent ordinari de
la scrivania major del General // 323v // de Catalunya està ja llibre y curat de la indisposició y enfermedad que ha patit, havent-hi durat dita malaltia fins a 6 del present y corrent mes inclusive,
com més llargament ab dita certificatòria és de
véurer, que·s assí cusida, signada de lletra B.
Més, aquest matex die me han ordenat ses senyories a mi, scrivà major del General, cusís en
lo present dietari una relació del magnífich racional del General y present casa de la Deputació acerca la solta del preu de aquell censal que
la senyora Marianna Marí y Genovés sortejà en
la extracció dels censals últimament feta als XX
de noembre pròximpassat, la qual relació és assí
cusida, signada de lletra C.
En aquest mateix die lo magnífich racional de la
present casa és baxat a la Llotja de la mar de la
present ciutat a effecte de fer continuar de encantar los drets del General y Bollas de tot lo
present Principat.

En aquest matex die lo reverent Damià Gento
prevere y pocurador de la noble dona Isabel
Corbera y de Pons, viuda del quòndam Francisco de Sant Climent y Corbero, baró de Llinàs,
com de sa procura consta en poder de Miquel
Fontcuberta, notari públic de Barcelona, a XIX
de juliol, MCDLXXIX, la qual és assí cusida, signada de lletra D, en dit nom, constituït personalment en lo consistori de ses senyories, ha jurat
en dit nom com havent fetas lasa //323r // degudas diligèncias en sercar los actes de las crea-

Dijous, a VIIII. En aquest die, en consideració
del desconcert que succeí lo die de dimarts pròxim passat en la platja de la present ciutat de haver cremat alguns pescadors públicament dos
gangils, trahent-los, segons se digué, los dits
pescadors, del moll de la present ciutat, han enviat ses senyories al excel·lentíssim senyor llochtinent general, que quant succeía //324r // lo cas
semblava fora la present ciutat, y una embaxada
per medi de Joseph Sauleda, cavaller, y Joseph
Cathà y Bertran, ciutadà honrrat, representant a
sa excel·lència ab lo sentiment estave lo consistori de que agués succehit eix fracàs, y suplicar a

a. a continuació dues procures i una relació transcrites a
l’Apèndix 2, pàg. 1355.

a. a continuació una certificació i una relació transcrits a
l’Apèndix 2, pàg. 1357.
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sa excel·lència si tenia alguna cosa que manar al
consistori en orde al referit o altrament, que lo
consistori acudiria a tot ab molt bona voluntat
com ne tenia obligació. E sa excel·lència respongué, segons la relació feta per los dits Sauleda y Cathà, que estimave la attenció del consistori y que no era tant gran lo dany com ell
pensava, puix en lo dit desordre y crema del
Ganguils no havia concorregut lo comú de la
confraria dels pescadors sinó alguns particulars,
los quals procuraria fossen castigats.
Divendres, a X. En aquest die lo magnífich racional de la present casa és baxat a la Llotja de la
mar de la present ciutat per a fer continuar de
encantar los drets del General y Bollas de tot lo
present principat de Catalunya per lo trienni
pròxim vinent de MDCLXXX.
324v

Disapte, a XI. En aquest die fonch celebrada la
festa del gloriós màrtir sant Jordi del present
Principat a la capella petita de la present casa, y
fonch celebrada en present dia per no ésser pogut entrar en sa diada.
Diumenge, a XII. En aquest die me han ordenat
ses senyories a mi, scrivà major del General, cusís en lo present dietari lo memorial estampat
que los magnífichs assessors y doctors consulents aplicats fet y firmat per presentar a sa magestat, Déu lo guarde, acerca la inhabilitació de
Balthazar Oriol y Marcer, menor, lo qual memorial és signat de lletra A.
Dilluns, a XIII. En aquest die són baxats ses senyories consistorialment, ab verguers ab massas
altas, anant ab cotxes, en la casa del General de
la present ciutat a effecte de arrendar los drets
de la Generalitat per lo trienni que comensarà lo
primer de agost primer vinent.a

325r

Dimars, a XIIII. En aquest die, attenent ses senyories que en lo present trienni és estada feta la
festa del gloriós màrtir sant Jordi ab la major solempnitat que se acostuma, y que per dit effecte, per trobar-se lo General ab pocas facultats y
ab obligació de acudir a la paga dels acrehedors
no se és feta lo corrent any, y emperò per quant
lo endemà del die que fonch feta a la dita festa
lo corrent trienni no se féu lo aniversari perquè
se acostuma per la dels deputats y officials del
General defunts és estat fet lo dit aniversari en la
capella petita de la present casa, ab música a
cant de orga ab túmol, però no hi hagué sermó.
En aquest matex die me han ordenat ses senyories a mi, scrivà major del General, cusís en lo
a. a continuació un imprès: «Por el ilustrísimo consistorio...»
(ACA, Generalitat, Dietari N-76, entre els folis 324v i 325r).
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present dietari una relació del magnífich racional del General y present casa de la Deputació
acerca la solta se ha de fer a Mathias Amell de
aquells tres censals que sortejà en la extradició
de censals per ses senyories feta a XX de noembre pròxim passat, la qual relació és assí cusida,
signada de lletra B.
Dimechres, a XV. En aquest die és baxat lo magnífich racional de la present casa // 325v // en la
casa del General y Bolla de la present ciutat per
a fer continuar los drets del General y Bollas.
Disapte a XVIII. En aquest die me han ordenat a
mi, sccrivà major del General y present casa de
la Deputació cusís en lo present dietari una relació del magnífich racional del General y present
casa de la Deputació acerca la solta se ha de fer a
Gerònim Vilarrubia, estudiant en lleys, sortejà
en la extracció de censals per ses senyories feta
als XX de noembre pròxim passat de mil siscents setanta-nou, la qual relació és assí cusida,
signada de lletra C.
En aquest mateix die, per medi del síndich del
General, han enviat ses senyories una súplica al
excel·lentíssim senyor lochtinent y capità general de sa magestat, Déu lo guarde, ab què representan lo que patex lo present Principat per
rahó dels allotjaments y contribucions, suplicant a sa excel·lència pose degut remey, com
més llargament ab dita suplicacióa // 326r // és
de véurer, que·s assí cusida, signada de lletra D
y del thenor següent:
«Excel·lentíssimb senyor.
Los diputats del General de Catalunya diuen y
representen a vostra excel·lència que sa magestat, que Déu guarde, ab sa real carta dada en
Madrid als 24 de agost del any passat, fou servit
dir-los que tenia escrit a vostra excel·lència, encarregant-li tingués molta atendència a la igualdad dels allotjaments y cortels dels soldats, y
que se excusassen excessos y molèstias en orde a
dits allotjaments, y no obstant lo dit real orde
tots los dias los síndichs de las vilas y universitats
del present Principat los presentan infinits memorials, representant-los ab ells la poca igualdad que se observa y se ha observat en dits allotjaments y los molts excessos y molèstias que
tenan per rahó de aquells. Axí que no·i ha vila ni
universitat del present Principat que no contribuesca ab una quantitat numerosa per raó de
dits allotjaments, a més de fer la vida als soldats,
a. a continuació dues relacions transcrites a l’Apèndix 2,
pàgs. 1358-1361.
b. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
325v i 326r del trienni 1677-1680.

essent veritat que vuy en Catalunya hi ha poca
cavalleria. Y se diu públicament que no·y ha
ningun capità de cavalls que no tinga tots los
dias per lo menos set o vuyt dobles de contribucions, cosa excessiva y contra las constitucions
de Catalunya y contra los reals òrdens y de sa
real voluntat, y que essent veritat que sa magestat paga effectivament lo pa de munició que·s
deu donar als // 326v // soldats o als paysans que
fan la vida als soldats, los farruels de las companyas recusan y an recusat de fer y firmar als jurats
de las ditas universitats los deguts recibos per a
conseguir la satisfacció del dit pa de munició, lo
que és també cosa molt llastimosa y contra los
dits òrdens y de sa real voluntat. Y que per dita
rahó y causa y per los grans excessos y poca
igualdad que se experimentan en los dits allotjaments molts particulars de las ditas universitats,
per la esterilitat que·y ha vuy en lo present Principat, van acceptar per a pagar las contribucions
y fer la vida als soldats. Y molts familiars han desemparat llurs casas y habitació, anant captant
per Catalunya per no poder suportar la gran càrrega dels excessos de dits allotjaments y contribucions. Y ara últimament los síndichs de la
horta de Serdanya y tots los comuns de aquella
los han presentat un memorial representant-los
aball lo gran allotjament que han tingut y tenen
de cavalleria y las excessivas constribucions fan
pagant tots los dias, la misèria y calimitat ab
què·s troban, la imposibilitat que tenen en poder continuar empenyar las ditas contribucions
y de tenir los dits allotjaments, y diuhen que·u
tenen representat a vostra excel·lència per diferents ocasions y que fins vuy no han experimentat consuelo y alivio algú y la vila dels Prats del
Rey los ha presentat memorial representant la
recusació fan los farruels de fer-los deliberar per
la satisfacció del pa de munició y los excessos //
327r // de allotjaments y constitucions, axí que
vuy tota Catalunya està vexada per rahó de dits
allotjaments y constitucions, essent veritat que
vuy hi ha poquíssims soldats de cavalleria, ab
què la càrrega de dits allotjaments y contribucions és més per los soldats suhissos, plassas
mortas que per los soldats que vuy efectivament
se troban, ab què tota Catalunya està en grandíssima afflicció. Y considerant que tots són feels vassalls de sa magestat, com se ha experimentat per los grans serveis que tenen fets y tots
los dies continuan fent, y com las ditas cosas necessitan de prompta consuelo y alivio, y per ser
de llur obligació, ho representan a vostra excel·lència, suplicant-lo sie servit donar prompta
remey, lo que speran de la solicitut, benignitat y
clemència y mà poderosa de vostra excel·lència.»

a effecte de arrendar los drets del General, //
327v // Bollas foranas y Bolla de Barcelona per lo
trienni comensarà al primer de juliol primer vinent.
E més, ses senyories, conferit lo senyor oÿdor
real en lo aposiento del receptor del fraus de la
dita casa del General per a véurer y regonéxer
los fraus se trobaven fets des de la última regonexensa feta, y no se ha trobat frau algú.
En aquest matex die ha faltat en lo consistori lo
senyor deputat ecclessiàstich.
Dimarts, a XXI. En aquest die ha fet relació en lo
consistori de ses senyories lo síndich del General com havie entregat lo excel·lentíssim senyor
llochtinent y capità general de sa magestat, que
Déu guarde, en lo present Principat, lo paper
acerca lo alivio dels allotjaments del present
Principat y una còpia de la carta scrita a ses senyories per los cònsols de la vila de Puigcerdà
acerca la fortificació de aquella. E sa excel·lència
ha respost que veuria dits papers.a
328r

Dilluns, a XX. En aquest die són baxats ses senyories a la casa del General de la present ciutat
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Dijous, a XXIII. En aquest die me han ordenat
ses senyories cusís en lo present dietari dos relacions del magnífich racional del General y present casa de la Deputació, la una acerca de
aquell censal, penció sis-cens sous, pagador a
XXVI de setembre, que sortejà la noble dona
Mariàngela Olzina y Vilanova en la extracció de
censals per ses senyories feta als vint de noembre, mil sis-cents setanta-nou, y la altre acerca
de aquell censal de pensió tres-cents sous, pagador als tretse de agost, que sortejà lo rector y
col·legi de Vicens Ferrer y Sant Ramon de Penyafort en la dita extracció de censals per ses senyories feta dit die de XX de noembre, las quals
relacions són assí cusidas, signadas de lletras A y
B.
En aquest mateix die, per orde de ses senyories,
són estades entregades al magnífich advocat fiscal del General y procurador fiscal de aquell per
mi, scrivà major del General, las cartas dels Capítols de Tarragona, Lleyda, Tortosa, Urgell y
Gerona y las de las ciutats de Lleyda, Tortosa,
Vich, Balaguer y Gerona acerca los llochs vacants de diputats y oÿdors fins lo die present,
per a què los dits advocat y procurador fiscals
averigüen si vaccan altres llochs de diputats y
oÿors, a més dels contenguts en ditas cartas.
Divendres, a XXIIII. En aquest die, inseguint la
deliberació per ses senyories presa lo // 328v //
die present, han enviat ses senyories per medi
a. a continuació dues relacions transcrites a l’Apèndix 2,
pàgs. 1362-1364.
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del síndich del General lo primer recaudo extrajudicial al excel·lentíssim senyor llochtinent y
capità general de sa magestat en lo present Principat acerca lo reparo de las constitucions per
los prosehiments fets per les parts procurador
fiscal del exèrcit contra Eulària Bensi y Grau, lo
qual paper de recaudo extrajudicial és assí cusit,
signat de lletra D y del thenor següent:
«Excel·lentíssima senyor.
Los deputats y oÿdors del present principat de
Catalunya diuhen y representen a vostra
excel·lència que per part del procurador fiscal
del General de Catalunya se’ls ha representat
que Macià Barga y Joseph Virgili, pretesos alguasils y scrivà del pretés auditor general del
exèrcit de Catalunya, per orde del vehedor general de dit exèrcit, se serien conferits en casa de
Eulària Bensi y Grau, viuda dexada de Pedro
Bensi y Gorgolon, ciutadà honrat de la present
ciutat de Barcelona y en aquella domiciliat, y allí
haurian fets differents prossehiments, és a saber,
capturant-la, inventariant sos béns, imposant-li
penes, dexant-li guardas en sa casa, com vuy actualment las hi té, tot lo que manifestament és
contra constitucions de Catalunya y particularment contra la constitució set, títol «De alguasils, capitans y altra gent de guerra», en la qual
se disposa que los capitans de guerra, axí generals com particulars, no usen ni usar pugan jurisdicció alguna sinó // 329r // quant de dret y
constitucions los és permès. Y com no hi age
disposició de constitució ni de dret comú que
puga lo auditor general, vehedor general ni alguns officials de aquells conéxer dels provincials
que no són soldats dispendiats, y axí de dita Eularia Bensi, per ser provincial, se segueix que
dits prosehiments són contra disposició de dita
constitució VII y lley 1, codi «De officio magistri militum», y encara que se pretengués dir
que los prosehiments fets contra dita Eulària
Bonsi són per rahó dels comptes se li demanan
del temps que son marit, Pedro Bonsi, fou tenedor de bastiments del exèrcit de Catalunya, emperò dit pretext no ha suposat dita Eularia Bensi a la jurisdicció de la capitania general ni
officials de aquella, y axí ni al vehedor, perquè
no consta que dita Bensi sie hereva de son marit, y quant ho fós, que hi agués causa comensada contra de aquell per a la constitució de la
qual pogués ésser cridada, que dita Eularia Bensi encara que agués volgut prorrogar la jurisdicció del dit auditor general ni altre official de
guerra, per ésser-los prohibit exercir en los provincials, per paraulas negativas que miren temps
esdevenidor. Y en esta conformitat en la Real
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
328v i 329r del trienni 1677-1680.
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Audiència de Catalunya, segons lo capítol XXXXII de las observansas de Miquel Ferrer, se llig
que en semblant cas fou admesa una viuda muller de un official a càrrech del qual corrien los
bastiments y diner del exèrcit y fortificacions
militars per la forma de dret en la Real Audiència contra la Capitania General. Per ço y altrament, los dits deputats a vostra excel·lència suplican com a llochtinent general que sie servit
vostra excel·lència revocar y manar al tribunal y
officials de la // 329v // auditoria general y vehedor general revoquen tots los procehiments fets
contra dita Eulària Bonsi, per ser, com són,
contra constitucions, usos, costums, privilegis,
ni podent-se fundar dits prosehiments en disposició de dret municipal ni de dret comú ni
exemplars del senat ni auditoria de doctors, lo
qual suplican extrajudicialment a vostra excel·lència per a què ditas contrafaccions sien reparades en lo modo y forma que disposan las
generals constitucions de Catalunya, lo que rebran a singular gràcia y favor de vostra excel·lència.»
En aquest mateix die és tornat en lo consistori
lo senyor deputat eclesiàstich.
En aquest matex die, responent lo advocat y
procurador fiscal de la present casa a la notificació y entrega de unas cartas que lo die de air
se’ls feu de part del il·lustríssim consistori dels
senyors deputats y oÿdors, diuen que la obligació de saber los llochs vaccants segons lo disposat ab los capítols de Cort 8 y 20 del nou redrés
y altres y lo insecular dits llochs eo proposar
subjectes per aquells és propi de dit il·lustríssim
consistori, sens que·s trobe de capítol de Cort
positiu algú que caregue dita obligació ha dits
advocat y procurador fiscal, y dita notificació és
novedat per no ésser-se may acostumat fer y
ningun officiar se pot carregar de obligació tocant fer a altres, y així restituheixan y entregan
las matexas cartas a Joseph de Sauleda, perquè
lo són estades entregades, y no obstant que per
capítols de Cort dit advocat y procurador //
330r // fiscals no incumbeix la dita obligació,
emperò, sempre y quant tingan notícia vacar algun lloch, a més dels contenguts en ditas cartas
per evitar tot dany a la Generalitat lo manifestaran al il·lustríssim consistori, y per sa part no
acusaran de fer tot allò que tingan obligació.
Emperò, si per defecte de no fer dit il·lustrísism
consistori las diligèncias que li incumbex segons
dits capítols de Cort esdevindrà algun gasto a la
Generalitat protestan dits advocat y procurador
fiscals de no incòrrer en culpa alguna per rahó
del predit, requirint al scrivà major del General
continue la present resposta en dietari al peu de
dita notificació.

Dilluns, a XXVII. En aquest die me han ordenat
ses senyories a mi, scrivà major del General, cusís en lo present dietari una relació del magnífich // 330v // racional del General y present casa
de la Deputació acerca la solta se ha de fer a
Joan Ferrer de Gualbes de preu de aquell censal
de penció 2.000 lliures que sortejà la extracció
de censals feta als XX de noembre pròxim passat,
la qual relació és assí cusida, signada de lletra A.
En aquest mateix die me han ordenat ses senyories a mi, scrivà major del General, cusís en lo
present dietari una carta que han rebut de sa
magestat, Déu lo guarde, acerca del alivio dels
allotjaments del present Principat, la qual és assí
cusida, signada de lletra B y del thenor següent:
«Ela rey.
Diputados. Por lo que escrivísteis en carta de 30
de diciembre del año pasado he visto como solicitáis de nuevo el alívio de la carga que padecen las
universidades de esse Principado con los alojamientos, respecto de ser cada día mayores las instancias que os hacen a este fin. Y he resuelto responderos que si bien en el estado presente no se
puede alterar la forma que está dada a dichos
alojamientos, por lo que importa se halle esta provincia con la gente de guerra que precissamente
ha menester para su propria defensa, pero atendiendo a lo que me representáis he dado al duque
de Bournonville, mi lugarteniente y capitán general, las órdenes más convenientesb // 331r //
acerca de procurar el remedio de las molestias que
insinuan los paysanos, y juntamente quedo cn
particular cuydado de embiar assistencia de dinero para que sea socorrido el ejército con la puntualidad que conviene. De que he requido avisaros para que lo tengáis entendido. Dada en
Madrid a XV de mayo, MDCLXXX. Yo, el rey.
Vidit, don Philipus Villacampa, regens. Vidit,
Fernandez ab Heredia, regens. Vidit, marchio de
Castelnuovo. Vidit, don Raphael Vilosa, regens.
Vidit, Xulve, regens. Franciscus Izquierdo de
Berbegal, secretarius.»
Dimarts, a XXVIII. En aquest die me han ordenat
ses senyories a mi, scrivà major del General, cusís en lo present dietari un real decret del
excel·lentíssim senyor llochtinent y capità general de sa magestat, Déu lo guarde, en lo present
Principat, contengut un real despaig de sa magestat dat en Madrid a XV del corrent, en deguda forma de Cancellaria despatxat, en què ordea. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
330v i 331r del trienni 1677-1680.
b. a continuació una relació transcrita a l’Apèndix 2, pàg.
1364.
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na a ses senyories proposan subjectes // 331v //
per a un lloch de oÿdor ecclessiàstich y altre de
assessor ecclessiàstich que vacan per renunciació
feta per lo llegítim prior del molt reverent doctor Olaguer Monserrat del present canceller del
present Principat, com més llargament en dit
real decret és de véurer, que·s assí cusit, signat
de lletra E.
Divendres, a XXXI. En aquest die, havent ses senyories de entregar las proposicions de subjectes per als llochs vacants de deputats y oÿdors de
comptes fins lo die present, com és acostumat,
al excel·lentíssim senyor llochtinent y capità general de sa magestat, Déu lo guarde, en lo
present Principat, vaccant un lloch volant de
deputat ecclessiàstich que obtenie lo doctor
Francesch Genís, quòndam, com a canonge de
Lleyda, volent proposar subjectes //332r // per a
la insiculació de dit lloch, han posat en urna de
rodolins los Capítols de las iglésias cathedrals
del present Principat que no tenen lloch volant,
que són los de Tarragona, Barcelona, Gerona,
Lleyda y Vich. Y en presència dels magnífichs
assessors, advocat fiscal y verguers de la present
casa y consistori de ses senyories, testimonis per
estas cosas cridats, ha feta extracció de un de
dits capítols. Y ha sortejat en lo capítol de Lleyda, del qual capítol han propposat per la provisió de dit lloch lo ardiaca y canonge Pere Carreras, de dit capítol, y lo doctor Pere Vidal, també
canonge de Lleyda, de quibus omnibus et cetera.
En aquest mateix die són baixats ses senyories
consistorialment ab atxas en la casa del General
de la present ciutat a effecte de arrendar los
drets del General y Bolla.
En aquest matex die han enviat ses senyories,
per medi del síndich del General, com és acostumat, al excel·lentíssim senyor llochtinent y capità general de sa magestat, Déu lo guarde, en
lo present Principat, las proposicions de subjectes per als lochs vaccants de deputats y oÿdors y
officis de la present casa de la Deputació fins lo
die present, las quals proposicions són assí cusidas de lletra A et B.

Juny.
Disapte, al primer de juny, MDCLXXX. En aquest
die, constituït personalment en lo consistori //
332v // lo reverent Joan Comas Sors, prevere,
com administrador de la causa pia instituïda y
fundada per lo il·lustre reverent Andreu Sors,
canonge de Barcelona, ha jurat en mà y poder
de ses senyories com, havent fetas las degudas
diligèncias en sercar los actes de la original creació de un censal, de preu mill lliures, en que sortejà la Diputació en la extracció de censals per
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ses senyories feta als XX de noembre pròxim passat, no ha pogut trobar los actes.

per Joseph Iglesias, corredor del General, a mi,
scrivà major del General.

Dilluns, a III. En aquest die lo reverent pare
Presentat Banch del orde de predicadors, rector
del col·legi de sant Vicenç y sant Ramon de la
present ciutat, en dit nom, constituït personalment en lo consistori de ses senyories, ha jurat
com, havent fetes las degudas diligèncias en sercar lo acte de la original creació de aquell censal
de tres-centes lliures emprèstitas en què dit rector y col·legi sortejà en la extracció de censals
per ses senyories feta als XX de noembre pròxim
passat, y no ha pogut trobar dit acte.a

En aquest mateix die dona Mariàngela Olzina
Vilanova y Gabriel Olzina, son fill, obtemperant
un vot fet per un dels magnífichs assessors ordinaris del General y present casa de la Deputació,
lo altre absent, al peu de una súplica presentada
en lo consistori de ses senyories per part de dit
mare y fill Olzinas sobre la solta se’ls ha de fer
de sis-centes lliures per lo preu de aquell censal
per ses senyories girat en la taula dels comuns
dipòsits de la present ciutat per lluició y quitament de aquell, en lo qual sortejaren en la extracció de censals per ses senyories feta als XX de
noembre pròxim passat, ab lo qual vot declara
lo dit magnífich assessor haver-se de fer la solta
a dits mare y fill Olzinas, no obstant ésser estat
possehit lo dit censal per miser Bernat Olzina,
debitor al General en la quantitat de vuyt-centes coranta-dos lliures quiscun any com a fermansa de Francesch Onofre Pedrolo oÿdor y
militar que fou en lo trienni 1659, ab què, ante
omnia lloen, aprohen, retifiquen de nou la dita
fermansa per don micer Bernat de Olzina feta al
dit Francesch Onofre de Pedrolo, com més llargament ab dita súplica y vot és de véurer, que·s
cusida en lo llibre de Deliberacions corrent del
present y corrent trienni, 1671, sots la present
jornada. Per so la dita dona Mariàngela Olzina y
Vilanova y Gabriel de Olzina, son fill, llohan,
aprovan, ratifican y confirman la dita fermansa
per lo dit micer Bernat de Olzina, quòndam,
feta al dit Francesch Honofre de Pedrolo sens
ningunaa // 334r // derogació de ninguna de las
obligacions en los actes primitius de la dita fermansa continuadas, declarant que aquellas, per
rahó de dit vot ni solta, no sien en ninguna cosa
prejudiciades, derogades ni cancellades, ans bé,
aquelles resten en sa forsa y valor y prometén als
molt il·lustres senyors deputats que sempre y
quant tinga lloch baix altri de la dita fermansa
que en tal cas donarà pagaran las ditas 841 lliures, 15 sous, y per ço atténdrer y cumplir no
obligan sas personas y béns com a deutes fiscals
y reals y ab jurament. Essent presents per testimonis Francisco Garsia y Anton Colom, negociant de la familia de dits Olzinas.

En aquest mateix die lo doctor Gismundo Boffill, ciutadà honrat de Barcelona, constituït personalment en lo consistori de ses senyories, ha
jurat com, havent fetas las degudas diligèncias
en sercar lo acte de la original creació de aquell
censal, de preu dos-centes sinquanta-tres lliures, pagador en lo mes de juliol en que sortejà
en la extracció de censals per ses senyories fet als
XX de noembre pròxim passat, y no ha trobat dit
acte.
En aquest matex die lo doctor Gismundo Boffill, ciutedà honrat de Barcelona, constituït personalment en lo consistori de ses senyories, ha
jurat com, havent fetas las degudes diligències
en sercar lo acte de la original creasió de aquell
censal, de preu dos-centas trenta-sinch lliures,
pagador en lo mes de juliol en què sorteja en la
extracció de censals per ses senyories feta als 20
de noembre proppassat, y no ha pogut trobar
dit acte.
En aquest mateix die me han ordenat ses senyories a mi, scrivà major del General, cusís en lo
present dietari una relació del magnífich racional del General y present casa de la Deputació
aserca aquell censal, pensió 400 lliures, que la
reverent comunitat de Santa Maria del Mar de
la present ciutat sortejà en la extracció de censals per ses senyories feta als 20 de noembre
pròxim passat, la qual relasió és assí cusida signada de lletra B.
En aquest mateix die són baixats ses senyories
en la casa del General de la present ciutat a effecte de arrendar los drets així de General com
de Bollas de Barcelona, y han fet arrendament
dels drets del General de tot lo present Principat a Jaume Badia, abaxador // 333v // y parayre,
ciutadà de Barcelona, per prendre vint-y-quatre
mília lliures ab dos-centes lliures de axaus per
una vegada tantsolament, segons relació feta

Dimarts, a IIII de juny. En aquest die me han
ordenat ses senyories a mi, scrivà major del General, cusís en lo present dietari una relació del
magnífich racional de la present casa acerca la
solta se ha de fer als administradors de la capella
de Sant Sever de aquell censal, penció 252 lliures, 6 sous, pagadora a 31 de juliol, que los dits
administradors sortejaren en la extracció de

a. a continuació una relació transcrita a l’Apèndix 2, pàg.
1365.

a. a continuació un decret, dues proposicions i una relació
transcrits a l’Apèndix 2, pàgs. 1365-1369.
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censals per ses senyories feta a XX de noembre
pròxim passat de 1679, la qual relació és assí cusida signada de lletra A.
En aquest mateix die, per medi del síndich del
General, han enviat ses senyories al excel·lentíssim senyor llochtinent y capità general de sa
magestat, Déu lo guarde, en lo present Principat, lo segon recaudo per al reparo de la contrafacció per los prosehiments fets // 334v // contra
Eulària Bensi y Grau, lo qual paper és assí cusit,
signat de lletra B y del thenor següent:

gar la jurisdicció de dit auditor general ni altre
official de guerra, per a ser-los prohibit exercirla en los provinsials, per paraulas negativas que
miran temps esdevenidor. Y en esta conformitat
la Real Audiència de Catalunya, segons lo capítol 42, per las observansas de Miquel Ferrer, se
llitg que en semblant cas fou admesa una viuda
muller de un official a càrrech del qual corrian
los bastiments y diner del exèrcit y fortificacions
militars per a la firma de dret en la Real Audiència contra la Capitania General. Per lo que los
diputats y oÿdors de comptes humilment ab
esta segona embaxada, per la obligació de sos
officis, jurament tenen prestat y sentència de excomunicació tenen oÿda, a vostra excel·lència
com a llochtinent general extrajudicialment suplican sie de son servey revocar y manar al tribunal y officials de la auditoria general y vehedor
revoquen tots los prosehiments fets contra dita
Eulària Bensi, per ser, com són, contra constitucions, usos, costums, privilegis, ni poder-se fundar dits prosehiments en disposició de dret municipal ni de dret comú ni exemplars del senat
// 335v // ni auctoritats de doctors, per que ditas
contrafaccions sien reposades en lo modo y forma que disposan generals constitucions de Catalunya, lo que rebran a singular mercè y favor
de la mà de vostra excel·lència.»

«Excel·lentíssima senyor. Los deputats y oÿdors
de comptes diuen y representen a vostra
excel·lència com als 24 de maig corrent mes y
any suplicaren extrajudicialment a vostra excel·lència que per part del procurador fiscal del
General de Catalunya se’ls ha representat que
Masià Berga y Joseph Virgili, pretesos alguasil y
escrivà del pretés auditor general del exèrcit de
Cathalunya, de ordre del vehedor general de dit
exèrcit, se serien conferits en casa de Eulària
Bensi y Grau, viuda dexada de Pedro Bensi y
Gorgollo, ciutadà honrat de la present ciutat de
Barcelona y en aquella domiciliat, y allí haurian
fets difarents prosehiments, és a saber, capturant-la, inventariant sos bens, imposant-li penas, dexant-li guardas en sa casa, com vuy actualment las hi té, tot lo que manifestament és
contra constitucions de Catalunya, particularment contra la constitució VII, títol «De alcayts, capitans y altra gent de guerra», en la qual
se disposa que los capitans de guerra, axí generals com particulars, no usen ni usar pugan jurisdicció alguna sinó en quant de dret y constitucions los és permès, y com no hi hagé
disposició de constitució ni de dret comú que
puga lo auditor general, vehedor general ni alguns officials de aquells conéixer dels provinsials que no són soldats estipendiats, y axí, de
dita Eulària Bensi, per ser provinsial, se segueix
que dits prosehiments són contra la disposició
de dita constitució 7 y lley 1, codi // 335r // «De
officio magistri militum», y encara que se pretengués dir que los prosehiments fets contra
dita Eulària Bensi són per rahó dels comptes se
li demanan del temps que són marit Pedro Bensi fou tenedor de bastimens del exèrcit de Catalunya, emperò, dit pretext no ha suposat dita
Eulària Bensi a la jurisdicció de la Capitania General ni officials de aquella, y axí ni al vehedor,
perquè no consta que dita Bensi sie hereva de
son marit, y quant ho fós, que hi hagués causa
comensada contra de aquell per a la continuació
de la qual pogués ésser cridada, ni que dita
Eulària Bensi encara que hagués volgut prorro-

En aquest mateix die ses senyories, consistorialment aba //336r // verguers ab massas, són baxats
a la Llotja del mar de la present ciutat y a la casa
del General que té en aquella per a fer arrenda-

a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
334v i 335r del trienni 1677-1680.

a. a continuació una certificació transcrita a l’Apèndix 2,
pàg. 1369.
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Dimechres, a V. En aquest die lo reverent doctor Joan Tolleuda, obtentor del benefici sots invocació de sancta Elisabet en la Seu de vostra
senyoria, dat en dit nom, constituït personalment en lo consistori de ses senyories, ha jurat
de com havent fetas las degudas cortesias en sercar lo acte de la original creasió de aquell censal
de dos-centas lliures de preu que com a beneficiat sortejà en la extracció de censals per ses senyories feta als 20 de noembre pròxim passat,
no ha pogut trobar aquells.
En aquest mateix die me han ordenat a mi, scrivà major del General de Catalunya, cusís en lo
present dietari una certificatòria del doctor en
medicina Jaume Solà ab la qual fa fe com Joseph
Cortés, altre dels verguers de ses senyories, ha
estat desganat de malaltia corporal des de dos
de mars proppassat del corrent any 1680 fins als
4 del present y corrent mes de juny del dit corrent any 1680, tot inclusive, com llargament en
dita certificatòria és de véurer, que·s assí cusida,
signada de lletra A.

[ 1680 ]

[ 1680 ]

ment de la Bolla de Barcelona y Bollas foranas de
tot lo present Principat que no estaven arrendades. Y han fet arrendament de la Bolla de Camprodon a Pere Blanch, passamaner, natural de
Camprodon, per preu de quatre-centas lliures,
ab 25 lliures de axaus, per una vegada tantsolament. Y axí mateix han fet arrendament de la Bolla de Tremp y Pallàs a Miquel Joan Castellarnau,
de la vila de Àlins, bisbat de Urgell, per preu de
mil dos-centas sinquanta lliures, ab 25 lliures de
axaus, per una vegada tantsolament, havent
promès cent y deu lliures a qui se posaria en dita
de 1.200 lliures, la qual dita ha promès March
Antoni Sullà, segons relació feta per Joseph Iglésias, corredor del General dels sobredits dos
arrendaments, a mi, scrivà major del General.

xats a la Llotja del mar de la present ciutat y en
la casa del General que tenen en aquella per fer
arrendament de la Bolla de Barcelona y altres
Bollasa // 337r // foranas del present Principat
que no estaven arrendadas. Y han fet arrendament de la Bolla de plom y sagell de sera de la
ciutat de Balaguer a Joan Mas Ferrer, parayre,
ciutadà de Barcelona, per preu de nou-centes y
trenta lliures per quiscun any, ab cent y quatre
lliures de axaus, per una vegada tantsolament,
set-centes trenta-sis lliures, deu sous de axaus a
Francesch Potau, major, mercader, per mitjas
ditas.
E més, han fet arrendament de la Bolla de plom
y sagell de cera de la ciutat de Vich y sa col·lecta
a Jaume Badia, parayre, ciutadà de Barcelona,
per preu de 2.900 lliures per quiscun any, ab
cent y quinse lliures de axaus, per una vegada
tantsolament, y Pau Sayol, abaxador y parayre,
ciutadà de Barcelona, sinquanta lliures de axaus
per mitjas ditas, Francesch Casas, botiguer de
telas, vint-y-sinch lliures de axaus per mitjas ditas, y a Gerònim Solans deu lliures de axaus per
mitjas ditas.

Dijous, a VI de juny. En aquest die me han ordenat ses senyories a mi, scrivà major del General, fes nota com la deliberació per ses senyories
presa lo die present per a què lo magnífich racional de la present casa de la Deputació se servesca del officials que han acostumat treballar
en las extraccions de censals fins assí fetas, és estada antes de tocar la oblata a la súplica per dit
racional presentada sobre la pretensió que té de
poder-se valer de altres personas per dit treball.
336v

Divendres, a VII. En aquest die lo reverent Ramon Rosset, prebere y beneficiat de la iglésia
parrochial de Santa Coloma de Queralt de Vich,
com a procurador dels administradors del hospital de la vila de Santa Coloma de Queralt,
consta de sa procura en poder de Rafel Conangle, notari de dita vila de Santa Coloma, als
vint-y-sis de maig proppassat, en dit nom, constituhit personalment en lo consistori de ses senyories, ha jurat, fetes les degudes diligències
dits sos principals, en trobar lo acte de la original creació de aquell censal, de preu cent lliures
y penció cent sous que tots anys al primer de
noembre rebia sobre dit General, que sortejaren
en la extracció de censals per ses senyories feta
als vint de noembre mil sis-cents vuytanta, no
han pogut trobar aquell.

Y finalment han fet arrendament de la Bolla de
plom y sagell de sera de la ciutat de Tortosa y sa
col·lecta a Jaume Badia, parayre, ciutadà de Barcelona, per preu de 2.100 lliures quiscun any,
ab 250 lliures de axaus, per una vegada tansolament, segons relació feta per Joseph Iglésias,
corredor del General dels sobredits tres arrendaments, a mi, scrivà major.

En aquest mateix die me han ordenat ses senyories a mi, scribà major del General, cusís en lo
present dietari una relació del racional del General y present casa de la Deputació acerca la
dita del preu de aquell censal, penció cent-yvint sous pagadoras als dotse de desembre, que
los marmessors del senyor Francesch Pol y Riera, eo vuy dona Gertrudis Fivaller, sortejaren en
la extracció de censals per ses senyories feta als
vint de noembre de mil sis-cens setanta-nou, la
qual relació és assí cusida, signada de lletra D.

Dimecres, a XII. En aquest die me han ordenat
ses senyories a mi, scrivà major del General, cusís en lo present dietari sinch relacions al magnífich racional de la present casa, la una acerca de
aquell censal, de penció nou-cens sous pagador
a vint de juny, que sortejà la reverent priora y
convent de la Encarnació de la religiosas carmelitas de la observansa en la relació per ses senyories feta als 20 de noembre proppassat; la altre,
acerca de aquell censal, penció sis-cens sous al
primer de noembre per lo noble don Joan Amat
y després sortejà en la sobredita extracció de
vint de noembre pròxim passat; la altre, acerca
de aquell censal, penció sinch sous pagadors als
nou de octubre, que la reverent abadessa y convent del monestir de Hierusalem de la dita ciutat sortejaren en la dita extracció de 20 de noembre; y lo altre, acerca de aquells dos censals,
lo un de penció vuytanta-hun sous y tres diners
pagador a vint-y-hu de juliol, y lo altre cent sinquanta sous pagadors a catorse de abril, que axí
matex sortejaren los administradors de la con-

En aquest mateix die ses senyories consistorialment, ab verguers y massas y ab cotxes, són ba-

a. a continuació una relació transcrita a l’Apèndix 2, pàg.
1370.
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fraria de la Puríssima Concepció de Maria Santíssima en los claustros dea // 338r // la present
ciutat en la dita extracció de censals de vint de
noembre 1679; y la altre, acerca de aquell censal, penció cent vint-y-sinch sous pagador a setse de octubre, que la sacristana del monestir de
Junqueras de la present sortejà en la extracció
de censals feta lo dit die de vint de noembre
pròxim passat. Las quals relacions són signadas
de número 1, 2, 3, 4, et 5.
En aquest mateix die los molt il·lustres senyors
deputats, consistorialment, ab verguers y massas, són baxats a la Llotja del mar de la present
ciutat y se són conferits a la casa del General que
tenen en aquella per a fer arrendament de la Bolla de Barcelona y altras Bollas foranas del present Principat que no estaven arrendades.
En aquest matex die han rebut ses senyories una
carta de sa magestat, Déu lo guarde, que·ls ha
manada entregar lo excel·lentíssim senyor virrey, ab què ordena sie habilitat Balthasar Oriol y
Marcer, menor, per a concórrer en la bolsa de
oÿdor militar, la qual carta, per orde de ses senyories, és assí cusida, signada de lletra B y del
thenor següent:
«Elb rey.
Diputados. Del duque de Bournonville, mi lugarteniente y capitán general en esse Principado
entenderéis lo que, conforme la facultad que el
rey, mi señor y padre, que gloria haya, se reservó
en materias de insaculaciones de essa Diputación, he declarado en la duda que se ha offrecido
sobre la habilitación de Balthasar Oriol y Marcer, menor, para la extracción que se ha de hacer
del officio de oÿdor militar que ha vacado por
muerte de Francisco Faneca, con vista de lo que el
duque me ha escrito y vosostros me havéis representado en el memorial // 338v // impreso que se me
ha dado en vuestro nombre. Y en esta se ha tenido
por conveniente deciros que en casos semejantes es
mi voluntad, como os lo ordeno y mando, ejecutéis
vosotros y los habilitadores los mandatos que os hiciere por Cancelleria mi lugarteniente y capitán
general, con parecer de las tres salas de essa mi
Real Audiencia, pues además de ser esto según lo
que disponen las órdenes reales que ay dadas y lo
que en virtud de ellas se ha observado siempre este
consistorio, después de haver ovedecido a dichos
mandatos podrá representarme lo que se le offreciere y tuviere por conveniente, en que procuraré
yo en todas ocassiones favorable y consolarle en
a. a continuació cinc relacions transcrites a l’Apèndix 2,
pàgs. 1370-1373.
b. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
337v i 338r del trienni 1677-1680.
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todo lo que fuere justo, y desta manera no se faltará a que la extracción se haga dentro de término
que dispone el capítulo de redrezo del General,
como ha sucedido ahora, de que ha parecido advertiros para que lo tengáis entendido. Dada en
Madrid, a XXVIIII de mayo, MDCLXXX. Yo, el rey.
Don Franciscus Izquierdo de Berbegal, secretarius. Vidit, don Petrus Villacampa, regens. Vidit, marchio de Castellnovo. Vidit, Antonius de
Calatayud. Vidit, don Michael de Çalba. Vidit,
don Raphael de Vilosa, regens. Vidit, Xulve, regens.»
Dijous, a XIII. En aquest die me han ordenat a
mi, scrivà major dela // 339r // General de Catalunya, cusís en lo present dietari una sertificatòria del doctor en medicina Agustí Fatjó ab la
qual fa fe de com Joseph Quintana, exactor del
General de Catalunya, ha estat desganat y indispost per a poder assistir a la obligació de son offici des de vint-y-hu de abril proppassat fins a
dotse del present y corrent mes de juny inclusive, com llargament en dita sertificatòria és de
véurer, que·s assí cusida, signada de lletra A.
En aquest matex die, havent ses senyories rebut
un decret del excel·lentíssim senyor llochtinent
y capità general de sa magestat, Déu lo guarde,
en lo present Principat, per medi de don Anton
Reart y Jahen, escrita de manament, ab què
mana que sie habilitat per a concórrer a oÿdor
militar Balthesar Oriol y Marcer, menor, no
obstant la opposició feta per lo procurador fiscal del General, com en dit decret és de véurer,
lo qual despedit en deguda forma de Cancellaria és assí cusit, signat de lletra C, y que fos clos
lo acte de la habilitació entre las onse y dotse
del matí, convidats primer per ses senyories, se
són juntats en la present casa los senyors de la
Novena de habilitadors y han clos lo acte de la
habilitació, habent habilitada a dit Balthesar
Oriol y Marcer, menor. Y després de ésser-los
estada donada la obsolució per lo molt reverent
Joseph Molins, official y vicari general, per lo
que podian haver concorregut en la excomunicació, se són disgregats y cada hu se’n és anat
en sa casa.
En aquest mateix die me han ordenat ses senyories a mi, scrivà major del General, cusís en lo
present dietari una altra carta que han rebut de
sa magestat, Déu lo guarde, en resposta de la
que ses senyories li escrigueren als dos de maig
pròxim passat, la qual carta és signada de lletra
E y del thenor següent:

a. a continuació una certificació i un decret transcrits a
l’Apèndix 2, pàg. 1374.
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«Ela rey.

que tan tocat a dit Roig per a mitjas ditas, que
ab tot són vint-y-set lliures.

Diputados. He visto vuestra carta de 2 deste en
que referís el desconsuelo // 339v // con que se hallen los capitanes y demás oficiales y soldados de los
dos tercios provinciales por no haver podido cobrar mucha parte de lo que se les deve del tiempo
que sirvieron durante la última guerra respecto
de no acudir las universidades a la paga del donativo voluntario que ofrecieron para el sustento
de dichos tercios. Y me suplicáis que, atento a que
oy se continúa por orden mía en solicitar la cobranza de dicho donativo, sea servido demandar
se pague a dichos oficiales y soldados lo que se les
quedó deviendo. Y he resuelto responderos que he
remitido a esta instancia que me hacéis al duque
de Bournonville, mi lugarteniente y capitán general en ese Principado, para que sobre ella dé la
providencia que puediere y tuviere por conveniente. Dado en Madrid, a XXX de mayo, MDCLXXX.
Yo, el rey. Don Franciscus Izquierdo de Berbegal,
secretarius.

E més, han fet arrendament de la Bolla de Tàrrega a Jaume Andrés, velluter, ciutadà de Barcelona, per preu de mil dos-centes y sinquanta
lliures quiscun any, ab cent lliures de axaus, per
una vegada tantsolament.
Y finalment han fet arrendament de la Bolla de
Ripoll y Sant Joan Sas Badessas a Joseph Roig,
corredor de orella, ciutadà de Barcelona, per
preu de sinch centes lliures per quiscun any, ab
vint-y-sinch lliures de axaus, per // 340v // una
vegada tantsolament, segons relació de Joseph
Iglésias, corredor del General, de tots los sobredits arrendaments a mi, scrivà major.
Dissapte, a XV. En aquest die me han ordenat
ses senyories a mi, scrivà major del General, cusís en lo present dietari una certificatòria del
doctor en medicina Francesch Orriols ab la qual
fa fe que la malaltia y indisposició del doctor
Diego Martínez, ajudant primer de la scrivania
major, ha durat des de dotse de abril proppassat
fins a quatre del present y corrent mes de juny
del corrent any inclusive, com més llargament
en dita ceritificatòria és de véurer, que·s assí cusida, signada de lletra A.

Vidit, Fernandez ab Heredia. Vidit, marchio de
Castellnovo. Vidit, don Raphael de Vilosa, regens. Vidit, Xulve, regens.»
Divendres, a XIIII. En aquest die los molt il·lustres senyors deputats del General de Catalunya,
consistorialment, ab verguers y masas, són baxats a la Llotja de la mar de la present ciutat en
la casa del General per a fer arrendament // 340r
// de la Bolla de Barcelona y altres Bollas foranas que no estaven arrendades. Y han fet arrendament de las infrascriptas y següents:
Primo, una Bolla de Lleyda y sa col·lecta a Joseph Campalans, texidor de lli, ciutadà de Barcelona, per preu de mil y set-centes lliures en
quiscun any, ab sinquanta lliures de axaus, per
una vegada tantsolament, havent promesas altres sinquanta lliures de axaus, també per una
vegada, a Francesch Potau, mercader, per ésserse posat en dita de mil y quatre-centes lliures, y
a Joseph Ramoneda, adroguer, altres sinquanta
lliures per estar-se posat en dita de mil y sinchcentes lliures, y a Joan Lapeyra vint-y-sinch lliures, y tot per una vegada tantsolament.

En aquest mateix die me han ordenat ses senyories a mi, scrivà major del General, cusís en lo
present dietari una relació del magnífich racional de la present casa de la Deputació aserca de
aquell censal, pensió 133 lliures, 4 sous, pagador lo primer die del mes de mars, que sortejaren los prohòmens dels mestres de cases de la
present ciutat com a administradors de la causa
pia fundada per Bernabé Icart, en la extracció
de censals per ses senyories feta als 20 de novembre pròxim passat, la qual relació és signada
de lletra B.a
341r

E més, han fet arrendament de la Bolla de Olot
a Joan Guirreta, peller, ciutadà de Barcelona,
per preu de dos mil sis-centes y quatre lliures
per quiscun any, ab sinquanta lliuras de axaus,
per una vegada tantsolament, havent promesas
vint-y-sinch lliures de axaus a Joseph Roig, corredor de orella, per ésser-se posat en dita de
dos mil y sinch-centes lliures, y altres dos lliures
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
338v i 339r del trienni 1677-1680.

410

En aquest mateix die me han ordenat ses senyories a mi, scrivà major del General, cusís en lo
present dietari un acte ab què lo doctor en philosophia Juan Quadras, com a procurador fiscal
del General en temps que obtenie lo dit offici,
revocà diversos prosehiments en dit nom fets en
la causa de suspites que en lo consistori de ses
senyories se aportave entre lo síndich de la confraria dels sastres de la present ciutat y diversos
sastres de dita present ciutat en nom propri, de
una, y los magnífichs assessors de dit General,
de part altre, lo qual acte és assí cusit, signat de
lletra C y del thenor següent:

a. a continuació una relació i una certificació transcrits a
l’Apèndix 2, pàgs. 1374-1375.

«Diea decima tercia mensis junii, anno a Nativitate Domini millessimo sexcentessimo octuagessimo, Barchinone.

officium obtinente, hic me subscribo et meum appono sig+num.»
Dilluns, a XVII. En aquest mateix die, constituït
personalment en lo consistori de ses senyories
Joan Prats, ciutedà honrat de Barcelona, com a
procurador de micer Diego Martínez y Folcràs,
ajudant primer de la scribania major del General
de Catalunya, consta de sa procura en poder de
Francisco Torres, notari públich de Barcelona,
als 30 de juny, 1638, la qual és assí cusida, signada de lletra D, en dit nom, ha renunciat lo dit
offici de ajudant primer de la scrivania major en
favor y en cap de Joan Ribas, notari públich de
Barcelona, per ésser altre dels officis antichs y
que poden alienar-se. E // 342v // ses senyories,
absent del consistori los senyor deputat ecclessiàstich, verbo respondendo, dixerunt que admetien la dita renunciació si y en quant per capítols
y actes de Cort los és lícit y permès. Essent presents per testimonis Joseph Blanch y Joseph
Cortès, verguers del consistori de ses senyories.

Ego Joannes Quadras, philosophie doctoris, Barchinone populatus, gratis et cetera, revoco et revocare vico non solum illas duas scedulas et deducciones, manu mea propria firmatas, uti tunch
temporis procurator fiscalis Generalis Cattalonia
in causa tamen suspicionum qua in illustrissimo
consistorio dominorum deputatorum et auditorum computorum dicti Generalis ducebat inter
sindicum confraria sutorum presentis civitatis
Barchinone et diversos sartores dicta civitatis nomine proprio, ex una, et magnificos assessores dicti
Generalis, partibus ex altera, die decima octava
marcii, anni millessimi sexcentessimi octuagessimi octavi, et altera, die vigessima sexta predictorum mensis et anni, nec non articulos per //341v //
me in eadem causa oblatos et eciam manu mea propria firmatos, provisos tamen die vigesima tercia
dicti mensis marcii parti non intimatos nec in processu insertos, sed in posse scriva causa positos, et omnes et quascumque scedulas et deductiones et alias
scripturas per me, uti tunch procuratorem fiscalem, factas et firmas et cetera, absque intervensione
magnifici advocati fiscalis dicti Generalis, volens
et concentiens quod dicta scedula deductiones articuli et scriptura delineantur a processu dicta causa
vel a quacumque alia parte sint confitens et recognosciens illustrissimo et reverendissimo illustribus
dominis deputatis et auditoribus computorum,
non esse mea intenciones contrafacere constitucionibus nec capitulis curiarum, nec intendere aliquam iurisdiccionem exercere, sed hoc tantum
modo fecisse racionibus, causis et motivis latissime
enarratis in suplicacione per me oblata et presentata dicto illustrissimo consistorio die vigessima
quinta maii proxime preteritis, et sic tanquam revocatas haberi volo ita ut non possit in futurum
dicto consistorio noscere nec mihi nec procuratori
fiscali prodesse et de dicta revocacione dicto illustrissimo consistorio et cuicumque alteri persone in
his interesse habenti fidem dare. Actum et cetera.
Testes sunt magnificos Thomas Sauleda, civis Vincesi, et Jacobus Felici, valerius, civis Barchinone.
In quorum fidem et testimonium premissorumb
// 342r // propria calamo scriptorum ego Emanuel Texidor, burguensis Perpiniani, auctoritatibus appostolica et regia notarius publicus et de
collegio notariorum regiorum Barchinona, defensiens officio coadjutoris tercii scribania maioris Generalis Catalonia, per magnifico Gismundo Boffill, cive honorato Barchinone, dictum

En aquest mateix die me han ordenat ses senyories a mi, scrivà major del General, cusís en lo
present dietari una relació del magnífich racional
de la present casa aserca de aquell censal, penció
180 sous pagador a 17 de maig, que sortejaren
los reverent rector y comunitat de Sant Miquel
de la present ciutat en la extracció de censals feta
als 20 de noembre pròxim passat, de tota la qual
relació és signada ab senyal de lletra E.
En aquest mateix die ses senyories, absent lo il·lustríssim y reverendíssim senyor deputat ecclessiàstich, consistorialment, ab verguers y massas ab
cotxes, són baxats a la Llotja del mar de la present
ciutat y se són conferits en la casa del General per a
fer arrendament de la Bolla de Barcelona y altres
Bollas foranas del present Principat que no estaven arrendadas. Y han fet arrendament de las Bollas de Gerona, Figueres y Castelló de Empúries,
totas tres juntas, a Joseph Maseres, baguer, ciutadà de Barcelona, per preu de setse mil lliures per
quiscun any, ab tres-centes lliures de axaus, per
una vegada tantsolament, havent promesa quatrecentes lliures de axaus a qui se posaria en dita de
quinse mil y set-sentes lliures, la qual dita aprengué Martí Pilas, corredor de orella, segons relació
feta per Joseph Iglésias, corredor del General.a
343r

a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
340v i 341r del trienni 1677-1680.
b. a continuació una procura transcrita a l’Apèndix 2, pàg.
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E més, han fet arrendament de la Bolla de la Seu
de Urgell a Joan Masferrer, parayre, ciutadà de
Barcelona, per preu de sis-centes sexanta-huna
lliura quiscun any, ab vint-y-sinch lliures de
axaus, per una vegada tantsolament, ço és, vinty-sinch lliures que li foren promesas per ésser-se
a. a continuació dues relacions transcrites a l’Apèndix 2, pàg.
1376.
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posat en dita de sis-centes lliures, y los deu sous
per las mitjas ditas de una lliura, havent promès
onses a Joan Martí, corredor de orella, sinquanta lliuras per ésser-se posat en dita de sis-centes
sinquanta lliures, de totas las quals cosas ha fet
relació lo dit Iglésies, corredor.

tat, consistorialment, ab verguers, per a arrendar las Bollas de Barcelona y demés que faltan a
arrendar per lo trienni que comensarà al primer
de juliol primer vinent y finirà lo derrer dia del
mes de juny, mil sis-cens vuytanta-tres, y han fet
arrendament de las Bollas següents:

En aquest mateix die ha faltat lo il·lustríssim senyor deputat ecclessiàstich en lo consistori per
causa de indisposició.

Primo, de la Bolla de Tarragona a Joan Masferrer, parayre, ciutadà de Barcelona, per preu de
sinch milia lliures per quiscun any, ab cent lliures de axaus per una vegada tantsolament.

Dimars, a XVIII. En aquest die lo reverent Pau Planas, prevere beneficiat en la Seu de Barcelona, com
a procurador dels administradors de la insigne capella y col·legi de Sant Sever de la Seu de la present
ciutat, consta de sa procura en poder de Bonaventura Torras, notari públic de Barcelona, als deu de
agost mil sis-cens setanta-vuyt, de què ha feta ocular ostenció, en dit nom, constituït personalment
en lo consistori de ses senyories, ha jurat que, havent fetas las degudas diligèncias en sercar los actes
de las originals creacions de aquells dos censals, lo
un de penció dos-cens sinquanta-dos sous y sis, pagador a vint-y-tres //343v // de juliol, y lo altre de
penció vuytanta sous, pagador al mes de octubre, que lo dit col·legi sortejà en la extracció de
censals per ses senyories feta als vint de noembre
pròxim passat, no ha pogut trobar los dits actes.
En aquest mateix die Lluís Fontana, notari públich de Barcelona, procurador fiscal del General, constituït personalment en lo consistori de
ses senyories, ha renunciat lo dit offici de procurador fiscal del dit General en favor del doctor
Joan Quadras, per ésser altre dels officis antichs
que poden alienar-se. E ses senyories, verbo respondendo, dixerunt que admetian la dita renunciació si y en quant per capítols de Cort és lícit y
permès. Essent presents per testimonis Joseph
Cortès y Pau Sayol, verguers de ses senyories.
En aquest mateix die me han ordenat ses senyories
a mi, scrivà major del General, cusís en lo present
dietari una relació del magnífich racional del General y present casa de la Deputació acerca de aquells
tres censals, lo un de penció cent setanta-quatre
sous, pagador als quatre de noembre, lo altre penció cent setanta-hun sous y deu diners, pagador a
vuyt de abril, y lo altre penció dos-centes vuytantay-hun sous, dos diners y malla, pagador als onse de
janer, que sortejaren los administraors del hospital
general en la extracció de censals per ses senyories
feta als 20 de noembre pròxim passat de MDCLXXVIII, la qual relació és signada de lletra A.a
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Ítem, de la Bolla de Servera al dit Masferrer, parayre, per preu de mil tres-centes y sinquanta
lliures per quiscun any, ab altres cent lliures de
axaus, per una vegada tantsolament.
Ítem, de la Bolla de Berga y Bagà a Vicens
Móra, retorsador de seda, ciutadà de Barcelona,
per preu de sinch-centes lliures per quiscun any
ab vint-y-sinch lliures, deu sous, de axaus, per
una vegada tantsolament.
Divendres, a XXI. En aquest die Francesch Vilapura, altre dels taulers //344v // del General de la
vila de Mataró, constituït personalment en lo
consistori de ses senyories, ha renunciat lo ofici
de altre dels taulers del General de dita vila de
Mataró en mà y poder de ses senyories pure e líberament. E ses senyories veient que lo dit Vilapura
no era debitor en cosa alguna al General, com
apar de la certificatòria del magnífich racional de
la present casa, que·s assí cusida, signada de lletra
A, han acceptada dita renunciació si y en quant
per capítols y actes de Cort los és lícit y permès.
Essent presents per testimonis Joseph Blanch y
Joseph Cortès, verguers de ses senyories.
En aquest mateix die són baxats ses senyories
consistorialment en la casa del General de la
present ciutat a effecte de arrendar la Bolla de
Barcelona y demés Bollas que no són arrendadas, y de ninguna Bolla han fet arrendament. Y
axí mateix se és conferit lo senyor oÿdor real en
lo aposento del receptor dels fraus y tampoch se
ha trobat frau algun.

Dimecres, a XIX. En aquest die són baxats ses senyories en la casa del General de la present ciu-

Disapte, a XXII. En aquest die són baxats ses senyories consistorialment en la casa del General
de la present ciutat a effecte de arrendar la Bolla
de Barcelona y demés drets del General que no
estàn arrendats. Y han fet arrendament del dret
de monedas de tot lo present Principat a Vicens
Mira, retorsedor de seda, ciutadà de Barcelona,
per preu de sis-centes lliures per quiscun any, ab
cent lliures de axaus, per una vegada tantsolament.a

a. a continuació una relació transcrita a l’Apèndix 2, pàgs.
1378.

a. a continuació una certificació transcrita a l’Apèndix 2,
pàg. 1379.
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Dimarts, a XXV. En aquest die és tornat en lo
consistori de ses senyories lo il·lustríssim senyor
deputat ecclessiàstich.

comparegut Bernat Carreras, sastre, devant de
ses senyories, offerint donar cent lliures més per
quiscun any en lo dret de monedas, ab cent lliures de axaus, per una vegada tantsolament,
arrendat per ses senyories a Vicens Móra, torsedor de seda, ciutadà de Barcelona, en jornada
de vint-y-dos del corrent, al que respongueren
ésser poca la dita per a tornar-se al sobast, respecte de no offerir a lo menos la sisena part de
sis-centes lliures per quiscun any, per las quals
fou lliurat a dit Móra. Emperò, per quant lo dit
Móra comparagué devant de ses senyories en
presència de mi, scrivà major del General, de
Joseph Blanch y Joseph Cortès, // 346v // verguers de ses senyories, dient que consentie en
què lo dit arrendament tornàs al subast, y que se
admetés la dita offerta per dit Carreras, no obstant lo dit arrendament a ell fet, renunciant a
qualsevol dret que pugués tenir en virtut de dit
arrendament a ell fet de tal manera com si
aquell fet no fos estat, per ço, ses senyories donaren orde als corredors tornassen aquell al subast ab la dita de set-centes lliures per quiscun
any, ab cent lliures de axaus, per una vegada
tantsolament, offerta per dit Carreras. Y no havent trobat que digués altra major dita, fonch
lliurat lo dit dret de monedas a dit Barnat Carreras per lo dit preu de set-centes lliures per
quiscun any, ab cent lliures de axaus, per una
vegada tantsolament.

En aquest mateix die ses senyories, consistorialment, ab verguers y masses y cotxes, són baxats
a la Llotja del mar de la present ciutat y en la
casa del General per a fer arrendament de la Bolla de Barcelona y algunas Bollas foranas que no
estaven arrendadas.
Dimecres, a XXVI. En aquest die ses senyories
consistorialment, ab verguers y masses, ab cotxes, són baxats a la Llotja de la mar de la present
ciutat y en la casa del General a effecte de fer
arrendament de la Bolla de Barcelona y algunas
Bollas foranas que no estaven arrendadas.
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Dijous, a XXVII. En aquest die ses senyories són
baxats a la Llotja del mar de la present ciutat y
en casa del General per a acabar de arrendar algunas Bollas foranas y Bolla de Barcelona que
no estavan arrendadas.
Divendres, a XXVIII. En aquest die Joseph Virgili, notari real col·legiat de la present ciutat, escrivà del auditor general, constituït personalment en lo consistori de ses senyories, ha dit
que no entenia haver contravingut a ninguna de
las Generals constitucions de Catalunya per
ocasió de haver-se enviat de péndrer eo testificació de un acte de requisició que Eulària Bensi
y Grau volia fer contra Macià Bergada, alguasil
de dita auditoria general y altres officials de
aquella, per haver anat en casa de dita Benssi per
a fer execució en los bens del quòndam Pere
Benssi, son marit, inseguint un orde de sa magestat, que Déu guarde, com és al vehedor general del exèrcit, perque dupta si trovant-se escrivà de dita auditoria y per consegüent altre
dels officials de aquella contra dels quals dita
Bonssi volia fer dita requisició podria péndrer lo
dit acte y cas que en assò agués contravingut a
ditas generals constitucions o alguna de aquellas que revocava, cassava y annul·lava los dits
prosehiments. De totas las quals cosas és estat
llevat lo present acte per mi, scrivà major del
General de Catalunya, essent present per testimonis Joseph Blanxart y Joseph Cortés, verguers de ses senyories.
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En aquest mateix die baxaren ses senyories a la
Llotja del mar de la present ciutat a effecte de
fer arrendament de la Bolla de Barcelona y algunas Bollas foranas que faltavan a a arrendar.

En aquest mateix die Joseph Saurina, Joseph
Iglésias y Ramon Farrer, corredors de coll y ministres del General, mitjensant jurament per ells
prestat en mà y poder de mi, scrivà major del
General, fan relació de com, dende lo endemà
del die dels Reys proppassat fins lo die present,
han encantat y subastat continuament en las
portas del General de la present ciutat y demés
parts acostumadas lo dret de Bolla de plom y sagell de sera de la present ciutat de Barcelona y sa
col·lecta y que, no obstant las diligènsias que se
han fet en encantar lo dit dret, no és estat posible trobar en aquell major dita de trenta mília
lliures. Però que si ses senyories offerien axaus
tenen per cert y creuen se trobaria en dit dret
major dita, lo que tot redundaria en utilitat del
dit General. De las quals cosas s’és llevat lo present acte, essent presents per testimonis Salvador Galceran, notari real col·legiat, y Joan Ribas, notari públich de Barcelona.
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Diumenge, a XXX. En aquest die són baxats ses
senyories en la casa del General de la present
ciutat a effecte de arrendar la Bolla de Barcelona
y demés Bollas que faltavan a arrendar. Y havent
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En aquest mateix die Joseph Olzina y Riusech,
donsell, regint lo llibre del manifest de la Bolla
de la present ciutat, y Joseph Roca, mercader,
credenser de sedas, mitjensant lo jurament per
ells prestat en mà y poder de mi, scrivà major
del General, fan relació que segons la pràtiga y
paricia tenir en la col·lecta de la Bolla de plom y
sagell de sera de la present ciutat de Barcelona y
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sa col·lecta, y que lo que tenen experimentat en
lo intermedi de onse fins en dotse triennis que·s
troban officials quiscu de ells respective en los
officis sobredits, que sempre se’n à experimentat major conveniència y utilitat al General
lo arrendar-se dita col·lecta que no col·lectar
aquella lo mateix General, y que en cas que lo
General tingués de entrar ara a administrar y
col·lectar dit dret, que no haurie de benefici
cada hany del trienni trenta milia lliuras, ni de
molt se’n deurian ditas trenta mília lliures, ademés de què de ditas trenta mília lliures hauria de
pagar lo dit General quatre mília lliures als officials que administraria lo dit dret. De las quals
cosas se és llevat lo present acte. Essent presents
per testimonis Joan Ribes, notari públic de Barcelona, y Salvador Galorens, notari real col·legiat.
En aquest mateix die, al enfoscar a hora de tadela y llop, ses senyories prengueren possessió del
arrendament dels drets del General, trahent de
mà dels arrendataris que havian acabat llur
trienni los encunys y demés arreus necessaris y
que tenian per la administració de dit dret los
dits arrendataris. Y encontinent donaren possessió de dit arrendament dels drets del General
a Jaume Badia, abaxador y parayre, ciutadà de
Barcelona, al qual fonch lliurat lo dit dret //347v
// en jornada de tres del corrent com a més donant en lo encant públich per preu de vint-yquatre mília lliures per quiscun any, ab trescentes lliures de axaus, per una vegada tantsolament, com a més donant en lo encant públich,
ab los pactes en la tabba de dit arrendament
contenguts Y per a la demostració de dit dret li
han entregat lo següent: Primo, un encuny anomenat pich de tolas. Ítem, altre encuny dit cap
de moro. Ítem, altre encuny dit pich de mitjes.
Ítem, altre encuny per a galens y puntes de plata
de Milà. Ítem, altre encuny per a puntas y galons de plata fetas en Barcelona. Ítem, una enclusa per a dessota de dits pichs. Essent presents
per testimonis en totas las sobreditas cosas Anthoni Seurana, scrivent de Barcelona, Joseph
Cortès, parayre, y Joan Batista Miguel, sastre,
ciutadans de Barcelona.
En aquest mateix die, entre las nou y deu horas
de la nit, no havent pogut ses senyories arrendar
los drets de plom y sagell de sera de la Bolla de
Barcelona, han pres possessió de aquella, trahent de mà dels arrendataris que havian acabat
lo arrendament los encunys y demés areus necessaris que tenian per a la administració de dits
drets los dits arrendataris. Y han entregat als officials destinats per la administració de la dita
Bolla per compte del General los dits encunys y
demés coses, que·s lo següent: // 348r // Primo,
una tanalla per a tancar ploms. Ítem, un encuny
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de guarda de dessota y altre de demunt, ab son
martell. Ítem, una bolsa per a forcas passadas.
Ítem, una clau del taulell. Ítem, altre clau del
piló. Ítem, altre clau del armari. Ítem, un encuny de paga. Ítem, al calaix del piló hi ha un
martell y tres famellas y dos manifests. Ítem, un
encuny de rams y altre de guarda. Ítem, duas
claus de la receptoria de la Bolla. Ítem, una clau
per lo credencer dels draps. Ítem, altre clau per
lo credencer de ls sedas. Ítem, lo piló de la cancella ab sos encunys y martell. Essent presents
per testimonis en totas las sobreditas cosas Joseph Sauleda, Salvador Golorany, escrivent de
la scrivania major del General de Catalunya, y
Pau Sayol, verguer de ses senyories.

Juliol.
Dilluns, al primer de juliol, MDCLXXX. En aquest
die lo magnífich Erasme de Lana y Fontanet, racional de la present casa, per estar ocupats ses
senyories, és baxat a la // 348v // Llotja del mar
de la present ciutat per a fer continuar de encantar la Bolla de Barcelona y algunas Bollas foranas que no estaven arrendadas.
En aquest mateix die me han ordenat a mi, scrivà major del General de Catalunya, cusís en lo
present dietari una fe en scrits del doctor en medicina Jaume Fontana ab la qual fa fe com la
malaltia de Christòfol Vinyals, guarda de la Bolla del General de la present ciutat, ha estat desganat y indispost per a poder acudir a la obligació del exercici de dit son offici des de tres de
abril proppassat fins vuy, die present, y continua
així mateix ab la matexa indisposició, com més
llargament és de véurer ab dita certificatòria,
que·s axí cusida, signada de lletra A.
Dimechres, a III. En aquest die me han ordenat
ses senyories a mi, scrivà major del General, cusís en lo present dietari tres relacions del magnífich racional del General y present casa de la
Deputació, la una acerca de aquell censal, de
penció tres-cents noranta-vuyt sous y sis, pagador a divuyt de juliol, que sortejà la noble dona
Rosalia de Cordellas, viuda de dona // 349r //
Galceran de Cordellas, en la extracció de censals
feta per ses senyories a vint de noembre proppassat, 1679, la qual relació és signada de lletra
B; la altre acerca de aquell censal, de penció
dos-cents sous, pagador a sinch de agost, que
sortejaren la reverent priora y convent de las
Gerònimas de la present ciutat en la dita extracció de XX de noembre, 1679, la qual relació és
signada de lletra C; y la altre acerca de aquell
censal, penció cent noranta-sis sous, pagador a
a. a continuació tres relacions i una fe transcrits a l’Apèndix
2, pàgs. 1379-1381.

divuyt de maig, que sortejaren la reverent priora
y convent de Jonqueras de la present ciutat en la
dita extracció de XX de noembre de dit any
1679, que·s signada de lletra D.
En aquest mateix die ses senyories, consistorialment, ab verguers y masses y ab cotxes, són baxats a la Llotja del mar de la present ciutat per a
fer arrendament de la Bolla de Barcelona y algunas Bollas foranas que no estavan arrendades.
En aquest mateix die me han ordenat ses senyories a mi, scrivà major del General, cusís en lo
present dietari un acte de requesta presentada
instant lo procurador fiscal del General a la senyora Marianna Marí y Genovés, lo qual és assí
cusit, signat de lletra E y del thenor següent:
«Noverinta universi quod anno a Nativitate Domini MDCLXXX, die vero III mensis julii eiusdem
anni intitulata, presente et ad hec vocato atque
requisito me, Joanne Argila, secretario et scriba
maiore Generalis principatus Cathalonia, et presentibus eciam Mauricio Rotxoli, spaserio, et Petro Paris, presbitero, et Vincencio Gavarro, scriptore Barchinone, que in his interfuit vice et loco
dicti Joannis Argila, pro testibus ad ista vocatis
// 349v // specialiter et assumptis doctor Joannis
Quadras, fisci procurator Generalis Cathalonie,
constitutus personaliter coram et ante presenciam domina Marianna Mari y Genoves, personaliter reperta, intus domus sua solita habitacionis quas foret in presenti civitate Barchinone, in
vico dicto lo carrer Ampla, quod dicto nomine eidem obtulit et presentavit et seu per me dictum
scribam maiorem obtulere et presentare, publice
petiit et requisivit quandam in scriptis pariri requisicionis scedulam, thenoris sequentis: «Molt
bé sap y ignorar no pot vostra mercè, senyora
Marianna Mari y Genovés, com en la extracció
dels censals feta per los molt il·lustres senyors
diputats y oÿdors de comptes del General de
Catalunya del corrent trienni, en jornada de 20
de novembre proppassat de 1679, inseguint lo
disposat en la concòrdia feta entre lo molt il·lustre consistori dels senyors deputats y oÿdors de
comptes del General de Catalunya, de una, y los
acreadors censalistes de dit General de part altra, sortejà vostra mercè en un censal de preu 82
lliures y penció 82 sous que tots anys rebia sobre lo General de Catalunya al primer de abril,
en virtut de la qual extracció se ha dit y escrit en
la taula dels comuns depòsits de la present ciutat de Barcelona a vostra mercè en lluició, quitació y extinció del sobre dit censal per los il·lustres deputats y oÿdors de comptes 82 lliures a
solta del escribà major de la casa de la Deputaa. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
351v i 352r del trienni 1677-1680.
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ció, la qual partida se ha intimada a vostra
mercè. Y així mateix sab y ignorar no pot vostra
mercè com per la relació feta per Erasma de
Lana y Fontanet, donsell racional de la casa de
la Deputació, als senyors deputats y oÿdors, als
8 de maig del corrent any 1680 estigué dit censal embrassat y obligat a la solució de diferents
partidas a dit General degudas per mossèn Pere
de Tamarit, donzell, ja dit, que juntas importan
// 350r // mil quatre-centas sexanta-set lliures, 7
sous y nou, per las causas y rahons contengudes
y expressades llargament en dita relació, la qual
se troba en lo dietari del corrent trienni, sots
jornada de 8 de maig, 1680, còpia de la qual se
presenta y entrega a vostra mercè, per lo que lo
procurador fiscal del General de Catalunya, en
observança del disposat en dita concòrdia et signanter en los números 12, 13 y 14 de aquella,
requireix y interpel·la a vostra mercè, senyora
Marianna Marí y Genovès, revolte als molt
il·lustres senyors diputats del General de Catalunya lo preu del censal lis és estat dit y escrit a
vostra mercè per dits diputats y oÿdors, en lluició y extinció del censal dalt expressat, en lo
qual és estada extreta en sort en dita casa de la
Deputació junt ab las pencions se li resten devent per rahó de aquell en solució y paga y a
bon compte de ditas partidas està continuat lo
senyor mossèn Pera de Tamarit, donzell, en los
llibres de Vàluas de la casa de la Deputació per
las causas y rahons contengudes en dita relació
per dit Racional feta en la sobredita jornada, y
en cas sie hereva ho successora universal del dit
mossèn Pera de Tamarit, donzell, pague íntegrament la sobredita quantitat de ditas mil quatre-centas sexanta-set lliures, 7 sous y 9 diners,
resta a dit mossèn Pera de Tamarit devent. Y
perquè ignorancia al·legar no puga se li fa la
present interpel·lació, requirint al notari ne lleve acte.» Copia cuius eidem tradidit et deliberavit quaquidem papiri requisicionis scedulam sic
et predicitur oblata et presentata. Illico dicta
Marianna Mari et Genoves, verbo respondendo,
dixit quod retinebat sibi terminum iuris ad respondendum de quibus ita per actis, gestis et sequtis. Illico dictus Joannes Quadras, dicto nomine,
petiit et requisivit, fieri et tradi, unum et plura
publicum seu publica consimilia instrumenta per
me, dictum et infrascriptum scribam maiorem.
Que fuerunt acta Barchinone sub anno, die et
mense et loco preddictis, presente // 350v // me,
dicto scriba maiore, et presentibus eciam testibus
per dictis ad premissa vocatis specialiter et assumptis pro ut superius continetur.»
Divendres, a V. En aquest die Joseph Torrabadell, guarda ordinària del Port de Tarragona,
present en consistori, ha renunciat lo dit offici
en mà y poder de ses senyories pura y líberament. E ses senyories han admesa la dita renun-
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ciació si y en quant los és lícit y permès, essent
presents per testimonis Joseph Cortès y Pau Sayol, verguers de ses senyories.
En aquest mateix die Fèlix Tarau, altre dels taulers del General de la vila de Mataró, present en
consistori, ha renunciat lo dit offici pura y líberament en mà y poder de ses senyories. E ses senyories han admesa la dita renunciació si y en
quant per capítols de Cort los és lícit y permès.
Essent present per testimonis los dits Cortès y
Sayol, verguers de ses senyories.
En aquest mateix die lo magnífich racional del
General // 351r // de Catalunya, per estar ocupats los senyors deputats, és baxat a la Llotja
del mar de la present ciutat a effecte de fer
continuar de encantar las Bollas de Barcelona y
algunes Bolles foranas que no estavan arrendades.
En aquest mateix die Francesch Reverter, ciutadà honrat y notari públic de Barcelona, constituit personalment en lo consistori de ses senyories ha jurat en mà y poder de ses senyories
com, havent fetes les degudes diligències en sercar los actes de las originals creacions de aquells
tres censals en que sortejà en la extracció de
censals últimament per ses senyories feta als vint
de noembre pròxim passat de 1679, no ha pogut trobar los dits actes.
Disapte, a VI. En aquest die me han ordenat ses
senyories a mi, scrivà major, cusís en lo present
dietari una relació del magnífich racional y present casa de la Deputació aserca de aquell censal, de pensió 400 sous, pagador als 13 de novembre, que sortejà dona Estana Ros y de
Millàs en la extracció de censals per ses senyories feta als XX de noembre pròxim passat de
1679, la qual relació és signada de lletra A.
E més, han ordenat ses senyories a mi, dit scrivà
major, cusís en lo present dietari un decret del
excel·lentíssim senyor virrey ab inserta de un
real orde de sa magestat, que Déu guarde, acerca la renunciació que ha feta lo doctor don Rafel Moxó assessor del tribunal // 351v // de la
Batllia General dels llochs de oÿdor militar y de
assessor del General en que està insiculat, lo
qual decret està signat de lletra B.
E més, me han ordenat cusís y continuàs en lo
present dietari una acte de requesta presentat
instant lo procurador fiscal del General al reverent rector y comunitat de preveres de la iglésia
parrochial de Sant Miquel de la present ciutat,
lo que és assí cusit, signat de lletra I y del thenor
següent:
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«Noverinta universi quod anno a Nativitate Domini millessimo sexcentessimo octuagessimo, die
vero sabbati sexta mensis julii eiusdem anni intitulata, presente et ad hec vocato atque requisito
me, Joanne Argila, secretario et scriba maiore
Generalis Catalonie, et presentibus eciam Laurencio Blanxart, villa Santi Joannis de Ses Abadesas, diocesis Gerundense, et Francisco Boffill,
abarraterio acus, cive Barchinone, ac Vincencio
Gavarro, scriptore Barchinone, in his interfuit
vice et loco dicti Joannis Argila, pro testibus ad
ista vocatis specialiter et assumptis doctor Joannes
Quadras, fisci procurator Generalis Catalonie,
constitutus personaliter coram et ante presencia
reverendorum Francisci Gerri et Petri Joannis
Marti, presbiterorum procuratorum herenciarum rectoris et comunitatis presbiterorum ecclessia parrochialis Sancti Michaelis presentis civitatis, pro ut de illorum procuracione constase liquet
penes Jacobum Rondo, notarius publicus Barchinona, die, mensisb, annic, personaliter repertorum in platea Sancti Jacobi presentis civitatis et
ante Baiuliam Generalem, qui dicto nomine eisdem obtulit et presentavit et seu per me, dictum et
infrascriptum scribam maiorem, obtulere et presentare, publice petiit et requisivit quandam in
scriptis papiri requisicionis scedulam thenoris
huiusmodi: «Molt bé saben y ignorar no poden
vostres mercès, senyor rector y reverent comunitatd // 352r // de preveres de la parrochial iglésia de Sant Miquel de la present ciutat de Barcelona, com en la extracció dels censals feta per los
molt il·lustres senyors deputats y oÿdors de
comptes del General de Catalunya del trienni
corrent en jornada de 20 de novembre proppassat de 1679, inseguint lo disposat en la concòrdia feta entre lo molt il·lustre consistori dels senyors deputats y oÿdors de comptes del General
de Catalunya, de una, y los acrehedors censalistes de dit General, de part altre, sortejaren vostres mercès en un censal de preu 180 lliures y
penció 180 sous rebian sobre lo General de Catalunya als 17 de maig, en virtut de la qual extracció se ha dit y escrit en la taula dels comuns
depòsits de la present ciutat de Barcelona a vostres mercès en lluyció, quitació y extinció del sobredit censal per los il·lustres senyors deputats y
oÿdors de comptes 180 lliures a solta del escrivà
major de la casa de la Diputació, la qual partida
se ha intimada a vostres mercès Y així mateix
molt bé saben y ignorar no poden vostres
mercès com per la relació feta per Erasma de
Lana y Fontanet, donsell, racional de la casa de
la Diputació, als senyors deputats y oÿdors als 15
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
351v i 352r del trienni 1677-1680.
b. a continuació un espai en blanc d’uns 07 mms.
c. a continuació un espai en blanc d’uns 08 mms.
d. a continuació un decret transcrit a l’Apèndix 2, pàg.
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de juny de 1680 estigué dit censal embrasat y
obligat a la solució de tres partides del General
degudes per micer Francesch Gort, donsell, y
doctor en drets, pocessor que fou de dit censal,
que juntas prenen suma de 679 lliures, per las
causas y rahons contengudes y expressades llargament en dita relació, la qual se troba en lo dietari del corrent trienni sots jornada del 7 de juny
1680, còpia de la qual se presenta y entrega a
vostres mercès. Per lo que lo procurador fiscal
del General de Catalunya, en observansa de la
disposició en dita concòrdia et signanter en los
números 12, 13 y 14 de aquella, requereix y interpel·la a vostres mercès, senyor rector y reverent comunitat, revolten als molts il·lustres senyors deputats del General de Catalunya lo preu
del censal los és estat dit y escrit a vostres mercès
per dits deputats y oÿdors en lluició y extinció
del censal dalt expressat, en lo qual són estats extrets en sort en dita casa de la Diputació, junt ab
les pencions //352v // se’ls estan devent per rahó
de aquell, en solució y paga y a bon compte de
ditas tres partidas està continuat lo senyor micer
Francesc Gort, donzell y doctor en drets, en lo
llibres de Vàlues de la casa de la Deputació per
las causas y rahons contengudas en dita relació
per dit racional feta en la sobredita jornada, y en
cas sien vostres merces hereus o successors universals de dit micer Francesc Gort, donzell, paguen íntegrament la sobredita quantitat de ditas
679 lliures restà dit micer Francesc Gort devent.
Y perquè ignorància al·legar no pugan se’ls fa la
present interpel·lació, requirint al notari ne lleve
acte». Copia cuius eidem tradidit et liberavit
quaquidem papiri requisicionis scedulam sich ut
predicitur oblata et presentata. Illico dicti reverendi Franciscus Gurri et Petrus Joannes Marci,
dicti nominus, verbo respondendo, dixerunt quod
retinebant sibi terminum iuris ad respondendum
de quibus ita per actis, gestis et secutis. Illico dictus
Joannes Quadras, dicto nomine, petiit et requisibit fieri et tradi unum et plura publicum seu publica consimilia instrumenta per me, dictum et
infrascriptum scribam maiorem. Que fuerunt
acta Barchinone sub anno, die et mense ac loco
presentis, presente me, dicto scriba maiore, et presentibus eciam testibus presentis ad premissa vocatis especialiter assumptis pro ut superius continetur.»
En aquest mateix die, per medi del síndich del
General, han enviat ses senyories al excel·lentíssim senyor llochtinent y capità general de sa
magestat, que Déu guarde, en lo present Principat, lo primer recado extrajudicial per al reparo
de las contrafaccions fetas a las generals constitucions per Pere Torres, veguer real de la vegaria y ciutat de Tortosa , lo qual paper de recado
és assí cusit, signat de lletra D y del thenor següent:
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«Excel·lentíssima senyor.
Los deputats y oÿdors de comptes del General de
Catalunya // 353r // diuen y representan a vostra
excel·lència que per part del procurador fiscal del
General de Catalunya se’ls ha representat que
Carlos de Torres, veguer real de la vegaria y ciutat de Tortosa y Ribera de Ebro, als 31 de octubre, mil sis-cents setanta-nou, divuit de desembre del mateix any, als 3 de febrer, 1680, y als 18
de dit mes y any, havia fet prestar caucions ha difarents patrons per a poder embarcar grans, oli y
altres mercaderies a fi y effecte de poder-las
transportar, no sols fora de Catalunya però encara per las parts o parts de aquellas, obligant-los
en haver de tornar la corresponsió de haver-las
desembarcades en los ports del present Principat, y així mateix que als dos de desembre de
1679 dit Carlos de Torres, en lo sobredit nom,
feu públicas unas cridas contenint que ninguna
persona de qualsevol estat, grau y condició que
fos no gosàs ni se atrevís a desembarcar ni fer embarcar ningun gènero de grans ni oli per a aportar tant fora del present Principat com dins de
aquell que no tingués llicència de vostra
excel·lència, sots penas a vostra excel·lència ben
vistas, tot lo que manifestament és contra constitucions de Catalunya y capítols de Cort, y particularment contra lo capítol 87 de las Corts 1599
y las constitucions 6, 9, 10 y altres aplicables del
títol «De Vectigals», ab las quals expressament
està disposat y ordenat que per a aportar y comprar per lo present Principat, axí per mar com per
terra, qualsevol gènero de vitualles ne sie obligat
a demanar llicència alguna ni prestar caució, ans
bé se puga líberament comprar y aportar per tot
lo dit Principat y comptats de una part a altre dites provisions, expressant-se entre aquellas blats,
ordis, civades y olis, y se veja que lo compelir als
provincials a prestar ditas caucions y demanar
dita llicència sie espécie de nou vectigal //353v //
prohibit imposar en Catalunya. Per ço y altrament, los senyors deputats a vostra excel·lència
suplican que sie servit revocar y manar a dit Carlos de Torres, veguer real de Tortosa, revoque
los actes de ditas caucions y cridas y tots los prosehiments en orde al alt refferit per a ser, com
són, contra los usos y costums, privilegis y llibertats del present Principat, lo que suplican extrajudicialment a vostra excel·lència per a què dites
contrafaccions sien reparades en lo modo y forma que disposan las generals constitucions, lo
que rebran a singular gràcia y mercè de vostra excel·lència.»
Y així mateix, per a medi de dit síndich, sie enviat
un paper de resposta a dit excel·lentíssim senyor
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
353v i 354r del trienni 1677-1680.

[ 1680 ]

[ 1680 ]

llochtinent general altre decret que sa excel·lència los ha enviat aserca la renunciació del doctor
don Rafel de Moxó, de qui se fa menció en la present jornada, lo qual paper de resposta és assí cusit y signat de lletra M y del thenor següent:
«Excel·lentíssima senyor.
Reberen los diputats del General de Catalunya
als 4 del corrent mes un real despaig de vostra
excel·lència, per medi de Balthasar Oriol y Marcer, lo qual conté que, havent renunciat lo doctor don Rafel de Moxó, assessor del tribunal de
la Batllia General, en mà y poder de sa magestat, Déu lo guarde, los llochs que occupava en
las bolsas de oÿdor y assessor militar de la Deputació de est Principat, mana proposen personas a sa magestat per dit llochs per a què sa magestat anomene de ells o altres. Y desitjant los
deputats y oÿdors obehir, complir y executar a
dit real orde, se’ls ofereix elb // 354r // representar a vostra excel·lència que lo die de la extracció de deputats y oÿdors, que serà als vint-y-dos
del corrent mes, totas las bolsas de deputats y
oÿdors tenen de ser plenas, y que no·y ha temps
per a enviar la nominació de personas per lo offici de assessor. Ja hi haurà temps per a enviar la
nominació de persones a sa magestat, per no estar disposat que lo die de la extracció de dits officis tingan de ésser en las bolsas de dits officis
plenas. Per ço, effectant obehir los reals òrdens
de vostra excel·lència, serà servit manar lo que
en axò se podrà fer, que en tot lo que sie del servey de sa magestat seran molt més promptas.»
Dilluns, a VIII. En aquest die me han ordenat ses
senyories a mi, scrivà major del General, cusís
en lo present dietari una relació del magnífich
racional acerca de aquell censal, de penció setanta-vuyt sous, pagador al primer de abril, que
sortejaren los assessors de la causa pia fundada
per lo reverent Damià Andreu, canonge de Gerona, en la extracció de censals per ses senyories
feta als XX de abril pròxim passat de 1679, la
qual relació és signada de lletra M.
En aquest mateix die me han ordenat ses senyories a mi, scrivà // 554v // major del General, cusís així mateix en lo present dietari un indult
apostòlich per a què tots los fels christians que,
confessats y combregats, visitaran la capella de
Sant Jordi de la present casa lo die de la festa de
dit gloriós sant y pregaran per la pau y concòrdia dels prínceps christians, extirpació de las heregias y exaltació de la Santa Mare Iglésia guaa. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
353v i 354r del trienni 1677-1680.
b. a continuació una relació transcrita a l’Apèndix 2, pàg.
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nyen indulgència plenaria. Lo qual indult
apostòlich és durador per espay de set anys. Y és
assí cusit, signat de lletra O.
En aquest mateix die me han ordenat axí mateix
ses senyories a mi, scrivà major del General, cusís en lo present dietari una carta que han rebut
de sa magestat, Déu lo guarde, acerca a 140 arbres que Llorens Lavastida ha de tràurer del
present Principat per provisió de las reals arrendas de sa magestat, com més llargament en dita
carta real és de véurer, que·s signada de lletra P
y del thenor següent:
«Ela Rey.
Diputados. Lorenço Lavastida me ha representado que, en virtud del capítulo octavo del assiento
que ajustó para la provisión de árboles de mis reales armadas, quedó dispuesto que todos los que sacasen de los montes de los reynos de Aragón y Navarra fuesen libres de qualesquiera drechos que en
ellos se pagasen, con la misma franqueza que si se
sacasen por quanta de mi real hazienda. Y porque he entendido que en esse Principado quieren
llevarleb drechos de ciento y quarenta árboles que
tiene en la aduana de Mequinencia para conducirlos a Tortosa y desde allí a Cádiz, con cuya pretensión se seguiría el detenérselos, y dello grave
perjuicio a mi real servicio, me suplica sea servido
demandar que no se llevenc // 355r // drechos dellos y que con ningún pretexto se los detengan, sinó
que se los dexen passar libremente. Y haviendo
visto ha parecido encargaros, como lo hago, que en
conformidad de lo que os dixere el duque de Bournonville, mi lugarteniente y capitán general, dispongáis que a la entrada y salida desse Principado no se le ponga embaraço ni impedimento
alguno en la condución de dichos árboles, sino que
los dexen passar luego, por ser para mis reales armadas y servicio, y caso que deva pagar algunos
drechos sean conforme las tarifas que hubiere sin
exceder dellas. Y si se offreciere alguna duda sobre
los que deva pagar haréis que se los dexen pasar,
dando fianzas de satisfacer lo que importaren, de
que me daré por muy servido. Dada en Madrid, a
XIX de junio MDCLXXX. Yo, el rey.
Petrus Preses. Vidit, Fernandez ab Heredia, regens. Vidit, marchio de Castellnuovo. Vidit, don
Michael de Çalva. Vidit, Xulve, regens.»
En aquest mateix die me han ordenat ses senyories ami, scrivà major del General, cusís en lo
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
354v i 355r del trienni 1677-1680.
b. llevarle ... Mequinencia a l’original del document.
c. a continuació un indult apostòlic transcrit a l’Apèndix 2,
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present dietari una relació feta a ses senyories
per Joseph Olzina y Riusech, donsell, y Joseph
//355v // Roca, mercader, acerca lo demanat per
lo síndich de retorsadors de sedas ab súplica de
18 de juny pròxim passat, la qual relacióés assí
cusida, signada de lletra S y del thenor següent:
«Obtemperanta nosaltres, Joseph de Olsina y
Riusech, regint lo llibre de manifest de la Bolla
de la present ciutat de Barcelona, y Joseph
Roca, mercader, credenser de las sedas de dita
Bolla, lo manament de paraula ex officio a nosaltres fet sobre una suplicació donada als molt
il·lustres senyors diputats a instància del síndich
de la confraria dels retorsadors de sedas sots jornada de 18 de juny, 1680, demanant ab ella se
fassan las cridas del capítol 36 de las Corts de
Catalunya selebradas en lo any 1599, y demanant-nos ex officio fasam relació del que convé,
vist y examinat lo que·s devia véurer y discorregut sobre d’ell, fem la relació seguent: Primerament, se adverteix que vuy ve de Nàpols, Cicília
y Gènova grans cantitats de valluts, pelfas, satins
y totas altres sorts de robas de sedas, las quals
sens dubtas algú no sols són falsas, si falsíssimas,
ab què publicar-se la crida demanan los pròmens dels retorsedors de Seda apar en lo matex
quedar lloch a que vingan moltas més robbas
forasteras del que de present venen, pus si los
velluters de Barcelona an de fer las robas ab las
qualitats contengudas en lo capítol 63 dalt dit,
avien de véndrer aquellas a gran preu, y com
vuy, per la falta del diner, se va al més barato,
dits valluters no vendrien, y estant ja prou extinta y acabada la confraria dels valluters seria ocasió del tot acabar-la y consumir-la, a més de
què, venint més robas forasteras, és forsa tragan
més diners del Principat, a temps que ell està
prou exau. Y se experimenta que los botiguers
vuy // 356r // venen més robas forasteras que de
las fabricades en esta terra, perquè com aquella
és baladina y fabricada ab poca seda, la podan
dar a menos preu que la de la terra. Y lo venintse tanta de forastera ha empobrit totalment los
valluters, qui eran molts y ben acomodats, y los
à tal vegada obligat per poder campar ans fer-la
ab las qualitats demanen, per véurer que los viures las sedas y las manifacturas assí só més caras
que en Italia, y per consegüent haurian de haver-ne major preu de la roba. Y deyem no abasta cosa com en las botigas d’esta ciutat se exprimenta y deix gran dany ningun se’n adona, sols
ho troban en son dany los paysans. Los estaments se han de procurar no sols en conservar si
aumentar, perquè d’ells a esta ciutat y provincia
no podan resultar los beneficis següents: primo,
lo estar la ciutat més poblada, més rica y més
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
364v i 365r del trienni 1677-1680.
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abundant, y los drets per lo consegüent majors,
y lo accarecar y mòurer lo diner de fora regna,
com feyan los parayres, que a més sustentaven la
tercera part dels habitants desta província ab los
molts draps, cordellats y altres sorts de robes inviaven en Italia y altres parts, a més que de la
confraria estava opulenta y rica ocasionaven venia molt diner a esta ciutat y província de fora
regna, o per lo menos venien moltes mercaderies sens haver·i de enviar, com se fa vuy, lo diner en Espanya en dobles y reals de vuyt, axugant tota la provincia. Apar que los retorsedors
de sedas tant en part la culpa els tenen ells mateixos en si lo remey, acodint a sa obligació, fent
que sos confrares fassen la feyna qual se deu fer
y no falsificarla, regonexent-la ses cases y trobant-la // 356v // falsa, castigant-los com los és
permès segons sas ordinacions y estatuts, perque no fent-ho així tots tindrien culpa, los uns
per tolerància y los altres per falsedat. Y en lo
que dupten en dita suplicació que·s fassen regonéxer las sedas venen retortas fora regna perquè
se veja si aquellas són falsas y no tenen las qualitats degudas és cert tenen raó, ab què ells comensen per casa sua, y és castigant y permetent
que sos confrares las obran de mala qualitat
com ells mateixos de sa suplicació diuhen y d’exa manera sesaria lo dany ponderan y aleshoras
tota la culpa se poria tribuir als velluters, perquè
la seda és retorta ab les qualitats degudas, també
tots los teixits seran de la qualitat deven ser,
perquè el primer mòvil y fonament de tot consisteix en què ells retorsen las sedas amb la qualitat deu ser. De tot lo sobredit appar resulta per
no fer novedats alora que ha molts anys no s’és
moguda. Y per totas las rahons ja ponderades
poder escusar lo il·lustríssim consistori ab publicar la pretesa crida, que ademés de què dits retorsedors poden remediar, cumplen a sa obligació lo temps en lo que tot ho ha de guiar, que
bonament se pot créurer que quant se féu dita
constitució no hi havia tant abús de ditas robas
forasteras que venen a llevar lo víurer y sustento
dels pobres velluters y retorsadors y altres estaments. Y en exa conformitat ho sentim per la
posició que tenim de dites coses, per rahó de
l’exercici de nostres respective oficis, que passen
de molt més de trenta anys nos trobam en lo
exercici de aquells. Y també per haver-nos informata //357r // ab personas pràticas del concurs y
obra de las dalt ditas robas. Y haxí ho firmam de
nostres propries mans, vuy en Barcelona als 6 de
juliol, 1680. Joseph de Olzina y Riusech, donzell, regent lo llibre del manifest de la Bolla de
Barcelona. Joseph Roca, mercader, credenser
de sedas de la Bolla de Barcelona.»

a. a continuació una requisició transcrita a l’Apèndix 2, pàg.
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En aquest matex die me han ordenat ses senyories a mi, scrivà major del General, cusís en lo
present dietari un acte de requesta presentat
instant lo procurador fiscal del general al rector
y reverent comunitat de Nostra Senyora del Pi
de la present ciutat, lo qual és assí cusit, signat
de lletra A y del thenor següent:
«Noverinta universi quod anno a Nativitate Domini MDCLXXX, die vero VIII mensis julii, eiusdem anni intitulata, presente et ad hec vocato atque requisito me, Joanne Argila, secretario et
scriba majore Generalis principatus Cathalonie,
et presentibus eciam Anthonio Cathala, negociatorie ville de Llansa, diocessis Gerunde, et Jacintho Malla, textore lini, dictae villae, et Vincencio
Gavarro, scriptore Barchinone, quem in his interfuit vice et loco dicti Joannis Argila, pro testibus ad ista vocatis specialiter et assumptis doctor
Joannes Quadras, fisci procurator Generalis Cathalonie, constitutus et cetera, personaliter coram
et ante presenciam reverendorum Philipi Vilaseca et Jacobi Colls, // 357v // presbiterorum beneficiatorum ecclessie parroquialis Beata Maria de
Pinu presentis civitatis et procuratorem reverenda comunitatis dicte parrochialis ecclessia personaliter repertorum in dicta ecclessia parrochiali,
entre las dos y las tres de la tarda, qui dicto nomine eisdem obtulit et pressentavit et seu per me
dictum scribam maiorem sive scriptorem obtulere
et presentare, publice petiit et requisivit quandam in scriptis papiri requisicionis scedulam thenoris sequentis: «Molt bé sab y ignorar no poden
vostres mercés, et cetera». Inseratur copia cuius
eisdem traddit et liberavit quaquidem papiri requisiciones scedula sic ut predicta oblata et presentata. Illico dicti reverendi Philipo Vilaseca et
Jacobi Coll, verbo respondendo, dixerunt quod
rettinebant sibi terminum iuris ad respondendum de quibus ita per actis, gestis et secutis. Illico
dictus Joannes Quadras, dicto nomine, petiit et
requisivit nunc et plura publicum seu publica
consimilia instrumenta per me, dictum et infrascriptum scribam maiorem, fieri dari, tradi, atque liberari. Que fuerunt acta Barcelona sub
anno, die, mense et loco predictis, presente me dicto scriba maiore et presentibus eciam testibus predictis ad presencia vocatis specialiter et assumptis
pro ut superius continetur.»
358r

Barcelona, com a més donant en lo encant públich per lo trienni que ha comensat lo primer
die del corrent mes de juliol y fins a lo derrer die
del mes de juny del any 1683, per preu de trenta
set mília lliures per quiscun any, y per tots los
tres anys, per una vegada tantsolament, havent
promès antes a Joseph Roig, corredor de orella,
sinch-centas lliures de axaus per ésser-se posat
en dita de trenta-y-sis mília lliures, segons relació feta per Joseph Iglésias, corredor de coll públich y jurat ministre del General.
Divendres, a XII. En aquest die són baxats ses
senyories, consitorialment, ab // 358v // cotxes,
companyats de molts officials del General y casa
de la Deputació, en la casa del General a effecte
de arrendar les Bolles que no estaven arrendades. Y ha donat possessió dels drets de plom y
sagell de sera de la Bolla de Barcelona y sa
col·lecta a Jaume Arades, velluter, ciutadà de
Barcelona. Y li han entregat los encunys, tanalles y dits arreus per al ministeri de dita Bolla per
dit Arades arrendada per lo trienni que ha comensat lo primer die del present y corrent mes
de juliol y finirà lo derrer die del mes de juny,
1683. E lo dit Jaume Arades ha acceptada la
dita possessió. Per dit effecte se és entregat del
següent: Primo, una tanalla per arrencar ploms.
Ítem, un encuny de guarda de tessoro y altre de
demuns. Ítem, una bossa per fer las passadas.
Ítem, una clau del taulell. Ítem, altra clau del
piló. Ítem, altra clau del almari. Ítem, un encuny de paga. Ítem, un martell, tres famellas y
dos manifests al calax del piló. Ítem, un encuny
de rams y altre de guarda. Ítem, dos claus de la
receptoria de Bolla. Ítem, una clau del credenser dels draps. Ítem, altre clau del credenser de
las sedas. Ítem, lo piló de la tanalla ab los encunys y martell. En què són estats presents per
testimonis Joseph Cortès y Pau Sayol, verguers
de ses senyories.
359r

Dijous, a XI. En aquest die són baixats ses senyories, consistorialment, ab cotxes, en la casa del
General de la present ciutat a effecte de arrendar
las Bollas de Barcelona y altres que faltan arrendar. Y han fet arrendament dels drets de plom y
sagell de cera de la Bolla de Barcelona y sa
col·lecta ha Jaume Harades, velluter, ciutadà de
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
356v i 357r del trienni 1677-1680.
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En aquest mateix die, a las sinch horas de la tarda, ses senyories, consistorialment, ajuntats en
la present casa de la Deputació, ab assistència
dels magnífichs assessors y advocat fiscal del General, ordinaris de dita present casa, scrivà major y secretari de aquella y testimonis devall
scrits, volent posar en execució lo capitulat en la
concòrdia feta y firmada entre los molt il·lustres
senyors deputats y acrehadors censalistas del
General de Catalunya, inseguint la deliberació
lo die de vuy presa en fer extracció per la quantitat de vint-y-sis mília lliures en lo modo y forma
en la dita concòrdia especificat, contengut y expressat, ço és, de tretse mília lliures per los acreadors que han remès y condonat las pencions de
sos respective censals y las restants tretse mília
lliures per los dits acrehadors que no han condonat aquellas, són los següents:

359v

Acreadors condonats:
Primo: Bonet Verdera, prebera, en Barcelona
residint, Theodoro Garrabou, habitant en lo
lloch de Orta, territori de Barcelona.
Ítem, Joseph de Navel, ciutadà honrat de Barcelona.
Ítem, Catharina Ferran, viuda.
Ítem, don Francisco Blanas y Centellas, compte
de Centellas.
Ítem, dona Gerònima Tost y Granollachs.
Ítem, Joseph Saurina, apothecari.
Ítem, lo doctor Magí Honofre Estalella.
Ítem, Joseph Pastor.
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Achreadors censalistas que no han condonat:
Primo, Honofre Llobet. Juny. Foli 235 ... 3
lliures.
Ítem, successors de micer Bernat Sala. Janer.
Foli 202 ... 4 lliures, 9 sous.
Ítem, convent dels Àngels de la present ciutat.
Maig. Foli 698 ... 50 lliures.
Ítem, convent de Junqueras. Maig. Foli 531 ...
10 lliures.
Ítem, Bonaventura de Gualbes. Juliol. Foli
1.428 ... 30 lliures.
Ítem, causa pia de Pou. Maig. Foli 631 ... 12
lliures.
Ítem, convent de Junqueras. Maig. Foli 69 ... 6
lliures, 14 sous.
Ítem, Maria Romeu y Modolell. Juny. Foli 509
... 3 lliures, 10 sous.
Ítem, capítol de la Seu de la present ciutat. Octubre. Foli 256 ... 9 lliures, 11 sous, 20.
Ítem, comunitat de Santa Maria del Mar. Mars.
Foli, 640 ... 32 lliures, 13 sous, 6.
Ítem, administradors de la capella de Sant Sever
de la Seu de Barcelona. Abril. Foli 139 ... 4 lliures.
Ítem, confraria de Nostra Senyora de la Concepció. // 360r // Juny. Foli 768 ... 2 lliures, 17
sous, 9.
Ítem, benefici de Santa Magdalena en lo convent de las Magdalenas de la present ciutat. Juliol. Foli 879 ... 18 lliures.
Ítem, dona Madalena Fàbregas y Torras. Juliol.
Foli 618 ... 9 lliures, 7 sous, 6.
Ítem, convent dels Àngels. Agost. Foli 379 ...
10 lliures.
Ítem, aniversaris comuns de la Seu de Barcelona. Janer. Foli 60 ... 75 lliures.
Ítem, Eleanor de Agullana y Çabater. Juliol.
Foli 1.407 ... 50 lliures.
Ítem, comunitat de Sant Miquel de la present
ciutat. Agost. Foli 470 ... 4 lliures, 10 sous, 11.
Ítem, Pere Planell. Setembre. Foli 209 ... 11
lliures, 17 sous, 2.
Ítem, dona Eleonor de Agullana y Çabater.
Agost. Foli 909 ... 75 lliures.
Ítem, administradors dels infants òrfens de la
present ciutat. Desembre. Foli 340 ... 14 lliures.
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Ítem, administradors de la heretat de Gerònim
Sant Just eo lo convent del Carme de la present
ciutat. Setembre. Foli 124 ... 10 lliures.
Ítem, comunitat de Sant Miquel de la present
ciutat. Janer. Foli 385 ... 15 lliures.
Ítem, monestir de Santa Clara. Janer. Foli 228
... 3 lliures, 2 sous, 6.
Ítem, convent de Nostra Senyora de Montserrat. Maig. [Foli] 308 ... 9 lliures, 5 sous.
Ítem, camareria de Sant Salvador de Breda.
Maig. Foli 389 ... 6 lliures, 8 sous.
Ítem, hospital de Santa Creu. Setembre. Foli
170 ... 4 lliures, 15 sous.
Ítem, bassí dels vergonyants de Sant Just y Sant
Pastor de Barcelona. Setembre. Foli 553 ... 2
lliures, 10 sous.
Ítem, hospital de Sant Sever. Maig. Foli 646 ...
16 lliures.
Ítem, Hospital de Misericòrdia. Setembre. Foli
431 ... 28 lliures, 6 sous.
Ítem, benefici de Santa Catherina y Santa Clara
en la Seu de Barcelona. Agost. Foli 473 ... 9
lliures, 1 sou.
Ítem, mansa de la Seu de la present ciutat. Juliol. Foli 120 ... 12 lliures, 10 sous.
Ítem, comunitat de Sant Just y Sant Pastor. Octubre. Foli 729 ... 2 lliures, 10 sous.
Ítem, convent de Sant Gerònim de la Murtra.
Foli 512 ... 10 lliures.
Ítem, prior y canonge Joseph Ximenis y de
Monradon. Octubre. Foli 801 ... 85 lliures.
Disapte, a XIII. En aquest die me han ordenat a
mi, scrivàa // 361r // major del General de Catalunya, cusís en lo present dietari una certificatòria del doctor en medicina Pau Fuster ab la qual
fa fe com ab la malaltia del doctor Pau Henrrich, guarda ordinària del portal de Sant Anthoni de la present ciutat, ha durat des de 6 de
maig proppassat fins als vuyt del present y corrent mes de juliol, com més llargament en dita
certificatòria és de véurer, que és assí cusida,
signada de lletra A.
En aquest mateix die me han ordenat ses senyories a mi, scrivà major del General, cusís en lo
present dietari dos vots fets per los magnífichs
assessors y advocat fiscal ordinari del General y
present casa de la Deputació, lo un acerca lo
que per ses senyories los fonch consultat lo die
de trenta de juny pròxim passat en orde si podien ses senyories donar axaus en lo arrendament de la Bolla de Barcelona, la qual se estave
subastant des del mes de janer fins lo dit die de
vint-y-dos de juny, ab lo qual declaran que és lícit donar axaus en la forma acostumada, com
més llargament ab dit vot és de véurer, lo qual
a. a continuació una certificació transcrita a l’Apèndix 2,
pàg. 1383.
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és assí cusit, signat de lletra B y del thenor següent:
«Consultana lo il·lustríssim y molt il·lustres senyors deputats y oÿdors del General de Catalunya als assessors y advocat fiscal del General si
és lícit y permès al il·lustríssim consistori donar
axaus en lo arrendament de la Bolla de Barcelona, la qual se està subastant des del mes de janer
ensà y fins vuy no·s troba de arrendament fins
vuy sinó és trenta milia lliures per any, tenint
notícia que si se donan axaus hi havia persona
qui aumentaria lo preu de dit arrendament.
Los assessors y advocat fiscal, vista la relació feta
lo die present per Joseph Saurina, Joseph Iglésias y Ramon Ferrer, corredors // 361v // de coll,
jurats y ministres del General, vista també la relació per Joseph Alzina y Riusech, donsell, regent lo llibre del Manifest de la Bolla de Barcelona, y de Joseph Roca, mercader, credenser de
sedas, vista també la relació feta per lo magnífich Erasma de Lana y Fontanet, racional de la
present casa, y vist y attès lo capítol de Cort
que·s llig en lo llibre dels Quatre Senyals, folis
256 y 257, són de vot y parer que, havent-se fetas totas las diligèncias referidas en la relació
dels dits corredors y que no se·y ha trobat major
dita de trenta milia lliures y attès que no hi ha
esperança de major dita sens haver·i axaus, y
que donant axaus se pot sperar major dita, que
tot ha de redundar en utilitat del General, y
attès que en semblants casos los antecessors de
vostra senyoria han acostumat donar axaus,
com apar en lo dietari del trienni 1653, entre
los folis 167 y 168, y en lo llibre de las Deliberacions de trienni 1659, als onse juliol, 1662, que
lo il·lustríssim consistori pot y li és lícit donar
axaus ab report y en la forma acostumada feren
semblants casos. Guitart, assessor. Blanxart, assessor subrogatus. Figuerola, fiscis Generalis advocatus.»
Lo altre, aserca lo que fonch consultat a dits assessors y fiscal als deu del corrent antes de lliurar
lo arrendament de la Bolla de Barcelona, si és lícit y permès a ses senyories manar lliurar lo
arrendament de la Bolla de Barcelona per preu
de trenta-set mília lliures per quiscun any, ab
mil y quatre-centas lliures de axaus, no obstant
estar arrendada la dita Bolla lo trienni antecedentb // 362r // per preu de trenta-vuyt mil y
sinch-centas lliuras, ab la qual declaran que poden ses senyories lliurar la dita Bolla per lo dit
preu de 37.000 lliures, ab los dits axaus de
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
360v i 361r del trienni 1677-1680.
b. a continuació una certificació transcrita a l’Apèndix 2,
pàg. 1384.
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1.400 lliures, com més llargament ab dit vot és
de véurer, lo qual és assí cusit, signat de lletra C,
y del thenor següent:
Vota.
Consultan lo il·lustríssim y molt il·lustres senyors diputats y oÿdors del General de Catalunya als assessors y advocat fiscal del General si és
lícit y permès al il·lustríssim consistori manar
lliurar lo arrendament de la Bolla de Barcelona
per lo preu de 37.000 lliures per quiscun any,
ab axaus de 1.400 lliures, per una vegada tantsolament, attès que en lo trienni pròxim passat
lo dit arrendament valia 38.500 lliures.
Los assessors y advocat fiscal, vista la relació feta
lo die present per Joseph Saurina, Joseph Iglésias y Ramon Ferrer, corredors de coll jurats y
ministres del General, vista també la relació fet
per Joseph Alzina y Riusech, donsell, regint lo
llibre del Manifest de la Bolla de Barcelona, y de
Joseph Roca, mercader, credenser de sedas, vista també la relació feta per lo magnífich Erasma
de Lana y Fontanet, racional de la present casa,
totas fetas als 30 de juny pròxim passat, y attès
de la relasió per dits corredors jurats feta, consta
ésser-se fetas totas las diligensias per a arrendar
lo dret de Bolla donant axaus en dos diffarents
ocasions y a mitjas ditas, y ademés fer enténdrer
secretament als qui tenian ganas de péndrer lo
dit arrendaent no haver trobat major dita en dit
arrendament que la alt referida que és de trentaset milia lliures, ab // 362v // axaus de mil y quatre-centas lliures, y attès que dita relació dels
dits Joseph Alzina y Riusech y de Joseph Roca,
officials del General, consta que és de major
conveniènsia per lo General lo tenir arrendadas
las Bollas que no administrant-se-las per si, estimam ab dita de 30.000 lliures, y attès que de la
relació feta per dit magnífich Erasma de Lana,
racional, de la present casa, consta que també
redunda en major benefici al General lo tenir
arrendadas las Bollas que no administrar-se-las
per si, y també de dita relació consta que en
temps que se ha adminstradas ditas Bollas de
per si no ha resultat en profit y utilitat de dit
General la quantitat de trenta mília lliures, y
attès que no se han trobat disposició alguna de
capítol de Cort per la qual sie prohibit al il·lustríssim consistori lo arrendar a menos preu del
que estava, ans consta ab deliberació feta las
sinch de maig de 1660, ab vot de assessors y dit
fiscal, fou arrendada la Bolla de Girona ab menos preu del que estava arrendada, no trobars’hi més, havent fet las diligèncias possibles y offert axaus y axí mateix attès que·s considera
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
361v i 362r del trienni 1677-1680.

ésser vistos al General lo arrendar ditas Bollas en
dit preu de trenta set mília lliures, y attès que no
se ha trobat altra major dita no obstant totas las
ditas fetas al referidas, que pot lo il·lustríssim
consistori lliurar eo arrendar las ditas Bollas de
Barcelona per lo dit preu de 37.000 lliures, ab
los dits axaus de mil y quatre-centes lliures.
Guitart, assessor. Blanxart, assessor subrogatus.
Figuerola, fisci Generalis advocatus.»a
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En aquest mateix die lo magnífich racional, per
estar ocupats ses senyories, és baxat a la lotja de
la Mar per fer continuar de encantar algunas
Bollas foranas que no estavan arrendadas.
En aquest matex die me han ordenat ses senyories a mi, scrivà major del General, cusís en lo
present dietari los dos memorials que per medi
de Balthesar Oriol y Marcer, scrivà de manament y secretari de província, han rebut de part
de sa excel·lència de las insiculacions de deputats y oÿdors y dels officis de la present casa per
a la extracció pròxim fahedora de deputats y oÿdors, com és acostumat, los quals memorials
són assí cusits, signats de lletras E et F. Y axí mateix, un decret que han rebut ab què ordena sa
excel·lència li proposen subjectes per a laa //364r
// inseculació de un lloc de procurador militar
de la vegaria de Cervera que vacca per renunciació del doctor don Rafel de Moxó, com en dit
decret és de véurer, que·s signat de lletra G.

Dilluns, a XV. En aquest die me han ordenat ses
senyories a mi, scrivà major del General, cusís
en lo present dietari una relació del magnífich
racional del General y present casa de la Deputació acerca de si Bonaventura Brossa y Francisco Brossa, son fill, són debitors al General, per
quant lo dit Francisco Brossa esposa recobrar
aquellas tres-centes vuytanta-y-una lliura, quinse sous y hu, que per los tudors y curadors dels
pubills Aguilars foren revoltada en la taula de la
present ciutat a ses senyories de aquellas 769
lliures, 15 sous, y que per los molt il·lustres senyors deputats antesesors de ses senyories foren
girades en la dita taula, per lo preu de aquel
censal, de penció tres-cents vuytanta y vuyt
sous, pagador als 9 de noembre, que dits tudors
y curadors sortajaren en la extracció de censal
feta en lo mes de maig, 1673, la qual relació és
signada de lletra A.
E aquest mateix die, per medi del sínich del General, han enviat ses senyories al excel·lentíssim
senyor llochtinent y capità general de sa magestat, Déu lo guarde, en lo present Principat, los
papers següents: primo, una proposició de subjectes dels llochs vaccants de deputats y oÿdors
des de 31 de maig pròxim passat fins lo die present, // 363v // la qual és assí cusida, signada de
lletra B. E més, dos proposicions de subjectes per
als sinch officis de deputats locals presos en la real
reserva, la una per a la provisió fahedora de dits
officis per a sa magestat, Déu lo guarde, la qual és
signada de lletra C, y la altre per a la provisió fahedora per sa magestat en lo interim, que sa magestat pren resolució en la provisió de dits sinch
officis, la qual és assí cusida, signada de lletra D.

Dimecres, a XVII. En aquest die Macià Marsal,
notari públic de Barcelona, albaraner de la Bolla
de la present ciutat, constituït personalment en
lo consistori de ses senyories, ha renunciat lo dit
offici de albaraner en mà y poder de ses senyories y en cap del doctor en medicina Ignasi Juliol, per ser altre dels officis antichs que·s poden
véndrer y alienar. E ses senyories han acceptada
dita renunciació si y en quant per capítols y actes de Cort los és lícit y permès. Essent presnets
per testimonis lo doctor micer Francesch
Campderrós y Pau Sayol, verguer de ses senyories.
En aquest mateix die me han ordenat ses senyories a mi, scrivà major del General, cusís en lo
prsent dietari las inseculacions dels llochs vaccants de deputats y oÿdors des de trenta-y-hu
de maig que·s féu la proposició dels llochs vaccants a sa magestat fins lo die present, lo qual
decret és assí cusit, signat de lletra A.

En aquest mateix die me han ordenat ses senyories a mi, scrivà major del General del Catalunya, cusís en lo present dietari una certificatòria
del doctor en medicina Joan Alòs ab la qual fa fe
com la indisposició de Ramon Cortada, credenser dels drets de la Bolla de Barcelona, persevera, imposibilitan-se de poder acudir a la servitut
de la obligació de son offici, com més llargament en dita certificatòria és de véurer, que·s
assí cusida, signada de lletra E.

En aquest mateix die me han ordenat ses senyories a mi, scrivà major del General, cusís en lo
present dietari un decret de sa excel·lència ab
què ordena se li proposen subjectes per un lloch
de deputat militar noble de la vegueria de Vich
que vacca per renunciació feta per lo noble y
amat conceller de la real magestat, don Ramon
Oms y de Santa Pau. Y axí mateix que li proposen subjectes per a la insaculació de un lloch de
deputat militar en què venia inseculat per sa magestat lo noble don Joan de Orozco, marquès
de Mortara y Çarreal, que vaca per no haver tinguda la hedat que requireix lo dit il·lustríssim

a. a continuació una relació transcrita a l’Apèndix 2, pàg.
1384.

a. a continuació vuit documents transcrits a l’Apèndix 2,
pàgs. 1385-1390.

364v

423

[ 1680 ]

[ 1680 ]

don Joan de Orozco, marquès de Mortara y
Çarreal, com en dit decret més llargament és de
véurer, lo qual és assí cusit, signat de lletra B.
En aquest matex die, per medi del síndich del
General, han enviat ses senyories al excel·lentíssim senyor llochtinent y capità general de sa
magestat, Déu lo guarde, una proposició de
subjectes per la inseculació dels dos llochs de
deputats militar de què se fa menció en la present jornada, la qual proposició és assí cusida,
signada de lletra C. Y la nominació per als sobredits dos llochs per sa excel·lència feta, la qual
nominació conté que don Joan de Lanuza, encara que sie noble puga ser inseculat com a
mossèn, com en aquella és de véurer, la qual és
assí cusida, signada de lletra D.
En aquest mateix die, lo magnífich racional de
la present casa del General y Bolla de la present
ciutat, per fer continuar a encantar las quatre
Bollas faltan a encantar.a
365r

En aquest mateix die me han ordenat ses senyories a mi, scrivà major del General, cusís en lo
present dietari dos decrets de sa excel·lència, lo
un per a què don Francisco Palau y Torralla, encara que noble puga ser insiculat com a mossèn,
y lo altre per a què don Joseph Galceran de Cartellà, encara que noble puga axí matex ser insicultat com a mossèn, los quals decrets són signats de lletras E et F.
Dijous, a XVIII. En aquest die me han ordenat
ses senyories a mi, scrivà major del General, cusís en lo present dietari una súplica en llur consistori presentada per part del síndich dels retorsadors de seda ab la qual demanan que ses
senyories fassen publicar las cridas que disposa
lo capítol 36 de las Corts del any 1599 per a què
los velluters treballen las robas segons disposició de dit capítol, ab lo vot dels magnífichs assessors de la present casa ab què aconsellavan
que per ara poden y deven ses senyories suspèndrer la publicació de ditas cridas, com tot en
dita súplica y vot és de véurer, que·s assí cusit,
signat de lletra G y del thenor següent:
«Il·lustríssimb senyor.
Experimentant-se lo gran dany se ocasionan a
tot lo // 365v // Principat de què los velluters
obrassen los velluts, domassos, satins, tafetans y
demés robas, curtas y mancas de compte per no
posar-hi tota la seda necessària, y altrament fou
a. a continuació cinc documents transcrits a l’Apèndix 2,
pàgs. 1391-1392.
b. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
364v i 365r del trienni 1677-1680.
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en las Corts del any 1599, en lo capítol, ço és,
36, de las constitucions de dit any, ordenat lo
modo ab què ditas robas de seda havian de ferse y texir-se, per a evitar-se dit dany de ser curtas
y mancas de compte, ordenant-se a la fi de la
dita constitució que aquella fos tots los anys una
vegada publicada per tots los llochs públichs de
la present ciutat y caps de vegueria, conforme
més llargament en la dita constitució és de véurer, a la qual, si et quatenus etcètera se ha relació, y com haja anys que la dita crida o publicació de dita constitució no seria feta y vuy en dia
y de anys a esta part se experimente que no sols
no cumplan los dits velluters en lo texir ditas robas ab lo que en dita constitució està ordenat, a
effecte de què las ditas robas no sian o no·s fessen curtas y mancas de compte, però encara que
han trobat y posan en execució cada dia un nou
modo de fer ditas robas curtas y mancas de
compte de seda, que és lo fer-se per alguns officials retorsedors de seda retòrser las sedas que
treballan molt menos del que és just y està ordenat per las ordinacions de la confraria del retorsedors de seda, als quals officials retorsedors,
havent penyorat los proms de dita confraria diferents vegades y així impedir que dits velluters
poguessen treballar ab seda falsament y menos
del que és just retorta, ha occasionat que dits
velluters, per continuar lo dit son mal obrar y
texir las ditas robas, envian a sercar fora // 366r
// regne sedas, axí mal y com ells volen retornàs.
Y lo treballar dits velluters las ditas robas ab sedas retortas menos del que és just y contra lo
modo ab què està ordenat en las ordinacions de
la dita confraria dels retorsedors sie directament
contra lo disposat en la dita constitució, que
disposa y ordena que las ditas robas no·s fassen
ni obren curtas y mancas de compte, y obrantse ab ditas sedas menos retortas és cert venen a
aixir curtas y mancas de compte, com se offereix
donar-ne informació. Per ço, lo síndich de la
confraria dels retorsedors de seda de la present
ciutat, en nom de aquella, per son interès té en
què la dita constitució sie observada, no treballant-se per los valluters ditas robas sinó en la
conformitat que en aquella se ordena, y axí ab
las sedas retortas en deguda forma, a vostra
il·lustrissima suplica, mane y ordene publicar la
dita constitució ab pública crida en la forma que
aquella disposa, y posar la dita constitució en
deguda observansa. Y per dit effecte sempre que
succehesca venir sedas de fora regne manar ésser aquellas regonegudas y visuradas per si estan
aquellas ben retortas, y si, treballant-se de ellas,
se farian las robas curtas y mancas de compte.
Tot lo que, a més de ser just y de obligasió jurada de vostra illustríssima, ho rebrà la dita confraria a mercè. Officio et cetera. Altissimus et cetera. De Carda.»

«Oblata die XVIII junii, MDCLXXX, in consistorio,
et cetera. Et domini deputati intervinientibus
dominis auditoribus computorum commisserunt
predictam magnificis assessoribus Generalis Catalonie ad effectum recipiendi informacionem
oblatam et postea // 366v // relacionem in scriptis
faciant. Joannes Argila, scriva maioris Generalis
Cathalonie.»
«Vista la present súplica donada per part de la
confraria dels retorsedors de seda de la present
ciutat y lo contengut en aquella, vist lo capítol
36 de las constitucions del any 1599, vista la
exortació en ordre a dit capítol feta per los molt
il·lustres senyors visitadors de la Visita feta del
trienni pròxim passat, vista una relació feta per
Joseph de Olzina y Riusech, regint lo llibre del
Manifest de la Bolla de Barcelona y per Joseph
Roca, mercader, credenser de sedas de la Bolla
de Barcelona, en jornada de sis de juliol, 1680,
de orde de vostra il·lustrissima, que·s troba continuada en lo dietari corrent sots jornada de 8
del corrent mes, vista la comició al peu de la dalt
dita suplicació feta als assessors infrascrits per a
què relassió fassen en escrits de llur sentir, vist
tot lo que se ha pogut véurer, attès que lo que
ab dita súplica se demana ve a ésser que·s manen
publicar las cridas que disposa lo dalt dit capítol
36 de las contitucions del any 1599, y consta de
las rahons llargament ponderadas ab la dalt dita
relació feta per dits Olzina y Roca que lo contengut en dit capítol mirat lo estat present no
pot ser de útil, saltim lo fer-se las cridas en
aquell expressades, màxime que, considerant
que no consta haver-se fet aquellas de esta part
de molts anys, consta de la dalt dita exortasió de
visita que se exorta // 367r // a vostra senyoria
il·lustríssima que si li apareixia fos de conveniència manàs publicar ditas cridas, consta de la
dalt dita relació feta per los dits Olzina y Roca
que lo fer-se ditas cridas no sols no és de conveniènsia però encara que lo fer-se aquellas resultaria a dany y prejudici públich, per so y altrament, los assessors infrascrits, ab intervensió del
advocat fiscal, dien y fan relació a vostra senyoria illustrissima que per ara pot y deu deixar de
manar lo publicar-se ditas pretesas cridas, y que
deuria vostra senyoria illustrissima exortar a dits
retorsedors que ells, per sa part, procuren que
tots los confrares de llur confraria retorsen las
sedas ab la qualitat deu ser, que de eixa manera
se evitaran alguns danys que de no fer-ho se segueixen en la obra de aquellas, considerat lo
que diuhen los dalt dits Olzina y Roca en la dalt
dita relació. Y axí ho senten, vuy a 18 de juliol
del any 1680. Guitart, assessor. Blanxart, assessor subrogatus.»
Divendres, a XVIIII. En aquest die, a las sinch
horas de la tarda, hi hagué brassos en la present
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casa de la Deputació per a fer extracció de nou
personas per habilitadors, tres de cada estament, so és, ecclesiàstich, militar y real, conforme disposició de capítols de Cort, per habilitar
las personas que podan ser insiculades a deputats y oÿdors de comptes. Y serviren //367v // de
brassos los testimonis que foren los següents,
per lo estament ecclessiàstich, los senyors: don
Anton Sayol, Francesch Maymó, canonges de la
Seu de Barcelona, fra Aquilino de Nadal; per lo
estament militar, los senyors: Miquel de Pallarès, mossèn Gerònim Novell y Bartrolà, mossèn Bernat Escues y Ferrer; per lo estament real,
los senyors: mossèn Matheu Sentís, ciutedà
honrat de Barcelona, lo doctor Francisco Florit,
ciutedà honrat, lo doctor Bonaventura Braco,
ciutadà honrrat.
E seguidament, en presència de dits brassos, ses
senyories feren extracció de nou personas, tres
de cada estament: ecclesiàstich, militar y real, en
habilitadors, ço és, per lo estament ecclesiàstich,
los senyors: lo ardiaca y canonge de Lleyda Pere
Carreras, // 368r // lo doctor Esteve Mercadal,
ardiaca major y canonge de la Seu de Vich, lo
doctor Joseph Sastre y Prats, abat de Sant Pau;
per lo estament militar, los senyors: mossèn
Bernat Gaver, mossèn Balthasar Oriol y Marcer,
menor, mossèn Llorens Farnás; per lo estament
real, los senyors: mossèn Ignasi Pujol, mossèn
Maurici Rechs y Gallart, mestre Ramon Fontana.
En aquest mateix die lo magnífich racional de la
present casa és baxat en la casa del General y
Bolla de la present ciutat per fer continuar a encantar las quatre Bollas faltan a arrendar.
Disapte, a XX. En aquest die Pau Borés, notari
causídich ciutedà de Barcelona, com a procurador de la reverent priora y convent de las // 368v
// Gerònimas de la present ciutat, consta de sa
procura en poder de Pere Màrtir Llunell, notari
de Barcelona, als nou de janer proppassat, en dit
nom, constituït personalment en lo consistori
de ses senyories, ha jurat com havent fetas las
degudas diligèncias en sercar lo original de la
creació de aquell censal, de preu dos-centas lliures, en que sortejà la dita priora y convent de la
extracció de censals per ses senyories feta als
vint de novembre pròxim passat, y no ha pogut
trobar dits actes.
En aquest mateix die, a les deu horas de la matinada, se ajuntaren en la present casa los sobredits senyors habilitadors demunt continuats per
a fer la habilitació dels que poden concórrer en
la extracció fahedora lo die de vint-y-dos del corrent de deputats y oÿdors de comptes y han jurat a Nostre Senyor Déu y als seus Sants Quatre
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Evangelis que se hauran bé y lealment en lo
exercici de dita habilitació Y després de haver
feta la solita y acostumada protesta los militars y
reals en lo modo de assentar-se, oÿren sentència
de excomunicació, del thenor següent:
«Nos, don Ludovicus de Josa, archidiaconus Beata
Marie de Mari et canonici Sancta Sedis Barchinone, officialis et vicarius generalis pro illustrissimo
et reverendissimo domino Barchinonensis episcopo, monemus vos, admodum illustres dominos fratrem Josephum Sastre et Prats, abbatem Sancti
Pauli de Campo, doctorema //369r // Estephanum
Mercadal, archidiaconum Sedis Vicensi, et Petrum Carreras, archidiaconum et canonicum Sedis Illerde, pro estamento ecclesiastico, dompnum
Bernardum Gava, dompnum Laurencium Farnes et Balthesarem Oriol et Mercer, minorem, pro
estamento militari, Mauricium Rech et Gallart,
civem honoratum Barchinona, Ignacium Pujol,
civem honoratum Gerunde, et Raymundum Fontana, medicina doctorem, pro estamento regali,
habilitatores iuxta formam capitulo 85 nova reformationes extractos, quas bene et legaliter vos
habeatis in exercicio vestra habilitacionis facienda de his qui concurrere possint vel non in deputatos et auditores computorum eiusdem Generalis in
extraccioni facienda iuxta Deum et conciencias
vestras, et pro his auditis excomunicacionis sentenciam quam in vos et quemlibet vestrum contrafacientem seu contrafacientes trina canonica monicione premissa, fecimus et promulgamus in his
scriptis.»
En aquest mateix die, per medi del doctor fra
Joseph Sastre y Prats, abat de Sant Pau, y mossèn Balthesar Oriol y Marcer, habilitadors extrets per la habilitació de las personas insiculadas en deputats y oÿdors per la extracció de
pròxim fahedora, fou reportat al excel·lentíssim
llochtinent y capità general de sa magestat, que
Déu guarde, lo memorial de las personas inhabilitades per ses senyories y senyors de la Novena, lo qual és assí cusit, signat de lletra A, suplicant a sa excel·lència lo breu despaig per a què
se puga passar a la extracció de deputats y oÿdors. E poch aprés, tornats // 369v // que són estats los dits senyors habilitadors, han fet relació
que sa excel·lència havia fet de resposta que
procuraria despatxar tant prest com fos posible
lo dit memorial per a què se pogués passar a dita
extracció com ses senyories demanan.
Dilluns, a XXII. En aquest die és vingut Balthesar Oriol y Marcer, secretari de la provínsia, y ha
entregat a ses senyories lo decret en orde de las
personas inhabilitadas, lo qual decret és assí cua. a continuació un memorial transcrit a l’Apèndix 2, pàg.
1393.
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sit, signat de lletra B. Y és estat llegit a ses senyories y senyor de la Novena de habilitadors
per mi, scrivà major del General de Catalunya. Y
encontinent, després de la absolució és estada
donada a dits senyors de la novena per don
Lluís de Josa, oficial y vicari general, és estat
clos lo acte de dita habilitació, que seria entre
las nou y las deu horas de la matinada.
Poch aprés, ses senyories, consistorialment, ab
verguers ab masses, portant lo un verguer lo llibre de l’Ànima, sens portar la massa per anar
embarassat ab lo dit llibre, sóna // 370r // passats
ses senyories a la sala de Sant Jordi de la present
casa, a hont estava parada la taula llarga, per a
fer la extracció de deputats. Y fent dita extracció, segons forma del capítol de extraccions, per
al trienni que comensarà lo primer die del mes
de agost primer vinent del present y corrent any
mil sis-cents vuytanta, y serviren de testimonis
los següents, so és, per lo estament ecclesiàstich,
los senyors: don Anton Sayol, Francesch Maymó, canonges de la Seu de Barcelona, lo doctor
Francisco Noguer, canonge de la Seu de Gerona; per lo estament militar: Miquel de Pallarès,
mossèn Gerònim Novell y Bartrolà, mossèn
Bernat Vives y Ferrer; per lo estament real, los
senyors: mossèn Matheu Sentís, lo doctor Francisco Florit, lo doctor micer Joseph Costa, ciutedans honrats de Barcelona.
Y axí, en la sòlita y acostumada forma foren //
extrets los següents: deputat ecclesiàstich, lo doctor Joseph Sastre y Prats, abat de
Sant Pau; deputat militar, don Joan Amat y
Despalau; deputat real, mossèn Joan Batista
Parpinyà.
370v //

E feta la sobredita extracció, essent ja serca las
dotse horas, se disgregà lo sobredit acte. Y després, a las sinch horas de la tarda, se tornaren
juntar ses senyories y testimonis sobredits. Y en
lo terreplè dels tarongers, com és acostumat, se
féu la extracció de oÿdors de comptes per al dit
trienni 1680, segons la sobredita forma del capítol de extraccions. Y foren extrets, ço és, en
oÿdor ecclessiàstich, fra don Francisco de Ferrer, del orde de Sant Benet; oÿdor militar,
mossèn Joseph Meca y Cassador;b // 371r // oÿdor real, mestre Honofre Monsalvo.
En aquest mateix die, constituït personalment
en lo consistori de ses senyories lo doctor en
medicina Jacintho Andreu, ha fet relació, mitjensant jurament, com Joseph Blanch, altre dels
verguers de ses senyories, estave en lo llit detina. a continuació un decret transcrit a l’Apèndix 2, pàg. 1395.
b. a continuació una procura i una certificació transcrits a
l’Apèndix 2, pàgs. 1395-1396.

gut de malaltia corporal imposibilitat de poder
acudir a la obligasió de son offici.
Dimechres, a XXIIII. En aquest die, constituït
personalment en lo consistori de ses senyories,
lo reverent Jaume Riusech, en quiscun dret
doctor, com a procurador de Anthoni Bosch,
notari públich de la vila de la Bisbal, bisbat de
Gerona, tauler del General de dita vila, consta
de sa procura en poder de Joseph Nató, notari,
als 22 de juny pròxim passat de 1680, la qual és
assí cusida, signada de lletra A, en dit nom ha
renunciat en ma y poder de ses senyories lo dit
offici de tauler de dita vila de la Bisbal pure y líberament. E ses // 371v // senyories, verbo respondendo, dixerunt que admetian la dita renunciació si y en quant per capítols y actes de Cort
los és lícit y permès, essent presents per testimonis Francisco Paÿssa, verguer de ses senyories, y
Joseph Sauleda, cavaller.
En aquest mateix die fra Jaume Bosch, religiós
del monestir y convent de Nostra Senyora del
Carme de la present ciutat, com a procurador de
la reverent priora y convent de carmelitas calsadas de la present ciutat, com de sa procura consta en poder de Jaume Corbera, notari públich de
Barcelona, als X de febrer, 1678, de la qual ha
fet ocular ostensió a mi, scrivà major del General, en dit nom, constituït personalment devant
de ses senyories, ha jurat com havent fetas las degudas diligènsias per dita priora y convent en
sercar los actes de la original creasió de aquell
censal, de preu nou-centas lliures, en què sortejà
la dita priora y convent en la extracció de censals
per ses senyories feta als vint de noembre pròxim
passat, no ha pogut trobar los dits actes.
372r

Disapte,a XXVII. En aquest die, entre las deu y
las onse de la matinada, en la Sala dels Reys de la
present casa, fonch feta extracció, segons forma
de real decret, dels officis de altre dels assessors
y advocat fiscal del General y present casa de la
deputació, ço és, de assessors, en lloch y per
acabament del doctor don Francisco Meca y Vilalba, ardiaca y canonge de la Seu de Lleyda, y
de advocat fiscal per acabament del doctor Martí Figarola. Y han sortejat, so és, en lo de assessor, lo doctor micer Barnerdino Puig, y en lo de
advocat fiscal, lo doctor Rafel Llampillas.
Dilluns, a XXVIIII. En aquest die lo il·lustre senyor oÿdor ecclesiàstich és // 372v // baixat en la
Llotja de la mar de la present ciutat y en la casa
del General y s’és conferit en lo aposiento del
receptor dels fraus de aquella a effecte de regonéixer los fraus se havian comesos en lo present
y corrent mes de juliol. Y se han trobat los següents:
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Primo, vint canas de satí negre llis après de casa.
Francisco Cortina, velluter propri de Magí Mercader. Ítem, duas faldillas de Cádis, caballat
mitg cusidas, apresas de casa mestre Salvador
Vergés, sastre.
Dimecres, a XXXI. En aquest die me han ordenat
ses senyories a mi, scrivà major del General, cusís en lo present dietari una súplica del magnífich advocat fiscal aserca si mestre Honofre
Monsalvo, novament extret en lo offici o càrrech de oÿdor real, y un vot dels magnífichs assessors de la present casa, ab què declaran que
dit mestre Honofre Monsalvo deu ésser admès
en lo exercici del dit offici de oÿdor real, com
totas estas // 373r // cosas llargament són continuadas en la dita súplica y vots, la qual és signada de lletra A y del thenor següent:
«Il·lustríssima senyor. Per lo capítol 32 de les
Corts del any 1533 se troba disposat que ninguna persona puga ser insiculada en deputat ni oÿdor real del bras real sinó sols per aquella ciutat
per la que suportarà los càrrechs de aquella y
tindrà son domicili, y en cas transferirà dit son
domicili en altra ciutat, vila o lloch del present
Principat, després de transferit son domicili,
no·s puga lo tal insicular per aquella ciutat o vila
de a hont seria transferit, y en cas ho fos que sie
desensiculat. Així mateix, per lo capítol 62 del
nou redrés de les Corts del any 1599 se disposa
que per poder legítimament algú ésser inseculat
a deputat o oÿdor se requereix haver de tenir
son propi domicili en la vegaria, ciutat o vila per
la qual se fa la insiculació del lloch vaccant, altrament la tal insiculació és de ninguna efficàssia
y valor. Y com lo doctor en medicina Honofre
Monsalvo, de la present ciutat, novament extret
en oÿdor real, per trobar-se insiculat en un lloch
de la vila de Perpinyà, segons la nova notícia
previnguda al procurador fiscal del General de
Cathalunya, nunca haja tingut dit doctor Monsalvo son propi domicili en la dita vila de Perpinyà, antes ni en lo temps de dita sa insiculació,
ni ser natiu y natural de la present ciutat, com és
notori, y no obstant que dit doctor // 373v //
Monsalvo, després de sa insiculació ha concorregut en totes les extraccions sens que·s tropia
haver-se-li opposat excepció alguna, y no obstant també que se ha trobat en lo llibre de Conclusions de la present casa del any 1662 una
sentència feta per los tunch deputats y oÿdors
de consell dels magnífichs assessors de la present casa, dan-se per legítima la insiculació de
dit doctor Monsalvo, emperò com dita declaració sie contraria al disposat en dits capítols de
Cort, en lo qual las semblants declaracions no
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
372v i 373r del trienni 1677-1680.
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obsten ni se’n pot haver rahó alguna, segons lo
disposat en la constitució 10 y última, del títol
«De observar constitucions», y en lo capítol 60
del nou redrés, Corts 1599, dupta y repara lo
procurador fiscal de la present casa si a vista del
sobrereferit pot o no ser admès lo dit doctor
Monsalvo en la pocessió y exercici del offici de
oÿdor de comptes reals en quà és estat extret,
per lo que, desitjant lo procurador fiscal cumplir a la obligació de son offici y afectar lo afert
en lo fahedor, representa a vostra senyoria il·lustríssima lo dit dupte y reparo omni modo meliori
y suplica sie de son servey, atesa la gravedat de la
matèria participar dit dupte y reparo ab los
magnífichs assessors de la present casa, per a
què premeditada la matèria se puga péndrer la
ressolució que apareixerà més acertada en lo fahedor y per la observansa de dits capítols de
Cort, com així ho suplica // 374r // omni meliore
modo, los drets fiscals sempre salvos. Offici. Altissimus et cetera. Figuerola, assessor Generalis
subrogatus.»
«Oblata XXX julii, MDCLXXX, in consistorio. Et
domini deputati intervinientibus dominis auditoribus computorum commisserunt predicta
magnificus assessoribus Generalis Catalonnia
qui super suplicatis suum dotum prebeant in
scriptis Joannes Argila, scriva maioris Generalis
Catalonie.»
«Vist lo dupta o reparo proposat per lo procurador fiscal acerca si Honofre Monsalvo, en medicina doctor, de la present ciutat, pot ésser oÿdor
real del present principat de Catalunya, que lo
die de vint-y-dos del corrent mes sortejà en dit
offici, perquè aquell fou insiculat per la vila de
Perpinyà no tenint lo domicili necessari y requirit segons la disposició dels capítols de Cort citats en la formació del dupte per dit procurador
fiscal fet y proposat, y attès que consta que dit
doctor Honofre Monsalvo fou insiculat en lloch
de oÿdor real per la vila de Perpinyà als XVI del
mes de juliol del any 1659 per los diputats que
aleshores eran, y attès que ab la visita dels dits
deputats de dit trienni fou feta y formada querela sots número 48 per los dits diputats per haver
insiculat dit doctor Monsalvo contra disposició
dels capítols de Cort expressats en dit dupte, y
attès que la declaració de dita querela fou remesa als diputats y assessors del triennia, y attès //
374v // que fou per los dits diputats de dit trieni
ab los assessors que aleshores eran declarat ésser
ben insiculat y que no·s devia deliniar ni aborrar
del llibre del Ànima, ha ont estave descrit com
ha verdader insiculat, per los motius y rahons
ponderades en dita sentència a la qual se ha relació, donant ab ellas intel·ligència a tots los capí-

tols de Cort citats per lo dit procurador fiscal en
lo dit dupte proposat, y attès que la dita sentència es posada en cosa judicada perquè de aquella
no se’n suplica per part del fisch saltim que de
dita suplicació conste ni aja constat, y atessos los
effectes de la sentència en cosa judicada passada,
y attès que dit Monsalvo, després de ésser-se declarada y publicada la alt referida sentencia sempre ha concorregut y és estat abilitat en totas las
extraccions se són fetas de oïdor real foraster
sens contradicció del fisch y de persona alguna,
sens poder obstar lo dir que dita sentència seria
feta contra disposició de constitució de Catalunya y contra dels capítols de Cort, perquè dita
sentència no és directe ni indirecte contra disposició de capítol de Cort, per ço y altrament, los
infrascrits assessors, ab intervenció del advocat
fiscal, són de vot y parer que dit doctor Monsalvo deu ésser admès en lo exercici del offici de oÿdor real y que no se li deu fer impediment algú.
Guitart, assessor. Blanxart, assessor subrogatus.»
En aquest mateix die me han ordenat ses senyories a mi, // 375r // scrivà major del General de
Catalunya, cusís en lo present dietari un paper
han rebut de sa excel·lència, que·s assí cusit, signat de lletra B y del thenor següent:
«Ba.
He visto los dos memoriales de vuestra señoría sobre la execuçión de sentencias de la real visita tocantes a suspensiones del doctor Buenaventura
Tristany, juez de la regia corte, Dionís Corder,
alguacil real, según el tenor de las sentencias, y de
la misma manera contra Joseph Fortuny, doctor
Juan Mercer y Rubí y doctor Joseph Camps, y haviendo ohido a la Real Audiencia se me ofreze decir a vuestra señoría que respecto de las quatro
sentençias están ya executadas, porque en quanto
a la que se dio contra dicho doctor Buenaventura
Tristany se ha executado por haverlo declarado
así a su Magestad en real despacho de nueve de
noviembre de 1678, se le permitiese volver al exercicio de juez de corte como antes lo hacía, menos el
goze del salario que le podía tocar en los dichos seis
meses de la suspensión, y acerca del salario que corresponde a ellos se ha executado, haviéndosele
vuestra señoría retenido.
Respecto de las sentencias contra Joseph Fortuny,
doctor Joseph Camps y doctor Juan Mercer y
Rubí, están executadas, porque se han abstenido
del exercicio de los oficios, y el doctor Marcer por
no ser ni haver sido assesor // 375v // del governador de Catalunya, ni como asumpto haver después de la sentencia exercido el oficio.
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
374v i 375r del trienni 1677-1680.

a. a continuació un espai en blanc d’uns 10 mms.
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En orden a la sentencia dada contra Dionís Corder, tengo entendido que vuestra señoría se ha retenido el salario que corresponde a los dos años de
la suspensión a que fue condenado, y en lo tocante
a la suspensión puede vuestra señoría hacer acudir al juez a quien tocare la execución.
Acerca de la entrega de los procesos digo a vuestra
señoría que no me haze constar vuestra señoría del
título ni costumbre para que se deven entregar al
archivo de la Diputación, antes bien me consta
que en el archivo real se hallan los procesos de visita real de los años de 1602-1612 y otros procesos
particulares de la visita, y aunque algunos escrivanos de la visita real huviesen entregado a los antezesores de vuestra señoría algunos procesos de los
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años de 1635 y 1652 esto habría sucedido de su
proprio motivo, sin orden alguna, con que se reconoze que no concurre motivo para que lo mande
que se entreguen a vuestra señoría dichos procesos.
Pero haciéndome constar el síndico de vuestra señoría que interesa en algunos procesos de la visita
y combenga a vuestra señoría tenerlos, mandaré
que se entreguen a vuestra señoría copias auténticas de aquellos, como se ha ofrecido a vuestra señoría y dado de las sentencias que ha pedido hasta
aora. Dios guarde a vuestra señoría muchos años.
Barcelona, a 29 de mayo de 1680.
Álex, duque de Bournonville. Señores diputados
del General deste Principado.»

[ 1680 ]

1680-1683

[ 1680 ]

Libre dit dietari del trienni 1680, comensat al
primer de agost, 1680, essent diputats y oÿdors
de comptes del General del principat de Cathalunya los infrascrits y següents: deputat ecclesiàstich lo doctor fra Joseph Sastre y Prats, abat
de Sant Pere y Sant Pau del Camp y la Portella;
deputat militar don Joan Amat y Despalau, en
Barcelona populat; deputat real mossèn Joan
Baptista Perpinyà, ciutedà honrrat de Gerona;
oÿdor ecclessiàstich fra don Francisco de Ferrer
y Desgüell, prior de Sant Cugat del Vallès; oÿdor militar don Joseph Meca y Cassador, en
Barcelona populat; oÿdor real mestre Honofre
Monsalvo, en la ciutat de Barcelona populat.
2r

Jesús, Maria, Joseph.

Agost.
Dijous, al primer de agost, MDCLXXX. En aquest
die, entre las nou y las deu horas de la matinada,
arribaren en la present casa de la Deputació los
senyors deputats y oÿdors que acabaven llur
trienni, ço és: los senyors deputats militar y real
y los senyors oÿdors ecclessiàstich y real, dexant
de asistir lo il·lustríssim y reverendíssim senyor
bisbe de Barcelona, deputat ecclessiàstich, y no
trobant-se oÿdor militar, vacant lo dit càrrech
per mort de mossèn Francisco Faneca. Y estant
junts los dits senyors deputats y oÿdors en llur
consistori vingueren los novament extrets en la
forma següent, ço és: lo doctor en medicina
Honofre Monsalvo, oÿdor real, després don Joseph Meca y Cassador, oÿdor militar, seguidament fra don Francisco de Ferrer y Desgüell,
oÿdor ecclessiàstich. Y ab la matexa forma vingueren los senyors deputats novament extrets,
ço és: en primer lloch, lo senyor Joan Batista
Perpinyà, ciutedà honrat de Gerona, deputat
real; //2v // després, don Joan Amat y Despalau,
deputat militar; y últimament lo doctor fra Joseph Sastre y Prats, abat de Sant Pere y Sant Pau
del Camp y de la Portella, deputat ecclessiàstich. Vingueren dits senyors molt ben acom430

panyats y en forma de bras, ço és, los ecclessiàstichs al mitg de un cavaller y un ciutedà, los militars al mitg de un ecclesiàstich y un ciutedà y
los reals al mitg de un ecclessiàstich y un cavaller. Foren rebuts quiscú de ells per los magnífichs assessors y advocat fiscal del General al cap
de la escala de la present casa, y feta primer oració en la capella petita de Sant Jordi, que per dit
effecte estave molt ben adornada, se’n entraren
en lo aposiento a hont fan sa residència los dits
magnífichs assessors y advocat fiscal, dit lo consistori vell. Y tenint notícia los senyors deputats
que acabaven llur trienni que los novament extrets estaven ja junts en lo dit consistori, los vells
enviaren un recado per medi del síndich del General dient-los si tenia lo gust de anar en la capella de Santa Eulària de la Seu de la present
ciutat a effecte de oÿr la missa del Esperit Sant,
que se acostumave antes de prestar son jurament. Y havent respost que sí, isqueren de llur
consistori los senyors deputats que acabaven, ab
los verguers devant, ab las massas altas. Arribats
devant del dit consistori vell isqueren de dit
consistori los senyors deputats militar y real y
oÿdors ecclessiàstich y real y se congregaren ab
los dits senyors deputats que acabaven son
trienni, restant-se en la present casa lo senyor
deputat ecclessiàstich y oÿdor militar novament
// 3r // extrets per no tenir companys, posant-se
los novament extrets a la mà esquerra cada hu
respective ab son company. Y d’esta manera
partiren, ab los verguers y massas devant, acompanyats de moltas personas dels tres estaments.
Y en aquesta conformitat anaren a la dita capella
de Santa Eulària, y després de oÿda la missa se’n
tornaren en la present casa, anant los deputats
que acabaven a la mà esquerra dels novament
extrets. Y arribats a la present casa se encaminaren a la sala gran de Sant Jordi, a hont estave parada una taula llarga y banchs vanovats de vallut
en una part y altre, y en lo cap de dita taula hi
havia un missal. Asentaren-se los senyors deputats y oÿdors novament extrets a la mà esquerra
de dita taula y los que acabaven a la mà dreta, y

lo molt reverent official y vicari general al cap de
la taula, y lo regent la vegueria de Barcelona al
costat de dit vicari General a la mà esquerra, y lo
escrivà major al cantó de dita taula, entre lo dit
regent la vegueria de Barcelona y los deputats
novament extrets, publicant y llegint allí lo acte
de jurament, publicant després la sentència de
excomunicació, prestant los llaichs lo sagrament
y homenatge acostumat en mà y poder del regent la vegaria de Barcelona. Y acabat totalment
lo dit jurament ab la forma demunt dita, los dits
deputats que havian acabat son trienni entregaren las claus del arxiu als novament extrets que
ja havian jurat, y precehint moltas cortesias se
despadiren en la matexa sala de Sant Jordi, y los
novaments extrets, consistorialment, ab los verguers devant, se’n entraren // 3v // en la sala a
hont se té lo consistori, se assentaren deu a sota
del dosser, cada hu a la cadira que li tocave. Y
després de haver tractat de alguns negosis consernents al General se’n anaren cada hu en sas
casas.
En aquest mateix die, obtinguda primer ora,
per medi del síndich del General, del excel·lentíssim senyor llochtinent y capità general de sa
magestat, Déu lo guarde, en lo present Principat, per a las sinch de la tarda, anaren ses senyories consistorialment, ab verguers devant ab
massas altas, anant a peu ab las insígnias de
domàs carmasí ab lo escut de plata ab las armas
del General, acompanyats de tots los officials de
la present casa y altres de la casa del General, a
visitar lo dit excel·lentíssim senyor llochtinent.
Foren rebuts de sa excel·lència una sala antes de
la que dóna las audiènsias. Y entrats a la dita sala
de las audiènsias se assentaren en ella primer los
tres diputats, seguidament los oÿdors, y lo senyor deputat ecclesiàstich, en nom de tots,
donà las gràsias a sa excel·lència de que sa magestat los hagués inseculats a deputats y oÿdors
y la sort que Déu, Nostre Senyor, los havia donada havia de ser per major honrra y glòria sua,
servey de sa magestat y benefici del Principat. Y
després de haver tingut un poch de arrahonament se despadiren de sa excel·lència, que·ls
acompanyà fins a la porta del saló gran de son
palàcio, a hont se despediren, y se’n tornaren
ses senyories a la present casa ab la mateixa forma que eran anats. Y seguidament, obtinguda
primer ora per medi del síndich del General del
il·lustríssim y reverendíssim senyor archebisbe
de Barcelona, anaren a visitar-lo ses senyories,
exceptat lo senyor // 4r // deputat ecclessiàstich,
que digué no podia anar-hi per a trobar-se un
poch indispost, consistorialment, també ab lo
mateix acompanyament que eran anats a visitar
a sa excel·lència, anant, emperò, sens las insígnias. Foren rebuts de sa il·lustríssima ab molta
demonstrassió de agasajo, y després de haver
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tingut un rato de conversació se’n tornaren a la
present casa ab lo mateix acompanyament.
Divendres, a II. En aquest die, entre las quatre y
sinch horas de la tarda, se féu extracció de visitadors ab la forma acostumada y conforme disposa lo capítol primer del nou redrés del General
de las Corts del any 1599 en lo terreplè dels tarongers, en presència de nou testimonis, que
foren los següents: per lo estament ecclessiàstich, los senyors: don Dalmau de Copons, Andreu Foix, canonges de la Seu de Barcelona, lo
doctor fra Diego de Olzina. Per lo estament militar, los senyors: Gabirel Olzina y Vilanova, Miquel de Pallarès, Francisco Planas. // 4v // Per lo
estament real, los senyors: lo doctor Fèlix Molins, lo doctor Ignasi Pujol, lo doctor Balthasar
Fitor y Roure.
Los quals testimonis assentats, so és, en primer
lloch los ecclessiàstichs y després los militars y
reals, y los reals feren la protesta ordinària encontinent en presència de dits brassos, fou per
lo escrivà major del General llegit lo dit capítol
ab alta veu. Y llegit aquell, encontinent fonch
feta extracció en la forma que se sol fer de deputats y oÿdors, y foren extrets en visitadors del
General los infrascrits y següents:
Per lo estament ecclessiàstich, los senyors don
Bernardino de Marimon, canonge de Urgell,
fra Emanuel Falcó, monjo de Ripoll, lo doctor
Rafel Batlle, canonge de Gerona.
Per lo estament militar, los senyors: mossèn Anton Serra y Voltor, mossèn Miquel Çalbà y de
Vallgornera, mossèn Joan Bardexí y de Àger.
Per lo estament real los senyors: mestre Pau
Fuster, // 5r // mossèn Rafel Masdeu, de Gerona, micer Joan Batista Moret, de Gerona.
E seguidament, axí mateix, se féu extracció de
las novas bolsas de assessor, advocat fiscal, ajudant de assessor, ajudant de advocat fiscal, escrivà major y procurador fiscal de la visita del
General del present principat de Catalunya,
conforme lo orde y decret de sa magestat, en
què foren extrets per los officis dalt mensionats
per la visita los següents, ço és, per assessor de
dita visita, lo doctor Joan Batista Rufach.
E feta la extracció de assessor de dita visita, se
proseguí en fer extracció de advocat fiscal per
dita visita, y fonch extret en sort de rodolí lo
doctor Thomàs Ribera.
E seguidament se féu extracció de ajudant de
assessor per a dita visita, y fonch extret a sort de
rodolí lo doctor Joseph Romaguera.
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neral, Pere Nadal, porter real, de com als sis del
present y corrent mes, a instànsia de ses senyories, havia presentada la carta de avís a fra don
Emanuel Falcó, monjo de Ripoll, extret en altre
dels visitadors per dita visita, personalment trobat en lo dit convent de Ripoll. Presents per testimonis los sobredits.

Y axí mateix se féu extracció de ajudant de advocat fiscal per dita visita, y fonch extret lo doctor Emanuel Bach.
E més, se féu extracció de escrivà major de la
dita visita, y fonch extret Rafel Hexarch, notari
públich de Barcelona.
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Exí mateix se féu extracció de ajudants primer y
segon de scrivà major de dita visita, y foran extrets en ajudant primer Pere Trelles, notari; ajudant segon de dit scrivà major Bonaventura Torres, notari.

En aquest mateix die semblant relació ha feta a
mi, scrivà major del General, mitjensant jurament, Antoni Astartús, de com als sinch del present, a instànsia de dits senyors deputats, havia
presentadas las cartas de avís al ardiaca y canonge Rafel Batlle, de la ciutat de Gerona, y don
Joan Batista Moret, habitant en dita ciutat de
Gerona, extrets en visitadors per la sobredita visita, personalment trobats //7r // en las casas los
quals las tenen en dita ciutat de Gerona. Presents per testimonis los sobredits.

E finalment se féu extracció de procurador fiscal
per dita visita, y fou extret a sort de rodolins
don Pedro Magarola.
Dilluns, a V. En aquest die ses senyories, consistorialment, ab verguers y masses y ab cotxes,
baxaren en la Llotja del mar de la present ciutat
y se conferiren a la casa del General per a fer
arrendament de algunas Bollas foranas que no
estaven arrendades.
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En aquest mateix die semblant relació axí mateix feta a mi, scrivà major del General, mitjensant jurament, dit Antoni Startús, porter real
predit, de com als sis de dit present y corrent
mes, a instànsia de ses senyories, havia axí mateix presentada la carta de avís a la persona de
Rafel Masdeu, ciutedà honrat de Gerona, habitant en Sant Feliu de Guíxols, extret en altre
dels visitadors per dita visita, trobat personalment en casa en dita vila de Sant Feliu de Guíxols. Presents per testimonis los sobredits Golorons y Valentí Serra, prevere.

En aquest mateix die Honofre Casanovas, porter real, mitjensant jurament, me ha fet relació a
mi, scrivà major del General de Catalunya, com
als sis del present y corrent mes, a instància dels
molt il·lustres senyors deputats, presentà a don
Pedro Magarola la carta de avís de com era estat
extret en procurador fiscal de la visita pròxim fahedora per lo trienni 1677, lo qual trobà en la
pròpria casa en lo lloch de ella. Presents per testimonis Salvador Golorons, notari, y Valentí
Serra, prevere.

En aquest mateix die, constituhit personalment
en lo consistori de ses senyories, lo doctor en
medicina Agustí Fatjó, mitjensant jurament, ha
fet relació de com Joseph Quintana, exactor del
General, estave en lo llit detingut de malaltia
corporal impossibilitat de poder acudir a la obligació de la servitut de son offici de exactor.

Dijous, a VIII. En aquest die Joan Segon, porter
real, mitjensant jurament, ha fet relació a mi,
scrivà major del General, com als sis del corrent,
a instànsia dels molt il·lustres senyors deputats,
presentà la carta de avís al noble don Juan de
Bardexí y Àger de com ere estat extret en altre
dels visitadors, personalment trobat en lo castell
del lloch de Calonja, bisbat de Solsona. Presents // 6v // per testimonis los sobredits.
En aquest mateix die semblant relació ha feta a
mi, scrivà major del General, mitjensant jurament, Joseph Puig, porter real, de com als sinch
del dit present y corrent mes, a instànsia de ses
senyories, havia presentada la carta de avís al
magnífich Joan Baptista Rufach, doctor en drets,
en la ciutat de Balaguer populat, de com era estat
extret en assessor de dita visita personalment trobat en sa casa, la qual té en dita ciutat de Balaguer, presents per testimonis los sobredits.
Divendres, a VIII. En aquest die ha fet relació,
mitjensant jurament, a mi, scrivà major del Ge432

En aquest mateix die ses senyories, consistorialment, ab massas ab cotxes y verguers, són
baxats a la Llotja del mar de la present ciutat y
en la casa del General per a fer arrendament de
algunas Bollas foranas que no estaven arrendadas. Y feren arrendament de la Bolla de ploms
y sagell de cera de la ciutat de Manresa a Antoni Ribau, valluter, ciutedà de Barcelona, per
preu de quatre mília lliures per quiscun any, ab
sinquanta lliures de axaus per una vegada tant
solament.
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Dilluns, a XII. En aquest die ses senyories, consistorialment, ab vergués y massas ab cotxes,
són baxats a la Llotja de la mar de la present ciutat y en la casa del General que tenen en aquella
per a fer arrendament de altras Bollas foranas
que no estaven arrendades.

Dimars, a XIII. En aquest die, constituïts personalment en lo consistori de ses senyories, Joseph Iglésies, Joseph Saurina y Ramon Ferrer,
corredors y jurats y ministres del General, han
fet relació a ses senyories com han encantat y
subhastat la Bolla de Puigcerdà y sa col·lecta des
de 7 de janer pròxim passat fins lo die present,
no han trobada altre més dita per dita Bolla més
que la quantitat de quatre-centes lliures quiscun
any. Essent per testimonis Joseph Cortès y Pau
Sayol, verguers del consistori de ses senyories.
En aquest matex die, constituït personalment
en lo consistori de ses senyories, Gerònim Vilarrúbia ha jurat en mà y poder de ses senyories
com ha fetas las diligèncias possibles en trobar
lo acte de la original creació de aquell censal de
12 sous de penció que sortejà en la extracció de
censals per los predessors de ses senyories feta
als 20 de novembre pròxim passat, no ha pugut
trobar dit acte.
Dimechres a XIIII. En aquest die són baxats ses
senyories consistorialment, ab vergués // 8r // y
masses y cotxes, a la Llotja del mar de la present
ciutat y en la casa del General de aquella per a
fer arrendament de algunas Bollas foranas que
no estaven arrendadas.
Divendres, a XVI. En aquest die, entre las nou y
las deu horas de la matinada, vingueren en la
present casa de la Deputació los molt il·lustres
senyors visitadors novament extrets als dos del
corrent, acceptat lo molt il·lustre senyor don
Miquel de Çalbà y de Vallgornera, del consell
de sa magestat en lo Supremo de Aragó, per la
visita dels senyors deputats y oÿdors de comptes
del trieni pròxim passat de mil sis-cents setantay-set y demés officials del General, conforme
disposa lo capítol primer del nou redrés de las
corts del any mil sinch-cents noranta-y-nou. Y
essent arribats y estant junts per lo aposento a
hont fan sa residència los magnífichs assessors y
advocat fiscal del General ordinaris de la present
casa de la Deputació, dit lo consistori vell, los
molt il·lustres senyors deputats se isqueren de
llur consistori y vingueren en la Sala dels Reys
de la present casa de la Deputació, a hont se
acostuma fer lo jurament de dits senyors visitadors. Y arribats en ella, manaren avisar los dits
senyors visitadors per al effecte sobredit, los
quals arribats en la presència de ses senyories y
fetas las degudas cortesias se asentaren en uns
banchs colxats //8v // de vallut carmesí en la forma següent, ço és, los senyors deputats y oÿdors
conforme estan assentats quant hi ha brassos,
tenint la tauleta devant ab lo juratori, lo senyor
deputat ecclessiàstich seguint després d’ells, los
magnífichs assessors, advocat fiscal y scrivà major després, a mà dreta del senyor deputat ec433

clessiàstich, de espatlles, devés la part que dóna
al carrer de sant Honorat, lo molt il·lustre official y vicari general, y després de ell, consequutivament, los tres senyors visitadors ecclessiàstichs, seguidament los militars y últimament los
reals. Y estant assentats en la dita forma, los dits
senyors visitadors militars y reals protestaren de
què lo present acta no fos tret en conseqüència
ni pogués danyar-los, en la pretenció que tenen
de estar assentats interpol·ladament ab los senyors del estament ecclessiàstich, ço és, un ecclessiàstich primer, després un militar y després
un real, volent que llur dret los reste salvo y sens
que se’ls sia fet prejudici algú, per poder deduhir de ell en les primeras corts o allà a hont
més los convinga. Y fetes les dites protestes, lo
escrivà major del General, ab alta e intel·ligible
veu, llegí lo capítol primer del nou redrés, Corts
1599, lo qual llegit, los dits senyors visitadors
prestaren lo acostumat jurament y sacrament y
homentage en mà y poder de ses senyories, ço
és, los ecclessiàstichs posant-se la mà en lo juratori devant de ses senyories. Y aprés de prestat
lo dit jurament, lo molt reverent official y vicari
general los publicà sentència de excomunicació,
estant los dits senyors visitadors en peu. La qual
publicada, se despedí lo dit senyor vicari general
de ses senyories y senyors visitadors. La qual
sentència de excomunicació fonch publicada ab
la forma que se segueix:
Nos, domnus Ludovicus de Josa, archidiaconus
Beata Maria de Mari et canonicus sancta Sedis
Barchinone, in spiritualibus et temporalibus officialis et vicarius generalis pro illustrissimo et reverendissimo domino Barchinonensis episcopo, monemus vos, admodum illustres dominos doctorem
Raphaellem Batlla, archidiaconus et canonicus
sedis Gerunde, dominum Bernardinum de Marimon, canonicum //9r // sedis Urgellensis, fratrem
domnum Emmanuellem Falco, dompnum Anthonium Ferran et Voltor, domnum Joannem
Bardaxi et de Ager, Raphaelem Masdeu, Joannem Baptistam Moret, cives honoratos Gerunde,
et Paulum Fuster, medicine doctorem, personas
iuxta formam capituli primi nova reformacionis
extractas in visitatoris Generalis principatus Catalonia pro triennio proxime dimisso, hic presentes, pro primo, secundo, tercio et peremptorio terminis et monitionibus quatenus bene et legaliter
vos habeatis in vestro officio seu munera visitatorum quovis amore et rancore, postpositio sed solum
Deum et conciencias vestras, et pro his auditis excomunicationis sentenciam quam in vos et quemlibet vestrum contrafacientem seu contrafacientes
trina canonica monitione premissa, ferimus et
promulgamus in his scriptis.
Y encontinent, fonch feta extracció per ses senyories a sort de rodolins ab la urna de plata,
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magnífichs assessors y advocat fiscal ordinari del
General y present casa de la Deputació, y inseguint un vot en altre semblant cas fet per los
magnífichs assessors y advocat fiscal de la dita
present casa y doctors consulents aplicats, que·s
llitg en lo dietari del trienni pròxim passat de
1677, en la present jornada de 17 de agost de
dit any 1677, feren extracció de altre dels visitadors del General en lloch y per no haver comparegut lo die de aÿr, en lo jurament dels senyors
visitadors, lo il·lustríssim don Miquel de Çalbà y
de Vallgornera, del Consell Supremo de Aragó.
Foren testimonis, so és, per lo estament ecclessiàstich: don Anton de Sayol, canonge de Barcelona, fra Galderich Sanjust, paborde de Viladomar, don Ignasi Bru, canonge de Barcelona;
per lo estament militar: mossèn Gabriel de Olzina y Vilanova, don Joseph Falcó, mossèn
Francisco Planes; per lo estament real: mossèn
Andreu Çalva, lo doctor micer Olaguer Timboní, mossèn Pau Corbera y Palau. Y és estat extret a sort de rodolí mossèn Ramon Castelló.

llegint primer los dits rodolins ses senyories
magnifíchs assessors y advocat fiscal, després los
senyors visitadors per son orde de jutges dels
processos. Y foren extrets, per medi de un minyó menor de vuyt anys, com és acostumat, ço
és, per lo estament ecclessiàstich fra don Emanuel Falcó, per lo militar, don Anton Ferran y
Voltor, y per lo real micer Joan Baptista Moret,
lo qual renuncià y en son lloch fonch extret
mestre Pau Fuster, fra don Emanuel Falcó, don
Anton Ferran y Voltor, mestre Pau Fuster.
De totas las quals cosas és estat llevat lo present
acte per mi, Joseph Sauleda, subrrogat en lo offici de scrivà major del General de Catalunya, a
instància de ses senyories y de dits senyors visitadors. Essent presents per testimonis lo reverent Valentí Serra, prevere, y Salvador Golorens, // 9v // notari, ciutedà de Barcelona.
Y fet lo sobredit, se despediren de ses senyories
los dits senyors visitadors y se’n anaren en la sala
a hont acostuman de tenir son consistori, que és
en una de las de la sala de Sant Jordi, dit lo consistori de la Visita.
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Disapte, a XVII. En aquest die, en presència de
mi, scrivà major del General, Rafel Henrich, notari públich de Barcelona, novament extret en
lo offici de scrivà major de la visita, segons forma de real decret, ha jurat en mà y poder dels
molt il·lustres senyors visitadors de haver-se bé
y llealment en lo exercisi y servey de la visita, y
ha prestat sacrament y homenatge en mà y poder de ses senyories Joseph Cortés, verguer de
ses senyories, y per lo que és tingut y obligat oÿr
sentència de excomunicació la ha oÿda, del thenor següent:
Nos, domnus Ludovicus de Josa, archidiaconus
Beata Maria de Mari et canonicus sancta Sedis
Barchinone, in spiritualibus et temporalibus officialis et vicarius generalis pro illustrissimo et reverendissimo domino Barchinonensis episcopo,
monemus te, Raphaellem Henrich, notarium publicum Barchinone, noviter extractum in scribam maiorem visita Generalis Catalonie, hic
presentem, pro primo, secundo, tercio et peremptorio terminis et canonica monicione quas teneas
sub rigido et stricto secreto cuncta negocia in dicta visita pertractanda et alias in exercicio, et regimine bene, fideliter et legaliter te habeas quovis
amore, odio et rancore, postpositio, et pro his audis excomunicacionis sentenciam quam te sich
contrafacientem, nunch pro tunch dicta trina
canonica monicione premissa, fecimus et promulgamus in his scriptis.
10r

En aquest mateix die, a las sinch hores de la tarda, ses senyories, fent estas cosas ab parer dels
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Dilluns, a XVIIII. En aquest die és vingut en la
present casa mossèn Ramon de Castelló, donsell, novament extret en altre dels visitadors per
lo estament militar, y ha prestat lo jurament en
la forma següent, so és, en lo consistori de ses
senyories, y ha oÿt sentència de excomunicació,
la qual li és estada promulgada del thenor següent:
Nos, dompnus Ludovicus de Josa, archidiaconus
Beata Maria de Mari et canonicus sancta Sedis
Barchinone, in spiritualibus et temporalibus officialis et vicarius generalis pro illustrissimo et reverendissimo Barchinonensis episcopo, monemus
te, admodum illustrem dominum Raymundum
de Castello, personatum iuxta formam capituli
presenti in nova reformacionis, extractum in visitatorem Generalis principatus Catalonie pro
triennio proxime dimisso, hic presentem, pro primo, secundo, tercio et peremptorio terminis et canonica monicione quas bene et legaliter te habeas
in tuo officio seu munere visitatoris quovis amore
et rencore, postpositio, et pro his audis excomunicacionis sentenciam quam in te contrafacientem,
trina canonica monicionem ferimus et promulgamus in his scriptis.
En aquest mateix die ses senyories són baxats
consistorialment ab cotxes a la Llotja del mar de
la present ciutat per // 11r // fer arrendament de
algunas Bollas foranas que no estavan arrendades. Y los corredors del General y Joseph Iglésias, en nom de tots, ha fet relació a ses senyories de com, havent encantat las Bollas que
faltaven a arrendar, so és, de Puigcerdà, Vilafranca del Panadès y Monblanch, des del mes de
janer pròxim passat fins vuy, no havia trobat

major dita, ço és, en la Bolla de Puigcerdà, de
sinch-centas sinquanta lliures, ab vint-y-sinch
lliures de axaus per una vegada tantsolament, y
en la de Vilafranca del Panadès tres mil set-centas quaranta-una lliura per quiscun any, ab cent
sinquanta lliures, deu sous de axaus per una vegada tantsolament, havent promès antes setanta
liures de axaus per mitjas ditas. Y en la de Monblanch, més de dos mília lliures per quiscun any,
ab dos-centas sinquanta lliures per una vegada
tantsolament. La qual relasió han feta. Essent
presents per testimonis Joseph Cortès y Pau Sayol, verguers de ses senyories. Y axís, ses senyories, ab vot y parer dels magnífichs assessors y
advocat fiscal ordinaris de la present casa, han
fet arrendament:
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Primo, de la Bolla de Vilafranca del Panadès y sa
col·lecta a Francesch Teixidor, paller, ciutedà
de Barcelona, per preu de ditas tres mil set-centas quaranta-una lliures per quiscun any, ab cent
sinquanta lliures, deu sous, de axaus per una vegada tantsolament, havent promès antes a Jaume Arades, velluter, setanta lliures de axaus per
mitjas ditas, ço és, per ésser-se posat en dita de
tres mil y sis-centas lliures sinquanta lliures, y las
restants XX lliures per ésser-se posat en dita de
tres mil set-centas coranta lliures.
E més, han fet arrendament de la Bolla de
Momblanch a Pere Pedrosa, sastre, ciutadà de
Barcelona, per preu de dos milia lliures per
quiscun any, ab dos-centas sinquanta lliures de
axaus per una vegada tantsolament.
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Y finalment han fet arrendament de la Bolla
de Puigcerdà a Joan Malla, negociant de dita
vila, per preu de sinch-centas sinquanta lliures
per quiscun any, ab XXV lliures de axaus per
una vegada tantsolament, havent promès antes
altres XXV lliures de axaus a Salvador Feliu,
per ésser-se posat en dita de sinch-centas lliuras.
En aquest mateix die ses senyories han feta nominació dels officials macànichs de la present
casa, que són los següent:
Primo, sastre, Pau Vilardell.
Per courer, Joan Ginesta.
Per argenter, Pere Pau Llor.
Per ferrer, Vicens Puigbó.
Per mestre de cases, Jaume Arnaudies.
Per fuster, Joan Aldabó.
Per candaler de cera, Banet Papiol.
Per llibrater, Rafela Castelló.
Per manyà, Joan.
Per boter, Francesch Llopis.
Per bastaix del General, Joan Bó.
Per baguer, Agustí Llobet.

Per estarter, Jacintho Bernadó.
Per capser, Francesch Dragó.
Per armer major, Sagimon Montanyola.
Per valer de las velas, Pere Gorina, bastard.
Per estamper, Rafel Figaró.
Per ortolà, Joseph Vidalench.
Per passamaner, Bernat Miró.
Per matalasser, Massià Carreras.
Per gerrer, talis Camps.
Per pintor, talis Martorell.
Per vidrier.
Per corder, Joseph Alsina.
Per bastaix de la Bolla, Miquel Basses.
En aquest mateix die me han ordenat a mi, scrivà major del General de Catalunya, cusís en lo
present dietari dues requestas, presentades la
una al procurador de la abadessa y convent de
Gerusalem de la present ciutat y la altra al noble
don Lluís Soler y Paguera, les actes de las quals
requestas són signats de lletras A et B y del thenor següent:
«Noverinta universi quod, anno a Nativitate
Domini millessimo sexcentessimo octuagessimo,
die vero lune, decima nona mensis augusti eiusdem anni intitulata, presente et ad hec vocato
atque requisito Vincentio Gavarro, scriptore
substituto sub me, Josepho Sauleda, secretario et
scriba maiore Generalis principatus Catalonie,
subrrogato, et presentibus eciam Joanne Xapar,
ferrerio, cive Barchinone, et Emmanuelle Falses,
eciam ferrerio, pro testibus ad ista vocatis, specialiter et assumptis doctor Joannes Quadras,
fisci procurator Generalis Catalonie, constitutus
personaliter coram et ante presenciam dominus
Josephi Orlau, procuratoris reverenda abatissa
et conventus Beate Maria de Hyerusalem, presentis civitatis Barchinone, pro ut de procuracione constare liquet penes personaliter reperti intus
domos sua solita habitacionis, quas fovet in presenti civitate Barchinona, in vico vocato la
Rambla, qui dicto nomine eidem obtulit et presentavit et seu per me, dictus substitutus obtulere, presentare publice, petiit et requisivit // 12v
// quandam in scriptis papiris requisicionis scedulam thenoris sequentis: «Molt bé saben e ignorar no poden vostres mercès, reverent senyora abadessa y convent de Nostra Senyora
de Hyerusalem de la present ciutat de Barcelona, com en la extracció dels censals feta per los
molt il·lustres senyors deputats y oÿdors de
comptes del General de Catalunya del trienni
corrent, en jornada de 20 de novembre proppassat de 1679, inseguint lo disposat en la
concòrdia feta entre lo molt il·lustre consistori
dels senyors deputats y oÿdors de comptes del
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
11v i 12r del trienni 1680-1683.
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General de Catalunya, de una, y los acrehedors
censalistas de dit General, de part altre, sortejaren vostres mercès en un censal de preu cent y
sinch lliures y pensió cent y sinch sous, pagador a dinou de octubre, lo qual tots anys rebian sobre lo General de Catalunya en dita jornada, en virtut de la qual extracció se han dit y
escrit en la taula dels comuns depòsits de la
present ciutat de Barcelona a vostres mercès en
lluÿció, quitació y extinció del sobredit censal
per los il·lustres senyors deputats y oÿdors de
comptes cent sinch lliures, a solta del scrivà
major de la casa de la Diputació, la qual partida
és estada intimada a vostres mercès. Y axí mateix saben y ignorar no poden vostres mercès
com per la relasió feta per Erasma de Lana y
Fontanet, donsell, racional de la casa de la Diputació, als senyors diputats y oÿdors als sis de
juny, 1680, estiga dit censal embaresat y obligat a la solució de una partida a dit General
deguda per Joan Miquel Amat, cavaller, pocessor que fou de dit censal, que pren summa de
tres-centas sinquanta lliures, per las causas y rahons contengudas y expressades llargament en
dita relació, la qual se troba en lo dietari del
corrent trienni sots jornada de dotse de juny,
1680, còpia de la qual se presenta y entrega a
vostras mercès, per lo que lo procurador fiscal
del General de Catalunya, en observansa del
disposat en dita concòrdia, et signanter en los
números 12, 13 y 14 de aquella, requereix y
interpel·la // 13r // a vostres mercès, senyora reverent abadessa y convent de dit monestir de
Hierusalem de la present ciutat, revolten als
molt il·lustres senyors diputats del General de
Catalunya lo preu de dit censal los és estat dit y
escrit a vostres mercès per dits senyors deputats
y oÿdors, en lluïció y extinció del censal dalt
expressat, en lo qual són estades extretes en
sort en dita casa de la Diputació junt ab les
pensions se’ls restan devent per rahó de aquell,
en solució y paga y a bon compte de ditas trescentas sinquanta lliures està continuat lo senyor Joan Miquel Amat, cavaller, en los llibres
de Vàlues de la casa de la Diputació per las
causas y rahons contengudas en dita relasió per
dit racional feta en la sobredita jornada. Y en
cas sian vostras mercès hereus o successors universals del dit Joan Miquel Amat, cavaller, paguen íntegrament la sobredita quantitat de ditas 350 lliures y resta dit Joan Miquel Amat
devent. Y perquè ignorànsia al·legar no pugan
se’ls fa la present interpel·lació, requirint al notari ne lleve acte.» Quaquidem papiri requisicionis scedula sich ut predicitur oblata et presentata. Illico, dictus doctor Josephus Orlau, dicto
nomine, verbo respondendo, dixit quod retinebat
sibi terminum suis ad respondendum. De quibus
ita per actis, gestis et secutis illico, dictus Joannes
Quadras, dicto nomine, petit et requisivit fieri
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et tradi unum et plura publicum seu publica
consimilia instrumenta per me, dictum et infrascriptum scribam maiorem. Quod fuerunt
acta Barchinona sub anno, die, mense et loco
predictis. Presente me, dicto scriba maiore et presentibus eciam testibus predictis ad premissa vocatis specialiter et assumptis pro ut superius continetur.»
«Noverinta universi quod, anno a Nativitate
Domini millessimo sexcentessimo octuagessimo,
die vero lune, decima nona mensis augusti eiusdem // 13v // anni intitulata, presente et ad hec
vocato atque requisito Vincentio Gavarro, scriptore substituto sub me Josepho Sauleda, secretario
et scriba maiore Generalis principatus Catalonie, subrrogato, et presentibus eciam Nathali Espanya et Guillermo Font, pro testibus ad ista vocatis, specialiter et assumptis doctor Joannes
Quadras, fisci procurator Generalis Catalonie,
constitutus personaliter, coram et ante presenciam nobilis Ludovici Soler et Paguera, personaliter reperti intus domus sua solita habitacionis,
quas fovet in present civitate Barchinona, in vico
dicto la carnisseria de’n Sors, qui dicto nomine
eidem obtulit et presentavit et seu per me, dictum
substitutum, obtulere et presentare publice, petiit
et requisivit quandam in scriptis papiri requisicionis scedulam, thenoris sequentis: «Molt bé sab
y ignorar no pot vostra mercè, senyor don Lluís
Soler y de Paguera, com en la extracció dels
censals feta per los molt il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes del General de Catalunya del trienni corrent, en jornada de 20 de
noembre proppassat de 1679, inseguint lo disposat en la concòrdia feta entre lo molt il·lustre
consistori dels senyors deputats y oÿdors de
comptes del General de Catalunya, de una, y los
acrehedors censalistas de dit General, de part altre, sortejà vostra mercè en un censal de preu
120 lliures y pensió 120 sous que tots anys rebia
sobre lo General de Catalunya als 5 de maig, en
virtut de la qual extracció se ha dit y escrit en la
taula dels comuns depòsits de la present ciutat
de Barcelona a vostra mercè en lluÿció, quitació
y extinció del sobredit censal per los il·lustres
senyors deputats y oÿdors de comptes cent sinquanta lliures a solta del scrivà major de la casa
de la Diputació, la qual partida se ha intimada a
vostra mercè. Y axí mateix sab y ignorar no pot
vostra mercè com per la relasió feta per lo doctor Joan Batista Ravarter, ciutadà honrat de
Barcelona, subrogat en lo offici de racional de la
casa de la Diputació, als senyors diputats y oÿdors als sinch de abril, 1680, estiga dit censal
embaresat y obligat a la solució // 14r // de una
partida a dit General deguda per Francesch Caa. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
11v i 12r del trienni 1680-1683.

sademunt, pocessor que fou de dit censal, que
pren summa de 2.246 lliures, 16 sous, 2 diners,
per las causas y rahons contengudas y expressades llargament en dita relació, la qual se troba
en lo dietari del corrent trienni, sots jornada de
12 de abril, 1680, còpia de la qual se presenta y
entrega a vostras mercès, per lo que lo procurador fiscal del General de Catalunya, en observansa del disposat en dita concòrdia, et signanter en los números 12, 13 y 14 de aquella,
requereix y interpel·la a vostra mercè, senyor
don Lluís Soler y de Paguera, revolte als molt
il·lustres senyors diputats del General de Catalunya lo preu de dit censal li és estat dit y escrit a
vostra mercè per dits deputats y oÿdors en lluïció y extinció del censal dalt expressat, en lo
qual és estada extreta en sort en dita casa de la
Diputació junt ab les pensions se li restan devent per rahó de aquell, en solució y paga y a
bon compte de dita partida està continuat Francesch Casademunt en los llibres de Vàlues de la
casa de la Diputació per las causas y rahons contengudas en dita relasió per dit racional feta en
la sobredita jornada, y en cas sie hereu o successor universal del dit Francesch Casademunt pague íntegrament la sobredita quantitat de ditas
2.246 lliures resta dit Francesch Casademunt
devent. Y perquè ignorànsia al·legar no pugue
se li fa la present interpel·lació, requirint al notari ne lleve acte». Copia eius eidem tradidit et
liberavit quaquidem papiri requisicionis scedula
sich ut predicitur oblata et presentata. Illico dictus nobilis Ludovicus Soler et de Paguera, verbo
respondendo, dixit quod retinebat sibi terminum
suis ad respondendum. De quibus ita per actis, et
requisivit fieri et tradi unum et plura publicum
seu publica consimilia instrumenta per me, dictum et infrascriptum scribam maiorem. Que
fuerunt acta Barchinona sub anno die, mense et
loco predictis. Presente me, dicto scriba maiore et
presentibus eciam testibus predictis ad premissa
vocatis specialiter et assumptis pro ut superius
continetur.»
14v

Dimechres, a XXI. En aquest die me han ordenat
ses senyories a mi, scrivà major del General, cusís en lo present dietari tres requestas presentadas a instànsia del procurador fiscal del General:
la una, lo die de aïr a Pau Planes, procurador
dels administradors de la capella y col·legi de
Sant Saver de la present ciutat; las altres dos, lo
die present, la una als majorals de la confraria de
la Puríssima Concepció de Maria Sanctíssima,
en la capella de la Concepció dels claustres de la
Seu de la present ciutat instituhida y fundada, y
la altre al reverent Pere Flaquer, prevere, procurador de los administradors de la causa pia del
canonge Grau Vilana, los actes de las quals requestas són signades de lletras C, D et E y del
thenor següent:
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«Noverinta universi quod, anno a Nativitate
Domini millessimo sexcentessimo octuagessimo,
die vero martis, vigessima mensis augusti eiusdem anni intitulata, presente et ad hec vocato atque requisito Vincentio Gavarro, scriptore substituto sub me, Josepho Sauleda, secretario et scriba
maiore Generalis principatus Catalonie, subrrogato, et presentibus eciam Franciscum Marti,
philosophia studente, et Petro Balaguer, negociatore, pro testibus ad ista vocatis specialiter // 15r
// et assumptis doctor Joannes Quadras, fisci procurator Generalis Catalonie, constitutus personaliter coram et ante presenciam Paulis Planes,
procuratoris administratorum capella et collegii
Santi Severii presentis civitatis Barchinona, ut de
procuracione constare liquet penes dominum Bonaventuram Torres, notarium publicum Barchinone, die II augusti, MDCLXXX personaliter reperti ora tercia post meridiem in dicta civitate
Barchinone, in claustris Sedis dicte civitatis, qui
dicto nomine eidem obtulit et presentavit et seu
per me, dictum substitutum, obtulere et presentare publice, petiit et requisivit quandam in scriptis
papiri requisicionis scedulam, thenoris sequentis:
«Molt bé saben y ignorar no poden vostres
mercès, senyors administradors de la capella y
col·legi de Sant Sever de Barcelona, com en la
extracció dels censals feta per los molt il·lustres
senyors deputats y oÿdors de comptes del General de Catalunya del trienni corrent, en jornada de 20 de noembre proppassat de 1679, inseguint lo disposat en la concòrdia feta entre lo
molt il·lustre consistori dels senyors deputats y
oÿdors de comptes del General de Catalunya,
de una, y los acrehedors censalistas de dit General, de part altre, sortejaren los tunch administradors de dita capella y col·legi en un censal de
preu 268 lliures, 1 sou, 1 diner, y pensió 167
sous, pagadora als onse de janer, que tots anys
rebian sobre lo General de Catalunya en dita
jornada, en virtut de la qual extracció se digueren y escrigueren a la taula dels comuns depòsits
de la present ciutat de Barcelona als tunch administradors de dita capella y col·legi en lluÿció,
quitació y extinció del sobredit censal per los
il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes
de dit General 268 lliures, 1 sou, 1 diner, a solta del scrivà major de la casa de la Diputació, la
qual partida fonch intimada als dits aleshores
administradors de dita capella y col·legi. Y axí
mateix saben y ignorar no poden vostres mercès, dits senyors administradors, com per la relasió feta per Erasma de Lana y Fontanet, racional de la casa de la Diputació, als senyors
diputats y oÿdors als 22 de novembre, 1675, estigué dit censal embaresat y obligat a la solució
de sinch partidas a dit General degudas per lo
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
13v i 14r del trienni 1680-1683.
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il·lustre Paulo Pla, oÿdor ecclessiàstich // 15v //
que fonch en lo trienni 1602, y lo noble don
Joan Llordat, respective pocessors que foren de
dit censal que pren summa de 3.906 lliures, 14
sous, per las causas y rahons contengudas y expressades llargament en dita relació, la qual se
troba en lo dietari del trienni 1671 sots jornada
de 26 de noembre, 1675, còpia de la qual se
presenta y entrega a vostras mercès. Per lo que
lo procurador fiscal del General de Catalunya,
en observansa del disposat en dita concòrdia et
signanter en los números 12, 13 y 14 de aquella, requereix y interpel·la a vostras mercès, dits
senyors administradors, revolten als molt il·lustres senyors diputats del General de Catalunya.
Lo preu de dit censal los és estat escrit als tunch
administradors de dita capella y col·legi per dits
senyors aleshoras deputats y oÿdors en lluïció y
extinció del censal dalt expressat, en lo qual foren extrets en sort en dita casa de la Diputació
junt ab les pensions se·ls estan devent per rahó
de aquell, en solució y paga y a bon compte de
ditas sinch partidas. Los sobredits senyors Paulo
Pla y don Joan Llordat estan continuats en los
llibres de Vàlues de la casa de la Diputació per
las causas y rahons contengudas en dita relasió
per dit racional feta en la sobredita jornada. Y
en cas sien vostres mercès, dits senyors administradors, hereus o successors universals dels dits
il·lustres Paulo Pla y don Joan Llordat, paguen
íntegrament la sobredita quantitat de ditas
3.096 lliures, 14 sous, restaren dits il·lustres
Paulo Pla y don Joan Llordat devent. Y perquè
ignorànsia al·legar no puguen se·ls fa la present
interpel·lació, requirint al notari ne lleve acte».
Copia cuius eidem tradidit et liberavit quaquidem papiri requisicionis scedula sich ut predicitur oblata et presentata. Illico dictus Paulus Planes, dicto nomine, verbo predicto respondendo,
dixit // 16r // quod obtinebat sibi terminum iuris
ad respondendum. De quibus ita per actis, partis
et secutis illico, dictus Joannes Quadras, dicto nomine, petiit et requisivit fieri et tradi unuma et
plura publicum seu publica consimilia instrumenta per me, dictum et infrascriptum scribam
maiorem. Quod fuerunt acta Barchinone sub
anno, die, mense et loco predictis. Presente dicto
substituto Vincencio Gavarro, scriptore, et presentibus eciam testibus supradictis ad premissa
vocatis specialiter et assumptis pro ut superius
continetur».
«Noverintb universi quod, anno a Nativitate
Domini millessimo sexcentessimo octuagessimo,
die vero vigessima prima mensis augusti eiusdem
anni intitulata, presente ad hec vocato atque rea. unum ... me interliniat al marge esquerre.
b. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
15v i 16r del trienni 1680-1683.
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quisito Vincencio Gavarro, scriptore substituto
sub me, Josepho Sauleda, secretario et scriba
maiore Generalis principatus Catalonie, subrogato, et presentibus eciam reverendo Joannem
Duran, presbitero, in sede Barchinone beneficiato, et Antonio Oliva, scriptore Barchinone, pro
testibus ad ista vocatis, specialiter et assumptis
doctor Joannes Quadras, fisci procurator Generalis Catalonie, constitutus personaliter coram et
ante presenciam admodum illustrium doctoris
Petrus Morell, sacrista et canonicus Sancta Ecclesia Barchinone, domini Ludovici de Camporrells,
doctoris Mariani Marsal et Raymundi Alamany, mercatoris, maiorales confrarie Purissime
Concepcionis Virginis Maria, in claustra Sedes
Barchinona institute et fundate, personaliter reperti in presenti civitate Barchinone, in capella
dicte Beatissime Virginis Marie, quibus dicte racione eisdem obtulit et presentavit et seu per me,
dictum substitutum, obtulere et presentare publice, petiit et requisivit, quandam in scriptis papiri
requisicionis scedulam, thenoris sequentis: «Molt
bé saben e ignorar no podan, // 16v // senyors
mayorals de la confraria de la Puríssima Concepció de Maria Santíssima, en los claustres de
la Seu de Barcelona fundada, com en la extracció dels censals feta per los molt il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes del General
de Catalunya del trienni corrent, en jornada de
vint de noembre proppassat de 1679, inseguint
lo disposat en la concòrdia feta entre lo molt
il·lustre consistori dels senyors deputats y oÿdors de comptes del General de Catalunya, de
una, y lo procuradors y censalistas de dit General, de part altra, sortejaren vostres mercès en
dos censals, lo un de preu cent-trenta lliures y
penció vuytanta-un sous y tres dinés, pagadora
a 21 de juliol, y lo altre de preu de dos-centescoranta lliures y penció sent sinquanta sous, pagadora als catorse de abril, los quals tots anys
rebien sobre lo General de Catalunya en las ditas jornadas respective, en la virtut de la qual extracció se han dit y escrit en la taula dels comuns
depòsits de la present ciutat de Barcelona a vostres mercès en lluÿció, quitació y extincció dels
sobredits censals per los il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes tres-centes setanta
lliures a solta del scrivà major de la casa de la
Deputació, las quals partidas se han intimadas a
vostres mercès. Y axí mateix saben y ignorar no
poden vostras mercès com per relació feta per
Erasme de Lana y Fontanet, donzell, racional
de la casa de la Deputació, als senyors deputats
y oÿdors de comptes als 7 de juny, 1680, estiguen dits censals embrasats y obligats a la solució de una partida a dit General deguda per Jaume de Aguilar Peralta y de Camporrells,
possessor que fou de dits censals, la qual pren
summa de quatra-centas setanta-duas lliuras,
deu sous y vuyt, per les causes y raons conten-

gudes y expressadas llargament en dita relació,
lo qual se troba en lo dietari del corrent trienni,
sots jornada de 12 de juny, 1680, còpia de la
qual se presenta y entrega a vostres mercès. Per
lo que lo procurador fiscal del General de Catalunya, // 17r // en observansa del disposat en
dita concòrdia, et signanter 12, 13 y 14 de
aquella, requirex y interpel·la a vostras mercès,
senyors majorals de dita cofradia de la Puríssima
Concepció, revolten als molt il·lustres senyors
deputats del General de Catalunya los preus
dels dos dits censals los són estats dits y escrits a
vostres mercès per dits senyors deputats y oÿdors en lluïció y extinció dels dits dos censals
dalt expressats, en los quals són estats extrets en
sort en dita casa de la Deputació junt ab les pensions se’ls restan devent per rahó de aquells, en
solució y paga y a bon compte de ditas 472 lliures, 16 sous, 8 diners, està continuat lo senyor
Jaume de Aguilar Peralta y de Camporrells en
los llibres de Vàlues de la casa de la Deputació
per las causas y rahons contengudas en dita relació per dit racional feta en la sobredita jornada,
y en cas sien vostres mercès hereus o successors
universals del dit Jaume de Aguilar Peralta y de
Camporrells. Per a que ignorància al·legar no
puguen se’ls fa la present interpel·lació, requirint al notari ne lleve acte.» Copia eius eiusdem
tradidit et liberavit quam acceperunt et penes se
retinuerunt quoquidem papiri requisicionis scedula sic ut predictis oblata et presentata. Illico
dicti admodum illustres majorales, verbo respondendo, dixerunt quod retinebant sibi terminio
juris ad respondendum. De quibus ita per actis,
gestis et secutis, illico dictus Joannes Quadras,
dicto nomine, petiit et requisivit fieri et tradi
unum et plura publicum seu publica consimilia
instrumenta, per me, dictum et infrascriptum
scribam maiorem. Que fuerunt acta // 17v //
Barchinone sub anno, die mense et loco predictis.
Presente me, dicto scriba maiore, et presentibus
eciam pro testibus predictis ad premissa vocatis
specialiter et assumptis pro ut superius continetur.»
«Noverinta universi quod, anno a Nativitate
Domini millessimo sexcentessimo octuagessimo,
die vero vigessima prima augusti, eiusdem anni
intitulata, presente et ad hec vocato atque requisito Vincencio Gavarro, scriptore substituto sub
me, Josepho Sauleda, secretarius et scriba maiore
Generalis principatus Catalonie, subrrogato, de
presentibus eciam Petro Vilaseca, notarius causidico, Barchinona civi, et Joannes Parora, tapinerio, pro testibus ad ista vocatis, specialiter et assumptis doctor Joannes Quadras, fisci procurator
Generalis Catalonie, constitutus personaliter coa. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
15v i 16r del trienni 1680-1683.
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ram et ante presenciam reverendum Petrum Flaquer, presbiterum, in Sede Barchinona beneficiatum, uti procuratoris administratorum causa
pia canonici Grau Vilana, ut de procuracione
constare, liquet penesa personaliter et reperti in
claustra Sedis Barchinone, inter octavam et nonam oras matutine, qui dicto nomine eidem obtulit et presentavit et seu per me, dictum substitutum obtulere et presentare, publice petiit et
requisivit quandam in scriptis papiri requisicionis scedulam thenoris sequentis: «Molt bé saben
y ignorar no poden vostres mercès, senyors assessors de la causa pia de Grau Vilana, canonge
de la Seu de Barcelona, com en la extracció de
censals feta per los molt il·lustres senyors tunch
deputats y oÿdors de comptes del General de
Catalunya del trienni 1671, en jornada de 6 de
abril, 1672, // 18r // inseguint lo disposat en la
concòrdia feta entre lo molt il·lustre consistori
dels senyors deputats y oÿdors de comptes del
General de Catalunya, de una, y los acrehadors
censalistas de dit General, de part altra, sortejaren vostres merces en un censal de preu trescentes lliures y pensió tres-cens sous, pagadora
al primer de janer, que tots anys rebien sobre lo
General de Catalunya en la dita jornada, en virtut de la qual extracció se digueren y escrigueren en la taula dels comuns depòsits de la
present ciutat de Barcelona als tunch administradors de dita causa pia en lluició, quitació y
extinció del sobredit censal per los il·lustres senyors tunch deputats y oÿdors de comptes de
dit General tres-centes lliures a solta del scrivà
major de la casa de la Deputació, la qual partida
fonch intimada als tunch administradors de dita
causa pia. Y així mateix, saben y ignorar no poden vostres merces, senyors administradors,
com per la relació feta per Erasme de Lana y
Fontanet, donsell, racional de la casa de la Deputació, als senyors deputats y oÿdors als 11 de
abril, 1673, estigué dit censal embrassat y obligat a la solució de onse partidas a dit General
degudas respective per don Lluís de Cardona,
don Jaume de Cardona y mossèn Gispert de
Pons, pocessors que foren de dit censal, que
prenen summa de 14.072 lliures, 18 sous, 4 diners, per las causas y rahons contengudas y expressades llargament en dita relació, la qual se
troba continuada en lo dietari del trienni 1671,
sots jornada de 17 de dits mes y any, còpia de la
qual se entrega y presenta a vostres mercès. Per
lo que lo procurador fiscal del General de Catalunya, en observansa del desposat en dita
discòrdia et signanter en los números 12, 13 y
14 de aquella, requereix y interpel·la a vostres
mercès, dits senyors administradors de dita causa pia, revolten als molt il·lustres senyors deputats del General de Catalunya lo preu del censal
a. a continuació un espai en blanc de 120 mms.
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és estat dit y escrit per dits senyors tunch deputats y oÿdors de comptes en lluició y extinció
del censal alt expressat en lo qual foren extrets
en sort los tunch administradors de dita causa
pia // 18v // en dita casa de la Deputació junt ab
les pensions se’ls resten devent per rahó de
aquells, en solució y paga a bon compte de ditas
onse personals partidas estan continuats dits
don Lluís de Cardona, don Jayme de Cardona y
mossèn Gispert de Pons en los llibres de Vàlues
de la casa de la Diputació per las causas y rahons
contengudas en dita relasió per dit racional feta
en la sobredita jornada. Y en cas sia dita causa
pia eo vostra mercè, en dit nom de assessors,
hereus o successors universals de dit don Lluís
de Cardona, don Jayme de Cardona y de mossèn Gispert de Pons, paguen íntegrament la sobredita quantitat de 14.072 lliures, 18 sous, 4
diners, restaren dits don Lluýs de Cardona, don
Jayme de Cardona y mossèn Gispert de Pons
devent. Y perquè ignorànsia al·legar no puguen
se’ls fa la present interpel·lació, requerint al notari ne lleve acte.» Quaquidem papiri requisicionis scedula sich ut predicit oblata et presentata.
Illico dictus reverendus Petrus Flaquer, dicto nomine, verbo respondendo, dixit quod retinebat
sibi terminum iuris ad respondendum. De quibus
ita per actis, gestis et sequtis illico. Dictus Joannes
Quadras, dicto nomine, petiit et requisivit fieri et
tradi unum et plure publicum seu publica consimilia instrumenta per me, dictum et infrascriptum scribam maiorem. Que fuerunt acta Barchinone sub anno, die, mense et loco predictis.
Presente me, dicto scriba maiore, et presentibus
eciam testibus predictis ad premissa vocatio specialiter et assumptis pro ut superius continetur.»
19r

Dilluns, a XXVI. En aquest die són vinguts a la
present casa de la Deputació y consistori de ses
senyories los senyors Francesch Sanjust y Pagès,
donsell, y lo doctor micer Francesch Rius y Bruniquer, ciutedà honrat, ab una embaxada de
part dels molt il·lustres senyors consellers de la
present ciutat dient que los dits senyors consellers havian entès ésser-se pardut lo procés de las
contrafaccions del tribunal de la capitania general, de què resultave un considerable prejudici
als drets de la ciutat lo no instar-se lo reparo de
las ditas contrafaccions. Y que puix en la present
casa se trobave lo original, que fossen ses senyories servits manar fer una còpia de ell per a poder instar lo reparo de ditas contrafaccions, de
què faria tota estimació la dita ciutat. E ses senyories han fet de resposta procuraran informar-se y donar gust a la ciutat, majorment essent cosa tant de la obligació del consistori.
En aquest mateix die és vingut en la present
casa de la Diputació y consistori de ses senyories
don Lluýs de Sabater, embaxador que fou del
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General de Catalunya en la ciutat de Çaragoza,
en virtut de deliberació per los senyors diputats
del trienni 1674 presa als 29 de abril, 1677, per
a representar a sa magestat, de part del consistori de ses senyories, y suplicar-li fos servit venir a
honrrar est son Principat ab sa real presència y
jurar las generals constitucions de aquell, y altres coses llargament continuadas en las instruccions que per al dit effecte foren entregades al
dit de Çabater, que són continuadas en lo registre terser de dit trienni 1674. Y ha entregat a ses
senyories lo dit de Çabater una còpia del original procés actitat en la Real Audiència // 19v //
del regne de Aragó y escrivania de Anthoni de
Leyra, escrivà de manament de sa magestat, ab
lo qual consta que tot lo temps que lo dit don
Lluýs de Çabater estigué en la dita ciutat de Çaragoza tingué estadas fixas sobre las portas de
las casas de sa posada las armas del present principat de Catalunya en la forma que se veuen en
la dita còpia del original procés, lo qual per orde
de ses senyories és assí cusit, signat de lletra F.
Dimars, a XXVII de agost MDCLXXX. En aquest
die me han ordenat ses senyories a mi, scrivà
major del General, cusís en lo present dietari
una súplica del magnífich advocat fiscal del General y present casa de la Diputació contenint
alguns reparos aserca si se havie de posar excepció o no al doctor Rafel Llampillas per al exercici del offici de advocat fiscal en què és estat novament extret; y axí mateix, un vot dels
magnífichs assessors ordinaris del General y present casa de la Diputació, ab què declaran que
no deu fer-se impediment algú a dit doctor
Llampillas y que poden ses senyories admètrerlo en lo dit offici de advocat fiscal del General
en què ha sortejat, com totas estas cosas ab dita
súplica y vot són llargament de véurer, los quals
papers són signats de lletra G y del thenor següent:
«Il·lustríssima senyor.
En la extracció de pròxim feta de advocat fiscal
de la present casa és estat extret lo doctor en
drets Raphel Llampilles, lo qual en la extracció
antesedent que·s féu en lo últim del trienni pròxim passat de un dels officis de assessor de la
present casa fou extret en dit offici de assessor y
affectivament serví aquell per més de un any,
com és notori. Y com la bolsa de assessor y advocat fiscal de la Deputaciób //20r // sia una mateixa bolsa y la observancia notòria sia que lo
qui exerceix un de dits officis de assessor o ada. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
19v i 20r del trienni 1680-1683.
b. a continuació un procés imprès (ACA. Generalitat. Dietari N-77, entre els folis 19v y 20r).

vocat fiscal per lo sexeni en què és estat extret
deu vacar per sis anys antes de poder tornar a
exercir ningun de dits officis, encara que fos extret en aquell, com se disposa en lo capítol eo
resposta 4, dels llibre dels Quatre Senyals, pàgina 51, y ho disposa també lo capítol 9 del nou
redrés, Corts 1599. Y de altra part, ab lo capítol
14 de les Corts del any 1533, se troba disposat
en orde als deputats que seran extrets durant lo
trienni eo en lo intermedi de aquell, per mort
de algun que exercia lo offici eo puesto de diputat, dega lo nou extret ser impedit de concòrrer
lo trienni immediatament següent, essent axí
que, segons capítols de Cort, los consistorials
que exerceixen son offici tot lo trienni deven vacar per dos triennis, y axí per sis anys, ab què
apar que, disposant lo dit capítol de Cort 14 lo
sobre referit en orde als deputats deu també tenir lloch en los inferiors, com és en los assessors
y advocat fiscal de la present casa, mayorment
que sa magestat, que Déu guarde, en la formació de la bolsa de assessor y advocat fiscal de la
present casa fou servit declarar y explicar que lo
assessor y advocat fiscal que per mort o impediment de altro deurà estat extret y servit lo residuo de lo sexeni, en cas de nova extracció, y lo
tal tornàs a sortejar, dega vacar lo temps que per
capítols de Cort està disposat, que segons lo desobre referit apar à de ser o los sis anys que disposa dit capítol 9 del nou redrés o los tres anys
que disposa los dit capítol 14, Corts 1533. Y
havent, dit doctor Llampillas, servit lo dit offici
de assessor en proprietat, està subgecte a la Visita de la present casa y deu ser visitat per acabament y no per continuació de dit offici de assessor, y en la ocasió que fonch admès al exercici
del dit offici de assessor fou en virtut de un vot
dels magnífichs assessors de la present casa y
consulents, en jornada // 20v // de 2 de agost,
1677, y ab condició y offerta que dit doctor
Llampillas féu a vostra senyoria il·lustríssima de
revocar los prosehiments y obrar per aquell contra las generals constitucions de aquest Principat y dels capítols de Cort, de què·y ha formada
contrafacció Y ne fou requirit, com consta en la
còpia eo original procés que per dit offici instant lo procurador fiscal del General se féu en la
present casa contra dit doctor Llampillas y demés assessors y officials de la Capitania General,
ab vot que·s féu per los magnífichs assessors que
aleshores eran de la present casa y dels consulents aplicats de que se havia contrafet a las generals constitucions, capítols y actes de Cort y
drets de la pàtria, ab la qual declarasió són tinguts per inàbils per obtenir officis de la present
casa, los contrafà, ab que, no obstant dita offerta feta per lo doctor Llampillas de fer la dita revocació en lo millor modo pogués y en la conformitat li seria ordenat, no consta saltim en la
forma que de dret deu constar que aja cum ef441

fectu feta dita revocació. Per totes les quals rahons y ponderacions predites que lo procurador
fiscal de la present casa representa a vostra senyoria il·lustríssima, dubta y repara si se oposarà
expedició alguna a dit doctor Llampillas per la
admissió y exercissi del dit offici de advocat fiscal en que és estat extret. Per lo que, desitjant
dit procurador fiscal cumplir a la obligació de
son offici y affectar lo acert en lo fahedor y o fer
prejudici algú a la observansa de dits capítols de
Cort y altres aplicables ni a las generals constitucions de aquest Principat ni prerrogativas y
drets de la present casa, com ni tampoch a dit
doctor Llampillas en tot allò que de dret y justícia li specte, representa a vostra senyoria omni
meliori modo dit dubte y reparo, y suplicar sia de
son servei, atesa la gravetat de la matèria participar, dit dupte y reparo als magnífichs assessors
de la present casa, // 21r // per a que premeditada la matèria se puga péndrer la ressolució que
apareixen més acertada, per poder-la ab major
acert possar en execució dit procurador fiscal,
com axí ho suplica omni meliori modo, los drets
fiscals sempre salvos. Officio et cetera. Altissimus, et cetera.
Figuerola, fiscis Generalis advocatus.
Oblata XXX julii, MDCLXXX in consistorio. Et domini deputati intervinientibus dominis auditoribus computorum commisserunt predicta magnificis Generalis Catalonie qui super suplicatis
sicum votum prebeant in scriptis. Joannes Argila, scriva maioris Generalis Catalonia.»
«Vista lo dupte o reparo proposat per lo procurador fiscal aserca si lo doctor Rafel Llampillas
pot ésser advocat fiscal de la present ciutat, qui
lo dia de 27 del mes de juliol més proppassat
sortejà en dit offici, o si se li deu posar excepció
alguna per las rahons ponderadas per dit procurador fiscal ab la súplica per ell presentada als
antecessors de vostra senyoria als 30 de dit mes
de juliol, las quals rahons són las que·s segueixen:
Primo, que lo doctor Rafel Llampillas, en la extracció penúltimament feta, que fou al últim del
trienni 1674, per comensar a servir lo trienni
1677, fou extret en un dels officis de assessor de
la present casa y affectivament servir aquell per
més de un any, com és notori, y que per la resposta 4 de las Corts del any 1420, que·s troba
en lo llibre dels 4 Senyals, foli 51, està disposat
que si un serà estat advocat o assessor del General no puga tornar ésser advocat que no aian
passats dos triennis, y que per lo capítol 14 de
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
20v i 21r del trienni 1680-1683.
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las Corts del 1533 està axí matex disposat que si
algú novament //21v // serà tret diputat en lloch
de algun que serà mort dins lo temps de son
trienni, y passada la major part de aquell lo dit
nou extret no puga ésser diputat lo trienni immediatament següent, y per lo capítol 9 del nou
redrés de las Corts 1599 y que per los capítols
de Cort de Santa Anna està disposat que los diputats y oïdors no pugan tornar ésser diputats y
oïdors que no ajan vacat per sis anys, y que lo
que se observa y està disposat en los diputats y
oïdors se deu observar ab los assessors y advocat
fiscal de la present casa, y que per consegüent,
essent estat lo doctor Rafel Llampillas, assessor
de la present casa y aver servit aquell no pot tornar ésser assessor ni pot ésser advocat fiscal que
primer no aja vaccat per sis anys o per lo menos
per un trienni immediat que és lo corrent, com
està disposat per los diputats y oÿdors en lo dit
14 de las Corts de 1533.
Secundo, perquè lo dit doctor Rafel Llampillas,
per aver servit dit offici de assessor, està subjecte
a la visita de la present casa y deu estar visitat per
acabament y no per continuació, ab què lo impedeix lo poder tornar ésser assessor o advocat
fiscal.
Tercio, perquè sa magestat, que Déu guarde, ab
la real reserva y en la formació de bolsas que
mana fer dels dits officis de assessors y advocat
fiscal, expressament disposa que los que seran
estats assessors no pugan tornar-ho ésser, encara que de nou sortejen en dits officis, que primer no hajan vacat tot lo temps que està disposat per capítols de Cort.
Quarto, perquè si lo doctor Rafel Llampillas fou
admès en lo exercici del offici de assessor fou en
virtut de un vot dels magnífichs assessors de la
present casa y consulents sots jornada de 2 de
agost de 1677 y ab la condició y offerta que féu
dit doctor Llampillas al molt il·lustre consistori
de revocar los procehiments per ells fets contra
las constitucions del present Principat y dels capítols de Cort, usos y costums y prerrogatives
de Catalunya, com axí fou declarat per los assessors de la present casa y consulents aplicats sots
jornada dea del anyb.
22r

Per la qual sola declaració de assessors y consulents restan los officials inhàbils per poder obtenir offici algú en la present causa. Y que seguint
la dita declaració de assessors y consulents fou
formada contrafacció y fou requirit dit Llampillas a instància del procurador fiscal de la present casa, com consta del original procés que
a a continuació un espai en blanc de 10 mms.
b. a continuació un espai en blanc de 10 mms.
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per dit effecte fou fulminat, instant lo dit procurador fiscal contra dit doctor Llampillas y demés
officials que alashoras eran de la Capitania General, y cessa ésser ver que dit doctor Rafel
Llampillas ha revocat los dits procehiments altim que de tal revocació conste del modo que
devia y deuria constar, per totas las quals rahons
ha fet lo procurador fiscal reparo si devia y deu
ésser admès dit doctor Llampillas en lo exercici
del offici de advocat fiscal.
Vista la suplicació per dit procurador fiscal presentada, vista la commissió al peu de dita suplicació per los assessors de vostra senyoria feta als
infrascrits assessors perquè donen son vot en escrits sobra lo suplicat per dit procurador fiscal
ab dita suplicació.
Attès que ha constat que dit doctor Rafel Llampillas sortejà lo offici de assessor de la present
casa als últims del trienni de 1674 per lo exercissi de dit offici de assessor, lo qual sols serví
per espay de un any y dos mesos y tants dias,
attès ha constat que dit Llampillas fou privat de
dit offici y desembursat de la bolsa per orde de
sa magestat, attès ha constat que per orde de sa
magestat dit doctor Llampillas és estat de nou
insiculat en la mateixa bolsa, attès que no·y ha
disposició certa y preficsa de constitució de Catalunya ni de capítol de Cort que dispose y previngue lo cas del doctor Rafel Llampillas sens
poder obstar los capítols de Cort citats y referits
per lo procurador fiscal en dita sa súplica, per
què la quarta resposta dels capítols de Cort del
any 1420 sols disposa que lo assessor que aurà
servit dos triennis continuos no puga tornar ésser assessor que no aja vacat dos triennis, com
de las formals paraulas de dita resposta consta,
ibi «Que en temps que los diputats se mudan
cascun trienni se haja amudar lo un dels advocats del dit General novament l’altra per lo
triennis aprés següent, en tal // 22v // manera
que no·y sien perpetuats, ans pus que hu ni haie
estat per dos triennis continuos no·y puxen tornar dels dos triennis aprés següents», lo doctor
Rafel Llampillas no serví lo dit offici per dos
triennis continuos, y axí lo cas de aquells no està
comprès debax la disposició de la dita quarta
resposta.
Lo capítol catorse de las Corts del any 1533 sols
disposa que los diputats que seran trets en lloch
de alguns que·s moririan dins lo temps de llur
trienni y passada la major part de aquell degan
vacar tres anys immediatament següents per poder tornar ésser deputats, com apar de las formals paraulas de dit capítol, ibi: «Que los diputats que són estats o seran trets en lloch de
alguns que moren dins lo temps de llur trienni y
passada la major part de aquell no sian impedits

de concórrer sino ab lo trienni immediatament
següent». Lo doctor Llampilles no és estat diputat ni sortejà lo offici de assessor per mort de
altra, y axí, en lo dit capítol 14, no està comprès
lo cas del dit doctor Llampillas, màxime que ja
se troba disposició certa y fixa per capítols de
Cort aserca de la vacació tenen de fer los assessors, y axí per ells no·s pot argüir de la vacació
dels diputats.
Lo capítol 9 del nou redrés de las Corts del any
1599 sols disposa que los diputats no pugan dividir lo exercici de la assessoria que quiscun
trienni tenen de provehir, ans bé, lo tingan de
provehir en una matexa persona per tot lo sexeni. Y en cas que per mort o impediment de algun assessor se tingués de fer nova provisió que
lo nou provehit sia tantsolament per lo residuo
ab que dit capítol no disposa de la vacació diu
fer lo qui serà estat assessor per poder tornar-ho
ésser, y axí lo cas del doctor Rafel Llampillas no
està comprès ab dit capítol 9 de las Corts del
any 1599.
23r

Ab la real reserva de sa magestat no està comprès lo cas del doctor Llampillas, perquè ab
aquella sols se disposa la vacació que se à de fer
lo qui serà estat assessor per un sexenni continuo y la vacació que té de fer lo qui serà estat assessor per residuum, volent que sien observats
los capítols de Cort en axò disposans, com apar
de las formals paraulas de dita reserva, que són
las següents: «Que si se achaeciere morir alguno
de los que sortearen en dichos officios de assessores y
abogado fiscal antes de cumplir el sexenio, se extraigan luego dentro de los tres días que sucediere
el avacante otro en su lugar, y este servirá el officio el tiempo que según se dispone por capítulos de
Corte solían servir antes los que eran nombrados
en estos casos. Y por quanto después de aver servido estos officios los que avían sorteado puedan volver a sortear de nuevo en ellos, declaro que aja de
passar el medio el tiempo que por capítulos de
Corte está establecido ajan de vacar los que una
vez los tubieron para bolberlos a tener y que no los
exersen aún que sorteen de nuevo sin aver vacado
el tiempo, que como dicho está de passar en el intermedio».
Lo doctor Llampillas no ha servit lo sexeni continuo ni fou extret per residuo, y si lo cas del
doctor Llampillas no està comprès en ningun
dels capítols de Cort tampoch pot estar comprès ab la dita real reserva, per conformar-se
tota aquella ab los capítols de Cort. Ab què apar
que lo cas del doctor Rafel Llampillas en cas
omís y axí remanet in disposicione juriis.
És certíssim que los officials temporals, finit lo
temps, no poden tornar a la administració del
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mateix offici o de altra que no aian vacat per
cert temps.
En Catalunya, los officis triennals no poden ésser atorgats per tot temps, com apar de las constitucions col·locadas en lo títol «Que officis
triennals no sien atorgats» etcètera. També està
disposat en Catalunya que los officis temporals
no poden ésser continuats, // 23v // ans bé, lo
qui aurà tingut un offici triennal no pot tornar
tenir y administrar aquell que no aja vacat lo
trienni propsegüent, sinó és que lo aja tingut
menos de un any, que en tal cas lo podrà tenir lo
trienni següent, per estar axí disposat ab la constitució primera, del títol: «Que officis temporals
no sian continuats», ab estas paraulas: «Declaram que ningú qui aja regit offici de jurisdicció
triennal no puxa tenir o administrar en lo següent proptrienni aquell mateix o altre offici de
jurisdicció dins aquella matexa vagaria o batllia»
et ibi: «Aquells emperò, que en lo trienni proppassat, menys de un any, auran regit algun offici
de jurisdicció sots speransa que aquell offici per
aquells en lo present trienni sie regit, no volem
ésser compresos en la constitució present». Y
axí ho firman los doctors cathalans, so és, Mieras, sobra la dita constitució primera, titolat
«Que officis temporals no sian continuats»,
Xammar «De officio judiciis» p. 1, quest. 24, numero 46, his verbis: «In Cathalonia, assessoris regiorum ordinarium non sunt perpetui sed temporales constitucioni 1, titulo «De offici de jutges y
assessors ordinaris», volum et ut plurimum sunt
trienales, quales voluit», Bobadila, «In polit.»,
tom. 1, liber 1, capitulo 17, numero 26, et lapso
tempore officii non possunt in eodem reformar
constitucione 1 et 2, titulo «Que officials temporals no sien continuats», in eodem 1 volum, nisi
minus anno officium triennale obtinuerint ut in
D constitucione.
Ab més claredat y individuació ho afirma Marquiles, «In usatio eum dominus», fol. mi 22.1
colu., in fine locis verbis: «quod si aliquis per
unum annun tenuerit officium jurisdiccionis
quod potest sibi concede officium, in sequenti
triennio cum constituciones contradicientes loquuntur eum officium tenuerit per triennium
scilicet integrum, alias si per annum quod tunch
potest sibi concedi et per illum cui conceditur tenere» del mateix sentit // 24r // és Cáncer, var.
liber 3, capitulo 12, numero 155, his verbis: «videt tamen quod si aliquod officium triennale minus anno obtinuerit quod parte in eodem refirmari» et 2 p. capitulo 2, numero 276, ubi
remisive. Bartaube, in 1, filius ff., his verbis: «Sed
quanto tempore oportet quod quis gerat officium
ad hoc ut quis habeat vacacionem, respondetur
toto tempore officii si gerit munus minuit sibi vacacio dummodo suas, que si non gerit officium vel
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gerit minori tempore, quarte partis totuus temporis nullam debet habere vacacionem». Lo doctor
Llampillas sols regí y serví lo offici de assessor
per espay de un any, dos mesos y tants dies,
avent-lo de servir sis anys. Y axí, lo serví per menos de la quarta part de tot lo temps lo tenia de
servir. Y des del die que fou privat de dit offici
ha vacat un any y nou mesos y tants dies, y axí,
apar que no deu vacar mes. No és de consideració lo dir-se per lo procurador fiscal del General
que dit Llampillas, per lo temps que exercie lo
offici de assessor, deu ésser visitat, y que axí, antes de ésser visitat, no pot tornar exercir lo mateix offici, o altrament, per extracció de la matexa bolsa. Y essent disposició de dret que ningun
official pot tornar a exercir lo matex offici o altra
que primer no aja pagat taula y donada rahó de
la administració del offici, segons la doctrina de
Font, en la decissione 157 y 158, perquè en la
Diputació los assessors y advocat fiscal, no obstant que són visitats y subgectes, continuan llur
exercissi, y axí, los assessors y advocat fiscal que
exercessen llurs respective officis per lo sexenni
continuo y integro són visitats dos vegadas.
Tampoch pot servir de embaràs lo ponderat per
lo dit procurador fiscal dient que lo doctor
Llampillas estava y està inculpat de aver contrafet a las generals constitucions, llibertats y perrogativas del present Principat, y que no avia revocat los dits procehiments per ell fet saltim //
24v // de la manera havia offert revocar, perquè
los matexos reparos que ab dita súplica ha fet lo
procurador ja los feu lo mateix procurador fiscal
quant dit doctor Llampillas sortejà ab dit offici
de assessor al últim del trienni de 1674 per comensar a servir lo trienni 1677. Y no obstant
dits reparos dit Llampillas fou trobat hàbil, com
apar del vot donat en dit temps per los assessors
y consulens aplicats, que·s féu en jornada de 2
de agost de 1677, als quals se ha relasió. Y las
matexas rahons per las quals los dits assessors y
consulents faran de vot y parer que no se li podia oposar excepció alguna militan també ara en
lo present cas, per no constar que dit Llampillas
aja obrat de nou cosa alguna en orde a contrafaccions. Y ab las súplicas presentadas per dit
Llampillas sots jornada de 30 y 31 del mes de
juliol de 1677 consta aver revocat lo per ell fet,
y que a més de la dita revocació feta en ditas respective súplicas offerí ab aquellas ferme de nou
de la manera que lo molt il·lustre consistori, assessors y advocat fiscal disposarian; y no consta
que sie estat interpel·lat en fer altra revocació,
ab què no se li pot imputar culpa alguna, y axí,
se considera hàbil y capàs si y de la manera ho
declaran los assessors y consulents ab lo alt refferit vot.
Y attès que ha constat que dit doctor Llampillas és estat restituhit en la bolsa de assessors y
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advocat fiscal y demés officis que·s trobava insiculat en la present casa per orde de sa magestat, y axí abilitat y fet capàs per sa magestat de
poder sortejar y exercir qualsevols officis de las
bolsas que està insiculat, y és cert que si un official se troba privat o inhabilitat per exercir lo
offici y després se troba fet hàbil per la gràcia
del Principat, pot de nou ser elegit al mateix
offici vaccant aquell. Com ensenya Rovit, decissione 37, et ibi: «suas», addicionatur. La extracció que vuy se fa dels officis de assessors y
advocat fiscal en virtut de la // 25r // real reserva està posada des de la nominació y elecció
que feian antes los diputats de dits officis, pus
si podia ésser elegit també ha pogut sortejar, y
no és molt, perquè quan lo príncep restitueix
graciosament a un en lo prestino estat aquell se
extén a tot lo que pot tenir, Matrill in suo tractato «De mandato», capitulo 22, numero 108 y
109.
Lo que, tot attès y considerat, los infrascrits assessors, ab intervenció del advocat fiscal, són de
vot y parer que lo molt il·lustre consistori dels
senyors diputats y oïdors del General de Catalunya poden admètrer al doctor Rafel Llampillas en lo offici de advocat fiscal que·s sortejà lo
dia de 27 de juliol propassat, y que no se li deu
fer reparo o impediment algú, y així ho sentan.Vuy, als 10 de agost de 1686.
Guitart, assessor. Blanxart, assessor subrogatus.»
En aquest mateix die són anats ab embaxadas,
de part de ses senyories, als molt il·lustres senyors consellers de la present ciutat, lo senyor
Joseph Sauleda, cavaller, y Joseph Quintana,
ciutedà honrrat de Barcelona, dient en resposta
de la que per part dels molt il·lustres senyors
concellers fonch reportada a sas senyories lo die
de aïr, que sas senyories procurarien fos feta còpia del procés de contrafacció del tribunal de la
Capitania General per a poder continuar lo síndich del General las instàncies per al reparo de
ditas contrafaccions com tenien obligació y desitjaven dits molt il·lustres senyors concellers,
de què han fet molta estimació dits senyors concellers, segons la relació que després han fet en
lo consistori de ses senyories los dits Sauleda y
Quintana.
En aquest mateix die, consistorialment, ab verguers y massas y ab cotxes, baxaren en la casa
del General, la qual tenen en la Llotja de la mar
de la present ciutat y se conferiren en lo aposiento del receptor dels fraus a effecte de regonéxer los fraus se avian comesos en lo present y
corrent // 25v // mes de agost. Y se han trobat
los següents:

Primo, una pessa de tela vintena de Gènova, de
tir vuyt canas y un palm, apresa de un moro de
las galeras de Gènova.
Ítem, dos pessas de cotomina blanca, apresas de
un moro de ditas galeras.
Ítem, una faldilla camosada, apresa per frau de
Bolla de casa mestre Joan Estela, sastre.
Ítem, sinch palms de escot negra, una cana, dos
palms, Cadis caballat, y nou palms Cadis vert,
après de mestre Pedro, sastre, per frau de Bolla.

Setembre, MDCLXXX.
26v

Dilluns, a II. En aquest die ha faltat al consistori
de ses senyories lo molt il·lustre senyor diputat
militar.
Divendres, a VI. En aquest die és tornat lo il·lustre senyor deputat militar en lo consistori de ses
senyories.

27r

Dijous, a XXVIIII. En aquest die me han ordenat
a mi, escrivà major del General de Catalunya,
cusís en lo present dietari una certificatòria en
scrits del doctor en medicina Jacinto Andreu,
ab la qual fa fe com Joseph Blanch, altre dels
verguers de sas senyorias, à estat indispost de
poder acudir a la servitut de son offici des de 22
de juliol pròxim passat fins als 25 del present y
corrent mes de agost, com nunch llargament en
dita certificatòria és de véurer, que·s assí cusida,
signada de lletra A.
Dissabte, a XXXI. En aquest die me han ordenat
a mi, escrivà majora // 26r // del General, cusís
en lo present dietari una certificatòria del doctor en medicina Agustí Fatjó ab la qual fa fe
com Joseph Quintana, exactor del General de
Catalunya, ha estat desganat y impedit de poder
acudir a la obligació de la servitut de son offici
des de nou del present y corrent mes de agost
fins als vint-y-nou de dit, com més llargament
és de véurer ab dita certificatòria, que·s assí cusida, signada de lletra B.
En aquest mateix die me han ordenat a mi, scrivà major del General, cusís en lo present dietari
una real carta de sa magestat del rey, nostre senyor, que Déu guarde, dada en Madrid, als 22
de agost de mil sis-cents vuytanta, la qual és assí
cusida, signada de lletra C y del thenor següent:
«Elb rey.
Diputados. Por vuestra carta de 3 del corriente he
entendido los que havéis sido extractos en diputados y oydores de quentas del General de este Principado para el triennio que empezó a primero deste, haviendo tenido particular complacencia de
haverlo sabido, fiando en razón de vuestra atención y celo que cumpliréis con vuestras obligaciones en lo que se offreciere de mi servicio, y también
en mirar por el bien común de essa provincia.
Dada en Madrid, a XXII de agosto, MDCLXXX.
Yo, el rey».
a. a continuació dues certificacions transcrites a l’Apèndix 3,
pàg. 1397.
b. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
25v i 26r del trienni 1680-1683.
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Dilluns, a VIIII. En aquest die, obtinguda primer ora per medi del síndich del General, són
anats, per orde del consistori, los senyors deputat militar y oÿdor real a reportar un paper de
embaxada al excel·lentíssim senyor llochtinent y
capità general de sa magestat, Déu lo guarde,
en lo present Principat, acerca lo alívio dels
allotjaments que pateix esta província. Y després
de haver explicat lo dit paper de embaxada lo
dit senyor diputat militar lo ha entregat a sa excel·lència, còpia del qual, comprobat a lo original, és assí cusit, signat de lletra A, y és del thenor següent:
«Excel·lentíssima senyor.
Los deputats y oÿdors del General d’est principat de Catalunya diuen que, avent representat
los diputats sos antecessors a sa magestat, Déu
lo guarde, las affliccions en que·s trobava la província després dels treballs de la passada guerra
per ocasió dels allotjaments fou sa magestat, per
sa real benignitat, servit aconsolar-los ab real
carta dada en Madrid a 24 de agost, 1679, y altra de 15 de maig, 1680, dient en ellas se procuraria lo alivio dels paysans, y que per dit effecte
donava a vostra excel·lència los ordes convenients aserca de procurar lo remey de las molèstias que insinuaren los provincials. Y axí mateix,
que avia encarregat a vostra excel·lència fes servir igualtat en los quartels, y que en ells se execusassen excessos y molèstias, // 27v // lo qual
orde y carta de sa magestat per a vostra excel·lència dada en Aranda de Duero, a 25 de noembre, 1679, fou vostra excel·lència servit participar al consistori, còpias de las quals cartas
reals se presentan a vostra excel·lència. Y no
obstant que no dubtan dits deputats y oÿdors
que vostra excel·lència aurà procurat ab tot effecte executar dit real orde, procurant lo alívio
de tant fels vassalls de sa magestat, y que ab tanta llarguesa han offerit sas asiendas y sas vidas en
son real servey en las guerras passadas, ab tot,
com la inclemència del temps ha ocasionat la
gran esterilitat de grans en la província, per rahó
de la qual los poblats se troban tant necessitats,
que no solament se troban impossibilitats de soa. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
26v i 27r del trienni 1680-1683.

[ 1680 ]

[ 1680 ]

portar los alotjaments dels soldats en la forma
que estan distribuïts, però encara molts desesperan de poder alimentar a sas familias, dexant
alguns sas casas y anant a sercar almoyna als que
tenen tenen majors comoditats, lo que necessita
de particular atendència, així per la conservació
de la província y dels vassalls de sa magestat
com també per las molèstias que·s podrian subseguir entre los dits provincials y soldats qui no
podan ésser assistits tant complidament com
voldrian, perdent ab facilitat aquell amor y unió
que és menester que tingan los qui han de habitar junts, lo que poria ser ocasió de discòrdies y
rinyas, de què tindrian viu sentiment dits deputats y oïdors, y en dita consideració, necessitan
de major alívio del que tenen. Per so, los dits
deputats y oÿdors, attenent ésser precisa la obligació de sos officis procurar lo alívio y consideració de la província y observància de las lleys de
la pàtria, segons que ab vàrias constitucions generals y capítols de Cort los és estat recomanat,
y així ho han jurat en lo ingrés de dits officis, suplican a vostra excel·lència sia servit manar aliviar als provincials dels excessos que, aguts respecte //28r // a las facultats y medis dels poblats,
hi ha en los allotjaments de los soldats, y en particular manar donar los ordes convenients per lo
que sols donen las raccions del pa que tocarien
als soldats que tenen en sas casas alotjats i·ls donan a menjar, que a més de què és cosa molt
justa y tant del servey de sa magestat puis o mira
a la conservació de una província y poblats de
aquella, vassalls fidelíssims de sa magestat, dits
diputats y oÿdors ho rebran a particular mersè
de vostra excel·lència.»

nal del General y present casa de la Diputació
acerca de aquell censal de pensió 500 sous pagador en lo mes de janer que sortejaren los administradors dels arrendaments de la Seu de Barcelona en la extracció de censals per los
antecessors de ses senyories fetas als 20 de noembre pròxim passat de 1679, la qual relació és
assí cusida, signada de lletra A.a
29r

Divendres, a XIII. En aquest die són baixats ses
senyors consistorialment, ab // 28v // verguers,
masses y ab cotxes, en la casa del General, a fer
acte de arrendament de la Bolla de plom y sagell
de cera de Berga y Bagà, per haver-los fet relació Joseph Iglésias, corredor púbich y jurat y
ministre del General que tenia dita de la sisena
part més del preu en que estava arrendada la
dita Bolla per quiscun any, com en effecte ha
arrendada aquella a Francesch Savall Jové, sabater de la vegueria de Berga, per quiscun any,
que és la dita sisena part mes de 501 lliures en
què estava arrendada.
En aquest mateix die lo senyor oÿdor ecclessiàstich s’és conferit en lo aposiento a hont fa la residència lo receptor dels fraus en la dita casa del
General per véurer y regonéxer los fraus ha presos des de 17 de agost proppassat fins lo die
present. Y no se ha trobat ningun frau.
En aquest mateix die me han ordenat ses senyories a mi, scrivà major del General, cusís en lo
present dietari una relació del magnífich racio446

Dimecres, a XVIII. En aquest die me han ordenat ses senyories a mi, scrivà major del General,
cusís en lo present dietari una requesta presentada a instància del procurador fiscal del General a Mathias Amell, lo acte de la qual és assí cusit, signat de lletra B y del thenor següent:
«Noverintb universi quod, anno a Nativitate Domini millessimo sexcentessimo octuagessimo primo, die 18 septembris eiusdem anni intitulata,
presente et ad hec vocato atque requisito Vincencio
Gavarro, scriptore substituto sub me, Joseph Sauleda, milite et scriba maiore Generalis presentis
principatus Cathalonie, subrogato, et presentibus
eciam Nicolao Alamany, Francisco Minguella,
scriptoribus Barchinone, pro testibus ad ista vocatis, specialiter et assumptis doctor Joannes Quadras, fisci procurator Generalis Cathalonie, constitutus personaliter coram et ante presenciam
Mathia Amell, personaliter reperti in scribania
Joannis Ribert, notarius publicus Barchinone,
sita in dicta civitate in platea Sancti Jacobi, inter
oram de decimam et undecimam ante meridiem,
qui dicto nomine eadem obtulit et presentavit et
semper dictum substitutum presentari et legi publice, petiit et requisivit quandam in scriptis papiri // 29v // requisicionis scedulam, thenoris sequentis: «Molt bé sab y ignorar no pot vostra
mercè, senyor Mathias Amell, com en la extracció dels censals feta per los molt il·lustres senyors
deputats y oÿdors de comptes del General de
Cathalunya del trienni corrent en jornada de 20
de noembre proppassat de 1680, inseguint lo
disposat en la concòrdia feta entre lo molt il·lustre consistori dels senyor deputats, oÿdors de
comptes del General de Cathalunya de una, y los
acrehedors censalistas de dit General, de part altre, sortejà vostra mercè en tres censals, lo un de
preu 100 lliures y pensió 100 sous, altra de preu
200 lliures y pensió 200 sous, pagadores a 25 de
febrer de quiscun any, y lo altre de preu 600 lliures y pensió 600 sous, pagadoras a vint-y-set de
setembre, las quals tots anys rebia sobre lo General de Catalunya en las ditas jornadas respective, en virtut de la qual extracció se han dit y
escrit en la taula dels comuns depòsits de la prea. a continuació una relació transcrita a l’Apèndix 3, pàg.
1397.
b. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
28v i 29r del trienni 1680-1683.

sent ciutat de Barcelona a vostra mercè en lluïció, quitació y extinció dels sobredits censals per
los il·lustres diputats y oïdors de comptes 900
lliures a solta del scrivà major de la casa de la Diputació. La qual partida se ha intimada a vostra
mercè. Y axí mateix sab y ignorar no pot, vostra
mercè, com per relació feta per Herasma de
Lana y Fontanet, donsell, racional de la casa de
la Deputació, als senyors deputats y oÿdors de
comptes als 14 de maig, 1680, estiguen dits
censals embrassats y obligats a la solució de quatre partides respective degudas per Antich Çarriera, Galceran Ferrer, Francesch Setantí y vostra mercè, senyor Mathia Amell, possessors que
foren de dits censals, que prenan summa 1.434
lliures, 10 sous 5, per las causas y rahons contengudas y expressadas llargament en dita relació, la
qual se troba en lo dietari del // 30r // corrent
trienni sots jornada de 14 de maig, 1680, còpia
de la qual se presenta y entrega a vostra mercè.
Per lo que lo procurador fiscal del General de
Catalunya, en observansa del disposat en dita
concòrdia, et signanter en los números 12, 13 y
14 de ella, requereix y interpel·la a vostra mercè,
procurador Mathia Amell, revolte als molt il·lustres senyors deputats del General de Cathalunya
los preus dels censals li són estats dits y escrits a
vostra mercè per dits senyors deputats y oÿdors
de comptes en lluÿció y extinció dels censals dalt
expressats, en lo quals és estat extret en sort dita
casa de la Deputació junt ab las pensions se li
restan devent per rahó de aquells, en solució y
paga y a bon compte de dita partida estan dits
don Çarriera, Galceran Ferrer, Francesch Setantí y vostra mercè, senyor Mathia Amell, en los llibres de Vàlues de la casa de la Deputació per les
causes y rahons contengudes en dita relació per
dit racional feta en la sobradita jornada. Y en cas
sie hereu o successor universal dels dits Antich
Çarriera, Galceran Ferrer y Francesch Setantí y
vostra mercè senyor Mathia Amell, de y perquè
ignorància al·legar no puga, se li fa la present interpel·lació, requerint al notari ne lleve acte,
etcètera». Copia cuius eidem tradidit et liberavit
quam accepit et penes se retinuit, quaquidem papiri requisicionis scedula sic ut predicitur oblata
et presentata illico. Dictus Mathias Amell, verba
respondendo, dixit quod retinebat sibi terminum
iuris ad respondendum. De quibus sic ut predicitur actis, dictis gestis et sequtis illico dictus Joannes Quadras, dicto nomine, petit et requisivit fieri
et tradi unum et pluram publicum seu publica
consimilia instrumenta, per me, dictum et infrascriptum scribam maiorem. Que fuerunt // 30v //
acta Barchinone sub anno die, mense et loco predictis, presente me, dicto scriptore iurato, sub me,
Joanne Argila, scriba maiore, presentibus eciam
testibus predictis ad premissa vocatis, specialiter et
assumptis pro ut superius continetur.»
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En aquest mateix die me han ordenat ses senyories a mi, scrivà major del General de Catalunya,
cusís en lo present dietari una relació del magnífich racional del General y present casa de la Diputació acerca de aquells dos censals, lo un de
pensió 402 sous, pagador a 4 de mars, y la altre
de pensió 266 sous 8, que sortejà Joseph Saurina en la extracció per los antecessors de ses senyories feta als 12 de juliol pròxim passat de
1680, y la qual relació és assí cusida signada de
lletra C.
Divendres, a XX. En aquest die, constituït personalment en lo consistori de ses senyories, lo
doctor Rafel Llampillas ha fet acta de retificació,
approbació y novament revocació en la forma
següent:
«Die veneris XX mensis septembris MDCLXXX.
Lo doctor Rafel Llampillas, extret en lo offici de
advocat fiscal del General de Catalunya lo die
de 27 de juliol pròxim passat per lo sexeni corrent qui comensa a correr lo primer de agost
pròxim passat, ademés de las revocacions per ell
fetas ab dos súplicas per dit doctor Llampillas
presentadas sots dada de 30 y 31 de juliol del
any mil sis-cents setanta-set als tunch senyors
deputats y oÿdors de comptes del Generala //
31r // de Catalunya, acerca de diffarents contrafaccions que, com a assessor de la Capitania General, y altrament per haver compost un llibre
intitulat «De la jurisdicció del capità general»,
se diu per lo procurador fiscal del General de
Catalunya haver fet contrafent a diffarents constitucions, capítols de Cort, usos, costums y llibertats del present principat de Catalunya, las
quals súplicas se troban en lo dietari del trienni
1674, per lo que ne fonch requirit y interpel·lat,
per part de dit procurador fiscal, a fi y effecte de
revocar tot lo que contra constitucions, capítols
de Cort, usos, costums y llibertats preditas havia
obrat com a assessor de la Capitania General, de
las quals contrafaccions se forma procés y firma
de dupte y estat vuy pendent y indecisa la declaració en la Real Audiència. Las quals revocacions y promesas en ditas súplicas fetas ara de
nou retifica y aprova y novament revoca, y vol
tenir per revocats tots y qualsevols actes y prossehiments haja fet contra ditas generals constitusions, capítols de Cort, usos, costums, privilegis y llibertats del present principat de Cataluya
en tots aquells fets y prossehiments de que fou
culpat y requirit, la qual revocació fa y entén fer
ab totas aquellas clàusulas stiladas y necessarias
que en semblants actes de revocacions se deven
y acostuman posar y fer, volent-las tenir per exa. a continuació una relació transcrita a l’Apèndix 3, pàg.
1399.
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pressadas en lo present acte de revocació, prometent que, en tot cas y temps se declare eo declaràs en la Real Audiència en la dita causa o
causas de contrafaccions tenir lloch aquellas,
pagar a las parts interessadas, obligant-ne per
assò tots y sengles bens haguts y per haver, com
a deutes fiscals y reals. Testes sunt Josephus
Blanch Josephus Cortes et Paulus Sayol utriusque
iuris doctor Generalis Catalonie.»
31r

Dilluns, a XXIII. En aquest die me han ordenat
ses senyories a mi, scrivà major del General, cusís en lo present dietari una certificatòria del
magnífich racional de la present casa acerca de
aquells tres censals, lo un de pensió 316 sous,
pagador a 16 de maig; altre de pensió 85 sous,
pagador a 19 de juny; y lo altre, pensió 88 sous,
pagador al primer de janer, que sortejà lo doctor micer Magí Honofre Stalella en la extracció
de censals que als 12 de juliol proppassat del corrent any 1680 fou feta per los molt il·lustres senyors deputats predecessors de ses senyories,
com més llargament en aquest paper és de véurer, la qual és assí cusida, signada de lletra A.
Dijous, a XXVI. En aquest die me ha ordenat a
mi, scrivà majora// 32r // del General de Catalunya cusís en lo present dietari una relació del
magnífich racional de la present casa acerca de
aquells sis censals: lo un penció 160 sous, pagador al primer de abril; altre de penció 103 sous,
pagador al 2 de maig; altre penció 100 lliures
pagador als 4 de dit; altre penció 24 sous pagador al primer de juny; altre de penció 18 sous,
pagador dit die y lo altre penció 19 sous y malla
pagador dit die, que sortejà lo reverent Bernat
Verdera, prevera, doctor en drets, obtenint lo
benefici sots invocació de Nostra Senyora del
Roser instituït en la iglésia de Hostalrich en la
extracció de censals que als 12 de juliol proppassat del corrent any 1680 fou feta per los molt
il·lustres senyors deputats precedessors de ses
senyories, com en dita relació que és assí cusida,
signada la lletra B, és de véurer.

reverent priora y convent sortejaren en la extracció de censals per los antecessors de ses senyories feta als 20 de dit mes de noembre pròxim passat, no ha pogut trobar los dits actes.
Divendres, a XXVII. En aquest die lo reverent
Francesch Delgado, prevere, com a procurador
de la reverent abadessa y convent de Nostra //
32v // senyora de Pedralbas, territori de Barcelona, com de sa procura consta de Joseph
Monclar, notari públich de Barcelona, als sis de
desembre, 1678, de la qual ha fet ocular hostensió, en dit nom, constituït personalment en
lo consistori de sas senyories, ha jurat com havent fetas las degudas diligèncias la dita abadessa y convent en cercar lo acte de la original creació de aquell censal en què sortejaren dita
abadessa y convent en la extracció de censals
per los antecessors de ses senyories feta als 20
de noembre, 1679, no ha pogut trobar aquell.
Dilluns, a XXX. En aquest die lo doctor en medicina Jaume Magrinyà ha fet relació en lo consistori de ses senyories y ha fet jurament de com
Ramon Cortada, credenser de draps de la Bolla
de Barcelona, està legítimament impedit per a
servir lo dit offici respecte de patir una indisposició grave de la orina de grandíssim perill, y axí
mateix unaa // 33r // grave indisposició en los
ulls que alguna vegada fa vease parte del tot y
torbàs de cap, sobra ser de edat de setanta-y-sis
anys.
En aquest mateix die me han ordenat a mi, scrivà major del General de Catalunya, cusís en lo
present dietari una relació feta per lo magnífich
racional de la present casa acerca de aquell censal, penció 500 sous, pagador als 20 de setembre, que sortejà Joseph de Navel, ciutedà honrrat de Barcelona, en la extracció de censals que
als 12 de juliol proppassat del corrent any 1680
fou feta per los molt il·lustres senyors diputats
predecessors de ses senyories, la qual és assí cusida, signada de lletra A.

En aquest mateix die, Joseph Mas y Duran,
com a procurador substituhit del magnífich Joseph Comerma, en quiscun dret doctor, com a
procurador de la molt reverent priora y convent
de Nostra Senyora de Junqueres de la present
ciutat, com de tot consta ab acte rebut en poder
de Joseph Güell, notari públic de Barcelona als
20 de noembre, 1679, de la qual ha fet ocular
hostensió, en dit nom, ha jurat en mà y poder
de sas senyories com havent fetas las degudas
diligèncias en cercar los actes de las originals
creacions de aquells dos censals en què la dita

Octubre

a. a continuació dues relacions transcrites a l’Apèndix 3, pàg.
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Dimecres, a II. En aquest die los reverents doctor Joseph Çuquet y Francesch Briansó, procuradors de herèncias del reverent vicari perpètuo
y insigna comunitat de Santa Maria del Mar de
la present ciutat, com de sa procura consta en
poder de Francesch Lentida, ciutedà honrrat de
Barcelona y escrivà de dita reverent comunitat,
als 29 de abril, 1680, de la qual han feta ocular
hostensió, en dit nom, constituhits personalment en lo consistori de ses senyories, han jurat

en mà y poder de ses senyories que han fetas las
diligèncias possibles en trobar los // 33v // actes
de la original creació de aquell censal, penció 20
lliures y preu 700 lliures, pagador en lo mes de
juliol, en què foren extrets en la extracció de
censals per los predecessors de ses senyories feta
als 20 de noembre, 1679, no han pogut trobar
aquell.
Disapte, a V. En aquest die me han ordenat a
mi, scrivà major del General de Catalunya, cusís
en lo present dietari una certificatòria del doctor en medicina Jaume Fontana ab la qual fa fe
com Cristòfol Vinyals, guarda de la Bolla del
General de la present ciutat, ha estat desganat y
indispost per a poder exercir son offici des del
primer de juliol proppassat fins a 4 del present
mes de octubre, continua ab sa indisposició,
com més llargament és de véurer ab dita certificatòria, que és assí cusida, signada de lletra A.
Dilluns, a VII. En aquest die lo magnífich racional de la present casaa //34r // és baxat a la Llotja
del mar de la present ciutat a effecte de fer continuar lo encantar lo arrendament dels drets dels
safrans.
Dimars, a VIII. En aquest die, per orde de sas senyories, són anats ab embaxada, de part del molt
il·lustre consistori, al molt il·lustre senyor doctor Joan Batista Pastor, elet regent del Concell
Supremo de Aragó, Joseph Sauleda, cavaller, y
lo doctor Gismundo Boffill, ciutedà honrat de
Barcelona, y li han donat l’orabona de part de
ses senyories de la marcè que sa magestat, Déu
lo guarde, és estat servit fer-li elegint-lo per al
sobradit càrrech. E poch après, tornats que són
estats los sobradits Sauleda y Boffill, han fet relació al consistori com lo dit molt il·lustre senyor
regent restava molt agraït de la marcè que sas senyories li avian fet, offerint-se en tot lo que fos
benefici del molt illustre consistori.
Dijous, a X. En aquest die me han ordenat ses
senyories a mi, escrivà major del General, cusís
en lo present dietari una relació del magnífich
racional de la present casa de la Diputació acerca de aquells tres censals: lo un, de pensió mil
sous, pagador als 28 de juliol; lo altre, de consemblant pensió de 1.000 sous, pagador als 29
de dit més de juliol; y lo altre, de pensió 500
sous, pagador als dos de // 34v // setembre, que
sortejaren lo magnífich Joseph Pastor y Móra,
doctor en drets, ciutedà honrat de Barcelona, y
Francisco Descallar y Ollers, ço és, lo dit doctor
Joseph Pastor, en 625 sous de penció dels
1.000 sous del censal pagador als 28 de juliol, y
a. a continuació una certificació transcrita a l’Apèndix 3,
pàg. 1404.
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lo dit Francisco Descallar en los restants dos
censals, en la extracció de censals per los antecessors de ses senyories feta als 12 de juliol pròxim passat de 1680, com en dita relació és de
véurer, la qual és assí cusida, signada de lletra B.
Dilluns, a XIIII. En aquest die lo reverent doctor
Joan Valls, prevera, de la Seu de Barcelona beneficiat, com administrador y procurador del
molt il·lustre Capítol y canonges de dita Seu,
consta de sa procura en poder de Macià Marcal,
notari públich de Barcelona y scrivà del molt
il·lustre Capítol, als 27 de setembre pròxim passat de 1680, de la qual ha feta //35r // ocular ostenció, en lo dit nom, constituït personalment
en lo consistori de ses senyories, en lo dit nom
ha jurat com havent fetes las degudas diligèncias
lo dit molt il·lustre Capítol en sercar los actes de
la original creació de aquell censal de penció 25
lliures, pagadores en lo mes de janer, que los
aniversaris comuns de dita Seu sortejaren en la
extracció de censals per los predecessors de ses
senyories feta als 20 de noembre, 1679, no han
pogut trobar los dits actes.
En aquest mateix dia lo noble don Joan Baptista Falcó, en Barcelona populat, com a procurador de la noble dona Maria Falcó y de Casador,
antes Çaconomina, sa muller, apar de la procura
en poder del don Rafel Çellarès, quòndam, notari públich de Barcelona, als 24 de abril, 1671,
de la qual ha fet ocular hostensió, en dit nom,
constituhit personalment en lo consistori de ses
senyories, ha jurat com, havent fetas las degudas
diligèncias en cercar los actes de la original creació de aquell censal de 310 lliures de preu y
penció 193 sous 9, pagador als 23 de juliol, que
la dita dona Maria Gallart y Cassador, vuy Falcó, sortejà en la extracció de censals per los antecessors de ses senyories feta als 12 de juliol,
1674, no ha pogut trobar los dits actes.
Dimars, a XV. En aquest mateix die, dit Joseph
Saurina, apotecari, constituhit personalment en
lo consistori de ses senyories, ha jurat mà y poder de ses senyories que havent fetas las diligèncias possibles en cercar los originals actes de //
35v // la creació de aquells dos censals, ço és, lo
un de pensió 13 lliures, 6 sous, y lo altre pensió
20 lliures, 2 sous 8, pagadors, ço és, lo de 13
lliures, 6 sous, a 31 de juliol, y lo de 20 lliures, 2
sous 8, a 4 de mars, que lo dit sortejà als 12 de
juliol pròxim passat en la extracció per ses senyories feta, no ha pogut trobar aquells.
En aquest matex die lo doctor Benet Verdera,
prevere, com obtenint lo benefici sots invocació
a. a continuació una relació transcrita a l’Apèndix 3, pàg.
1404.
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de Nostra Senyora del Roser fundat en la iglésia
parroquial de Nostra Senyora de Hostalrich,
constituhit personalment en lo consistori de ses
senyories, ha jurat en mà y poder de dits il·lustres senyors que ha fetes las diligèncias possibles en trobar los originals actes de la creació de
aquells sis censals, de pensió y propietat lo un
160 lliures y pensió 160 sous; altra, de preu de
103 sous y pensió 103; altre, preu de 100 lliures
y pensió 100 sous; altre, preu de 30 lliures y penció 24 sous; altre, de preu 23 lliures, 2 sous, y
penció 18 sous 6; y lo altre, de preu 24 llires, 16
sous, 9, y penció 19 sous, 5 1/2, pagadors, ço
és, lo primer al primer de abril, lo segon a 12 de
maig, lo tercer a 4 de maig, lo quart a sinch, y
demés al primer de juny, en los quals fou extret
en la extracció per ses senyories feta als 12 de juliol pròxim passats, y no ha pogut trobar aquells.

36v

En aquest mateix die lo doctor micer Magí Honofre Estalella, constituït personalment en lo
consistori de ses senyories, ha jurat en mà y poder de dits il·lustres senyors, que ha fetas las degudes diligèncias en cercar los actes de la original creació de aquells quatra censals, ço és: lo
un, de pensió 88 sous 2, pagadores en lo mes de
janer; lo altre, penció 31 sous 6, pagador als 26
de maig; lo altre, de pensió 85 sous 7, pagador
als 14 de juny; y lo últim, penció 20 lliures, en
que forena //36r // extrets en la extracció per ses
senyories feta als 12 de juliol pròxim passat, no
ha pogut trobar aquells.
En aquest mateix die me han ordenat a mi, escrivà major del General de Catalunya, cusís en
lo present dietari una certificatòria del doctor
en Medicina Jaume Magrinyà ab la qual fa fe
com Ramon Cortada, credenser dels draps de la
Bolla de la present ciutat, continua ab sa enfermedat impossibilitat de poder acudir a la obligació de son offici, com llargament en dita certificatòria és de véurer, que·s assí cusida, signada
de lletra A.

Ítem, dotse pessas de r(...) falsos ab los nombres
de diffarents colors.
Ítem, 93 canas de robantons extrets de diffarents colors, ab trossos.
Ítem, 32 pessas de ribantons més extrets de diffarents colors.
Ítem, dotse trossos de cadissos, difarents colors,
amples y extrets, que junts tiran los dits trossos
vuytanta canas y quatre palms.
Ítem, 27 canas, 3 palms, de tela de Gènova, ab
trenta trossos, tot après de la casa de fra Benet
de Manyaluch, del orde de Sant Benet, habitant
en la vila de Mataró.
Ítem, vuyt canas de xamallot fort, molt dolent,
color de musco, haprès de casa Magí Postius,
banquer de telas, ciutedà de Barcelona.
Ítem, sinch canas, tres palms, taffatà doble,
haprès en casa de Francesch Cantallops, perayre, ciutedà de Barcelona.
Dijous, a XVII. En aquest die, constituhit personalment en lo consistori de ses senyories, Joan
Ribas, notari públich de Barcelona, obtenint lo
offici de ajudant primer de la Escrivania Major,
ha renunciat lo dit offici en mà y poder de ses
senyories en cap del doctor Diego Martines, per
ser altre dels officials antichs y que poden alienar-se. E ses senyories han respost que acceptaven la dita renunciació si y quant per capítols de
Cort los és lícit y permès. Essent presents per
testimonis Jaume Tahones, notari, y Joseph
Cortès, verguer de ses senyories.

37r

Disapte, a XVIIII. En aquest die és tornat en la
present ciutat lo il·lustre senyor oÿdor militar y
és vingut en lo consistori de ses senyories.

37v

Dimars, a XXVIIII. En aquest die ses senyories
consistorialment, ab verguers y massas altas,
acompanyats dels assessors y de altras officials
del General y present casa de la Diputació, anaren y se conferiren a la mara de las fonts del General, com és acostumat quiscun any, per regonéxer si se necessitave de fer obras en ellas. Y
vistas y regonegudas aquellas se’n tornaren ab
lo mateix acompanyament fins a la present casa
de la Diputació.

Dimecres, a XVI. En aquest die ses senyories
consistorialment, ab verguers y massas y ab cotxes, són baixats a la Llotja de la mar de la present ciutat a effecte de fer arrendament dels
drets de safrans que no estaven arrendats. Y lo
senyor oÿdor ecclessiàstich s’és conferit a la casa
del General y en lo aposiento del receptor dels
fraus per a véurer los fraus se havian comesos
des de 13 de setembre fins lo die vuy. Y se són
trobats los següents:
Primo, vuyt pessas de cadissos de difarents colors cap y cua.

Dijous, a XXXI de octubre MDCLXXX. Lo doctor
fra Joseph Sastre y Prats, abat de Sant Pere y
Sant Pau del Camp y de la Portella, don Joana
// 38r // Amat y Despalau y Joan Baptista Perpinyà, deputats del General del present Principat,
fra don Francisco Ferrer y Desgüell, prior de
Sant Cugat del Vallès, del orde de Sant Benet,
don Joseph Meca y Vilalta, y lo doctor en medicina Onofre Monsalvo, oÿdors de comptes de

a. a continuació una certificació transcrita a l’Apèndix 3,
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dit General, consistorialment ajuntats en la casa
de la Deputació en la sala del consistori lo die
present, de son grat y certa ciencia confessan y
regonexen a Francesch Potau major, mercader
de la present ciutat, que ha donadas y pagadas a
dits senyors diputats en son compte ordinari,
per lo banch de la present ciutat, la summa y
quantitat de sis-centes setanta-quatra lliures, divuit sous y dos, de resta y compliment del preu
del arrendament de la Bolla de Momblanch y
Prades del trienni propassat de 1677 que tenia
arrendada Joan Costa, abaxador y paraire, ciutadà de Barcelona, ab acte rebut en la Escribania Major, fet als 27 de setembre, 1677, com
llargament consta en lo llibre de Vàlues, trienni
corrent de 1680, foli 372, recòndit dins la cambra del offici del magnífich racional de la present casa de la Diputació. E per ço, en testimoni
del sobredit y ab totas las renunciacions acostumadas, li fan y li firman ses senyories la present
àpocha de rebuda de las ditas 674 lliures, 18
sous 2. E no res menys, sens evicció ni obligació
alguna dels béns de dit General, li fan també
llarga y bastant cessió de drets y accions en amplíssima forma per a que en força de ella puga
anar y recobrar del principal del arrendament de
la dita Bolla y de las fermansas y altres en assò
tinguts per las ditas 674 lliures, 18 sous, 2, tots
contra lo principal, e per totas y contra las ditas
fermansas, per allò que constarà per obligadas o
altrament precehirà y és de justícia. Sedint-li per
ço y per los effecte sobradit y no en més tots los
drets y accions del dit General ab clàusula de intima y constitució de procurador, com en cosa
pròpria y // 38v // demés clàusulas oportunas y
necessarias llargament assí. Presents en assò per
testimonis Jacintho Morató, tapicer, y Pau Sayol, verguer del consistori de ses senyories, ciutedans de Barcelona.

una sala antes de ont rebie las visitas. Fonch-li
donada la benvinguda en lo dit aposiento a
hont rebie las visitas, estant assentats ab ses cadiras los dits excel·lentíssim senyor duch y senyors oÿdors per lo orgue de dit molt il·lustre
senyor diputat militar. Y després de haver conversat un rato, se despediren dits senyors deputats y oÿdors. Y acompanyà’ls sa excel·lència fins
al cap de la escala y se’n entraren en la present
casa de la Diputació ab lo mateix acompanyament que eren anats. Y arribats en lo consistori
de ses senyories feren relació del què havia passat entre // 39r // lo excel·lentíssim senyor duch
y ells, y que de allà mitja ora tornar-se la visita lo
dit senyor duch, per estar de partida per Italia,
com en effecte arribà a la dita hora. Fonch rebut
per los magnífichs assessors, officials, mestres y
altres de la present casa fins al replà de la escala,
baxant los officials al peu de dita escala, y al cap
de ella los reberen los senyors oÿdors ecclessiàstich y militar, ab los verguers ab massas altas.
Anà dit senyor en la capella xica de la present
casa del gloriós màrtir sant Jordi, qui estava
molt ben adornada. Reberen-lo los demés senyors consistorials a la porta qui entra en la Sala
dels Reys, devant la Scrivania Major, perquè
plovie, y junts se’n entraren en la sala del consistori. Assentaren-se devall lo dosser, estant assentat lo dit senyor duch entre lo senyor deputat ecclessiàstich, militar, y en la cadira de dit
senyor deputat ecclessiàstich y los demés senyors consistorials, cada hu en son respective
lloch. Despedís de ses senyories lo dit senyor
duch de Sant Pere fent moltas offertas al consistori, y en continent se alsaren y lo acompanyà
tot lo consistori ab massas altas, com és acostumat, fins al cap de la escala, després de haver vista la sala gran de Sant Jordi, que gustà de véurer
lo dit senyor duch de Sant Pere, y los magnífichs assessors fins al peu de ella y los demés officials fins a la porta. En lo sobradit y ha agut alguna discrepancia en quant als magnífichs
assessors y officials perquè plovia molt, però
esta és la forma que se observa ab los senyors
grandes de Espanya.

Novembre.
Disapte, a II. En aquest die, inseguint lo disposat ab un real decret de sa magestat, Déu lo
guarde, dat en Madrit als 8 de desembre, 1678,
acerca la forma que han de observar ses senyories en visitar a benvingudas de las personas que
arriban a esta ciutat, lo qual decret és continuat
en lo tomo dos de Decrets, foli 246, per medi
dels molt il·lustres senyors deputats y oÿdors
militars, obtinguda primer ora per medi del síndich del General, com és acostumat, per las
quatre y mitja de la tarda, han enviat ses senyorias la benvinguda al excel·lentíssim senyor
duch de Sant Pere, grande de Espanya, lo qual
posava prop lo portal del Àngel, en casa del senyor vescompte de Soc, anant dits senyors diputats y oÿdor ab quatre cotxes, ab los verguers ab
massas, acompanyats de molts officials de la
present casa. Foren rebuts per lo senyor duch

39v
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Dimars, a V. En aquest die lo doctor Jaume
Solà, present en consistori, mitjensant jurament
ha fet relació a ses senyories com Joseph Cortés,
altre dels verguers de ses senyories està en lo llit
detingut de malaltia corporal impossibilitat de
poder acudir a la obligació de la servitut de son
offici.
En aquest mateix die lo molt il·lustre senyor
don Joan Amat y Despalau, de present deputat
militar, present en lo consistori de ses senyories,
obtemperant a una relació o vot en scrits fet per
los magnífichs assessors ordinaris del General y
present casa de la Deputació ab intervenció del

[ 1680 ]
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magestat, Déu lo guarde, en regent del Consell
Supremo de Aragó del principat Calatunya a effecte de despedir-se de ses senyories, estant cridat per la Cort. Fonch rebut al venir per los officials de la present casa fins al replà de la escala
qui puja en la present casa, per los magnífichs
assessors y advocat fiscal al capdemunt de dita
escala, per los molt il·lustres senyors oÿdor ecclessiàstich y militar, anant ab verguers ab massas altas, a la porta de la Sala dels Reys, que hix
al terraplè dels tarongers, y los demés senyors
consistorials lo reberen fora del cansell de la sala
del consistori. Y després de fetas las degudas
cortesias se’n entraren en la dita sala del consistori y se assentaren en cadiras de vaqueta de
mascòvia, devant la taula, fora del dosser. Assentaren-se, ço és, lo dit senyor regent en la cadira que ocupà lo senyor deputat militar quant
està lo molt il·lustre consistori sol, lo senyor deputat ecclessiàstich en sa pròpria cadira, lo militar en la cadira del senyor deputat real, lo dit senyor deputat real en la cadira del senyor oÿdor
ecclessiàstich, lo senyor oÿdor ecclessiàstich en
la cadira del militar, al costat del deputat militar,
lo senyor oÿdor militar en la cadira del senyor
oÿdor real, lo dit senyor deputat real en la cadira del senyor oÿdor ecclessiàstich, lo senyor oÿdor ecclessiastich en la cadira del militar, al costat del senyor deputat militar, lo senyor oÿdor
militar en la cadira del oÿdor ecclessiàstich, que
és la forma ab què se assentaren, no obstant que
en esta occassió y hagué equivocació en lo
modo de sentar-se dels senyors oÿdors no emperò però dels senyors diputats. Y després de
aver-se despedit lo molt il·lustre senyor regent y
haver tingut un rato de conversació, se despediren y lo acompanyaren en la forma // 41r // següent: anaren devant, en primer lloch, los officials de la present casa, després los magnífichs
assessors y advocat fical, luego los varguers ab
massas altas y després los tres senyors oÿdors, y
en últim lloch los tres senyors diputats y dit senyor regent. Acompanyà tot lo consistori fins a
la porta, hont lo reberen al venir los senyors oÿdors ecclessiàstich y militar, ab verguers fins al
cap de la escala, los magnífichs assessors fins al
replà de aquella y los demés officials fins al cepdevall de aquella. En est acompanyament ý hagué alguna discrepància de part de dits magnífichs assessors, advocat fiscal y officials, però est
és lo modo se ha de observar y me han ordenat
ses senyories continuàs en lo present dietari.

advocat fiscal de dit General al peu de un súplica per ell presentada a ses senyories, a effecte de
que fos manat al magnífich racional del General
y present casa de la Diputació despedís los papers necesaris per a la solta de 600 lliures, preu
de aquell censal en que sortejà lo dit senyor don
Joan Amat en la extracció de censals per los antecessors de ses senyories fet als 20 de noembre
de 1679, ab la qual relació o vot declaran dits
magnífichs assessors que, ratificant lo dit senyor
don Joan Amat la fiansa per ells feta a don Francisco Vilallonga, deputat militar que fou en lo
trienni 1671 per la quantitat incerta y líquida
que lo dit Vilallonga, juntament ab los condeputats fonch condempnat en la visita de llur
trienni, sobre la querela de número 77 podien y
deven ses senyories ordenar al dit magnífich racional despedís tots los papers necessaris per a
què sie feta la solta del preu de dit censal, com
tot més llargament és de véurer ab la dita súplica, relació o vot, que·s cusit en lo llibre de Deliberacions corrent, sots jornada de air, 4 del corrent a qui se ha relació. Per ço, lo dit senyor don
Joan Amat y Despalau, lloa, // 40r // aproba, ratifica y confirma la dita fermansa per ell feta a dit
don Francisco Vilalonga sens nenguna derogació de ninguna de las obligacions en lo acte primitiu de dita fermansa continuadas per rahó de
la dita declaració ni solta, no sie en ninguna prejudicada, derogada ni cancel·lada ans bé, aquelle reste en sa força y valor. Y promet a dits molt
il·lustres senyors diputats que sempre y quan
tinga lloch la execució de dita querela, donarà y
pagarà la quantitat que per rahó de dita primitiva fiansa està obligat. E per ço atténdrer y cumplir ne obliga la persona y los bens com a deutes
fiscals y reals y ab jurament. Essent presents per
testimonis Jacinto Morató, tapicer, y Pau Sayol,
verguer de ses senyories, ciutedans de Barcelona.
Dijous, a VI. En aquest die havent de entrar
Joan Quadras, procurador fiscal del General en
lo consistori de ses senyories per exercir a una
extracció de jutges per una causa en què interessava lo dit procurador fiscal, me ha requirit a mi,
Joseph Sauleda, subrrogat en lo offici de scrivà
major del General, llevàs acte de que lo estar
descubert lo dit Quadras en lo consistori de ses
senyories la ocasió present ni en avant, quant se
offereix no li fes prejudici en la pretensió que té
de poder-se cubrir en lo dit consistori. A que foren presents per testimonis Jacintho Morató,
tapicer, y Joan Rossell, pasamaner, ciutedans de
Barcelona.
40v

41v

Disapte, a VIIII. En aquest mateix die és vingut
en la present casa de la Diputació y consistori de
ses senyories lo molt il·lustre senyor doctor
Joan Baptista Pastor, novament elegit per sa
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Divendres, a XV. En aquest die me han ordenat
a mi, scrivà major del General, cusís en lo present dietari una certificatòria del doctor en medicina Jaume Solà ab la qual fa fe com Joseph
Cortès, altra dels verguers de ses senyories, ha
estat desganat y detingut en sa casa per malaltia
corporal impossibilitat de poder acudir a la ser-

vitut del seu offici des de sinch del present y
corrent mes fins a 12 de noembre inclussive,
com més llargament ab dita certificatòria és de
véurer, que és assí cusida, signada de lletra A.
42r

Dimars, a XVIIII. En aquest die me han ordenat
ses senyories a mi, escrivà major, cusís en lo present dietari una súplica presentada a ses senyories per part dels magnífichs doctors Bernardino
Puig y Rafel Llampillas, assessor y advocat fiscal
respective de la present ciutat, ab la decretació
al peu de aquella la qual és en orde si han dits
Puig y Llampillas cobrat la primera terça per enter ho si ha de ser porrata, com més llargament
és de véurer ab dita súplica, la qual és assí cusida, signada de lletra A y del thenor següent:
«Molt il·lustre senyor.
Haventa instat lo assessor y advocat fiscal infrascrits al ajudant primer de la Scrivania Major
que·ls despachàs la àpocha de la terça corrent,
ha fet reparo si avia de ser per enter o fer porrata, per no aber los sobredits jurats sos officis respective lo dia entrà dita terça. Lo qual reparo no
és rellevant, perquè los suplicants //42v // que al
dia de la extracció se trobaven en la vila de Madrid, cort de sa magestat, y al punt encara que
no interpel·lats que aliunde tingueren notícia
de haver sortejat se posaren en camí y se presentaren devant vostra senyoria y entraren en possessió de dits sos officis dins los dos mesos que
lo capítols de Cort dóna a vostra senyoria de
temps per a jurar, tement com a part del consistori de vostra senyoria quedaven compresos ab
la dita disposició y identitat de rahó de aquella
uti de toto ad partem. Y en esta conformitat se’ls
escrigué per diferents personas noticiosas de
esta casa, y per consegüent ni han de desmeréxer lo rébrer dita terça per enter si y de la matexa manera que los molt il·lustres senyors consistorials se’ls ha sempre pagat, encara que juren
dins la terça entrada mentres sia dins lo dit termini dels dos mesos, com se observa ab don
Francisco Sayol, diputat militar lo trienni passat, que al dia de la extracció se trobava en Granada, y ab altres ausents per aquella innegable
rahó. Que essent dita moderada dilació concedida per la Cort al favor dels extrets, presentantse y jurant dins ella, és vist, segons disposició de
dret, no aver-se faltat en cosa, y se deven reputar com si iuris effectu hi fossen estats ja al dia
assenyalat y deputat per lo jurament. Y fa molt
al cas també que a dits assessors y advocat fiscal
se’ls forma la terça y comença a córrer del modo
que a vostra senyoria, en què són singulars als
demés officials de la casa, judicant-los en assò
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
41v i 42r del trienni 1680-1683.
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porció y part de dit consistori. Y axí, se deven
parificar en la cobrança de aquella ab lo mateix
styl de vostra senyoria, altrament fora molt prejudicial als supplicants que en lo penal y odiós lo
argument que com a part del consistori, lo que
està disposat ab vostra senyoria, los comprenga.
Y que en lo benigne y favorable de gosar per enter la terça, com gosan los molt il·lustres senyors consistorials, mentres juren dins los dits
dos mesos fossen de deterior condició, com y
també que los antecessors en dits sos oficis, per
lo poch temps que han exercit, hajen cobrat per
enter la terça y los proprietaris las cobrassen desigualment, quant no se’ls pot imputar culpa alguna, puix sens ser avisats ni morosos ha acudit
ab tanta puntualitat dins lo dit termini. Y en cas
fossan se trobassen alguns exemplars que las
parts se sian voluntariament acontentadas de rébrer y firmar les respostas de dita terça per porrata, no pot constar començés en dits officials
las referidas circunstàncias, ni que ho haguessen
demanat discutir y perdut en contradictori judici, faltant las quals no·s pot dir en via de //43r //
dret que perjudiquen a las perogatives de son
offici ni menos als suplicants. Per tot lo que suplican a vostra senyoria sia de son servey deliberar se’ls pagués dita terça per enter, que a més és
de justícia ho rebran a singular mercè. Officio et
cetera. Altissimus et cetera.
De Roig, assessor. Guitart, assessor. Llampillas,
fisci Generalis Catalonie.
Oblata XVIIII decembris, MDCLXXX in consistorio,
et cetera. Et domini deputaroris intervenientibus
dominis audiencia computorum dixerunt et decretaverunt que attenent y considerant que en
altras ocasions en què han esdevingut semblants
casos de haver jurat y presa possessió de sos officis altres assessors y advocats fical del General,
havent ja discorregut algun temps de la tersa,
no se’ls ha pagat la tersa per enter sino per porrata, conforme se posa en execució ab lo doctor Balthasar Soler, al qual se pagà 41 lliures, 11
sous, per la porrata del salari de assessor discorreguda des de 20 de setembre, 1656, que fou
lo die que jurà, fins a 30 de octubre de dit any,
que finí la tersa, en virtut de certificatòria despedida per lo racional a 10 de setembre, 1657. Y
axí mateix ab lo doctor Domingo Soler, al qual
se pagaren 47 lliures per la porrata del salari de
assessor discorreguda des de 15 de mars, que
fou lo dia que jurà, fins als 30 de abril de dit
any, que finia la terssa, en virtut de certificatòria
despedida per dit Racional a 20 de maig, 1659.
Y semblantment lo doctor Joan Jofreu, a qui se
pagaren 40 lliures per la porrata del salari de assessor discorreguda des de 22 de setembre,
1659, que fou lo dia que jurà, fins a 31 de octubre de dit any, que finia la tersa, en virtut de cer-

[ 1680 ]

[ 1680 ]

tificació despedida per dit Racional a 3 de agost
1660. Últimament ab lo doctor Martí Figuerola, al que se pagaren 36 lliures, 10 sous, per la
porrata del salari de advocat fiscal, // 43v // discorreguda des de 26 de juny, 1659, que fou lo
die que jurà fins a 31 de juliol de dit any que finia la tersa, en virtut de certificatòria despedida
per dit Racional al 11 de juliol, 1676, y per consegüent ésser aquex lo estil y consuetut de la
casa inconcussament observada, sens que·s trobe ningun exemplar encontrari, ni causa ni rahó
que tal persuadesca. Antes bé, de fer-se alcontrari ne resultaria gran dany y perjudici al General, perquè sempre restaria al arbitre dels novament extrets de fer pagar dos salaris al General
de aquella tersa, no venint a jurar fins que ja fos
avanssat lo temps de aquella.Totas las quals cosas attesas y consideradas y altres que devian atténdrer y considerar decretan no tenir lloch lo
supplicat sinó, que se’ls pague per porrata agut
respecte al dia de son jurament y posessió, co és
acostumat.

nes, de que he querido avisaros para que lo tengáis
entendido. Dado en Madrid a XV de noviembre
MDCLXXX. Yo, el rey.
Petrus Preses. Vidit don Michael de Çalva. Vidit
don Anthonius de Calatayud. Vidit don Raphael
de Vilosa, regens. Vidit Xulve, regens. Don Franciscus Izquierdo de Berbegal, secretarius.»
44v

Joannes de Argila, scriva maior Generalis Catalonie.»

Dilluns, a XXV. En aquest die són anats ab embaxada, de part del il·lustre consistori, al excel·lentísism senyor llochtinent y capità general
de sa magestat, Déu lo guarde, en lo present
Principat, los molt il·lustres senyors diputat militar y oÿdor real per a representar-li las quexas
de las universitats de tot lo present Principat per
ocasió dels allotjaments que patexen, com més
llargament ab lo paper de embaxada que després de explicat de paraula entregaren a sa excel·lència los dits senyors diputat militar y oÿdor
real, que és assí cusit, signat de lletra A, del thenor següent:
«Excel·lentíssima senyor.

Diputados. Recibiosse vuestra carta de 8 de junio
deste año en que me dísteis quenta de algunos patrones catalanes nos havían certificado que Nicolás Cárcer, cónsul de naciones en Cádiz, bolvía a
cobrar dellos los mesmos drechos que estavan impuestos a las que no eran de españoles, no obstante
la orden que le mandó dar la reyna, mi señora y
madre, el año de 1674, para que no hiciesse en
esto differencia alguna con los dessa nación de lo
que se estilava con las demás destos reinos de España. Y atendiendo a lo que me representáis, he resuelto responderos que he mandado encargar de
nuevo al duque de Ciudad Real, governador y
capitán general en Cádiz, que no permita que el
dicho cónsul lleve más drechos a los súbditos de la
Corona de Aragón que a los demás vassallos míos
que llegaren a aquella bahía con sus embarcacio-

Los diputats y oÿdors de comptes del General de
Catalunya diuen: Que en compliment y descàrrech de la obligació de sos puestos, en dias passats representaren a vostra excel·lència les necessitats y affliccions que·s trobave lo present
Principat, així per la esterelitat del temps com
per los alotjaments tants grans y continuats que
patien, y que vostra excel·lència, ab viva demostració del major consuelo d’esta província, fou
servit ordenar que altre dels diputats y oÿdors,
deposat lo caràcter y representació de consistorial, se conferís an don Fèlix de Marimon, per a
què de conformitat y comun acort se alscorregués y solicitàs encontrar medi al alivio tant precís, com demanave necessitat tant urgent. Y que
aven-se executar ab lo modo y forma que lo bon
zel y affectuós cuydado de vostra excel·lència
previngué no fou posible convenir ni acordar
disposició, de la qual resultas esperança // 45r //
alguna de conseguir lo alivio y remey a que se
hanclave per assentar y afirmar-se don Fèlix en
què no podia, en la distribució dels alotjaments,
apartar-se de peu de llista que per a est effecte se
li entregave y que, segons la que vuy tenie en son
poder, no encontrave forma de millorar-los, ab
què continuant vuy die ab la mateixa conformitat y disposició, destituïdes les universitats de
aquella esperança de millora que podian haver
consebut de la representació dels suplicants feta
a vostra excel·lència de offici y precissats, segons
diuen, dels pochs medis y curtes conveniències
ab que·s troben per a poder persistir en suportar

a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
43v i 44r del trienni 1680-1683.

a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
44v i 45r del trienni 1680-1683.

Dissapte, XXIII. En aquest die me han ordenat
ses senyories a mi, // 44r // scrivà major del General, cusís en lo present dietari una carta que
han rebut de sa magestat, Déu lo guarde, per a
que las embarcacions cathelanas no sian tractades com a nacionals en la badia de Cadis y que
no paguen més del que pagan las embarcacions
de Espanya que arriban en la dita badia, com
més llargament ab dita carta és de véurer, la
qual és assí cusida, signada de lletra B y del thenor següent:
«El reya.
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la càrrega de alotjament tant numerós, han recorregut al consistori dels suplicants de difarents
parts de Catalunya per medi de sos síndichs la
vila de Cervera, la de Mataró, la comuna de Tarragona, que consta de setanta-y-tres viles y
llochs, la vila de Gandesa, la de Argentona, la de
Carcia, la de Agramunt, la de Batea, la de Guissona, la de Igualada, la de Verdú, la de Benisanet, la de Valldomar, la de Sarreal, la del Albí, la
comunitat de Prades, lo abadiat de Poblet, la baronia de Sant Antolí, lo priorat de Cartoxa y vegaria de Perona y moltas de altres que de cuidado, per no cansar a vostra excel·lència, dexen de
referir, sol·licitant son consuelo, ab tal instancia
y precissió, que han arribat a acusar als suplicants
lo indispensable de la obligació de ses ocupacions y officis, ab que·ls an constrinyit en precisa
necessitat de tornar a posar en la consideració de
vostra excel·lència lo à treballat que·s trobés lo
present Principat, les necessitats y mesèrias que
li han acarreat los infortunis y esterilitat del
temps, ab males y repetidas anyades, ab què, ha
vista d’ellas no·s deven tenir per effectades les affiliacions de calamitats que ponderen, ans bé, se
deu sens dificultat créurer que per sola esta causa avian de experimentar las moltes y tenir per
penas un alotjament moderat, quant més vuy,
segons les instàncies vives y expressa relació dels
síndichs de les universitats, és tan excessiu. Que
assistint ab civada y pa per a cavalls y soldats se
encontre que·y a llochs sensers dels més populosos que té a set, a vuyt, a deu, a dotze soldats,
quant apenes se trobe lloch per curt y derrotat
que estigue que passe sens alotjament. Y lo que
effectivament no·l experimenten, ab assistència
personal de soldats, corresponen quantitats
considerables als officials y cabos que importen y
enclouen no poques plaçes de consideració que
motive a suplicar a vostra excel·lència sia servit
permètrer als suplicants dificultar que, no passant los soldats effectius de 1.500 ho, segons les
llistes no arribant a 30, y trobant-se en Catalunya passats de 20 y 1.000 llochs, ho de que són
moltes més las plaças de alotjament que·ls soldats effectius. Y encara que·ls que·s troben en
peu de llista o que no·s fa lo repartiment ab
aquella igualtat y proporció que deurie y mane
sa magestat, que Deú guarde, no se’ls oculte a
les universitats esta comprensió ni an deixat de
ponderar-la. Y los suplicants, desitjosos del major servey de sa magestat, reportant-la a vostra
excel·lència, esperen que vostra excel·lència,
com a tan zelós de ell, atenent als treballs, necessitats y afliccions que pateix tota esta provincia y
que acosats de ellas los naturals y de les càrregas
tants grans que soporten de alotjaments, donatiu voluntari y execucions que esperen per lo
dret de coronatge, no pochs desemparen sens
cases, per faltar-los en ellas lo precís y natural
sustento, y principalment que segons les poques
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y limitades forças en que·s troben les universitats, tenen per dificultós poder suportar, en
quant los alotjaments, corrent en la mateixa forma y disposició, y fins vuy, que vostra excel·lència se servirà de tenir aquella commisseració que
tot lo principat solicite y los suplicants se prometen de la pietat de vostra excel·lència. Y ab esta
consideració // 46r // suplican a vostra excel·lència sie servit demanar dar aquella providència y
forma als alotjaments que a la gran compenció y
experiència acreditada de vostra excel·lència no
se ocultarà, per a què ab ella quede suavisada la
càrrega de un alotjament tant dilatat, que ademés que serà fer particular servey a las dos magestats, divina y humana, ho rebran los suplicants a singular mercè de la grandesa de vostra
excel·lència.»
Dimars, a XXVI. En aquest die los molt il·lustres
senyors diputat militar y oÿdor real han fet relació en lo consistori de ses senyories com, essentse conferits lo die de air ab sa excel·lència y donada la embaxada de què se fa mensió en
jornada de air, los féu de resposta que procurarie en lo termini de deu dies passar una mostra
rigurosa a tota la cavalleria, en un mateix die y
en diffarents parts per a què no poguessen fer-se
trampas en dita mostra, y que després manarie
entregar lo preu de lletra al thesorer, don Fèlix
de Marimon, encarregant y ordenant procure se
repartesca lo alotjament ab igualtat, y que si lo
molt il·lustre consistori gustave de acudir a sa
magestat, Déu lo guarde, suplicant-li sie servit
manar tràurer alguna part de cavalleria per alivio
del Principat, que ell acompanyarà la carta ab altre sua per alcansar lo dit alivio.
En aquest mateix die Joseph de Navel y Eril,
present en lo consistori de ses senyories, obtemperant a una relació o vot en scrits fet per los
magnífichs assessors ordinaris del General y present casa de la Deputació, ab intervenció del
magnífichs advocat fiscal de dit General, al peu
de una súplica // 46v // per ell presentada a ses
senyories, a effecte de que fos manat al magnífich racional del General y present casa de la
Deputació despedís los papers necessaris per a la
quantitat de 500 lliures, preu de aquell censal
en que sortejà lo dit Julià de Navel en la extracció de censals per los antecessors de ses senyories feta als 12 de juliol pròxim passat del corrent any 1680, ab la qual relació o vot declaran
los dits assessors y advocat fiscal que, ratificant
lo dit Joseph de Navel la fermansa feta per Julià
de Navel, possessor de dit censal, a don Bernat
de Cardona, y mossèn Paulo Pla, deputat y oÿdor ecclessiàstich respective, que foren en lo
trienni 1602 debitors al General en la quantitat
de 2.688 lliures per condempnació de la visita
de dit trienni, y així mateix per fermansas fetas

[ 1680 ]
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per don Ramon de Copons, també posessor de
dit censal a don Jaume de Copons, deputat que
fou en lo trienni 1662 per condempnació de visita de dit trienni, y també com a fermansa que
fou lo dit don Ramon de Copons del doctor
Miquel Boneu, deputat real que fou en lo trienni 1665, y del canonge Anthoni Salas, oÿdor ecclessiàstich que fou en lo dit trienni 1665, debitors al General en la quantitat de 444 lliures, 5
sous, per la condempnació de la visita de dit
trienni y la fermansa per ell feta a Pere de Padallàs, deputat militar dels trienni 1653, debitor
al General en la quantitat de 71 lliures, 10 sous,
per condempnació de la visita de dit trienni, poden y deuen ses senyories ordenar al dit magnífich racional despedesca los papers necessaris
per a que sie feta la solta del preu de dit censal,
com tot més llargament és de véurer ab la dita
súplica, relació o vot, que·s cusida en lo llibre de
Deliberacions y corrent sots jornada de 22 del
present y corrent mes de noembre, a que se ha
relació. Per ço, lo dit Joseph de Navel y Eril //
47r // lloa, aproba, ratifica y confirma las ditas
fermansas per los sobradits Julià de Navel fetas
als dits don Bernat de Cardona y Paulo Pla, deputat y oÿdor ecclessiàstich del trienni 1602, y
las fetas per lo dit don Ramon de Copons al dit
don Jaime de Copons, deputat ecclessiàstich del
trienni, 1662, y al doctor en medicina Miquel
Boneu, deputat real, y lo canonge Anthoni Sala,
oÿdor ecclessiàstich del trienni 1665, y la fermansa per ell feta al dit Pere de Padallàs, deputat militar del trienni 1653, sens ninguna derogació de las obligacions en lo acte primitiu de
ditas fermansas continuadas per rahó de la dita
declaració ni solta no sien en ninguna cosa perjudicadas, derogadas ni cancel·ladas, ans bé,
aquellas restan en la força y valor. Y promet a dit
molt il·lustres senyors diputats que sempre y
quant tinga lloch la execució de las ditas condempnacions de visita donarà y pagarà la quantitat que per rahó de las ditas primitivas fermansas està obligat, y per ço atténdrer y complir, ne
obliga la persona y béns com a deutes fiscals y
reals y ab jurament, essent present per testimonis Joseph Blanch y Francesch Paÿssa, verguers
de ses senyories, y per ço ésser feta certificatòria.

47v

té a la Llotja del mar de la present ciutat a effecte de véurer los fraus se havian comesos en lo
present mes, y per no ésser-s·i trobat lo receptor
dels fraus no·s pogué fer dita regonexensa.
Divendres, a XXVIIII. En aquest die lo molt
il·lustre senyor oÿdor ecclessiàstich és anat en la
Llotja de la mar de la present ciutat y s’és conferit en casa del General y en lo aposiento del receptor dels fraus de aquella a effecte de véurer
los fraus se són comesos en lo present y corrent
mes de noembre. Y se han trobats los següents:
Primo, un justacós de arbatje pardo que se estave cusint ab quatre trossos, haprès de casa mestre Magí Alemany, sastre.
Ítem, una capa de balleta negra feta hapresa de
casa mestre Pere Gurina, sastre.
Ítem, dotse canas estamenya catorsena blanca,
hapresa de casa del reverent Jaume Boxó, prevere.

Desembre.
48r

Dimars, a III. En aquest die me han ordenat ses
senyories a mi, scrivà major del General de Catalunya, cusís originalment y continuàs en lo
present dietari un paper que han rebut de sa excel·lència en resposta del paper de embaxada
que per part de ses senyories li fonch aportat per
medi dels senyors diputat militar y oÿdor real lo
dit die de 25 de noembre pròxim passat, lo qual
paper de sa excel·lència és signat de lletra A y
del thenor següent:

Dijous, a XXVIII. En aquest die Joseph de Navel
y Eril, constituït personalment en lo consistori
de ses senyories, ha jurat com ha fetes las diligèncias possibles en sercar lo acte de la original
creació de aquell censal, de preu y proprietat
500 lliures y pensió 500 sous, en què fou extret
en la extracció per los predecessors de ses senyories fetas als 12 de juliol pròximpassat, no ha
pogut trobar aquell.

«Ena vista de lo que contiene el memorial que por
parte de vuestra señoría se me presentó a 25 del
corriente por la noche, se ofrece responder a vuestra señoría que don Félix de Marimón, thesorero
general deste Principado, ha prometido en particulares conferencias y en buena amistad comunicar la repartición de los alojamientos, como lo ha
hecho ya y lo ofrece hacer, si es menester, con que
no se puede pretender ni hacer más por ahora en
la materia, sino que en caso de que vuestra señoría conozca que hay algún lugar cargado en demasía contra su proporción lo avise vuestra señoría y al mismo tiempo de otro qualquiera que no
tenga la carga competente o proporcionada, para
que este se cargue por el thesorero que alivio del
otro según razón y justicia y como ya lo havía
ofrecido executar antes el mismo thesorero. Por lo
que toca aprés de lista y plazas que vuestra señoría dice se pretende hay supuestas en la cavallería,
se ha mandado pasar una muestra en toda la infantería y cavallería de las guarniciones que se
executó el día 25 del corriente. Y a principios de

En aquest mateix die lo il·lustre senyor oÿdor
ecclessiàstich és baxat a la casa del General que

a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
47v i 48r del trienni 1680-1683.
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reducido otro alivio ninguno la cavallería que
está aquartelada en esta provincia. Esto es lo que
puedo responder al memorial presentado por parte de vuestra señoría, porque el descargar la provincia de alguna cavallería no está en mi mano,
al paso que no he dejado de solicitarlo con su magestad, como ahora lo he hecho de nuevo, pero según estamos viendo se hallan los otros reynos con
su carga, y así es facil aumentársela para alivio
desta provincia. Y sin los dragones, y aun quitando la cavallería de guarniciones, no vendrá a haver en ella mucho más de 20 plazas de cavallería
alojadas, y con dichos dragones 2.260 sin las que
se darán de baja en esta muestra, de más de que
no parece demasiada esta cavallería para la defensa desta frontera y provincial, de la qual se reconoce se cuida // 49v // poco y que no se quiere su
propria conservación quando se resiste a este pequeño alojamiento, que es el único servicio que se
pretende haga aora a su magestad la provincia
para su conservación, motivos porque no se deve
dudar del gran zelo y obligaciones de vuestra señoría y de los demás ministros de su magestad en
este Principado, que según espero se satisfarán del
cuidado que se pondrá en tomar la muestra
quanto antes como se deve, a fin de impedir qualquier desorden o justa razón de quexarse del
modo de vivir de los soldados con sus patrones. Y
considerando y que de mi parte no puedo hacer
más, se deve creer así mismo que vuestra señoría
de la suya no dará lugar a que se continuen las
instancias de tantos síndicos que forman negocios
que solicitar para gastar aquí el dinero, de los lugares a los quales espero que sin duda persuadirá
vuestra señoría a que continuen a lo menos los
alojamientos como ellos mismos havían ajustado,
hasta que se pueda dar a los que le tienen contra
su proporción todo el alivio posible, en que con
efecto se travaja. Y sobretodo que a los de Çervera
y Mataró, que se muestran en caveza de los demás, auque tienen menos razón que todos, como lo
reconeze vuestra señoría, les mandará continuar
este servicio a su magestad en la forma que ellos
mismos havían ajustado, para que su inobediencia tan injusta no prosiga en dar este mal exemplo a los demás. Dios guarde a vuestra señoría
muchos años. Barcelona, 27 de noviembre, 1680.
Álex duque de Bournonville.

diciembre siguiente se proseguirá la muestra general de la restante cavallería, que se halla en los
quarteles, y esto con todo el rigor posible. Y si acaso save vuestra señoría de algunas plazas que se
juzgue no ser efectiva lo //48v // avisará para que
se ponga el remedio que es justo, pero deve creer
vuestra señoría que no es fácil tener plaza supuesta entre los montados, porque no se admite ni se le
puede admitir en la muestra a ningún oficial reformado de desmontado ni soldado ningún cavallo que no sea de oreja cortada y con la marca hecha en presencia de los officios del sueldo, y no
haviendo alguno que quiera marcar su cavallo ni
que se le corte la oreja, para que de suyo propio
pase a ser del rey, es dificil introducir semejante
abuso entre los montados. Y sólo en los desmontados se incluirán, sin duda, algunos criados de oficiales y otros no efectivos para el servicio, pero estos
no pueden ser muchos, pues según las últimas relaciones no havía 200 desmontados en la cavallería, y esto sin incluir los dragones, y al paso, que
con todos estan desmontados, no llegan a 300 entre todos los montados y desmontados, demás de
que concluida la muestra se sabrá con facilidad
las vajas que se hallaren en ella, que no hay duda
seran algunas de las quales tendrá el país menos
que alojar.
Lo que se refiere en dicho memorial acerca de que
la naturaleza deste Principado asisten con pan y
çevada a los soldados, es siniestro informe de los
síndicos porque no dan sinó paja y ninguna civada, ni tampoco el verde, pues todo lo paga su magestad. Y si ha dos años que por los meses de marzo
y abril dieron algun trigo y cevada a instancias y
persuasión del proveedor general deste exército es
otra cuenta, y pocos los lugares a quienes se deve
algo deste servicio, para cuya satisfacción pueden
// 49r // acudir a la proveiduría general, pues en
llegando el dinero de la corte se ha prometido
para este effecto se les pagará efectivamente, sin
que se les quede a dever un maravedí. Y en quanto a lo demás, es cierto que a todos los lugares,
como Villafranca y otros, que dan el pan por vía
del común con cuenta y razón a los soldados, se les
haze bueno por la del asentista y a otros que por su
propia conveniencia han tratado de reducir a dinero el alojamiento por escusarse de la incomodidad de alojar al oficial o soldado y de darles la comida o servicio, pareze que no piden con razón ni
deven pedir el pan que no distribuyen con el alojamiento; y a los que por estar alojados en las
montañas y otros lugares semejantes donde mudan cada dos o tres días de patrón y en todo no tienen más alivio que la símole, comida ordinaria
de los patrones, y por vevida la mayor parte el
agua, pareze no es justo quitarles su pan de munición de cuyo valor han de ser asistidos para cubrir su desnudez y curar sus cavallos, y más quando después del último ajuste de la Paz no ha

A los diputados y oydores del General deste Principado.»
50r
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Disapte, a VII. En aquest die me han ordenat ses
senyories a mi, scrivà major del General, cusís
en lo present dietari un memorial acerca la redificació de la plasa de Puigcerdà, de que se fa
menció en lo llibre de Deliberacions, sots la present jornada, lo qual memorial és signat de lletra B y del thenor següent:

[ 1680 ]

[ 1680 ]

«Señora.
Los deputados y oydores de cuentas del General del
principado de Cataluña dizen: Que aviendo los
deputados sus antecesores suplicado a vuestra magestad, en carta de 24 de junio 1679, fuesse vuestra magestad servido mandar reedificar la fortificación de Puigcerdán, a vista del desconsuelo
grande en que estavan los de aquella villa y de
todo el condado de Cerdaña, por considerarse indefensos y expuestos al arbitrio // 50v // de franceses, siempre que se suscitasse algun movimiento de
guerra, particularmente como el Rey Christianíssimo en el coll de la Perxa, en lugar distante
sólo tres horas de dicha villa de Puigcerdán, mandasse fabricar una fortaleza regular de nueve baluartes y otra fortificación, con las quales tendria
muy defendida su frontera. Fue vuestra magestad servido, por su real benignidad, en carta de
27 de abril de 1680, responder que mandaría fortificar la dicha villa de Puigcerdán para la seguridad y amparo de tan fidelíssimos vassallos, y que
para dicho efecto avía remitido vuestra magestad
al lugarteniente general cierta cantidad de dinero y que se iría continuando hasta el total cumplimiento para dicha fortificación. Y como hasta
aora no se aya puesto en efecto la real resolución
de vuestra magestad, antes bien, se esté la dicha
silla con las mismas ruinas que la dexaron los
franceses, les ha parecido ser precisa obligación de
sus officios poner otra vez a los reales pies de vuestra magestad y suplicarle de su real servicio mandar poner en efecto dicha real resolución y representar a vuestra magestad quan prejudiciales a
su real servicio dicha suspensión, y de la importancia ha de ser el fortificar aquella plaza. E, señor, la villa de Puigcerdán, la más principal y
numerosa población de todo el condado de Cerdaña, está situada en paraje el idoneo para fortificación real que se alla en toda aquella comarca, y
essa consideración la han siempre destinada a dicho effecto los mayores injenieros que vuestra magestad trajo en Cataluña, en cuya conformidad
la magestad del rey Felipe Cuarto, rey y señor
nuestro, y padre de vuestra magestad, que sea en
gloria, mandó en ello fabricar una fortaleza, con
la cual tuvo a raya los franceses // 51r // para que
por aquella parte no hiciessen invasión algún en
el Principado como la havían hecho en tempo que
poseyeron aquella plaça, entrando hasta la Seu de
Urgell, y con correrías discurriendo hasta la ciudad de Lérida, penetrando lo más interior de Cataluña por no hallarse, pasada dicha villa de
Puigcerdán, plaça alguna de resistencia.
Tanto mayor es la necessidad de fortificar aquella plaça en la ocasión presente, quanto más está
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
49v i 50r del trienni 1680-1683.
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oy sugeta a dichas invasiones de aquellas fronteras. Porque haviendo hecho el rey Christianíssimo
en Mont-Luís, lugar muy vezino de dicha villa de
Puigcerdán, una fortaleza tan pertrechada, tendrá en ella sin duda en considerable presidio, con
el qual, no encontrando resistencia, tendría sugeta siempre aquella tierra, pondría en contribución toda la plana, sería señor de la campaña y
pondría a su arbitrio hazer entrada en lo restante de Cataluña, ocupando en ella mucho y alojar
en él sus tropas, imposibilitando de essa manera el
poder alojar las de vuestra magestad en la ocasión más urgente.
Estos rezelos nacen a la experiencia de estos años
de la passada guerra en las partes del Empurdán,
donde por star sin abrigo ni fortificación aquella
frontera y necessitar de igual remedio digno de la
gran providencia de vuestra magestad, tuvo el
enemigo todo el tiempo de la campaña alojado su
exército en tierra de vuestra magestad, padesciendo sus fidelíssimos vassallos el mayor desconsuelo de allarse sujetos al yugo de la servidumbre
de rey estraño y enemigo de vuestra magestad, que
sobre tales trabajos, vexaciones y gastos quales se
pueden representar a la grande comprehensión de
vuestra magestad.
Para obviar semejantes peligros ninguna resolución // 51v // puede aver tan acertada como executar lo que vuestra magestad fue servido tomar
de fortificar la dicha villa de Puigcerdán, porque
quanto más se halla esta en los confines y raya del
país de vuestra magestad y frontera a la plaça de
Mont-Luis tanto más se tendrá cerrado el paso a
francés, para que no pueda campear en tierras
del distrito de vuestra magestad.
Esse acuerdo tan prudente tomó en semejante
ocasión el invictíssimo emperador Carlos Quinto,
de gloriosa memoria, pues viendo que el francés
havía hecho la fortaleza de la Ocata a la frontera
de su país, mandó hazer la de Salsas a la última
raya de su frontera, no obstante que tenía de respeto la tan grande de Perpiñán para atajarle a
los confines de su jurisdicción.
Estas conveniencias no podrían conseguirse sin
fortificarse la dicha villa de Puigcerdán aunque
se fortificara otro lugar de dicho condado de Cerdanya que pretendiera elegirse, porque qualquiera que fuesse la plaza haya de fortificarse distaría
tres o quatro leguas de la frontera, la qual no obstante dicha fortificación quedaría descubierta y
abandonada y assí sugeta a la invasión del enemigo.
Ni por dicha fortificación se impediría la entrada de Francia en lo restante de Cataluña, por
siendo los lugares de aquellas montanyas plaças

pequeñas o de poco número de habitadores, incapaces de sustentar gran número de cavallería, y
assí incapaz de limitar a un presidio moderado o
pudieran los enemigos con facilidad expugnarla
o darles poco cuydado el dexarla atrás, assegurando sus comboyes con // 52r // mediana escolta, lo
que no sucedería con la villa de Puigcerdán, ya
por el gran número de sus habitadores ya por la
capacidad de un presidio robusto ya por poder sustentar considerable número de cavallería.
Assí mismo, se pone a la real consideración de
vuestra magestad con mucho menor gasto se puede reedificar la fortaleza de Puigcerdán que hazerla en otro lugar de aquellas montañas, porque
en qualquier otra parte se han de traer todos los
pertrechos, con excessivos gastos, en Puigcerdán,
de las ruinas de la fortificación antigua están
buena parte de los pertrechos al pie de la obra. En
otra parte se ha de començar la obra desde la primera piedra, en Puigcerdán se hallan hechos los
fundamentos y en pie alguna parte de la muralla. En otra parte se han de abrir de nuevo los fossos y en Puigcerdán los más sólo necessitan de limpiarse. Y lo que es de más considerable ventaja,
que en Puigcerdán los terraplenos de baluartes y
muralla están enteros. Y finalmente, señor, los de
dicha villa de Puigcerdán, con repetidas muestras de su innata fidelidad y valor, han procurado siempre merecer la gracia y agrado de vuestra
magestad y assí su real protección y amparo.
Todas estas consideraciones y otras que se ofrecerán a la soberana comprehensión de vuestra magestad, persuaden ser muy del real servicio de
vuestra magestad mandar executar, con la brvedad possible, la resolución que vuestra magestad
fue servido tomar de reedificar la fortaleza de la
villa de Puigcerdán, como lo suplican a vuestra
magestad dichos diputados y oydores, lo recibirán
a singular merced de vuestra magestad.»
Diumenge, a VIII. En aquest die los molt il·lustres senyors deputat militar //52v // y oÿdor real,
ab verguers ab massas, acompanyats de molts
officials de la present casa, anant ab cotxes, se
són conferits en lo palacio del excel·lentíssim senyor llochtinent y capità general a hont posave
lo excel·lentíssim senyor duch de Villarmosa,
grande de Espanya, que venia del govern de
Flandes, a effecte de donar-li la benvinguda.
Foren rebuts de sa excel·lència dos salas abans
de a hont donave las audièncias. Y després de
ésser-li donada la benvinguda de part del consistori de orda de dit senyor deputat militar, se
despediren. Y dit excel·lentíssim senyor duch de
Villarmosa los acompanyà fins al pla de la escala
de dit palacio, segons relació que han fet dits senyors deputats y oÿdors en consistori.

459

Dilluns, a VIIII. En aquest die Joseph Iglesias,
corredor de coll y ministro del General, ha fet
relació en lo consistori de ses senyories com havent encantat per los llochs acostumats de la
present ciutat per spay de mes de 30 dies y mes
los drets dels safrans, y fins vuy no se ha trobat
ningú en lo arrendament de dits drets.
En aquest mateix die, entre las sinch y sis hores
de la tarda, vingué en la present casa de la Deputació a la de la visita, y despedir-se de ses senyories, lo excel·lentíssim senyor de Villarmosa.
Y per ser de nit, previngueren ses senyories fentse posar sis a la porta principal de la present
casa, y acompanyaren a dit senyor fins al peu de
la escala, on eran dits officials de la present casa.
Y totas las dotse atxas passaren devant, acompanyant ab los dits officials al // 53r // excel·lentíssim senyor al cap de la escala, lo isqueren a rébrer los senyors oÿdors ecclessiàstich y militar
ab los verguers ab massas altas. Y posant-se al
mitg a sa excel·lència lo encaminaren a la capella
petita de la present casa, que estava molt ben
adornada. Féu en ella oració, y després se encaminaren per lo terraplè dels tarongers. Y los demés procuradors consistorials lo reberen a la
porta de la Sala dels Reys qui hix al dit terraplè y
junts se’n entraren en lo consistori. Posaren a
dit excel·lentíssim senyor en mitg dels senyors
deputats ecclessiàstich y militar en la cadira emperò, del senyor deputat ecclessiàstich, al mitg
del dosser. Y després de haver rahonat un rato,
se alsaren tots y acompanyaren a sa excel·lència
fins a la sala de Sant Jordi, que gusta de véurer,
després fins al cap de la escala, los magnífichs assessors fins prop del replà de ella, avent de baxat
fins al dit replà, com és acostumat, y los demés
officials fins a la porta principal de la present
casa.
Dimecres, a XI. En aquest die ses senyories, per
medi del síndich del General, han enviat al excel·lentíssim senyor lochtinent y capità general
de sa magestat, Déu lo guarde, en lo present
Principat, un paper en orde lo alívio de lo alotjament de la cavalleria, com més llargament ab
dit paper és de véurer, lo qual és assí cusit, signat de lletra A y del thenor següent:
«Excel·lentíssima senyor.
Los deputats y oÿdors de comptes del General
de Catalunya diuen que la expressió que vostra
excel·lència se serveix fer en resposta //53v // del
memorial que en 25 del passat posaren en mà de
vostra excel·lència del affecte y finesa ab què
vostra excel·lència se aplica y desvela en dar disa. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
52v i 53r del trienni 1680-1683.

[ 1680 ]
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posició y providència dels alotjaments, dexa al
consistori ab aquella estimació y aprecio que diu
correspòndrer a tant singular favor, prometentse que ha de arribar esta provincia per medi del
cuidado y fervorós zel de vostra excel·lència al
logro de son major consuelo, majorment havent-se vostra excel·lència servit manar executar
las mostras ab tot aquell rigor y estrechez que
vostra excel·lència intima, ab què ordenant al
thesorer que se aporte en la repartició dels alotjaments ab igualtat y proposició, distribuhint las
plaças segons las forsas y convenièncias de cada
una de las universitats, y obehint lo thesorer,
com se promet, y despachant los ordes de alotjar
ab la mateixa forma y stil que los que fins assí se
han presentat per los síndichs de las universitats
al consistori, que són de què las vilas y llochs
alotjen segons disposan y ordenan las constitucions de Cathaluña, no resta per ara al consistori
que anyadir a las representacions fetas a vostra
excel·lència en orde a esta matèria sinó sols dir a
vostra excel·lència que al present se veuen praticats los deputats y oÿdors en descàrrech de las
funcions inescusables de tot offici de certificar y
inserar, que axí, per los desitjos grans que generalment als dits diputats com a cada hu en particular assisteixen del major servey de sa magestat,
que Déu guarde, han procurat animar al cumpliment degut de ell als síndichs de las universitats
ab totas aquellas veras persuasions e instàncies
que las obligacions del puesto que occupan y las
general constitucions los donan lloch y permuten. Y que, segons lo que en ellas se ordenan, no
encontren disposició per a obehir a vostra excel·lència en lo que vostra excel·lència mane, de
què lo consistori persuadesca a las vilas de Cervera y Mataró continuen en pagar lo concertat y
ajustat ab los cabos que tenen senyalat en ellas
son alotjament ni forma per a desviar als demés
síndichs de la solicitut //54r // y cuydado del alivio de las universitats que representan, ans bé, lo
consistori posa de nou en la consideració de vostra excel·lència axí las necessitats de estas com de
totas las demés poblacions del present Principat
y lo estat a que los infortunis del temps tenen de
reduhida esta provincia, y que per ser tan urgents las misèrias y afliccions en què se troba, ha
pogut obligar-la ab tant solícitas instancias y vivas representacions per sos síndichs, procurant
se suavisàs esta càrrega. Y que, fent-se lo servei
de sa magestat, se encontrarà medi ab què se fes
suportable, no perdent, emperò, de vista en ninguna manera lo cuidado de la defensa d’esta
frontera y seguretat de la provincia, ans bé, anelant per son major aument y conservació desitjos
y zel que la poden constituhir digne de que se li
solicite algun alivio y reparo, per a què, ab major
esfors, puga, quant se offeresca ocasió, emplearse en servey de sa magestat, que és lo que més
desitja. Y a que lo deputats y oÿdors anhelan y en

esta consideració, suplican a vostra excel·lència
sie servit manar posar en execució lo bon zel y fineza ab què vostra excel·lència desitja lo major
alivio de aquest Principat, donant aquella forma
y disposició als alotjaments dins lo que disposan
las constitucions de Catalunya, que·ls fasse proporsionats y suportables a las pocas forças y possibilitats en què vuy se troba la provincia, que
ademés que serà executar en assò lo servei de sa
magestat, los diputats y oÿdors ó rebran a singular mercè de la grandesa de vostra excel·lència.»
En aquest mateix die, constituhit personalment
en lo consistori de ses senyories Francisco Descallar y Ollers, donsell, en la ciutat de Manresa
domiciliat, en nom propi y com a procurador de
Anna Maria Descallar // 54v // y Ollers, sa mare,
consta dela procura en poder de Joan Baptista
Vidal, quòndam, notari públich de Barcelona,
als 28 de noembre 1666, de la qual fa fe Francisco Cotxet, notari públic de Barcelona, las escripturas de aquell, y lo doctor micer Joseph
Pastor, ciutedà honrat de Barcelona, en nom
propi, y com a procurador de Maria Gracia Pastor y Descallar, sa muller, consta de la procura
en poder de Lluís Fontana, notari públich de
Barcelona, lo die present, de la qual dit instava
de paraula ne ha fet fe en dits noms han jurat en
mà y poder de ses senyories que han fetas las diligèncias possibles en cercar los actes de las originals creacions de aquells tres censals que dits
Descallar, conjuges predits, sortejaren en la extracció per los predecessors de ses senyories feta
als 12 de juliol proppassat, los dos de pensió 25
lliures, pagador en lo mes de setmbre, y no han
pogut trobar aquells. E y axí mateix, inseguint
la condemnació verbal feta per los molt il·lustres assessors, Erasma de Lana y Fontanet, racional de la present casa, de una, y los sobradits
Descallar y Pastor, de altra, han jurat que han
fetas las diligèncias possibles per trobar los capítols matrimonials firmats entra Carlos Oller y
Gracia Magdalena Bret, de altra, rebuts en poder de Miquel Cellers, notari de Barcelona, a 20
de gener, 1587, y lo testament de Gerònima
Oller, rebut en poder de dit Cellers, notari, a 16
de abril 1594, y no han pogut trobar aquells.
55r
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Dijous, a XVIIII. En aquest die lo il·lustre senyor
oÿdor ecclessiàstich és baixat en la //55v // Llotja
del mar de la present ciutat y s’és conferit en la
casa del General de la present ciutat y en lo aposiento del receptor dels fraus de aquella a effecte
de véurer y reconéxer se troban en aquell fraus
comesos en lo present mes de desembre. Y se
han trobat los següents:
Primo, quinse canas, set pams, de ginesta blanca, hapresa de casa Gerònim Sadurní, botiguer
de telas, per frau del General.

Ítem, coranta-duas canas, tres palms, de cadissos diferents colors y diffarents trossos, hapresos de casa Joan Giralt, mestre de casas, per frau
de Bolla.
En aquest mateix die me han ordenat a mi, scrivà major del General de Catalunya, cusís en lo
present dietari una certificatòria feta del doctor
en medicina Jaume Magrinyà ab la qual fa fe
com Ramon Cortada, credenser dels draps de la
Bolla de Barcelona, persevera en sas acostumadas indisposicions refferidas ja en altres relacions, impossibilitat de poder accudir a la obligació de la servitut de son offici, com més
llargament és de véurer ab esta certificatòria,
que·s assí cusida, signada de lletra A.

no conseguint vostra senyoria dita gràcia o bé
difinint a vostra senyoria quantitat tant considerable, ab disposició de poder-la convertir en altres usos de la Generalitat. Assegurant a vostra
senyoria que la present embaxada sols és moguda per desitjar concórrer ab los assers de vostra
senyoria y procurar que la casa puga avitar los
danys de restar sens la mercè que suplica ni lo
diner.»
56v

En aquest mateix die, avent ordenat ses senyories a Joan Cortès, altre dels verguers del consistori, que avisàs lo veguer, sotsveguer, algusils
ordinaris y extraordinaris per a fer assistència a
ses senyories lo die de damà per a la regonexensa general que se acostuma fet tots los anys en
semblant die, ha fet relació que los dits verguers, sotsverguers y algusils ordinaris se troban
fora la present ciutat.

En aquest mateix die me han ordenat ses senyories a mi, scrivà major del General, cusís en lo
present dietari un paper de embaxada que han
rebut lo molt il·lustre consistori dels senyors visitadors ab què prometan que no differiran ses
senyories solicitar laa //56r // mercè que esperen
de sa magestat, Déu lo guarde, la devolució dels
officis que·s diuen vendibles independent de las
reals reservas, y que en cas no se conseguesca la
gràcia o bé diferint-se retroben ses senyories las
onse mil dos-centas setanta-y-sinch lliures que
per dit effecte havian entregat los antessessors
de ses senyories, com més llargament en lo paper de embaxada és de véurer, lo qual és assí cusit, signat de lletra E y del thenor següent:

Divendres, a XX. En aquest die me han ordenat
ses senyories a mi, scrivà major del General, fes
nota en lo present dietari com en consideració
de trobar-se en la present ciutat, posàs davant la
justícia per a fer la regonexensa acostumada lo
die present per las botigas de la present ciutat,
segons la relació feta per Joseph Cortés, verguer
de ses senyories, lo die de aïr, tifferien la dita regonexensa per altre die.

«Moltb il·lustre senyor.

Gener

Los visitadors del General de Catalunya per lo
trienni pròxim passat, entre altres matèries que
se’ls són offertes mirar y attèndrer en execució
de las obligacions de los puestos, han trobat
que lo molt il·lustre consistori pròxim passat havia deliberat suplicar a sa magestat, Déu lo
guarde, se servís fer mercè al General de la devolució dels officis que·s diuen vendibles, independentment de las reservas reals, per lo qual
effecte havian entregat una quantitat considerable, com són onse mil dos-centas setanta-sinch
lliures. Y com podria ésser que vostra senyoria
no tingués complida noticia de dit fet, per ço,
dits visitadors, extrajudicialment, y solament ab
lo desitg ab què se troban de què vostra senyoria, en cas no conseguesca dita gràcia, puga servir-se del diner a obs de la Generalitat, representarà a vostra senyoria se servesca manar fer
las diligèncias possibles y que a vostra senyoria
aparexeran convenients sens dilació per a què,

Any MDCLXXXI.
57v

Dimecres, al primer de janer MDCLXXXI. En
aquest die ha faltat al consistori de ses senyories
lo il·lustre senyor diputat real, per causa de sa
indisposició.a

58r

Dimars, a VII. En aquest die és tornat en lo consistori de ses senyories lo il·lustre senyor deputat real.

a. a continuació una certificació transcrita a l’Apèndix 3,
pàg. 1405.
b. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
55v i 56r del trienni 1680-1683.

461

Dimecres, a VIII. En aquest die me han ordenat
a mi, escrivà major del General de Catalunya,
cusís en lo present dietari una certificatòria del
doctor en medicina Jaume Fontana ab la qual fa
fe com Christòfol Vinyals, guarda de la Bolla
del General de la present ciutat, ha estat desganat des de quatre de octubre proppassat de mil
sis-cents vuytanta fins lo die present, y encara
persevera ab la mateixa indisposició de poder
acudir a la obligació de són offici, com més llargament en dita certificatòria és de véurer, que·s
assí cusida, signada de lletra A.

a. a continuació una certificació transcrita a l’Apèndix 3,
pàg. 1405.

[ 1681 ]

[ 1681 ]

Disapte, a XI. En aquest die, havent tingut ses
senyories intel·ligènsia que era // 58v // arribat
en la present ciutat lo molt il·lustre senyor don
Francisco Comes y Torró, fiscal del Consell Supremo de Aragó, li han enviada la benvinguda y
la enorabona de haver-li fet sa magestat, Déu lo
guarde, mestre de dit càrrech, per medi de Joseph Sauleda, cavaller, y Joseph Quintana, ciutedà honrat de Barcelona. Los quals, tornats
que són estats de dita embaxada, han fet relació
que lo dit molt il·lustre senyor fiscal havia feta
molta estimació de la mercè que ses senyories li
feyan y que quant se trobàs en lo exercici de dit
càrrech y en qualsevol ocasió procuraria servir al
consistori en tot lo que se li offerís.

Màrtir Llunell, notari públich de sa magestat, al
primer de janer mil sis-cents vuytanta-hu, ha jurat en mà y poder de ses senyories com havent
fet las degudas diligèncias en los actes de la original creació de aquell censal de pensió 62 sous
6, pagador als divuit de juliol, en què sortejaren
en dits administradors la extracció feta als dos
de maig 1673, no ha pogut trobar aquell.
Disapte, a XVIII. En aquest die lo doctor en medicina Pau Sabater ha fet relació en lo consistori
de ses senyories, mitjensant jurament, com
Francisco Toldo, guarda ordinari de la Bolla de
la present ciutat, pateix alguns atxaques, particularment lo de una hèrnia, que impedexen lo
poder acudir a la servitut del dit son offici.

Dimars, a XIIII. En aquest die lo magnífich Joan
Anton Martin, en quiscun dret doctor y ciutedà
honrat de Barcelona, com a procuradora // 59r
// de Francisca Gual, vídua, consta de sa procura en poder de Esteve Ferrussola, notari públich
de la vila de Sallent, als 12 de desembre, 1680,
la qual és assí cusida, signada de lletra B, en dit
nom, present en lo consistori de ses senyories,
ha jurat en mà y poder de ses senyories com, havent fetes las degudas diligènsias la dita Gual en
sercar lo acte de la original creasió de aquell
censal, preu set-centas lliures en que sortejà la
dita Gual en la extracció de censals per los antecessors de ses senyories feta als vint de noembre,
1679, y no ha pogut trobar lo dit acte.

En aquest mateix die me han ordenat a mi, scrivà major //60r // del General, cusís en lo present
dietari una real carta que han rebuda de sa magestat, Déu lo guarde, per medi de son llochtinent y capità general en lo present Principat, la
qual és signada de lletra A y del thenor següent:
«El reya.
Diputados. El duque de Bournonville, mi lugarteniente y capitán general, me ha dado quenta de
las instancias que le havéis hecho para que mande
dar tal providencia en los alojamientos de la cavallería de essa provincia, que no se prosigan como
hasta aquí, respecto de las quexas que os dan los
síndicos de las universidades con motivo de los socorros que pagan en dinero y no poder continuarlos por las miserias y necessidades que padecen. Y
haviéndoselo visto y considerado todo con particular atención he querido deciros que por no poderse
escusar la cavallería que se halla oy acuartelada
en essa provincia, por ser la que precisamente necessita para su conservación y defensa, y convenir
mantanerla en el estado presente de las cosas universales, y deseando que essos naturales consigan el
alivio que solicitan, he mandado con órdenes muy
apretadas al duque que trate de minorar los socorros que dan cada mes en dinero dichas universidades a los cavos y officiales del exército, passando
con tal rigor las muestras que sólo se aloje el soldado y cavallo que se hallare effectitud. Cuya disposición espero del celo del duque se ejecutará con la
puntualidad que es justo y tan conviente a mi real
servicio, como al consuelo y alivio de essos vassallos,
que es a lo que siempre atenderé, según lo marese
su innata fidelidad. Dada en Madrid, a IIII de
enero, MDCLXXXI. Yo, el rey.

Dijous, a XVI. En aquest die, a las deu de la matinada, absent del consistori los il·lustres senyors deputat militar y oÿdor militar per sa indisposició, són anats ses senyories a fer la
regonexença general per no haver pogut fer
aquella la vigilia de sant Thomàs de Nadal, com
és acostumat per no trobar-se alguasils en la
present ciutat, segons la relació de Joseph Cortès, altre dels verguers de ses senyories, que·s
continuada en lo dietari corrent, sots jornada de
dinou de desembre pròxim passat, per las botigas de la present ciutat y altres parts de aquella
// 59v // per véurer si se cometian fraus al General. La qual han feta ses senyories ab assistència
dels officials infrascrits, ço és, ab lo senyor deputat ecclessiàstich Dionís Corder, ab lo senyor
deputat real, Rafel Grau y Pujolar, regent la vegaria de Barcelona, ab lo senyor oÿdor ecclessiàstich Miquel Soler, y ab lo senyor oÿdor real
Joseph Gelabert, algutzil de sa magestat.
Divendres, a XVII. En aquest die lo doctor Pere
Joan Nin, com a procurador dels administradors dels pobres vergonyants del Pi de la present ciutat, com de sa procura en poder de Pere

60v

a. a continuació una procura transcrita a l’Apèndix 3, pàg.
1405.
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Petrus Preses. Vidit don Petrus Villacampa, regens. Vidit Fernandez ab Heredia, regens. Vidit
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
59v i 60r del trienni 1680-1683.

don Michael de Çalva, regens. Vidit don Raphael
de Vilosa, regens. Don Franciscus Izquierdo de
Berbegal, secretarius.»
Dimarts, a XXI. En aquest die me han ordenat ses
senyories a mi, scrivà major del General, cusís en
lo present dietari dos relacions: lo un aserca de
aquells tres censals, lo un de pensió vuit-cents
sexanta-quatre sous y onse diners, pagadors a 20
de setembre, lo altre // 61r // de pensió 2.000
sous, pagador lo dit die, y lo altre de pensió mil
quatre-cents sexanta-sis sous y vuyt, pagador
també lo dit die, que la noble dona Gerònima
Tort y Granullachs, viuda, sortejà en la extracció
de censals per los antecessors de ses senyories
feta als 12 de juliol 1680, la que és assí cusida,
signada de lletra A; la altre, aserca aquells sis censals, lo un pensió 1.000 sous, pagador al primer
de febrer, altre pensió 759 sous, pagador a 14 de
maig, altre pensió 81 sous, 10 1/2, pagador a
20 de juliol, altre pensió 78 sous 1, pagador a 27
de dit, altre pensió 400 sous, pagador a 19 de setembre, y lo altre pensió mil vuyt-cents setse
sous, pagador a set de desembre, que lo egregi
don Francisco Blanes Centelles y Carrós, compte de Centelles, sortejà en la dita extracció de
censals de 12 de juliol, 1680, que axí mateix és
assí cusida, signada de letra B.
61v

Dimars, XXVIII. En aquest die lo doctor en medicina Fermí Pual en lo consistori de ses senyories ha fet relació, mitjensant jurament, Joseph
Gil, guarda ordinària de la Bolla del General de
la present ciutat, està en lo llit ab febre continua
per lo que no pot acudir a la obligació de la servitut de son offici de guarda ordinària de la Bolla del dit General de dita present ciutat.

62r

Dimechres, a XXIX. En aquest die lo il·lustre senyor oÿdor ecclessiàstich és baxat en la Llotja de
la mar de la present ciutat y s’és conferit en la
casa del General y en lo aposiento dels receptors
des fraus de aquella a effecte de véurer los fraus
se havien comesos en lo present y corrent mes
de janer. Y se han trobats los següents:

62v

Ítem, deu tiros de pell de coleto, las quals cosas
estan en poder del receptor dels fraus.
Ítem, cent sinquanta-y-sinch ollas de ferro de
diffarents sorts, entre grans y petitas.
Ítem, una bota que diu haver-hi arengada.
Ítem, altra bota en que·s diu haver-hi tabaco.
Ítem, dos caxetas petitas de anças de vidre.
Ítem, quatre canastras petitas de claus de carreta.
Ítem, dos saquetas petitas de ploma.
Ítem, dos fardos petits de tabaco en rull.
Ítem, una caxeta petita buyda. Los quals vuyt
partits estan recòndits dins lo magatsem, junt
ab las velas y simó de la barca del patró Pere Pau
Gibert, de la vila de Mataró, qual se prengué tot
per frau del General.
Ítem, un plagador y pintas ab tela ordida, que·y
ha quatre canas y quatre palms de taxit de tafetà
blanch doble, après de casa de Pau Font, valluter, per frau de Bolla.
Ítem, set palms y mitg de tafetà per llustre per a
mànega, après de casa Masià Vinyas, revenedor.
Ítem, dos trossos de Alemanya de sequet, que
junts tiran dos canas y tres palms.
Ítem, una pessa de cotó blau que tira quatre canas y dos palms, après tot de uns moros de galera.
Ítem, una baleta de fil blanch que se diu de
uberma, y hi ha un saquet blanch, y demunt
una bolsa de cuÿro, que dit fil net sinquanta-yset lliures y encaminat erat 60 lliures, après per
frau del General de casa de Jaume Feliu, carrater de la vila de Mataró.
Ítem, deu canas vayeta color de musco, apresa
de la casa de la confraria dels parayres per frau
de Bolla, que és de Joan Batista de Negro, genovès.

Febrer
63r

Primo, divuit palms de estamenya blanca escotina, per frau de Bolla apresa de casa mestre Gabriel Porqueres, sastre.
Ítem, una bala de número 4, de lletra A, dins la
qual hi ha set draps, entre grans y xichs, tots
nous, ab figuras de diffarents colors de tapisaria.
Ítem, altra bala, sens nombre ni lletra, dins la
qual hi ha set draps de tapisaria y de ras, entre
grans y xichs, tots nous per differents colors.
Ítem, un balonet de letra R y número 6, dins lo
qual hi ha dos draps de ras ab figuras de diffarents colors de fet y lligat ab una corda.
Ítem, vint-y-tres dotsenas y nou pells de camusas y set pells grans de coletó.
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Disapte, al primer de febrer de MDCLXXXI. En
aquest die me han ordenat a mi, scrivà major del
General de Cathalunya, cusís al present dietari
una carta que han rebuda de sa magestat, que
Déu guarde, dat en Madrid a 22 de janer, 1681,
la qual és assí cusida, signada de lletra A, y del
thenor següent:
«El reya.
Diputados. Por lo que os mandé escrivir en carta
de 3 del corriente y lo demás que nos havrá participado el duque de Bournonville, mi lugarteniente y capitán general, havréis entendido el deseo
que me asiste de aplicar a las universidades de
essa provincia el alivio que han solicitado por
vuestro medio en el particular de los alojamientos
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
62v i 63r del trienni 1680-1683.

[ 1681 ]

[ 1681 ]

de la cavallería. Y porque el duque me ha insinuado después el que vosotros havéis manifestado,
de que se logre mi mayor servicio en esta materia,
he querido agradecéroslo como es justo y no merece
vuestro amor y fidelidad, esperando que por vuestra parte ayudaréis al duque en la ejecución de
mis resoluciones y animaréis a la vilas y lugares a
que sobrelleven esta carga el tiempo que lo pidiere
la necessidad de su propria deffensa, supuesto que
yo atiendo a ella y a su consuelo con especial cuydado, y también en que sea affectivo y corriente,
como lo está, el asiento del pan y sevada para esse
exército, y assí mesmo en que sea socorrido con las
mayores cantidades de dinero que permitiere la
estrechez de mi real hasienda, a fin de que todo
redunde en beneficio de essos vasallos. Dada en
Madrid a XXII de henero, MDCLXXXI. Yo, el rey.

và major del General de Catalunya, cusís en lo
present dietari una relació del magnífich racional de la present casa acerca de aquell censal,
pensió cent vuytanta-set sous y sis, pagador a
vint-y-hu de juliol, que sortejà la senyora Eulària Quintana y Fàbregas en la extracció de censals per los predecessors de ses senyories feta als
dotse de juliol pròxim passat, la qual és assí cusida, signada de lletra A.
64v

Vidit don Francisco Izquierdo de Berbegal, secretarius. Vidit don Petrus de Villacampa, regens.
Vidit Marchio de Castellnovo. Vidit don Anthonius de Calatayud. Vidit don Michaelis de Çalba. Vidit Xulve, regens.»
63v

Dimars, a IIII. En aquest die Joseph Quintana,
ciutedà honrat de Barcelona, com a procurador
de Maria Eulàlia Quintana, sa muller, consta de
sa procura en poder de Joseph Virgili, notari
públich col·legiat de la present ciutat, a tres de
setembre, 1676, que·s assí cusida, signada de
lletra B, en dit nom, present en lo consistori de
ses senyories, ha jurat en mà y poder de ses senyories com havent fet las degudas diligèncias la
dita Maria Eulària Quintana en sercar lo acte de
la original creació de aquell censal, de preu trescentes lliures y penció sent vuitanta-set sous, en
que sortejà la dita Quintana en la extracció de
censals per los antecessors de ses senyories feta
als vint de noembre, mil sis-cents setanta-nou, y
no ha pogut trobar aquest acte.
En aquest mateix die lo magnífich Jaume Magrinyà, doctor en medicina, mitjensant jurament, present en lo consistori de ses senyories,
ha fet relació de com lo magnífich Erasma de
Lana y Fontanet, racional de la present casa de
la Deputació, està impedit en sa casa per una indisposició gran de una ronja universal, la qual lo
impossibilita de poder acudir a la servitut de dit
son offici.a

64r

Dilluns, a X. En aquest dia Joseph Romeu y
Modullell, ciutedà honrat de Barcelona, constituït personalment en lo consistori de ses senyories, ha jurat en mà y poder de sas seyorias com
havent fetes las degudas diligèncias en sercar los
actes de la original creació de aquell censal, penció setanta-sinch sous, en que sortejà Marianna
Romeu, quòndam, sa mara, en la extracció de
censals per los predecessors de ses senyories feta
als dos de juliol, proppassat y no ha pogut trobar aquells.
En aquest mateix die a la matinada volent los senyors diputats fer extracció de jutges en la causa
de suplicació del procurador fiscal del General
contra los sastres y pallers de la present ciutat,
per estar assenyalat a ella lo die present, no havia
trobats la hora que ses senyories han volgut fer la
dita extracció ni lo síndich de dits sastres ni altre
per ell ha fet publicar per tot la present casa per
medi de Joseph Blanch, altre dels verguers del
consistori de ses senyories, si hi avia persona per
part de dits sastres per a assistir a la dita extracció
de jutges en la dita causa en presència de Joseph
Sostres y Pau Sayol, també verguers. Y no havent comparegut ni lo síndich de dita confraria
dels sastres ni altre persona per a assistir la dita
extracció, havent fet relació a ses senyories lo dit
Joseph Blanch, verguer predit, de com havia fet
la dita publicació per tota la present casa de la
Diputació y que no hi havia persona alguna ni lo
síndich dels sastres ni altre per ell en tota la present casa, ses senyories han passata // 65r // a fer
la dita extracció de jutges en la dita causa com en
lo suplicat de ella apar.

En aquest mateix die me han ordenat a mi, scri-

Dimars, a XI. En aquest mateix die lo reverent
Joseph Puig, prevere, obtenint lo benefici sots
invocació de santa Catherina y santa Clara en la
Seu de Barcelona fundat, en dit nom, constituït
personalment en lo consistori de ses senyories,
ha jurat que ha fetas las diligencias possibles en
trobar lo acte de la original creació de aquell
censal de preu y proprietat dos-centas lliures
que sortejà en la extracció de censals per los predecessors de ses senyories als dotse de juliol, mil
sis-cents vuytanta, no ha pogut trobar aquell.

a. a continuació una relació i una procura transcrites a
l’Apèndix 3, pàg. 1406.

a. a continuació una relació transcrita a l’Apèndix 3, pàg.
1407.

En aquest mateix die ha faltat en lo consistori
de sas senyorias lo il·lustre don Joseph Meca y
Cassador, de present hoïdor militar del General
de Catalunya, per causa de sa indisposició.
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En aquest mateix die me han ordenat a mi, scrivà major del General, cusís en lo present dietari
una relació del magnífich racional de la present
casa acerca de aquell censal, penció mil set-cents
sous, pagador a dos de octubre, que sortejà
mosèn Ignasi Ximenis y Codina, ciutedà honrrat de Barcelona, en la extracció de censals per
los antecessors de ses senyories feta als dotse de
juliol pròxim passat mil sis-cents vuytanta, que·s
assí cusida, signada de lletra A.a
66r

Dijous, a XX. En aquest die és tornat en lo consistori de ses senyories lo il·lustre senyor oÿdor
militar, lo qual havia estat desganat.
En aquest mateix die me han ordenat ses senyories a mi, scrivà major del General, cusís en lo
present dietari dos relacions del magnífich racional del General y present casa de la Deputació, la una aserca de aquell censal, penció doscents trenta-set sous y dos, pagador als catorse
de setembre, que sortejà Maria Argila y Teadella y antes Planell, en la extracció de censals per
los antecessors de ses senyories feta als dotse de
juliol mil sis-cents vuytanta, y la altre acerca de
aquell censal, penció sis-cents sous, pagador als
trenta-hu de juliol, que sortejà Joan Bonaventura de Gualbes y Copons, donzell, en dita extracció de censals feta per los antecessors de ses
senyories dit die de dotse de juliol 1680, las
quals relacions són signadas de lletra A et B.
En aquest mateix die me han ordenat ses senyories a mi, scrivà major del General, cusís en lo
present dietari un paper que han rebut de sa excel·lència ab lo qual diu que ses senyories disposen que·s cubre lo arch de la Adrassana de la
present ciutat a hont se està fabricant la galera
patrona de la esquadra de Espanya, respecte que
reb considerable dany la dita galera, com més
llargament ab dit paper és de véurer, que·s assí
cusida, signada de lletra C.
En aquest mateix die, per medi del síndich del
General, // 66v // han enviat ses senyories un recaudo al excel·lentíssim senyor llochtinent y capità general de sa magestat, Déu lo guarde, en
lo present Principat, en consideració del sobredit paper demuntdit que lo gasto que havia de
ocasionar al General lo fer los archs de que se
necessitave per a la fàbrica de la sobredita galera
patrona y altres galeras ere exorbitant, y que no
se trobave lo General ab comoditat de present
per a poder acudir a ell. E après, tornat que és
estat lo dit síndich, ha fet relació que sa excel·lència li havia dit que lo detriment que patia
dita galera patrona era considerable per causa
a. a continuació dues relacions i una certificació transcrits a
l’Apèndix 3, pàgs. 1407-1408.
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de las plujas y estar en descubert, que sa magestat se donaria per servit de que lo General fes la
dita otra.
Dissapte, a XXII. En aquest die Martí Fochs,
Joan Termes y Joseph Castura, mestres de casas, ciutedans de Barcelona, constituïts personalment en lo consistori de ses senyories, com a
prohòmens de la confraria dels mestres de casas
de la present ciutat, com de la nominació consta
en poder de Pere Màrtir Trilles, notari, als nou
de desembre, 1680, y en dit nom administradors de la causa pia de Barnabé Icart, han jurat
en mà y poder de ses senyories com havent fet
las degudas diligèncias en cercar // 67r // los actes de la original creació de aquell censal de
penció sis lliures, tretse sous, y quatre, en què
sortejaren en la extacció de censals feta a vint de
noembre, 1680, per los predecessors de ses senyories, no han pogut trobar los dits actes.
Diumenge, a XXIII. E aquest die lo il·lustre senyor oÿdor militar és baixat en la Llotja del mar
de la present ciutat y s’és conferit en la casa del
General y en lo aposiento del receptor dels fraus
per a véurer los fraus se havian comesos en lo
present y corrent mes. Y se ha trobat lo següent:
Primo, una pessa de blavet cap y cua, que tira
quatre canas y dos palms, après de casa Bonaventura Capdevila, gorrater de agulla.
Ítem, duas canas de boqueals verdosos, hapresos de casa Maria Poch, viuda.
Dimecres, a XXXVI. En aquest die lo reverent Ildefonso Traver, rector de la parròquia // 67v //
de Sant Pere y Sant Feliu de Olivella, obtenint
lo benefici de Santa Madalena en la iglésia de
Santa Madalena de la present ciutat, fundat en
dit nom, ha jurat com han fetas las degudas diligèncias en cercar los actes auctèntics de la original creació de aquell censal de penció divuit
lliures, pagador al mes de juliol, extret en la extracció per los predecessors de ses senyories,
feta als dos de juliol 1680, y no ha pogut trobar
aquells.
En aquest mateix die me han ordenat a mi, scrivà major del General de Catalunya, cusís en lo
present dietari dos relacions del magnífich racional de la present casa y General de Catalunya, la una acerca de aquell censal de penció sexanta sous y sis, sortejà la noble donya Theresa
Llobet y de Llujà, viuda del quòndam Honofre
Llobet, burgès honrat de Perpinyà, en la extracció de censals per los predecessors de ses senyories feta als dotse de juliol proppassat de 1680, y
la altra acerca de aquell censal de pensió noranta-sinch sous, pagador als dotse de setembre,
que axí mateix sortejaren los administradors del
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hospital general de la present ciutat en la dita
extracció de censals feta per los senyors deputats
predecessors de ses senyories dit die de dotse de
juliol proppassat de dit any 1680, las quals relacions són assí cusidas, signadas de lletras D y F.
En aquest mateix die los molt il·lustres senyors
concellers de la present ciutat han enviat una
embaxada a sas senyorias, per medi de don Pedro Montaner y lo doctor Francisco Bruniquer,
ciutedà honrrat de Barcelona, acerca una crida
publicada per los llochs acostumats de la present ciutat de orde del illustre llochtinenta // 68r
// General, la qual crida diuen ser prejudicial al
líbero comers, privilegis reals y a la llibertat dels
ciutedans de Barcelona, suplicant a ses senyories
se isca a la defensa de la contrafacció de las generals constitucions originada de la publicació
de ditas cridas per los mèrits acostumats, com
tot més llargament és de véurer ab lo paper de
ambaxada de dits molt il·lustres senyors cancellers, lo qual, juntament ab la còpia de una suplicació presentada a la dita ciutat per part del
col·legi dels adroguers y còpia de ditas cridas, és
assí cusida, signada de lletra A y del thenor següent:
«Moltb il·lustre senyor.
De orde del il·lustre batlle general del present
Principat, als 22 de janer proppassat fonch publicada una crida per los llochs acostumats de la
present ciutat, ab la qual manà a totas y qualsevols personas de qualsevol estat, grau o condició sien, que del die de la publicació de aquellas
en avant no gosen pesar ni fer pesar públich ni
amagadament major quantitat de vint-y-quatre
lliures de pes, sots pena de deu lliures per quiscuna de las parts, y la mercaderia que·s pesarà,
perduda. Ans bé, excedint lo dit pes de 24 lliures, hajen de anar a pesar aquella en lo pes leal,
sinó fos que lo venedor tingués llicència del
arrendatari de dit pes, com de las mateixas cridas apar, còpia de las quals se posan en mà de
vostra senyoria. En vista de ditas cridas, considerant lo síndich dels adroguers lo perjudici
gran que·s feya als col·legiats de dit col·legi,
apel·là de aquellas y axí mateix presentà una suplicació als molt il·lustres senyors concellers de
la present ciutat y representant los grans danys
que los ciutedans d’esta ciutat havian de reportar de la execució de ditas cridas, com de la còpia de la mateixa suplicació, // 68v // que també
se posa en mà de vostra senyoria, consta més extensament. La qual, proposada en lo savi Cona. a continuació dues relacions transcrites a l’Apèndix 3, pàgs.
1409-1410.
b. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
67v i 68r del trienni 1680-1683.
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sell de Cent de la present ciutat, celebrat als 15
de febrer, 1681, y considerant los perjudicis ne
porian resultar de no contradir-se al expressat
en ellas, resolgué appellar-ne y fer altres diligèncias y juntament suplicar a vostra senyoria fos de
son servey manar exir a la deffensa d’esta contrafacció. Per lo que los molt il·lustres senyors
concellers, per medi de la present embaxada, a
vostra senyoria suplican, en consideració de lo
tenor de ditas cridas, molt prejudicial al líbero
comers y privilegis reals y a la llibertat dels ciutedans de esta ciutat, disposan, segons aparexerà a vostra senyoria, se hisca a la deffensa de
dita contrafacció per aquells medis acostumats,
com així ho esperan de la prudència y attenció
de vostra senyoria.»
«Molta il·lustre senyor.
Per mandato del il·lustre batlle general del present principat de Cathalunya, fonch publicada
una pública crida en la present citat de Barcelona, als 22 de janer proppassat, manant ab aquella a totas y qualsevols personas de qualsevol estat, grau o condició sien, que del die en avant
de la publicació de dita crida no gosen pesar ni
fer pesar, públich ni amagadament, major quantitat de 24 lliures de pes sots pena de deu lliures
per quiscuna de las parts, y la mercaderia que·s
pesarà perduda. Ans bé, excedint lo dit pes de
24 lliures degan anar ha pesar aquellas en lo pes
leal, sinó és que lo venedor obtingués llicencia
del arrendatari del dit pes. Y com, molt il·lustre
senyor, la dita crida vingués a notícia del síndich
del col·legi de adroguers de vostra senyoria, appel·là de aquella per ésser contra la llibertat y
dret de què vostra senyoria gosa y sos ciutedans,
en virtut de generals constitucions y reals privilegis // 69r // concedits a vostra senyoria, y en
particular per virtut del privilegi concedit per lo
sereníssim senyor rey don Jayme, dat en Barcelona als 18 de las kalendas de gener, 1323, són
vostra senyoria y sos ciutedans immunes y
franchs de tot dret de pes de rey, de qualsevol
altre petcho y imposició. Y no obstant la
appel·lació sobredita, no ha dubtat lo procurador fiscal de la ballia general en lo die dels sis del
corrent mes executar per haver contrafet a ditas
cridas a Jaume Texidor, Joaquim Salla, mercader, de la present ciutat, a Barthomeu Reixach,
negociant, y a altres tots ciutedans de vostra senyoria. Y com las sobreditas cosas sien contra
los privilegis de què gosan vostra senyoria y sos
ciutedans, com també del líbero comers, conforme ja llargament se és ponderat, per ço, suplican a vostra senyoria lo síndich del col·legi de
adroguers Jaume Teixidor, Joachim Sulla, mera. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
67v i 68r del trienni 1680-1683.

caders, y Barthomeu Reixach, sie de son servey
ab sa acostumada precedència y bona direcció
aliviar a sos ciutedans dels vectigals y molèstias
en que·s troban oprimits, lo que rebran a particular gracia y mercè de la generosa mà de vostra
senyoria. Officio, et cetera. Altissimus et cetera.
Coromines. Vidit Joffreu, advocatus civitatis. Vidit Asprer, advocatus civitatis.»
«Araa ojats tothom generalment, que·us notifican y fan a saber, de part del molt il·lustre senyor don Ramon de Oms y de Santapau, en
Barcelona populat, de la sacra, cathòlica y real
magestat del rey, nostre senyor, conceller, batlle
general y procurador dels feus reals del present
principat de Cathalunya y comptats de Sardanya
que: com lo procurador fiscal patrimonial del
Real Consell de la Batllia General de Cathalunya sian estats de paraula representats los molts
fraus y abusos // 69v // que de cada dia se fan y
cometen, tant per los ciutedans com també per
los forasters de la present ciutat de Barcelona
sobre lo pes del rey, que és del patrimoni real de
sa magestat en la present ciutat, tant per pesar
las mercaderias y robas que·s compran y venan
en dita ciutat en altra lloch different del què està
senyalat y destinat en la present ciutat per pes
del rey, quant també per la exacció y cobransa
del dret del dit pes del rey, tot lo qual cedeix no
sols en gran dany y detriment del dit real patrimoni de sa magestat y arrendataris del dret del
pes del rey, sinó també dels compradors y venedors de ditas mercaderias que venan, compran y
reban, après per no donar-los lo degut y just,
per suplicant sobreditas cosas ser provehit de remey opta, per ço y altrament, volen donar ferma
per evitar y llevar dits fraus y abusos que·s fan y
cometan al dret del pes del rey, a requisió del dit
procurador fiscal patrimonial, ab sèrie y thenor
de la present pública crida, y de part de la dita
de real magestat, se diu y notifica y fa a saber y
manar a totas y qualsevols personas de qualsevol
estat, grau y condició que sigue, que de esta
hora en avant, de die ni de nits, gose ni presumesca, pública ni amagadament, per via directa
ni indirecta, ni de altre qualsevol manera, no
gozen ni presumescan pesar ni fer pesar en la
dita ciutat de Barcelona ningun gènero de mercaderias, tocinos, ni altres qualsevols cosas que
venan y lliuran, compran y reban a pes en altra
part fora dels llochs assenyalats y destinat dins la
present ciutat de Barcelona per a pesar aquellas,
que és en la botiga a hont és lo pes del rey, y per
los pesadors y personas que per dit effecte estan
posades, destinades y juramentadas en la dita
botiga del pes del rey, si, donchs, no ho feyan y
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
67v i 68r del trienni 1680-1683.
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pesaven fora del dit lloch ab expressa // 70r //
llicència, permís y voluntat dels arrendataris de
dit dret del pes del rey. Sots la qual per quiscuna
vegada serà trobat o probat havent fet lo contrari del dalt dit, ço és, en primer lloch, de péndrer les mercaderies, tosinos y altres cosas que
fraudant al dit pes del rey auran pesat o fet pesar
en altres parts fora de dita botiga y lloch destinat del pes del rey y sens llicència dels arrendataris de dit dret, y en segon lloch de deu lliures
pagadoras, tant per lo venedor com per lo comprador. En las quals penas seran irremediablement executats. De las quals penas seran fetas
quatre parts, ço és, una per lo acusador, dos per
lo senyor rey, y altres y altra per los arrendataris
del dit dret del pes del rey. Dient y declarant ab
la present pública crida que en la sobredita
prohibició no estan compresos los tenders, sinó
en quant ab la pesada excedissen la quantitat de
vint-y-quatre lliures, com és costum, y que lo
senyor batlle general puga fer de ditas penas la
gràcia aparexerà segons la naturalesa del fet. E
per ço guart-s·i qui guardar si ha, que amor ni
gràcia non aurà. Don Ramon de Oms y de Sant
Pau et Sabater, fisci advocatus. Vidit Maranyosa. In preconitzacionum baiulus generalis Catalonie VIIII, folio CXIII. Scrivà major de la batllia General de Catalunya. Joan Cabanyas,
notarius. Locus sigilli.»
Se és feta y publicada la present pública crida
per los llochs acostumats de la present ciutat de
Barcelona y en la plassa Nova, // 70v // y en la
plassa de la Blanqueria, y en lo Born, y en la
plaça dels tocinos, y devant de la casa del pes del
rey, en thenor y vendedor trompetas, per mi Joseph Saurina, corredor y trompeta real, vuy als
22 de janer, 1681. Joseph Saurina.
Premissis extractis a libro preconitzacionum currenti regiis conciliis baiulia Generalis Catalonie, fidem facio ego, Franciscus Dagni, notarius
publicus Barchinona, et dictis regiis concilii registri et scriba hac propria scribens manu.»
Dijous, a XXVII. En aquest die ses senyories han
enviat una embaxada a los il·lustres senyors concellers de la present ciutat, per medi de Joseph
Sauleda, cavaller, y Joseph Quintana, ciutedà
honrat de Barcelona, a los dits molt il·lustres senyors concellers, com havian comès als magnífichs assessors de la present casa los papers que
foren scrits en lo die de air, y que procurarian
obrar tot lo que porien en servey de la ciutat y
exir al reparo de la contrafacció que se originà
de las cridas publicadas per orde del il·lustre
llochtinent general per los medis acostumats. E
poch après que han tornat los dits Sauleda y
Quintana, han fet relació a ses senyories que
los molt il·lustres senyors concellers estimaven
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molt a ses senyories la diligència estavan fent,
esperant la continuació fins la total revocació de
ditas cridas.
En aquest mateix die Francisco Oliver, altre dels
administradorsa // 71r // y obrers del basí dels
pobres vergonyants de la parrochial iglésia de
Sant Just y Sant Pastor de la present ciutat, en
dit nom y com a procuradors de Joan Anthoni
Rodríguez de Belasco, en Barcelona populat, y
Francisco Moragas, ortolà, també obrers de dita
parrochial iglésia, com de sa procura consta ab
acte rebut en poder de Ramon Vilana Perlas,
notari públich de Barcelona, als catorse del present y corrent mes y any, de la qual ha fet ocular
ostensió, en dits respective noms, constituït
personalment en lo consistori de ses senyories,
ha jurat que com havent fet las diligèncias en
servar los actes de la original creació de aquell
censal de pensió 2 lliures, 10 sous, en què los
dits obrers sortejaren en la extracció de censals
per los antecessors de ses senyories feta als dotse
de juliol proximpassat, no ha progut trobar los
dits actes.
En aquest mateix die me han ordenat a mi, scrivà major del General de Catalunya, cusís en lo
present dietari una relació del magnífich racional del General y present casa de la Deputació
acerca de aquell censal, pensió 94 sous, pagador
als dos de janer, que sortejà la reverent priora
del convent de Santa Maria Madalena en la present ciutat com a administradora de la causa pia
fundada per lo capità Maurici de Vallseca en la
extracció de censals per los antecessors de ses
senyories feta als dotse de juliol proppassat de
1681, la qual és assí cusida, signada de lletra A.

Mars.
71v

Dilluns, a III. En aquest die, per medi del síndich del General, han enviat ses senyories un paper per medi de embaxada al excel·lentíssim
llochtinent y capità general de sa magestat, Déu
lo guarde, en lo dit Principat, en resposta de un
recaudo que han fet a sa excel·lència de paraula,
ab lo qual demana un propri ús de diferents robas per las galeras de Gènova, lo qual paper és
assí cusit, signat de lletra D y del thenor següent:
«Excel·lentíssimb senyor.
Los diputats y oÿdors de comptes del General
de Cathaunya diuen que ab recado de vostra exa. a continuació una relació transcrita a l’Apèndix 3, pàg.
1410.
b. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
71v i 72r del trienni 1680-1683.
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cel·lència de paraula per don Antonio Spinosa
se’ls demanà lo propri ús de diferents robas per
las galeras de Gènova que·s troban vuy en lo
moll de la present ciutat. Y no obstant que en
tot lo que sia del servey de sa magestat, Déu lo
guarde, han concorregut y concorren sempre
ab aquella finesa y puntualitat que regonexen
de obligació no poden al present dexar de posar
en noticia de vostra excel·lència com los propris
usos, ademés de acostumar-se demanar ab carta
de sa magestat o paper firmat de vostra excel·lència, ab la individuació y expressió de la
quantitat y qualitat de las robas que·s demana,
sols té lloch y acostuma comendir-se quan ve a
ser en utilitat y conveniència de sa magestat,
corrent per son orde y gastos la distribució de
aquellas cosas de que·s demana lo propri ús,
però no quant be a redundir solament en utilitat y conveniència de particulars mercaders, majorment quant se experimenta cada dia que ab
pretext del propri ús se introdueixen diferents
mercaderias y robas, defraudant los drets de la
Generalitat, com en lo present cas probablementa // 72r // se pot témer, per lo que suplican
a vostra excel·lència tinga a bé de excusar al
consistori de la concessió de dit propri ús, que
és de la obligació de sos officis lo mirar en quant
se puga no·s defrauden los drets del General.»
Dimars, a IIII. En aquest die me han ordenat a
mi, escrivá major del General, cusís en lo present dietari dos relacions del magnífich racional
del General y present casa de la Deputació, la
una acerca de aquell censal, pensió 62 sous, pagador a setse de janer, que presta la reverent
abadesa y convent de las monjas de Santa Clara
de la present ciutat com a administradors de las
pias causas constituhidas per sor Beatriu Setantí
en la extracció de censals per los antecessors de
ses senyories feta als dotse de juliol proppassat
de 1680, y la altre acerca de aquell censal, de
pensió 86 sous, pagador al primer de abril, que
sortejaren los administradors de la capella de
Sant Sever de Barcelona en la dita extracció de
censals, las quals relacions són signadas de lletras A et B.
Dimecres, a V. En aquest die me han ordenat a
mi, scrivà major del General de Catalunya, cusís
en lo present dietari una certificatòria del doctor en medicina Jaume Magarola ab la qual se fa
fe com la desgana que està patint Erasma de
Lana y Fontanet, racional de la present casa, ha
continuat fins vuy y va continuant, com més largament en dita // 72v // relació és de véurer,
que·s assí cusida, signada de lletra C.

a. a continuació dues relacions transcrites a l’Apèndix 3, pàg.
1412.

En aquest mateix die és partit de la present ciutat per la de Gerona y altres llochs que li convingan lo senyor oïdor militar.

sión //73v // las universidades que se hallaren más
cargadas de alojamiento, ha de engendrar un
desconsuelo universal y notable acia las demás que
se vieren molestadas con semejantes execuciones y
gastos, pues según oy día es de tener el alojamiento, ninguna se redusirá, a condición de que se
enquentre otra de más cargada. Y a la verdad, señor, que según es de grande no es poca la dificultad que se considera en la averiguación y distinción desta carga, y mucho mayor quien ha de
constituhirse juez de la averiguazión, de que mayormente, con la real carta de vuestra magestad
de henero de este año, en que se sirve vuestra magestad mandar que los alojamientos se distribuyan con toda solución y proporción, attendiendo a
las fuerzas de cada una de las universidades, a fin
todo de solicitarles algún alivio, el que no era fácil
llegassen a experimentar pusiéndose en ejecución
la dicha orden que suponen los ministros de vuestra magestad el dar cumplimiento a la distribución de alojamientos que tanto encarga vuestra
magestad en su real carta, cuya consideración suplican a vuestra magestad sea servido demandar
suspender generalmente la exacción del coronaje
en aquel Principado en referido tiempo de dos
años, mandando con toda precisión a los ministros
de vuestra magestad no molesten a ninguna de las
universidades con execuciones y gastos por la vobrança de dicho coronaje, que en ello la recibirán
muy particular de la grandeza de vuestra magestad.»a

Disapte, a VIII. En aquest die me han ordenat
ses senyories a mi, scrivà major del General, cusís en lo present dietari una súplica que han enviada a sa magestat, que Déu guarde, acerca de
la exacció del dret del coronatge, la qual súplica
és assí cusida, signada de lletra A y del thenor
següent:
«Señora.
Los diputados y oydores de cuentas del General de
Cathaluña disen que a vista de los haogos y trabajos en que se hallava aquella provincia, assí por los
infortunios del tiempo como por el numeroso y dilatado alojamiento de tantos años, suplicaron a
vuestra merced fuesse servido mandar suspender
lasb //73r // execuciones que por parte del racional
se instavan contra las universidades de aquel
Principado por la exacción de coronaje. Y que sin
embargo de haver tenido noticia de que vuestra
magestad se había dignado demandar que por
tiempo de dos años se suspendiesse esta cobrança,
no reconosen las universidades alivio ni suspensión alguna, antes bien, se ven afligidos con más
vivas y rigurosas execuciones por parte del racional, del qual han llegado a comprender de que
vuestra magestad habría modificado la primera
grasia, motivo que les obliga a repetir al consistorio las afflicciones y miserias a que se ven reducidas, solicitando con repetidas instancias el consuelo que sólo pueden prometerse de la clemencia de
vuestra magestad. Y los deseos del logro deste constituyen a los diputados en precissa obligación de
recurrir otra vez a los reales pies de vuestra magestad, representando de nuevo a vuestra magestad
el estado miserable en que se halla aquel Principado y sus naturales, por las razones y motivos tantas
vezes con cortas conveniencias y limitados medios,
que sólo la finesa y zelo del mayor servicio de vuestra magestad respira del aliento y esfuerzo con que
se animan a suportar la carga de alojameiento
tan dilatado. Y que habiendo conseguido de que
vuestra magestad se había dignado de suspender
por tiempo de dos años la cobrança y exacción de
coronaje, viendo que no cessan los ministros de
vuestra magestad de molestarles con pretexto de
nueva orden se les ha dado y duplicar el dolor en la
paga. Mayormente que, según la orden de vuestra
magestad, en la conformidad que el consistorio
tiene entendido del lugarteniente de vuestra magestad, de que sólo gosan del beneficio de suspen-

74r

Dimarts, a XI. En aquest die me han ordenat ses
senyories a mi, scrivà major del General, cusís
en lo present dietari dos relacions del magnífich
senyor Joan Baptista Reverter, servint lo offici
de racional y present casa de la Deputació: la
una acerca de aquells dos censals, lo un de penció 200 sous, pagador al primer de maig, y lo altre de pensió 134 sous 9, pagador als divuit de
dit mes de maig, que sortejaren las reverent
priora y convent de Junqueres de la present ciutat en la extracció de censals per los antecessors
de ses senyories feta als 12 de juliol, 1680, la
qual és assí cusida, signada de lletra A, y la altre
acerca de aquells dos censals, lo un de pensió
300 sous, pagador als 24 de janer, y lo altre de
pensió 90 sous 11, pagador als 19 de agost, que
sortejaren los reverents rector y comunitat de
preveres de la iglésia de Sant Miquel de Barcelona en la dita extracció de censals de 12 de juliol
1680, la qual és assí cusida, signada de lletra B.

74v

Disapte, a XV. En aquest die me han ordenat ses
senyories a mi, scrivà major del General, cusís
en lo present dietari la còpia de un decret de sa
magestat, Deú lo guarde, que·ls és estat enviat

a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
72v i 73r del trienni 1680-1683.
b. a continuació una certificació transcrita a l’Apèndix 3,
pàg. 1413.
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a. a continuació dues relacions transcrites a l’Apèndix 3,
pàgs. 1413-1415.
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de la cort acerca de la exacció y cobransa del
dret de coronar-se, la qual còpia és assí cusida,
signada de lletra D y del thenor següent:
«Su magestad ha resolvido que la cobranza del
canonge se suspenda per dos años en Cataluña, y
que sólo comprehenda este alivio a las villas y universidades que oy se hallan cargadas de alojamiento de la cavallería, y que las ciudades como
Gerona, Tarragona, Lérida, Tortosa y otras que
no contribuyen a los cuarteles se procure censualidad que vayan pagando, por haver de emplearse
este dinero en sus propias fortificaciones. De que se
dio aviso a vuestras mercedes. 6 de febrero 1681.»
Dimars, a XVIII. En aquest die, a las quatre horas
de la tarda, vaccant // 75r // lo offici de escrivà
major de la visita del General que de present se
està fent per lo trienni 1677 per mort de Rafel
Exarch, inseguint lo real despax de sa magestat,
Déu lo guarde, que disposa en orde a las bolsas
insaculació y extracció dels officis de assessors,
advocat fiscal y sos ajudants y scrivà major y sos
ajudants de la visita, feren posar ses senyories,
absent de la present ciutat lo senyor oÿdor militar, los banch de vallut carmasí a la Sala dels
Reys de la present casa en lo modo y forma que
se féu lo jurament dels senyors visitadors. Y encontinent, per medi del síndich del General, feren avisar los senyors visitadors que estaven
junts al quarto de la sala de Sant Jordi, en lo
aposiento a hont se acostuma de tenir lo consistori de la visita, dient-los dit síndich, de part de
ses senyories, sie eren servits de venir asistir al
acte de la dita extracció de scrivà major de la
dita visita. E los dits senyors visitadors vingueren encontinent, no havent·i sinó un ecclessiàstich, acompanyats dels assessors y advocat fiscal
y demés officials de dita visita, y arribats que foren, després de haver-se fetas las degudas cortesias, se assentaren los dits molt il·lustres consistoris del modo y manera estigueren lo del
jurament de dits molt il·lustres senyors visitadors. Y antes de assentar-se protestaren los dits
senyors visitadors reals als militars, per no haver·i sinó un ecclessiàstich, que lo present acte
no fos tret en conseqüència ni prejudici del estament real en la pretensió que tenen de haver
de séurer interposadament. E seguidament los
dits molt il·lustres senyors visitadors protestaren
que per lo fet de arribar després dels molts
il·lustres senyors deputats y oÿdors del General
de Catalunya las membranas dels redolins de las
personas insiculadas en las bolsas dels officis de
la visita del General als assessors y advocat fiscal
de la present casa, antes de arribar y passar als
molt il·lustres senyors visitadors, lo que se observa y se féu // 75v // en la extracció de visitadors processals, y que se ha de fer en la present
extracció, no se’ls fasse ningun dany ni prejudi470

ci, tant al present consistori dels senyors visitadors com al sdevenidor consistori de la visita en
la pretenció que té lo dit consistori dels senyors
visitadors y que tindran los demés consistoris
reunidors de que primer arriben las membranes
als senyors visitadors y passen per mà de aquells
que per los assessors y advocat fiscal de la present casa, antes bé, que sempre sien salvos y ilesos dits drets en tant temps que·ls competeix y
pot competir per rahó de dita pretensió, de tal
manera que en ningun temps se pugan tràurer
dits fets en exemplars ni aprofitar a dits assessors
y advocat fiscal ni danyar a dit consistori dels senyors visitadors, com lo present fet no·s fassa
per altre fi sinó sols per poder tenir lo ters de la
veritat, la qual requereix salaritat ab la prosequució de aquella y no altrament, requerint al
escribà major de la Generalitat que continue la
present en lo dietari del corrent trienni. Y per
part del procurador fiscal del General se ha fet la
resposta del thenor següent:
«Respon lo procurador fiscal del General a la
protesta és estada donada per lo president del
molt il·lustre consistori de la visita al escrivà major de la Diputació, en lo acte de extracció de
scrivà major de la visita del General que de present se ha de fer per mort de Rafel Exarch, que
lo molt il·lustre consistori dels senyors diputats
ha estat sempre y està en quieta y passífica pocessió de que en los actes de extraccions, tant de
processals com de officials de la visita, després
que sa magestat, que gose de gloria, fou disposat que conformassen bossas, que las membranas o rodolins, després de haver passat per los
consistorials del consistori dels senyors diputats
y oÿdors, passassen inmmediadament y prestament // 76r // ditas membranas ho rodolins los
assessors y advocat fiscal del General, los quals
estan assentats immediadament del consistori
dels senyors diputats, en los mateixos banchs de
vallut de dits senyors consistorials, y després
pren la membrana o rodolí un dels verguers de
la casa de la Deputació y dóna aquella al president del consistori dels senyors visitadors, y va
passant de mà en mà fins al últim de dit consistori. Y havent-se suscitat alguna dificultat sobre
lo passar dita membrana per lo il·lustre consistori dels senyors visitadors los trienis antecedents al present, pretenent lo consistori dels senyors visitadors haver de passar la membrana
per lo consistori immediadament dels senyors
deputats y oÿdors, y que després de dits senyors
visitadors devia passar aquella per los assessors y
advocat fiscal del General y ajudants de aquells
respective, pretenent lo consistori dels senyors
deputats lo consistori, y que així se era observat
sempre en tots los actes de concurs dels dos
consistoris, que las membranas passassen después de dits senyors deputats y oÿdors per los

assessors y advocat fiscal del General y després
per los senyors visitadors, essent estat ja omès
en altre ocasió dit fet per los dos consistoris de
deputats y visitadors a los magnífichs assessors y
advocats fiscals respective. Los quals declararen
que, en consideració de la observansa en la conformitat pretenia lo consistori dels senyors deputats, sens prejudici de una y altre consistori, y
ésser estat observat en moltas extraccions immediadament subseguidas, sens protesta alguna
de dit consistori dels visitadors, sie de ninguna
relavancia la pretensió del consistori dels senyors visitadors en quant a la pacífica pocessió
de dits senyors deputats la dita protesta. Per ço,
lo dit procurador fiscal del General reprotesta a
dit consistori de dits senyors visitadors que no
se hage rahó de dita protesta en ningun temps,
en prejudici de la dita quieta // 76v // y passífica
possessió qui té lo consistori de dits senyors deputats, la qual entén continuar en la present extracció y altres ab la conformitat que se ha sempre stilat, y que no·s puga donar còpia de la dita
protesta sens inserció de la present resposta. Requirens notarium et cetera.»

et canonica monitione quatenus sub rigido et
stricto secreto cuncta negocia in dicta visita pertractanda et alias in exercicio et regimine dicto
sui officiis bene, fideliter et legaliter te habeas
quovis amore, odio et rancore, postpositis. Et pro
his auditis excomunicationis sentenciam quam
in te seu contrafacientem nunch pro tunch dicta
trina canonica monitione premissa, ferimus et
promulgamus in his scriptis.
Per totas las quals cosas me han requirit a mi,
scrivà major, llevàs lo present acte. Essent presents per testimonis lo magnífich doctor Joan
Baptista Rufach, lo noble don Pedro Magarola
y Joseph Sauleda, en las sobraditas cosas entrevenint vice et loco y de voluntat de Joan de Argila, scrivà major del General de Catalunya.
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Y encontinent fonch feta la sobredita extracció
de scrivà major de la visita ab rodolins de cera
en la forma acostumada, passant lo rodolí de mà
en mà, ço és, primer per los senyors deputats y
oÿdors, assessors y advocat fiscal del General, y
després per los senyors visitadors, assessors y advocat fiscal y sos assistents de la visita del modo
y manera que se féu en la extracció de jutges de
processos. Y en lloch de dit Rafel Exarch, notari, fonch extret Joan Guiu, notari públich de
Barcelona.
Divendres, a XXI. En aquest die, en presència de
mi, scrivà major del General, Joan Guiu, notari
públich de Barcelona, novament extret en lo offici de scrivà major de la visita, vacant lo offici
per mort de Rafel Exarch, notari públich de
Barcelona, y ha jurat en mà y poder dels molts
il·lustres senyors visitadors // 77r // de haver-se
bé y lealment en lo exercici y servey de la visita.
Y ha prestat jurament y homenatge en mà y poder de Joseph Blanch, altre dels verguers del
consistori de ses senyories. Y per lo que és tingut y obligat a dir sentència de excomunicació
ha oÿda del thenor següent:
Nos, domnus Ludovicus de Josa, archidiaconus
Beata Maria de Mari et canonicus Sancta Sedis
Barchinone, in spiritualibus et temporalibus officialis et vicarius generalis pro illustrissimo et reverendissimo domino Barchinonensis episcopo,
monemus te, Joannem Guiu, notarium publicum
Barchinone, noviter extractum in scribam maiorem visita Generalis Catalonia, hic presentem,
pro primo, secundo, tercio et peremptorio terminis
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Dilluns, a XXIIII. En aquest mateix die lo doctor
en medicina Jaume Solà, present en lo consistori de ses senyories, mitjensant jurament, ha fet
relació com Joseph Cortés, altre del verguers de
ses senyories, estava en casa, detingut de malaltia corporal e impedit de poder acudir a la obligació de son offici.
En aquest mateix die lo reverent Francesch Cabús, prevere, com a procurador de la noble dona
Gerònima Tort y Granollachs, consta de sa procura en poder de Miquel Predrell, notari públich de Vich, sots jornada de 3 de juny 1672,
de la qual ha fet ocular ostensió, en dit nom,
constituït personalment en lo consistori de ses
senyories, ha jurat com havent feta las degudas
diligèncias la dita noble senyora en sercar los actes de las originals creacions de aquells tres censals en que sortejà la última extracció de censals
per los antecessors de ses senyories feta als 12 de
juliol 1680, no ha pogut trobar aquells.
En aquest mateix die me han ordenat ses senyories a mi, scrivà major del General, cusís en dietari dos relacions del magnífich racional del General y present casa de la Deputació, la una
aserca de aquell censal de pensió 200 lliures, pagador als 20 de setembre, que sortejà lo reverent prior y convent de Nostre Senyora del Carme de la present ciutat en la extracció de censals
per los antecessors de ses senyories feta als 12 de
juliol pròxim passat de 1680, laa // 78r // qual
relació és signada de lletra A; y la altre, acerca de
aquell censal pensió 18 sous, 6, pagador als 11
de maig, que sortejà lo il·lustre abat y convent
de Nostra Senyora de Montserrat en la dita extracció de censals per los antecessors de ses senyories feta dit die de 12 de juliol 1680, la qual
relació és signada de lletra B.
a. a continuació dues relacions transcrites a l’Apèndix 3, pàgs.
1415-1416.
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Dimecres, a XXVI. En aquest die lo il·lustre senyor oÿdor ecclessiàstich és baixat en la Llotja
del mar de la present ciutat y en la casa del General y s’és conferit en lo aposiento del receptor
dels fraus de aquella per a véurer los fraus se
avian comesos en lo present y corrent mes de
mars. Y se han trobats los següents:
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Primer, set canas, dos palms, estamenya de
montanya parda ab dos trossos, per frau de Bolla, apresas de casa de Anthon Pujalt, sastre.
Ítem, duas pessas barragan grisas, per frau de
Bolla, hapresa de casa Francesch Carreras, sastre, y ditas diuen ser de Pau Vila.
Ítem, quatra parells de mitjas de fil, los tres ab
peal y lo altre sens peal, y dos de cotó.
Ítem, tres canas y tres palms de cotó, ab tres
trossos.
Ítem, dos canas, tres palms, de alemanya de saquet.
Ítem, una pessa de tela vintena blanca. Tot
après de un moro que se diu Taras.
Ítem, vuyt canas, sinc palms de drap borell de
montanyana, après de casa del doctor Pere Talench, prior de Santa Maria de Barcelona de la
vila de Mataró.
Ítem, dos plagadors ab seda ordida, que a la un
se diu haver·i vuyt canas, quatre palms tafatà texit doble a dos caps negre, y altres canas de tela
sens texir, y a l’altre de texit tres palms de tafatà
doble a un cap y vint-y-una cana, sinch palms,
per a texir, haprès de casa Francisco Badia, velluter.
En aquest mateix die lo doctor en medicina
Agustí Fetjó, mitjensant jurament, present en lo
consistori de ses senyories, ha feta relació com
Joseph Quintana, exactor del General, obra detingut en lo llit de malaltia corporal impossibilitat de poder acudir a la obligació de la servitut
de son offici.
En aquest mateix die és estat presentat en lo
consistori de ses senyories un real privilegi de sa
magestat, Déu lo guarde, en deguda forma de
Cancellaria despedit, data en Madrid als 16 de
janer pròxim passat de mil sis-cents vuitanta-hu,
ab lo qual sa magestat és servit provehir la plassa
de jutje de cort de la Real Audiència Criminal
del present principat de Catalunya, per promoció del doctor Jaume de Patau y Molas a altre
plaça del civil de dita Real Audiència, en la sala
del senyor regent en favor del doctor don
Christòphol de Potau, lo qual real privilegi per
orde de ses senyories és // 79r // comès als magnífichs assessors y advocat fiscal del General y
present casa de la Deputació per a què vessen y
regoneguessen si venia ab tots los requirits necessaris. Los quals, vist y regonegut y feta relació per dits assessors y advocat fiscal del General
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venie despedit en la deguda forma, me han ordenat ses senyories a mi, scrivà major del General, registrés aquells en son degut lloch.
En aquest mateix die me han ordenat ses senyories a mi, scrivà major del General, cusís en lo
present dietari sinch actes de requestes presentats a instància del procurador fiscal del General, tres a Benet Sastre, flaquer, com a procurador del Hospital General de Santa Creu de la
present ciutat, lo altre a dona Theresa Llobet y
Oluja, y lo altre a sor Maria Ignés Riambau y
Julià, monja religiosa del convent de las Madalenas de la present ciutat y administradora de la
causa pia fundada per lo capità Maurici de Vallseca, los quals actes són assí cusits signats de números 1, 2, 3, 4, 5 y del thenor següent:
«Noverinta universi quod, anno a Nativitate Domini millessimo sexcentessimo octuagessimo primo, die vero mercurii, vigessima sexta marciis
eiusdem anni intitulata, presente et ad hec vocato
atque requisito Vincencio Gavarro, procuratore
substituto, sub me, Joanne Argila, secretario et escriba maiore Generalis principatus Cathalonie,
et presentibus eciam Bartholomeo Canyellas, Laurencio Avinyo, Jimenes Flaquer et dicto Vincencio
Gavarro, scriptore, pro testibus ad ista vocatis, //
79v // specialiter et assumptis doctor Joannes Quadras, fisci procurator Generalis Cathalonie, constitutus personaliter coram et ante presencia Benedicti Sastre, flaquerii, procurator administratorum
hospitalis Sancte Crucis presenti civitatis Barchinone, ut de procuratione constat aput Jacobum
Corbera, notarius publicus Barchinone, die trigessima decembris MDCLXXXI, personaliter reperti, in domibus sua proria habitacionis, vulgariter
dicta La canonja, inter sextam et octavam oras
ante meridiem, qui dicto nomine eidem obtulit et
presentavit et seu per me, dictum substitutus, obtulere et presentari publice, petiit et requisivit
quandam in scriptis papiri requisicionis scedulam
thenoris sequentis: «Molt bé saben y ignorar no
poden vostres mercès, senyors administradors
del Hospital General de Santa Creu de la present
ciutat de Barcelona, com en la extracció dels censals feta per los molt il·lustres senyors deputats y
oÿdors de comptes del General de Cathalunya
del trienni 1677, en jornada de 20 de noembre
proppassat de 1679, inseguint lo disposat en la
concòrdia feta entre lo molt il·lustre consistori
del senyor deputats, oÿdors de comptes del General de Cathalunya, de una, y los acrehedors
censalistas de dit General, de part altre, sortejaren vostres mercès en un censal 200 lliures, 1 sou
9, penció 174 sous 10, pagadora a onse de gener,
que tots anys rebia sobre lo General de Cathalua. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
78v i 79r del trienni 1680-1683.

nya en la dita jornada, en virtut de la qual extracció se digueren y escrigueren en la taula dels comuns depòsits de la present ciutat de Barcelona a
vostres mercès, senyors administradors del dit
hospital general en lluició, quitació y extinció del
sobredit censal per los il·lustres senyors aleshores
deputats y oÿdors de comptes 924 lliures, 10
sous 9, a solta del escrivà major de la casa de la
Deputació. Las quals partidas //80r // se són intimadas a vostres mercès. Y axí mateix saben y ignorar no poden vostres mercès com per la relació
feta per Erasma de Lana y Fontanet, donzell, racional de la casa de la Deputació, als senyors deputats y oÿdors als 18 de juny, 1680, estiguen
dits censals embrassats y obligats a la solució de
dos partidas degudes respective administradors
de dit Hospital General de Santa Creu de la present ciutat, possessor que respective foren y són
de dits censals, que prenen suma de 2.640 lliures, 12 sous 6, ço és, lo censal pensió 171 sous,
10, pagadora a vuit de abril, per la quantitat de
2.400 lliures, y los dos restants censals per la
quantitat de 2.400 lliures, 12 sous, 6, tantsolament, per las causas y rahons contengudas y expressadas llargament en dita relació. La qual se
troba continuada en lo dietari del corrent trienni, sots jornada de 18 de juny, 1680, còpia de la
qual se presenta y entrega a vostra mercè. Per lo
que lo procurador fiscal del General de Catalunya, en observansa del disposat en dita concòrdia,
et signanter en los números 12, 13 y 14 de ella,
requereix y interpel·la a vostres mercès, dits senyors administradors de dit Hospital General de
la Santa Creu de la present ciutat, revolten als
molt il·lustres senyors deputats del General de
Cathalunya los preus dels censals los són estats
dits y escrits a vostra mercè per dits senyors diputats y oÿdors en lluÿció y extinció del censal dalt
expressat en los quals són estats extrets en sort en
dita casa de la Deputació junt ab las pensions
se’ls restan devent per rahó de aquells, en solució
y paga y a bon compte de ditas partidas estan
continuadas dit Joan Miquel Botaller y vostres
mercers, dits senyors assessors, en los llibres de
Vàluas de la casa de la Deputació, per las causes y
rahons contengudes en dita relació per dit racional feta en la sobredita jornada. Y així mateix, paguen vostres mercès íntegrament la sobredita
quantitat de ditas //80v // 2.400 lliures, 12 sous,
6, restan vostres mercès senyors administradors
devent. Y perquè ignorància al·legar no puguen,
se’ls fa la present interpel·lació, requirint al notari ne lleve acte.» Copia cuius eidem tradidit et liberavit quam accepit et penes se retinuit quaquidem papiri requisicionis scedula, sic ut predicitur
oblata et presentata illico. Dictus Benedictus Sastre, dicto nomine, verbo respondendo, dixit quod
retinebat sibi terminum iuris ad respondendum.
De quibus ita per actis, dictis gestis et sequtis illico
dictus Joannes Quadras, dicto nomine, petit et re473

quisivit fieri et tradi unum et pluram publicum
seu publica consimilia instrumenta, per me dictum et infrascriptum scribam maiorem. Que fuerunt acta Barchinone, sub anno, die, mense et loco
predictis, presente me, dicto scriptore iurato sub
me, Joanne Argila, scriba maiore. Presentibus
eciam testibus predictis ad premissa vocatis specialiter et assumptis pro ut superius continetur.»
«Noverint universi quod, anno a Nativitate
Domini millessimo sexcentessimo octuagessimo
primo, die vero mercurii, vigessima sexta marciis eiusdem anni intitulata, fiat ut in precedenti, de verbo ad verbum, usque thenoris sequentis et postea dies: «Molta bé saben y ignorar
no poden vostres mercès, senyors administradors del Hospital General de Santa Creu de la
present ciutat de Barcelona, com en la extracció dels censals feta per los molt il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes del General de Cathalunya del trienni 1677, en jornada
de 12 de juliol, 1680, inseguint lo disposat en
la concòrdia feta entre lo molt il·lustre consistori del senyor deputats, oÿdors de comptes
del General de Cathalunya, de una, // 81r // y
los acrehedors censalistas de dit General, de
part altre, sortejaren vostres mercès en un censal 250 lliures y penció 227sous 3 1/2, pagadora a onse de juliol, que tots anys rebia sobre
lo General de Cathalunya en la dita jornada, en
virtut de la qual extracció se digueren y escrigueren en la taula dels comuns depòsits de la
present ciutat de Barcelona a vostres mercès,
senyors administradors del dit Hospital General, en lluició, quitació y extinció del sobredit
censal per los il·lustres senyors aleshores deputats y oÿdors de comptes de dit General 250
lliures lliures a solta del escrivà major de la casa
de la Deputació, la qual partida fonch intimada
a vostres mercès dits senyors administradors
del dit Hospital. Y axí mateix saben y ignorar
no poden vostres mercès com per la relació
feta per Joseph Catà y Bertran, ciutedà honrat
de Barcelona, subrogat en lo offici de racional
y arxiver de la present casa de la Deputació, als
senyors tunch deputats y oÿdors als 26 de
mars, 1675, estigué dit censal embrassat y obligat a la solució de una partida a dit General
deguda per dit Hospital General de Santa
Creu, possessor que és de dit censal, que pren
summa de 2.400 lliures, 12 sous 6, per las causas y rahons contengudas y expressadas llargament en dita relació. La qual se troba en lo
dietari del trienni, 1674, sots jornada de 31 de
dit mes y any. Còpia de la qual se presenta y
entrega a vostra mercè. Per lo que lo procurador fiscal del General de Catalunya, en obsera. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
78v i 79r del trienni 1680-1683.
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vansa del disposat en dita concòrdia, et signanter en los números 12, 13 y 14 de ella, requereix y interpel·la a vostres mercès, dits senyors
administradors de dit Hospital General de la
Santa Creu de la present ciutat, revolten als
molt il·lustres senyors // 81v // deputats del General de Cathalunya lo preu del censal és estat
dit y escrit per dits senyors tunch deputats y
oÿdors de comptes en lluÿció y extinció del
censal dalt expressat en lo qual foren extrets en
sort vostres mercès dits senyors administradors
en dita casa de la Deputació junt ab las pensions se’ls restan devent per rahó de aquell, en
la solució y paga y a bon compte de dita partida estan vostres mercès senyors administradors
continuats en los llibres de Vàluas de la casa de
la Deputació per las causes y rahons contengudes en dita relació per dit racional feta, y semblantment pague íntegrament la sobredita
quantitat de 2.400 lliures, 12 sous, 6, restan
dit hospital de la Santa Creu devent. Y perquè
ignorància al·legar no pugués, se’ls fa la present interpel·lació, requirint al notari ne lleve
acte.» Copia cuius eidem tradidit et liberavit
quam accepit et penes se retinuit quaquidem papiri, fiat ut in remissa de verbo ad verbum usque ad finem.»

partida fonch intimada a vostres mercès, dits senyors administradors del dit hospital. Y axí mateix saben y ignorar no poden vostres mercès,
com per la relació feta per Joan Baptista Reverter, ciutedà honrat de Barcelona, subrogat en lo
offici de racional y arxiver de la present casa de
la Deputació, als senyors deputats y oÿdors als
22 de fabrer, 1681, estigué dit censal embrassat
y obligat a la solució de una partida a dit General deguda per dit Hospital General de Santa
Creu, possessor que és de dit censal, que pren
summa de 2.400 lliures, 12 sous, 6, per las causas y rahons contengudas y expressadas llargament en dita relació, la qual se troba en lo dietari del trienni 1680, sots jornada de 22 de dit
mes y any, còpia de la qual se presenta y entrega
a vostra mercè. Per lo que lo procurador fiscal
del General de Catalunya, en observansa del
disposat en dita concòrdia, et signanter en los
números 12, 13 y 14 de ella, requereix y interpel·la a vostres mercès, dits senyors administradors de dit Hospital General de la Santa Creu
de la present ciutat, revolten als molt il·lustres
senyors deputats del General de Cathalunya lo
preu del censal és estat dit y escrit per dits senyors deputats y oÿdors de comptes, en lluÿció
y extinció //82v // del censal dalt expressat, en lo
qual foren extrets en sort vostres mercès, dits
senyors administradors, en dita casa de la Deputació, junt ab las pensions se’ls restan devent per
rahó de aquell en la solució y paga y a bon
compte de dita partida estan vostres mercès senyors administradors continuats en los llibres
de Vàluas de la casa de la Deputació per las causes y rahons contengudes en dita relació per dit
racional feta. Y semblantment pague íntegrament la sobredita quantitat de 2.400 lliures, 12
sous, 6, restan dit Hospital de la Santa Creu devent, y perquè ignorància al·legar no puguen,
se’ls fa la present interpel·lació, requirint al notari ne lleve acte». Copia cuius eidem tradidit et
liberavit quam accepit et penes se retinuit quaquidem papiri fiat ut in remissa de verbo ad verbum usque ad finem.»

«Noverint universi quod, anno a Nativitate Domini millessimo sexcentessimo octuagessimo primo, die vero mercurii, vigessima sexta marciis
eiusdem anni intitulata, fiat ut in precedenti, de
verbo ad verbum, usque thenoris sequentis et postea dies: «Molta bé saben y ignorar no poden
vostres mercès, senyors administradors del
Hospital General de Santa Creu de la present
ciutat de Barcelona com en la extracció dels
censals feta per los molt il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes del General de Cathalunya del trienni 1677, en jornada de 12 de juliol, 1680, inseguint lo disposat en la concòrdia
feta entre lo molt il·lustre consistori dels senyors deputats // 82r // oÿdors de comptes del
General de Cathalunya, de una, y los acrehedors
censalistas de dit General, de part altre, sortejaren vostres mercès en un censal de preu 95 lliures y penció 95 sous, pagadora a 12 de setembre, que tots anys rebia sobre lo General de
Cathalunya en la dita jornada, en virtut de la
qual extracció se digueren y escrigueren en la
taula dels comuns depòsits de la present ciutat
de Barcelona a vostres mercès, senyors administradors del dit hospital general, en lluició, quitació y extinció del sobredit censal per los il·lustres senyors, aleshores deputats y oÿdors de
comptes de dit General, 95 lliures a solta del escrivà major de la casa de la Deputació, la qual

«Noverinta universi quod, anno a Nativitate
Domini millessimo sexcentessimo octuagessimo
primo, die vero mercurii, vigessima sexta marciis
eiusdem anni intitulata, presente et ad hec vocato atque requisito Vincencio Gavarro, procuratore substituto, sub me, Joanne Argila, secretario et
escriba maiore Generalis principatus Cathalonie, et presentibus eciam reverendus Josepho Caldero, presbitero, Joannes Torricabra, medecina
doctores, et dicto Vincencio Gavarro, scriptore,
pro testibus ad ista vocatis, specialiter et assumptis doctor Joannes Quadras, fisci procurator Ge-

a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
78v i 79r del trienni 1680-1683.

54. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
78v i 79r del trienni 1680-1683.
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neralis Cathalonie, constitutus personaliter coram et ante presencia donna Theresa Llobet et de
Oluja, personaliter reperte, in domibus sua proria habitaciones, quas fovet in presenti civitate de
Barchinone, in vico dicto del governador, inter
unam et duas horas post meridiem, qui dicto nomine // 83r // eidem obtulit et presentavit et seu
per me, dictum substitutus, obtulere et presentari
publice, petiit et requisivit, quandam in scriptis
papiri requisicionis scedulam, thenoris sequentis:
«Molt bé sab y ignorar no pot vostra mercè,
dona theresa Llobet y de Oluja, com en la extracció dels censals feta per los molt il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes del General
de Cathalunya del trienni 1677, en jornada de
12 de juliol, 1680, inseguint lo disposat en la
concòrdia feta entre lo molt il·lustre consistori
dels senyors deputats y oÿdors de comptes del
General de Cathalunya, de una, y los acrehedors
censalistas de dit General, de part altre, sortejà
vostra mercè en un censal de preu 75 lliures, 12
sous, 6, pensió 60 sous, 6, pagadora a 11 de juliol, que tots anys rebia sobre lo General de Cathalunya en la dita jornada, en virtut de la qual
extracció se digué y escrigué en la taula dels comuns depòsits de la present ciutat de Barcelona
en lluició, quitació y extinció del sobredit censal
per los il·lustres senyors aleshores deputats y oÿdors de comptes de dit General 75 lliures, 12
sous, 6, a solta del escrivà major de la casa de la
Deputació, la qual partida fonch intimada a vostra mercè. Y axí mateix, sab y ignorar no pot
vostra mercè com per la relació feta per Joan
Baptista Reverter, ciutedà honrat de Barcelona,
subrogat en lo offici de racional y arxiver de la
present casa de la Deputació, als senyors deputats y oÿdors als 21 de fabrer, 1681, estigué dit
censal embrassat y obligat a la solució de una
partida a dit General deguda per Pere Llobet y
Onofre Llobet, possessors que foren de dit censal, que pren summa de 107 lliures, 14 sous,
sens altre de líquida, per las causas y rahons contengudas y expressadas llargament en dita // 83v
// relació, la qual se troba en lo dietari del trienni 1680, sots jornada de 21 de febrer de 1681,
còpia de la qual se presenta y entrega a vostra
mercè. Per lo que lo procurador fiscal del General de Catalunya, en observansa del disposat en
dita concòrdia, et signanter en los números 12,
13 y 14 de ella, requereix y interpel·la a vostra
mercè, dona Theresa Llobet y de Oluja, revolte
als molt il·lustres senyors deputats del General
de Cathalunya lo preu del censal és estat dit y
escrit per dits senyors deputats y oÿdors de
comptes, en lluÿció y extinció del censal dalt expressat en lo qual foren extrets en sort vostra
mercè en dita casa de la Deputació junt ab las
pensions se’ls restan devent per rahó de aquell
en la solució y paga y a bon compte de dita partida estan dits Pere Llobet y Onofre Llobet con475

tinuats en los llibres de Vàluas de la casa de la
Deputació per las causes y rahons contengudes
en dita relació per dit racional feta, y semblantment pague íntegrament la sobredita quantitat
de 107 lliures, 14 sous, sens altre de restar en
dits Llobets devent. Y perquè ignorància al·legar no puguen, se’ls fa la present interpel·lació,
requirint al notari ne lleve acte.» Copia cuius eidem tradidit et liberavit quam accepit et penes se
retinuit quaquidem papiri requisicionis scedula,
sic ut predicitur oblata et presentata illico. Dicta
domna Theresa Llobet et Oluja, verbo respondendo, dixit quod retinebat sibi terminum iuris ad
respondendum, de quibus ita per actis, dictis gestis et sequtis illico dictus Joannes Quadras, dicto
nomine, petit et requisivit fieri et tradi unum et
pluram publicum seu publica consimilia // 84r //
instrumenta, per me, dictum et infrascriptum
scribam maiorem. Que fuerunt acta Barchinone,
sub anno die, mense et loco predictis. Presente me,
dicto scriptore iurato, sub me, Joanne Argila,
scriba maiore, presentibus eciam testibus predictis
ad premissa vocatis specialiter et assumptis pro ut
superius continetur.»
«Noverinta universi quod, anno a Nativitate
Domini millessimo sexcentessimo octuagessimo
primo, die vero mercurii, vigessima sexta marciis
eiusdem anni intitulata, presente et ad hec vocato atque requisito Vincencio Gavarro, procuratore substituto, sub me, Joanne Argila, secretario et
escriba maiore Generalis principatus Cathalonie, et presentibus eciam Thoma Viladomat et Josepho Ribera, et dicto Vincencio Gavarro, scriptore, pro testibus ad ista vocatis specialiter et
assumptis doctor Joannes Quadras, fisci procurator Generalis Cahtalonie, constitutus personaliter coram et ante presencia sororis Maria Agnetis
Riembau et Julia, religiosa monasterii et conventus sancta Maria Magdalena, presentis civitatis,
administrata causa pia instituta et fundata per
capitaneum Mauricium de Vallseca, personaliter reperte in locutorio domini Monasteriis et
conventus, inter unam et duas horas post meridiem, qui dicto nomine eidem obtulit et presentavit, et seu per me, dictum substitutum obtulere et
presentari publice petiit et requisivit quandam
in scriptis papiri requisicionis scedulam, thenoris
sequentis: «Molt bé sab y ignorar no pot vostra
mercè, sor Maria Agnes Riembau y Julià, religiosa del convent de las Madalenas, administradora de la causa pia fundada per lo capità // 84v
// Maurici de Vallseca, com en la extracció dels
censals feta per los molt il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes del General de Cathalunya del trienni 1677, en jornada de 12 de juliol, 1680, inseguint lo disposat en la concòrdia
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
78v i 79r del trienni 1680-1683.
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feta entre lo molt il·lustre consistori del senyor
deputats, oÿdors de comptes del General de Cathalunya, de una, y los acrehedors censalistas de
dit General, de part altre, sortejà vostra mercè
en un censal de pensió 159 lliures y pensió 99
sous, 4, pagadora als 11 de janer, que tots anys
rebien sobre lo General de Cathalunya en la dita
jornada, en virtut de la qual extracció se digueren y escrigueren en la taula dels comuns depòsits de la present ciutat de Barcelona a vostra
mercè, en lluició, quitació y extinció del sobredit censal per los aleshores deputats y oÿdors de
comptes de dit General, 159 lliures a solta del
escrivà major de la casa de la Deputació, la qual
partida fonch intimada a dits administradors. Y
axí mateix, sab y ignorar no pot, vostra mercè,
com per la relació feta per Joan Baptista Reverter, ciutedà honrat de Barcelona, subrogat en lo
offici de racional y arxiver de la present casa de
la Deputació als senyors deputats y oÿdors alsa
estigué dit censal embrassat y obligat a la solució de una partida a dit General deguda per micer Bernat Soler y Francesch Sala, possessors
que foren de dit censal, que pren summa de
1.594 lliures, 6 sous, 9, per las causas y rahons
contengudas y expressadas llargament en dita
relació, la qual se troba en lo dietari del trienni
1680, sots jornada de 26 de febrer de 1681, còpia de la qual se presenta // 85r // y entrega a
vostra mercè. Per lo que lo procurador fiscal del
General de Catalunya, en observansa del disposat en dita concòrdia, et signanter en los números 12, 13 y 14 de ella, requereix y interpel·la a
vostra mercè, sor Maria Agnès Riembau y Julià,
com a administradora de dita causa pia revolte
als molt il·lustres senyors deputats del General
de Cathalunya, lo preu del censal és estat dit y
escrit per dits senyors deputats y oÿdors de
comptes en lluÿció y extinció del censal dalt expressat, en lo qual foren extrets en sort vostra
mercè en lo dalt dit nom en dita casa de la Deputació junt ab las pensions se’ls restan devent
per rahó de aquell en la solució y paga y a bon
compte de dita partida estan dits micer Bernat
Sala y Francech Sala continuats en los llibres de
Vàluas de la casa de la Deputació per las causes y
rahons contengudes en dita relació per dit racional feta, y semblantment pague íntegrament
la sobredita quantitat de 1.594 lliures, 6 sous,
9, restan devent. Y perquè ignorància al·legar
no puguen, se’ls fa la present interpel·lació, requirint al notari ne lleve acte.» Copia cuius eidem tradidit et liberavit quam accepit et penes se
retinuit quaquidem papiri requisicionis scedula
sic ut predicitur oblata et presentata illico. Dicta
sor Maria Ignes Riembau et Julia, dicto nomine,
verbo respondendo, dixit quod retinebat sibi terminum iuris ad respondendum. De quibus ita

per actis dictis gestis et sequtis illico dictus Joannes Quadras, dicto nomine, petit et requisivit fieri et tradi, unum et pluram publicum seu publica consimilia instrumenta, per me, dictum et
infrascriptum scribam maiorem. Que fuerunt //
85v // acta Barchinone sub anno, die, mense et
loco predictis. Presente me, dicto scriptore iurato,
sub me Joanne Argila, scriba maiore, presentibus
eciam testibus predictis ad premissa vocatis specialiter et assumptis pro ut superius continetur.»
Divendres, a XXVIII. En aquest die lo reverent
Joseph Domingo, com a procurador de la reverent priora y convent dels Àngels de la present
ciutat, consta de sa procura en poder de Joseph
Soldevila, notari públich de Barcelona, sots jornada de cinc de juliol, 1666, de la qual ha fet
ocular hostensió, constituhit personalment en
lo consistori de ses senyories, en dit nom ha jurat com havent fetas las degudas diligèncias la
dita priora y convent en sercar los actes de la
original creació de aquell censal, pensió 10 lliures, pagadores lo mes de agost, que la dita priora y convent sortejaren en la extracció de censals
per los antecedents de ses senyories feta als 12
de juliol, 1680, no han pogut trobar los dits actes.a
86r

Dissapte a XXVIIII. En aquest die Jacintho Lloreda, servint lo offici de credenser dels draps de la
Bolla de la present ciutat per los arrendataris de
la dita Bolla lo trienni corrent, constituït personalment en lo consistori de ses senyories, à jurat
que se se haurie bé y llealment en lo exercici y
servey de dit offici y presta sacrament y homenatge en mà y poder de Joseph Blaner, altre dels
verguers del consistori de ses senyories. Essent
present per testimonis Pau Sayol, flassader y
Joan Rossell, passamaner, ciutedans de Barcelona.
Dilluns, a XXXI. En aquest die, per medi del síndich del General, han enviat ses senyories los
memorials de las proposicions dels llochs vaccants de deputats y oÿdors fins lo die present
dels officis de la present casa, casa del excel·lentíssim senyor llochtinent y capità general de sa
magestat, Déu lo guarde, en lo present Principat, per a què aquells remitta a sa magestat, com
és acostumat lo primer y segon any de cada
trienni per a la insiculació fahedora en lo mes de
maig primervinent, los quals memorials són assí
cusits, signats de lletras A et B.
En aquest mateix die és tornat en lo consistori
de ses senyories lo senyor oÿdor militar.

a. a continuació dos memorials transcrits a l’Apèndix 3, pàgs.
1417-1418.

a. a continuació un espai en blanc d’uns 30 ms.
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Abril
86v

Dimars, al primer de abril, MDCLXXXI. En aquest
die me han ordenat ses senyories a mi, escrivà
major del General, en lo present dietari una certificatòria del doctor en medicina Joan Alòs, ab
la qual fa relació com Ramon Cortada, credenser de draps de la Bolla de Barcelona, continua
ab los matexos atxaques per los quals està impedit de poder exercir dit offici, com més llargament ab dita certificatòria és de véurer que·s assí
cusida, signada de lletra A.a

87r

Dimecres, a VIIII. En aquest die per medi del
síndich del General, han enviat ses senyories al
excel·lentíssim llochtinent y capità general de sa
magestat, Déu lo guarde, en lo present Principat, dos proposicions de subjectes per a la provisió del offici de altre dels verguers del consistori de ses senyories, vaccant per mort de
Joseph Cortès, valer, ciutedà de Barcelona, la
una per sa magestat y l’altra per a sa excel·lència,
per a la provisió en lo interim que sa magestat
pren absolució, com més llargament apar ab los
memorials que són assí cusits, signats de lletres
D et E.

gando las ciudades y universidades que no estubieren gravadas con alojamiento de cavalleria, y
que los lugares cargados con él gosen de la espera
que he concedido por tiempo de dos años, se lo digáis // 88r // assí a los diputados, y que no combiene hacerse novedad en la materia por la necesidad que tienen las plazas de repararse y
fortificarse, para cuyo effecto se ha denominado lo
que precediere de dicho derecho en ocasión que la
real hazienda se halla tan avanzada para suplir
estos gastos. Dada en Madrid a XXVI de marzo
MDCLXXI. Yo, el rey.
Vidit don Petrus Villacampa, regens. Vidit Pastor, regens. Vidit don Michael de Çalba. Vidit
marchio de Castellnou. Don Franciscus Izquierdo de Berbegal, secretarius.»
88v

En aquest mateix die me han ordenat ses senyories a mi, scrivà major del General, cusís en lo
present // 87v // dietari la còpia de la carta de sa
magestat, que Déu guarde, escrita al excel·lentíssim senyor llochtinent general en lo present
Principat, la qual carta és signada de lletra A y
del thenor següent:

En aquest mateix die me han ordenat a mi, escrivà major del General de Catalunya, cusís en
lo present dietari una certificatòria del doctor
en medicina Jaume Fontana ab la qual fa relació
com Christòfol Vinyals, guarda de la Bolla del
General de la present ciutat, ha estat desganat y
indispost per poder exercir son offici des de
quatre de janer del present any fins a quatre del
present y corrent mes de abril de dit present y
corrent any 1681, com més llargament en dit
paper és de véurer, que·s assí cusit, signat de lletra B.

«El reyb.
Ilustre duque de Bournonville, pariente, mi lugarteniente y capitán general. Con motivo de haver entendido los diputados y oydores de quentas
de la Generalidad de esse Principado la resolución que he tomado en la súplica que me hizieron
de que fuesse servido de mandar suspender las execuciones que se instavan contra las universidades
de essa provincia per la cobranza del coronarse, se
me ha presentado por su parte el memorial, de
que se os remite copia, suplicándome de nuevo que
mande suspender a generalmente por el tiempo de
dos años y que durante ellos no sean molestados los
comunes per esta causa. Y haviéndose visto esta
instancia, ha pareçido encargar y mandaros,
como lo digo, que teniendo presente la resolución
que tomé y se os participó en despacho de 6 del pasado tocante a la cobranza del coronarse, que se
reduze a que se procure con suavidad se vayan pa-

Dilluns, a XIIII. En aquest die me han ordenat a
mi, scrivà major del General, cusís una certificatòria del doctor en medicina Fermí Pual ab la
qual fa fe com Joseph Gil, guarda de la Bolla de
la present ciutat, continue ab los matexos atzaques grans de sa malaltia, impossibilitat de poder acudir a la obligació de son offici, com més
llargament ab dita certificatòria és de véurer, lo
que·s assí cusit, signat de lletra A.

En aquest mateix die s’és partir de la present
ciutat lo il·lustre senyor diputat militar per negossis propris.a
89r

a. a continuació una certificació i dos memorials transcrits a
l’Apèndix 3, pàg. 1419.
b. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
87v i 88r del trienni 1680-1683.
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Dimecres, a XVI. En aquest mateix die lo doctor
en medicina Agustí Fetjó, present en lo consistori de ses senyories mitjensant jurament ha fet
relació com la malaltia de Joseph Quintana,
exactor del general persevera, impossibilitat de
poder acudir a la obligació de son offici.
En aquest mateix die és estat presentat en lo
consistori de ses senyories un real privilegi de sa
magestat, Déu lo guarde, en deguda forma de
Cancellaria despedit, dat en Madrid als 16 de desembre pròxim passat de 1680, ab lo qual sa maa. a continuació dues certificacions transcrites a l’Apèndix 3,
pàg. 1419.

[ 1681 ]

[ 1681 ]

gestat se ha servit provehir la plaça civil en la sala
del regent de la Real Audiència del present principat de Catalunya vaccant per promoció del
doctor Joan Baptista Roca y Julià a altra de los de
la tercera sala de dita Real Audiència a favor del
doctor Jaume de Jocar y Molas, lo qual real privilegi, per orde de ses senyories, és estat comès als
magnífichs assessors y advocat fiscal del General
y present casa de la Deputació per a què deguen y
regoneguen si seria ab tots los requisits necessaris, lo qual vist, sia feta relació per dits assessors y
advocat fical de que seria despedit en la deguda
forma, me ha ordenat a mi, scrivà major del General registràs aquell en son degut lloch.
En aquest mateix die me han ordenat a mi, scrivà major del General, cusís en lo present dietari
una certificatòria del doctor en medicina Pau
Fabregat ab la qual // 89v // fa fe com la malaltia
de Francisco Toldo, guarda ordinària del General, persevera en lo atxaque tant penal que pateix, com llargament és de véurer ab dita certifficatòria, que·s assí cusida, signada de lletra A.
En aquest mateix die me han ordenat ses senyories a mi, escrivà major del General, cusís en lo
present dietari tres relasions del magnífich racional de la present casa, ço és, una aserca de aquell
censal pensió 191 sous, 10 diners, pagador a 21
de octubre, que sortejà lo molt reverent capítol
de la Seu de Barcelona en la extracció de censals
per los antecessors de ses senyories feta als 12 de
juliol 1680, la qual és signada de número 1. La
altra, acerca si dona Isabel Joana Desbosch, don
Pedro Desbosch, don Phederich Desbosch y
donya Teresa Desbosch y Calders són debitors
al General per quant dita donya Teresa Desbosch y Calders per a recobrar aquellas 55 lliures, 6 sous, 3 diners, que per los assessors de la
capella de Sant Sever foren revoltades en la taula
de la present ciutat a ses senyories de aquelles
307 lliures, 16 sous, y 3 diners, que per los predecessors de ses senyories foren giradas en dita
taula per lo preu de aquell censal penció 252
lliures, pagador en lo mes de juliol, que dits administradors sortejaren en la extracció de censals
feta a 20 de noembre 1679, la qual és signada de
número 2. Y la altra acerca de aquell censal, penció 566 sous, 8 1/2 diners, pagador a 18 de setembre, que sortejaren los aministradors del
Hospital de Nostre Senyora de Misericòrida de
la present ciutat en la extracció de censals per los
predecessors de ses senyories feta als 12 de juliol, 1680, que·s signada de número 3.
En aquest mateix die vingué en la present casa
lo molta // 90r // il·lustre senyor doctor Frana. a continuació una certificació i tres relacions transcrites a
l’Apèndix 3, pàgs. 1419-1422.

478

cesc Comes y Torres, del consell de sa magestat, que Déu guarde, y son official en lo Supremo de Aragó, per a despedir-se de ses senyories, estant de partida per a la cort. Foren-li
fetas las mataxas cortesias que al molt il·lustre
senyor doctor Joan Baptista Pastor, del mateix
consell, com és de véurer en lo present llibre en
jornada de nou de noembre pròxim passat de
1680.
Divendres, a XVIII. En aquest die Joseph Romanyal, servint lo offici de albaraner de la Bolla,
Onofre Serdà, servint lo offici de anar a picar los
ploms en casa dels velluters, y lo reverent Jaume
Camprodon, prevere, servint lo offici dels receptors officials posats per los arrendataris de la
Bolla del trienni corrent, constituïts personalment en lo consistori de ses senyories, han jurat
de haver-se bé y llealment en lo exercici y servey
de sos dits respective officis, y han prestat sagrament y homenatge en mà y poder de Pau Sayol,
altre dels verguers de ses senyories. Essent presents per testimonis Joseph Sauleda, cavaller, y
Joseph Rossell, passamaner.
En aquest mateix dia me han ordenat ses senyories a mi, scrivà major del General, cusís en lo
present dietari una relació del magnífich racional de la present casa de la Deputació // 90v //
acerca de aquell censal, pensió 1.500 sous, pagador al primer de janer, que sortejaren los reverents protectors y procuradors dels aniversaris
comuns de la Seu de Barcelona en la extracció
de censals per los antecessors de ses senyories
fetas als 12 de juliol passat, la qual relació és assí
cusida, signada de lletra E.
Disapte, a XVIIII. En aquest mateix die me han
ordenat a mi, scrivà major del General de Catalunya cusís en lo present dietari una certificatòria en scrits del doctor en medicina Jaume Sala
ab la qual fa fe com la desgana y indisposició de
Erasma de Lana y Fontanet, racional del General de Catalunya y present casa de la Deputació,
continua, en que necessita continuar de remeys,
per rahó de la qual està impossibilitat de poder
acudir a la obligació de son offici, com més llargament en dita certificatòria dés de véurer,
que·s assí cusida, signada de lletra F.
En aquest mateix die és entrat en lo consistori
de ses senyories Joan Bonaventura de Gualbes
y de Copons, y obtemperant a una deliberació
per ses senyories feta lo die catorse del corrent
mes de abril, inseguint la sèrie y thenor de una
relació o vot per los magnífichs assessors ordinaris del General y present casa de la Deputació dit y continuat al peu de una suplicació
donada en lo consistori de ses senyories per
part del dit Joan Bonaventura de Gualbes, ab

laa // 91r // qual deliberaren ésser-li soltat lo
preu de aquell censal per ell entre altres sortejat en la extracció de censals per los antecessors
de ses senyories feta als 12 de juliol 1680, no
obstant la excepció oposada per lo magnífich
racional del General y present casa de la Deputació dient estar obligat lo dit censal al General
a la solució y paga de 71 lliures, 10 sous, 4 diners, per ésser estat possehit per Rafel Bonaventura de Gualbes, debitor al General en la
dita quantitat, com a fiansa de mossèn Pere de
Padellàs, deputat militar que fou en lo trienni
1653, procehint emperò lloació y aprobació de
la dita fiansa, per ço lo dit Joan Bonaventura
de Gualbes lloa, approba, ratifica y confirma la
dita fiança per lo dit Rafel Bonaventura de
Gualbes a dit de Padellàs, sens ninguna derogació de ninguna de las clàusulas en lo acte privatiu de dita fiansa continuades dins de aquella, restan en la força y valor y anyadint a ellas
de nou tots y sengles béns seus mobles y immobles, aguts y per haver. com a deutes finals
y reals y jurament. Y per ço presta jurament y
homenatge en mà y poder de Pau Sayol, altra
dels verguers del consistori de ses senyories, essent present per testimonis Joseph Sauleda, cavaller y Joan Rossell, passamaner, verguer de
ses senyories.

de Catalunya. Y vuy en dia lo present dit censal
toca y expecta a la dita sor Maria Agnès Riambau y de Sulla com a administradora predita en
virtut de reals provisions fetas per don Francisco
de Ribera en la causa del comuns de acreadors
de dit micer Bernat Sala per virtut del acte de
cessió feta per lo dit Joan Julià en favor de dita
sor Maria Agnès de Riambau y de Sulla en poder dea // 92r // Joseph Güell, notari públich de
Barcelona als 29 de desembre, 1677, no obstant la opposició feta per lo magnífich racional
de la present casa de la Deputació dient que estava obligat en la quantitat de sis-centas quaranta-una lliura, diset sous, degudas per lo quòndam doctor micer Bernat Sala, assenyaladament
per las causas y rahons especificadas en la sentència de la visita del trienni 1623 feta en lo any
1626, sobre las querelas de número 18, 31, 42
y 165, revelidant primer la dita sor Maria Ignés
Riembau la obligació per la dita quantitat de
641 lliures, 17 sous, sens emperó prejudici de
las primeras obligacions, ans bé augmentant y
acumullant a aquellas. Per ço lo dit don Diego
Despalau enlo dit nom revelida la dita obligació
de 641 lliures, 17 sous, per lo dit doctor micer
Bernat Sala degudas al General sens empero novació ni derogació de las primeras obligacions
ans bé augmentant y acumulant aquellas, y promet que sempre y quant tinga lloch la execució
de ditas querelas donarà y pagarà la quantitat de
ditas 270 lliures, preu del sobredit censal. Y per
ço atténdrer y cumplir-ne obliga tots los béns
de la administració de la dita causa pia instituïda
y fundada per dit capità Joan Maurici de Vallseca com a deutes fiscals y reals y ab jurament, essent presents per testimonis Pau Sayol y Joan
Rossell, verguers de ses senyories.

Dilluns, a XXI. En aquest die és entrat en lo consistori de ses senyories lo // 91v // noble don
Diego Despalau y Sulla, com a procurador de la
reverent sor Maria Ignès Riembau y Sulla, religiosa del convent de Santa Maria Magdalena de
la present ciutat de Barcelona, com a administradora de la causa pia per lo capità Joan Maurici de Vallseca, quòndam, consta de sa procura
en poder de Joseph Güell, notari públich de dits
als 20 del present y corrent mes de abril, certificatòria la qual és assí cusida, signada de lletra A.
Y obtemperant a una deliberació per ses senyories presa en jornada de 14 del present y corrent
mes de abril, inseguint la sèrie y thenor a una relació o vot per los magnífichs assessors ordinaris
del General y present casa de la Deputació al
peu de una suplicació donada en lo consistori
de ses senyories per part de la dita sor Maria
Agnès Riembau y Sulla, en lo dit nom de administradora de la dita causa pia, ab la qual deliberaren que li sie soltat lo preu de aquell censal de
preu 270 lliures en lo qual sortejaren los hereus
de Bernat Sala en la extracció de censals feta als
12 de juliol 1674, la qual quant fou girada en
diada de 20 de febrer 1675, en la casa dels comuns depòsits de la present ciutat a Pere Joan
Julià, sastre, sagrastador dels béns del dit doctor
Bernat Sala, a solta del scrivà major del General

Dimars, a XXII. En aquest die lo reverent Jaume
Castanyer, prevere, servint lo offici de albaraner
del official, posat per los arrendataris dels drets
del General del trienni corrent, constituït personalment en lo consistori de ses senyories, //
92v // ha jurat de haver-se bé y llealment en lo
exercici de son offici y prestat sacrament y homenatge, en mà y poder de Joseph Blanch, altre
dels verguers de ses senyories, presents per testimonis Pau Sayol y Joan Rossell, verguers.

a. a continuació una certificatòria i una relació transcrites a
l’Apèndix 3, pàgs. 1422-1423.

a. a continuació una certificatòria transcrita a l’Apèndix 3,
pàg. 1425.
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En aquest mateix die, a la tarda, se començà la
celebració de la festa del gloriós y màrtir Sant
Jordi, patró del present Pricipat, en la capella petita del claustro de la present casa. Hague·y música de ciegos fins estigué el sol post, estant lo altar de la dita capella molt ben adornat de plata y
llums, com se acostuma quan no se celebra la
dita festa en la capella gran de dit gloriós sant.

[ 1681 ]

[ 1681 ]

En aquest mateix die me han ordenat ses senyories a mi, scrivà major del General, cusís en lo
present dietari una requesta presentada per
donya Theresa Desbosch y de Calders, lo acte
de la qual és assí cusit, signat de lletra A y del
thenor següent:
«Noverinta universi quod, anno a Nativitate
Domini millessimo sexcentessimo octuagessimo
primo, die vero martis, decimasecunda mensis
aprilis eiusdem anni intitulata, presente et ad
hec vocato atque requisito Vincencio Gavarro,
scriptore substituto sub me, Joanne Argila, secretario et escriba maiore Generalis principatus Cathalonie, et presentibus // 93r // eciam reverendo
Carolo Latorras, presbitero Barchinone residente,
Anthonio Miralles, de familia domne Theresie
Desbosch et de Calders, et domino Vincencio Gavarro, scriptore, pro testibus ad ista vocatis specialiter et assumptis doctor Joannes Quadras, fisci
procurator Generalis Cathalonie, constitutus
personaliter coram et ante presencia dicte nobilis
domna Theresie Desbosch et de Calders, personaliter reperte in domus sua propria habitacionis
quas fovet in presenti civitate Barchinone, in vico
dicto de la Marcè, qui dicto nomine eadem obtulit et presentavit et seu per me, dictum substitutum, obtulere et presentari, publice petiit et requisivit, quandam in scriptis papiri requisicionis
scedulam, thenoris sequentis: «Molt bé sab y ignorar no pot vostra mercè, dona Theresia Desbosch y de Calders, com en la extracció dels
censals feta per los molt il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes del General de Cathalunya del trienni 1677, en jornada de 12 de juliol 1680, inseguint lo disposat en la concòrdia
feta entre lo molt il·lustre consistori del senyor
deputats, oÿdors de comptes del General de Cathalunya de una, y los acrehedors censalistas de
dit General de part altre, sortejaren los administradors de la capella de Sant Sever en un censal
de preu 307 lliures, 10 sous, y pensió 252 sous,
pagadora en lo mes de juliol, que tots anys rebien sobre lo General de Cathalunya en la dita
jornada, en virtut de la qual extracció se digueren y escrigueren en la taula dels comuns depòsits de la present ciutat de Barcelona a dits administradors, los quals revoltaren als il·lustres
senyors deputats la quantitat de 55 lliures, 6
sous, 3 diners, per ser dit censal de major quantitat que la que dits administradors devian cobrar, y per consegüent expectar a vostra mercè
ditas 55 lliures, 6 sous, 3 diners, en virtut de relació feta per los magnífichs assessors al peu de
una suplicació per vostra mercè presentada als
diset de desembre, 1680, en virtut // 93v // de la
qual fou feta deliberació per los senyors depua. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
93v i 93r del trienni 1680-1683.
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tats y oÿdors de comptes del General de Catalunya fos despatxat albarans de ditas 55 lliures,
6 sous, 3 diners, en lluïció, quitació y extinció
del sobredit censal per los il·lustres senyors assessors, diputats y oÿdors de comptes de dit General 307 lliures, 6 sous, 3 diners, y a solta del
escrivà major de la casa de la Deputació, la qual
partida fonch intimada a dits administradors. Y
axí mateix sab y ignorar no pot vostra mercè
com per la relació feta per Joan Baptista Reverter, ciutedà honrat de Barcelona, subrogat en lo
offici de racional y arxiver de la present casa de
la Deputació als senyors deputats y oÿdors als
30 de mars, 1681, estigueren ditas 55 lliures, 6
sous, 3 diners, embrassades y obligadas a la solució de una partida a dit General deguda per
don Pedro Desbosch y don Phederich Desbosch, possessors que foren de ditas 55 lliures,
6 sous, 3 diners, que pren summa de 1.208 lliures, 19 sous, per las causas y rahons contengudas y expressadas llargament en dita relació, la
qual se troba en lo dietari del trienni 1680, sots
jornada de 16 de abril 1681, còpia de la qual se
presenta y entrega a vostra mercè. Per lo que lo
procurador fiscal del General de Catalunya, en
observansa del disposat en dita concòrdia, et signanter en los números 12, 13 y 14 de ella, requereix y interpel·la a vostra mercè, Theresa
Desbosch y de Calders, revolte als molt il·lustres senyors deputats del General de Cathalunya
las ditas 55 lliures, 6 sous, 3 diners, estan ditas y
escritas per dits senyors deputats y oÿdors de
comptes en lluÿció y extinció del censal dalt expressat en lo qual foren extrets en sort dits administradors en dita casa de la Deputació, en
solució y paga y a bon compte de dita partida
estan dits don Carlos Desbosch y don Phederich Desbosch continuat en los llibres de Vàlues
de la casa de la Deputació per les causes y rahons contengudes en dita relació per dit racional feta, y semblantment // 94r // pague íntegrament la sobredita quantitat de mil dos-centas
vuit lliures, denou sous, y vuit, restaren dits
Desboschs devent. Y perquè ignorància al·legar
no puguen, se’ls fa la present interpel·lació, requirint al notari ne lleve acte.» Copia cuius eidem tradidit et liberavit quam accepit et penes se
retinuit. Quaquidem papiri requisicionis scedula
sic ut predicitur oblata et presentata illico dictus
domna Theresia Desbosch et de Calders, verbo respondendo, dixit quod retinebat sibi terminum
iuris ad respondendum. De quibus ita per actis
dictis gestis et sequtis illico dictus Joannes Quadras, dicto nomine, petit et requisivit fieri et
tradi unum et pluram publicum seu publica consimilia instrumenta per me, dictum et infrascriptum scribam maiorem. Que fuerunt acta
Barchinone sub anno die, mense et loco predictis.
Presente me, dicto scriptore iurato sub me, Joanne
Argila, scriba maiore presentibus, eciam testibus

predictis ad premissa vocatis specialiter et assumptis pro ut superius continetur.»

ans bé, ajuntant y acumulant aquellas, convenint y en bona fe prometent que sempre y
quant tinga lloch la execució de ditas condempnacions de ditas sentèncias de visita donarà y pagarà lo dit egregi compte de Centellas al General las ditas quantitats condempnadas. E més
avant promet, en dit nom, que sempre y quant
lo deute líquit de Miquel Joan Desbosch, pocessor del censal de 1.816 sous de quantitat de
2.340 lliures, per rahó de la embaxada per orde
de los senyors deputats de sa magestat en companyia de mossèn Berenguer y mossèn Francesch Claris, doctor en drets, a 19 de juliol,
1569, feta. // 95v // Y si algun temps se trobarà
que mossèn Carlos de Lupià, tant de pocessor
de dit censal de 1.816 sous, firma com a fiansa
de Joaquim Vidal, menor, debitor al General en
la quantitat de 300 lliures, donarà y pagarà al
General lo dit egregi don Francisco Blanes y
Centellas y Carrós, compte de Centellas, las sobraditas quantitats o las que importaran los censals obligats. Y per attendrer y cumplir las sobreditas cosas, en dit nom, ne obliga sa persona
y béns mobles y immobles, haguts y per haver,
de dit egregi compte de Centelles, com a deutes
fiscals y reals y ab jurament llargament. Y ha
prestat sacrament y homenatge en mà y poder
de Joseph Blanch, altre dels verguers de ses senyories. Essent presents per testimonis Joseph
Sauleda, cavaller, y Joan Rossell, passamaner,
verguer de ses senyories.

Dimecres, a XXIII. En aquest die y festa de dit
gloriós Sant Jordi se celebraren missas tot lo
matí en la dita capella de Sant Jordi ab la dita
música de ciegos. Ses senyories vingueren en la
present casa, lo senyor deputat militar absent de
la present ciutat. Y després de estar junts en la
sala del consistori, hisqueren consistorialment,
ab verguers, ab las massas altas, y oÿren missa en
la dita capella, // 94v // tornant-se’n després de
la manera que eran anats a la dita sala del consistori. Y al cap de un rato cada hu se’n anà en sa
casa. Durà la festa ab la dita música fins post lo
sol.
En aquest mateix die, constituït personalment
en lo consistori de ses senyories, lo doctor en
medicina Jacintho Blanc, mitjensant jurament,
ha fet relació com lo magnífich Francisco Marí y
Genovès, donsell, regint los comptes del General de Catalunya y present casa de la Deputació,
està en lo llit ab febre, impossibilitat de poder
acudir a la obligació de son offici.
Dijous, a XXIIII. En aquest die se són celebradas
missas per las ànimas dels deputats defunts tota
la matinada en la capella petita del claustro de la
present casa, com és acostumat lo endemà de la
festa del gloriós màrtir Sant Jordi tots los anys.
Disapte, a XXVI. En aquest die, constituït personalment en lo consistori de ses senyories, lo reverent Matheu Bellver, prevere y beneficiat de
Santa Maria del Mar de la ciutat de Barcelona,
// 95r // com a procurador del egregi don Francisco Blanes, Centelles y Carròs, compte de
Centelles, com de sa procura consta en poder
de Salvador Golbrons, notari real col·legiat, lo
die present feta, la qual és assí cusida, signada de
lletra B, en lo dit nom, obtemperant a una deliberació per ses senyories feta els 22 del present
corrent mes de abril acerca la solta del preu de
aquells sis censals que lo dit egregi compte de
Centellas sortejà en la extracció de censals per
los antecessors de ses senyories feta als 12 de juliol 1680, lloa, aprova, ratifica y confirma, las
fermansas fetas per don Ramon Blanes y Centellas, posessor de dits censals, a fra Joan Pelegrí,
camarer de Arlés, oÿdor ecclessiàstich que fou
en lo trienni 1614, y al ardiaca y canonge Paulo
Pla, oÿdor ecclessiàstich que fou en lo trienni
1617, debitor al General en diversas quantitats
en las visitas de dits respective triennis, ço és, dit
Pelegrí, junt ab sos condeputats, en la quantitat
de 1.716 lliures, 2 sous, y lo dit Paulo Pla en la
de 120 lliures, junt ab Phelip de Sorribas, deputat militar, y Miquel Serdà, deputat real, sens
ninguna derogació de las primeras obligacions,

En aquest mateix die Joan Bo, sabater ciutedà
de Barcelona, bastaix del General, constituït
personalment en lo consistori de ses senyories,
ha jurat en mà y poder de ses senyories y ha
prestat sagrament y homentatge en mà y poder
de Joseph Blanch, altre dels verguers de sas senyorias.
96r
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Dimars, a XXVIIII. En aquest die lo reverent Pau
Bellver, prevere y beneficiat en Santa Maria del
Mar de la present ciutat, com a procurador del
egregi don Francisco Blanes, Centelles y Carrós, compte de Centellas, consta de sa procura
en poder de Lluís Fontana, notari públich de
Barcelona, sots la present jornada, del qual ha
fet fe de paraula, constituhit personalment en lo
consistori de ses senyories, ha jurat en dit nom
com havent fetas las degudas diligènsias lo dit
egregi compte en sercar los actes originals de las
creacions de aquells sis censals en què sortejà en
la extracció de censals per los antecessors de ses
senyories feta als 12 de juliol proppassat de
1680, no ha pogut trobar aquells.
Dimecres, a XXX. En aquest die lo il·lustre senyor oÿdor ecclessiàstich és baixat en la Llotja
del mar de la present ciutat y en la casa del General y en lo aposiento del receptor dels fraus de

[ 1681 ]
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aquella a effecte de véurer los fraus se havian comesos en lo present y corrent mes. Y se han trobats los següents:

96v

Primo, deu canas, tres palms, valeta fluxa, color
de musclo, apresa en frau de Bolla de casa Macià
Amat, botiguer de la vila de Sabadell.
Ítem, trenta-duas canas, set palms, catorsena
blanca del dit.
Ítem, trenta-sinch canas, vint-y-dos en color a
mano, ab una pessa cap y cua, del mateix.
Ítem, onse canas, quatre palms, vint y dos en
color a mano, se ha pres per frau de Bolla dels
pubills Casalins, de dita vila de Sabadell.
Ítem, una cana, dos palms, setse burell, del mateix.
Ítem, trenta-quatre canas, quatre palms, vint-ydos a color a mano, del mateix.
Ítem, trenta-quatre canas, vint-y-dos en cap y
cua, del mateix.
Ítem, disset canas, sis palms, cap y cua, vint-yquatre color a mano, après per frau de Bolla de
casa Joseph Rovira y Amella, paraire, de dita vila
de Sabadell.
Ítem, vint-y-una cana, dos palms, vint-y-quatre
cap y cua, del mateix.
Ítem, trenta canes, set palms, vint-y-dos en color a mano, cap y cua, après de casa Jacintho
Font, de la dita vila de Sabadell, per frau de Bolla.
Ítem, dos cortes de guardaries de satí, apressos
del carrer de sant Pere més baix a un estudiant
que se diu Joan Cots, per frau de Bolla.
Ítem, un plegador ab una tela ordinària de texit
de tafatà negra, per frau de Bolla, après de casa
Joan Camburo, velluter.

Maig.
97r

Divendres, a II. En aquest die és estat presentat
en lo consistori de ses senyories un real privilegi
de la plaça de oÿdor de la tercera sala de la Real
Audiència del present Principat despedit a favor
del doctor Joan Baptista Roca y Julià en deguda
forma de Cancellaria, dat en Madrid, als 4 de
desembre del any 1680, la qual vaga per promoció del molt il·lustre senyor don Joan Batista
Pastor a altre de regent del Consell Supremo de
Aragó, lo qual privilegi, per orde de ses senyories, és estat vist y regonegut per los magnífichs
assessors ordinaris del General y present casa de
la Deputació, los quals han feta relació no trobar-se en dit privilegi ningun defecte, per lo que
me han ordenat a mi, scrivà major del General
registràs aquell en son degut lloch.
En aquest mateix die me han ordenat ses senyories a mi, scrivà major del General de Catalunya,
dos requestas, presentadas la una al il·lustre
Francisco Maymó, canonge de la Seu de la pre482

sent ciutat, com a procurador del il·lustre capítol de dita Seu, y la altra al reverent Joan Vallès,
prevere, procurador dels aniversaris comuns de
dita Seu, los actes de las quals són assí cusits,
signats de lletras A et B y del thenor següent:
«Noverinta universi quod anno a Nativitate Domini millessimo // 97v // sexcentessimo octuagessimo primo, die vero veneris secunda mensis maii
eiusdem anni intitulata, presente et ad hec vocato atque requisito Vincencio Gavarro, scriptore
substituto, sub me, Joanne Argila, secretario et escriba maiore Generalis principatum Cathalonie,
et presentibus eciam Josepho Ramon, Isidro Jordana, presbiteris, et domino Vincencio Gavarro,
scriptore, pro testibus ad ista vocatis specialiter et
assumptis doctor Joannes Quadras, fisci procurator Generalis Cathalonie, constitutus personaliter coram et ante presencia il·lustris Ffrancisci
Maymo, canonicum sedis Barchinone, procurator
il·lustris Capituli dicta Sedis, personaliter reperti
in claustris dicta Sedis, qui dicto nomine eidem
obtulit et presentavit et seu per me, dictum substitutum obtulere et presentari publice, petiit et requisivit quandam in scriptis papiri requisicionis
scedulam thenoris sequentis: «Molt bé sab y ignorar no pot lo molt reverent capítol de la Seu
de Barcelona com en la extracció dels censals
feta per los molt il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes del General de Cathalunya del
trienni 1677, en jornada de 12 de juliol, 1680,
inseguint lo disposat en la concòrdia feta entre
lo molt il·lustre consistori del senyor deputats,
oÿdors de comptes del General de Cathalunya,
de una, y los acrehedors censalistas de dit General, de part altre, sortejà dit reverent capítol un
censal de preu 307 lliures y pensió 191 sous 10
1/4, pagadores a dotse de octubre que tots
anys rebien sobre lo General de Cathalunya en
la dita jornada, en virtut de la qual extracció se
digueren y escrigueren en la taula dels comuns
depòsits de la present ciutat de Barcelona al dit
reverent capítol lluïció, quitació y extinció del
sobredit censal per los il·lustres senyors assessors, diputats y oÿdors de comptes de dit General 307 lliures y a solta del escrivà major de la
casa de la Deputació, la qual partida fonch intimada al molt reverent capítol de la sita Seu de
Barcelona. Y axí mateix sab y ignorar no pot dit
reverent capítol // 98r // com per la relació feta
per Joan Baptista Reverter, ciutedà honrat de
Barcelona, subrogat en lo offici de racional y arxiver de la present casa de la Deputació, als senyors deputats y oÿdors als 25 de mars 1681,
estigué dit censal embrassat y obligat a la solució de una partida a dit General deguda per dit
Frederich Roig y Soler, possessor que fou de dit
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
96v i 97r del trienni 1680-1683.

censal, que pren summa de 1.253 lliures, 13
sous, per las causas y rahons contengudas y expressadas llargament en dita relació, la qual se
troba en lo dietari del trienni 1680, sots jornada
de 16 de abril 1681, còpia de la qual se presenta
y entrega a vostra mercè, per lo que lo procurador fiscal del General de Catalunya, en observansa del disposat en dita concòrdia, et signanter en los números 12, 13 y 14 de ella, requereix
y interpel·la al dit molt reverent capítol de la
Seu de Barcelona revolte als molt il·lustres senyors deputats del General de Cathalunya lo
preu del censal és estat dit y escrit per dits senyors deputats y oÿdors de comptes, en lluÿció
y extinció del censal dalt expressat, en lo qual
foren extrets en sort dit molt reverent capítol de
la Seu en dita casa de la Deputació junt ab les
pensions se’ls reste devent per rahó de aquell,
en solució y paga y a bon compte de dita partida
està dit Frederich Roig y Soler continuat en los
llibres de Vàlues de la casa de la Deputació per
les causes y rahons contengudes en dita relació
per dit racional feta, y semblantment pague íntegrament la sobredita quantitat de 1.253 lliures 13 sous resta dit Frederich Roig y Soler devent. Y perquè ignorància al·legar no puguen,
se’ls fa la present interpel·lació, requirint al notari ne lleve acte.» Copia cuius eidem tradidit et
liberavit quam accepit et penes se retinuit quaquidem //98v // papiri requisicionis scedula sic ut
predicitur oblata et presentata illico dictus predictus illis Franciscus Maymo, dicto nomine, verbo respondendo, dixit quod retinebat sibi terminum iuris ad respondendum. De quibus ita per
actis dictis gestis et sequtis illico dictus Joannes
Quadras, dicto nomine, petit et requisivit fieri et
tradi unum et pluram publicum seu publica consimilia instrumenta, per me dictum et infrascriptum scribam maiorem. Que fuerunt acta
Barchinone sub anno, die, mense et loco predictis.
Presente me dicto scriptore iurato sub me, Joanne
Argila, scriba maiore, presentibus eciam testibus
predictis ad premissa vocatis specialiter et assumptis pro ut superius continetur.»
«Noverinta universi quod, anno a Nativitate Domini millessimo sexcentessimo octuagessimo primo, die vero veneris secunda mensis maii eiusdem
anni intitulata, presente et ad hec vocato atque
requisito Vincencio Gavarro, scriptore substituto,
sub me, Joanne Argila, secretario et escriba maiore Generalis principatum Cathalonie, et presentibus eciam Josepho Ramon, Isidro Jordana, presbiteris et domino Vincencio Gavarro, scriptore, pro
testibus ad ista vocatis specialiter et assumptis doctor Joannes Quadra, fisci procurator Generalis
Cahtalonie, constitutus personaliter coram et
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
96v i 97r del trienni 1680-1683.
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ante presencia reverendi Joannis Valles, presbiteris, procurator procuratorum et procuratorum
aniversariorum comunium Sedis Barchinone
personaliter reperti in claustris dicta Sedis, qui
dicto nomine eidem obtulit et presentavit, et seu
per me, dictum substitutum, obtulere et presentari, publice petiit et requisivit quandam in scriptis
papiri requisicionis scedulam thenoris sequentis:
«Molt bé saben y ignorar no poden vostres
mercès, senyors protectors y procuradors dels
aniversaris comuns de la Seu de Barcelona, con
en la extracció dels censals feta per los molt
il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes
del General de Cathalunya del trienni 1677, en
jornada de 12 de juliol, 1680, inseguint lo disposat en la concòrdia feta entre lo molt il·lustre
consistori del senyor deputats, oÿdors de comptes del General de Cathalunya de una, // 99r // y
los acrehedors censalistas de dit General de part
altre, sortejaren vostres mercès en un censal de
preu 1.500 lliures y pensió 1.500 sous pagadores al primer de janer que tots anys rebien sobre
lo General de Cathalunya en la dita jornada, en
virtut de la qual extracció se digueren y escrigueren en la taula dels comuns depòsits de la present ciutat de Barcelona a vostres mercès, reverents protectors y procuradors, en lluïció,
quitació y extinció del sobredit censal per los
il·lustres senyors assessors, diputats y oÿdors de
comptes de dit General 1.500 lliures a solta del
escrivà major de la casa de la Deputació, la qual
partida fonch intimada a vostres mercès. Y axí
mateix saben y ignorar no poden, vostres
mercès, com per la relació feta per Joan Baptista
Reverter, ciutedà honrat de Barcelona, subrogat
en lo offici de racional y arxiver de la present casa
de la Deputació als senyors deputats y oÿdors,
als 10 de abril, 1681, estigué dit censal embrassat y obligat a la solució de una partida a dit General deguda per dit Francesch Ferrer, possessor
que fou de dit censal, que pren summa de 96
lliures, 10 sous, per las causas y rahons contengudas y expressadas llargament en dita relació, la
qual se troba en lo dietari del trienni 1680 sots
jornada de 18 de octubre 1681, còpia de la qual
se presenta y entrega a vostra mercè, per lo que
lo procurador fiscal del General de Catalunya,
en observansa del disposat en dita concòrdia, et
signanter en los números 12, 13 y 14 de ella, requereix y interpel·la a vostra mercè, reverents
protectors y procuradors dels aniversaris comuns de la Seu de Barcelona, revolten als molt
il·lustres senyors deputats del General de Cathalunya 96 lliures, 10 sous, del preu del censal és
estat dit y escrit per dits senyors deputats y oÿdors de comptes, en lluÿció y extinció del censal
dalt expressat, en lo qual foren extrets en sort
vostres mercès, // 99v // reverents protectors,
etcètera, en dita casa de la Deputació, en solució
y paga de dita partida està dit Francisco Ferrer

[ 1681 ]

[ 1681 ]

continuat en los llibres de Vàlues de la casa de la
Deputació per les causes y rahons contengudes
en dita relació per dit racional feta, qual quantitat de 96 lliures, 10 sous, resta dit Francisco Ferrer devent. Y perquè ignorància al·legar no puguen se’ls fa la present interpel·lació, requirint al
notari ne lleve acte.» Copia cuius eidem tradidit
et liberavit quam accepit et penes se retinuit.
Quaquidem papiri requisicioni scedula sic ut predicitur oblata et presentata illico dictus reverendus Joannes Valles, dicto nomine, verbo respondendo, dixit quod retinebat sibi terminum iuris
ad respondendum. De quibus ita per actis, dictis
gestis et sequtis illico dictus Joannes Quadras, dicto nomine, petit et requisivit fieri et tradi unum
et pluram publicum seu publica consimilia instrumenta. Per me, dictum et infrascriptum scribam maiorem. Que fuerunt acta Barchinone, sub
anno, die, mense et loco predictis. Presente me,
dicto scriptore iurato, sub me, Joanne Argila,
scriba maiore, presentibus eciam testibus predictis
ad premissa vocatis specialiter et assumptis pro ut
superius continetur.»
Disapte, a III. En aquest die és tornat al consistori de ses senyories lo il·lustre deputat militar,
lo qual era anat fora la present ciutat per afers
seus propris.a
100r

Dilluns, a V. En aquest die lo noble don Diego
Despalau y Sullà, com a procurador de sor Maria Ignés Riembau y Sulla, religiosa del convent
de Santa Maria Magdalena de la present ciutat,
administradora de la causa pia del capità Joan
Maurici de Vallseca, quòndam, consta de sa
procura en poder de Joseph Güell en jornada de
4 del present y corent mes de maig, certificatòria de la qual és assí cusida, signada de lletra A,
constituït personalment en lo consistori de ses
senyories, en dit nom ha jurat com la dita sor
Maria Ignés Riembau, sa principal, ha fetas las
diligènsias possibles en cercar los altres originals
de la creació de aquell censal de preu y propietat
270 lliures en que sortejà micer Bernat Sala en
la extracció de censals per los antecessors de ses
senyories feta als 12 de juliol 1674, no ha pogut
trobar aquells.
Dimarts, a VI En aquest die Joan Bonaventura
de Gualbes y Copons, constituït personalment
en lo consistori de ses senyories, ha jurat com
havent fetas las diligèncias possibles en cercar lo
acte original de la creació de aquell censal, de
preu y proprietat 1.000 lliures, en que sortejà
en la extracció de censals per los antecessors de
ses senyories feta las 12 de juliol 1680, no ha
pogut trobar aquells.
a. a continuació una certificació transcrita a l’Apèndix 3,
pàg. 1425.
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En aquest mateix die Anthoni Colomer, parayre, servint // 100v // lo offici de la tanalla posat
per lo arrendatari de la Bolla, constituït personalment en lo consistori de ses senyories, ha jurat que en lo exercici de dit offici se haurà bé y
llealment, y ha prestat sagrament y homenatge
en mà y poder de Joseph Blanch, altre dels verguers de ses senyories.
Dimechres, a VII. En aquest die, constituït personalment en lo consistori de ses senyories, a un
quart de las deu horas de la matinada, Nicolau
Ferrer, cotoner, ciutedà de Barcelona, com a
procurador de Christòphol Vinyals, guarda ordinària de la Bolla de la present ciutat, consta de
sa procura en poder de Bonaventura Vila, notari públich de Barcelona, als 21 de octubre,
1677, en dit nom, ha renunciat lo dit offici de
guarda ordinària en mà y poder de ses senyories
y en favor de est mateix, per ser altre dels officis
antichs y que poden alienar. E ses senyories han
respost que admetien la dita renunciació si y en
quant per capítols de Cort los és lícit y permès,
salvant emperò los drets del General. Essent
present per testimonis Joseph Sauleda, cavaller
y Joseph Bosch, altre dels verguers del consistori de ses senyories, la qual és assí cusida, signada
de lletra B.
E seguidament, als tres quarts de deu antes del
migdie, se és conferit lo scrivà major en casa de
dit Christòphol Vinyals y lo ha trobat en lo llit
ab molts perills de sa vida, lo qual estava parlant
ab alguns que lo acisitan. Essent presents en
assò Magí Taulats, jove, fuster,a //101r // Mariano Font Joau, sastre, ciutedans de Barcelona.
Dijous, a VIII. En aquest die me han ordenat a
mi, scrivà major del General de Catalunya, cusís
en lo present dietari una relació del magnífich
racional de la present casa acerca de aquell censal, pensió 653 sous, pagador als 19 de mars,
que sortejaren los reverents vicari perpètuo y
comunitat de preveres de Santa Maria del Mar
de la present ciutat, en la extracció de censals
que als 12 de juliol també proppassat de 1680
fonch feta per los molt il·lustres senyors deputats predecessors de ses senyories, que·s assí cusida, signada de lletra A.
En aquest mateix die, havent tingut ses senyories intel·ligència que era arribat en la present
ciutat lo excel·lentíssim senyor condestable de
Nàpols Colona, grande de Espanya, obtinguda
primer hora per medi del síndich del General,
són anats ab verguers ab massas altas, anant ab
cotxes, acompanyats de molts officials del Gea. a continuació una procura i una relació transcrites a
l’Apèndix 3, pàg. 1426.

neral y present casa de la Deputació, los senyors
deputats militar y oÿdor real en lo palacio del
excel·lentíssim senyor virrey, a hont posave lo
dit senyor condestable Coloma, a effecte de donar-li la benvinguda. Foren rebuts de dit
excel·lentíssim en la sala antes de la que donave
las audiencias. Fonch-li donada la benvinguda
per orga del senyor deputat militar, y després de
haver conversat un rato, se despedíren de dit senyor condestable y los acompanyà fins al cap //
101v // de la escala de dit palàcio, y allà se despediren. Y los senyors deputat militar y oÿdor real
se’n tornaren en la present casa ab la mateixa
forma y acompanyats que eren anats.

en lo consistori de ses senyories, mitjensant jurament, ha fet relació com la malaltia y indisposició de Joseph Quintana, exactor del General,
persevera, impossibilitat de poder acudir a la
obligació de son offici.
En aquest mateix die me han ordenat a mi, scrivà major del General de Catalunya, cusís en lo
present dietari una certificatòria del doctor en
medicina Jaume Solà ab la qual fa fe com la indisposició y malaltia de Erasma de Lana y Fontanet, racional del General de Catalunya continua impossibilitat de poder acudir a la servitut
de la obligació de son offici, com més llargament en dita certificatòria és de véurer, que·s
assí cusida, signada de lletra A.

Divendres, a VIIII. En aquest die, a las deu horas
y mitja de la matinada, és vingut en la present
casa a visitar a ses senyories lo senyor condestable Colona, grande de Espanya. Lo han rebut
los officials de la present casa en la entrada de
aquella y los magnífichs assessors en lo replà de
la escala, los senyors oÿdor ecclessiàstich y militar al capdemunt de aquella, ab ses massas altas.
Y havent feta oració en la capella petita de Sant
Jordi, que estave molt ben adornada, se són encaminats per lo terraplè dels tarongers. Y los demés consistorials lo reberen en la Sala dels Reys,
a la porta del terraplè, y se encaminaren en la
sala del consistori, fent entrar primer en totas las
portas lo dit excel·lentíssim condestable. Y se
assentaren debaix del doser, estant assentat dit
excel·lentíssim senyor en la cadira del deputat
ecclessiàstich, y després de haver conversat un
rato.
102r

Dijous, a XV. En aquest die, a las sinch horas de la
tarda, se han consistorialment ajustats en la present casa de la Deputació, ab asistència dels magnífichs assessors y advocat fiscal del General y ordinaris de dita present casa, escrivà major y
exactor de ella y testimonis avall escrits, volent
posar en execucióa // 103r // lo estipulat en la
concòrdia feta y firmada entre los molt il·lustres
senyors deputats y acreadors censalistas del General de Cataluya, inseguint la deliberació lo die de
vuy presa en fer extracció per la quantitat de dotse
mília lliures en lo modo y forma en la dita concòrdia especificat, contengut y expressat, ço és, de sis
milia lliures per los acrehadors que han remès y
condonat las pensions de los respective censals, y
las restants sis milia lliures per los dits acreadors
que no han condonat aquellas, sent los següents:
Acrehedors condonats.
Hierònim Vilarubia.

Dimars, a XIII. En aquest die mossèn Felip Soler, calsater de vila de Cervera,constituït personalment en lo consistori de ses senyories, ha jurat que servirie lo dit offici de paller y calsater
segons forme de las ordinacions del present y
corrent trienni.
En aquest mateix die lo reverent Salvador Minoves, prevere, en Barcelona residint, com a
procurador de la reverent abadesa y convent de
Sant Antoni y Santa Clara de la present ciutat,
consta de la procura en poder de Bonaventura
Torras, notari públich de Barcelona, als 18 de
abril proppassat, de la qual ha fet ocular hostensió, en dit nom, constituït personalment en lo
consistori de ses senyorias, ha jurat com la sobredita abadessa ha fetas las diligènsias possibles
en sercar lo acte de la original creació de aquell
censal, de preu y proprietat cent lliures, en lo
qual dit convent fou extret per la extracció per
los antecessors de ses senyories feta als 12 de juliol 1680, // 102v // no ha pogut trobar aquell.

103v

Dimechres, a XIIII. En aquest die lo doctor en
medicina Agustí Soler, constituït personalment
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Acrehedors censalistas que no han condonat.
Primo, aniversaris comuns de la Seu de Barcelona. Janer. Foli 375: 20 lliures.
Ítem, comunitat de Sant Miquel de la present
ciutat. Desembre. Foli 52: 11 lliures, 2 sous, 4.
Ítem, comunitat de Santa Maria del Mar de la
present ciutat. Juny. Foli 504: 12 lliures, 1 sou, 7.
Ítem, comunitat de Santa Coloma de Queralt ,
vuy dona Catherina de Salva. Maig. Foli 176: 7
lliures, 12 sous.
Ítem, comunitat de Santa Maria del Mar. Juliol.
Foli 157: 8 lliures, 14 sous, 2 1/2.
Ítem, comunitat de Sant Jaume. Agost. Foli
390: 15 lliures.
Ítem, capellania de Nostra Senyora d’Esparansa
de Sant Pere de las Puellas. Janer. Foli 24: 15
lliures, 18 sous, 2.
Ítem, comunitat de Pedralbes. Agost. Foli 650:
6 lliures.
a. a continuació una certificació transcrita a l’Apèndix 3,
pàg. 1427.
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Ítem, causa pia de Jaume Mas. Juny. Foli 903:
10 lliures.
Ítem, successors de micer Bernat Sala. Agost.
Foli 476: 9 lliures.
Ítem, dona Catherina Ivorra y Calba. Juliol.
Foli 28: 4 lliures.
Ítem, convent de Montsion de la present ciutat.
Mars. Foli 623: 15 lliures.
Ítem, Francisca de Navel, monja de Gerusalem,
eo a Julià de Navel. Janer. Foli 254: 7 lliures.
Ítem, Joan Ferrer de Gualbes. Juliol. Foli 1284:
6 lliures.
Ítem, convent de Sant Gerònim de Hebron. Setembre. Foli 1106: 60 lliures.
Ítem, concent de Sant Agustí de la present ciutat. Maig. Foli 306: 3 lliures.
Ítem, Sant Gerònim de la Murtra. Maig. Foli
25: 22 lliures.
Ítem, Hospital dels Infants Òrfens. Setembre.
Foli 1277: 8 lliures.
Ítem, Hospital dels pobres capellans de Sant Sever. Febrer. Foli 311: 2 lliures.
Ítem, lo bassí dels vergonyants de Santa Maria
del Mar. Febrer. Foli 213: 10 sous.
Ítem, comunitat de Santa Maria del Mar. Setembre. Foli 478: 3 lliures.
Ítem, convent de Hyerusalem. Janer. Foli 420:
28 lliures, 4 sous.
Ítem, comunitat de Sant Miquel de la present
ciutat. Juliol. Foli 669: 15 lliures, 2 sous 6.
Ítem, administradors dels pobres presos dels
càrcers reals. Noembre. Foli 720: 6 lliures.
Ítem, convent de Valldonsella. Febrer. Foli 52:
7 lliures, 14 sous.
Ítem, comunitat de Santa Maria del Mar. Noembre. Foli 432: 10 lliures, 16 sous, 8.
Ítem, causa pia del canonge Demià Andreu.
Desembre. Foli 304: 13 sous 1/2.
Ítem, benefici de Sant Miquel de Bustils. Juny.
Foli 529: 2 lliures, 18 sous, 9 1/2.
Ítem, rector del col·legi de la Companyia de Jesús, de Vich. Setembre. foli 1191: 12 lliures.
Ítem, comunitat de Sant Pere de la present ciutat. Agost. Foli 240: 12 lliures.
Ítem, comunitat de Santa Maria del Mar.
Agost. Foli 405: 5 lliures 9 sous.
Ítem, convent de Pedralbes. Agost. Foli 675: 26
lliures.
Ítem, convent de Nostre Senyora del Carme de
la present ciutat. noembre. Foli 632: 10 lliures.
Ítem, don Anthon Ferran. Desembre. Foli 222:
2 lliures, 16 sous.
Ítem, dona Theresa Rubí y Sabater, vuy don
Francesch Mangrell y dona Elisabet, muller sua.
Mars. Foli 612: 60 lliures.
Ítem, convent de Hyerusalem dela present ciutat. Maig. Foli 960: 6 lliures.
Ítem, Pia Almoyna de la Seu de la present ciutat. Juny. Foli 787: 33 lliures.

En què foren presents per testimonis Joseph
Cathà y Bertran, ciutedà honrat de Barcelona,
Lluís Fontana, notari públich, y Joan Quadras,
procurador fiscal del General y present casa de
la Deputació, y altres officials de la present casa.
Disapte, a XVII. En aquest die lo síndich del General, per orde de ses senyories, és anat al excel·lentíssim senyor llochtinent y capità general
de sa magestat, Déu lo guarde, en lo present
Principat, per saber si tenia las insiculacions de
deputats y oÿdors de pròxim fahedoras, a que
ha respost sa excel·lència, segons relació ha feta
dit síndich, que encara no las tenia y que scriuria
a sa magestat sobre la matèria per a què las remeta quant antes.
En aquest mateix die, havent tingut intel·ligènsia ses senyories que sa magestat, Déu lo guarde, havia fet mercè als reverent Joseph Rull, de
la regència del Concell Supremo de Aragó per
Catalunya, que vacant per mort del regent don
Rafel Vilosa, per medi de Joseph de Sauleda, cavaller, y Joseph Catà, ciutedà honrat, han enviat
la enorabona al dit don Joseph Rull. Y poch
après, dits Sauleda y Catà, ha fet relació a ses senyories que lo dit senyor regent agraïa // 105r //
molt la mercè que ses senyories li feyen, que no
menos esperave de ses senyories.
Dimechres, a XXI. En aquest die los reverents
Francesch Bransó y lo reverent Jordia, preveres
y procuradors de arenuas del reverent vicari
perpètuo de la comunitat de Santa Maria del
Mar de la present ciutat, consta de sa procura en
poder del discret Rafel Albià, notari públich de
Barcelona, sots jornada de 28 de abril proppassat, de la qual han feta ocular ostenció, en dit
nom, constituïts personalment en lo consistori
de ses senyories, han jurat com havent fetas las
diligènsias possibles en sercar les originals de
aquell censal de preu 653 lliures, 6 sous, 4, en
que sortejà la dita reverent comunitat en la extracció de censals fetas per los antecessors de ses
senyories als 12 de juliol, 1680, no ha pogut
trobar aquells.
105v

Divendres, a XXIII. En aquest die lo il·lustre senyor oÿdor ecclessiàstich és baxat a la Llotja de
la mar de la present ciutat y s’és conferit en la
casa del General y en lo aposiento del fraus de
aquella per a véurer los fraus se havian comesos
en lo present mes de maig. Y se han trobats los
següents:
Primo, una cana de taleton brau color de musclo, après de casa de Joan Rovira, sastre.
Ítem, quatre palms y mitg de moqueals color
a. a continuació un espai en blanc d’uns 30 mms.
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groch y encarnat, haprès de casa Gismundo Comes, sastre.
Ítem, un hàbit blanch de estamenya encotina,
haprès de casa Anthoni Gomis, sastre.
Ítem, una cana y mitja de drap vert, haprès de
mossèn Domino, prevere.
En aquest mateix die, constituït personalment
en lo consistori de ses senyories Bernat Gaver,
en Barcelona populat, com a procurador de
dona Marianna Marí y Vives, viuda relicta del
il·lustre Francisco Marí, consta de sa procura en
poder de Ramon Vilana Perlas, notari públich,
als 22 del present y corrent mes de maig, de la
qual ha fet ocular ostenció, en dit nom, ha jurat
en mà y poder de //106r // ses senyories com havent fet la dita senyora las diligèncias possibles
en cercar los actes de la original creació de
aquell censal, de preu 190 lliures y pensió 111
sous, en què la dita senyora sortejà en la extracció de censals per los antecessors de ses senyories feta als 6 de abril, 1672, no ha pogut trobar
aquells.
Disapte, a XXIIII. En aquest die Jaume Abat,
bastaix de la Bolla de Barcelona, posat per los
arrendataris de dita Bolla del trienni corrent,
constituhit personalment en lo consistori de ses
senyories, ha jurat de haver-se bé y llealment en
lo exercici de dit son offici y ha prestat sagrament y homenatge en mà y poder de Joan Rossich, altre dels verguers de dits senyors deputats. Presents per testimonis Joseph Blanch y
Pau Sayol, verguers.a
106v

et simpliciter, en mà y poder de ses senyories. E
ses senyories, restan certificats que lo dit Cessé
no era debitor de quantitat alguna al General,
han acceptat la renunciació si y en quant per capítols y actes de Cort és lícit y permès. Essent
present per testimonis Joan Rossell, y Jacintho
// 107r // Morató, verguers de ses senyories.
Divendres, a XXX. En aquest die envià sa excel·lència un recaudo a ses senyories per medi
del síndich del General dient que convenie al
real servey fessen y cubrissen los 12 archs de la
Drassana per reparar lo dany que feye la pluja a
las galeras que se estavan fabricant, y que responguessen a este recaudo en scrits.
Disapte, a XXXI. En aquest die, per medi del síndich del General, han enviat ses senyories un paper de recaudo a sa excel·lència acerca las obras
que se han de fer a la Drassana, per voler sa excel·lència se fassen y cobren dotse archs, no volent-ne ses senyories cubrir si no és los quatre
del mitg, per aparexer-los que restaria reparat lo
dany que ocasiona no estar cuberts los dits
archs. Lo qual paper de recaudo és assí cusit signat de lletra E y del thenor següent:
«Excel·lentíssima senyor.

Dijous, a XXVIIII. En aquest die Joseph Sauleda,
cavaller, constituit personalment en lo consistori de ses senyories, com a procurador de Joseph
Cessé, notari públich de Tortosa y notari de la
deputació local del General de dita ciutat de
Tortosa, com de sa procura consta en poder de
dit Joseph Cessé als 18 del present y corrent
mes de maig, la qual és assí cusida, signada delletra A, en dit nom, ha renunciat al offici de notari de la Deputació local de Tortosa pure, libere

Lo síndich del General ha participat al consistori lo recaudo de vostra excel·lència en resposta
del qual diu y representa a vostra excel·lència
que sos desitxs són y han estat // 107v // de emplear-se en tot lo que sie del major servey de sa
magestat, que Déu guarde, y que en la ocasió
present de las obras de la Drassana se alegreria
de poder obrar sens respecte e independència
de capítols de Cort, per a què des de luego quedés executada y perfeccionada la fàbrica a gust y
beneplàcit de vostra excel·lència. Però com los
diputats deuen obrar reguladament a lo que disposan dits capítols, y estos no permeten ni dona
facultat ampla als consistorials per a poder gastar de les pecunies del General, ultra de las obligacions y càrrechs que té la casa, y entra estas
vuy día no judican compresas, com ho té representat a sa magestat lo consistori, las fàbricas y
obras de la Adrassana, encontran lo reparo de
poder, sens difficultat y contingència, de que la
visita, acabat son trienni, mane restituir als consistorials tot lo que ademés de las sinch-centas
dobles gastaran y amplearan en las sobreditas
obras y fàbricas. Però desitjant executar tot lo
que pot conduir al major servey de sa magestat
y que en tot temps queden assegurats de quedar
libres en lo judici de visita, posan en la consideració de vostra excel·lència de que si fos del real

a. a continuació una certificatòria i una procura transcrites
a l’Apèndix 3, pàg. 1427.

a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
105v i 106r del trienni 1680-1683.

Dimecres, a XXVIII. En aquest die lo doctor en
medicina Joan Vern, mitjensant jurament, present en lo consistori de ses senyories, ha fet relació de com Joseph Blanch, altre dels verguers
de ses senyories, està en lo llit detingut de dos
èrnies, la una homental y l’altra intestinal, per
ocasió de las quals està privat fer de tot exercici,
impossibilitat de poder acudir a la obligació de
son offici, puix de eixos effectes se’n pot seguir
una inflamació, ço és, un volvo, que vulgarment
és girar-se un budell.
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agrado de sa magestat escríurer al consistori de
que attenent estant de son real servey de que se
execute y conclogue la obra segons la idea y disposició de lo que el consistori ha de fer en esta
ocasió, en servei a sa real corona, apar que ab
esta conformitat ha de passar lo consistori, no
obstant se judica al present fora d’esta obligació, a disposar y ordenar se fabricassen y cobrissen los dotse archs que·s judican necessaris per a
la total perfecció y seguretat de la fàbrica de galeras, ab què lo consistoria // 108r // quederà
gustós de que sa magestat quede servit, y de
vostra excel·lència obeït, en lo que és estat servit
proposar-li per medi de son síndich.

Juny.
Diumenge, al primer de juny, MDCLXXXI. En
aquest die me han ordenat ses senyories a mi escrivà major del General, cusís en lo present dietari un vot acerca si lo molt il·lustre senyor deputat ecclessiàstich pot profferir censuras contra
los fraudants los drets del General, lo qual vot
és assí cusit, signat de lletra A.
Dimars, a III. En aquest die me han ordenat ses
senyories a mi, scrivà major del General, cusís
en lo present dietari las nominacions de subjectes per sa magestat, Déu lo guarde, fetas dels
llochs vaccants de deputats y oÿdors y de las
bolsas dels officis fins als 31 de mars pròxim
passat, los quals decrets són assí cusits, signats
de lletras F et G; y axí mateix dos decrets de sa
excel·lència, lo un per a què dos nobles sien inseculats y lo altra ab què corregeix un error
près, que com avie de dir per munta diu per
mort, los quals dos decrets són signats de lletras
H et M.b
109r

Dijous, a XII. En aquest die me han ordenat a
mi, scrivà major del General de Catalunya, cusís
en lo present dietari una certificatòria en scrits
del doctor en medicina Agustí Fatjó ab la qual
fa fe de com la malaltia y indisposició de Joseph
Quintana, exactor del General, ha durat des de
26 de mars pròxim passat fins a 10 del present y
corrent mes de juny, tot inclusive, com més llargament en aquella se conté, que·s assí cusida,
signada de lletra A.

teix impediment y indisposició de la qual fa relasió per escrits lo doctor Jaume Solà als 19 de
abril proppassat, impossibilitat de poder acudir
a la obligació de la servitut de son offici.
Divendres, a XIII. En aquest die lo doctor en
medicina Hiacinto Andreu, mitjensant jurament, ha fet relació en lo // 109v // consistori de
ses senyories com Joseph Blanch, verguer dels
deputats, pateix més de vint anys ha una trencadura que en dia creix ab molta magnitut y li
ocasiona tant treball, on se veu ab gran perill de
sa vida y creu no poder millorar lo dit Blanch de
la tal malaltia per ser de edad de 63 anys, antes
bé, en lo discurs del temps anirà sempre en augment per lo que és menester y és necessari que
fassa molt poch exercici y encara aqueix sie moderat y ab molt cuidado per no véurer tant a
menut en los conflictes y perills ab què·s troba
per las rahons sobreditas, no pot exercir lo offici
de verguer dels molt il·lustres senyors deputats,
per quant tantes obligacions de dit offici y lo
molt exercici que és menester li manarien fer los
dits senyors deputats posarien en perill molt
gran de sa vida.
En aquest mateix die han enviat ses senyories un
paper de embaxada als molt il·lustres concellers
de la present ciutat per medi de Joseph Sauleda,
cavaller, y Joan Baptista Reverter, ciutedà honrrat de Barcelona, acerca lo jurament que, segons los capítols de Cort, ha de prestar las confrarias y estan contenguts en dits papers de
embaxada per conservació dels drets del General y Bolla, per a que dits senyors concellers los
contribuïssen en fer prestar est jurament als
confrares de ditas confraries. Lo qual paper de
embaxada, després de explicat per dits senyors
embaxadors, fonch entregat a dits molt il·lustres senyors concellers, los quals han fet de resposta que havien de véurer y tornarian resposta
a ses senyories y que per sa part // 110r // contribuhirien en quant los fos possible per a servir al
consistori y conservació dels drets del General y
Bolla, segons relació que després han fet en
consistori los dits Sauleda y Reverter, lo qual
paper de embaxada és assí cusit, signat de lletra
A y del thenor següent:
«Molta il·lustres senyors.

En aquest mateix die lo doctor en medicina Pau
Çabater, mitjensant jurament, ha fet relació en
lo consistori de ses senories de com Erasma de
Lana y Fontanet, racional del General y present
casa de la Deputació, està y persevera ab lo maa. a continuació quatre decrets transcrits a l’Apèndix 3, pàgs.
1427-1430.
b. a continuació una certificació transcrita a l’Apèndix 3,
pàg. 1431.
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Los deputats y oÿdors de comptes del General
del present principat de Cathalunya representan
a vostra senyoria que, regoneixent que los drets,
axí de General com de Bolla, de cada dia anaven
deteriorant-se, y que si no se acudirie al remey
prompte se arribarie a la total perdició, y per dit
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
109v i 110r del trienni 1680-1683.

effecte ser necessari que las confraries y estaments que segons capítols de Cort són tinguts y
obligats a jurar, que són los mestres, sastres y los
jóvens y fadrins, los paraires, abaxadors, drapers
y botiguers, caps de tall, telas y de comand, pallers, calsaters, capuchers y cusuturers, barreters,
tintorerts y corredors de coll y de orella, tots los
que tenen taler de qualsevol manera de seda, los
que venen fil de or y argent filat, texidors de lli,
brodadors y velluters, juren conforme dits capítols, han enviat a sercar los prohómens de dites
confraries a effecte de què notificassen a sos confrares, cada hu respective, esta obligació, prevenint-los que no havien de pagar salari algú per
rahó de dit jurament. E com fins vuy no se experimenten los effectes y sie vostra senyoria qui
mes pròpriament pot contribuir en persuadir a
dits estaments esta obligació, sens que lo consistori aie de arribar al remey que dits capítols de
Cort disposan, y interesse tant vostres senyories
la conservació de la conformitat inconcussament observada entra estas dos casas de Deputació y ciutat, supplican //110v // a ses senyories sie
servit convocar los prohòmens de ditas confraries per a que persuadescan cada una a sos respective confrares que acudescan a la obligació
de prestar lo jurament a que estan obligats conforme la disposició de capítols de Cort, que lo
consistori ho rebrà a mercè de vostra senyoria.»
Disapte, a XIIII. En aquest die lo magnífich Joan
Baptista Reverter, subrrogat en lo offici de racional del General y present casa de la Deputació, en dit nom, ferme àpoca a Benet Pau, velluter, ciutedà de Barcelona, encara que absent,
arrendador que fou dels drets del General de tot
lo Principat en lo trienni proppassat de 1677,
de tots los llibres contenguts en lo memorial
que·s assí cusit, signat de lletra B, que conté
dotse folis y un quart de plana, los quals llibres
té rebuts per mans de Joseph Matheu, botiguer
de telas, ciutedà de Barcelona. Essent present
per testimonis lo doctor Valentí Serra, prevere,
y Sagimon Noguera, botiguer de la vila de
Olot, vuy habitant en Barcelona.
En aquest mateix die me han ordenat a mi, scrivà major del General, cusís en lo present dietari
una requesta presentada als administradors del
hospital de Nostra Senyora de Misericòrida de
la present ciutat, lo acte del qual és assí cusit,
signat de lletra B y del thenor següent:
«Noverinta universi quod, anno a Nativitate
Domini millessimob //111r // sexcentessimo octuaa. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
110v i 111r del trienni 1680-1683.
b. a continuació un memorial i dues súpliques transcrites a
l’Apèndix 3, pàgs. 1431-1441.
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gessimo primo, die vero sabbati, decima quarta
junii eiusdem anni intitulata, presente et ad hec
vocato atque requisito Vincencio Gavarro, scriptore substituto, sub me, Joanne Argila, secretario
et escriba maiore Generalis principatus Cathalonie, et presentibus eciam Josepho Bosch, nottarius
causidico, Francisco Mingella et Vincencio Gabarra, scriptoribus, pro testibus ad ista vocatis
specialiter et assumptis doctor Joannes Quadras,
fisci procurator Generalis Cathalonie, constitutus personaliter coram et ante presenciam magnifici Joachim Borniach, utriusque iuris doctoris
uti procuratoris Hospitalis de Nostra Senyora de
la Misericòrida presentis civitatis Barchinone,
personaliter reperti intus domus sua proprie habitacionis quas fovet in presenti civitate Barchinone, devant lo fossar del Pi, qui dicto nomine eidem obtulit et presentavit et seu per me, dictum
substitutum obtulere et presentare, publice petiit
et requisivit quandam in scriptis papiri requisicionis scedulam, thenoris sequentis: «Molt bé saben y ignorar no poden vostres mercès, senyors
administradors del Hospital de Nostra Senyora
de Misericòrdia de la present ciutat, com en la
extracció dels censals feta per los molt il·lustres
senyors deputats y oÿdors de comptes del General de Cathalunya del trienni 1677, en jornada de 12 de juliol 1680, inseguint lo disposat en
la concòrdia feta entre lo molt il·lustre consistori del senyor deputats y oÿdors de comptes del
General de Cathalunya de una, y los acrehedors
censalistas de dit General de part altre, sortejaren vostres mercès en un censal de preu 566
lliures, 13 sous 4, y pensió 566 sous, 8 1/2, pagadora a 18 de setembre, que tots anys rebien
sobre lo General de Cathalunya en la dita jornada, en virtut de la qual extracció se digueren y
escrigueren en la taula dels comuns depòsits de
la present ciutat de Barcelona a vostres mercès,
senyors administradors de dit Hospital, en lluïció, quitació y extinció del sobredit censal //
111v // per los il·lustres senyors assessors, diputats y oÿdors de comptes de dit General 566
lliures, 13 sous, 4, a solta del escrivà major de la
casa de la Deputació. La qual partida fonch intimada a vostres mercès, senyors administradors.
Y axí mateix saben y ignorar no poden vostres
mercès com per la relació feta per Joan Baptista
Reverter, ciutedà honrat de Barcelona, subrogat en lo offici de racional y arxiver de la present
casa de la Deputació als senyors deputats y oÿdors als 25 de mars 1681 estigué dit censal embrassat y obligat a la solució de una partida a dit
General deguda per dits senyors administradors
de dit hospital y don Pedro de Reguer, possessors que son y fou respective de dit censal, que
pren summa de 2.716 lliures, 2 sous, 7, per las
causas y rahons contengudas y expressadas llargament en dita relació, la qual se troba en lo
dietari del trienni 1680, sots jornada de 16 de
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abril 1681, còpia de la qual se presenta y entrega a vostra mercè. Per lo que lo procurador fiscal del General de Catalunya, en observansa del
disposat en dita concòrdia, et signanter en los
números 12, 13 y 14 de ella, requereix y interpel·la a vostres mercès, dits senyors administradors de dit Hospital revolten als molt il·lustres
senyors deputats del General de Cathalunya lo
preu del censal és estat dit y escrit per dits senyors deputats y oÿdors de comptes en lluÿció y
extinció del censal dalt expressat en lo qual foren extrets en sort vostres mercès, dits senyors
administradors, en dita casa de la Deputació,
junt ab las pensions se’ls resten devent per part
de aquell, en solució y paga y a bon compta de
dita partida estan vostres mercès y senyors don
Pedro de Reguer continuat en los llibres de Vàlues de la casa de la Deputació per les causes y
rahons contengudes en dita relació per dit racional feta, qual quantitat paguen los dits senyors administradors // 112r // la sobredita
quantitat de dos mil set-centes setse lliures, dos
sous y set diners, restaren dits administradors y
don Pedro de Reguer devent. Y perquè ignorància al·legar no puguen se’ls fa la present
interpel·lació, requirint al notari ne lleve acte.»
Copia cuius eidem tradidit et liberavit quam accepit et penes se retinuit, quaquidem papiri requisicioni scedula sic ut predicitur oblata et presentata illico. Dictus Joachimus Borniach, dicto
nomine, verbo respondendo, dixit quod retinebat
sibi terminum iuris ad respondendum. De quibus
ita per actis, dictis, gestis et sequtis illico dictus Joannes Quadras, dicto nomine, petit et requisivit
fieri et tradi unum et pluram publicum seu publica consimilia instrumenta, per me, dictum et
infrascriptum scribam maiorem. Que fuerunt
acta Barchinone, sub anno, die, mense et loco predictis. Presente me, dicto scriptore iurato, sub me,
Joanne Argila, scriba maiore, presentibus eciam
testibus predictis ad premissa vocatis specialiter et
assumptis pro ut superius continetur.»
112v

Divendres, a XX. En aquest die me han ordenat
ses senyories a mi, escrivà major del General,
cusís en lo present dietari una requesta presentada a la reverent abadessa y convent de Junqueres de la present ciutat, lo acte de la qual és
assí cusit, signat de lletra E y del thenor següent:
«Noverinta universi quod, anno a Nativitate
Domini millessimo sexcentessimo octuagessimo
primo, die vero veneris, vigessima mesis junii
eiusdem anni intitulata, presente et ad hec vocato atque requisito Vincencio Gavarro, scriptore
substituto, sub me, Joanne Argila, secretario et esa. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
112v i 113r del trienni 1680-1683.
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criba maiore Generalis principatus Cathalonie,
et presentibus eciam Franciscus Torres, Francisco
Mingella et dicto Vincencio Gabarro, scriptoribus Barchinone, pro testibus ad ista vocatis specialiter et assumptis, doctor Joannes Quadras, fisci procurator Generalis Cathalonie, constitutus
personaliter coram et ante presenciam magnifici
Josephi Comerma, utriusque iuris doctoris, uti
procuratoris reverendus prioris et conventus Beati Marie de Junqueres, // 113r // ordinis divi Joannis de la Espata, presentis civitatis Barchinone, personaliter reperti in domibus sua proprie
habitacionis quas fovet coram dicto monasterio et
conventu, qui dicto nomine, eidem obtulit et presentavit et seu per me dictum substitutum obtulere et presentare publice, petiit et requisivit quandam in scriptis papiri requisicionis scedulam
thenoris sequentis: «Molt bé saben y ignorar no
poden vostres mercès, reverents priora y convent de Junqueres de la present ciutat, com en
la extracció dels censals feta per los molt il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes del
General de Cathalunya del trienni 1677, en jornada de 12 de juliol 1680, inseguint lo disposat
en la concòrdia feta entre lo molt il·lustre consistori del senyor deputats y oÿdors de comptes
del General de Cathalunya de una, y los acrehedors censalistas de dit General de part altre, sortejaren vostres mercès en un censal de preu de
158 lliures, 6 sous, y pagadora a 18 de maig,
que tots anys rebien sobre lo General de Cathalunya en la dita jornada, en virtut de la qual extracció se digueren y escrigueren en la taula dels
comuns depòsits de la present ciutat de Barcelona a vostres mercès, reverents priora y convent de Junqueres, en lluïció, quitació y extinció del sobredit censal per los il·lustres senyors
aleshores diputats y oÿdors de comptes de dit
General 158 lliures, 6 sous, a solta del escrivà
major de la casa de la Deputació, la qual partida
fonch intimada a vostres mercès, senyors reverent priora y convent. Y axí mateix saben y ignorar no poden, vostres mercès, com per la relació feta per Joan Baptista Reverter, ciutedà
honrat de Barcelona, subrogat en lo offici de racional y arxiver de la present casa de la Deputació, als senyors deputats y oÿdors als 28 de febrer 1681 estigué dit censal embrassat y obligat
a la solució de una partida a dit General deguda
// 113v // per dits Francesch Monmany, possessors que fou de dit censal, que pren summa de
909 lliures, 7 sous, 3 per las causas y rahons
contengudas y expressadas llargament en dita
relació, la qual se troba en lo dietari del trienni
1680, sots jornada de 11 de maig 1681, còpia
de la qual se presenta y entrega a vostra mercè.
Per lo que lo procurador fiscal del General de
Catalunya, en observansa del disposat en dita
concòrdia, et signanter en los números 12, 13 y
14 de ella, requereix y interpel·la a vostres mer-

cès, reverent priora y convent de Junqueres de
la present ciutat, revolten als molt il·lustres senyors deputats del General de Cathalunya lo
preu del censal és estat dit y escrit per dits senyors deputats y oÿdors de comptes en lluÿció y
extinció del censal dalt expressat en lo qual foren extrets en sort vostres mercès, reverent priora y convent en dita casa de la Deputació, junt
ab les pensions se’ls resten devent, per ho de
aquell en solució y paga y a bon compte de dita
partida, està dit Francesch Monmany continuat
en los llibres de Vàlues de la casa de la Deputació per les causes y rahons contengudes en dita
relació per dit racional feta y semblantment paguen integrament la sobredita quantitat de 909
lliures, set sous y tres diners, resta dit Francisco
Monmany devent. Y perquè ignorància al·legar
no puguen se’ls fa la present interpel·lacióm requirint al notari ne lleve acte.» Copia cuius eidem tradidit et liberavit quam accepit et penes se
retinuit quaquidem papiri requisicionis scedula
sic ut predicitur oblata et presentata illico, Dictus doctor Josephi Comermam dicto nomine, verbo respondendo, dixit quod retinebat sibi terminum iuris ad respondendum. De quibus ita per
actis dictis gestis et sequtis illico dictus Joannes
Quadras, dicto nomine, petit et requisivit fieri et
tradi unum et pluram publicum seu publica consimilia instrumenta, per me, dictum eta //114r //
infrascriptum scribam maiorem. Que fuerunt
acta Barchinone, sub anno die, mense et loco predictis. Presente me, dicto scriptore iurato, sub me,
Joanne Argila, scriba maiore, presentibus eciam
testibus predictis ad premissa vocatis specialiter et
assumptis pro ut superius continetur.»
En aquest mateix die me han ordenat axí mateix
ses senyories a mi, scrivà major, cusís en lo present dietari una relació en scrits del doctor en
medicina Pau Sabater, ab que fa relació com la
malaltia de Francesch Toldo, altre de las guardas del General de la present ciutat, continua,
com més llargament ab la dita relació és de véurer, la qual és signada de lletra A.
Disapte, a XXI. En aquest die me han ordenat ses
senyories a mi, scrivà major del General, cusís
en lo present dietari un memorial per sa magestat, Déu lo guarde, acerca la publicació de la
Paulina, per conservació dels drets de General y
Bolla, lo qual memorial és signat de lletra M y
del thenor següent:
«Senyorb.

a. a continuació una certificació transcrita a l’Apèndix 3,
pàg. 1442.
b. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
113v i 114r del trienni 1680-1683.
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Los deputats y oÿdors de comptes del General
de Catalunya dihuen que los arrendataris dels
drets del General de Cathalunya, regoneixent
los molts y continuats fraus que·s fan a la Generalitat, entrant cauthelosament differents robas y mercaderias y donant lloch en differents
casas y convents y altres parts de personas de
suposició, dignitat y puesto, a què en ellas se
recullan y ocultan talers per a fabricar // 114v //
robas de totas sorts sens pagar los drets tant
justament deguts y imposats per los sereníssims
reys antecessors de vostra mercè y la cort, impetraren del nuncio de Espanya una Paulina,
excomunicant a totas las personas ecclessiàsticas que fraudaven los dits drets, obligant-los ab
dita pena a la restitució del fraudat. Y havent
presentat la dita Paulina al consistori, demanaren tingués a bé la publicació de ella. Y considerant lo consistori ser esta matèria grave, consulta aquella ab differents doctors theòlechs y
canonistas de doctrina y virtut. Y ab parer de
ells se resolgué, per los motius y rahons que
reffereixen y ponderan, en lo vot que·s posa en
las real mans de vostra mercè, fulminació y
commiseració de censuras per lo deputat ecclessiàstich, delegat apostòlich, en virtut de la
bulla de la sanctedat de Clement 7, la qual,
junt ab la sentència profferida, posan en las reals mans de vostra mercè. Y que estant per a
publicar ditas lletras, se ha representat a dos
consistorials, de part del llochtinent de vostra
mercè, per medi del conceller, de què se encontrave reparo en la publicació de ditas censuras, tement que de ella havie de resultar un
desconsuelo en los ànimos de molts, motius
que pareix devien retardar dita pubicació, per
lo menos fins a tant se agués posat en la real
consideració de vostra mercè. Lo consistori,
desitjós del major acert y que en tot temps se
execute, sols lo que pot ser del major servey de
vostra mercè se veu en precisa obligació de posar en la noticia de vostra mercè, de que la
exacció dels dret de la Generalitat se troba vuy
de calitat, que continuant los abús y excés que
se experienta en lo despaig de las robas y fàbrica de ellas sens Bolla se té per cert han de arribar a tal disminució que ni se trobaran arrendataris, ni lo dret que arribarà a col·lectar-se
podrà arribar als precisos gastos dels salaris dels
ministres de vostra mercè y General , n·i à mediana paga de las pensions que correspon, lo
que té en viu desconsuelo al consistori, puix ha
de venir a redundar a què // 115r // en la ocasió
que més se necessite de acudir al real servey de
vostra mercè y defensa de est Principat la Generalitat, se encontrarà sens facultats y medis
per a poder executar-lo ab la puntualitat y finesa que desitja y ha acostumat sempre. Ab que
apar que lo únich medi per a la conservació de
dits drets y la publicació de ditas lletras ni lo
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modo, fins y reparos que ponderan, deven ser
de consideració, per a què no·s done lloch a
dita publicació, puix no sé ha de créurer de la
Christiandat y per timoradas conciencias dels
naturals de est Principat, puga desconsolar-los,
que baix de censuras se’ls mane, paguen drets
tant justificadament imposats, majorment havent-se practicat en esta conformitat en los
anys 1610 y 1618. Ni menos deu ser de consideració que per la instància que lo consistori fa
a diffarents officials per a que juren de que bé e
íntegrament se aportaran en la solució y paga
dels drets de la Generalitat puga causar novedat alguna, puix ningú de ells ignora que lo
consistori insta sols eix jurament en observansa
de differents capítols de Cort que expressament manan que presten dit jurament. Y lo no
haver-se tingut particular cuidado de que per
lo principi de tots los triennis se renovés dit jurament, no obstant que en cada hu de ells se
troba ordinario que·u mana, per exhimir-los
per la obligació de prestar-lo ni al consistori
embaxada de que passe a la execució de la pena
imposada per capítol de Cort, que ans bé, en
descàrrech de las obligacions juradas la regoneix precisa de manar se posen en execució los
capítols de Cort, sots pena, altrament de ses
sindicats en judici de visita. Estos són, senyor,
los motius y rahons que ademés dels ponderats
e los papers que ab esta se presentan a vosta
mercè que han occurrit al consistori aserca la
utilitat y conveniènsia en la publicació de ditas
lletras, sperant que han de inclinar lo real ànimo de vostra mercè. Y que vostra mercè se donarà per servit de què lo deputat ecclessiàstich
en // 115v // dita bulla apostòlica promulgue y
publique dita conformitat refferida que·u rebran a singular gràcia de la mà de vostra
mercè.»

fici, com més llargament en dita certificatòria és
de véurer, que·s assí cusida, signada de lletra G.a
116r

Dilluns, a XXIII. En aquest die lo il·lustre senyor
oÿdor ecclessiàstich és anat a la Llotja del mar
de la present ciutat y s’és conferit en casa del
General y en lo aposiento del receptor dels
fraus per véurer los fraus se havian comesos en
lo present y corrent mes de juny. Y se ha trobat
lo següent:
Primo, un guardapie de escarlatina brodat de fil
y seda, après de casa mestre Gismundo Caxans,
sastre.
En aquest mateix die me han ordenat a mi, scrivà major del General de Cathalunya, cusís en lo
present dietari una certificatòria en escrits del
doctor en medicina Joan Torras ab la qual fa fe
de com Francisco Marí y Genovès, regent los
comptes del General de Cathalunya, està convalasent de la grave malaltia ha tingut, axí que no
està per lo present per a poder exercir dit son of492

En aquest mateix die són vinguts en la present
casa lo senyor Pedro de Montaner y Francisco
Rius y Bruniquer portant un paper de embaxada de part dels molt il·lustres senyors consellers
de la present ciutat en resposta del què per part
de ses senyories fonch reportat a dits senyors
consellers en jornada de 13 del present y corrent mes de juny, lo qual paper de embaxada és
assí cusit, signat de lletra A y del thenor següent:
«Moltb il·lustre senyor.
Los concellers de la ciutat de Barcelona, responent a la embaxada en escrits que per part de
vostra senyoria los fonch reportada lo die dels
12 del corrent, diuhen y representan a vostra senyoria que pot vostra senyoria estar molt assegurat que la ciutat estarà sempre molt prompta
y desijosa de assistir y servir a vostra senyoria en
tot quant li serà possible. Y ab esta conformitat,
a vista del que contenia lo paper que refferí la
dita embaxada, enviaren los senyors concellers a
sercar alguns pròmens de differents confrarias
fent-los sabidors del què hauran de fer, segons
disposicions de capítol de Cort y del jurament
que vostra senyoria és estat servit manar expressar en lo refferit paper. E com aprés sien tornats,
donant las respostas en scrits, y en ellas se contenen algunas particularitats y rahons de les
quals està poch noticiosa la ciutat, ha resolt, per
est effecte, posar en mà de vostra senyoria las
còpias de ditas respostas, ço és, de algunas de
ellas, attès que casi en la substancia // 116v // venen a ésser una matexa cosa. Per a què vostra senyoria, a vista de ellas, sie servit manar fer-nos
enténdrer lo que se podrà respòndrer y fer enténdrer a ditas confrarias, assegurant a vostra senyoria que esta ciutat desija tota bona correspondència, y que se obre tot lo que serà del
major servey de las magestats divina y humana,
benefici de la Generalitat y alivio y consuelo
dels habitants d’esta ciutat.»
Dimars, a XXIIII. En aquest die, instant lo procurador fiscal del General, és estada presentada
una requesta instant lo procurador real del General al pare fra Joan Bonet com a procurador
del reverent prior y convent de Nostra Senyora
del Carme, lo acte del qual és assí cusit, signat
de lletra Y, y del thenor següent:

a. a continuació una certificació i dues súpliques transcrites a
l’Apèndix 3, pàgs. 1442-1443.
b. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
115v i 116r del trienni 1680-1683.

«Noverinta universi quod, anno a Nativitate
Domini millessimo sexcentessimo octuagessimo
primo, die vero martis, vigessima quarta mensis
junii eiusdem anni intitulata, presente et ad hec
vocato atque requisito Vincencio Gavarro, scriptore substituto, sub me, Joanne Argila, secretario
et escriba maiore Generalis principatus Cathalonie, et presentibus eciam Franciscus Torres, Francisco Mingella et dicto Vincencio Gabarro, scriptoribus Barchinone, pro testibus ad ista vocatis
specialiter et assumptis doctor Joannes Quadras,
fisci procurator Generalis Cathalonie, constitutus personaliter coram et ante presenciam reveredi patris fratris Joannis Bonet, ordinis Beate Marie de Carmelitas Calsats Barchinona, uti
procuratoris reverendi prioris conventus Beata
Maria del Carme presentis civitatis Barchinone,
personaliter reperti, in dicto monasterio et conventum, qui dicto nomine eidem obtulit et presentavit et seu per me, dictum substitutum obtulere et presentare publice, petiit et requisivit
quandam in scriptis papiri requisicionis scedulam, thenoris sequentis: «Molt bé sap o ignorar
no pot, vostra mercè, reverents prior y convent
de Nostra Senyora del Carme de la present ciutat, com en la extracció dels censals feta per los
molt il·lustres senyors deputats y oÿdors de
comptes del General de Cathalunya del trieni
1677, en jornada de 12 de juliol 1680, inseguint lo disposat en la concòrdia feta entre lo
molt il·lustre consistori dels senyors deputats y
oÿdors de comptes del General de Cathalunya,
de una, y los acrehedors censalistas de dit General, de part altre, sortejà vostra mercè en un censal, de preu de 200 lliures y pensió 200 sous,
pagadora a 20 de setembre, que tots anys rebie
sobre lo General de Cathalunya en la dita jornada, en virtut de la qual extracció se digueren y
escrigueren en la taula dels comuns depòsits de
la present ciutat de Barcelona a vostra mercè,
reverent prior y convent, en lluïció, quitació y
extinció del sobredit censal per los il·lustres senyors aleshores deputats y oÿdors de comptes
de dit General 200 lliures a solta del escrivà major de la casa de la Deputació, la qual partida
fonch intimada a vostra mercè, reverent prior y
convent. Y axí mateix, sap y ignorar no pot, vostra mercè, com per la relació feta per Joan Baptista Reverter, ciutedà honrat de Barcelona, subrogat en lo offici de racional y arxiver de la
present casa // 117v // de la Deputació, als senyors deputats y oÿdors als 15 de mars, 1681,
estigué dit censal embrassat y obligat a la solució de una partida a dit General deguda per
mossèn Miquel Tavarner, possessor que fou de
dit censal, que pren summa de 120 lliures per
las causas y rahons contengudas y expressadas

Los deputats y oÿdors de comptes del General
del principat de Cathalunya diuen y representan
a vostra senyoria que, ab lo paper de // 118v //
embaxada per part de vostra senyoria reportada
a vint-y-tres del corrent mes de juny, han vist
confirmada y repetida la inobediència del officials de difarents confrarias, no volent prestar lo

a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
116v i 117r del trienni 1680-1683.

a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
116v i 117r del trienni 1680-1683.
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llargament en dita relació, la qual se troba en lo
dietari del trienni 1680, sots jornada de 24 de
mars de 1681, còpia de la qual se presenta y entrega a vostra mercè. Per lo que lo procurador
fiscal del General de Catalunya, en observansa
del disposat en dita concòrdia, et signanter en
los números 12, 13 y 14 de ella, requereix y interpel·la a vostra mercè, reverent prior y convent, revolte als molt il·lustres senyors deputats
del General de Cathalunya ditas 120 lliures del
preu del censal és estat dit y escrit per dits senyors deputats y oÿdors de comptes, en lluÿció
y extinció del censal dalt expressat en lo qual
fou extret en sort vostra mercè, reverent prior y
convent, en dita casa de la Deputació, en solució y paga de dita partida està dit mossèn Miquel Tavarner continuat en los llibres de Vàlues
de la casa de la Deputació per les causes y rahons contengudes en dita relació per dit racional feta. Y perquè ignorància al·legar no puguen
se li fa la present interpel·lació, requirint al notari ne lleve acte.» Copia cuius eidem tradidit et
liberavit quam accepit et penes se retinuit quaquidem papiri requisicionis scedula sic ut predicitur oblata et presentata illico. Dictus reverendus pater frater Joannes Bonet, dicto nomine,
verbi respondendo, dixit quod retinebat sibi terminum iuris ad respondendum de quibus ita per
actis dictis gestis et sequtis illico. Dictus Joannes
Quadras, dicto nomine, petit et requisivit fieri //
118r // et tradi unum et pluram publicum seu publica consimilia instrumenta, per me, dictum et
infrascriptum scribam maiorem. Que fuerunt
acta Barchinone sub anno, die, mense et loco predictis. Presente me, dicto scriptore iurato, sub me,
Joanne Argila, scriba maiore, presentibus eciam
testibus predictis ad premissa vocatis specialiter et
assumptis pro ut superius continetur.»
Dijous, a XXVI. En aquest die han enviat ses senyories al molt il·lustres senyors concellers de la
present ciutat un paper de embaxada per medi
de Joseph Sauleda, cavaller, y Joan Batista Ravarter, ciutedà honrat, aserca lo jurament que
han de prestar las confrarias, com més llargament en dit paper és de véurer, que·s assí cusit,
signat de lletra A y del thenor següent:
«Molta il·lustre senyor.

[ 1681 ]

[ 1681 ]

jurament de no fraudar los drets de la Generalitat a que estan obligats segons disposició de capítols de Cort, de nostras ordinacions y mandatos, ab pretex de inobservància dels capítols de
Cort, que disposan sobre dits juraments, essent
axí que en los llibres del General consta ab
evidència del contrari. Y encara que ab lo poderós medi de vostra senyoria no se haja alcansat
lo fi que·s desitjava, que era fer compéndrer a
dits officials quant just era lo cumplir ab tant
precisa obligasió y quant millor lo redimir-se a
la obediència per medi de la benignitat, que no
per lo rigor de execució, ab tot, no dexa de regonéxer lo bon effecte que vostra senyoria ha
mostrat, com sempre, en favor del consistori,
obrant lo que per part de vostra senyoria és estat
possible en dispensar aquest fet, assegurant a
vostra senyoria que en qualsevol ocasió que se
offeresca de servey de vostra senyoria obrarà de
igual correspondènsia, com sempre ho han
acostumat sos predecessors.»
Divendres, a XXVII. En aquest die lo magnífich
Joan Batista Ravarter, subrrogat en lo offici de
racional del General y reverent casa de la Deputació, en dit nom, fermà àpoca a (...)a // 119r //
de Agulla, ciutedà de Barcelona, encara que absent, arrendatari que fou de la Bolla de Barcelona lo trienni passat de 1677, de tots los llibres
contenguts en lo memorial que·s assí cusit, signat de lletra B, que conté poch menos que una
plana, los quals llibres té rebuts per mans de Joseph Roig, corredor de orella, altre dels arrendataris que diu ésser de dita Bolla. Essent present per testimonis Joseph Cathà y Bartran,
ciutedà honrat, y Jaume Circuns, botiguer de
sedas, ciutadà de Barcelona.
Disapte a XXVIII. En aquest die ses senyories, per
medi del senyor Joseph Sauleda, cavaller, y Joan
Bautista Reverter, ciutedà honrat de Barcelona,
han enviat la enorabona al doctor Miquel de
Cortiada de la mercè que sa magestat, Déu lo
guarde, és estat servit fer-li en nombrar-lo ab lo
càrrech de regent la Real Cancellaria del present
Principat.
En aquest mateix die me han ordenat ses senyories a mi, scrivà major del General, cusís en lo
present dietari un memorial que han tremès a la
cort de sa magestat al agent de la present casa a
effecte de que posàs aquell a la ma de sa magestat, Déu lo guarde, aserca la publicació de excomunicació contra los que defraudan los drets de
la Generalitat, com més llargament en dit memorial és de véurer, que·s assí cusit, signat de
lletra C y del thenor següent:
a. a continuació un memorial transcrit a l’Apèndix 3, pàg.
1444.
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«Senyora.
Los diputats y oÿdors de comptes del General
del principat de // 119v // de Cathalunya diuen
que estos dies passats se posaren als real peus de
vostra magestat per medi de un memorial, suplicant a vostra magestat que fos de son servey
tenir a bé y donar-se per servit de que se publicassen unas lletras de excomunicació proferida
per lo deputat ecclessiàstich, com a delegat
apostòlich, contra los que defraudan los drets
de la Generalitat del Principat. No obstant alguns reparos que per part del llochtinent general se féu enténdrer al consistori se oferian en la
matèria, ara de nou repatexan dita súplica ab lo
mateix rendiment y humilitat, posant a la real
consideració de vostra magestat la gran justificació ab que se prosegueix en aquest fet per part
del consistori, com podrà vostra magestat manar véurer en lo memorial estampat que·s posa
en la real mà de vostra magestat.
També és molt digne de la real notícia de vostra
magestat lo que ha mogut al consistori a intentar aquest medi de las censuras ecclessiàsticas,
que és lo gran abús se fa en fraudar los drets de
la Generalitat, que ha arribat a tal extrem que
sinó és usant de dit remey és casi inebitable la
total ruÿna de la Generalitat, que no té altres
rèddits que dits drets. Per que des que aquesta
cupdícia de fer semblants fraus ha condit en los
ànimos de moltas personas de la primera hierarchia d’esta ciutat, és estat tant perniciós lo
exemple par als demés que a porfia apar procuran trassas y cauthelas com executar dits fraus,
aparexent-los lícit allò que venen obrar a personas que ja per sa intel·ligènsia o ja per la soberania de sos puestos deurian excusar·o.
Lo fidel consistori sols és (...) // 120r // segons
ho tenen jurat sos consistorials, lo qual és mirar
per lo bé, utilitat y conservació del General. Y
esta consisteix en la cabal exacció de sos drets,
dels quals despenyar lo tenir medis ab què poder acudir al real servey de vostra magestat y
defensa del Principat, de hont lo procura lo
consistori. Medis com a valorar los drets del General no·s pot duptar que ha de ser molt del real
agrado de vostra magestat, havent de redundar
en benefici de son real servei, tenint lo consistori més que rendir als reals peus de vostra magestat.
Ni a la soberana comprehensió de vostra magestat se pot ocultar ser trasa cauthelosa lo que la
segassitat de alguns ha volgut inventar, dient
que de la publicasió de ditas censuras se podria
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
118v i 119r del trienni 1680-1683.

seguir perturbar-se los ànimos y enredrar-se las
conciencias de molts. Perquè, senyor, los que
no tenen costum ni ànimo de fraudar los drets,
no·s perturberan per la publicació de las censuras per quant no podran entrar en escrúpol de
que sian compresos en ellas los que tenen costum y intensió de defraudar drets tant justament deguts, cometent un pecat mortal segons
la doctrina més segura y més seguida, poch
orror se ha de créurer que·ls farà la pena de la
d’escomunió que vista infinitament de la gravedat de la culpa.
Y puix de la publicasió de ditas censuras se han
de seguir tants grans inconvenients al real servey
de vostra magestat y a la Generalitat esta provínsia, no·s pot d’ellas témer inconvenient que
sie de // 120v // los dits deputats y oÿdors, suplican a vostra magestat sie de son real servey tenir
a bé y donar-se per servit de que·s publiquen ditas censuras, en la conformitat que estan fulminadas, com altres vegades se és executat, ordenant manant al llochtinent general y demés
ministres donen tota la assistència necessària al
consistori per tot lo que toque y concernesca a
la bona exacció dels drets de la Generalitat, segons està disposat per las generals constitucions, capítols y actes de Cort, privilegis y costums de la provínsia, que rebran a singular
marsé de la poderosa mà de vostra magestat.»
Dimars, a XXX de juny. En aquest die los reverents Francisco Gurri y Francisco Piqueras, preveres y procuradors de herènsias de la iglésia
parrochial y comunitat de preveres de Sant Miquel Archàngel de la present ciutat, consta de sa
procura en poder de Jaume Rondo, notari públich de Barcelona, a 29 de agost proppassat de
1680, en dit nom, constituïts personalment en
lo consistori de ses senyories, en sercar lo acte
de la original creació de aquell censal, de preu
300 lliures y pensió tres-cents sous, que dita reverent comunitat sortejà en la extracció de censals per los predecessors de ses senyories feta als
dotse de juliol mil sis-cents vuytanta, no han
pogut trobar aquell.

Juliol
121r

Dimars, al primer de juliol de MDCLXXXI. En
aquest die me han ordenat ses senyories a mi,
scrivà major del General de Cathalunya, cusís en
lo present dietari una certificatòria en escrits del
doctor en medicina Joan Alòs, ab la qual fa fe
com Ramon Cortada, credenser dels draps de la
Bolla de Barcelona, està continuat ab los matexos atzaques, per los quals està impedit de poder acudir a la servitut de son offici, com més
llargament en dita certificatòria és de veurer, la
qual és assí cusida, signada de lletra A.
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En aquest mateix die és estada presentada una
requesta justant lo procurador fiscal del General
al reverent prevere Martí Marsal, religiós de
Nostra Senyora de Montserrat, com a procurador del reverent abat y dit convent, lo acte de la
qual és assí cusit y signat de lletra B.
Dijous, a II. En aquest die lo noble don Bernat
de Gaver, com a procurador de la noble dona
Marianna Marí y Genovès, viuda dexada del
quòndam Francisco Marí, donsell, consta de sa
procura en poder de Ramon Vilana Perlas, notari públich de Barcelona, sots jornada de 22 de
maig proppassat del corrent any 1681, de la qual
ha feta ocular ostensió, en dit nom, constituhit
personalment en lo consistoria // 123r // de ses
senyories, ha jurat en mà y poder de ses senyories com la sobredita sa principal ha fetas las diligèncias possibles en sercar lo acte de la original
creació de aquell censal, de pensió quatre lliures
dos sous, que sortejà en la extracció de censals
per los antecessors de ses senyories feta als vint
de noembre 1679, y no ha pogut trobar aquell.
Disapte, a V. En aquest die me han ordenat a
mi, scrivà major del General de Catalunya, cusís
en lo present dietari una certificatòria en escrits
del doctor en medicina Fermí Pual, ab la qual fa
fe de com Joseph Gil, guarda ordinària de la
Bolla de la present ciutat, està detingut en lo llit
ab febra contínua, impossibilitat de poder acudir a la obligació de la servitut de son offici, con
més llargament en dita certificatòria és de véurer, que·s assí cusida, signada de lletra A.
En aquest mateix die me han ordenat ses senyories a mi, scrivà major del General, cusís en lo
present dietari una fe auctèntica del doctor en
medicina Martí Siberta, en la vila de Castelló de
Empúries populat, de com lo doctor Joseph Peronella, assessor del magnífich deputat local de
dita villa, // 123v // no está para poder venir a la
present ciutat per causa de malatia de mal de pedra, lo qual acte és assí cusit, signat de lletra B.
En aquest mateix die han rebut ses senyories
una carta de sa magestat, Déu lo guarde, en resposta de la que ses senyories li escrigueren als
deu de maig proppassat, la qual és signada de
lletra C y del thenor següent:
«El reyb.
Diputados. Por vuestra carta de 10 de mayo próximo pasado he visto las veras con que me suplicáis
a. a continuació una certificació transcrita a l’Apèndix 3,
pàg. 1444.
b. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
123v i 124r del trienni 1680-1683.
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os cumpla lo ofrecido repetidas veces en orden a
mi ida a esse Principado, respecto de haver paz,
confianza y ser mucho lo que se necesita de mi real
presencia, mayormente para obviar con mi juramento las dificultades que se promueven para admitir el de los virreyes que yo nombro para governar essa provincia. Y después de agradeceros el
celo que mostráis en esta representación, tan propria de vuestra obligación, he querido deciros que
si bien ahora, como insinuáis, cessa el inconveniente de la guerra, se ofrecen otros o mayores reparos en el estado presente que imposibilitan el
hacer esta ni otra jornada alguna, mayormente
con el motivo más importante de hallarme sin la
sucesión, de que tanto necessita no sólo esta monarquía sinó la Christiandad toda. Y no obstante esto, puedo aseguraros que desseo mucho honrrar y consolara //124r // esse Principado en lo que
solicitáis, siempre que lo permitieren los grandes
inconvenientes que se reconocen por el amor que
me deven tan fieles vasallos, creyendo también
que por vuestra parte, a vista de las consideraciones referidas, obraréis en qualquier tiempo y en
todas las ocasiones que se ofrezcan con la fineza
que vosotros y vuestros antecessores havéis acostumbrado hasta aquí, de que me daré por muy
servido y lo tendré en memoria para favoreceros
en lo que os tocare. Dada en Madrid a XXVIII de
junio de MDCLXXXI. Yo, el rey.

mitja escala. Y després de feta orasió a la capella
que per dit affecta havian manat adornar ses senyories se encaminaren a la Salaa // 125r // dels
Reys, a la porta de la qual que itx al terraplè. Lo
reberen ab massas altas, los senyors oÿdors ecclessiàstichs y real y los demés senyors consistorials lo reberen fora la porta del consistori. Posaren-lo en mitg los senyors deputats ecclesiàstich
y militar, y al entrar a la sala del consistori, no
obstant se li féu cortesia, entrà primer lo senyor
deputat ecclessiàstich, després lo dit senyor regent, seguidament lo senyor deputat militar y
los demés senyors consistorials. Després asentaren-se ab set cadires en sírculo fora del doser en
mitx de la sala, ço és, lo senyor deputat ecclessiàstich a la cadira del mitx, lo senyor regent a
mà dreta y lo senyor deputat militar a mà esquerra. Los demés senyors consistorials estigueren assentats per son orde, ço és, los senyors deputat real y oÿdor militar a la part del senyor
regent, y los senyors oÿdors ecclessiàstich y militar a la part del senyor deputat militar. Y després de haver conversat un rato, se alsaren y
acompanyaren al dit senyor regent en la forma
següent: tots los officials per son orde devant,
després de ells los magnífichs assessors y advocat fiscal, després las massas, després los demés
senyors consistorials ab lo senyor regent. Y lo
acompanyaren fins a la porta, a hont lo reberen
los senyors oÿdors ecclessiàstich y real, y continuant lo dit acompanyament los dits senyors
oÿdors, ab las massas, lo acompanyaren fins al
cap de la escala, los magnífichs assessors y advocat fiscal fins al replà de aquella, y los demés officials fins a la entrada al peu de dita escala. Nostre Senyor lo dexe asertar en lo govern.

Petrus Preses. Vidit Michael de Çalva. Vidit Xulve, regens. Vidit Marchio de Castelnuovo. Vidit
Pastor, regens. Franciscus Izquierdo de Berbegal,
secretarius.»
En aquest mateix die me han ordenat ses senyories a mi, scrivà major del General, cusís en lo
present dietari uns procehiments fets per Jaume
de Guitart, cavaller, veguer de Gerona, contra
los cònsols de la vila de Tossa de dita vegaria,
los quals procehients encontran ab las generals
constitucions. Y la // 124v // requesta presentada
al dit Guitart per part de dits cònsols, junt ab
dos respostas per dit Guitart, veguer predit, donades, y revocació de dits procehiments, los
quals papers són quatre, signats de números 1,
2, 3, 4.

125v

Dimars, a VIII. En aquest die és vingut en la present casa de la Deputació, a las deu horas del
matí, lo molt il·lustre senyor regent don Joseph
Rull, a effecte de despedir-se de ses senyories
per anar en la cort de sa magestat, que Déu
guarde, a exercir son càrrech de regent del Consell Supremo de Aragó. Fonch rebut al venir per
los officials de la present casa al replà de la escala, per los magnífichs assessors y advocat fiscal a
a. a continuació una certificació transcrita a l’Apèndix 3,
pàg. 1444.
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Dijous, a X. En aquest die s’és partit de la present ciutat per cafers seus propris lo il·lustre senyor deputat militar.
Disapte, a XII. En aquest die me han ordenat ses
senyories a mi, scrivà major del General, cusís
en lo present dietari una relació del doctor en
medicina Jacintho Blanch ab què reffereix com
la malaltia del magnífich Francisco Marí y Genovès ha durat des de vint-y-tres de abril proppassat de mil sis-cents vuytanta-hu fins lo die
present, com en dita relació és de véurer, que·s
assí cusida, signada de lletra A.
En aquest mateix die me han axí mateix ordenat
a mi, dit scrivà major, cusís en lo present dietari
una carta que han rebut de sa magestat, Déu lo
guarde, a qual és signada de lletra B y del thenor
següent:

a. a continuació quatre documents transcrits a l’Apèndix 3,
pàgs. 1445-1449.

«El reya.
Diputados. Haviendo visto lo que representáis en
elb // 126r // memorial y papeles que en vuestro
nombre se me han dado acerca las censuras que
con parezer de theólogos y abogados havéis determinado fulmine el diputado ecclessiástico, como
juez delegado apostólico, en virtud de la bulla de
la santidad de Clemente Séptimo y ejemplares
que se hallan de los años 1610 y 1618, de haverlo
ejecutado assí por lo pasado contra los que defraudan los drechos de essa Generalidad, por lo mucho
que se necesita deste remedio a causa de lo que
cada día se van disminuyendo los dichos drechos,
de manera que no havrá quien quiera arrendarlos, diciendo, juntamente, como estando para pública la excomunión se os hizo entender por medio
del canceller, de orden del duque de Bournonville, mi lugarteniente y capitán general, se suspendiese el promulgar las censuras porque se me
havía de participar antes este negocio. Y me suplicáis que, atendiendo a las razones que os assisten para fundar estos procedimientos, sea servido
de tener a bien que se publiquen dichas censuras,
en la conformidad contenida en las letras que
acompañan dicho memorial. He resuelto agradeceros la atención que havéis tenido en darme
quenta desta materia, la qual quedo mirando
con particular cuydado para tomar la resolución
que convenga. Y en el interior os encargo que no
hagáis novedad en lo observado hasta ahora, que
assí conviene a mi servicio. Dada en Madrid, a
III de julio, MDCLXXXI. Yo, el rey.

Dimars, a XV. En aquest die és tornat en lo consistori de ses senyories lo il·lustrea // 127r // senyor deputat militar, lo qual era anat fora la present ciutat.
Dijous, a XVII. En aquest die me han ordenat a
mi, scrivà major del General, cusís en lo present
dietari una certificatòria del doctor en medicina
Jaume Fontana ab la qual fa fe com Christòfol
Vinyals, guarda ordinària de la Bolla del General
de la present ciutat, persevera en la desgana inveterada per no poder acudir al exercici de son
offici des de quatre de abril proppassat, que féu
la última relació, fins a set de maig també proppassat, que·s posà en cap lo dit offici Nicolau Ferrer, cotoner, com a procurador de dit Vinyals,
com més llargament en dita certificatòria és de
véurer, que·s assí cusida, signada de lletra A.
En aquest mateix die lo licensiado Hierònim
Vilarrubia, constituït personalment en lo consistori de ses senyories, ha jurat com havent fetas las degudas diligènsias en sercar los actes de
las originals creacions de aquells set censals en
què sortejà en la extracció de censals per ses seyories feta als quinse de maig pròxim passat de
1681, no ha pogut trobar los dits actes.
127v

Divendres, a XVIIII. En aquest die han enviat ses
senyories al senyor llochtinent y capità general
de sa magestat, que Déu guarde, en aquest
Principat, dues proposicions de subjectes per la
provisió del offici de tauler del General de la
part de Tarragona, la una per lo interim que sa
magestat pren resolució en la provisió de dit offici y la altre per la dita provisió, per ésser altre
dels officis del General que passa lo salari trenta
lliures quiscun any. Los quals memorials són
assí cusits signats de lleras B et C.b

128r

Dimecres, a XXIII. En aquest die lo reverent pare
fra Bernat Capella, procurador del prior y convent de Sant Gerònim de la vall de Batlem, àlias
de la Murtra, territori de Barcelona, consta de la
procura en poder de Joseph Güell, notari públich de Barcelona, sots jornada de 28 de agost,
1677, de la qual ha fet ocular ostensió, en dit
nom, constituït personalment en lo consistori
de ses senyories, ha jurat com havent fetas las
degudas diligènsias en sercar lo acte original de
aquell censal de preu y proprietat dos-centas
lliures, en què sortejà lo dit convent de la extracció de censals feta per los predecessors de
ses senyories, als dotse de juliol, 1680, y no ha
pogut trobar aquell.

Petrus Preses. Vidit Michael de Çalva.Vidit Xulve, regens. Vidit marchio de Castelnuovo. Vidit
Pastor, regens. Franciscus Izquierdo de Berbegal,
secretarius.»
126v

En aquest mateix die me han ordenat ses senyories a mi, dit scrivà major del General, cusís també en lo present dietari una relació del magnífich
racional del General y present casa de la Deputació aserca de aquells set censals: lo un, de pensió
113 sous, pagador als 13 de janer; altre, pensió
13 sous, pagadora als 19 de mars; altre, pensió
46 sous, en poder al primer de juny; altre, pensió
12 sous, pagador als 19 de juliol; altre, pensió
63 sous, pagador al primer de juny; altre, pensió
120, pagador a 2 de agost; y lo altre, pensió 151
sous, pagador al primer de octubre, que Hierònim Vilarrubia, studiant en lleys, sortejà en la extracció de censals per ses senyories feta als dotse
de maig proppassat del present corrent any
1681, la qual relasió és signada de lletra D.
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
125v i 126r del trienni 1680-1683.
b. a continuació una certificació transcrita a l’Apèndix 3,
pàg. 1450.
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a. a continuació una relació i una certificació transcrites a
l’Apèndix 3, pàgs. 1450-1452.
b. a continuació dos memorials transcrits a l’Apèndix 3, pàg.
1452.

[ 1681 ]

[ 1681 ]

En aquest mateix die, havent ses senyories donat orde als corredors del General que per a las
obras de la Drasana que de present estan encantant-se, tant de mestre de cases com de fuster,
offerissen axaus ab report, Joseph Iglésias y Joseph Saurina, corredors predits, han fet relasió
en lo consistori de ses senyories que los contrahents se’n anaren, no volent enténdrer en la dita
obra ab los dits axaus ab report sinó en la forma
acostumada. E ses senyories, desitjant effectuar
lo preu fet de ditas obras, per estar a bon punt,
han ordenat a dits corredors suspenguessen la
offerta de dits axaus ab reports.

Primo, unas faldillas y giponet y mànegas de escot negre, que se estaven cusint, y nou palms de
escot negra, que se estavan cusint, ha près de
casa Raphela, sastre de Argentona.
Ítem, un plegador ab una tela ordida de seda
negra que no ha de texir, tres palms y mitg de
alafaya trenada de filadís blanch, y per a texir
vit-y-nou canas y mitja, haprès de casa de Joseph Seurina, valluter.
129v

En aquest mateix die y poch après, los dits Joseph Saurina y Joseph Iglésias, corredors del
General, han fet relasió // 128v // a ses senyories
com, havent encantat y subhastat per los llochs
acostumats de la present ciutat y posadas las
acostumadas llanternas lo preu fet dels dotse
archs que se han de fer per compte de la Generalitat en la Drasana de la present ciutat, no havien trobat qui per manco preu fes la obra de
mestre de cases que Joseph Rossell, mestre de
cases, lo qual havie offert fer la dita obra per
preu de mil sis-centas setanta-sinch lliures, ab
vint-y-sinch lliures de axaus; y la de fuster que
per manco preu la fés que Francesch Jové, mestre fuster, lo qual havie promès fer-la per preu
de nou-centas lliures, ab sinquanta lliures de
axaus. Als quals és estat llliurat lo preu fet de ditas obras ab los pactes y condicions contenguts
en la tabba, com llargament és de véurer en lo
manual corrent de la Scrivania Major.
Dijous, a XXIIII. En aquest die Joan Trulles,
mercader, ciutedà de Barcelona, constituït personalment en lo consistori de ses senyories, com
a procurador dels majorals y Bossers de Sant Nicolau Bisbe, fundador en lo convent de Sant
Francesch de la present ciutat de Barcelona,
consta de la procura en poder de Jacintho Borràs, notari públich de Barcelona, als vint-y-set
de juny de 1681, de la qual ha fet ocular ostensió, en dit nom ha jurat com ha fet las diligènsias possibles en sercar los actes de la original
creasió de aquell censal de pensió disset lliures,
sis sous, que tots anys, als trenta-hu de juliol,
rebrà dita confraria sobre lo General de Cathalunya y fonch extret en la extracció per los precedents de ses senyories feta als 20 de noembre,
1679, // 129r // no ha pogut trobar aquell.
En aquest mateix die lo il·lustre senyor oÿdor
ecclessiàstich és baxat a la Llotja del mar de la
present ciutat y s’és conferit en la casa del General y en lo aposiento del receptor del fraus a
aquella a effecte de véurer y regonéxer los fraus
se havian comesos en lo present y corrent mes
de juliol. Y se han trobat los següents:
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Dimecres a XXX. En aquest dia, constituït personalment en lo consistori de ses senyories, lo
doctor Joan Ximenes y Quintana, com a procurador de Francisco Brossa y Bosch, de la ciutat
de Vich, consta de sa procura en poder de Francesch Rexach, notari públich de Vich, als divuyt
del present y corrent mes de juliol, la qual és assí
cusida, signada de lletra A, obtemperant a una
relació o vot dels magnífichs assessors ordinaris
del General de la present casa de la Deputació
continuat al peu de una súplica a ses senyories
presentada per part de dit Brossa, que·s assí cusida en lo llibre de Deliberacions corrent, en
jornada de 12 del corrent mes de juliol, ab què
declaran que poden y diuen ses senyories ordenar al magnífich racional del General y present
casa de la Deputació despedesca los papers necessaris per ésser-li feta la solta de aquellas 381
lliures, 15 sous, resultants del preu de aquell
censal que los pubills Aquilans sortejaren en la
extracció de censals per los antecessors de ses
senyories feta en lo mes de maig, 1673, ab què
lo dit Brossa llohe, approve, ratifique y confirme la fermansa per Bonaventura Brossa, pare de
dit Francisco Brossa, feta a Pere Prats, deputat
real, que fou en lo trienni 1635 debitor al General de la quantitat de 243 lliures, 6 sous, a
compliment del que estima ab sos condeputats
fonch condempnats en la visita lo dit trienni feta
en lo de 1638 per lo dit (...)b //130r // y Quintana, en lo sobredit nom, lloa, aprova ratifica y
confirma la dita fermansa per lo dit Bonaventura Brossa feta al dit Pere Prats sens ninguna derrogació de las obligacions y en lo acte primitiu
de dita fermansa continuada, ans bé, acumulant
a aquellas, permetent que sempre y quant tinga
lloch la execució de dita sentència lo dit son
principal donarà y pagarà al General las ditas
dos-centes quaranta-tres lliuras, sis sous y dos. Y
per attèndrer y cumplir las sobreditas cosas ne
obliga la persona y béns de dit Francisco Brossa
y Bosch, son principal, com a deutes fiscals y reals y ab jurament. Essent present per testimonis
Jacintho Morató y Pau Sayol, verguer de ses senyorias.

a. a continuació un espai en blanc d’uns 20 mms.
b. a continuació una certificació transcrita a l’Apèndix 3,
pàg. 1452.

En aquest mateix dia me han ordenat a mi, escrivà major del General de Catalunya, cusís en
lo present dietari una certificatòria del doctor
en medecina Pau Sabater ab la qual fa fe com la
desgana de Arasma de Lana y Fontanet, racional de la present casa, ha continuat fins a vint-ynou del present y corrent mes, com en aquella
se conté, la qual és assí cusida, signada de lletra
B.
Dijous, a XXXI. En aquest dia, constituït personalment lo magnífich Joseph Sauleda, cavaller,
subrrogat en lo offici de escrivà major del General de Catalunya, en presència dels molt il·lustres senyors deputats y ohidors de comptes del
General de Catalunya, lo senyor ohidor ecclessiàstich absent, me ha requirit a mi, Joan Ribes,
notari públich de Barcelona, subrrogat en lo offici de ajudant primer de escrivà major de dit
General, en presència dels testimonis avall
scrits, de què manàs posar en execució lo capítol
tranta de las Corts del any 1599, y de las sentèncias //130v // de visita sobre las carelas de número 13 y 24, entregava a dits il·lustres senyors deputats y ohidors de comptes de dit General lo
llibre de Deliberacions de llur trienni, per a que
aquell tingan custòdit y guardat conforme ho
ordena dit capítol. De quibus et cetera. Essent
presents per testimonis Pau Sayol y Joan Rossell, verguers de sas senyorias.
En aquest mateix die lo magnífich micer Pau
Pejoan, doctor en drets, en Barcelona populat,
attenent y considerant que de present se troba
debitor al general de Catalunya en la quantitat
de mil y sinch-centas lliuras com a altre dels
arrendataris de la Bolla de la ciutat de Manrresa
y sa col·lecta y del arrendament fet en lo trienni
proppassat de 1677, y de resta del preu de dit
arrendament, per la qual quantitat està detingut
en los càrcers de la present casa de la Deputació,
y axí mateix, attenent y considerant que ab provisió feta per los magnífichs assessors y advocat
ordinaris del dit General als nou de juny proppassat, en la causa que lo procurador fiscal del
dit General aportà contra dit doctor Pau Pejoan, y per las rahons y causas en dit procés y provisió respective contengudas, fonch provehida
execució rigurosa en la persona y béns de ell, dit
doctor Pau Pejoan, per la qualitat de dos mília
lliures, que juntas ab las ditas mil y sinch-centas
lliures, fan la suma de ditas tres milia y sinchcentas lliures, per la qual quantitat y per ser relaxat de ditas càrcers, en las quals, com està dit,
estave detingut, presentà una requesta lo die
present als molt il·lustres senyors deputats y ab
ella a ses senyories fossen servits relaxar-lo de
llurs càrcers // 131r // donant-li tota la present
ciutat per presó, offerint per dit effecte donar las
fermansas que en dita suplicació estan espesifi499

cadas y baix se continuaran, las quals se obligaran juntament ab dit doctor Pau Pejoan y sens
ell, que sempre y quant dit doctor Pau Pejoan
fos requerit en sa casa o per pública proclama se
tornaria posar en los dits càrcers de la present
casa de la Deputació, obligant-se ditas fermansas per la quantitat respective y en lo modo y
forma que baix se continuarà. Y dits molt il·lustres diputats, attennent a dita súplica, foren servits deliberar que prestant dita manlleuta y
arrest fos relaxat de dits càrcers. Per ço, dit doctor Pau Pejouan, fent estas cosas, en quant a las
ditas mil y sinch-centas lliures, sens prejudici de
las primeras obligacions, com no·s fasse ninguna cosa ab ànimo de invocar a las primeras obligacions sinó de anyadir aquellas, y en quant a
las ditas dos mília lliures, sens prejudici de las
causa de suplicació per ell, dit doctor Pejoan de
dita promissió, interposada, de son grat y certa
sciènsia, ab thenor del present acte, convé y en
dóna fe, promet a dits molt il·lustres senyors deputats al procurador fiscal de dit General y altres
a qui specte que tindrà lo arrest per tota la present ciutat de Barcelona, y axí mateix se representarà y posarà en las ditas càrcers de la present
casa sempre que serà request en sa casa o per
pública proclama, en pena, en cas de contrafacció, de las ditas tres mil y sinch-centas lliures. Y
per major seguretat de ditas cosas ne dona per
fermansas, ço és, per las ditas mil y sinch-centas
lliures, dèbit de dit arrendament, lo doctor micer Joseph Pujades, Isidoro Famadas, notari públich, de Barcelona, Francisco Preve, notari públich real col·legiat, Joseph Fargas, // 131v //
pantiner, Francesc Lluís, tavarner y Ramon Carreras, valluter, ciutedans de Barcelona. Los
quals juntament, ab lo dit llurs principal y assoles, en quant a la dita quantitat de mil y sinchcentas estaran tinguts y obligats. Y en quant a la
dita quantitat de dos mília lliuras dóna las fermansas següents: és a saber, lo magnífich Rafel
Joan Càrcer y Massó per la quantitat de doscentas lliures, Francesc Xiquit, notari causidic,
per altres dos-centas lliures, Francisco Fonolleda per altres dos-centas lliures, Gaspar Quingles, sastre, per altres dos-centes lliures, Pere
Berenguer, valluter, per altres dos-centas lliures, Joseph Fargas, per altres dos-centas lliures,
Joan Sarget, pagès de la vila de Cardona, per
quatre-centas lliures, Anton Boix, scrivent de
dita vila de Cardona, per dos-centas lliures,
Matheu Sentí, ciutedà honrat de Barcelona, y
Francisco Avella, notari públich de Barcelona,
per cent lliures quiscú de ells. Totas las quals sobreditas fermansas, ço és, dit doctor Joseph Pujades, Francisco Preve, Joseph Fargas, Francisco
Luís Tavarner y Ramon Carreras, acceptan lo
càrrech de dita fermansa y prometen que juntament ab llur principal y quiscú de ells asoles, en
quant a ditas mil y sinch-centas lliures, seran

[ 1681 ]

[ 1681 ]

tinguts y obligats Y los dits Rafel Joan Càrcer y
Massó, Francesc Xiquit, Francesc Fonolledas,
Gaspar Quingles, Pere Berenguer, Joseph Fargas, Joan Sarget, Anton Boix, Matheu Sentí y
Francesch Avella acceptan axí mateix lo càrech
de dita fermansa y prometen que juntament ab
lo principal y sens ell quiscú per la quantitat que
respectivament // 132r // sobre se són obligats
pagar seran tinguts y obligats. Y per attèndrer y
cumplir las ditas cosas totas y sengles en lo
modo y forma dalt refferits ne obligan llurs personas y béns y de quicú de ells assoles, mobles e
immobles, haguts y per haber, com a deutes fiscals y reals. Y lo dit magnífich doctor Pau Pejoan ha prestat sagrament y homenatge en mà y
poder de Jacintho Morató, altre dels verguers
dels molts il·lustres senyors deputats, debent
aquell en nom de dites senyories ab jurament
llargament.

lli, y promptament tornaria resposta al molt
il·lustre consistori.
Divendres, a VIII. En aquest die, havent tingut
ses senyories intel·ligènsia que lo excel·lentíssim
senyor marquès de Torracussa, grande de Espanya, era arribat a la present ciutat, obtinguda
primer ora per medi del síndich del General, lo
són anat a visitar-lo y donar-li la benvinguda los
molt il·lustres senyors deputats militar y real, ab
verguers ab massas, acompanyats dels officials
de la present casa, anant ab cotxes. Foren rebuts
de sa senyoria al cap de la escala de sa posada,
que era al Pla de’n Lluy, y acompanyà a ses senyories fins a la porta de dita posada.
133v

Testes firmam omniam predictorum domptis
Mathio Sentis, Francisco Avella, Anthonio Boix
et Paulo Pejoan sunt don Salvator Golorons, notarius publicus collegiatus, reverendus Josephus
Paschet, negociator, Barchinona residens, et Vincentius Gavarro, scriptor Barchinone.
Testes firmarunt dictorum dominis Pauli Pejoan, principalis, Mathei Sentis, Franciscus Abella
et Anthonii Boix, quem firmarunt Barchinona,
die decima sexta augusti presenti anni, sunt reberendus Valentinus Serra, presbiter, in ecclessia
parrochiali Beata Maria de Mari Barchinoni beneficiatus, et Hyeronimus Malet scriptor Barchinona.

Agost.
132v

Dimechres, a VI. En aquest die ha fet relasió lo
doctor Pere de Cardona, servint lo offici de síndich del General, com lo die passat, de orde del
molt il·lustre consistori, se és conferit ab lo noble don Anton de Camporrells, procurador general del senyor duch de Medinacelli, ha effecte
de dir-li, com li ha dit, que lo molt il·lustre consistori li havia enviat tres // 133r // diffarents recados sens lo present, solicitant-li la revocasió a
uns procediments contra constitucions fets per
lo governador del comptat de Empúrias. Y que
a ells havia dit de Camporrells ha respost que
procuraria satisfer al molt il·lustre consistori, venint a informar a los magnífichs assessors y advocat fiscal per los advocats, lo que fins ara no se
havie fet, y que, com lo molt il·lustre consistori
desitjava donar prompte remey a dit dany y
contrafaccions, de nou li instava lo mateix ab lo
present recado. Y que lo dit noble don Anton
de Camporrells ha respost que tractaria novament la matèria ab son cavaller y ab los advocats
del dit excel·lentíssim senyor duc de Medinace500

En aquest mateix die, a dos quarts de deu oras
del matí, lo reverent Joan Aragonès, prevere, residint en Barcelona, com aprocurador de Joan
Batista Cabases, ciutedà honrat de Lleyda, com
a obtenint lo offici de receptor del General de
dita ciutat y col·lecta de Lleyda, consta de sa
procura en poder de Joseph Monhereu, notari
públich de Lleyda, als sinch del corrent mes de
agost, la qual és assí cusida, signada de lletra A,
en dit nom, s’és constituït personalment dit
Aragonès en la present casa de la Deputació y
en lo consistori de ses senyories, a hont se trobaven los molt il·lustres senyors deputats y oÿdors, absents los senyors oÿdors ecclessiàstich y
real. Y axís constituït, ha renunciat en mà y poder de ses senyories lo sobredit offici de receptor del General de dita ciutat y col·lecta de Lleyda en favor del dit Fancisco Graulles, notari
públich de Lleyda, per ésser altre dels officis antichs y vendibles y que se poden alienar. E ses
senyories han fet de resposta que lo dit offici
duptavan fos offici vendible y que consultarian
la matèria, de quibus et cetera. Presents per testimonis Jacintho Morató, tapisser, y Pau Sayol,
flassader, ciutedà de Barcelona.
En aquest mateix die me han ordenat ses senyories a mi, scrivà major del General, cusís en lo
present dietari la còpia de una carta de sa magestat, Déu lo guarde, escrita al excel·lentíssim
llochtinent, la qual és assí cusida, signada de lletra B y dela // 134r // thenor següent:
«El reyb.
Ilustre duque de Bournonville, pariente, mi lugarteniente y capitán General. Hase vista vuestra
carta de 28 del passado en què desís como haviendo
participado a los diputados de esse Principado la
a. a continuació una procura transcrita a l’Apèndix 3, pàg.
1452.
b. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
133v i 134r del trienni 1680-1683.

última resolusión que fuy servido de tomar en despacho de 19 del mismo sobre la obligación de haber
los reparos de la atarasana y sircunstansias con
que les he concedido la grasia de los officios vendibles, os dieron el papel que remitís, acceptando con
palabras de estimasión prendimiento la merced
refferida y disiendo como acudiría luego el consistorio a dar orden se pusiessen manos a las obras
de dicha atarasana. Y ha parecido responderos
agradescáys a los diputados la promptitut que se
han ofrecido acudir al gasto de dichas obras, que
ha sido muy propio de su atensión y obligasión y jutamente les diréys que se queda formando el despacho necessario de la grasia que les he hecho de los officios vendibles. Dada en Madrid a diesyséys de
julio de MDCLXXXI. Yo, el rey.
Don Franciscus Izquierdo de Berbegal, secretarius.»
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Disapte, a VIIII. En aquest die me han ordenat
ses senyories a mi, scrivà major del General, notificàs a Jaume Arenys, botiguer de draps, ciutedà de Barcelona, altre dels arrendataris de la
Bolla de Manresa, trienni corrent, que dins
quinse dies comptadors del die present en
avant, en pena de sinch-centes lliures, pose o
fasse posar en pocessió al regent Jaume Datsire,
prevere, novament provehit en lo offici de tauler del General de la Bolla de la vila de Moyà,
col·lecta de Manresa.
Dimars, a XII. En aquest die és vingut en la present casa // 135r // de ses senyories lo excel·lentíssim senyor marquès de Torracussa, grande de
Espanya. Se ha fet ab sa excel·lència las matexas
cortesias que foren fetas al excel·lentíssim senyor condestable Colona, que són continuades
en lo dietari corrent, en jornada de 9 de maig
pròxim passat.

135v

putats y oÿdors, absent lo senyor deputat real de
la present ciutat, y axís, constituhit, ha renunsiat
en mà y poder de ses senyories lo sobredit offici
de altre dels taulers del General de dita ciutat de
Lleyda en favor de Lluís Serrat, habitant en dita
ciutat de Lleyda, per ésser altre dels officis antichs y vendibles y que poden alienar-se. E ses
senyories han fet de resposta que duptaven que
lo dit offici fos vendible, y que consultarian la
matèria, de quibus et cetera. Presents per testimonis Jacintho Morató, tapisser, y Joan Rossell, passamaner, ciutadans de Barcelona.
En aquest mateix die lo doctor en medicina Joseph Bas, present en lo consistori de ses senyories, mitjensant jurament, ha fet relació com lo
doctor Pere Joan Nin, prevere, receptor dels salaris dels magnífichs doctors del Real Consell,
està en lo llit detingut de malaltia corporal, impossibilitat de poder acudir a la obligasió de la
servitut de dit son offici.
En aquest mateix die és estat presentat en lo
consistori de ses senyories un privilegi de regent
la Real Cancellaria y //136v // Audiència del present Principat, que vacave per promosió del
doctor don Joseph Rull en regent del Consell
Supremo de Aragó, despedit a favor del doctor
don Miquel de Cortiada, dada en Madrit, als diset de juliol pròxim passat, lo qual privilegi, per
orde de ses senyories, està registrat en lo llibre
de Privilegis y Juraments de officials reals,
recòndit en lo arxiu de la present casa de la Deputasió.
Disapte, a XXIII. En aquest die me han ordenat
ses senyories a mi, scribà major del General, cusís en lo present dietari la carta de orde de sa
magestat, Déu lo guarde, escrita a vostra
excel·lència, senyor virrey, lo qual és signada de
lletra B y del thenor seguent:

En aquest mateix die s’és partit de la present
ciutat lo senyor deputat real.

«El reya.

Dijous, a XXI. En aquest die, a un quart per las
deu horas de la nit, lo reverent Joan Aragonès,
prevere, residint, en la present ciutat de Barcelona, com a procurador de Joan Turull, sabater,
altra dels taulersa // 136r // del General de la ciutat y col·lecta de Lleyda, consta de sa procura en
poder de Francesc Graulles, notari públich de
dita ciutat de Lleyda, als quinse del present y
corrent mes de agost, la qual és assí cusida, signada de lletra A, en dit nom, s’és constituït personalment dit Aragonès en la present casa de la
Deputació y en lo consistori de ses senyories, a
hont se trobaven los molt il·lustres senyors di-

Ilustre duque de Bournonville, pariente, mi lugarteniente y capitán general. Los diputados de
esse Principado me han suplicado, // 137r // en
carta de 2 del corriente, que yo sea servido demandar se les entriegue el proceso original de la
Visita que últimamente hizo el regente don Lorenço Matheu y Sanz, para guardarle en el archivo de la casa de la Diputación, como lo están los
que se formaron en las dos visitas antezedentes del
regente Villacampa y Bayetola. Y haviéndose visto esta instancia, ha pareçido, antes de tomar resolución, encargar y mandaros, como lo hago, que
oyendo sobre ella a essa Real Audiencia, me yn-

a. a continuació una procura transcrita a l’Apèndix 3, pàg.
1453.

a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
136v i 137r del trienni 1680-1683.
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forméis lo que se ofreciere y pareçiere en la matéria, para que, entendido, mande lo que conbenga. Dada en Madrid a XIIII de agosto, MDCLXXXI. Yo, el rey.

casa de la Deputació, y Rafel Llampilles, advocat fiscal de aquella, han fet relasió a ses senyories del estat de las causas que se ventilan devant
del molt il·lustre consistori fins lo die present.

Don Franciscus Izquierdo de Berbegal, secretarius. Al virrey de Cathalunya.»

Disapte, a XXX. En aquest die me han ordenat a
mi, scrivà major del General de Catalunya, cusís
en lo present dietari una relasió en scrits del doctor en medicina Joan Vern, ab la qual fa relasió
de com Joseph Blanch, altre dels verguers de ses
senyories, ha estat impedit, per causa de la enfermedat que pateix des de vint-y-vuyt de maig
proppassat fins lo die present, y axí mateix en
dita enfermedat impedit de poder acudir a la
obligasió de la servitut de son offici, com més
llargament en dita relasió és de véurer, que·s assí
cusida, signada de lletra A, a la qual se ha relasió.

Dilluns, a XXV. En aquest die lo il·lustre senyor
oÿdor militar és baxat // 137v // en la Llotja de la
mar de la present ciutat y s’és conferit en la casa
del General y en lo apposiento del receptor dels
fraus de aquella per a véurer los fraus se havian
comesos en lo present y corrent mes. Y se ha
trobat lo següent:
Primo, una cana set palms moqueals platejats.
Ítem, dos canas, quatre palms, xamallot lleonat.
Ítem, tres canas, dos pams, sargeta parda.
Ítem, unas faldillas de estamenya parda de montanya, comensadas a cusir.
Après tot per frau de Bolla de casa mestre Pere
Joan Soler, sastre.
Ítem, unas faldillas de tafetà negre, sensillas de
llustre, en las quals hi ha set tallas de cusidas,
una per a cusir, après per frau de Bolla de casa
mestre Jaume Planes, sastre.

En aquest mateix die Joseph Quintana, exactor
del General, ha fet relació en lo consistori de ses
senyories del estat que està la cobransa dels
drets dels debitors del General.a

Setembre.
139r

Dimechres, a XXVII. En aquest die és tornat en la
present ciutat, en lo consistori de ses senyories,
lo il·lustre senyor diputat real (...) anat a la ciutat de Gerona.
138r

En aquest mateix die Jacomo Leliardo, de nació
genovès, convé y en bona fe promet als molt
il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes
del General de Cathalunya, absents, qui sempre
y quant dos pessas de domàs que se han de entregar al dit Jacomo Meliardo sian venudas se
resten en lo present Principat pagarà los drets
de General y Bolla. Y per atténdrer y cumplir las
ditas cosas ne dóna per fermansas a Pere Orra,
corredor de orella, y Francesch Paÿssa, perayre,
ciutedans de Barcelona. Los quals, presents, acceptan lo càrrech de dita fermansa, conçernint y
en bona fe prometent que juntament ab dit son
principal y sens ell seran tinguts y obligats en las
cosas sobreditas. Y tots, tant principal com fermansas, se obligan ab totas obligasions, renunciacions, submissions necessàrias, scriptura de
ters, obligasió de llurs personas y béns com a
deutes fiscals y reals y ab jurament llargament.
Essent presents per testimonis los reverents Valentí Serra, prevere, y Joseph Montoriol, també
prevere, en Barcelona residints.

Disapte, a VI. En aquest die ha fet relasió en lo
consistori de ses senyories lo síndich del General de Cathalunya com lo die de air, que
comptàvem a sinch del corrent, de orde de ses
senyories, se era conferit ab lo molt il·lustre senyor canceller y senyor regent, suplicant-los, de
part de ses senyories, que si en lo informe de las
censures se oferian algunas // 139v // difficultats
o duptes los manassen reportar a ses senyories, y
juntament que quant antes estimarien se pogués fer dit informe. Al qual recado respongueren dits senyors canceller y regent que lo doctor
Aleny estava de convalesènsia, y que en anar a la
tarda se tractaria de dit negosi, que los memorials ja se eran entregats als senyors de consell,
los quals ja miraven dit memorial per a què,
tractant-se en las tres salas de dit informe, se pogués ab major brevedat acabar.
Dimars, a VIII. En aquest die, constituït personalment en lo consistori de ses senyories lo doctor en medicina Francesch Matas, ha fet relació
a ses senyories, mitjensant jurament, com lo
doctor Jacintho Gibert, receptor dels fraus y fogatges de la present ciutat, està impossibilitat ab
febre contínua impossibilitat de poder acudir a
la servitut de son offici.b

140r

Divendres, a XXVIII. En aquest die, constituïts
personalment en lo consistori de ses senyories,
los magnífichs senyors Bernardino de Puig, altre dels assessors //138v // ordinaris de la present
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Dijous, a XI. En aquest die lo magnífich Joseph
Areny, en quiscun dret doctor, constituït persoa. a continuació una certificació transcrita a l’Apèndix 3,
pàg. 1453.
b. a continuació una procura transcrita a l’Apèndix 3, pàg.
1454.

nalment en lo consistori de ses senyories com a
procurador del magnífich Thomàs Cellera, en
quiscun dret doctor, altre dels taulers del General de la ciutat de Urgell, consta de sa procura
en poder de discret Pere Dalmau, notari públich de la dita ciutat de Urgell, als 23 del mes
de agost pròxim passat, la qual és assí cusida,
signada de lletra A, en dit nom, ha renunciat lo
dit offici de altre dels taulers del General de la
dita ciutat de Urgell pura y líberament en mà y
poder de ses senyories. E ses senyories han acceptat la dita renunciació si y en quant per capítols y actes de Cort los és lícit y permès. Essent
present sper testimonis Pau Sayol y Jacintho
Morató, verguers de ses senyories.

Dilluns, a XV. En aquest die don Joseph Ferré y
Granollachs y Joan Llinàs, ciutedà honrat de
Barcelona, són anats ab embaxada, de part de
ses senyories, als molt il·lustres senyors concellers de la present ciutat, dient los fossen servits
juntar lo savi Consell de Cent per ocasió que al
consistori se li oferie representar en ell una matèria grave. E poch après, tornats que són estats
los senyors embaxadors, han fet relació que los
molt il·lustres senyors consellers havien fet de
resposta que consultarian la matèria y respondrian a ses senyories.
141v

Disapte, a XIII. En aquest die vingueren en lo
consistori de ses senyories los doctors // 140v //
Lluís de València y Jacintho Andreu de part de
la universitat literària de la present ciutat. Y després de explicat de paraula extragaren a ses senyories un paper de embaxada, lo qual és signat
de lletra B y del thenor següent:
«Molt il·lustre senyor.
La universitat literària de la present ciutat diu
que la ciutat de Barcelona, als 22 de setembre,
1662, féu una deliberació de que los doctors en
arts que seguirian la opinió thomística no se poguessen oposar a las cadiras de la matexa facultat que se destinavan per la opinió contrària. Y
axí mateix ni estos a aquellas. Y no obstant que
dita deliberació fou revocada ara novament, la
mateixa ciutat la ha revocada ab deliberació de
28 de maig del corrent any, lo que encontra no
sols ab los privilegis que de dret comú competexen als doctors, sinó que directament se oposa
als particulars concedits per los sereníssims reys
don Martín, don Alfonso y altres de gloriosa
memòria, no sols la universitat sinó als particulars graduats en aquella. Per lo que y altrament,
presentant y fent ostensió a vostra senyoria de
dits privilegis, supplica a vostra senyoria sie servit interposar-se ab sa magestat, que Déu guarde, per a que se digne no permètrer que los reals
privilegis concedits per sos gloriosos progenitors sian en manera alguna violats, en què rebran particularment a mercè de la mà de vostra
senyoria. Officius, et cetera. Altissimus et cetera.
Pere Valencia. Pinyol.
141r

Y axí mateix, han entregat dos deliberacions del
savi Consell de Cent, la una de 22 de setembre,
1662, y altre de 28, de maig, 1681, un memorial estampat presentat per part de la universitat
a sa magestat y un privilegi de doctor en philosofia, los quals papers són assí cusits, signats de
número 1, 2, 3, 4.
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Dijous, a XVIII. En aquest die lo doctor en medecina Jaume Solà, constituït personalment en
lo consistori de ses senyories, ha fet relació, mitjensant jurament, com Joan Costa, altre de las
guardias de la Bolla de la present ciutat, està en
lo llit detingut de malaltia corporal imposibilitat
de poder acudir a la obligasió de la servitut de
son offici.
En aquest die són vinguts en lo consistori de ses
senyories, ab embaxada de part dels molt il·lustres senyors concellers de la present ciutat de
Barcelona, los senyors don Joseph de Malles y
Francisco Rius Bruniquer. Y després de explicat
de paraula sa embaxada han entregat a ses senyories un paper que·s assí cusit, signat de lletra
D y del thenor següent:
«Molt il·lustrea senyor.
Dilluns, als 15 del corrent mes de setembre, los
senyors don Joseph Terré y Joan Llinàs, ciutadà, ab embaxada de vostra senyoria, de paraula feren entendre als senyors concellers que se
servisen juntar quant antes lo savi Consell de
Cent per rahó de què tenia vostra senyoria de
fer representar matèrias, la decissió de las quals
sols pertanyia al Consell. Respongué lo consistori que lo convocar-lo y juntar-lo era sempre
per negoci que tenian ja intel·ligència los senyors consellers, y entre ells practicat y discorregut lo que·s // 142r // devia proposar y en què
forma, y que no creyan se trobàs exemplar encontrari. Però que ab tot consultarian y farian
mirar dietari y mans de deliberacions, y del què
se trobaria darian avís a vostra senyoria. En esta
conformitat ho han fet mirar y platicat en lo
modo que acostuma la casa, y no se ha trobat
nota alguna en moltas sentèncias de què se hage
convocat y juntat lo Consell de Cent sens que
los senyors consellers sabessen a que fi y lo que
en ell se havia de proposar, tractar y mirar, havent-ho antes conferit entre ells. Y en negocis
graves, ab persones de gran zel y experiència,
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
141v i 142r del trienni 1680-1683.
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per ser la jurisdicció de convocar y proposar privative als senyors consellers, y no menos se ha
trobat que sempre que lo rey, nostre senyor,
Déu lo guarde, y los senyors reys, sos antecessors, de gloriosa memòria, han volgut honrrar a
la ciutat, tant en donar-los ocasions de què poguessen demostrar los desigs de servir-lo com
també en tot lo que són estats servits advertir y
ordenar a la ciutat per lo bon règimen de ella y
del demés que corra per lo cuydado dels senyors
consellers, és estat sempre, trobant-se sas magestats en la ciutat, honrrar-los noticiant-los a
boca lo que era de sa real intensió, y ausens, se
han servit escríurer als senyors consellers, expressant en las reals cartas lo que se devia obrar
en son real servey, anyadint, a més, del què contenian los reals despaigs la clàusula «de com més
llargament ho entendreu de mon llochtinent y
capitan general». La mateixa forma han observat los excel·lentíssims senyors llochtinent generals en tots los registres se han offert, sens que
se tropia haver expressat que juntassen Consell
de Cent, dexant-ho sempre a la censura y disposició dels senyors consellers, y en esta conformitat lo han juntat sempre que han judicat ser del
servey de // 142v // Déu, nostre senyor, de sa
magestat y del benefici comú. També se ha trobat que moltas ocasions, estant ja junt lo Consell per negosis de la casa, los comuns de major
suposició que resideixan en esta ciutat han enviat per lo què se’ls ocorria embaxadas al Consell, però precehia, antes de entrar, lo demanar
als senyors consellers permissió y declarar lo que
volian tractar, com també que, havent arribat en
la casa de la Ciutat embaxada dels comuns refferits, y demanant la permissió de entrar, y devian
ser tants y tals los negosis que·s tractaven en lo
Consell que no permeteren los senyors consellers entrassen a donar las embaxadas. Axí mateix, se troba haver succehit que, aprés de haver
obtinguda permissió y haver explicat de paraula
las embaxadas que reportaven, y entregades per
escrits, havent los senyors consellers conferit lo
que contenian, no las donaven per proposició,
ab què no se li votave. Y assò ha succehit ab excel·lentíssims senyor llochtinents generals y ab
personas de gran magnitut, per ser la proposició
en lo Consell jurisdicció y prerrogativa de las
gramallas y càrrech consular, a la conservació de
las quals han tingut tanta vigilànsia y cuydado
tots los senyors consellers nostres antecessors,
que ni al Consell de Cent junt no han donat
lloch ni per més votar ni proposar més que lo
donat per proposició que los senyors consellers
votant-se sobre lo contengut y ses dependèncias. Esta jurisdicció y preheminència del càrrech consular que de dret los competeix no es
tan a la voluntat dels senyors consellers ni podan arbitrar en cosa que·y encontràs, no podent
obrar // 143r // different del que ensenyan los
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exemplars de tant il·lustres personas, com se
troba ab differents centurias que han ocupat lo
càrrech consular, assegurant a vostra senyoria
que en tot lo que estarà a llur arbitre ho aplicaran ab gran gust al servey de vostra senyoria, desijant sempre la uniformitat y correspondència
de las dos casas en totas las ocasions que serà
vostra senyoria servit.»
E ses senyories respongueren a dits senyors embaxadors que veurian lo dit paper de embaxada
y tornaran resposta a dits molt il·lustres senyors
consellers.
Dissapte, a XX. En aquest die los senyors don
Joseph Terré y Granollachs y Joan Llinàs, ciutadà de Barcelona, són anats per part del consistori de ses senyories als molt il·lustres senyors
consellers de la present ciutat, y després de explicat de paraula han entregat a dits senyors
consellers un paper de embaxada que·s assí cusit, signat de lletra E y del thenor següent:
«Molt il·lustrea senyor.
Ab embaxada que per part dels senyors deputats
y oÿdors // 143v // de comptes del principat de
Cathalunya, lo die de 15 del corrent, reportaren
a vostra senyoria, de paraula, suplicant solament
a vostra senyoria fos servit juntar lo savi Consell
de Cent per ocasió que al consistori se li offeria
representar en ell una matèria grave. Se serví
vostra senyoria lo die de 18 respòndrer ab altre,
en escrits, per medi dels senyors don Joseph
Marlès y Francesch Rius y Bruniquer, ciutedà,
dient en ella que lo convocar y juntar dit Consell ere sempre per negocis de què vostra senyoria ne tenia primer intel·ligència, y practicat y
discorregut lo que en ell se devia proposar, sens
que·s permetés votar cosa sinó sobre lo proposat per vostra senyoria, per ser la jurisdicció de
convocar y proposar privative a vostra senyoria.
Y lo que se offereix dir en la resposta és que may
lo consistori ha duptat en lo que vostra senyoria
ab tanta erudisió de curiosas notícias y exemplars és força provat ab lo paper de embaxada,
antes bé, què lo tenir-ho axí comprès de que és
àrbitre de vostra senyoria lo convocar lo savi
Consell de Cent. Y lo prometer-se de la grandesa de vostra senyoria, lo que vostra senyoria és
servit després, ab dita embaxada en escrits, que
en tot lo que estarà a llur arbitre ho aplicaran ab
gran gust al servey dels senyors deputats y oÿdors, los dona ànimo per a suplicar a vostra senyoria sie servit de juntar al dit savi Consell de
Cent ab intensió de participar a vostra senyoria
lo motiu que tenian per a fer dita embaxada. Y
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
142v i 143r del trienni 1680-1683.

la matèria que havie de contenir-se, sempre que
vostra senyoria mostràs tenir gust de sa intel·ligènsia, en aqueixa conformitat participan a
vostra senyoria, que lo que se’ls offereix representar al savi Consell de Cent és que // 144r //
per part de la universitat literària de la present
ciutat se’ls ha representat lo desconsuelo en
que·s troba per occassió de què pretén que ab
alguna deliberasió presa per lo savi Consell de
Cent, en orde a la provisió de las càtredas de filosofia, sens consulta ni consentiment de dita
universitat, se li havie prejudicat a sas prerrogativas y privilegis pontificios y reals concedits,
tant al comú de dita universitat com als doctors
particulars de aquella, supplicant-los fossen servits interposar-se ab la magestat del rey, nostre
senyor, Déu lo guarde, per a què se dignàs no
permétrer que los reals privilegis concedits per
sos gloriosos progenitors fossen en manera alguna violats. Y considerant lo consistori que
esta era matèria molt grave, tant pròpria y tant
digne de ser participada al savi Consell de Cent,
y en què sa senyoria tant interessa, y desijant tenir y conservar la bona correspondència y conformitat que las dos casas de ciutat y Deputació
sempre han tingut, y és rahó y conveniènsia que
tingan, no ha volgut posar-ho en execució sense
donar-ne part a dit savi Consell de Cent. Y posant en la consideració de vostra senyoria que
porie venir lo cas en què lo indispensable de la
obligació de sos officis los constituís en precissa
necessitat de haver de obrar, cosa que pogués
tenir visos de disentiment entre las dos casas, no
podent-se negar a repetidas instànsias de dita
universitat literària, cas que justificàs contraferse a algun de sos privilegis per ocasió de dita deliberació, supplican a vostra seyoria sie de son
servey manar juntar al savi Consell de Cent, a
effecte de oyr //144v // la embaxada que per part
del consistori se reportarà, entenent que aquella
ha de restar en térmens de mera representasió y
notícia, sens que passe a ser matèria de proposició, sino és que a vostra senyoria li aparegués axí
convenir, lo que·s dexa a la acreditada direcció y
prudència de vostra senyoria, que los dits deputats y oÿdors ho rebran a particular favor de vostra senyoria.»
E poch aprés, tornats que són estats los dits embaxadors, han fet relació en lo consistori de ses
senyories de com havien explicada la dita embaxada, y que los dits molt il·lustres senyors consellers havien respost que consultarian la matèria y tornarian resposta al consistori.

sall, de pensió 120 sous, pagador a 12 de maig,
que sortejaren la reverent abadessa y conventa
// 145r // del monestir de Hyerusalem de la present ciutat en la extracció de censals per ses senyories feta als quinse de maig proppassat del
corrent any 1681, que·s assí cusida, signada de
lletra A.
En aquest mateix die ha feta relació lo doctor
Pere de Cardona, servint lo offici de síndich del
General, com, de orde del molt il·lustre consistori, se és conferit ab los molt reverent canceller
y noble regent la Real Cancellaria, a effecte de
instar-los lo despaig del informe que sa magestat, Déu lo guarde, demana aserca del fet de las
censuras contra los drets del General. Y que, lo
dit molt il·lustre consistori, com los senyors
Aleny y Caldero, als quals, junt ab dit molt reverent canceller y noble regent la Real Cancellaria,
està comès lo fer lo dit informe, havian estats
malalts, y que encara ó estave de present lo senyor Caldero, emperò que, suposat que ja que
lo senyor Aleny estave bo, que ja lo die últim de
la semmana passada era anat a consell, que procuraria esta semmana juntar al dit noble regent
la Real Cancellaria y al dit senyor Aleny per a fer
y despatxar lo dit informe. Y que lo dit noble regent ha respost que estave prompte sempre que
lo molt reverent canceller lo cridàs per lo dit effecte.
En aquest mateix die ha fet relasió lo dit don
Pere de Cardona, servint lo offici de síndich del
dit General, // 145v // com lo die de avuy, entre
las set y las vuyt horas de la nit, de orde del molt
il·lustre consistori dels senyors deputats y oÿdors de comptes, s’és conferit en la casa del senyor conseller en cap que vuy és de la present
ciutat, a effecte de dir-li, com li ha dit, de part
de dit molt il·lustre consistori, que lo dit molt
il·lustre consistori havie poch antes enviat una
embaxada de paraula y en escrits per medi de un
cavaller y un ciutedà al molt il·lustre consistori
dels senyors consellers en la casa de la ciutat, y
que no havien pogut los dits donar la dita embaxada, per haver ja trobat tancadas las portas
de la casa de la dita ciutat. Y que per esta rahó
havian resolt los molt il·lustres senyors deputats
y oÿdors fer enténdrer per medi de dit síndich al
dit senyor conseller en cap tot lo dit, y juntament donar-li la dita embaxada en escrits, còpia
de la qual és assí cusida, signada de lletra F y del
thenor següent:
«Molt il·lustreb senyor.

Dilluns, a XXII En aquest die me han ordenat a
mi, scrivà major del General, cusís en lo present
dietari una relació del doctor Joan Baptista Reverter, subrrogat en lo offici de racional de la
present casa, una relació aserca de aquell cen505
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1454.
b. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
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Per part del consistori dels deputats y oÿdors de
comptes del principat de Cathalunya, a 15 del
corrent mes de setembre, fou supplicat a vostra
senyoria ab embaxada se servís convocar lo savi
Consell de Cent a effecte de què se li offeria en
ell representar una matèria grave. Vostra senyoria fou servit respòndrer ab altra embaxada en
scrits a 18 del mateix que la jurisdicció de convocar-lo y proposar en ell era privative de vostra
senyoria, y que era precís saber vostra senyoria
primer lo que // 146r // se havie de representar,
offerint que tot lo que estaria a llur arbitre ho
aplicaria vostra senyoria al servey del consistori.
A la qual embaxada respongué lo consistori,
també en escrits, a XX del mateix mes, participant a vostra senyoria lo que tenia que representar al savi Consell de Cent, explicant tenir instànsias de la universitat literària per a
interposar-se ab sa magestat del rey, nostre senyor, Déu lo guarde, per a que no permeta se
contrafasse als privilegis de dita universitat y
particulars de aquella, als quals deuhen opposar-se una deliberació de dit savi Consell de
Cent en ordre a la provisió de las càthedras de
philosofia, supplicant de nou a vostra senyoria
se servís convocar a dit Consell de Cent. Y en las
mateixa hora respongué vostra senyoria que
conferirà la matèria y tornaria resposta al consistori. Y no obstant que vostra senyoria fins vuy
no és estat servit tornar dita resposta, han entès
que vostra senyoria havie donat orde al il·lustre
y reverent rector de dita universitat per a que
demà de matí, a las sis horas, assignàs punts per
la competènsia de unas de las càthedras de philosofia, segons la forma disposada en dita deliberació. Y havent-los, per part de dita universitat, repetit las instànsias y avisada la obligació de
sos càrrechs de obviar, ab los medis que disposan las generals constitucions de Cathalunya,
tot rompiment de privilegis, axí generals com
particulars, los ha aparegut donave notícia a
vostra senyoria per a que no estranye si, complint ab lo indispensable de la obligació de sos
officis, han de passar a obrar sens aguardar la
resposta de vostra senyoria, sinó fos que vostra
senyoria se volgués servir manar suspèndrer lo
ordre de donar dits punts, participant al consistori // 146v // la suspensió de aquell ab la brevedat que insta lo negoci, que precehint esta notícia suspendrà també lo consistori aquelles
diligènsias, a que no·s pot negar, altrament.»

se tornaria en punt a vestir y se’n aniria en casa
de la ciutat y, posat en ella, faria avisar als senyors consellers, sos companys, per a participarlos dita embaxada, procurant en què no li fos
possible de sa part lo congregar-los, y que del
què resultaria del què obraria donaria avís al
molt il·lustre consistori dels senyors deputats y
oÿdors.
Y després de passada més de una hora és vingut
en la present casa de la Deputació y consistori
de ses senyories lo síndich de la ciutat ab un recaudo del molt il·lustre senyor conseller en cap
dient que, no obstant havia fet moltas diligènsias, no era estat possible poder juntar sos companys, per què a la matinada, ab la major brevedat possible, procuraria juntar-los, y axí mateix
a altres personas que han de concórrer en la
matèria, y del que resultaria donaria avís a ses
senyories, e ses senyories respongueren que
obrarian lo que seria de major conveniència.
147r

La qual embaxada en scrits en effecte ha posat
dit síndich en mà de dit senyor conseller en cap,
dient era tot a effecte de què se servís dit senyor
conseller en cap juntar esta matexa nit, si li aparexia, al molt il·lustre consistori dels senyors
consellers per participar-los dita embaxada. Y
que lo dit senyor conceller en cap ha respost
que no obstant de ser la hora tant tarde y de nits
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Dimars, a XXIII. En aquest die són vinguts en la
present casa de la Deputasió y consistori de ses
senyories, ab embaxada de part dels molt il·lustres senyors concellers de la present ciutat, los
senyors don Joseph Marlès y Francisco Rius y
Bruniquer, ciutedà honrat de Barcelona. Y després de explicat de paraula han entregat a ses senyories un paper que·s assí cusit signat de lletra
G y del thenor següent:
«Molta il·lustre senyor.
Per medi de la embaxada de vostra senyoria reportada en escrits per los senyors don Joseph
Terré y Joan Llinàs, ciutedà, ha tingut intel·ligènsia la ciutat del què tenia vostra senyoria
que representar al savi Consell de Cent, y estimant en primer lloch la honra y mercè se serveix
fer vostra senyoria al il·lustre consistori, del qual
se deu promètrer vostra senyoria las degudas
atencions y que no·ls excediria lo savi Consell
de Cent en los desitgs de servir a vostra senyoria, passaran a dir y representar a vostra senyoria
lo que judican és de sa obligasió posar en la notícia de vostra senyoria.
Del contengut en lo refferit paper que comprèn
la embaxada de vostra senyoria, venen a inferir
que las matexas personas que per ciutat han donat per certas y assentadas unas màximas o proposicions en lo tocant al govern y règimen d’esta universitat hauran acudit al molt il·lustre
consistori de vostra senyoria y entaulat lo mateix. // 147v // Y per a què conste quant falta de
notícias estan o si las tenen las desimulan y
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
146v i 147r del trienni 1680-1683.

quant se apartan de la realitat del fet, se diu lo
següent:
Que la universitat és fundada y erigida per la
ciutat en virtut de privilegis reals concedits als
consellers y pròmens, com de dits privilegis
consta plenament; que també la ciutat, per autoritat pontifícia, bulle del pontífice Nicolau
Quint, que estos privilegis y bulla són concedits
a la ciutat y no a la universitat, la ciutat la formà
y fundà, fent aquellas ordinasions que·s judicaren més convenients, y les ha anades corregint
mudant y millorant segons las ocurrènsias del
temps.
Que donà la forma al cos de la universitat y declarà de que·s componia y qui feya lo consell general de ella, anomenant al reverent bisbe de
Barcelona per canceller; y que fos lo cap lo segon lloch al prior de Santa Anna, lo tercer al
rector, lo quart al racional y després als quatre
col·legis, segons la graduasió de ells. Estos són
los que fa y representan la universitat, y se veu
en tots los actes públichs en què deuhen concórrer, tant en negocis com en vingudas dels senyors reys, archabisbes y bisbes y altres funcions, y a estos especta lo consell general.
Veritat és que la mateixa ciutat, ab lo capítol 10
de las ordinacions de 20 de agost, 1638, disposà que per quant seria treball que per tots los
negocis se hagués de juntar lo consell general //
148r // se formàs un consell ordinari y particular,
constant de vint-y-quatre doctors, sis de quiscun col·legi, los quals en los negocis menos graves de la universitat poguessen resòldrer lo que
lo rector y vicerector en son cas deurian fer.
En diffarents temps y ocasions ha anat la ciutat
erigint las càtedras de totas las facultats, ara de
una manera y després de altra, y en las de philosofia se ha variat per quant en lo any 1559 ne
erigí tres, en lo de 1596 las aumentà fins a sis,
després tornà a tres y últimament a sis, ab ordinasió que haguéssen de llegir opinions encontradas en quant seria possible, com consta ab
diffarents ordinacions.
Reponegués gran abús en la observansa d’estas
ordinacions, volent dir que bastava, encara que
se llegís una matexa opinió en totas las sis cadiras, que se encontrassen uns ab altres ab alguns
articles o qüestions. Y com d’eixa manera no·s
conseguís lo fi a que se eran erigidas las sis cadiras en 22 de setembre, 1662, se feran unas novas ordinacions, y entre ellas se donà a la cabal
interpretació per lo savi Consell de Cent, com
se devia enténdrer lo de haver de llegir opinions
encontradas los que havian de pujar a las competèncias y en què forma, com més llargament
en ditas ordinacions està expressat, los quals es507

tan en sa forsa y valor per no ser-se may revocades i poder-se revocar, per lo que seguidament
se dirà la disposició de las refferidas ordinacions
y interpretació de la del modo de llegir opinions
encontradas, per no ser de gust de tots, com en
las més de las ordinasions y redressos, no sols de
la universitat però de los comuns majors va succehint, // 148v // ocasionà que alguns anaven introduhint en lo donar votar y provehir las cadiras de philosofia cosas que redundavan en
deservey de las magestats divina y humana y del
públich, si bé la ciutat acudia per sa part al remey. Però la gran Christiandat y zel del senyor
rey Felip Quart, de gloriosa memòria, volent
evitar semblants danys ab real despaig, que per
via del Supremo de Aragó, en jornada de 19 de
juny, 1665, ordenà y manà que las cadiras de filosofia se votassen ab lo modo y forma contenguda en lo real despaig, còpia del qual va junt
ab est paper de número 1. Y encara que en las
còpias dels reals despaigs, venint de Madrit, no
si tròpia sinó la firma de sa magestat de mà del
secretari y a fe del secretari, ab tot, com alguns
estavan sens estas noticias, encara que tant vulgars, ha aparegut posar en la còpia las firmas,
per a que resten assegurats de què la ciutat té
gran atenció en lo modo de rébrer y admètrer
los ordes sens necessitar de consultar-los, ab lo
que·s veu no podian donar bon parer, no essent
noticiosos del modo de despaig de sa magestat.
Vist lo contengut en lo real despaig referit, resolgué la ciutat fer representació al excel·lentíssim senyor llochtinent general, que aleshores
era lo senyor don Vicente Gonzaga, de alguns
reparos que·s consideravan, per a que fos servit
sa excel·lència manar-los premeditar y honrar a
la ciutat, representant-los a sa magestat. Y offerí
en la representació que féu ab embaxada a sa excel·lència als 12 de juliol, reportada en escrits
per lo noble don Francisco // 149r // Sala y
mossèn Francisco Móra y de Marimon, que no
donaria lloch ni permetrias que las ordinasions
fetas en lo any 1662 se revocassen ni mudassen
en res ni en part, y axí mateix offerí en dita embaxada que si las rahons no eran de efficàsia,
que sempre que sa magestat o sa excel·lència ordenàs, se posaria lo real decret en embaxada en
la refferida jornada de 12 de juliol, 1665, y la
resposta que féu sa excel·lència que·u representaria a sa magestat, que axís mateix còpia d’ella
ab lo present se posa en mà de vostra senyoria,
de número 2, ab què ditas ordinacions no pugueren ser revocades. Y per est respecte no·s feu
may revocació de ellas, com axís consta, fent
novedat lo dir-se en un paper imprès que dita
ordinació era revocada en lo any 1677, tractantse de redressar en moltas cosas la universitat. Y
havent-se format un llarch paper se porrogà la
deliberació, dient, emperò, que en las cadiras de
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filosofia se pogués pujar sens estar restrets a opinions.
Ab est motiu entraren novament en voler llegir
los cathedràtichs a llur modo, sens observar las
refferidas ordinasions, abusant d’ellas casi en
tot, lo que motivà que en las visitas que tres vegades cada any han de fer los senyors consellers
ab intervensió de la junta de universitat se renoguegue lo grave dany, y platicant-se diffarents
ocasions lo remey se podria donar als 26 de
mars del any corrent, se resolgué fer-se un paper
per a què·s proposàs en lo Consell de Cent, com
en effecte, format aquell, se donà per proposició
als 28 de maig proppassat, contenint lo que serà
estat servit manar véurer en las // 149v // ordinacions impresas al últim del paper se ha fet imprimir de orde de la ciutat.
De algunas d’estas ordinacions intentaren recòrrer alguns catredàtichs de philosofia del consell
ordinari, vulgo dit de trenta-sis, sens reparar de
què de las deliberasions y ordinasions fetas en lo
savi Consell de Cent no·s recorra ni pot recòrrer
a dit consell ordinari, com axí estiga disposat
per real privilegi y ser-se sempre observat en exa
conformitat. Tras tot, los dits catredàtichs, ab
motiu de injustícia, recorregueren a la Real Audiència en la tersera sala, y en aquella causa han
articulat sobre las voluntàrias y mal fundadas
pretensions. Y la ciutat opposà la excepció de
inevocabilitat per las causas y rahons en la articulata contengudas, y esta causa va corrent, en
la qual sols per ara se pot tractar de si podian haver corregut o no. Y en cars que lo recors tingués lloch de aquellas ordinacions o statuts fets
als 28 de maig, de les quals ells se gravaven, y en
la súplica ni en la causa no·s tracta del decret cotat a votar las càtedras.
Estant corrent esta causa, lo excel·lentísim senyor duch de Bournonville, llochtinent general,
scrigué als consellers, en diada de 18 de juliol
passat, remetent-los una còpia de un despaig de
sa magestat, Déu lo guarde, la data als 3 de juliol del corrent any, ordenant, en execució lo
contengut en lo precalendat despaig del senyor
rey Felip Quart, dels 19 de //150r // juny, 1665,
vent los concellers lo substancial del despaig de
sa excel·lència, lo qual és despachat per lo Supremo Consell de Aragó, com consta ab la còpia autèntica número 3, y no per càmera, com
ab un memorial que va corrent en nom del rector y claustro de la universitat se diu equivocasió gran, tant en lo dir era lo despaig per càmera
com en presuposar que en lo Supremo Consell
de Aragó se despatxàs negoci algú per càmera,
que tal despaig en ell no·s trobarà. Y és de notar
que visqués lo autor del memorial sens notícia,
tal y que ab eix pretext amontonàs rahons per
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dir se faltava al curs ordinari. Y havent-se trobat
que lo reial despaig de 3 de juliol passat remés
ab sa excel·lència era orde per a què sa excel·lència manàs a la ciutat se executàs en tot lo del any
1665 se mirasen las mans de deliberacions y dietaris de la casa de aquells anys, ab facilitat trobaren la resolució y representació que se era feta al
excel·lentíssim llochtinent general, y que axí
no·y havie res més que obrar sinó lo obehir. Per
lo que la ciutat, ab madur consell y premeditasió, resolgué se cumplís y obeís lo que sa magestat ordenava, attès era ja tant antecedentment
resolt y offert. Feta esta diligènsia notificaren ab
acte al rector de la universitat los reals ordes y
deliberasió de la ciutat, per a què obràs en son
cas, com sa magestat ordenava. Respongué lo
rector que obehiria y ho posaria en execució, y
aleshores se tornà resposta a sa excel·lència, noticiant-lo de tot. Y juntament se li entregaren
auctènticas la deliberació, notificació al rector y
sa resposta, y se escrigué al rey, nostre senyor,
en diada de 20 de agost, representant lo obsequi y rendiment degut // 150v // a sos reals ordes, y que la ciutat havia desposat se cumplís ab
tot lo que contenian. Y també se posaren en las
reals mans de sa magestat las ditas cosas, resolució de la ciutat, notificació al rector y sa resposta, y sa excel·lència ab carta acompanyà la de la
ciutat, representant a sa magestat lo zel ab que
obrava esta ciutat en son real servey.
Se digué després que lo rector, no obstant la
resposta per ell feta, la qual no conté condició
alguna, volgué juntar los quatre consiliaris que
la ciutat li té assenyalat ab diffarents ordinacions
per a comunicar ab ells aquells negocis que·s
podan offerir de dubietat, sobre los que no té la
ciutat previnguts ab las ordinacions. Y essent
cert que lo present no la tenia ni pot ser dels que
poden admètrer interpretació, per ser la real intensió de sa magestat ben expressada en sos reals ordes y també en la ressolució de la ciutat, ab
tot, proposà als consiliaris lo tocant a formar las
llistas dels doctors en los llibres que·s mencionan. Y lo primer vot resolgué se posasen los reals ordes de sa magestat en execució, però los
tres anyadiren al vot de què la forma del disposar los llibres se comunicàs a la Vintiquatrena,
que és la junta que ja se ha dit, per a que no·s
tingués de ajuntar la universitat y consell general per tots negocis. Y havent-se ajuntat la Vintiquatrena y feta proposició, sols del que havian
resolt la major part dels tres consiliaris, se trobà
ésser-se’n passats ab la resolució a cosas majors
y molt distants del què devian tractar, y entre altres lo posar-se’n a deliberar y gastar //151r // lo
nom de la universitat quant és constant y patentment se veu que la universitat no la fa la
Vintiquatrena, com està ja dit, ni podan en
aquella tractar-se matèrias graves. Y en tot cas,

aquellas que demanan de ordes reals eo ordinacions de la ciutat, encara que en lo memorial
que és exit en nom de rector y claustro de la
universitat se van donant per constants algunas
proposicions, que ab la resposta serà ben patent
quant extraviadas van del fet y distants dels privilegis actes y ordinacions que són las forsas dels
comuns y no las subtilitats de rahons.
Tot lo contengut en est paper és lo fet, sens
apartar-se un tilde del que ha passat, y per a major informació quant vostra senyoria la volgués
constarie tot ab actes, y encara que las rahons
que alguns han ponderadas y podrà ser las hauran representadas a vostra senyoria sean tant
sens fonament, ab tot, la ciutat, desitjant lo
asert de totas sas resolucions y que sos ordes vajan sempre acompanyats ab la summa justificació, ha fet mirar tot lo concernent a las matèrias
que·s comprenan en est paper, y no han trobat
que alguna de ellas tinga dependènsia de constitucions, capítols de Cort ni usatges antichs, antes bé, totas son pròprias y peculiars de la casa, y
que aquellas las ha sempre regidas y governadas
ab las ordinacions que las ocurrènsias del temps
han demanat. Y no ha encara tingut la ciutat
notícia que la universitat que eugí la ciutat en
los anys passats, tingué concedits privilegis alguns, ans bé, està subjecta a las visitas de la ciutat, a las resolucions y ordinacions fetas y que en
havant se deuran //151v // fer, y per a manifestasió de quant desitja servir a vostra senyoria y
conservar la bona correspondencia y unió de las
dos casas, volent-ho vostra senyoria ho farà
constar tot.
Y posa també en la gran comprehensió de vostra
senyoria lo empenyo en que·s troba la ciutat,
vinculat en primer lloch a la deguda venerasió y
obediènsia als reals ordes de sa magestat, los
quals en la subjecta matèria venen ya de anys
passats en la forma expressada en la representació se feu al excel·lentíssim senyor llochtinent
general en lo any 1665, lo haver escrit al rey,
nostre senyor, representant-li la ressolució presa, remetent los papers auctèntichs, lo haventho també reportat al excel·lentíssim senyor
llochtinent y ésser estat servit a sa excel·lència
participar·o a sa magestat. Totas estas considerasions que aportan en si tanta forsa y comprenan altres conseqüènsias tenen exclosa a la ciutat de poder innovar, cosa del què resta resolt
sens nou orde de sa magestat. Y desitjaria poder
tenir libres sas accions per a condecendir al que
vostra senyoria se serveix insinuar en la referida
embaxada, assegurant a vostra senyoria que may
lo intent és ni serà de que·s falte en cosa que pogués donar visos, de què vostra senyoria entràs
en la especulació d’ellas per rahó del puesto de
vostra senyoria, que en la conservasió de tot lo
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públich interessa esta ciutat, lo que dexa a la
comprehensió de vostra senyoria. Y ab exa conformitat trobarà sempre molt attenta a la ciutat
y desitjosa dea // 152r // servir a vostra senyoria
en quant serà possible, y los negocis donaran
permissió.»
Y axí mateix ha entregat a ses senyories tres papers que són assí cusits, signats de números 1,
2, 3.
En aquest mateix die, una hora després, poch
més o menos, és vingut en lo consistori de ses
senyories lo síndich de la casa de la present ciutat en Barcelona y ha entregat a ses senyories, de
part de dits molt il·lustres senyors consellers, un
altre paper, lo qual és assí cusit, signat de lletra
M y del thenor següent:
«Moltb il·lustre senyor.
Lo die de ahir, 22 del corrent, serca las vuyt horas de la nit, per medi del síndich de vostra senyoria, se posà en mà del senyor conseller en
cap, trobant-se en sa casa, un recado y paper de
orde de vostra senyoria, contenint que, havent
enviat a vostra senyoria dos embaxadas los dies
de 15 y 20 del present, no se havia tornat resposta a la última, y que havent entès vostra senyoria que la ciutat havia resolt per lo die de donar-se aquells, que altrament vostra senyoria
passaria a obrar lo que apareixeria convenir per
a cumplir ab lo indispensable de la obligació del
càrrech de vostra senyoria, sobre lo que se offereix dit a vostra senyoria que, des del die vint
fins lo die vint-y-dos, sols han discorregut dos
dies, lo hu dels quals, que era vint-y-hu, festa de
sant Matheu, en lo qual no se acostuma convocar lo consistori, y en lo die 22, que era ahir,
passaren los senyors consellers // 152v // a premeditar tot lo contengut en dita embaxada, reportada lo die 20. Y contenint las matèrias que
se serveix vostra senyoria insinuar en ella, sircunstansias que necessitan de molta premeditació, procuraren se mirassen y discorreguessen
ab tota maduresa, la qual ja se és participada a
vostra senyoria per medi dels senyors don Joseph Marlès y doctor Francisco Rius y Bruniquer lo die de avuy. Y senten los senyors concellers no haver-se trobat en consistori lo die de
ahir, quant diu vostra senyoria envià una embaxada, que és cert, que si se agués participat, prenent-se la hora, com és de costum, la hagueren
assenyalada ab tota puntualitat. Y si la hora
agués donat lloch a poder-se ajuntar los senyors
a. a continuació una carta i dues certificacions transcrites a
l’Apèndix 3, pàgs. 1454-1456.
b. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
151v i 152r del trienni 1680-1683.
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consellers a hora tant tarda, pot vostra senyoria
estar assegurat que no hagueren escusat, que
són tant grans los desitgs té lo consistori de donar gust a vostra senyoria que escusaria a vostra
senyoria las molèstias de contrafaccions, per ser
tant interessada la ciutat en la conservació dels
reals privilegis, capítols y actes de Cort. Tenint
per cert que las matèrias corrents no encontran
ab reals privilegis, capítols ni actes de Cort y que
no és possible lo suspèndrer-se lo fer donar
punts en las cadiras de philosophia, essent tant
convenient per la quietut de la universitat y dels
estudiants que cursan en ella, que instats de alguns perturban lo llegir y fan tants grans oprobis a un sacerdot religiós que llig, apedregantlo, tirant-li oli als àbits y cotons de tinta y altres
vituperis molt indignes, cosa que també toca a
vostra senyoria y a tots tractar de remediar·o.
Assegurant a vostra senyoria que són tant grans
los desitgs té la ciutat de tenir y continuar tota
bona correspondència ab vostra senyoria que
offereix, sempre que vostra senyoria gustés, participar-li las rahons, títols y justícia asistexen a la
ciutat en las matèrias corrents, per a que reste //
153r // vostra senyoria assentat de las atencions,
zel y rectitut ab què presseheix, y ab quant diffarent modo del què vostra senyoria està informat y que no és matèria concernent a contrafaccions, majorment que de tot lo que ha obrat ne
ha donat individuals notícias a sa magestat, Déu
lo guarde, y a sa excel·lència lo senyor virrey.»
En aquest mateix die, en execució de la deliberació per sas senyories presa lo die present, lo
síndich del General és anat, per orde de sas senyorias, al excel·lentíssim senyor llochtinent y
capità general de sa magestat, Déu lo guarde,
en lo present Principat, y ha entregat a sa excel·lència lo primer recaudo extrajudicial per al
reparo de la contrafacció instada per lo síndich y
procurador de la universitat literària de la present ciutat de Barcelona y altres doctors en son
nom propri, lo qual paper eo recaudo extrajudicial és assí cusit, signat de lletra A y del thenor
següent:
«Excel·lentíssima senyor.
Los deputats y oÿdors de comptes del General
de Catalunya diuhen y representan a vostra excel·lència que per part del síndich y procurador
de la universitat literària de Barcelona eo per
aquella la junta de Vintyquatrena, representant
dita universitat, y los doctors Jacintho Blanch y
Jacintho Verdier, en son nom propri, per son
particular interès, se’ls ha proposat que vostra
excel·lència és estat servit manar a la ciutat de
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
152v i 153r del trienni 1680-1683.
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Barcelona als divuyt de juliol proppassat que
posàs en execució los reals ordes de la magestat
del senyor rey, don Felip Quart, de gloriosa
memòria, de dinou de juny mil sis-cents sexanta-sinch, y del rey, // 153v // nostre senyor, que
Déu guarde, de 3 de juliol del corrent any,
1681, en los quals, en substànsia, se manà y ordenà que las càtedras de filosofia tomista las votassen sols tomistas y las de no tomistas las votassen los no tomistas, y que axí mateix se fessen
y fassen unas llistas o memòrias distintas dels
uns y altres en los llibres de la universitat, y que
haguessen de concórrer a la habilitasió dels subjectas los tomistas per los tomistas y los no tomistas per los que no ho són, y que la dita ciutat, en conformitat de dits reals ordes, tenia
donat orde al rector de dita universitat per a que
donàs punts lo die de vint-y-tres del corrent a
las sis del matí per la provisió de una de las càtedras vegans ab la provisió de subjectes thomistas
y no thomistas y de llistas fetas de thomistas y
no thomistas ab llibres distincts, a fi y effecte de
que sols voten en dita càthedra los que seran de
la opinió de què·s pretén provehir dita càthedra,
y que tots los doctors en philosophia indistintament voten las càthedras que se han de provehir
en la dita universitat de philosophia, sens distincció de thomistas y no thomistas, estant en
dita passífica pocessió seu quasi. Lo qual dret
no·s pot dubtar que sie deduhible en judici y
que sens cognisió de causa restarian dits doctors
despullats de dita sa possessió y dret y com, excel·lentíssim senyor, en la constitució primera,
títol «De offici de canceller, vicecanceller y regent la Real Cancellaria, se trobe expressament
disposat y ordenat que no·s puga signar y despatxar alguna carta, rescrit, lletra o albarà o altre
qualsevol altre scriptura de que se seguís o procehís conexensa o execució alguna dins lo principat // 154r // de Cathalunya que concernesca,
toch o thocar puga interès de part deduhible en
juÿ, designant-se, per sa real clemènsia, lo sereníssim senyor rey don Martí, de felís recordasió,
abdicar-se la facultat de concedir semblants cartas y escripturas, y altrament, segons la constitució quarta, títol «De violènsia y restitució de
despullats», ningú de qualsevol estament o condisió que sie pot, sens conexensa de causa, ésser
despullat de la pocessió seu quasi de aquellas
cosas que té y posseheix o quasi, y si contra la
dita forma serà despullat ha y deu ser restituhit
íntegrament. Y segons lo usatge alium namque
de iure fisci y altres drets de la pàtria en Catalunya se ha de judicar per directe, so és, ab cognisió de causa, y axí bé, dits reals ordes se encontran ab ditas constitucions per disposar sobre
dret y interès deduhible en judici sens cognició
de causa y despullant als dits doctors de la dita
pocessió seu quasi, per ço y altrament, los dits
diputats y oÿdors de comptes a vostra excel·lèn-

cia extrajudicialment supplican que sie servit revocar dits alt ordes y tot lo demés en conformitat de aquells subseguit, per ser, com són, contra constitucions, sian reparades en lo modo y
forma que disposan las generals constitucions
de Catalunya, que ho rebran a singular gràcia y
mercè de vostra excel·lència.»
En aquest mateix die ha fet relació lo síndich del
General en llur consistori de com havia entregat
lo sobredit paper a sa excel·lència. Y que li havia
fet de resposta lo consultaria ab la Real Audiència.
154v

Dimechres, a XXIIII. En aquest die hi ha hagut
junta de personas dels tres estaments a la present casa, convidats primer per orde de ses senyories. Y vingueren las personas següents, ço
és, per lo estament ecclesiàstich, los senyors: lo
doctor Francisco de Amigant, canonge de Barcelona, lo doctor Rafel Bacó, canonge de dita
Seu, don Anton Sayol, també canonge de Barcelona; per lo estament militar, los senyors: don
Bernat de Aymerich y Cruïlles, don Joseph Terré y Granullachs, Joseph Sanjust y Pagès, donzell; per lo estament real, los senyors: lo doctor
micer Miquel Grimosachs, major, ciutedà honrat de Barcelona, y Joan Llinàs, també ciutedà
honrat de Barcelona. Falta lo altre real.
Als quals, per orde de ses senyories, fonch entregada y llegida, primer per mi, scrivà major
del General, la proposició devall //155r // escrita
y següent:

per interessar tant en ella, desitjant tenir y conservar la bona correspondència y conformitat
que las dos casas de ciutat y Diputació sempre
han tingut y és rahó y conveniènsia que tingan,
determina no posar-ho en execució sens que
primer no·s donàs part a dit savi Consell de
Cent, entenent que ab sa gran prudència y comprehensió podria trobar temperament y donar
providènsia al consuelo de la universitat. Per
assò supplica als magnífichs molt il·lustres senyors consellers, a 15 de dit mes, per medi de
embaxada, fossen servits convocar a dit consell
// 155v // per offerir-se-li matèria grave que representar en aquell, y a 18 del mateix, ab altra
embaxada en escrits, se servisen ses senyories
respòndrer que la jurisdicció de convocar y proposar en dit consell era privative de sas senyories
y sempre per negocis de que era precís tenir-ne
primer intel·ligència, offerint que tot lo que seria a llur arbitre ho aplicarian ab molt gust al
servey del consistori.
Lo qual, estimant molt a sas senyorias esta oferta, ab altra embaxada en escrits a 20 del mateix
mes, los suplicà que puix estave a llur àrbitre lo
convocar a dit Consell y ab dita embaxada los
participavan tot lo que al consistori se li oferia
representar, se servissen convocar a dit savi
Consell de Cent per lo effecte sobredit.

Considerant lo consistori la gravedat de la matèria y que aquella era molt pròpria y molt digne
de ser participada al dit savi Consell de Cent,

Y no obstant que en la matexa ora respongueren
dits senyors consellers que conferirian la matèria
y tornarian resposta al consistori, y que lo die
22, sent ja molt tart, no havian tornada dita resposta, entengué lo consistori que ses senyories
havian ordenat al il·lustre y reverent rector de
dita universitat que lo endemà, a las sis oras de la
matinada, assignàs punts per la competènsia de
una de las càthedras de philosofia, segons la forma disposada en dita deliberació. Y havent, per
part de dita universitat y particulars de aquella,
repetits las instànsias al consistori y acusada la
obligasió de obviar ab los medis que disposan las
generals constitucions de Catalunya tot rompiment de privilegis, axí generals com particulars,
ho feren enténdrer a dits senyors consellers ab
recado en escrits per medi del síndich, dient-los
no extranyassen //156r // si complint ab lo indispensable de la obligació de son càrrech havian
de passar a obrar sens aguardar la resposta que
sas senyories havian offerit tornar lo die 20, sino
fos que volguessen servir-se manar suspèndrer lo
orde de donar dits punts, participant al consistori la suspensió de aquell ab la brevedat que instava lo negoci. Que precehint esta notícia offeria
també lo consistori suspèndrer aquellas diligèncias, a que no podia negar-se altrament.

a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
154v i 155r del trienni 1680-1683.

Havent-se participat lo dit recado en escrits al
molt il·lustre senyor conceller en cap en sa casa,

«Molta il·lustre senyor.
Als 13 del corrent mes de setembre, per part de
la universitat literària d’esta ciutat, se representà
al consistori lo desconsuelo en que·s troba dita
universitat per ocasió de què pretén que ab alguna deliberasió presa per lo savi Consell de
Cent, en orde a la provisió de las càthedras de filosofia sens consulta ni consentiment de dita
universitat, se li havie perjudicat a sas prerrogativas y privilegis pontifícios y reals, concedits
tant al comú de dita universitat com als doctors
particulars de aquella, suplicant al consistori fos
servit interposar-se ab la magestat del rey, nostre senyor, Déu lo guarde, per a què se dignàs
no permètrer que los privilegis concedits per sos
gloriosos progenitors fossen en manera alguna
volats.
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per ser ja tancada la casa de la ciutat, respongué
que en lo punt se conferiria en dita casa de la
ciutat y procuraria convocar a sos companys, y
del que resultaria ne donaria notícia al consistori. Passat espay de dos horas vingué per part de
dit senyor conceller en cap lo síndich de la ciutat, dient que sa senyoria havia fet las diligènsias
possibles per a convocar lo consistori, però que
per ser hora tant tarda no·u havia pogut conseguir. Y que a la matinada, ab la major brevedat y
prestesa, procuraria ajuntar-lo y tornar la resposta al consistori.
En aquexa conformitat lo die 23, no havent-se
donat los punts per dita competènsia per haver
protestat los oppossats que no la volien pèndrer
en aquella forma no usada que ordenaven los
senyors consellers, a las onse horas prop de mitg
dia, ab altre embaxada en scrits, tornaren resposta a la del die 20, en la qual solament volgueren passar a fundar la justificació ab què procehian los senyors consellers en orde a las //157v
// cosas de la universitat. Però no respongueren
cosa al substansial del què se’ls havia demanat,
que era lo juntar lo savi Consell de Cent.
Passat poch espay, vingué lo síndich de la ciutat
de part de dits senyors concellers ab un paper de
la resposta ab què la nit abans se havia entregat
per medi del síndich al conceller en cap, dient
en ell que sas senyorias no podian suspéndrer lo
que tenian resolt en orde a donar dits punts,
majorment que de tot lo que havian obrat ne
havian donat ja dividuals noticias a sa magestat
y a sa excel·lència lo senyor virrey.
Y avinant las instànsias per part de la unversitat
y doctors particulars de aquella per a què lo
consistori isqués a la deffensa de las constitucions generals y altres drets de la pàtria, a que
ab dits procehiments se contrafeya, determinà
lo consistori, ab parer dels assessors y advocat
fiscal de la casa, cridar consulents per a què junt
ab ells mirassen si era matèria de contrafacció y
què devia lo consistori eixir al reparo ab los medis que disposavan las generals constitucions,
procehí a enviar lo recado extrajudicial a sa excel·lència, segons en semblants casos és acostumat.
Aquest és lo estat que té fins al present esta matèria. Lo que lo consistori té que supplicar a
vostra senyoria és per a què li aconselle lo que
deu fer en orde a la correspondència de la ciutat, per a què //157v // no puga may, per part de
dita ciutat, formar-se quexa del consistori de no
haver procurat servar tota conformitat, encara
que haja passat a declarar contrafacció en cosa
que tindria visos de interès de la ciutat. Y si li
dauria lo consistori en la primera ocasió que·s
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convocaria lo savi Consell de Cent enviar-li embaxada solempne, posant en sa notícia tots los
prosehiments y papers en esta matèria correguts, axí per part del consistori com per part del
molt il·lustres senyors concellers, per a que a dit
savi Consell de Cent conste ab evidènsia y servitut, sens que li pugan tergiversar la realitat del
fet que lo consistori ha solicitat los medis de
suavitat y quietut y que aquells no han volgut
abrassar los molt il·lustres senyors consellers».
E los dits senyors de la junta, després de premeditat y conferit un rato lo dit paper, respongueren a ses senyories que ells pensarien la matèria
y se tornarian a juntar lo die de divendres primer vinent y alesores dirien son sentir.
En aquest mateix die és estat entregat al excel·lentíssim senyor llochtinent general, per
medi del síndich del General, lo segon recaudo
extrajudicial per al reparo de la contrafacció instada per part de la universitat literària de la present ciutat y altres. E sa excel·lència ha respost
que havie entregat lo primer paper li ere estat
presentat a la Real Audiència y que no tenia encara resposta.
Dijous, a XXV. En aquest die me han ordenat a
mi, scrivà major del General, // 157v // cusís en
lo present dietari unas relacions del magnífich
racional de la present casa, la una aserca de
aquell censal, de pensió 100 sous, pagador als
14 de janer, que sortejà Joseph de Navel, ciutedà honrrat de Barcelona, en la extracció de
censals per ses senyories feta als 15 de maig
proppassat del corrent any, y la altre de pensió
200 sous, pagador a 3 de juny, que axí mateix
sortejaren los prior del col·legi de notaris públichs de Barcelona com a administradors de la
causa pia instituïda per mossèn Jaume Mas, notari públich de Barcelona, en la dita extracció de
censals per ses senyories feta lo dit die de 15 de
maig proppassat, com més llargament en ditas
relasions és de véurer, que són assí cusidas, de
lletras B y C.
En aquest mateix die lo il·lustre senyor oÿdor
militar és baxat a la Llotja de la mar de la present ciutat y s’és conferit en la casa del General y
en lo aposiento del receptor dels fraus de aquella, a effecte de véurer los fraus se havian comesos en lo present y corrent mes de setembre. Y
se han trobats los partits següents:
Primo, sis canas quinse palms estamenya negre,
apresa per frau de Bolla de casa Joan Prous, parayre.
Ítem, vuyt cortinas y un estrado de vayeta negre, après de casa Francisco Antich, donsell.

Divendres, a XXVI. En aquest die me han ordenat a mi, scrivà majora // 158r // del General, cusís en lo present dietari una relació del magnífich racional de la present casa aserca de aquells
dos censals, lo un de pensió 227 sous 4, pagador lo primer die del mes de desembre, y lo altre de pensió 312 sous 6, pagador a 23 de juliol,
que sortejaren los reverents rector y comunitat
de la iglésia parrochial de Sant Miquel de la present ciutat en la extracció de censals per ses senyories feta als 15 de maig proppassat, com més
llargament és de véurer ab dita relació, que·s
assí cusida, signada de lletra D.

barca, que·s troban en la vila de Castelló de Empúrias, en poder del notari del deputat local de
aquella vila y col·lecta, lo que executarà lo consistori ab aquella vigilànsia, promptitut y cuydado que vostra excel·lència és servit ordenar,
com té obligasió.»
159r

En aquest mateix die, convidats primer per orde
de ses senyories, se juntaren en la present casa
las personas dels tres estaments que se juntaren
lo die de 24 del corrent, acceptat Joan Llinàs,
ciutedà honrat de Barcelona, que no vingué,
Faustí Fèlix Boneu, també ciutedà honrat, que
no·y fou lo dit die de 24. Los quals, havent premeditada la proposició per ses senyories a ells
feta, aconsellaren que no aparexia fos de conveniènsia enviar la embaxada al savi Consell de
Cent que narra la proposició sinó és que la ciutat, havent-los fet enténder com se li ha participat, la demanàs.
Dissapte, XXVII. En aquest die, havent ses senyories rebut un paper del excel·lentísim senyor
llochtinent general ab dos còpias de reals ordes
de sa magestat, Déu lo guarde, que és custòdit
en la plica corrent, per medi del síndich del //
158v // General, enviaren a sa excel·lència la resposta en escrits, que·s assí cusida, signada de lletra E y del thenor següent:
«Excel·lentíssimb senyor.
Responent los deputats y oÿdors de comptes del
General del principat de Cathalunya al paper
que lo die de vuy, 27 de setembre, 1681, ab las
inclusas còpias de dos reals ordes de sa magestat, que Déu lo guarde, diuhen a vostra excel·lència, en quant al primer, que se observe ab
las nacions extrangeras lo ajustat y capitulat en
lo tractat de la pau, que procuraran per sa part
exequutar lo contengut en dit real orde, ab totas veras, per escusar tot gènero de quexa. En
quant al segon, tocant a la restitució que solicità
lo senyor embaxador de la magestat del rey
christianíssim aserca una barca que se embargà
en lo lloch de Llansà, representan a vostra excel·lència ser necessari enviar a sercar los prosehiments que se féren en la aprehensió de dita
a. a continuació sis relacions transcrites a l’Apèndix 3, pàgs.
1457-1461.
b. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
157v i 158r del trienni 1680-1683.
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Octubre.
Dimechres, al primer de octubre de MDCLXXXI.
En aquest die me han ordenat ses senyories a
mi, scrivà major del General, cusís en lo present
dietari dos relasions del magnífich racional de la
present casa: la una, aserca de aquell censal, de
pensió 90 lliures, pagador als set de juliol, que
sortejà la noble dona Catherina de Ivorra Calba
y Cardona, en la extracció de censals per ses senyories feta als quinse de maig proppassat, signada de lletra A; y la altra, aserca de aquell censal, de pensió 300 sous, pagadors als 22 de
agost, que sortejà lo reverent rector y comunitat
de Sant Jaume de la present ciutat, extret en
dita extracció signada de lletra B.
En aquest mateix die, constituït personalment
en lo consistori de ses senyories lo magnífich assessor y advocat fiscal de la present casa los
quals han feta relasió a ses senyories del estat de
las causas corrents, dient la havian poguda fer lo
die trenta del corrent per ser // 159v // servat y
constituït; axí mateix Joseph Quintana, exactor
del General, ha fet relació del estat de las cobransas dient no havia poguda fer lo die 30 del
corrent.
En aquest mateix die me han ordenat ses senyories a mi, scrivà major del General, cusís en lo
present dietari una real carta de sa magestat,
Déu lo guarde, la qual és assí cusida, signada de
lletra E y del thenor següent:
«Ela rey.
Diputados. Haviendo resuelto que el duque de
Bournonville continue por otro trienio en el servicio de los cargos de mi lugarteniente y capitán general de esse Principado y condados por la satisfacción grande con que me hallo de sus largas
experiencias militares y celo que le assiste de mi
real servicio y del bien público y defensa de essa
provincia, he querido significarlo y encargaros,
como lo hago, le asistáis, respectéis y ovedezcáis en
todo lo que fuere de mi servicio y conviniere al beneficio y seguridad de esse Principado, como és razón y confío de vuestra innata fidelidad, y que le
admitiréis al juramento que ha de prestar en la
forma acostumbrada, como lo havéis hecho en
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
159v i 160r del trienni 1680-1683.
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otras ocassiones, mientras los negocios universales
de la monarquía y otros justos reparos que se offrezen permiten, como lo desseo, que yo // 160r // pueda favorecer esse Principado con mi real presencia y jurarle sus privilegios, usos y costumbres,
como lo disponen sus constituciones. Dada en Madrid a VIII de septiembre, MDCLXXXI. Yo, el rey.
Petrus Preses. Don Franciscus Izquierdo de Berbegal, secretarius. Vidit don Petrus Villacampa,
regens. Vidit Xulve, regens. Vidit Pastor, regens.
Vidit don Michael de Çalba. Vidit don Josephus
Rull, regens.»
Divendres, a III. En aquest die és estada presentada en lo consistori de ses senyories una relasió
del doctor en medicina Pau Sabater, ab què //
160v // fa fe com la malaltia de Francisco Toldo,
guarda ordinària del General, continua com
apar a una certificatòria feta per dit doctor Pau
Sabater, assí cusida, signada de lletra D.
En aquest dia me han ordenat ses senyories a
mi, scrivà major del General, cusís en lo present
dietari tres relacions del magnífich racional de la
present casa: la una, aserca de aquell censal, de
pensió 181 sous 10, pagador als 21 de agost,
que sortejà sor Maria Ignés Riambau y Sulla, religiosa del monestir y convent de Santa Maria
Magdalena de la present ciutat, com a administradora de la causa pia instituïda per lo capità
Maurici de Vallseca en la extracció de censals
per ses senyories feta als 15 de maig pròxim passat, la qual és assí cusida, signada de número 1;
y altra, de aquell censal de pensió 52 sous 9, pagadors al primer de febrer, que sortejaren los
administradors del hospital dels pobres capellans de Sant Sever de Barcelona, extret en dita
extracció, assí cusida, signada de número 2; y altra, de aquell censal de pensió 125 sous, pagadors a 24 de juliol, que sortejà Joan de Gualbes,
donsell, en dita extracció, la qual és assí cusida,
signada de número 3.a
161r

sous, pagador a 13 de mars, que sortejaren la reverent priora y convent de Montsión, la qual és
signada de lletra C, los quals censals foren extrets en la extracció de censals per ses senyories
feta als 15 de maig pròxim passat.
En aquest mateix die és vingut en lo consistori
de ses senyories lo doctor en medicina Pal·ladi
Juncar, y ha fet relació a ses senyories com Joseph de Olzina, donzell, és persona de edat de
sexanta-sis anys, y que ha que serveix lo offici de
regent los llibres de Manifest de la casa de la Bolla de la present ciutat de trenta-vuyt anys a esta
part, per lo que pateix una desgana del pit, ocasionada de la servitut de dit offici, que necessàriament ha de fer-se remey y dexar la dita servitut, altrament està ab evidentíssims perills de
pèrdrer la vida.
En aquest mateix die lo doctor en medicina Jacintho Blanc, // 161v // com a procurador de la
abadesa y convent de Hyerusalem de la present
ciutat, consta de sa procura en poder de Jaume
Rondó, notari públich de Barcelona, als sis de
maig pròxim passat de 1681, de la qual ha fet
ocular ostensió, constituït personalment en lo
consistori de ses senyories, ha jurat com havent
fet las degudas diligènsias la dita abdesa y convent en sercar lo acte de la original creasió de
aquell censal de preu 574 lliures en que sortejaren en la extracció de censals per ses senyories
feta als 15 de maig pròxim passat de 1681, no
han pogut trobar lo dit acte.
En aquest mateix die me han ordenat ses senyories a mi, scrivà major del General, cusís en lo
present dietari una relasió del doctor en medicina Fermí Gual, de com continua la malaltia de
Joseph Gil, guarda ordinària dela Bolla de la
present ciutat, la qual relasió és assí cusida, signada de lletra D.

Dilluns, a VI. En aquest die me han ordenat ses
senyories a mi, scrivà major del General, cusís
en lo present dietari tres relasions del magnífich
racional de la present casa: la una, acerca de
aquell censal, pensió 240 sous, pagador als nou
de setembre, que sortejà lo reverent rector del
col·legi de la Companyia de Jesús de la ciutat de
Vich, las quals és signada de lletra A; la altra,
acerca de aquell censal, de pensió 240 sous, pagador al primer de agost, que sortejaren los reverents domers y comunitat de preveres de Sant
Pere de las Puellas, la qual és signat de lletra B; y
la altra, acerca de aquell censal, pensió 300

Dimars, a VII. En aquest die lo doctor Joan Vallès, prevere, constituït personalment en lo consistori de ses senyories, com a síndich y procurador del molt il·lustre capítol de la Seu de la
present ciutat, consta de la procura en poder de
Massià Marsal, notari públich de Barcelona y
scrivà de dit molt il·lustre capítol, als 22 de setembre 1680, de la qual ha fet ocular ostensió,
en dit nom, ha jurat en mà y poder de ses senyories com havent fet lo dit molt il·lustre // 162r //
capítol las degudas diligènsias en sercar lo acte de
la original creasió de aquell censal de preu 400
lliures en què sortejà en la extracció de censals
per ses senyories feta als quinse de maig pròxim
passat de 1681, no ha pogut trobar los dits actes.

a. a continuació vuit documents transcrits a l’Apèndix 3,
pàgs. 1462-1465.

Dimechres, a VIII. En aquest die me han ordenat ses senyories a mi, scrivà major del General,
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cusís en lo present dietari una relasió del doctor
en medicina Joan Alòs ab la qual fa fe de com la
malaltia de Ramon Cortada, credenser dels
draps de la Bolla de la present ciutat, continua,
la qual relasió és signada de lletra A.
En aquest mateix die me han ordenat ses senyories a mi, scrivà major del General, cusís en lo
present dietari una resposta presentada a Joseph
de Navel y Erill, lo qual acte és assí cusit, signat
de lletra B y del thenor següent:
«Noverinta universi quod anno a Nativitate Domini millessimo sexcentessimo octuagessimo primo, die vero mercurii, octava mensis octobris eiusdem anni intitulata, presente et ad hec vocato
atque requisito Josepho Sauleda, secretario et scriba maiore Generalis principatus Catalonie subrrogato, et presentibus eciam Joanne Rossell et
Paulo Sayol, vigariis consistorii suarum dominationum, pro testibus ad ista vocatis specialiter et
assumptis doctor Joannes Quadras, fisci procurator Generalis Catalonie, constitutus personaliter
coram et ante presenciam //162v // Josephi de Navel, civis honorati Barchinona, personaliter reperti intus domos deputacionis presentis civitatis
Barchinona qui dicto nomine eidem obtulit et
presentavit et seu per me dictum scribam maiorem subrogatum obtulere et presentare publice,
petiit et requisivit quandam in scriptis papiris requisicionis scedulam thenoris sequentis: «Molt bé
sap y ignorar no pot vostra mercè, senyor Joseph
de Navel, com en la extracció dels censals feta
per los molt il·lustres senyors deputats y oÿdors
de comptes del General de Catalunya del trienni
1680, en jornada de 15 de maig 1681, inseguint
lo disposat en la concòrdia feta entre lo molt
il·lustre consistori dels senyors deputats y oÿdors de comptes del General de Catalunya, de
una, y los acrehedors censalistas de dit General
de part altre, sortejà vostra mercè en un censal
de preu 100 lliures y pensió 150 sous, pagador a
14 de janer, que tots anys rebian sobre lo General de Catalunya en dita jornada, en virtut de la
qual extracció se digueren y escrigueren en la
taula dels comuns depòsits de la present ciutat
de Barcelona als hereus y successors de Julià de
Navel en lluÿció, quitació y extinció del sobredit
censal per los il·lustres senyors deputats y oÿdors
de comptes de dit General 240 lliures a solta del
scrivà major de la casa de la Diputació, la qual
partida fonch intimada a vostra mercè. Y axí mateix, sap y ignorar no pot vostra mercè com per
la relasió feta per Joan Baptista Reverter, ciutedà
honrat de Barcelona, subrogat en lo offici de racional y arxiver de la present casa de la Diputació
als senyors diputats y oÿdors, als 20 de setembre
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
160v i 161r del trienni 1680-1683.
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1681, estigué dit censal embrasat y obligat a la
solució de una partida a dit General //163r // deguda per Joseph de Navel, ciutedans honrats de
Barcelona, possessors que és y foren de dit censal que pren summa de 2.759 lliures, 10 sous 4,
per las causas y rahons contengudas y expressades llargament en dita relació, la qual se troba en
lo dietari del trienni 1680, sots jornada de 25 de
setembre 1681, còpia de la qual se presenta y
entrega a vostra mercè. Per lo que lo procurador
fiscal del General de Catalunya, en observansa
del disposat en dita concòrdia et signanter en los
números 12, 13 y 14 de ella, requereix y interpel·la a vostra mercè senyor Joseph de Navel, revolte als molts il·lustres senyors diputats del General de Catalunya lo preu del censal és estat dit
y escrit per dits senyors diputats y oïdors de
comptes en lluïció y extinció del censal dalt expressat, en lo qual foren estrets en sort los hereus
y successors de Julià de Navel en dita casa de la
Deputació junt ab les pensions se·ls restan devent per rahó de aquell en solució y paga y a bon
compte de dita partida estan dits Joseph de Navel y Julià de Navel continuats en los llibres de
Vàlues de la casa de la Diputació per las causas y
rahons contengudas en dita relasió per dit racional feta, y semblantment pague íntegrament la
sobredita quantitat de dos mil set-centas sinquanta-nou lliures y deu sous y quatre restaren
dits Navel devent. Y perquè ignorànsia al·legar
no puga sels fa la present interpel·lació, requirint
al notari ne lleve acte.» Copia cuius eidem tradidit et liberavit quam accepit et penes se retinuit
qua quidem papiri requisicionis scedula sich ut
predicitur oblata et presentata illico dictus Josephus de Navel, verbo respondendo, dixit quod retinebat sibi terminum iuris ad respondendum de
quibus ita per actis, // 163v // dictis, gestis et secutis, illico dictus Joannes Quadras, dicto nomine,
petiit et requisivit fieri et tradi unum et plura publicum seu publica consimilia instrumenta per
me, dictum et infrascriptum scribam maiorem,
quod fuerunt acta Barchinona sub anno die,
mense et loco predictis, presente me, dicto Josepho
Sauleda, scriba maiore subrogato, et presentibus
eciam testibus predictis ad premissa vocatis specialiter et assumptis pro ut superius continetur.»
En aquest mateix die, entre las quatre y sinch
horas de la tarda, ha prestat lo jurament lo excel·lentíssim senyor duch de Bournonville en lo
càrech de llochtinent general de sa magestat,
Déu lo guarde, en lo present Principat, acistí al
dit jurament, per orde de ses senyories, lo síndich del General; y féu las protestas ordinàrias y
extraordinaria, las quals són assí cusidas, signadas de letras C et D. Rebé lo acte del dit jurament y de ditas protestas Balthasar Oriol y Marcer, scrivà de manament.

[ 1681 ]

[ 1681 ]

En aquest mateix die ha fet relació lo doctor
Pere Cardona, servint lo offici de síndich del
General, com lo die de sis del corrent, de orde
de ses senyories, se conferí ab lo molt il·lustre
senyor canceller a effecte de dir-li, com li digué,
que los arrendataris se estavan queixant dient
que la causa de restar devent lo que deu han de
pérdrer-se grans quantitats en lo arrendament
per rahó de no publicar-se las censuras contra
dels fraudants los drets del General. Y que axí
fos sa senyoria de dit molt reverent cancellers
servit de despatxar lo informe que sa magestat,
Déu lo guarde,a // 164r // demanava sobre lo
punt de ditas censuras, per quant altrament lo
dit molt il·lustre consistori acudiria a sa magestat instant-li lo mateix que antes de demanar dit
informe. Y que lo dit molt reverent canceller
havia respost que la causa de no haver entès en
despedir lo dit informe eran las moltas ocupasions en què estos dias havian estat empleats,
emperò que procuraria prontament lo despaig
de dit informe.

En aquest mateix die ha fet relació lo doctor
Pere de Cardona, servint lo offici de síndich del
General, com lo die present al mitg die, de orde
del molt il·lustre consistori, se és conferit ab lo
il·lustríssim senyor llochtinent y capità general,
a effecte de dir-li, com li ha dit, que havent lo
dit molt il·lustre consistori estat instat dels
arrendataris dels drets havian enviat a sos officials, ab assistència de dos algüazils a regonéxer
una barca francesa o ganguil que·s trobava en lo
moll de la present ciutat, y que lo patró de la
barca y la gent de ella havia impedit ab mà armada la entrada de dits officials y alguasils a dita
barca, y que dits officials y alguasils estavan en
alta mar en vista de dita barca y guardar que de
ella no isqués cosa alguna, y que axí sa excel·lència se servís provehir de degut remey a effecte
de poder-se obtenir la regonexensa de dita barca o guanguil. Y que ohit per sa excel·lència lo
recado, cridà en punt al sargento major de la
plaça y li ordenà se conferís ab lo cònsol dels
francesos y li digués la quexa tenian dits molt
il·lustres senyorsa // 165r // deputats y oÿdors y
que procuràs que lo patró de dita barca no impedís la entrada de dits officials y la dita regonexensa, que altrament sa excel·lència donaria los
ordes necessaris.

Dijous, a VIIII de octubre. En aquest die, obtinguda primer hora per medi del síndich del General, són anats ses senyories ab cotxes, consistorialment, portant las insignias, ab verguers ab
massas altas, acompanyats dels officials del General y present casa de la Deputació, a visitar lo
excel·lentíssim senyor llochtinent y capità general de sa magestat, Déu lo guarde, en lo present
Principat, y donar-li la norabona de la mercè
que sa magestat és estat servit fer-li de confirmar-lo en lo dit càrrech de llochtinent general.
Foren rebuts de sa excel·lència fins a la porta a
hont dona a ses senyories la audiència, y al tornar-se’n los acompanyà fins a la porta gran del
saló que hix al cap de la escala ab molta demostrasió de agasajo.
Divendres, a X. En aquest die me han ordenat
ses senyories a mi, scrivà major del General, cusís en lo present dietari, dos relacions del magnífich racional de la present casa, la una acerca
de aquell censal de pensió 166 sous 8 pagadors
// 164v // als 18 de setembre que sortejaren los
administradors del hospital dels pobres infants
òrfens de la present ciutat en la extracció de
censals per ses senyories feta als 15 de maig
proppassat, signada de lletra A, y la altra aserca
de aquell censal de pensió 13 sous 1/2 pagadors a 30 de desembre que sortejaren los administradors de la causa pia instituïda y fundada
per lo reverent Demià Andreu, quòndam, canonge de la Seu de Gerona, extret en dita extracció, signada de lletra B.

E més, fa relasió dit síndich com després de haver feta dita relasió al molt il·lustre consistori de
paraula, havent entès lo molt il·lustre consistori
que la dita barca havia alsat las àncoras y tractava de fer-se a la vela, no obstant la vista y guarda
de dits officials y algüasils, de orde de dit molt
il·lustre consistori se tornà a conferir ab dit excel·lentíssim senyor llochtinent y capità general
per participar-li, com li participa, la novedat de
haver alsat dita barca las àncoras y tractar de ferse a la vela, a effecte de que sa excel·lència ho
tingués entès y obràs ab notísia de dita novedat
lo que li aparegués convenir. Y que sa excel·lència a est nou recado respongué que no havia
demanat se li tiràs lo canó, per quant tenia los
ordes de sa magestat, que Déu guarde, en contrari.
165v

a. a continuació dues protestes transcrites a l’Apèndix 3, pàgs.
1466-1467.
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Dilluns, a XIII. En aquest die me han ordenat ses
senyories a mi, scrivà major del General, cusís
en lo present dietari una relació del magnífich
racional del General y present casa de la Deputació aserca de aquell censal, de pensió 56 sous,
pagador al primer de desembre, que sortejà lo
noble don Felip Ferran y Çarriera en la extracció de censals per ses senyories feta als quinse de
maig pròxim passat del corrent any 1682, la
qual relació és assí cusida, signada de lletra E.

a. a continuació una carta transcrita a l’Apèndix 3, pàg.
1468.

En aquest mateix die me han ordenat ses senyories a mi, scrivà major del General, cusís en lo
present dietari tres requestes lo die present presentades: la una, als administradors del hospital
de pobres capellans de Sant Sever de la present
ciutat de Barcelona; la altre, als priors del
col·legi de notaris públichs de Barcelona y administradors de la causa pia de Jaume Mas; y la
altre, a sor Maria Ignés Riambau y Sulla, religiosa de las Madalenas de la present ciutat, administradora de la causa pia del capità Maurici
de Vallseca, los actes de las quals són assí cusits,
signats de números 1, 2 y 3 y del thenor següent.
«Noverinta universi quod anno a Nativitate
Domini millessimo sexcentessimo octuagessimo
primo, die vero lune, decima tercia mensis octobris eiusdem anni intitulata, presente et ad hec
vocato // 166r // atque requisito Vincentio Gavarro, scriptore substituto sub me Joanne de Argila, secretario et scriba maiore Generalis principatus Catalonie subrrogato, et presentibus eciam
Saturnino Llopart, sartore Barchinona, Francisco Texidor et dicto Vicencio Gavarro, scriptoribus Barchinona, pro testibus ad ista vocatis specialiter et assumptis doctor Joannes Quadras,
fisci procurator Generalis Catalonie, constitutus
personaliter coram et ante presenciam reverendi
Joannis Baro, presbiteri, in Sede Barchinona beneficiati, uti procuratoris administrator hospitalis clericorum pauperum Sancti Severii presentis civitati Barchinona, personaliter reperti
intus presentem civitatem, qui dicto nomine eidem obtulit et presentavit et seu per me, dictum
substitutum, obtulere et presentare publice, petiit
et requisivit quandam in scriptis papiris requisicionis scedulam thenoris sequentis: «Molt bé saben y ignorar no poden vostres mercès, senyors administradors del hospital dels pobres
capellans de Sant Sever de Barcelona, com en
la extracció dels censals feta per los molt il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes del
General de Catalunya del trienni 1680, en jornada de 15 de maig, 1681, inseguint lo disposat en la concòrdia feta entre lo molt il·lustre
consistori dels senyors deputats y oÿdors de
comptes del General de Catalunya, de una, y
los acrehedors censalistas de dit General, de
part altre, sortejaren vostres mercès en un censal de preu sexanta-set lliures, sinch sous y dos,
y pensió 52 sous 9, pagadora al primer de febrer, que tots anys rebian sobre lo General de
Catalunya en dita jornada, en virtut de la qual
extracció se digueren y escrigueren en la taula
dels comuns depòsits de la present ciutat de
Barcelona a vostres mercès en lluÿció, quitació
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
165v i 166r del trienni 1680-1683.
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y extinció del sobredit censal per los il·lustres
senyors deputats y oÿdors de comptes de dit
General // 166v // sexanta-set lliures, sinch sous
y dos, a solta del scrivà major de la casa de la
Diputació, la qual partida fonch intimada a
vostra mercè. Y axí mateix saben y ignorar no
podan vostras mercès com per la relasió feta
per Erasma de Lana y Fontanet, donsell, racional y arxiver de la present casa de la Diputació,
als senyors diputats y oÿdors als 3 de octubre,
1681, estigué dit censal embrasat y obligat a la
solució de una partida a dit General deguda
per mossèn Parot Çapila, donzell, possessor
que fou de dit censal, que pren summa de 339
lliures, 4 sous, per las causas y rahons contengudas y expressades llargament en dita relació,
la qual se troba en lo dietari del trienni 1680,
sots jornada de 3 de octubre, 1681, còpia de la
qual se presenta y entrega a vostra mercè. Per
lo que lo procurador fiscal del General de Catalunya, en observansa del disposat en dita
concòrdia et signanter en los números 12, 13 y
14 de ella, requereix y interpel·la a vostras
mercès, dits senyors administradors del hospital dels capellans pobres de Sant Sever de Barcelona, revolten als molts il·lustres senyors diputats del General de Catalunya lo preu del
censal és estat dit y escrit per dits senyors diputats y oïdors de comptes, en lluïció y extinció
del censal dalt expressat en lo qual foren estrets
en sort vostras mercès en dita casa de la Deputació, junt ab les pensions se li restan devent,
per rahó de aquell en solució y paga y a bon
compte de dita partida està dit mossèn Parot
Çapila, donsell, continuat en los llibres de Vàlues de la casa de la Diputació per las causas y
rahons contengudas en dita relasió per dit racional feta, y semblantment paguen íntegrament la sobredita quantitat de 399 lliures, 4
sous, resta dit Parot Çapila // 167r // devent. Y
perquè ignorànsia al·legar no pugan sels fa la
present interpel·lació, requirint al notari ne lleve acte». Copia cuius eisdem tradidit et liberavit quam acceperet et penes se retinuerunt qua
quidem papiri requisicionis scedula, sich ut predicitur oblata et presentata, illico dictus reveendis Joannes Baro, dicto nomine, verbo respondendo, dixit quod retinebat sibi terminum iuris
ad respondendum. De quibus ita per actis, gestis
et secutis illico dictus Joannes Quadras, dicto nomine, petiit et requisivit fieri et tradi, unum et
plura, publicum seu publica consimilia instrumenta per me, dictum et infrascriptum scribam
maiorem, quod fuerunt acta Barchinona sub
anno die, mense et loco predictis, presente dicto
scriptore jurato sub me Joanne de Argila, scriba
maiore, et presentibus eciam testibus predictis ad
premissa vocatis specialiter et assumptis pro ut
superius continetur.»

[ 1681 ]

[ 1681 ]

«Noverinta universi quod anno a Nativitate Domini millessimo sexcentessimo octuagessimo primo, die vero lune, decima tercia mensis octobris
eiusdem anni intitulata, presente et ad hec vocato atque requisito Vincentio Gavarro, scriptore
substituto, sub me, Joanne de Argila, secretario et
scriba maiore Generalis principatus Catalonie,
subrrogato, et presentibus eciam Josepho Sentena,
negociatore Raphaelle Cassanyas, et dicto Vincencio Gavarro, scriptoribus Barchinona, pro testibus ad ista vocatis specialiter et assumptis doctor
Joannes Quadras, fisci procurator Generalis Catalonie, constitutus personaliter coram et ante
presenciam Jacobi Corbera et Caroli Grau, notarius publicus Barchinona, priorum collegii notariorum presentis civitatis uti administratorum
causa pia instituta et fundata per Jacobum Mas,
notarius, personaliter repertorum intus presentem civitatem qui dicto nomine eiusdem obtulit
et presentavit // 167v // et seu per me dictum substitutum obtulere et presentare publice petiit et requisivit quandam in scriptis papiris requisicionis
scedulam thenoris sequentis: «Molt bé saben y
ignorar no poden vostres mercès, senyors priors
del col·legi de notaris públichs de Barcelona, y
administradors de la causa pia de Jaume Mas,
notaris, com en la extracció dels censals feta per
los molt il·lustres senyors deputats y oÿdors de
comptes del General de Catalunya del trienni
1680, en jornada de 15 de maig, 1681, inseguint lo disposat en la concordia feta entre lo
molt il·lustre consistori dels senyors deputats y
oÿdors de comptes del General de Catalunya,
de una y los acrehedors censalistas de dit General de part altre, sortejaren vostres mercès en un
censal de preu 200 lliures y pensió 200 sous, pagadora a tres de juny, que tots anys rebian sobre
lo General de Catalunya en dita jornada, en virtut de la qual extracció se digueren y escrigueren en la taula dels comuns depòsits de la present ciutat de Barcelona a vostres mercès, com a
administradors de dita causa pia en lluÿció, quitació y extinció del sobre dit censal per los il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes de
dit General 200 lliures a solta del scrivà major
de la casa de la Diputació, la qual partida fonch
intimada a vostra mercè. Y axí mateix saben y
ignorar no podan vostra mercè com per la relasió feta per Joan Batista Reverter, ciutedà honrat de Barcelona, subrrogat en lo offici de racional y arxiver de la present casa de la Diputació,
als senyors diputats y oÿdors als 23 de setembre,
1681, estigué dit censal embrasat y obligat a la
solució de una partida a dit General deguda per
Miquel Joan Amat, escrivà de manament, pocessor que fou de dit censal, que pren summa
de 350 lliures per las causas y rahons contengu-

«Noverinta universi quod anno a Nativitate Domini // 168v // millessimo sexcentessimo octuagessimo primo, die vero lune, decima tercia mensis
octobris eiusdem anni intitulata, presente et ad
hec vocato atque requisito Vincentio Gavarro,
scriptore substituto, sub me Joanne de Argila, secretario et scriba maiore Generalis principatus
Catalonie subrrogato, et presentibus eciam reverendis Thomas Viladomat, presbitero, Barchinone residente, Benedicto Isach, in ecclessia parrochialis Beata Maria de Mari presentis civitatis
Barchinona beneficiato, et Vincencio Gavarro,
scriptores Barchinone, pro testibus ad ista vocatis
specialiter et assumptis doctor Joannes Quadras,
fisci procurator generalis Catalonie, constitutus
personaliter coram et ante presenciam soreris
Maria Angentis Riembau et Sulla, religiosa mo-

a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
165v i 166r del trienni 1680-1683.

a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
165v i 166r del trienni 1680-1683.
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das y expressades llargament en dita relació, la
qual se troba en lo dietari del trienni 1680, sots
jornada de 25 de setembre, 1681, còpia de la
qual se presenta y entrega a vostra mercè, per lo
que lo procurador fiscal del General de Catalunya, en observansa del disposat en dita
concòrdia et signanter en los números 12, 13 y
14 de ella requereix y interpel·la a vostra mercè,
dits seyors priors y administradors de dita causa
pia, revolten als molts il·lustres senyors diputats
del General de Catalunya lo preu del censal és
estat dit y escrit per dits senyors diputats y oïdors de comptes en lluïció y extinció del censal
dalt expressat en lo qual foren estrets en sort
vostras mercès dits senyors administradors y
prior en dita casa de la Deputació junt ab les
pensions se li restan devent per rahó de aquell,
en solució y paga y a bon compte de dita partida
està dit Miquel Joan Amat continuat en los llibres de Vàlues de la casa de la Diputació per las
causas y rahons contengudas en dita relasió per
dit racional feta. Y perquè ignorànsia al·legar no
puga sels fa la present interpel·lació, requirint al
notari ne lleve acte.» Copia cuius eisdem tradidit et liberavit quam acceperet et penes se retinuerunt qua quidem papiri requisicionis scedula,
sich ut predicitur oblata et presentata illico dicti
Jacobus Corbera et Carolus Grau, notarii, verbo
respondendo dixerunt quod retinebat sibi terminum iuris ad respondendum de quibus ita per actis, gestis et secutis illico dictus Joannes Quadras,
dicto nomine petiit et requisivit fieri et tradi
unum et plura publicum seu publica consimilia
instrumenta per me, dictum et infrascriptum
scribam maiorem, quod fuerunt acta Barchinona sub anno die, mense et loco predictis, presente
me dicto scriba maiore et presentibus eciam testibus predictis ad premissa vocatis specialiter et assumptis pro ut superius continetur.»

nasterii et conventus de las Magdalenas presentis
civitatis Barchinone, administratoris causa pia
capitanee Mauricii de Vallseca, personaliter reperta intus dictum conventum qui dicto nomine
eidem obtulit et presentavit et seu per me, dictum
substitutum, obtulere et presentare publice, petiit
et requisivit quandam in scriptis papiris requisicionis scedulam thenoris sequentis: «Molt bé sab
y ignorar no pot vostra mercè, sor Maria Agnès
Riembau y Julla, religiosa del convent de las
Magdalenas de la present ciutat, administradora
de la causa pia del capità Maurici, de extracció
dels censals feta per los molt il·lustres senyors
deputats y oÿdors de comptes del General de
Catalunya del trienni 1680, en jornada de 15 de
maig, 1681, inseguint lo disposat en la concòrdia feta entre lo molt il·lustre consistori dels senyors deputats y oÿdors de comptes del General
de Catalunya, de una, y los acrehedors censalistas de dit General de part altre, sortejà vostra
mercè en un censal de preu 182 lliures, 10 sous
y pensió 181 sous 10, pagadora als 21 de agost,
que tots anys rebia sobre lo General de Catalunya en dita jornada, en virtut de la qual extracció
// 169r // digueren y escrigueren a vostra mercè
en dit nom de administradora de la dita causa
pia en la taula dels comuns depòsits de la present ciutat de Barcelona a vostres mercès en
lluÿció, quitació y extinció del sobre dit censal
per los il·lustres senyors deputats y oÿdors de
comptes de dit General 182 lliures 10 sous a
solta del scrivà major de la casa de la Diputació,
la qual partida fonch intimada a vostra mercè. Y
axí mateix sab y ignorar no pot vostra mercè
com per la relasió feta per Erasma de Lana y
Fontanet, donsell, racional y arxiver de la present casa de la Diputació als senyors diputats y
oÿdors al primer de octubre, 1681, estigué dit
censal embrasat y obligat a la solució de una
partida a dit General deguda per misser Bernat
Sala y lo doctor Francesch Sala, pocessors que
foren de dit censal, que pren summa de 1.827
lliures, 13 sous 1, per las causas y rahons contengudas y expressades llargament en dita relació, la qual se troba en lo dietari del trienni,
1680, sots jornada de tres de octubre de 1681,
còpia de la qual se presenta y entrega a vostra
mercè, per lo que lo procurador fiscal del General de Catalunya, en observansa del disposat en
dita concòrdia et signanter en los número 12,
13 y 14 de ella, requereix y interpel·la a vostra
mercè sor Maria Agnès y Riembau y Julla, en dit
nom, administradora dedita causa pia, revolte
als molts il·lustres senyors diputats y oÿdors de
comptes en lluïció y extinció del censal dalt expressat en lo qual fon estreta en sort vostra mercè en dit nom de administradora en dita casa de
la Deputació junt ab les pensions se li restan devent per rahó de aquell en solució y paga y a
bon compte de dita partida estan dits micer

Bernat Sala y lo doctor Francesch Sala, continuats en los llibres de Vàlues de la casa de la Diputació per las causas y rahons contengudas en
dita relasió per dit racional feta en la sobredita
jornada pague íntegrament la sobredita quantitat de 1.827 lliures 13 sous 1, restaren devent.
//169v // Y perquè ignorànsia al·legar no puga se
li fa la present interpel·lació, requirint al notari
ne lleve acte.» Copia cuius eidem tradidit et liberavit quem accipit et penes se retinuit qua quidem papiri requisicionis scedula sich ut predicitur oblata et presentata illico dictus soror Maria
Agnes Riambau et Sulla, dicto nomine, verbo respondendo, dixit quod retinebat sibi terminum
suis ad respondendum. De quibus ita per actis,
gestis et secutis illico dictus Joannes Quadras, dicto nomine, petit et requisivit fieri et tradi unum
et plura publicum seu publica consimilia instrumenta per me, dictum et infrascriptum scribam
maiorem, quod fuerunt acta Barchinona sub
anno die, mense et loco predictis, presente me dicto scriba maiore et presentibus eciam testibus predictis ad premissa vocatis specialiter et assumptis
pro ut superius continetur.»
Dimecres, a XV. En aquest die me han ordenat
sas senyories a mi, scrivà major del General, cusís en lo present dietari una certificatòria feta
per lo doctor en medicina Jaume Solà en la qual
fa fe com la malaltia de Joan Costa, guarda del
General, continua, la qual és assí cusida, signada
de lletra H.a
170r
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Dijous, a XVI. En aquest die lo magnífich senyor
Miquel Guinart, cavaller, Rafel Calveria, mercader, y Jacinto Tudó, botiguer de draps de la
present ciutat, attenent y considerant que de
present se troban debitors al General de Catalunya en las quantitats de 7.708 lliures, 6 sous
8, com a altres de las fiansas de Jaume Aradas,
valluter, arrendador de las Bollas d’esta ciutat y
sa col·lecta y del arrendament fet en lo trienni
corrent, per la qual quantitat estan detinguts en
las càrcers de la present casa de la Deputació, attenent y considerant més havant que per part de
dits Guinart, Calveria y Tudó, és estada presentada una súplica lo die de 13 del corrent als
molt il·lustres senyors deputats, suplicant ab ella
a ses senyories fossen servits relaxar-los de dits
càrcers, donant-los tota la present ciutat per
presó, offerint per dit effecte donar fermansas
com baix se especificaran, las quals se obligaran
jutament ab dits Guiart, Calveria y Tudó, y sens
ells, que sempre y quant los sobredits fossen requerits en sa casa o per pública proclama se tornarian a posar en los dits càrcers de la present
casa de la Deputació, obligant-se ditas fermana. a continuació una certificació transcrita a l’Apèndix 3,
pàg. 1468.
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sas per la quantitat respective y en lo modo y
forma que baix se continuarà, y dits molt il·lustres senyors deputats, attenent a dita súplica,
son estats servits lo die present deliberar que
prestant dita manlleuta y arrest fossen relaxats
de ditas càrcers. Per ço, dits Rafel Guinart, Rafel
Calveria y Jacinto Tudó // 170v // fent estas cosas sens prejudici de las primeras obligacions,
com no·s fasse ninguna cosa ab ànimo de innovar a las primeras obligacions, sinó de anyadir a
aquellas, de son grat y certa sciencia, ab thenor
del present acte convenan y en bona fe prometan als dit molt il·lustres senyors deputats, al
procurador fiscal de dit General y altres a qui espectés, que tindran lo arrest per tota la present
ciutat de Barcelona. Y axí mateix se presentaran
y posaran en las ditas càrcers de la present casa
sempre que seran requirits en sa casa o per pública proclama, en pena, en cas de contrafacció,
de las ditas 7.708 lliures, 6 sous 8. Y per major
seguretat de ditas cosas ne donan per fermansas,
ço és, dit Rafel Guinart al magnífich senyor Rafel Càrçer, ciutedà honrat de Barcelona, al discret Pau Toar, notari real col·legiat, per la quantitat de 4.000 lliures tantsolament; dit Rafel
Calveria al magnífich doctor en drets Joseph
Comerma per la quantitat de 170 lliures, 6 sous
8; y dit Jacinto Tudó al magnífich Francisco
Guinart, ciutedà honrrat de Barcelona, per la
quantitat de 2.000 lliures tantsolament, conforme consta ab lo memorial de las ditas fiansas, lo
qual és firmat per los molt il·lustres senyors deputats y del thenor següent:
«Rafela Guinart dóna per fiansa de 4.000 lliures a
Rafel Cárser, ciutedà honrat de Barcelona, y Pau
Thoar notari real col·legiat. Rafel Calveria, mercader, dóna per fiansa de 1.708 lliures, 6 sous, 8
al doctor Joseph Comerma. Jacinto Tudó, botiguer de draps, dóna per fiansas de 2.000 lliures
// 171r // a Francesch Guinart, ciutedà de Barcelona, 7.708 lliures, 6 sous 8.
Don Joan Amat y Despalau. Lo doctor fra Joseph Sastre y Prats, abat. Joan Batista Perpinyà.»
Los quals, juntament ab dits llurs principals y
sens ells, en quant a la dita quantitat per quiscú
de ells respective promesa estaran tinguts y obligats. E los dits Rafel Càrçer, Pau Thoar, doctor
Joseph Comerma y Francisco Guinart, presents,
acceptan lo càrech de dita fermansa y prometen
que junt ab dits sos principals y sens ells y cada
hu per aquella quantitat que respectivament se
són obligats a pagar seran tinguts y obligats a las
cosas sobraditas. E per atténdrer y cumplir las
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
170v i 171r del trienni 1680-1683.
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ditas cosas totas y sengles en lo modo y forma
dalt referits ne obligan llurs personas y béns y de
quiscú de ells assolas, moblas e immoblas, aguts
y per haver, com a deutes fiscals y reals y ab jurament. Y los dits Rafel Guinart, Rafel Calveria y
Jacintho Tudó han prestat sagrament y homenatje en mà y poder de Jacnto Morató, altre
dels verguers dels molt il·lustres senyors deputats, rebent aquell en nom de ditas ses senyories
y ab jurament llargament.
Testes firma dictorum Raphaellis Carçer, Pauli
Thoar, doctoris, Josephi Comerma et Francisci
Guinart, fideiussorum predictorum sunt Joannes
Ribas, notarius publicus Barchinone, et Joannes
Rossell, passamanerius et virgarius dominorum
deputatorum. Testes firma dictorum Raphaelis
Guinart, Raphaellis // 171v // Calvaria et Jacinthi Tudo, principalium procuratorum qui firmarunt et jurarunt dicto die sunt dictus Joannes
Rossell et Josephus Vidalunch, olitor porta Sancti
Anthonii civis Barchinona.»
Divendres, a XVII. En aquest die me han ordenat
ses senyories a mi, scrivà major del General, continue en lo present dietari una carta que han rebut de sa magestat per medi de sa excel·lència, la
qual és signada de lletra A y del thenor següent:
«Ela rey.
Diputados. Hase visto vuestra carta de 27 del pasado con el memorial y papeles que la acompañan
sobre las instancias que se os han hecho por parte
de la univesidad literària de essa ciudad para que
salieséis a interponeros a fin de que yo no permitiese que los privilegios que tienen concedidos no
fuesen en manera alguna violados en la ejecución
de las reales órdenes que se han despachado, tocantes a las cáthedras de philosophia de dicha
universidad. Y ha parecido responderos que lo
que por ahora he resuelto acerca desta materia lo
entenderéis del duque de Bournonville, mi lugarteniente y capitán general, que os daría esta esperando de vosotros atenderéis // 172r // en todo a lo
que es de vuestra obligación y en no perjudicar en
cosa alguna a mis regalías. Dada en Madrid, a X
de octubre, MDCLXXXI. Yo, el rey.
Franciscus Izquierdo de Berbegal, secretarius. Vidit doctor Petrus Villacampa, regens. Vidit Xulve, regens. Vidit marchio de Castellnuovo. Vidit
don Michael de Çalba. Vidit Pastor, regens. Vidit don Josephus Rull, regens.»
Diumenge, a XVIIII. En aquest die, en consideració de la carta de sa magestat, Déu lo guarde,
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
171v i 172r del trienni 1680-1683.

de què se fa mensió en jornada de 10 del corrent, obtinguda primer ora per medi del síndich
del General, se conferiren en lo palacio de sa excel·lència los senyors deputat militar y oÿdor
real per a saber la resolució que havie pres sa
magestat, // 172v // com diu ab sa real carta. Y sa
excel·lència respongué a dits senyors diputat y
oÿdor que sa magestat havie resolt se posàs en
execució son real orde de votar-se las càthedras
de filosofia en la nova forma que havie assenyalat, y que se donaria per molt servit que lo consistori se apartàs y desistís de la contrafacció intentada. E los dits senyors deputat y oÿdor
respongueren que donarian part al consistori y
de la resolució avisarian a sa excel·lència, segons
relasió que després han fet a ses senyories.
Dilluns, a XX. En aquest die Joseph Planes, notari causidich ciutedà de Barcelona, com a procurador substituït de dona Theresa Rubí y Sabater, viuda dexada de don Ramon Rubí y de
Marimon, procuradora ab facultat de substituir
de don Francisco Mascarell y Portusa, pare y legítim administrador de sos fills y hereus, a ell y a
dona Theresa Mascarell y Rubí comuns, com
consta de la potestat de dita dona Theresa Rubí
y Sabater als nou de setembre, 1681, en poder
de Vincens Camp, notari públich de la ciutat de
València, y de la substitució feta per dita noble
senyora dona Theresa Rubí y Çabater feta a dit
Joseph Planas, notari causidich, consta en poder de Lluís Fontana, notari públich de Barcelona, a 24 de setembre 1681, de la qual ha feta
ocular hostensió, en dit nom, constituhit personalment en lo conssitori de sas senyorias, ha jurat en dit nom // 173r // com havent fetas las degudas diligèncias dit senyor don Francisco
Mascarell en cercar los actes de la original creació de aquell censal que sortejà en la extracció
de censals per sas senyorias feta als 15 de maig
proppassat, no ha pogut trobar aquells.
En aquest mateix die se juntaren en la present
casa los magnífichs assessor y advocat fiscal del
General y doctors consulens aplicats per al fet
de la universitat literària de orde de ses senyories, a effecte de aconsellar a ses senyories lo que
devian fer o respòndrer. Al que los digué sa excel·lència lo die de aïr de orde de sa magestat,
Déu lo guarde.
Dimars, a XXI. En aquest die Joseph Ferran, notari públich de Barcelona, com a procurador de
Catharina Ferran, viuda relicta de Anthoni Ferran, quòndam, cotoner y corder de cordas de
viola, ciutedà de Barcelona, com a usufructuària
de la heretat y béns de dit quòndam, son marit,
y de Francisco Ferran, cotoner y corder de cordas de violas, mare y fill, com de sa procura
consta en poder de Gabriel Móra, notari pú521

blich de Barcelona, a nou de janer, 1681, de la
qual ha feta ocular hostensió, en dit nom, constituït personalment en lo consistori de ses senyories, ha jurat en dit nom com, havent fetas
las degudas diligènsias dits sos principals en sercar lo acte de la original creació de aquell censal
que sortejà en la extracció de censals per ses senyories feta als // 173v // vint-y-hu de juliol,
1680 no ha pogut trobar aquell.
En aquest mateix die se juntaren de orde de ses
senyories los magnífichs assessors, advocat fiscal
y doctors consulents aplicats en la present casa a
effecte de pèndrer resolució al que ses senyories
los demanaren lo die de aïr. Y feren un vot, lo
qual és assí cusit, signat de lletra B y del thenor
següent:
«Ena lo fet consultat per part del molt il·lustres
senyors deputats y oÿdors de comptes als magnífichs assessors y advocat fiscal de la casa y demés doctors consulents aplicats sobre si se ha de
enviar terser recado per la contrafacció instada
per part de la universitat literària de Barcelona
en y aserca los reals ordes del sereníssim senyor
rey don Felip Quart, de gloriosa memòria, als
19 juny, 1665, y del rey, nostre senyor, que
Déu guarde, de 3 de juliol pròxim passat, en los
quals se ordena y mana que las càthedras de filosofia tomística de la universitat literària de la
present ciutat las voten sols thomistas y las de
no thomistas las voten los no thomistas, y que
axí mateix se fassen unas llistas o memorials distinctas dels uns y altres en los llibres de dita
Universitat, y que concorregan per la habilitació dels subjectas los thomistas per los thomistas y los no thomistas per los no thomistas, los
quals mana sa excel·lència posar en execució ab
altre orde de 18 de juliol del corrent any, per ser
aquells contra las contitucions, usatjes, privilegis, capítols de Cort y altres drets de la pàtria;
vista la deliberació de dits molt il·lustres senyors
deputats y oÿdors de comptes feta als 20 del corrent mes de octubre sobre dita consulta a dits
magnífichs assessors // 174r // y advocat fiscal de
la present casa y demés consulens aplicats, vist
lo vot fet per dits assessors y advocat fiscal y
consulens sobre dita contrafacció, y tot lo que·s
veu y considera quant aquell se féu y lo demés
que després d’ell se ha actuat per part de dita
universitat, vist lo primer y segon recado fet a sa
excel·lència, vista la resposta de sa excel·lència a
dits recados, vista la suplicació donada per part
de dita Universitat, continuant la instància de
dita contrafacció, vista la real carta de sa magestat, que Déu guarde, en data de 10 de octubre,
1638, vistos diffarents exemplars de la present
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
173v i 174r del trienni 1680-1683.
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casa y totas las demés cosas que condueixen per
lo present fet, attentament examinadas, attès y
considerat que com consta de moltíssims exemplars de la present casa lo modo de exir lo molt
il·lustre consistori al reparo de las contrafaccions que se instan és arbitrari, regulant-lo segons las circumstàncias que occorren, com més
convinga a la expedició del negoci y benefici de
la casa, de manera que segons hapar de dits
exemplars moltas vegadas lo molt il·lustre consistori se ha valgut de medis extrajudicials, altres
de judicials, continuant o suspenent los recados, acudint a sa magestat, no obstant de haverlos enviats als excel·lentísisms llochtinents y capitans generals segons la subjecta matèria
prudencialment ho requiria; attès y considerat
que en lo present fet se han consideradas diffarents rahons per a no continuar lo tercer recado
per la dita contrafacció, sinó lo acudir als peus
de sa magestat y fer representació de las rahons
que asisteixen y motivan lo dit vot y contrafacció que contenen en si dits reals ordes, drets de
la Pàtria, són de vot y parer que lo molt il·lustre
consistori suspenga lo dit tercer recado valentse del medi de la representació fahedora a sa
magestat sobre dita // 174v // contrafacció, sens
que obsten las rahons continuadas en la dita resposta de sa excel·lència.
Ha la primera, que consisteix en dir que la constitució 1, títol «De offici de canceller y vicecanceller, etcètera», en la qual està disposat que
no·s pot concedir rescrit, carta o escriptura alguna sobre la matèria deduïble en judici, dignant-se los sereníssims senyors reis de abdicarse la facultat de concedir semblants rescrits,
cartas o escripturas, salva sa real clemència, no
proceheix en privilegis, rescrits y despaitxs de
gràcia, sinó sols en rescrits de justícia, segons la
intel·ligènsia que ha donada a dita constitució
los pràtichs cathelans y segons la observansa
subseguida fins vuy, y que los dits reals, després
de sa magestat, no són sobre matèria de justícia,
sinó de gràcia, perquè se respòn que dita constitució parla universalment, abdicant-se sa magestat per sa real clemència de si y de sos successors la facultat de poder, ibi «que de aquí havant
no signarets ne signaran alguna carta, rescrit,
lletra o albarà o qualsevol altre qualsevol escriptura de què·s seguís o procehís reconexensa o
execució alguna dins lo dit Principat de Catalunya que concer-ne o toch o tocar puxa interès
de part deduïble en juí. E si per oblivio, importunitat o encara de certa sciensia, lo que Déu no
vulla, per a fer lo contrari, que ipso facto fos nullo e no puxes haver alguna efficàcia de dret ni
de fet, ni sien obeïdas per algun official. E si lo
contrari era fet per lo dit official que ipso facto
incorrega en pena de dos-cents florins de or de
Aragó».
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Axí que, segons la lletra y mente de dita constitució, sols poden considerar-se no compresos
en aquella las cartas y rescrits de sa magestat que
contenen en si mera gràcia dependent de la
mera voluntat de sa magestat. Y per consegüent
venen compresos indistintament tots los demés
rescriptes ara se consideran // 175r // de gràcia o
de justícia mentres concernescan, toquen o tocar pugan interès de part deduhible en judici. Y
com dits ordes reals miren y concernescan no
mera gràcia sinó matèria de interès de part deduhible en judici, com ab tot effecte hi ha judici
pendent sobre dita matèria, e intentat lo interdicte interim summaríssim possessori sobre la
possessió seu quasi en que estan y han estat de
molts anys a esta part los doctors en filosofia de
votar sens distinció alguna en totas las càtedras
que·s provehixan en dita universitat de sa facultat, ara sian de thomistas o de no thomistas, en
força de las ordinacions fetas per los molt il·lustres senyors concellers y savi Consell de Cent de
la present ciutat als 20 del mes de agost, 1638,
en lo capítol 27 de aquellas, segons las quals, no
sols és manutenible dita pocessió en lo judici
summaríssim, sinó encara també en lo petitori,
attès no·s troba revocada dita ordinació, ans bé,
segons la deliberació del savi Consell de Cent
feta als 11 de juliol de 1665 se resolgué se representassen al excel·lentíssim senyor llochtinent y capità general que aleshores era los inconvenients que tenia lo posar-se en execució lo
real orde del sereníssim senyor rey don Felip
Quart, de gloriosa memòria, sobre dita devisió
de vots, com ab tot effecte fins vuy no s’és posada en execució.
Se segueix que dits reals ordes restan compresos
en la dita constitució y que la execució de
aquells se oposa a la lletra y mente de dita constitució, per quant miran interès de part deduïble en judici, com s’és deduït, del qual no poden ésser privats dits doctors de filosofia
mentres que estigue en peu dita ordinació, y no
sie derogada en lo modo y forma que·s pot y
deu derogar.
No obsta la segona rahó, fundada en què la pocessió o // 175v // quasi que tenen los doctors de
filosofia de votar indistinctament y en totas las
càthedras de dita facultat depenia y té origen de
las ordinacions o estatuts fets y disposats per la
ciutat de Barcelona y savi Consell de Cent, y assenyaladament dels capítols 25 y 32 de las ordinacions del any 1638. Y axí, que essent las ditas
ordinacions y estatuts de sa naturalesa volubles
y revocables y similitut de las últimas voluntats,
y podent líberament dita ciutat disposar en estas, encara que antigas, no podan dits doctors
en filosofia al·legar quasi pocessió de votar en
ditas càthedras ni preténdrer espoli, posant-se

en execució dits reals ordes, per ésser merament
facultatiu y dependent de la llibertat de la ciutat, y no poder-se al·legar espoli contra los estatuts y ordinacions de aquella. Y per consegüent,
que los dits reals ordes que vol obeir y posar en
execució la ciutat no encontran ab la dita constitució quarta, titulo «De violencia y restitució
de despullats», ni ab la constitució 1, títol «De
offici de canceller».
Per quant dit discurs no se aplica al present fet y
la theòrica de aquell sols proceheix y pot procehir quant la ciutat renovàs dita ordinació, y
no obstant dita revocació pretenguessen los
doctors de filosofia continuar votar indistinctament, en las quals càthedras, però no essent revocada la dita ordinació, ans bé insistint la ciutat
en la continuació y execució de dita ordinació,
com se prova de la deliberació feta dit die de 11
de juliol, 1665, sobre mencionada, és mantenible dita pocessió seu quasi, no sols en lo judici
interim summaríssim possessor, sinó en lo peritori, y axí bé en cas de privació de dita pocessió
se pot al·legar lo espoli y demanar la reintegració en la sua posessió seu quasi, en virtut de la
dita constitució 4, títol «De violens y restitució
de despullats», valent-se de tots los medis que
lo dret y constitucions de Catalunya li prometen.
176r

Que la dita ciutat de Barcelona no aja derogat
dita ordinació y que inste la execució de aquella
y que·s representen a sa magestat los inconvenients que de dits reals ordes se podan seguir. Y
per consegüent no·s puga dir que la ciutat insta
la execució de dits reals ordes és clar y manifest,
perquè la ciutat no la componen los concellers
sinó lo savi Consell de Cent y consellers, de tal
manera que si lo Consell de Cent fa una ordinació precisa y necessàriament han de observar los
concellers sens poder dispensar en aquella y se
donaria manutensió al qui poceheix en força de
la deliberació y ordinació del Consell de Cent
contra lo disposat per dits concellers.
Novament lo dit Consell de Cent, als 28 de
maig del corrent any, cometé als molt il·lustres
senyors consellers y junta del estudi lo exàmen de
diffarents cosas que·s proposaren en dit Consell
de Cent per la bona administració del estudi general y altres que conduïssen per la reformació y
bon govern de aquell, fent-ne un paper dels
que·ls apareixeria, reportant-lo al dit Consell de
Cort. Ibi «y que los senyors concellers y las mateixas personas passen havant en tot lo que tindrà mira al de major benefici de dita universitat
y fent-ne del que·ls aparexerà altre paper reportant-lo en lo present consell». Y dits concellers y
junta del estudi ni ha reportat paper algú al
Consell de Cent sobre matèria dels estudis ni
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dits consellers y junta del estudi no constitueixen ciutat, ni lo que aquells, sens commissió
particular del Consell de Cent, disposan se pot
dir disposa per la ciutat.
Del sobredit, clarament se veu que la ciutat no
sols no insta la execució de dits reals ordes, ans
bé continua la contradicció que té feta ab la dita
resolució de 11 de juliol, 1665, no volent que
los dits concellers y junta del estudi tingan poder per altra cosa que // 176v // per a notar a un
paper las cosas convenients a la bona administració del estudi general, per reportar·o en dit
Consell de Cent, com hapar de la dita deliberació feta dit die de 28 de maig 1680, y per consegüent cessa lo motiu principal de dit segon real
discurso, non solu negative verum et contraria.
Axí mateix, no obsta la tercera rahó de què lo
dret de eregir y fundar estudis generals y fer ordinacions y estatus per lo bon règimen y govern
de aquells és regalia de sa magestat, y que las regalias no estan compresas, ans bé, sempre se entenian exceptuadas de qualsevol constitució de
Catalunya, privilegis y altres disposicións, sinó
és que en ellas se fasse particular mensió de ditas
regalias y las concedesca o se las abdiquen a sa
magestat. Y axí, que essent-los refferits reals ordes en cosas tocants al règimen y govern de dit
estudi general, y per consegüent a las regalias de
sa magestat, no estan compresos ni podian encontrar-se ab ditas constitucions ni ab lo usatge
alium namque ni donar motiu per formar dupte
de dita contrafacció.
Se respon en primer lloch que encara que lo
fisch no stiga espoliat, y axí deu ser reintegrat en
la pocessió sobre la qual té la assistència de dret,
y podria obstar al posessor la resistencia de dret,
emperò, assò se entén no que lo fisch puga pèndrer la possessió de facto sens ser ohit lo pocessor, prèvia citacione et cognicione causa et si
summarissime, y la diffarència que·i ha per rahó
de regalias sols és que la cognició que se ha de
aplicar en aquellas és més summaria que las altras, perquè altrament fora llevar al pocessor la
deffensa, la qual és innegable exprima de iure
naturali. Y dita theòrica la ensenyan los ministres reals ab sas doctrinas, la qual parthicularment deu seguir-se en aquelles // 177r // provincias, en las quals hi ha lley particular de què
ningú puga ser despullat sens cognició de causa.
Veritat és que las regalias sempre se entenen exceptuadas, però esta proposició la ensenyan los
doctors en aquellas constitucions o privilegis en
què lo príncep concedeix algun gènero de cosas
o en qualsevol altre disposició se tracta de la
concessió que·s fa o és feta a algun altre, però
que los plets o regalias no hagen de judicar se-
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gons lo disposat per las lleys generals, menos en
allò que·s trobaran exceptuadas. Assò non
diuen los doctors ni ho podan dir, perquè altrament podria lo príncep en matèria de regalias
ad libitum disposar quod non est dicendum particularment en Catalunya, a hont los senyors
reys se han dignat de compendrer-se en la disposició de las constitucions, usatjes y altres drets
de la pàtria.
Secundo, se respon que la regalia de statuir y
ordenar sobre matèrias del govern del estudi
general de Barcelona la té comunicada sa magestat a la ciutat de Barcelona ab lo privilegi real
del senyor rey don Alfonso, als 3 de setembre
1450, y se confessa axí en la resposta predita de
sa excel·lencia des del versículo lo que comensa
«Tampoch se posen als reals ordes» fins al versículo que comensa «Encara que creu sa excel·lència» inclusive, y particularment, ibi: «ab
real privilegi despatxat a 3 de setembre, 1450,
sa magestat fou servit concedir a dita ciutat la
llicènsia que suplicave de poder eregir y fundar
y ordenar dit estudi general quant li aparegués y
en lo lloch que voldria per totas las scièncias y
facultats la qual llicènsia fou concedida comulative y no privative». Y axí, exhistint com exhisteix la dita ordinació del any 1638 y per aquella
previnguda la potestat // 177v // contra dita ordinació no pot sa magestat, salva sa real clemència, statuhir y ordenar cosa alguna en derogació
de aquella, perquè ni comulative concessis locus
est prevencione dita theòrica se confirma del què
diversas vegadas s’és declarat en lo Real Concell
sobre matèrias de ordinacions y statuts fets per
la ciutat en orde al govern polítich de aquell en
força dels reals privilegis que té concedits, perquè encara què dita potestat sie concedida conculative y sa magestat detinga axí mateix assí la
regalia de disposar y ordenar las cosas de la ciutat, emperò açò se entén pretèrit, no revocant ni
statuint contra la ordinació ja feta per la ciutat.
Tercio, se respon que encara que lo fisch tinga
fundada sa intensió en totas las regalias sens que
li obste pocessió en contrari, emperò, quant lo
pocessor amostra títol en favor de sa pocessió,
encara que sie colorat, premàxime quando longeva est et pocessió y demés de trenta anys, alashoras iure ordinarie se deu procehir en la causa
de la regalia inseguint lo disposat y ordenat per
las constitucions generals de Catalunya y altres
drets de la pàtria.
Últimament, se respon que las proposicions
contra las que proceheixen en son cas y lloch
com s’és dit, quant algu té ocupada y possehesca alguna regalia y los doctors de filosofia possehint o quasi la facultat de votar indistinctament en totas las càthedras de sa facultat, no
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tenen ni ocupan regalia alguna sinó títol clar y
exprés de qui l·à pogut donar per usar de dita
facultat.
Del que se conclou que lo argument de la regalia // 178r // no és aplicable a nostre fet ni per
aquell se dóna evasió al disposat y ordenat exprés y literalment en las ditas constitucions y
usatjes, ans bé, dits reals ordes se oposan manifestament a ditas constitucions, usatje y altres
drets de la pàtria.
Finalment, no obsta la última rahó de la resposta de sa excel·lència de què la facultat donada a
la ciutat per lo sereníssim senyor rey don Alfonso ab son real privilegi de tres de setembre,
1450, per a fundar estudi general, cau ab expressió de què dit estudi general erigidor en
Barcelona fos conforme y de la mateixa manera
que estave fundat lo estudi general de la ciutat
de Lleyda, y que en lo privilegi que lo sereníssim senyor rey don Jayme en las calendas de setembre del any 1300 donà a la ciutat de Lleyda
per a fundar dit estudi general se reserva expressament sa magestat per si y los successors lo poder fer estatuts y ordinacions qualsevols que
apareguessen convenir per la utilitat de dit estudi. Y per consegüent, que essent lo privilegi de
la ciutat de Barcelona ad instar del privilegi de la
ciutat de Lleyda, se ha de enténdrer aver sa magestat fet expressament en ell la mateixa reserva
de la facultat de poder fer qualsevols statuts y
ordinacions y concedir privilegis y rescrits conforme apareixeria convenient per lo bon règimen y govern del estudi general de la ciutat de
Barcelona, y que axí, dits reals ordes, essent sobre matèria de dit estudi y en major benefici y
conveniènsia dels estudiants, són no sols de la
regalia de sa magestat sinó també de la matèria
de la dita reserva feta ab la concessió de dit privilegi.
Perquè, a més del que s’és ponderat en resposta
de la penúltima rahó, és de considerar que lo
privilegi concedit a la ciutat de Barcelona no és
ad instar del privilegi que·s concedí a la ciutat de
Lleyda // 178v // per fundar la sua universitat,
sinó que és absolut y molt dependent del dit
privilegi de Lleyda. Y lo que se diu en orde
enuncionant lo estudi de la ciutat de Lleyda y
vila de Perpinyà és sols per la comunicació dels
privilegis, universitats y demés prerrogativas
concedidas a dits estudis, y no per altra cosa,
sens trobar-se en lo privilegi de dit senyor rey
don Alfonso altras paraulas que pugan conduir
al cas similar a aquellas: Ibi: «Quod quidem generale estudium eiusque cancellarius, rector,
conciliarii, magistri, doctoris, bachallaurei, scholares et cetera, studentes et eodem immediate
cum statutum seu fundatum fuerit possit et pos-

suit ac valeant in universalitate et singulari
gaudere, uti fieri et letari omnibus alii honoribus, prerrogativis, favoribus, libertatibus, immunitatibus, excepcionis, franquiciis, privilegiis,
alia generalia studia, per nostros predecessores
Aragonum regens serenissimos, memorie celebros,
aut per nos alias in regis nostris Aragonum, Valentie et principatum Catalonie fundari permissa et in eis habitantes seu studentes, et signanter
generalia studia civitatis Illerde et ville Perpiniani letari uti fieri ac gaudere solita et soliti
sunt et debent, de iure usu seu consuetudine vel
aliter quomodo libet et cetera».
De la comunicació dels privilegis sols no·s pot
ni deu argüir al de haver-se fundat lo studi general de Barcelona ad instar del de Lleyda, per
ésser entre si estas cosas molt distants y en son
modo contrarias, per què la comunicació dels
privilegis té en si limitasió, a lo que és tantsolament favorable y la fundasió y erecció ad instar
comprèn equiparació universal en tot y per tot
et a separatis et diversis non bene fit illatio.
179r

Dato et non concesso que lo privilegi de la ciutat
de Barcelona ad instar del de Lleyda tampoch
no obstaria perquè, com en lo privilegi de la
ciutat de Barcelona specialment se li concedí lo
poder de statuhir y ordenar simpliciter lo que
convindria per lo bon govern y règimen del studi general per la Generalitat del ad instar, no
restava derogada ni prejudicada la potestat de
poder statuhir y ordenar la ciutat de Barcelona
en dit estudi general, perquè per las clàusulas
generals no se enten derogat lo que·s troba specialment disposat o sie en lo mateix acte o altre
diferent, per quant la regla que genere per speticiem derogatiu axí sie anterior o posterior la
spectie proceheix in omni materia et in primi
legis. Y axí, de dita última rahó resta pleníssimament satisfeta.

de aqull censal, de pensió 1.700 sous, pagador
als dos de octubre, en què sortejà lo dit doctor
Ignasi Ximenis en la extracció de censals per los
antecessors de ses senyories feta als dotse de juliol mil sis-cens vuytanta, no ha pogut trobar los
originals actes.
En aquest mateix die los senyors deputat militar
y oÿdor real se conferiren en lo palacio de sa excel·lència, per part del molt il·lustre consistori, y
li digueren que la resolució se havia pres en orde
la contrafacció instada per part de la universitat
litterària era que, desitjant lo consistori que lo
real orde de sa magestat, Déu lo guarde, no fos
per sa causa en la execució, havia sercat los medis més convenients per a facilitar·o sens faltar a
la obligació de sos officis. Y aixís, avian resolt no
passar avant en donar a sa excel·lència lo tercer
recaudo extrajudicial ni firmar judicialment lo
dupte en la Real Audiència, sinó representar a sa
magestat los motius y rahons los asisteixen en
justificació de sa pretensió.
Dijous, a XXIII. En aquest die lo doctor en medicina Jacinth Andreu, //180r // mitjensant jurament, ha fet relasió en lo consistori de ses senyories com la malaltia de Joseph Blanch,
verguer dels molt il·lustres senyors deputats,
continua ab la conformitat féu relació dit doctor Andreu a ses senyories en jornada de 13 de
juny proppassat.
En aquest mateix die ses senyories enviaren lo
síndich del General a sa excel·lència, dient-li
que, puix sa excel·lència lo die de air parexie
aver significat als senyors deputats militar y oÿdor real tenir gust de tenir en escrits la resolució
del consistori, li avien anat a participar-le y enviaren segons lo paper que és assí cusit, signat
de lletra D y del thenor següent:
«Excel·lentíssima senyor.

Y axí ho senten en Barcelona, als XXIII de octubre, MDCLXXXI, salvo semper et cetera. Guitart,
assessor. De Valda, consulens. Montaner, consulens. Portell, consulens. Llampillas, fiscis Generalis Cathalonie advocatus. De Puig, assessor. Ribera, consulens. Melcior Prous, consulens.»
Dimechres, a XXII. En aquest die lo doctor Joan
Ximenez y Quintana, constituït // 179v // personalment en lo consistori de ses senyories, com a
procurador del doctor Ignasi Ximenis y Cudina,
com de sa procura consta en poder de Lluís
Fontana, notari públich de Barcelona, als setse
de juliol pròxim passat del present y corrent any
de 1681, de la qual ha fet ocular ostensió, en dit
nom, ha jurat en mà y poder de ses senyories
com havent fet son principal las degudas diligènsias en cercar los actes de la original creació
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Los deputats y oÿdors de comptes del General
de Catalunya, desitjosos de que lo real orde de
sa magestat, Déu lo guarde, no sie retardat en la
execució per sa causa, han cercat los medis més
convenients per a facilitar, sens faltar a la obligació de sos officis. Y han resolt no passar avant en
donar a vostra excel·lència lo tercer recaudo extrajudicial ni firmar judicialment lo dupte en la
Real Audiència, sinó representar a sa magestat
los motius y rahons los assisteixen en justificació
de sa pretensió.»
Y tornat que fou lo dit síndich, féu relasió com,
havent posat en mà de sa excel·lència lo dit paa. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
179v i 180r del trienni 1680-1683.
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per, y que havent-lo llegit, paraula per paraula,
havia respost «que estava bien y que era puntualmente lo que havían dicho los deputados militar y
oydor real el día antes de palabra.»
180v

181r

aquest desorde suplica sie del servey de vostra
excel·lència ordenar lo que dega obrar lo consistori en matèria // 181v // tant grave, que rebrà
a particular mercè. Experimente vostra excel·lència las veras ab què se aplicarà en tot lo
que sie de major servey de sa magestat, benefici
del Principat y servey de vostra excel·lència.»

Disapte, a XXV. En aquest die lo magnífich Salvador Baró, doctor en drets, com a procurador
sibstituït del magnífich Joseph Comerma, doctor en drets, procurador de Eudalt Pera Esteve,
ciutadà honrrat de Barcelona, tauler del General de la vila de Ripoll, com consta, ço és, de la
procura de dit Comerma en poder de Joseph
Capdevila, notari públich de la vila de Ripoll, als
20 del present y corrent mes de octubre, y de la
substitució de dit Baró consta en poder de
Francisco Illa, notari de dita vila de Ripoll, a 22
de dit mes, la qual procura y substitució són assí
cusidas, signadas de lletra A et B, en dit nom,
constituhit personalment en lo consistori de ses
senyories, ha renunciat en mà y poder de ses senyories lo dit offici de tauler del General de dita
vila de Ripoll pure, librere et simpliciter. E ses
senyories, avent-los constat que lo dit Pere Esteve no era debitor al General en quantitat alguna, ab relasió feta per lo magnífich racional de la
present casa, han acceptat la dita renunciació si
y en quant per capítols y actes de Cort los és lícit
y permès. Essent presents per testimonis Joan
Rossell y Pau Sayol, verguers de ses senyories.a
Dilluns, a XXVII. En aquest die lo doctor en medicina Jaume Solà, mitjensant jurament, ha fet
relació en lo consistori de ses senyories de com
la malaltia de Joan Costa, guarda del General,
continua en sa malaltia, lo qual està impossibilitat de servir lo dit offici de guarda del General.

Y tornats que són estats los dits senyors embaxadors, han fet relació a ses senyories com, després de explicat de paraula, havien entregat a sa
excel·lència lo dit paper de embaxada, y que havie respost estimave molt l’atenció del consistori.
Divendres, a XXXI. En aquest die ha fet relació
en lo consistori de ses senyories los magnífichs
assessors y advocat fiscal del General y present
casa de la Deputació del estat de las causas corrents de la present casa.
En aquest mateix die és tornat en la present ciutat y en la present casa de la Deputació lo il·lustre senyor oÿdor militar.
En aquest mateix die lo senyor oÿdor real és
baixat en la Llotja del mar de la present ciutat y
s’és conferit en la casa del General y en lo aposiento del receptor dels fraus a effecte de regonéxer y véurer los fraus se havian comesos en lo
present y corrent mes de octubre. Y se han trobat los següents:
182r

Dimecres, a XXVIIII. En aquest die, per medi de
don Bernat de Aymerich y Cruïlles y Pau Llinàs,
ciutedà honrrat de Barcelona, han enviat ses senyories un paper en embaxada a sa excel·lència,
lo qual és assí cusit, signat de lletra B y del thenor següent:
«Excel·lentíssimb senyor.
Lo consistori de deputats y oÿdors del General
de aquest Principat ha tingut viu sentiment del
attentat que succehí lo die de air, al tart, a la
universitat literària de aquesta ciutat. Y quant
volgue juntarie per a posar-se als peus de vostra
excel·lència, a effecte de acudir a tot lo que fos
de major servey de sa magestat, Déu lo guarde, y de vostra excel·lència. Tingué notícia estar
ja sossegada la matèria, y en consideració de
a. a continuació una procura i una certificació transcrites a
l’Apèndix 3, pàg. 1468.
b. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
180v i 181r del trienni 1680-1683.
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Primo, una pessa de drap blanch. sens haver·i
faixa a cua de dit drap, de tir dotse canas y set
palms, haprès de casa Joseph Vila, parayre.
Ítem, duas canas, sis palms, de tela Alamanya de
sequet, hapresa de uns moros de las galeras de
Gènova.
Ítem, una capa de domàs blanch, hapresa de
casa Jaume Planas, sastre.
Ítem, set canas Cadis blau.
Ítem, dotse canas y tres palms llanilla vermella.
Ítem, vuit canas llanilla groga.
Ítem, nou canas, quatre palms, sarge de roma
negra.
Ítem, set canas, dos palms, Cadis amusco.
Ítem, una cana, dos palms, llana groga.
Ítem, quatre canes y sinch palms Càdis cabellat.
Ítem, duas canas y un palms Càdis cabellat.
Ítem, dos canas, tres palms, Cadis vert.
Ítem, quatre canas y un palm Cadis flor de
masa.
Ítem, duas canas y un palm ratina negra.
Ítem, set palms cadissos verts.
Ítem, una cana, tres palms drap de Fransa.
Ítem, vuit canas y un palm Cadis cabellat. Haprès tot de casa de Joan Batista Vives, botiguer
de telas.
Ítem, tres pessas de groguets cap y cua, las dos

de color gris y lo altre de color lleonat, de tir, ço
és, la lleonada de nou canas, quatre palms, y las
grisas la una de tir de trenta-duas //182v // canas
y la altra de vint-y-set canas y un palm.
Ítem, una pessa de arbatge de fil y llana de quinse, de tir de vint-y-un palm.
Ítem, una pessa de taffetà entra doble negra de
setse canas, tres palms.
Ítem, un tros de borata, color musclo, de tir de
sis canas y tres palms. Haprès tot de la botiga de
dit Vives y Mariano.

Novembre
Dimars, a IIII. En aquest dia lo reverent Pere Farrench, prevere, residint en Barcelona, com a
procurador de la noble dona Elvira de Agullana
y Sabater, consta de sa procura en poder de Jacinto Borràs, notari de Barcelona, al primer de
juliol, // 183r // de la qual ha fet ocular hostensió, en dit nom, constituhit personalment en lo
consistori de ses senyories, ha jurat com avent
fet las degudas diligènsias dita noble senyora en
sercar los actes de la original creació de aquells
censals en que sortejà la dita noble senyora en la
extracció de censals feta per los antecessors de
ses senyories als 12 de juliol, 1680, no ha pogut
trobar lo dit acte.
En aquest die lo reverent Joan Almató, altre
dels procuradors de herèncias de la iglésia parrochial de Sant Jaume de la present ciutat, consta de la procura en poder de Joan Alomar, notari públich de Barcelona, als 29 de octubre del
present y corrent any 1681, de la qual ha fet
ocular hostensió, en dit nom, constituït personalment en lo consistori de ses senyories, ha jurat com havent fet las degudas diligènsias en
cercar los actes de la original creació de aquell
censal, de preu 300 lliures, en què sortejà la dita
reverent comunitat de dita parrochial iglésia en
la extracció de censals per ses senyories feta als
12 de maig de dit presetn any 1681, no ha pogut trobar los dits actes.
Dimecres, a V. En aquest die ses senyories consistorialment, ab verguers y massas altas, acompanyats dels assessors y advocat fiscal y altres officials
del General y present casa de la Deputació, //
183v // anaren y conferiren a la mare de las fonts
del General, com és acostumat quiscun any, per a
regonéxer si se instave de fer obras en ellas. Y vistas y regonegudas aquellas se’n tornaren ab lo
mateix acompanyament fins a la casa de la Deputació.
Divendres, a VII. En aquest die lo reverent
Agustí Agut, prevere, prior del hospital dels
Òrfans de la present ciutat, com a procurador
dels administradors de dit Hospital, consta de
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sa procura en poder de Lluís Fontana, notari
públich de Barcelona, sots jornada de 25 de
mars proppassat del present y corrent any 1681,
de la qual ha fet ocular hostensió, constituhit
personalment en lo consistori de ses senyories,
ha jurat com havent fetas las degudas diligènsias
en cercar los actes de la original creació de
aquell censal de preu 448 lliures, 10 sous, y
pensió 280 sous, 2, que tots anys rebian dits administradors sobre dit General a tres de setembre en que sortejaren dits administradors en la
extracció de censals per los predecessors de ses
senyories feta als 12 de juliol 1680, no ha pogut
trobar aquell.
En aquest mateix die és estada presentada //
184r // en lo consistori de ses senyories una súplica a instància per part del magnífich Erasma
de Lana y Fontanet, racional del General y present casa de la Deputació, la qual juntament ab
la oblata y un acte fet a instància de dit racional
és assí cusida, signada de lletra A y del thenor
següent:
«Molta il·lustres senyors.
Obtemperant Erasma de Lana y Fontanet, donzell, racional de la present casa, a una deliberació per vostra senyoria presa y intimada de orde
de vostra senyoria a dit racional lo die present,
ab la qual se serveix vostra senyoria manar a dit
racional que esta tarda, quant vostra senyoria
serien junts, entràs en lo molt il·lustre consistori
lo llibre de Concerts, lo qual és un dels llibres
de dit offici de Racional, y acistís dit racional per
a véurer lo que se haurie menester en dit llibre,
sots pena de una tersa del salari de son offici,
comforme en dita deliberació se conté, a la qual
relative se refereix dit racional a vostra senyoria,
diu y representa, ademés del què esta matinada
ja tenia de paraula representat a vostra senyoria
acerca de la matèria, y a la insinuació vostra senyoria és estat servit fer-li de què aportàs dit llibre de Concerts en lo aposento o instància a
hont vostra senyoria ajunta lo molt il·lustre consistori, y és de què dit racional li pesava no poder cumplir al gust de vostra senyoria, per quant
lo aposento de dit son ofici és arxiu, y tots los
llibres y escriptures de aquell han de estar baix
poder o bé clau de dit racional, sens que aquellas dega dit Racional comunicar-las en altres
puestos o llochs fora del aposento de dit son offici, ni may se haje tal posat en plàtica ni pot
aver memòria de hòmens que eciam ni al molt
il·lustre consistori se haje aportat ningun llibre
ni escriptura de las recondidas en // 184v // dit
son aposento o baix de sa clau, sinó que en tota
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
183v i 184r del trienni 1680-1683.
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ocasió, fins lo die present, lo molt il·lustre consistori és estat servit ordenar als optenints dit offici de racional trague memorial de 1 a 1 dèbit,
individuant los dèbits, y després dit Racional
entrega los memorials de aquells a dit molt
il·lustre consistori. Y respecte de dit llibre de
Concerts sempre se ha observat que lo molt
il·lustre consistori se ha servit posar en un cap
de paper los dèbits ha aparegut a sa senyoria ésser més exhigibles, y donant-ho en nota a dit
Racional, per a què aquell averigüe lo que se
deu de las pencions dels concerts fets sobre los
dits dèbits se li han donat en nota. Y dit Racional ne forma un memorial del què troba deure’s
de dits concerts, y aquell entrega al molt il·lustre consistori, per a què vostra senyoria mane lo
convenient per a que dits dèbits se cobren. Y lo
que més se ha fet algunas ocasions que algun
dels senyors consistorials, lo qual se encarregava
la çolicitat de dits dèbits, se servia conferir-se en
lo aposento de dit Racional per a vèurer de
quins concerts apareixerie ésser més fàcil la cobrança, y dit Racional treia lo memorial y després lo entregà a dit molt il·lustre consistori sens
que may per dit effecte dit llibre de Concerts sie
anat en lo aposento de dit molt il·lustre consistori ni exit del poder y baix clau de dit Racional.
Y esta observança se ha de créurer se ha subseguida del disposat en las ordinacions fetas en la
cort de Tortosa l’any 1420, comforme consta
en lo llibre dit Directori de la Visita del General.
Y en los càrrech del racional, foli 100, // 185r //
número 1 de dits càrrechs, ibi «lo qual, ultra de
las obligacions a tots los officials comunes ja refferides, és obligat, conforme a las ordinacions
fetas en la cort de Tortosa, l’any 1420, de tenir
ben custodidas, regaladas y guardadas ab bon
orde, segons se pertany, totas las escripturas de
qualsevol manera sien en dit arxiu». Per lo que,
desitjant dit racional no faltar al obsequi degut a
vostra senyoria, suplica a vostra senyoria sie servit manar commutar dita deliberació per vostra
senyoria lo die present presa, y servir-se vostra
senyoria tenir a bé que lo observat y estil fins
assí tingut se observe, servint-se vostra senyoria
donar en nòmina a dit racional tots los dèbits sie
vostra senyoria servit se posen en memorial dels
concerts continuats en dit llibre, o bé quant algun dels senyors consistorials sie servit assistir
donar las horas y dies serà servit, perquè dit Racional puga acudir al servey de vostra senyoria y
obligació de son offici, suplicant a vostra senyoria sie de son servey ordenar al escrivà major de
la present casa continue la present en lo llibre de
Deliberacions al peu de la deliberació per vostra
senyoria presa, que dit suplicant ho tindrà a singular mercè de la mà de vostra senyoria.
Erasma de Lana y Fontanet, racional.

Oblata VII novembris, MDCLXXXI in consistorio et
cetera. Et domini deputati intervinientibus dominis auditoribus computorum, dixerunt et decreverunt que lo consistori desitja que ell dalt
dit racional cumpla ab la obligació de son offici,
y que per ço li mana que asistesca a la regonexensa del llibre de Concerts // 185v // personalment, y que obtempere en executar lo que li és
estat manat en la deliberació lo die present presa.
Josephus Sauleda, scriva maiores Generalis Cathalonie, subrogatus.»
«Dit die y encontinent, obtemperant lo magnífich Erasma de Lana y Fontanet, racional del
General y present casa de la Deputació, y en
consideració de la oblata tocada de orde de ses
senyories al peu de la present súplica, diu que
entregarà y assistirà en la regonexensa de lo llibre de Concerts que ses senyories li manen entre en lo aposento del consistori. Y lo sobredit
fa per evitar majors inconvenients y sens perjudici de qualsevols accions y drets li puga competir per no fer la entrega de dit llibre per las rahons contengudas en la present súplica, com
també de altres qualsevols que de dret y estil se
pugan competir. Requirens notariorum, et cetera. Y que la present sie continuada en lo dietari
corrent. Testes sunt reverendus Valentinus Serra,
presbiter, et Joannes Ribas, nottarius publicus
Barchinona.»
Disapte, a VIII. En aquest die han enviat ses senyories, per medi del síndich //186r // del General, un paper de informe a sa excel·lència, lo
qual és assí cusit, signat de lletra B y del thenor
següent:
«Excel·lentíssima senyor.
Los diputats y oÿdors de comptes del General
del principat de Cathalunya, responent al paper
que reberen de vostra excel·lència en jornada de
30 de octubre pròxim passat, ab lo adjunt real
despaig de sa magestat, Déu lo guarde, en què
se serveix manar informen los dits deputats y digan lo que se’ls offereix acerca certa representació feta per don Francisco Lombarde y Torrente dels serveys fets a sa magestat per don
Domingo Lombardo y don Miquel Torrente,
son pare y avi, y de la pèrdua de hazienda de son
avi, en què diu haver-li confiscat los francesos
en Rosselló per quaranta mil duros de plata de
hazienda, a què se offereix respòndrer que en la
casa de la Deputació no se té notícia de la dalt
refferida confiscació de hazienda per francesos
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
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feta a dit don Domingo Lombardo, ni dels serveys fets per los sobredits Lombardo y Torrente.»

partida a dit General deguda per mossèn Julià
de Navel, pocessor que fou de dit censal, que
pren summa de 2.688 lliures, per las causas y rahons contengudas y expressades llargament en
dita relació, la qual se troba en lo dietari del
trienni 1680, sots jornada de tres de octubre de
1681, còpia de la qual se presenta y entrega a
vostra mercè per lo que lo procurador fiscal del
// 187v // General de Catalunya, en observansa
del disposat en dita concòrdia, et signanter en
los número 12, 13 y 14 de ella, requereix y interpel·la a vostra mercè, senyor Joan Ferrer de
Gualbes, donsell, revolte als molts il·lustres senyors diputats y oÿdors de comptes en lluïció y
extinció del censal dalt expressat, en lo qual fon
estreta en sort vostra mercè en dita casa de la
Deputació junt ab les pensions se li restan devent per rahó de aquell, en solució y paga y a
bon compte de dita partida està dit mossèn Julià
de Navel, continuat en los llibres de Vàlues de la
casa de la Diputació per las causas y rahons contengudas en dita relasió per dit racional feta. Y
semblantment pague íntegrament la sobredita
quantitat de 2.688 lliures resta dit Julià devent.
Y perquè ignorànsia al·legar no puga se li fa la
present interpel·lació, requirint al notari ne lleve acte. Copia cuius eidem tradidit et liberavit
quem accipit et penes se retinuit quaquidem papiri requisicionis scedula, sich ut predicitur oblata et presentata, illico dictus Joanne Ferrer de
Gualbes, verbo respondendo, dixit quod retinebat
sibi terminum iuris ad respondendum. De quibus
ita per actis, gestis et secutis illico dictus Joannes
Quadras, dicto nomine, petit et requisivit fieri et
tradi unum et plura publicum seu publica consimilia instrumenta per me, dictum et infrascriptum scribam maiorem quod fuerunt acta Barchinona sub anno die, mense et loco predictis,
presente me, dicto scriba maiore, et presentibus
eciam testibus predictis ad premissa vocatis specialiter et assumptis pro ut superius continetur.»

Dilluns, a X. En aquest die me han ordenat ses
senyories a mi, scrivà // 186v // major del General, cusís en lo present dietari una requesta presentada a Joan Ferer de Gualbes, donzell, lo
acte de la qual és assí cusit, signat de lletra D y
del thenor següent:
«Noverinta universi quod anno a Nativitate Domini millessimo sexcentessimo octuagessimo primo, die vero lune, decima tercia mensis novembris eiusdem anni intitulata, presente et ad hec
vocato atque requisito me, Josepho Sauleda, secretario et scriba maiore Generalis principatus Catalonie, et presentibus eciam Paulo Sayol et Hiacintho Morato, virgariis concistorii suarum
domincionum, pro testibus ad ista vocatis specialiter et assumptis doctor Joannes Quadras, fisci
procurator generalis Catalonie, constitutus personaliter coram et ante presenciam Joannis Ferrer de Gualbas, domicelli, personaliter reperti
intus domus Deputacionis in aula dicta dels
Reys, qui dicto nomine eidem obtulit et presentavit et seu per me, dictum scribam maiorem substitutum obtulere et presentare publice, petiit et requisivit quandam in scriptis papiris requisicionis
scedulam thenoris sequentis: «Molt bé sab y ignorar no pot vostra mercè, senyor Joan Ferrer
de Gualbes, donsell, com en la extracció dels
censals feta per los molt il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes del General de Catalunya del trienni 1680, en jornada de 15 de //
187r // maig 1681, inseguint lo disposat en la
concòrdia feta entre lo molt il·lustre consistori
dels senyors deputats y oÿdors de comptes del
General de Catalunya, de una y los acrehedors
censalistas de dit General de part altre, sortejà
vostra mercè en un censal de preu 125 lliures y
pensió 125 sous, pagadora a 24 de juliol, que
tots anys rebia sobre lo General de Catalunya en
dita jornada, en virtut de la qual extracció digueren y escrigueren en la taula dels comuns
depòsits de la present ciutat de Barcelona a vostres mercès en lluÿció, quitació y extinció del
sobredit censal per los il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes de dit General 125
lliures a solta del scrivà major de la casa de la Diputació, la qual partida fonch intimada a vostra
mercè. Y axí mateix sab y ignorar no pot vostra
mercè com per la relasió feta per Erasma de
Lana y Fontanet, donsell, racional y arxiver de
la present casa de la Diputació, als senyors diputats y oÿdors, als tres de octubre, 1681, estigué
dit censal embrasat y obligat a la solució de una

188r
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Dijous, a XIII. En aquest die lo reverent doctor
Joan Vallès, prevere y beneficiat de la Seu de
Barcelona, síndich y procurador del il·lustre capítol de dita Seu, consta del sindicat en poder
de Masià Marsal, notari públich de Barcelona y
scrivà de dit capítol, als vint-y-set de setembre,
1680, de la qual ha feta ocular ostensió, en dit
nom, constituït personalment en lo consistori
de ses senyories, ha jurat com havent fetas las
diligènsias possibles en sercar los actes de las
originals creasions de aquells dos censals, lo un
de preu mil y sinch-centas lliures, y lo altre de
preu tres-centas y set lliures, onse sous, que lo
dit molt il·lustre capítol sortejà com a administrador dels aniversaris comuns y de la casa de la
caritat en la extracció per los predecessors de ses
senyories feta als dotse de juliol, 1680, no ha
pogut trobar aquell.

[ 1681 ]

[ 1681 ]

En aquest mateix die me han ordenat a mi, scrivà major del General, cusís en lo present dietari
una certificatòria en escrits // 188v // del doctor
en medicina Jacintho Gibert, receptor dels fraus
y doctor del General de la present ciutat, ab la
qual fa fe com la malaltia y indisposició de dit
Gibert continua imposibilitat de poder acudir a
la obligasió de son offici, com més llargament
en dita certificatòria és de véurer, que·s assí cusida, signada de lletra A a la qual se ha relació.
Divendres, a XIIII. En aquest die Theresa Puig y
Ferrer, muller de Joseph Puig, botiguer de telas, ciutedà de Barcelona, obtemperant a la deliberasió per ses senyories presa a catorse de abril
pròxim passat del corrent any 1681, convé y en
bona fe promet a ses senyories que sempre y
quant aparagués que lo preu de aquell censal de
cent vuytanta lliures y pensió 9 lliures, que ab
parer dels magnífichs assessors y advocat de la
present casa de la Deputació, li fonch pres en
descàrrech, juntament ab las pensions cessas de
dit censal, discorregudas fins a la quantitat de
aquellas dos-centas vint-y-tres lliures, tretse
sous y vuyt, que Pere Pau Ferrer, quòndam, son
pare era debitor al General; o bé constarà que
algun pocessor del dit censal ésser debitor al
General donarà y pagarà al General las ditas
dos-centas vint-y-tres lliures, tretse sous y vuyt
ço és, la quantitat que aparexerà no ésser de dita
Theresa Puig y Ferrer, y per atténdrer y cumplir
las ditas cosas ne obliga sa persona y drets com a
deutes fiscals y reals, y ab jurament y per major
seguretat de las ditas cosas ne dona per fermansas a Onofre Lidós, mercader, y Llorens March,
negosiant, ciutedans de Barcelona. Los qualsa
// 189r // presents acceptan lo càrrech de la fermansa y convenen y en bona fe prometen que
juntament ab dita Theresa Puig, llur principal, y
sens ella, seran tinguts y obligats a las cosas sobreditas. Y tots, tant principal com fermansas,
se obligan ab totas obligacions, renunciacions,
submissions necessarias, scriptura de ters, obligasió de llur personas y béns y del altre de ells
assoles com a deutes fiscals y reals, y ab jurament llargament. Essent presents per testimonis
lo reverent Valentí Serra, prevere, y Salvador
Golorons, notari real, col·legiat ciutedà de Barcelona.

major per dits molt il·lustres senyors deputats,
present, que donarà bon compte y rahó dels diners y de tot lo demés que per rahó dels segrestos de la heretat y béns del que Joan Pau Nagrell, y axí mateix de la heretat y béns del que
micer Gaspar de Prat, debitors al General en diversas quantitats, per dits molt il·lustres senyors
deputats elegit y anomenat, y per attèndrer y
cumplir les dites coses, ne obliga sa persona y
béns com a deutes fiscals y reals. Y ab jurament
y per major seguretat de ditas cosas ne dona per
fermansas al reverent Joan Soler, prevere, beneficiat de la Seu de Barcelona, y a Bonaventura
Capdevila, barrater de agulla, ciutedà de Barcelona, los quals presents acceptan lo càrrech de la
fermansa y prometen que junt ab dit Pau Sayol,
llur principal, y sens ell, seran tinguts y obligats
a las cosas sobreditas. Y tots, tant principal com
fermansas, se obligan ab totas obligacions, //
189v // renunciacions, submissions necessàrias,
scriptura de ters, obligasió de llurs personas y
béns y del altre de ells assoles, com a deutes fiscals y reals, y ab jurament llargament. Essent
per testimonis, en quant a la firma de dit Pau
Sayol, principal, y Bonaventura Capdevila, fermansa, los quals firmaren, als setse del corrent
mes de noembre, són Nicolau Bausí, studiant
en filosofia, y don Carlos Vicens de Arlès, studiant en lleys, en Barcelona residints.Y en quant
a la firma de dit reverent Joan Soler, fermansa,
lo qual firmà a diset de dit present y corrent mes
de noembre, foren presents per testimonis lo reverent Valentí Serra, prevere, en la iglésia parrochial de Santa Maria del Mar beneficiat, y Salvador Golorons, notari real col·legiat.
En aquest mateix die han enviat ses senyories,
per medi del síndich del General, al excel·lentíssim senyor llochtinent y capità general de sa
magestat, Déu lo guarde, en lo present Principat, un paper de informe lo qual és assí cusit signat de lletra A y del thenor següent:
«Excel·lentíssima senyor.

En aquest mateix dia Pau Sayol, altre dels verguers del consistori de ses senyories, obtemperant a la deliberació per ses senyories presa als
12 de setembre pròxim passat de 1681, convé y
en bona fe promet als molt il·lustres senyors deputats del General de Catalunya, encara que absent, y a Joseph Sauleda, subrrogat en scrivà

Los deputats y oÿdors de comptes del General
de Cathalunya diuen que a 10 del corrent mes
de novembre reberen de vostra excel·lència un
recado juntament ab una carta per a vostra excel·lència de don Francisco Izquierdo de Berbegal, en orde a la petició que fa Juan Casas de poder renunciar lo offici que té de guarda del
portal del Àngel en favor de Joan Baptista Casas, són fill, per a què informassen a vostra excel·lència del què se’ls offeresca en dita matèria.
Y cumplint al que vostra excel·lència és estat //
190r // servit manar-los, representan a vostra ex-

a. a continuació una certificació i un memorial transcrits a
l’Apèndix 3, pàg. 1469.
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cel·lència que en differents ocasions molts officials del General són entrats en semblant pretensió, y que oïts per los excel·lentíssims lochtinents generals los informes dels deputats
nostres antecessors, en què representaven ser
semblants pretensions contra los capítols de
Cort y privilegis consedits al General y consistori, y dignant-se dit excel·lentíssim llochtinent
representar-ho a sa magestat, Déu lo guarde,
may sa magestat ha permès se fessen semblants
renunciacions, fent mersè al Principat de què
los capítols de Cort fossen observats. En lo capítol 5 de las Corts del any 1533 està disposat que
los officials del General no poden renunciar sos
officis en favor de persona alguna, ni pot ser
aquella provehïda de dit offici. Y en lo capítol
89 de las Corts del any 1599, axí mateix se disposa que los officials del General no pugan desexir-se ni fer partit ni renunciar dits officis en
favor de altre persona, sots pena de privació del
offici, y restituhir lo salari rebut. També encontrarie dita renunciació a la disposició real de la
magestat del sereníssim rey don Phelip Quart,
de gloriosa memòria, en son real privilegi consedit als 9 de janer, 1654, y real decret de 28 de
juliol, 1654, en què disposa la ferma de la provisió dels officis de gràcia del General. Y en ella
fou servit concedir al consistori dels deputats y
oÿdors lo proposar a sa magestat terna de subjectes per a la vacant de qualsevol de dits officis,
y ab esta forma de renunciació restarie prejudicat lo consistori en dita prerrogativa de què sa
magestat fou servit fer-li gràcia y mercè.
Per las quals y altres rahons, dits deputats y oÿdors supplican a vostra excel·lència sie servit representar a sa magestat sie de son real servey no
donar lloch a dita renunciació, ans bé, mane se
observen los capítols de Cort y real decrets, que
o rebran a singular mercè de vostra excel·lència.»
190v

Diumenge, a XVI. En aquest die, a las quatre horas de la tarda, vingué en la present casa de la
Deputació y en lo consistori de ses senyories lo
excel·lentíssim senyor marquès de Torracussa,
grande de Espanya, a despedir-se de ses senyories, per lo que estave de partida per lo estat de
Flandes. Lo reberen ses senyories ab las matexas
cortesias que·s feren al excel·lentíssim condestable Coloma, que són continuades en lo present
dietari, sots jornada de nou de maig pròxim
passat del corrent any 1681.

cel·lentíssim senyor llochtinent y capità general
de sa magestat, Déu lo guarde, un paper de embaxada, lo qual és assí cusit, signat de lletra A y
del thenor següent:
«Excel·lentíssima senyor.
Los deputats y oÿdors de comptes del General
del principat de //191r // Cathalunya diuen que,
havent participat al rey, nostre senyor, Déu lo
guarde, la ressolució de las censuras los que
fraudan los drets de la Generalitat antes de publicar las lletras, fou sa magestat servit lo honrar-los ab sa real carta dada en Madrit, a 3 del
mes de juliol pròxim passat, en què per sa real
benignitat mostrà molt singular agrado de la
atensió del consistori en haver-li participat dita
matèria, dient resta mirant aquella ab particular
cuydado per a péndrer la ressolució que més
convinga. Y havent entès, per medi del molt reverent canceller, que ha de enviar vostra excel·lència y son real consell informe a sa magestat sobre dita matèria, y que si en ella se offereix
representar alguna cosa pot lo consistori fer informar al dit Consell Real, ha comès lo consistori a sos assessors y advocat fiscal la dita informació, en quant mira la justificació ab què
proceheix en instar ditas censuras y lo deputat
ecclessiàstich en publicar aquellas. Però per a
què reste vostra excel·lència informat de quant
precisa és la necessitat de un gran reparo a la
ruïna que amenassa al General sobre la exacció
de sos drets, se representan a vostra excel·lència
en alguns capítols, deixant-los més a la soberana
comprensió de vostra excel·lència.
Són, senyor, los drets de la Generalitat, medi
únich per la conservació del General de Catalunya, que no tenint altres rèddits més que la exacció
de aquells, penja precissament de sa cobransa
tota la vida política de sa república, tant útil a la
magestat sobirana de son príncep, per las quantiosas summas que en son real servey emplea ab
provisió tant generosa quant voluntària, que no
sols ha pogut donar exemple, però encara admiració y enveja a las més il·lustres províncias del orbe.
Florian, en singular grandesa, quant aquells antichs // 191v // patricis, anteposant la pública autoritat als particulars interessos, igualment benemèrits de la integritat cathalana, pagaven
cabalment los drets zelosos del real servey de sa
pròpria defensa y conversació de la llibertat y
privilegis en què se emplea.

En aquest mateix die ha faltat en lo consistori
de ses senyories lo il·lustre senyor deputat ecclessiàstich per sa indisposició.

Però quant la malignitat y inconstància del
temps, maldat dels homes, infortunis de la

Dimars, a XVIII. En aquest die, per medi del síndich del General, han enviat ses senyories al ex-

a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
194v i 195r del trienni 1680-1683.
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guerra, ab intrussió de nacions estrangeras, han
depravat la naturalesa de molts que cegan de
son propri interès gran menspreu de la cosa pública, han muntat mil trassas y cauthelas per a
defraudar los dits drets, la han portada al infelís
estat és notori, amenessant presentanea ruina si
no·s proveheix de remey a tan ingent prejudici.
Són tals y tants los modos y medis ab què defraudan sobre dits drets que ja los remeys ordinaris són infructuosos e inútils, remey extraordinari és menester, insigne en la virtut, poderós
en la efficàcia, segur en la execució.
Per a deliberar ab acert de remey tant necessari
serà molt important la notícia del que la experiència ha averigüat, de com y per a hont se defraudan los sobredits drets.
És lo primer, com a més sensible, lo frau que fan
molts officis del mateix General, ingratíssims
enemichs, domèstichs que·s retornan en agravis
beneficis en diffarents taulas y col·lectas del
Principat, alguns no escrivint en los llibres de
Manifest los partits de las robas compotants, als
que despatxan los dissimulan per ser mercaderias de molt valer, altres donant cautelosament
responsions als albarans de guia concenten tràurer robas del present Principat sense cobrar los
drets del General, altres que avent trobat frau
de consideració no·ls denuncian sinó que·s concertan ab gran aventatge de son interès. Y tots
convertint en sa pròpria utilitat lo que havie de
ser en benefici del General, aumentant // 192r //
aquest prejudici los officials possats per los
arrendataris en ditas taulas, que com a mercenaris no miran a la conservació de la heretat encomanada sinó sols a son propri interès, ab què o
concertant-se ab los mals officials del General o
cautelant-se dels bons fan mil insults en dany de
la Generalitat. Y encara que apar que aqueix
dany recau més en prejudici dels arrendataris,
per haver ells de cobrar lo que·s col·lecta mentres pagan lo preu de són arrendament, ab tot
inconvenient del tracte successiu y malas conseqüèncias que aporta, és perniosíssim al General
perquè, impossibilitant-se axí la averigüasió del
què se’n ha pogut tràurer, si anàs ben administrat, quant se ha de fer nou arrendament, regulant-se ab lo que consta haver-se despatxat en lo
antecedent, se ha de lliurar a un preu molt inferior del que altrament se lliuraria. Y axí se experimenta que de un arrendament a altre se van
deteriorant los preus, ab imminènsia de arribar
a un estat molt miserable.
Hi·s pot obviar aquest dany ab lo cuydado y diligènsia dels deputats locals respectivament en
sas col·lectas, perquè aquestos, residints en sas
taulas principals y ab un tenuíssim salari que te532

nen, no poden fer averigüasió dels procehiments dels officials de las taulas foranas ni tenen
instànsias que formen quexa de aquells per a rébrer-ne informació.
Ajustàs que, anant a parar los albarans de guia
en altras taulas fora de sa col·lecta, no tenen jurisdicció ni poder de averigüar si las responsions
de aquells albarans són verdaderas o simuladas
per los officials del General o dels arrendataris, y
si estan o no assentades //192v // en los llibres de
dits officials que són fora de sa col·lecta y jurisdicció.
Ni tampoch se remedia aquest dany ab la visita
ordinària la que·s fa cada trienni en la casa de la
Deputació, per què o bé per lo breu termini de
tres mesos de la offensa o bé per la multitut de
negossis que occorren en dita visita sobre los
prosehiments dels officials del General residints
en Barcelona, no sobra lloch ni temps en attèndrer a la averigüació y exacta regonexensa dels
llibres, de tants officials com hi ha en tantas
col·lectas, per a saber si faltan a la obligació de
sos officis, y ab aquexa confiansa molts se atravexan a defraudar los drets al General.
En la ciutat de Barcelona, y a hont se fan majors
fraus, assí drets, per ser la part a hont arriba major abundànsia de mercaderias, y haver-hi més
receptàculos a hont encubrir los dits fraus.
Las galeras que·s troban al port són una gran
ocasió per a hont se defraudan los drets, perquè
com las barcas que arriban carregats de mercaderias tenen 24 horas de temps per a donar lo
manifest, que solan traballar la major part de ditas mercaderias a las galeras en aquell interim de
las 24 horas, y després posan en manfest tantsolament lo de menos valor que resta en la barca,
lo que succeheix molt a menut.
La llibertat de què abusan las embarcasions
francesas, no volent-se subjectar al registre y regonexensa de ninguns ministres del rey, nostre
senyor, és lo més insolent medi per qualsevol
generals fraus, perquè o ja sie portant mercaderias o trahent-ne d’esta ciutat y Principat, tenen
a llur voluntat lo no pagar-los drets y sens córrer
perill algú. De ahont los negosiants ja fan //193r
// àrbitre de conduhir barcas francesas per a son
tràfech, en gran dany del General y desconsuelo
dels naturals vassalls fidelísisms del rey, nostre
senyor, no podent créurer ser de la real intensió
de sa magestat privilegiar més als estranys que
als fills que ab entrenyable amor se emplean en
son real servey, particularment com en lo tractat
de la Pau del any 1660, en lo capítol quint, estiga previngut que las embarcasions respectivament de una y altra corona tingan lo líbero co-

mers, subjectant-se emperò a las lleis dels països
y pagant los drets de aquells.
També són de gravíssim prejudici las barracas
de la capitania y dret de guerra scituadas fora lo
portal de Mar, perquè en ellas se recullen robas
en gran abundànsia, sens que·s manifesten al
General, axí ab pretext de què són mercaderias
de contrabando, com també amagadament y de
nits y en ocasions que no és fàcilment averigüable la introducció de aquellas, puix per ser, com
està dit, scituadas ditas barracas fóra lo portal, y
axí libre a qualsevol hora la entrada en ellas, se
transporta en aquellas ab seguretat la roba que
arriba al portal de las embarcacions antes de ser
manifestada; y lo que és més encara, després de
ser manifestada, perquè se ha moltas vegadas
entès que, havent donat algunas barcas són manifest de robas de molt valor ab títol de trànsit,
se trasbalsavan una nit o en las galeras o en ditas
barcas y a la matinada partia la barca segura de
què no podian averigüar si se havia dexada o no
la roba.
Si aquestas aduanas estavan dintra ciutat y no
fora se llevaria tant gran ocasió de fraus sens que
per axò se embarasàs la puntual exacció de
aquells drets, que també cobrarian dintra, com
s·i cobran los de renda real, los de la ciutat y altres que sempre // 193v // han tingut dintra ciutat las aduanas. Posada ja al segur dita roba en
algunas de ditas parts se introdueix dins ciutat
diffarents cauthelas, o de nits per la la muralla,
per la Drassana, per lo portal, si tal vegada los
soldats de guarda se deixan tentar per algun
medi poderós, o de dies en los cotxes de personas ecclessiàsticas o de puesto preheminent o de
senyoras, lo respecte y veneració no·s acostuma
regonéixer. De hont, sens córrer algú, tenen
dins ciutat sens pagar los drets a la Generalitat
los negocis de las mercaderias, receptant y fent
magatzem de sas casas las mateixas personas
que las havian introduhidas ab sos cotxes. Açò
en quant a las robas forasteras.
En quant a las robas que·s fabrican en Barcelona
hi ha gran abús entre personas, axí eclesiàsticas
com seculars, cabos y ministres de justícia y de
la guerra, que no sols se acontentan de tenir dits
magatsems de robas forasteras, però encara donan lloch a que en sas casas tingan talers a hont
se fabrican robas de seda, oculta y amagadament y sens que·s manifesten al General, en
grans danys dels drets de la Bolla.
Lo véndrer-se y distribuir-se dita roba és per
medi de alguns sastres que, estant noticiosos de
aquells magatzems y telers, offereixen trobar
robas ab más comoditat que a la botiga, tot per
alcansar més parrochians y conservar los amichs
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obrant ells las robas en las casas que coneixen hi
ha probable seguretat de no ser decuberts, acusats ni regoneguts, perquè encara que los officials del General tenen pleníssima auctoritat de
poder regonéxer en qualsevol part, excepte affectan tenir tota la tensió que·s deu a aquells
que directa o indirectament se abroquelan ab lo
nom y caràcter de ministres y officials majors del
rey, nostre senyor, y anteposant a sa propria //
194r // auctoritat, comoditat y interès, la veneració que tenen a nom tant sagrat, escusan lo entrar a regonéxer en sas casas per las robas sobre
ditas atencions.
En lo modo que pogueren havian previngut
nostres antecesors aquest prejudici disposant en
repetidas corts que los sastres y altres officials
que per rahó de sos officis havian de tractar en
robas y mercaderias jurassen que no defraudarian los drets de la Generalitat, per què lo vincle
del sacrament fos rèmora al precipici a què podia inclinar lo propri interès. Però és tal la fatalitat de nostros temps que, recusant los officials
prestar dit jurament, han trobat a sa inobediènsia, inhiquitat e injustícia amparo y patrocini,
burlant més sa propria conciència los que han
entès burlar la intensió de la Cort. De tot lo sobredit resulta ésser-se deteriorats en gran manera los drets de la Generalitat. Y essent extrem lo
dany, necessitar de extrem remey.
Aquest motiu obliga a intentar lo de las censauras, remey extrem però únich, en tant extrema
necessitat. Remey que insensiblement y sens
ruido pot obrar maravellas en la matèria subjecte que escusa tots respectes humans, servant
tota igualtat sens fer differència de personas en
estat, dignitat ni puesto. Que no pot estranyarlo ningú per nou, quant repetidas vegadas en
los anys 1610 y 1618 se ha usat d’ell ab fidelitat
y bon logro, quant de tant antich lo previngué
la Cort General del any 1375, a hont entrevingueren y concentiren lo sereníssim senyor rey
en Pere Ters, de gloriosa memòria, ab tota la
Generalitat, y en ella tant celebèrrims prelats,
com lo il·lustríssim archebisbe de Tarragona,
tots los bisbes, abats, prior y altres, juntament
ab tots los capítols de Catalunya, // 194v // que
essent personas ecclessiàsticas, constituïdas en
tant superior dignitat, se ha de créurer serian
personas de tota satisfacció en virtut y en doctrina, y que axí, antes de determinar-ho, tindrien
ben ponderat si sobre los fraudants los drets de
la Generalitat pot recàurer la censura, com ab
tota maduresa ho han determinant novament
ab un solempne vot los sagrats theòlegs y canonistas a qui ho havie comès lo consistori y confirmat ab sòlidos fonaments de doctrinas ab un
memorial que hu dels consulents ha tret a llum
en gràsia dels arrendataris.
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Ha paregut molt propri de la obligació del consistori posar en la consideració de vostra excel·lència estas rahons, per a que sie vostra excel·lència servit, en lo informe que enviarà a sa
magestat, ponderar aquellas y ab sa gran auctoritat avalorar-las, per a que inclinen lo real ànimo a sa magestat a provehir de aquell remey
que li aparexerà més convenir ab son real servey
y benefici d’esta província, conservació y augment del General y consuelo del consistori, com
axí esperan y suplican a vostra excel·lència dits
deputats y oÿdors y ho rebran a singuar mercè
de vostra excel·lència.»
195r

Divendres, a XXI. En aquest die, havent primer
obtinguda hora per lo síndich del General per
las deu horas del matí, són anats los il·lustres senyors deputat real y oïdor ecclessiàstich, ab verguers y massas, anant ab cotxes, acompanyats
de molts officials del General, a visitar lo excel·lentíssim senyor marquès de Castellrodrigo,
grande de Espanya, que passava en lo estat de
Milà per general de la cavalleria estrangera. Foren rebuts de sa excel·lència al cap de la escala
de la casa de la senyora dona Eleonor Ediada,
devant del Pes de la Ferina. Y al tornar-se’n los
acompanyà fins al mateix lloch. Y ses senyories
se’n tornaren en la present casa de la Deputació
ab la matexa forma y acompanyament.

dad con que deliberásteis admitir el real privilegio que mandé a despachar en persona del duque
de Bournonville para continuar por otro triennio
en los cargos de mi lugarteniente y capitán general de esse Principado y condado y assistir a su
nuevo juramento en la forma acostumbrada, no
obstante lo dispuesto en los reales privilegios que
repugnan esta resolución, he querido deciros que
este servicio ha sido muy conforme a la confianza
con que estoy del amor y fineza que manifestáis en
todas ocasiones, por lo que os doy muchas gracias,
asegurándoos con mi real presencia en permitiéndolo las justas causas y ocupaciones que oy lo dilatan. Dada en San Lorenzo a XXIII de octubre
MDCLXXXI. Yo, el rey.
Petrus Preses. Don Franciscus Izquierdo de Berbegal, secretarius. Vidit don Michael de Çalba.
Vidit Xulve, regens. Vidit Pastor, regens. Vidit
don Josephus Rulla, regens.»
196r

En aquest mateix die, a las quatre horas y mitja de
la tarda, vingué en la present casa lo dit excel·lentíssim senyor marquès de Castellrodrigo, molt
ben acompanyat, venint ab ell lo excel·lentíssim
senyor marquès de Laganés. Y encara que era
grande de Espanya no entrà ni·l acompanyà dins
de consistori. Foren fetas a dit excel·lentíssim senyor marquès de Castellrodrigo las mateixas cortesias que·s feren al excel·lentíssim senyor condestable Colona, que són continuades en lo
present llibre, en jornada de nou de maig, 1681,
que se acostumen fer tots los grandes de Espanya.
Disapte, a XXII. En aquest die és tornat en lo
consistori de ses senyories lo senyor deputat ecclessiàstich.
195v

En aquest mateix die me han ordenat a mi, scrivà major del General, cusís en lo present dietari
una carta que han rebut de sa magestat, Déu lo
guarde, la qual és signada de lletra B y del thenor següent:
«Ela rey.
Diputados. Haviendo visto vuestra carta de 4 del
corriente en que me dáis quenta de la conformia. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
195v i 196r del trienni 1680-1683.
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Dijous, a XXVII. En aquest die lo doctor Francesch Melchior Monclar, prebere y beneficiat
de Sant Pere de las Puellas de la present ciutat,
arxiver de la reverent comunitat de preveres de
dita parrochial iglésia, com de la nominació
consta ab acte rebut en poder de Francisco Cotxet, notari públic de Barcelona, als vint-y-hu de
desembre pròxim passat de mil sis-cents vuytanta, // 196v // de la qual ha fet ocular ostensió, en
dit nom, constituït personalment en lo consistori de ses senyories, ha jurat com havent fet las
degudas diligènsias en sercar los actes de la original creació de aquell censal de preu dos-centas
vuytanta-sinch lliures en què sortejà la dita reverent comunitat de censals per ses senyories feta
als quinse de maig pròxim passat, no ha pogut
trobar aquells.
En aquest mateix die Pau Burés, notari, causidic
y ciutedà de Barcelona, constituït personalment
en lo consistori de ses senyories, com a procurador constituït de la molt il·lustre y reverent senyora abadesa y convent de Santa Maria de Pedralbes, territori de Barcelona, com de la
substitució consta en poder de Rafel Joan Cellarès, notari públich de Barcelona, als vuyt de
abril, 1669, de la qual ha feta ocular ostensió,
en dit nom, ha jurat en mà y poder de ses senyories com havent fetas las degudas la dita reverent abadesa y convent en sercar los actes de la
original creasió de aquell censal, de preu de 550
lliures, que la dita abadesa y convent sortejaren
en la extracció de censals per ses senyories feta
als 15 de maig pròxim passat, no han pogut trobar aquells.
Divendres, a XXVIII. En aquest die lo il·lustre senyor oÿdor militar ha baixat a la Llotja del mar
de la present ciutat y s’és conferit en la casa del

General y en lo aposiento del receptor dels fraus
de aquella a effecte de véurer y regonèxer los
fraus se havian comesos en lo present y corrent
mes de noembre. Y se han trobats los següents:
197r

Primo, una capa de vint-y-quatre, color musclo,
hapresa de casa mestre Joseph Alsina, paller.
Ítem, vuyt canas y quatre palms taffetà blau doble a un cap, haprès de Pau Julià, mestre de
dansas.
Ítem, una faldilla de Cadis caballat, hapresas de
casa de Pere Joan Soler, sastre.
Ítem, quatre canas, sinch palms, baieta negra
del conxer, hapresa de casa mestre Fèlix Vila,
sastre.
Ítem, un guardapie de set caigudas de color de
musclo, ab puntas texidas, haprès de casa Joseph Velius.
Ítem, onse palms y mitg de groguets, color
musclats, hapresos de casa de Pau Julià, sastre.
Ítem, set canas y sis palms de tela de Gènova.
Ítem, sinch palms taffatà encarnat entredoble.
Ítem, quatre palms de taffatà entradoble color
de aurora.
Ítem, un palm satí mostras.
Ítem, un tros baieta negra de sis palms de llarch
y quatre de ampla.
Ítem, un tros de drap negra de sis palms de
llarch y quatre de ampla.
Ítem, un tros de drap ab una sera de paller de
color de musclo.
Ítem, tres palms de tafatà dobla a dos caps negre.
Tot après de casa de Anton Morellas, ortolà,
tots ciutedans de Barcelona.

en dita certificatòria és de véurer, que·s assí cusida, signada de lletra A.
En aquest mateix die ses senyories, per medi de
Joseph Sauleda, cavaller, y Joan Batista Ravarter, ciutedà honrat, han enviada una embaxada
als molt il·lustres senyors concellers de la present ciutat novament extrets, donant-los la enorabona de la nova extracció y offerint-se lo molt
il·lustre consistori en lo que fos de conveniència
per a la ciutat en continuació de la bona correspondència y conformitat que se ha trobat sempre entre las dos casas de Deputació y ciutat.a
198r

Diumenge, a XXX. Festa del gloriós sant Andreu. En aquest die fonch feta extracció, en la
casa de la ciutat, de concellers. Y sortejaren los
senyors: Erasma de Lana y Fontanet, racional
de la present casa de la Deputació, micer Maurisi Rechs // 197v // y Gallart, Magí Barrera, Francisco Bonanat, mercader, Brunes, adroguer, y
talis Paÿssa, blanquer, y en obras don Joseph
Galseran de Cartellà Çabastida Eril de Cardona
y Fons y Isidoro Famada, notari públich de Barcelona.

Desembre.
Dilluns, al primer de desembre. En aquest die
me han ordenat ses senyories a mi, scrivà major
del General, cusís en lo present dietari una certificatòria en escrits del doctor en medicina Joan
Verns, ab la qual certifica com la malaltia y indisposició de Joseph Blanch, altre dels verguers
de ses senyories, ha durat fins lo die present, y
que axí mateix persevera en dita indisposició,
imposibilitat de poder acudir a la obligació de
dit son offici de verguers, com més llargament
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Dimarts, a II. En aquest die me han ordenat ses
senyories a mi, scrivà major del General, cusís
en lo present dietari una certificatòria del doctor en medicina Joseph Bas ab la qual fa fe com
la malaltia del doctor en Theologia Pere Joan
Nin, receptor dels salaris dels nobles y magnífichs doctors del Real Consell, ha durat fins lo
die de vuy, per lo que no ha pogut servir lo dit
offici, y vuy està de convalesènsia, com més llargament en la dita certificatòria és de véurer, la
qual és signada de lletra B.
Dijous, a IIII. En aquest die, constituït personalment en lo consistori de ses senyories, Ignasi Ximenes y Codina, obtemperant a la deliberació
per ses senyories presa als vint-y-dos de noembre pròxim passat de 1681, aserca la solta se ha
de fer a dit Ignasi Ximenis del preu de aquell
censal de preu 1.700 lliures en què sortejà en la
extracció de censals per los antecessors de ses
senyories feta als dotse de juliol, 1680, lo qual
censal possehí lo doctor y canonge Joseph Ximenes, quòndam, son pare, debitor al General
en algunas quantitats com a fermansa de // 198v
// Francesc Amell, deputat militar que fou en lo
trienni 1662, lloa, aprova, ratifica y confirma la
dita fiansa per lo dit canonge Ximenes, son
pare, feta sens ninguna derogació de las primeras obtencions, ans bé, augmentant y acumulant aquellas, promet als molt il·lustres senyors
deputats que sempre y quant tinga lloch la execució de dita fiansa donarà y pagarà al General
las quantitats que haurà de pagar per rahó de
aquella, lo que promet fer sens dilació ni escusa
alguna ab totas renunciacions y obligacions
etcètera, fiat large juxta stilla presentis domus.
Per lo que ne obliga sa persona y béns com a
deutes fiscals y reals y ab jurament llargament.
Essent presents per testimonis Jacintho Morató
y Joan Rossell, verguers de ses senyories.
En aquest mateix die los magnífichs assessors y
advocat fiscal ordinaris del General y present
a. a continuació dues certificacions transcrites a l’Apèndix 3,
pàg. 1469.
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casa de la Deputació han fet relació en lo consistori de ses senyories del estat de las causas vertents en lo consistori de ses senyories, y esta relació diuhen no pogueren fer antes de finir lo
mes passat, respecte de la porrogasió dels vuyt
dies de feriats per ocasió del Sant Jubileu.
En aquest mateix die, Dionís Corder y Desprats, alguazil ordinari del present Principat de
Catalunya, attenent y considerant que als tretse
del mes de noembre proppassat, a instànsia de
Narcís Vehí com a pretès prior del asert col·legi
dels liturgiants de la ciutat de Girona, dit Corder haje fulminada execució vers y contra los
béns de Pere Estela y Pasqual y Josephina Mestres, liturgians de dita ciutat, aportant-se’n de
llurs cases // 199r // differents bassines de llautó
de affeytar. Y com per part del síndich de dita
ciutat de Gènova se hagi donat una súpplica als
molt il·lustres senyors deputats del General de
Catalunya demanant que dita execució feta per
dit Dionís Corder contrafeye en alguna de las
constitucions de Cathalunya, en la qual súplica
dits molt il·lustres senyors deputats, a vint-ydos de noembre pròxim passat provehí en que
fos comesa als magnífichs assessors del General,
y que sobre lo suplicat degudament provehescan y justícia administren. Y havent tingut noticias dits Dionís Corder y Desprats de la sobredita súplica en dias passats per part de dit Dionís
Corder, fonch donada altre súpplica a dits molt
il·lustres senyors deputats dient que trobant-se
en la ciutat de Gerona fou requirit per lo síndich
del col·legi de Sant Cosme y Sant Damià dels
doctors en medicina y cirurgians, a effecte de
executar dos hómens que segons dit síndich digué no eran mestres cirurgians examinats per
dit col·legi y havien parat botiga públicament y
en fe del què dit síndich li digué ab tot effecte
feu la execució. Y com dita execució se diga
contrafer en alguna de las constitucions de Catalunya y dit Dionís Corder no vulla contrafer a
ellas, offerint revocar tots los prosehiments fins
assí fets, dits molt il·lustres senyors deputats han
acceptada la dita súplica y offerta de revocació
de dits prosehiments com totas las sobreditas
cosas són més llargament contengudas en los
papers que són assí cusits, signats de lletra A.
Per so, lo dit Dionís Corder, present en lo consistori de ses senyories, ab thenor del present
acte revoca, cassa y anul·la tots los prosehiments
fins assí fets per rahó de la sobredita exequció
fulminada contra dits Estela y Palou, com si
aquella feta no fos. En què són estats presents //
199v // per testimonis Jacintho Morató y Pau Sayol, verguers del consistori de ses senyories.
Disapte, a VI. En aquest die lo magnífich Ignasi
Ximenes y Codina, ciutedà honrat de Barcelona, inseguint la deliberació per los molt il·lus536

tres senyors deputats lo die de aïr feta per a
pagar y satisfer a dits molt il·lustres senyors deputats nou-centas sinquanta lliures per tantas
que Joseph Quintana, també ciutedà honrat de
Barcelona, exactor del General ne deu vuy a dit
General de un concert que féu ab los molt il·lustres senyors deputats, als talis las quals nou-centes sinquanta lliures paga dit Ximenes com a
hereu del doctor Joseph Ximenes y de Monrrodon, canonge de la Seu de Barcelona, son pare.
Y lo dit canonge Ximenes com a fermansa de dit
Quintana, de son grat y certa sciensia dóna, cedeix y transfereix y transporta a dits molt il·lustres senyors deputats las personas degudas des
del any mil sis-cents sinquanta-sis fins al any mil
sis-cents sexanta-sis, tots inclusive, y quinse lliures de la pensió del any mil sis-cents sexanta-set
de aquell censal de pensió vuytanta-sinch lliures
que tots anys als dos de octubre lo General de
Catalunya feya y prestave a dit Ximenes, la qual
cessió y transportasió fa ab pacte que dits molt
il·lustres senyors deputats li hajen de firmar
àpoca de ditas nou-centas sinquanta // 200r //
lliures, fent-li cessió per recobrar aquellas de dit
Quintana y demés persones y béns obligats a
dita quantitat, y ab dit pacte y no sens ell fa la
dita cessió de ditas pensions, axí que lo dit General no dega pagar cosa alguna per rahó de
aquellas, prometents la present cessió tenir per
ferma y agradable y contra aquella no fer ni venir per ninguna causa y rahó, per lo que ne obliga sos béns ab totas las renunciacions necessàrias y ab jurament llargament, essent presents
per testimonis Jacintho Morató y Pau Sayol,
verguers de ses senyories.
Dimars, a VIIII. En aquest die s’és partit de la
present ciutat per a la de Girona lo molt il·lustre
senyor deputat real.
Dijous, a XI. En aquest die, constituhit personalment en lo consistori // 200v // de ses senyories, Ramon Mas, notari causidich, ciutedà de
Barcelona, com a procurador dels administradors del Hospital General de Santa Creu de la
present ciutat, com de sa procura consta en poder de Jacint Corbera, notari públich de Barcelona, als vint-y-tres de febrer de 1676, de la
qual ha fet ocular ostensió, en dit nom, ha jurat
com havent fet los dits administradors las degudas diligènsias en sercar los actes de las originals
creacions de aquells tres censals en què ha sortejat los dits administradors en las extraccions de
censals per los antecessors de ses senyories fetas,
ço és, de aquell censal, de pensió 221 sous 3
1/2, en què sortejaren en la extracció del juliol
1674; altre, de pensió 171 sous 10, en què sortejaren en la extracció de censals feta als 20 de
novembre, 1679; y altre, de pensió 4 lliures 15
sous, en què sortejaren en la extracció de cen-

sals feta als 12 de juliol, 1680, no han pogut
trobar los dits actes.
En aquest mateix die los senyors Fèlix Tavarner
y Rubí y Rafel Bacó, canonges de la Seu de Barcelona, lo doctor en medicina Pal·ladi Joncar y
Pau Lledó, mercader, ciutedans de Barcelona, lo
trieni corrent administradors del Hospital General de Santa Creu de la present ciutat de Barcelona, com de las nominacions de aquells consta, és a saber, de las nominacions de dits senyors
canonges Tavarner y Bacó ne fa fe lo discret Masià Marsal, notari públich de Barcelona y escrivà
del il·lustre capítol de la Seu de dita present ciutat, als trenta de abril, mil sis-cents vuytanta, y
de las de dits Pal·ladi Joncar y Pau Lledó ne fa fe
Pere Trelles, ciutedà honrat de Barcleona y escrivà major de la casa de dita citat de Barcelona,
als catorse de abril proppassat del present y corrent any 1681, en los respective noms, inseguint la deliberació per ses senyories presa als sis
del present y corrent mes de desembre, convenen y en bona fe prometen // 201r // als molt
il·lustres deputats del General de Catalunya que
sempre que aparexerà que Miquel Joan Botiller,
fermansa de Joan Corneli, sobrecullidor del General de la part de ponent, en lo temps que dit
Botiller feu dita fermansa, ser estat pocessor del
censal de preu 275 lliures del qual se fa menció
en la dalt dita deliberació, en tal cas, per rahó de
dita fiansa, prometan dits administradors a dits
molt il·lustres senyors deputats restituhir 240
lliures degudas a dit General per rahó de dita
fiansa, lo que prometen cumplir sens dilasió,
etcètera, ab totas obligacions, renunciacions,
submissions, scriptura de ters, obligació dels
béns de dit hospital, mobles y immobles, haguts
y per haver, y ab jurament llargament. Testes
sunt Joseph Novial y Rafel Cassanyes y Vicens
Gavarro, scrivent. Y lo dit Vicens Gavarro entrevenint en lloch y com a substitut del escrivà major del General de Catalunya.
201v

Dimecres, a XVII. En aquest dia han enviat ses senyories una embaxada solemne als molt il·lustres senyors concellers y savi Consell de la present ciutat, estant junt lo dit savi Consell de
Cent, obtinguda primer hora per medi del síndich del General, per a las deu de la matinada
per medi dels senyors doctor Francisco de Amigant, canonge de la Seu de dita ciutat, don Bernat de Aymerich y Cruïlles y Joan Lleràs ciutedà
honrrat de Barcelona, los quals són anats ab los
tres verguers ab massas altas, acompanyats de
molts officials de la present casa. Y després de
haver explicat de paraula, per orda de dit doctor
Francisco de Amigant, han entregat a dits molt
il·lustres senyors concellers y savi Consell de
Cent lo paper de embaxada que·s assí cusit, signat de lletra A del thenor següent:
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«Molt il·lustre senyor.
Instat y requirit per part de la universitat literària
d’esta ciutat lo consistori dels molt il·lustres senyors diputats y oÿdors de comptes del General
del principat de Catalunya en lo mes de setembre proppassat que en cumpliment de la obligació de sos officis isquessen al decret de la contrafacció que se entenia fer ab la execució de un real
decret de sa magestat, Déu lo guarde, contenint mudar la forma que vostra excel·lència tenia
disposada de votar-se las càthedras de philosophia ab lo capítol 25 de las ordinacions,
que en virtut de un real privilegi concedit a
vostra senyoria per la magestat del sereníssim rey
Alfons, de gloriosa memòria, a 3 de setembre,
1450, y altres tenia vostra senyoria feta a 20 de
agost del any 1638, tenint en la consideració
que semblant orde real emana de la magestat del
sereníssim rey Felip Quint, //202r // de immortal
recordació, als 19 de juny, 1665, y que avent
vostra senyoria representat algunas rahons de
conveniència per a que no se executàs dit real
orde al excel·lentíssim senyor llochtinent general que aleshores era per son medi, ohí aquellas
benignament sa magestat y no se movia cosa del
que vostra senyoria tenia disposat en dita ordinació, la qual fins vuy se és inconcussament observada. Y zelant no menos lo honra y respecte a
vostra senyoria tant degut, volent conservar la
antiga y loable uniformitat de las dos casas de
ciutat y Deputació, desitja, antes de mòurer
cosa, conferir ab vostra senyoria esta matèria, ja
per correspondència, ja per notícia, ja per consell, que tot cap en la gran prudència de vostra
senyoria, ab la esperansa que, obrant de bona
conformitat, se lograria lo major acert en lo que
fos de major glòria de Déu, nostre senyor, servey de sa magestat y benefici públich. Per assò
suplica ab repetidas embaxadas als molt il·lustres
senyors concellers que aleshores eren fossen servits convocar a vostra senyoria per lo effecte sobredit, la gravedat de la matèria era molt digne
de ser ohida, la justificació de la demanda conduhia a ser admesa, la auctoritat del consistori
merexia no ser despreciada. Però fou tant poca
sa dicha que may trobà en ses senyories sinó desvios y repugnansies, en tant que havent lo consistori offert suspèndrer totas las diligèncias si
ses senyories se volian servir suspèndrer lo orde
que havian donat de senyalar presents per una
de las càthedras per al dia 23 de dit mes, respongueren que no podian suspèndrer lo que tenian
resolt de donar dits punts. Tantas diligèncias féu
lo consistori per a escusar lo passar a valer-se dels
medis de contrafacció com tot los podrà véurer
vostra senyoria ab las embaxadas y sas respostas
que han de estar continuadas en dietari en jornadas de 15, 18, 20, 22 y 23 de dit més de setembre.
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Compel·lit de las referidas instàncias lo consistori, y anuada la obligació de son càrrech, que la
feya indispensable lo vincle del sacrament y sentència de excomunicació, sobre la confiansa que
sa magestat se serveix fer de sos consistorials,
per a què sien vigilants per la conservació de las
lleys, privilegis y llibertats de la província, de
consell de sos assessors, advocat fiscal y doctors
consulents, nemine discrepante passant a declarar ser contrafacció, lo posaren execució la nova
forma de votar-se las càthedras de la philosofia
que s’intentava, y havent·o participat segons stil
ab un y altre recado, lo excel·lentísism senyor
llochtinent general suplicant-lo fos servit no
passaran a dita execució en consideració, de què
obtaven las constitucions de Catalunya y usatges de Barcelona Y havent sa excel·lència respost als dits recados algunas rahons per las quals
no entenia haver·i contrafet en dit real decret, se
serví participar al consistori que sa magestat resolia que·s posàs en execució son real orde y
que·s donaria per més servit que lo consistori se
apartàs de la instada contrafacció.
Era la matèria de justícia y axí precisa la consulta
era ab instància de part, y axí tancant lo pas al
àrbitre del consistori, la insinuació de la real voluntat calçava alas al desitg y natural obediència
per a condecensir ab lo real gust de sa magestat
y disposició de las lleys juradas era temora en la
natural inclinació entre la voluntat que induhia
y la obligació que acusava, restava lo consistori
indecís y suspès fins que lo concell li suministrà
medi com pogués sense tocar en ningú dels dos
extrems no faltar a la rectitut de sa obligació resolgué no continuar los recados extrajudicials a
sa excel·lència ni firmar judicialment lo dupte
en la Audiènsia Real, sinó recòrrer a la real
clemència de sa magestat representant-li los motius y rahons que asistian al consistori de què ab
la execució de dit real orde se contrafaria a las
Generals constitucions de Cathalunya.
Participà a sa excel·lència dita resolució, en
cumpliment d’ella se //203r // posà als reals peus
de sa magestat ab un memorial, còpia del qual
impressa se posà en mà de vostra senyoria, y ab
ell en la real notícia la justificació de sa pretensió, esperant de sa real benignitat y paternal
amor aquell consuelo que de la gran Christiandat y rectitut de sa magestat se poden promètrer
tant fidelíssims vassalls.
Corria lo benefici del temps en que se aguardava la resolució de sa magestat, corresponent al
gran zel de sa real y sobrerana providència. Y
sent axí que en lo reparo d’esta contrafacció és
vostra senyoria lo principal interessat per tirar a
servar inviolable lo real privilegi a vostra senyoria concedit de statuhir y ordenar en la universi538

tat literària, se ha vist publicar per ciutat un paper imprès en nom de vostra senyoria en apariència de memorial per a sa magestat, però en
realitat libello famós contra las attencions del
consistori. Acompanyavan al memorial algunas
cartas, també en nom de vostra senyoria, que no
cedint en res a la descompostura de sas clàusulas
mostraven de la mateixa voluntat.
No dupta lo consistori que vostra senyoria, en la
formació de dit paper, no ha tingut interessència, notícia, consentiment, approbació ni applauso, axí perquè la attenció de vostra senyoria
en tot temps és estada exemplar de la prudència
més circunspecta com també perquè may vostra
senyoria ha acostumat fer poch apreci dels privilegis y honors ab què la real grandesa de los
prínceps se ha dignat condecorar a los predecessors de vostra senyoria que·ls han sabut merèxer, sacrificant sas vidas y haziendas en son real
servey y augment de las coronas.
Ni vol passar lo consistori a censurar lo paper
que com a part interessada podria deixar-se
arrebatar del affecte y fer lo judici temerari, antes bé, deixa a la gran discreció de vostra senyoria la censura, y per aqueix effecte lo posa en mà
de vostra senyoria, que sabrà ab tant sutil speculació ponderar lo emphàtich de las clàusulas y
ab sa acreditada sabiduria sens dar la cauthelos
de sos conceptes.
Tampoch entén lo consistori mostrar sentiment
ni reputar offensa // 203v // la publicació del paper, perquè a la puresa de aquella regió y esfera
superior no·y arriban impressions peregrinas, y
és aquesta impresió tant peregrina quant de
vostra senyoria és estranya.
Menos pretén lo consistori respòndrer al paper
perquè la acció més satisfactòria serà córrer la
cortina al engany y mostrar a tot lo món que los
que han solicitat aquesta novedat tant reprobada del que se han apropriat lo nom de vostra senyoria, presentant memorials de sa magestat,
servint cartas a ministres superiors, trahent a
llum papers en prejudici y calumpnia de molts
sense siència notícia y consentiment de vostra
senyoria, perquè si aquestos papers havian impresionat en los ànimos de alguns que lo que ha
obrat lo consistori ab menos atenció de la que
deu a la correspondència y ab què desitja concórrer ab vostra senyoria en tot lo que sie del
major servey de sa magestat y benefici de la pàtria resten desenganyats que·s ficticia la desunió
que han volgut fer compéndrer que hi havia entre las dos casas y que tiran a un mateix centro
las lineas que forman lo edifici polítich de la República.

Y en consideració de què ningú pot millor que
vostra senyoria assegurar lo estrany és estat de la
intensió de vostra senyoria lo cohoperar en cosa
que fos en descrèdit y contra la estimació del
consistori y que lo manifestar la veritat al privilegi és la més precissa obligació del bon vasall.
Suplica a vostra senyoria, lo molt il·lustre consistori dels senyors deputats, sie de son servey
posar en la notícia de sa magestat que lo dit memorial y cartas y altres papers que en aquestos
frangents de la universitat literària se han divulgat baix lo nom de vostra senyoria són falsament atribuhits a vostra senyoria, per ser aquells
escrits sense son consentiment y notícia, que lo
consistori ho rebrà a singular favor de vostra senyoria .»
E poch après tornats que són estats los dits senyors embaxadors, havian fet relació en lo consistori de ses senyories que los molt il·lustres
concellers y savi Consell de Cent havian fet de
resposta que mirarian lo paper de embaxada y
tornarian resposta.
204r

En aquest mateix die, entre las sis y las set de la
tarda, són vinguts ab embaxada, de part dels
molt il·lustres senyors concellers y savi Consell
de Cent de la present ciutat, los senyors don Joseph Vilana y doctor Miquel Grimosachs, major, ciutedà honrrat de Barcelona, y després de
explicat de paraula han entregat a ses senyories
lo paper de embaxada ab la resolució per lo dit
savi Consell de Cent presa, lo qual és assí cusit,
signat de lletra B y del thenor següent:
«Molta il·lustre senyor.
En lo Consell de Cent tingut y celebrat lo die
present, precehint proposició en ell feta per los
senyors concellers, fonch feta la deliberació següent: Quen en primer lloch se fasse embaxada
als molt il·lustres senyors deputats fent-los la
deguda estimació del zel y atenció que sa senyoria ha tingut en la conservació dels reals privilegis y perrogativas de la ciutat, assegurant-los
que la ciutat en tot temps tindrà la mateixa uniformitat ab sa senyoria, y que en orde a la embaixada que per part de sa senyoria lo die present se ha reportat a la present ciutat se assegure
sa senyoria que la ciutat no ha tingut notícia alguna dels memorials, cartas y papers que se són
escrits y enviats en nom de la ciutat, y que cauthelosament han abrigat aquells en nom de la
ciutat per dislustrar y descreditar la attenció de
sa senyoria en la conservació de reals privilegis,
que de assò ne té lo degut sentiment; y que en
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
203v i 204r del trienni 1680-1683.
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eixa conformitat ha resolt escríurer a sa magestat, suplicant-li sie servit lo suspèndrer, pèndrer
resolució sobre las matèrias de universitat fins
que per major hage informat a sa magestat de la
pura y real veritat, suplicant-li sie servit attèndrer a las rahons se li representaran quant antes
sie possible, assegurant a sa senyoria que en totas ocasions esta ciutat desitjarà tenir tota uniformitat ab lo consistori de sa senyoria.
Premisis a suo originali extractis fidem facit, //
204v // Petrus Trelles, civis honoratus Barchinona,
notarius et scriba major et secretarius domus et consilis presentis civitate Barchinona, manu propria.»
Divendres, a XIX. En aquest die lo il·lustre senyor ohidor militar és baixat a la Llotja del mar
de la present ciutat y s’és conferit en la casa del
General en lo aposiento del receptor dels fraus
de aquella a effecte de véurer los fraus se han comesos en lo present y corrent mes de desembre.
Y se han trobats los següents:
Primo, una tela ab son plegador, de tir dotse canas, negra, en lo qual hi ha texit un palm, ha
près de casa Pau Miret, valer, per frau de Bolla.
Ítem, altre tela negra ab son plegador, après en
lo claustro de Santa Anna per frau de Bolla, lo
qual és de Llorens Giralt valer.
Ítem, dos canas, tres palms, tafatà negra, a dos
caps, haprès en la confraria dels valluters, per
frau de Bolla.
Ítem, sis canas, set palms, erbatge de la terra de
fil y llana après de la casa de mestre Segismundo
Caxaus, sastre, per frau de Bolla.
Dissapte, a XX. En aquest die són vinguts ab embaxada, de part dels senyors // 205r // concellers
y savi Consell de Cent de la present ciutat, los
senyors don Joseph Velana y lo doctor Gismundo Boffill, y després de explicat de paraula han
entregat a ses senyories lo paper que·s assí cusit,
signat de lletra O y del thenor següent:
«Ena lo Consell de Cent tingut y celebrat lo die
dels 17 del corrent fonch deliberat «que ohida
la embaxada reportada per part dels molt il·lustres senyors deputats, etcètera, que se escrigue a
sa magestat, Déu lo guarde, sie servit suspèndrer lo péndrer resolució sobre la matèria de
universitat fins que per major se hage informat a
sa magestat de la pura y real veritat». Y ab deliberació feta lo die de air, 19 del corrent, resolgué dit savi Consell de Cent se escrigués a sa
magestat suplicant-li fos servit, per sa real grandesa, de manar aconsolar la ciutat, donant los
ordes convenients per a que se obre la universia. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
204v i 205r del trienni 1680-1683.
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tat, a vista dels danys se ocasionan de estar
aquella tancada, suplicant al il·lustríssim senyor
archebisbe, bisbe d’esta ciutat, il·lustre y reverent senyor canceller, molt il·lustres senyors deputats, il·lustre bras militar, il·lustre capítol, sien
servits intercedir ab sa magestat servint-li sie
servit manar donar los ordes convenients per a
què se obre dita universitat; y que axí mateix se
suplique a sa excel·lència sie servit acompanyar
esta representatiu a sa magestat.»
205v

Dilluns, a XXXII. En aquest die, a las deu horas de
la matinada, ses senyories, lo deputat real absent
de la present ciutat, són anats a fer la regonexensa general de las botigas de la present ciutat,
com és acostumat, y altres parts de aquella per a
véurer si se cometian fraus al General. La qual
reconexensa han feta ses senyories ab assistència
dels officials avallscrits, ço és ab lo deputat ecclessiàstich, don Ramon Sagarriga, regint la vegaria de Barcelona, ab lo senyor deputat militar
don Damià Torres, alguazil ordinari de sa magestat, ab lo senyor oÿdor ecclessiàstich Dionís
Corder, alguazil ordinari, ab lo senyor oÿdor
militar Miquel Soler, alguazil extraordinari, y ab
lo senyor oÿdor real Joseph Gelabert, altre alguazil extrahordinari de sa magestat.

En aquest mateix die lo reverent Jaume Ollar,
prevere, com a obtenint la capellania sots invocació de Nostra Senyora de Esperansa en lo monestir de Sant Pere de las Puellas fundada, ha jurat en mà y poder de ses senyories com havent
fetas las degudas diligènsias en cercar los actes
de la original creació de aquell censal de preu y
proprietat 350 lliures y pensió 318 sous, pagador a 13 de janer, en què sortejà en la extracció
de censals per ses senyories feta als 15 de maig
proppassat, y no ha pogut trobar dits actes.
En aquest mateix die és tornat lo il·lustre senyor
deputat ecclessiàstich al consistori.
207v

Any nou de MDCLXXXII.
Dijous, a XXV de desembre, any de la Nativitat
del Senyor de MDCLXXXII.
206v

Gener.
Dijous, al primer de janer, MDCLXXXII. En
aquest die ha faltat lo il·lustre deputat ecclessiàstich del consistori de ses senyories, per causa
de sa indisposició.a
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Dimecres, a VII. En aquest die me han ordenat
ses senyories a mi, scrivà major del General, cusís en lo present dietari tres certificatòries: la
una del doctor Pal·ladi Juncar; altre del doctor
Joan Alòs; y la altre del doctor Pau Sabater. Ab
las quals fan fe, ço és, lo doctor Pal·ladi Juncar
com la malaltia del senyor Joseph de Olsina y
Riusech, regint lo llibre del Manifest de la Bolla
comuna; dit doctor Joan Alòs com la malaltia
de Ramon Cortada, credenser dels draps de la
Bolla de Barcelona, continua y persevera; y dit
doctor Pau Sabater, com la malaltia de Francisco Toldo, guarda ordinària del General, continua en sa enfermedat, com més llargament en
ditas certificatòrias és de véurer, las quals són
assí cusidas, signadas de lletras A, B y C.
a. a continuació tres certificacions transcrites a l’Apèndix 3,
pàgs. 1469-1470.
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Divendres, a VIIII. En aquest die és tornat en lo
consistori de ses senyories lo deputat real.
En aquest mateix die me han ordenat ses senyories a mi, scrivà major del General, cusís en lo
present dietari una certificatòria per lo doctor
Fermí Peral, ab la qual fa fe com la mort de Joseph Gil, guarda de la Bolla de Barcelona, pateix atxaques y enfermedats acostumadas, com
més llargament en dita certificatòria és de véurer, la qual és assí cusida de lletra A.
Dissapte, a X. En aquest die lo procurador fiscal
Jacinto Soler, religiós del convent de sant Gerònim de Valldeabron, territori de Barcelona,
procurador, prior y convent de sant Gerònim,
consta de la procura en poder de Jaume Rondó,
notari públich de Barcelona, a 31 de janer
1680, la qual ha fet ocular hostensió, en dit
nom, constituhit personalment en lo consistori
de ses senyories, ha jurat com havent fet las diligènsias possibles en sercar los actes de la original creacióa // 208r // de aquell censal de preu
1.200 lliures y pensió 1.200 sous que lo dit
prior y convent sortejà en la extracció de censals
per ses senyories feta a 15 de maig proppassat,
no ha pogut trobar aquells.
Dimecres, a XIIII. En aquest die són vinguts ab
embaxada de part dels molt il·lustres senyors
concellers de la present ciutat los senyors don
Joseph Velana y lo doctor Gismundo Boffill,
ciutedà honrrat de Barcelona, a effecte de donar
las gràcias a ses senyories de la mercè havian fet
a // 208v // la ciutat en acompanyar la carta que
la ciutat envià en orde als negocis de la universitat literària.
Dijous, a XV. En aquest die ha fet relació lo doctor Pera de Cardona, subrogat en lo offici de
síndich del General, com dit die de orde del
molt il·lustre consistori se és conferit ab lo molt
a. a continuació una certificació transcrita a l’Apèndix 3,
pàg. 1470.

il·lustre consistori a effecte de instar-lo y dir-li se
servís despatxar lo informe de sa magestat, Déu
lo guarde, en orde a las censuras contra fraudants dels drets del General, y que lo dit molt
reverent doctor ha respost que ja havia parlat
poch havia del negoci al noble regent la Real
Cancellaria y quant antes procuraria en juntar
Las tres salas per donar a ella notícia de las informacions o del que havian informat los magnífichs assessors y advocat fiscal de la present
casa al dit molt reverent conseller regent y doctor Aleny, per a que se resolgués fer dit informe
en tal la manera aparexeria convenir.
En aquest mateix die, Joseph Mas y Duran,
com a procurador substituït del magnífich Joseph Comerma, en qualque dret doctor, com
aprocurador de la molt reverent priora y comunitat de Nostra Senyora de Junqueras de la present ciutat, com de tot consta ab acte rebut en
poder de Joseph Güell, notari públich de Barcelona, als 20 de noembre, 1679, de la qual ha fet
ocular hostensió, en dit nom, ha jurat en mà y
poder de ses senyories com // 209r // havent fetas las degudas diligèncias en cercar los actes de
las originals creacions de aquells dos censals en
què la dita priora y convent sortejaren en la extracció de censals per los antecessors de ses senyories feta als 12 de juliol, 1680, lo un de preu
y proprietat 200 lliures y pensió 200 sous que
tots anys al primer de maig rebian sobre dit General, y lo altre de preu y proprietat 158 lliures,
6 sous, y pensió 134 sous, que tots anys rebian
sobre dit General a 18 de maig, no han pogut
trobar los dits actes, y per ço ésser feta certificatòria.
Dilluns, a XIX. En aquest die lo senyor Francisco
Xavier Cabirol, sacerdot de la // 209v // Companyia de Jesús de la ciutat de Vich, com de dita
procura consta en poder de Joan Riquer, notari
de dita ciutat de Vich, als 11de febrer 1679, de
la qual ha fet ocular hastensió, en dit nom, ha
jurat en mà y poder de ses senyories com havent
fetas las degudas diligèncias en sercar lo acte de
la original creació de aquell censal en què dit
rector del col·legi sortejà en sort en la extracció
de censals per ses senyories feta a 15 de maig
proppassat, de preu y proprietata y pensiób que
tots anysc rebia sobre dit General, no ha pogut
trobar lo dit acte, y per ço ésser feta certificatòria.
Dimecres, a XXI. En aquest die són vinguts ab
embaxada de part de la universitat literària de la
present ciutat lo doctor en drets Lluís de Gual-

bes, ciutedà honrat de Barcelona, y lo doctor en
medicina Jacintho Andreu, a effecte de dar las
gràsias a ses senyories de la mercè ha fet a dita
universitat en defensar aquella.
Dijous, a XXII. En aquest die lo noble senyor
don Diego Despalau y Sulla, // 210r // en Barcelona populat, com a procurador de sor Maria
Agnès Riembau y Sulla, religiosa del convent de
Santa Maria Magdalena de la present ciutat, administradora de la causa pia del capità Joan
Maurici de Vallseca, quòndam, consta de sa
procura en poder de Joseph Güell, notari de
Barcelona, a 4 de maig proppassat, de la qual ha
fet ocular ostensió, en dit nom, constituhit personalment en lo consistori de ses senyories, ha
jurat com la dita sor Maria Agnès Riembau, sa
principal, ha fetas las diligènsias possibles en
sercar los actes originals de la creació de aquell
censal de preu y proprietat 159 lliures en què
sortejà en la extracció de censals feta als 12 de
juliol, 1680, no ha pogut trobar aquell.
Dissapte, a XXIIII. En aquest die lo reverent Ramon Cardona, prevere, en Barcelona residint,
com a procurador de la reverent priora y convent de monjes de Montesion de la present ciutat de Barcelona, com de // 210v // sa procura
consta en poder de Jaume Rondó, notari públich de Barcelona, a 4 de juliol, 1666, de la
qual ha fet ocular ostensió, en dit nom, constituhit personalment en lo consistori de ses senyories, ha jurat com havent fetas las degudas
diligèncias possibles en sercar los actes de la original creació de aquell censal de preu y propietat 300 lliures y pensió 300 sous en que sortejà
la priora y convent en la extracció de censals feta
per ses senyories a 15 de maig propassat, no ha
pogut trobar aquell.
Dilluns, a XXVI. En aquest die lo reverent Joan
Isach, prevere, com a procurador de la reverent
comunitat de preveres de la iglésia del Monestir
de Pedralbes, territori de Barcelona, com de sa
procura consta, en què de Joseph Monclar, notari públich de Barcelona a 28 de juliol 1674,
de la qual ha fet ocular hostensió, en dit consistori, constituhit personalment en lo consistori,
de ses senyories, ha jurat com, havent fetas las
degudas diligèncias possibles en cercar actes de
la original creació de aquell censal de preu 202
lliures, 7 sous, y pensió 131 sous 2, en què sortejà dita comunitat de preveres, y en la extracció
de censals feta per ses senyories a //211r // 15 de
maig proppassat, no ha pogut trobar aquell.
Dimars, a XXVII. En aquest die lo il·lustre senyor
oÿdor militar és baixat a la Llotja del mar de la
present ciutat y s’és conferit en la casa del General y en lo aposento del receptor dels fraus de

a. a continuació un espai en blanc d’uns 12 mms.
b. a continuació un espai en blanc d’uns 15 mms.
c. a continuació un espai en blanc d’uns 5 mms.
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aquella a effecte de véurer y regonéxer los fraus
se han comesos en lo present y corrent mes de
janer. Y no se han trobat nngun.
Dimecres, a XXVIII. En aquest die lo reverent
Joan Baró, prevere, en la Seu de Barcelona beneficiat, com a procurador dels administradors
del hospital de pobres capellans de Sant Sever
de la present ciutat, com consta de sa procura
en poder de Jaume Rondó, notari de Barcelona,
a 24 de noembre, 1681, de la qual ha fet ocular
ostensió, en dit nom, constituhit personalment
en lo consistori de ses senyories, ha jurat com
havent fetas las degudas diligèncias possibles en
cercar los actes de la original creació de aquell
censal de preu y proprietat 400 lliures y pensió
320 sous en què sortejaren dits administradors
en la extracció de censals feta per los antecessors
de ses senyories a 12 de juliol, 1680, no ha pogut trobar aquell.
211v
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Dissapte, a XXXI. En aquest die los magnífichs
assessors y advocat fiscal del General y present
casa de la Deputació han fet relació en lo consistori de ses senyories del estat de las causas corrents en lo consistori de ses senyories, y està relació diuen no la pogueren fer al principi del
mes respective dels feriats de la Nativitat del Senyor.a

Febrer
Dimars, a III. En aquest die me han ordenat ses
senyories a mi, scrivà major, cusís en lo present
dietari una sertificatòria feta per lo doctor Francesch Matas, doctor en medicina, Jacinto Gibert, receptor dels fraus del General de Catalunya, ha durat des de 6 de setembre proppassat
de 1681 fins a 9 del mes de janer, també proppassat, de 1682, com més llargament en dita
certificatòria està contengut, la qual és assí cusida, signada de lletra A.

213r

Dissapte, a XIIII. En aquest die han rebut ses senyories un paper del molt reverent canceller,
per medi de un capellà de sa familia, demanant a
ses senyories informe acerca los negocis de la
universitat literària de la present ciutat, com
més llargament en dit paper és de véurer, lo
qual és assí cusit, signat de lletra A.
Dilluns, a XVI. En aquest die ha fet relació lo
doctor Pere Cardona, subrrogat en lo offici de
síndich del General, com lo die de 14 del corrent, de orde del molt il·lustre consistori, fou al
molt reverent conceller per saber si aniria dit die
a. a continuació una carta transcrita a l’Apèndix 3, pàg.
1470.
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o se enviaria a sa magestat, Déu lo guarde, la
consulta o informe en orde a las censuras, a effecte de que sabent·o, puguessen dit die escríurer dits senyors deputats a aquells senyors del
Supremo. Y que lo dit molt reverent canceller li
respongué que no aniria ni podia anar dita consulta dit die o per aquella estafeta per no ésser
feta encara la resolució de com se havia de fer
estava presa per quant dita consulta havia //213v
// de fer molt llarga y al principi se havia persuadit la faria lo noble regent la Real Cancellaria, y
que havia pogut fer-la per sos molts altres negocis, y que pensava dit molt reverent canceller
encarregar·o a altre senyor del consell perquè la
fes.
En aquest mateix die, entre las tres y las quatre
horas de la tarda, en la Sala dels Reis de la present casa, fonch feta extracció en la forma de
real drecret del offici de altre dels assessors ordinaris del General y present casa de la Deputació
en lloch y per promosió del doctor don Bernardino de Puig, en altre dels magnífichs doctors
de la Real Audiència del present Principat per lo
exercici falta cumplir lo dit Bernardino de Puig,
y és estat extret en sort de rodoló lo doctor micer Diego Figuerola.
Al qual fonch posada excepció per lo magnífich
racional de la present casa, dient non potest quia
est debitor virtute sentencia visita trienni 1671,
va per querela número 77.
Dimars, a XVII. En aquest die, mitjensant jurament, ha fet relació en lo consistori de ses senyories lo doctor en medicina Joseph Bas com
Joan Casas, guarda del General del portal del
Àngel, està desganat, lo qual pateix de flaquesa
de narius y altres indisposicions per las quals li
impossibilita // 214r // la servitut de son offici.
En aquest mateix die, constituhit personalment
en lo consistori de ses senyories, lo reverent Feliu Soldevila, prevere, residint en la present ciutat, com a procurador de la senyora dona Catherina de Ivorra Çalba Vila y de Cardona viuda
de don Dalmau de Ivorra, quòndam, baró de
Sant Vicens dels Horts, com de sa procura consta en poder de Antoni Fabra notari públich y del
col·legi de notaris reals de la present ciutat a 22
de mars del any 1676, de la qual ha feta ocular
ostensió, en dit nom, ha jurat en mà y poder de
ses senyories com havent fet la dita senyora las
degudas diligènsias en cercar los actes de las originals creacions de aquells dos censals de pensió,
ço és, lo un de 4 lliures, 10 sous 11, y lo altre de
pensió 7 lliures, 2 sous, que tots anys rebia sobre
dit General, los quals foren extrets en sort en la
extracció per ses senyories feta als 15 de maig
proppassat de 1681, no ha pogut trobar aquells.

En aquest mateix die ses senyories, per medi de
Pau Sayol, servint lo offici de altre dels verguers
de ses senyories, han enviat un recaudo al magnífich doctor Diego Figuerola, extret en altre
dels magnífichs assessors del General y present
casa de la Deputació, lo die de ahir, dient-li que
tenia alguna difficultat lo admètrer-li lo jurament en lo dit càrrech, y que vingués lo die de
damà, entre las vuyt y las nou horas de la matinada, per a informar als magnífichs assessors y
advocat fiscal del General y doctors consulents
aplicats en lo aposiento a hont fan sa acostumada residència en la present casa de la Deputació.
E poch après ha tornada resposta a ses senyories
lo dit Sayol dient que lo dit Figuerola //214v // li
havia dit que vindria a la dita hora per a lo que
era ajustat.

1680. Y lo dit codernet aportà Emanuel Texidor, notari, quant vingué de allí. Tots los quals
llibres ha rebuts y de ells se és entregat lo dit Joseph Pi, arrendatari predit, en presència de mi,
scrivà major del General, y presents per testimonis Joseph Sauleda, cavaller, y Pau Sayol, altre
dels verguers del consistori de ses senyories.

En aquest mateix die Joseph Pi, ciutedà de Gerona, altre dels arrendataris de las Bollas de dita
ciutat de Gerona, Figueres y Castelló de Empuries, fermà àpocha a ses senyories dels llibres següents, los quals havia enviats lo magnífich deputat local de la ciutat de Gerona:

Primo, sis coderns que són de las terças de juliol, agost y setembre, 1680, fins a octubre, noembre y desembre, 1681, tots inclusive, de la
taula de la Bolla de Taradell.
Ítem, sinch coderns que són de las terças de juliol, agost y setembre de 1680, tot inclusive, de
la taula de la Bolla de Sant Hipòlit.

Primo, un llibre ab cubertas de pergamí, dit
Manifest, de Sant Feliu de Guíxols, del any
1680.
Ítem, altre llibre o codern, dit llibre de Albarans
de guia, de la Bolla de Sant Feliu de Guíxols,
comensant al primer de juliol del any 1680.
Ítem, altre llibre ab cubertas de pergamí, dit
Manifest, de Bolla de Pineda, comensant lo primer de juliol de1680.
Ítem, altre llibre o codern, dit llibre de Manifest, per los comuns depòsits de la taula de la
Bolla de Pineda, comensant al primer de juliol
de 1680.
Ítem, altre llibre o codern, dit llibre de Bolla,
per los albarans de guia, comensant al primer de
juliol 1680.
Ítem, altre codernet, dit llibre de Manifest, per
la Bolla de la taula de Sant Pere Pescador, comensant al primer de juliol, 1680.
Ítem, tres codernets o llibres, anomenats llibres
de Manifest, de la taula de la Bolla de Canet,
comensant al primer de juliol de 1680, y altre
comensant a 12 de octubre 1681 y altre de la
terça de juliol, agost y setembre, 1680.
Ítem, tres coderns de la taula de Tossa, lo un de
manifest de primer de juliol, 1681, altre de albarans de guia comensant lo primer de juliol
1680, y lo altre de albarans, comensant lo primer de juliol, 1681.
Ítem, altre llibre o codernet de Manifest de
Joan Milsocos, //215r // comensant al primer de
juliol, 1680, de la taula de Llansà.
Ítem, un codernet de manifest de la Bolla de las
robas té en Sant Salvador de Breda Jaume
Areny, sastre, comensant als vuit de juliol,

En aquest mateix die Joan Domingo Fàbregas,
adroguer, ciutedà de Barcelona, altre dels
arrendataris de la Bolla de Vich y sa col·lecta lo
trienni corrent, firmà àpoca a ses senyories dels
llibres següents, los quals llibres havien entregats los arrendataris de dita Bolla de Vich lo dit
trienni per orde de ses senyories a Joseph Olzina, regint lo llibre del Manifest de la Bolla de
Barcelona:

Tots los quals llibres ha rebuts y de ells se és entregat lo dit Joan Domingo Fàbregas, arrendatari predit, en presència de mi, scrivà major del
General, y presents per testimonis Joseph Sauleda, cavaller y Pau Sayol, altre dels verguers del
consistori de ses senyories.
215v
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Disapte, a XXI. En aquest die me han ordenat ses
senyories a mi, scrivà major del General, cusís
en lo present dietari dos cartas de sa magestat,
Déu lo guarde, que han rebut per medi del excel·lentíssim senyor llochtinent General, las
quals són signadas de lletras A et B y del thenor
següent:
«Ela Rey.
Diputados. Por las repetidas noticias que llegan
de los movimientos de las tropas de Francia en las
fronteras de Aragón, Navarra y Guipuzcoa, y
conveniendo tanto acudir no sólo al resguardo de
aquellas partes que tan amenazadas se hallan, //
216r // sinó también a la defensa de esse Principado en ocasión que han efectuado franceses en él las
hostilidades que sabéis en los lugares de Cerdaña
de mi ovediencia, recelándose que lo continuarán
siempre que no vieren fuerzas para resistirles sus
invasiones, he resuelto que a este fin se embien a
todas partes las mayores asistencias y socorros que
se puedan juntar. Y por lo que mira a esse Principado, en cuya conservación interesa tanto lo dea. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
215v i 216r del trienni 1680-1683.
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más, será de todo mi agrado dispongáis el servirme en esta urgencia con la leva de un tercio de infanteria pagada del más crecido número que sea
posible, fiando de vosotros lo facilitaréis de manera que esté prevenido muy a tempo para emplearse en qualquier accidente que se offrezca de la defensa de essa provincia, que a más de que en ello
corresponderéis a la confianza que siempre he hecho de vuestro celo y amor a mi servicio lo tendré
en memoria con los demás que havéis hecho en
ocassiones semejantes, para favorecer este consistorio en lo que le tocare. Dada en Madrid, a XIII de
febrero, MDCLXXXII. Yo, el rey.

a 13 del corrent, en què sa magestat se serveix
avisar dels moviments de las tropas francesas en
las fronteras de Aragó, Navarra y Guipuscoa, y
que per lo que convé acudir al resguart, no sols
de aquellas parts amenassades sinó també acudir
a la defensa de aquest Principat, ha resolt que se
envien a totas parts las majors asistèncias y socorros que·s pugan juntar y que per lo que mira
a aquest Principat serà molt de son real agrado
que·s disposan per a sa magestat en esta urgència ab la lleva de un tèrcio de infanteria pagada
del major número que sie possible, desitjant dits
deputats y oÿdors servir a sa magestat y cumplir
ab sa innada obligació, estant mirant los medis y
exemplars per los quals ab sa major brevedat
pugan fer lo real servey en la formació de dit
tèrcio y estiguen promptes per a executar·o en
la ocasió de rompiment de la pau, lo que Déu
no bulle, asegurant a vostra excel·lència que desitjant que las foças de la Generalitat y fossent
tant crescudas, al pas que consideran que és úrgent la necessitat per a poder la subvenir ab tot
aquell cumpliment que affecta la inata fidelitat.»

Petrus Preses. Don Franciscus Izquierdo de Berbegal, secretarius. Vidit don Petro Villacampa,
regens. Vidit Xulve, regens. Vidit don Josephus
Rull, regens. Vidit don Michael de Calba. Vidit
Pastor, regens.
«Ela rey.
Diputados. He visto vuestra carta de 30 del passado en // 216v // que me representáis el cuydado
en que os ha puesto la entrada de franceses en
Cerdaña, haciendo diferentes represalias, respecto se hallase tan desabrigada la provincia por
aquella parte y estar sugeta a semejantes invassiones, y me suplicáis sea servido demandar se fortifique Puigcerdá y se pongan en buena forma las demás plazas, para consuelo de essos naturales. Y he
querido aseguraros de la atención con que estos de
asisitir con todos los medios posibles de gente y dinero al duque de Bournonville mi lugarteniente y
capitán general para que se aplique a la defensa
de esse Principado y se logre el consuelo de tan buenos y fieles vasallos. Dada en Madrid a XI de febrero, MDCLXXXII. Yo, el rey.

E poch après, tornat que és estat lo dit síndich,
ha fet relació que havie entregat lo dit paper en
mà propria de sa excel·lència.
217v

Petrus Preses. Don Franciscus Izquierdo de Berbegal, secretarius. Vidit don Petrus Villacampa,
regens. Vidit don Josephus Rull, regens. Vidit
Pastor, regens.»
En aquest mateix die, per medi del síndich del
General, en consideració de las sobraditas dos
reals cartas, han rebut ses senyories un paper de
embaxada a sa excel·lència, lo qual paper és assí
signat de lletra C y del thenor següent:
«Excel·lentíssimb senyor.
Los deputats y oÿdors del General del principat
de Catalunya, // 217r // havent vista la real carta
de sa magestat, Déu lo guarde, dada en Madrid
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
215v i 216r del trienni 1680-1683.
b. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
216v i 217r del trienni 1680-1683.
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Dimecres, a XXV. En aquest die, vacant un lloch
volant de deputat que obtenia don Joseph de
Camporrells, quòndam, ses senyories, en poder
de mi, scrivà major y altres officials de la present
casa de la Deputació, han feta extracció dels capítols que no tenian lloch volant y sortejant lo
molt il·lustre capítol de Barcelona.
Dijous, a XXVI. En aquest die lo il·lustre senyor
oÿdor militar és baxat en la Llotja de mar de la
present ciutat y s’és conferit en la casa del General
y en lo aposiento del receptor dels fraus de aquella
per // 218r // véurer los fraus se havian comesos
en lo present mes. Y se han trobat los següents:
Primo, uns balons de escot negre, hapresos ab
frau de Bolla de casa de Pere Arossí, sastre.
Ítem, un gambero de vuit y dotse, forrat de
baieta plateada, haprès de casa Joseph Vilaseca,
sastre.
Ítem, un plegador ab untros de tela ordida y
dos palms de tafatà, texit ab dita tela negre,
haprès de casa Marià Fornells, velluter.
Dissapte, a XXVIII. En aquest die los magnífichs
assessors y advocat fiscal del General y present
casa de la Deputació han fet relació en lo consistori de ses senyories del estat en què estaven las
causas corrents del General.
En aquest mateix die són vinguts ab embaxada
en lo consistori de ses senyories, de part dels

molt il·lustres senyors concellers de la present
ciutat, los senyors don Joseph de Paguera y Vilana y Joseph Regàs, ciutedà honrat de Barcelona, y després de explicat de paraula han entregat
a ses senyories un paper en lo qual, entre // 218v
// altres cosas, està contnuada una deliberació
del savi Consell de Cent ab què resol que per al
informe que la ciutat de Barcelona ha de fer a sa
excel·lència acerca la divisió de las càthedras de
la universitat literària se suplique a ses senyories
que anomenen personas per a què conferescan
la matèria las que la ciutat per est effecte anomenada, com estas cosas més llargament són de
véurer ab dit paper, lo qual és assí cusit, signat
de lletra A y del thenor següent:
«Diea octava mensis februarii anno a Nativitate
Domini millessimo sexcentessimo octuagessimo secundo, Barcinone.
Convocat y congregat lo savi Consell de Cent
jurats, etcètera, en la forma acostumada, en lo
qual Consell lo senyor conceller en cap en veu
sua y dels demés senyors concellers, sos companys, digué y refferí que lo molt il·lustre senyor canceller fou servit enviar als senyors concellers un billet de jornada de catorse del
corrent, lo qual se llegirà al present Consell,
com ho fonch incontinent del thenor següent:
«Molt il·lustres senyors. Sa excel·lència me manà que jo done notícia a vostra senyoria del que
sa magestat, Déu lo guarde, li escriu ab son real
despaig de 21 de janer pròxim passat y és, com
se ha vista, la carta de sa excel·lència del 3 del
mateix mes de janer ab lo paper que la acompanyava de las tres salas d’esta Real Audiència
concernent al informe que mana demanar sa
magestat a sa excel·lència aserca dels medis que
podrian offerir-se per la execució o suspensió
dels reals ordes que se havian donat sobre la divisió de las càtedras de philosophia d’esta universitat literària. Ha aparegut a sa magestat respòndrer a sa excel·lència que supposat que en
despaig de // 219r // 31 de desembre pròxim
passat prengué la resolució sobre aquest negoci,
y fou que se obrís en interim la universitat y se
proceguís la provisió de las càtedras com antes,
sent conforme a ella lo servir la Real Audiència
en lo paper mencionat, mana sa magestat a sa
excel·lència que dispose que se oygan los deputats y esta ciutat de Barcelona, com ho proposa
la dita Real Audiència, avisant del què a sa excel·lència y ministres d’ella se·ls offerirà y que
aparexerà en la matèria per a què en vista de tot
resolgue sa magestat lo més convenient.

a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
218v i 219r del trienni 1680-1683.
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Vostra senyoria ab esta notícia dispondrà en representar lo que se li offeriria sobre esta matèria
per a què jo la pugue participar a sa excel·lència
y a esta Real Audiència y a mi me mane moltas
cosas del servey de vostra senyoria, a qui guarde
Nostre Senyor. Barcelona y febrer, 14 de 1682.
Molt il·lustres senyors. Besa les mans de vostra
senyoria. Doctor Olaguer Montserrat.
Molt il·lustres senyors concellers d’esta ciutat.»
Llegida la qual fonch lo contengut en aquella
donat per proposició al present consell, per a
què sie de son servey pèndrer la deliberació convenient.
E lo dit Concell feu la deliberació següent: Que
ohit lo bitllet que lo molt il·lustre y reverent senyor canceller és estat servit enviar als molt
il·lustres senyors concellers, contenint lo avís
que sa excel·lència lo senyor virrey és estat servit
dir-li que tenia de sa // 219v // magestat, que
Déu guarde, per son real despaig dels vint-y-hu
de janer proppassat, contenint informàs la present ciutat aserca de la matèria de la universitat
literària expressada en dit billet y aparéxer no
deixar de fer-se dit informe, attenent que axí
mateix se serveix demanar-lo a los il·lustres senyors diputats y haver obrat las dos casas ab tota
llibertat, que per ço, los senyors concellers y
aquellas personas que a sa senyoria aparexerà
anomenar fassen son informe com millor judicaran, com per lo offici públich, quietut y augment de la universitat, y que fet se reporte al
present concell.
Premisis calamo alieno scriptis a suo originali extractis fidem facit Petrus Trelles, civis honoratus
Barchinone, notarius et scriba maior et secretarius domus et conciliis presentis civitatis Barchinone manu propria.»

Març
Dilluns, a II. En aquest die me han ordenat a
mi, scrivà major dela // 220r // General, cusís en
lo present dietari una fe del doctor en medicina
Joan Vern feta en jornada del die de ahir ab què
fa relació de com la malaltia de Joseph Blanch,
altre dels verguers de ses senyories, de la qual
féu relació al primer de desembre proppassat, ha
durat fins lo die present y persevera en aquella,
impossibilitat de poder acudir a la obligació de
la servitut de son offici, com en dita fe és més
llargament de véurer, que·s assí cusida, signada
de lletra B.
a. a continuació una certificació transcrita a l’Apèndix 3,
pàgs. 1470.

[ 1682 ]

[ 1682 ]

En aquest mateix die lo senyor Joseph Sauleda,
cavaller, y Joan Baptista Reverter, ciutedà honrrat, són anats ab embaxada de part de ses senyories als molt il·lustres senyors concellers de
lapresent ciutat en resposta de la que de part de
dits concellers fonch reportada a ses senyories
en jornada de 28 del passat, dient que ses senyories convidarian personas de molt bona gana
per tenir la conferència ab las nomenadoras per
part de dits molt il·lustres senyors concellers
acerca lo informe dels medis que porien offerir
per la execució o suspensió dels reals ordes que
se havian donat sobre la divisió de las càthedras
de filosofia de la universitat literària de la present ciutat. E poch après que són tornats los dits
senyors embaxadors, han fet relació en lo consistori de ses senyories de com los dits molt
il·lustres senyors concellers estaven agraïdissims
de la attenció del consistori, y que avisarian que
se avia de tenir la dita conferència.
220v

Dijous, a V. En aquest die lo magnífich Joan Ferrer de Gualbes, donzell, obtemperant a una
sentència profferida per los magnífichs assessors
ordinaris del General y present casa de la Deputació als 13 de febrer pròxim passat del present
y corrent any, en lo procés de la causa que en lo
consistori de ses senyories se estave instant lo
dit Gualbes contra lo procurador fiscal del General, en y ab la qual és estat declarat haver-se
de fer la dita a dit Joan Bonaventura Ferrer de
Gualbes del preu de aquell censal, de pensió
125 sous y proprietat 125 lliures, en què lo dit
de Gualbes sortejà en la extracció de censals per
ses senyories feta als 15 de maig pròxim passat
de 1681, entès emperò y declarant que lo dit
Joan Bonaventura Ferrer de Gualbes, antes de
ésser-li feta la dita solta llohe, approbe, ratifique
y confirme las fermansas fetas per Julià de Navel, pocessors de dit censal, a don Bernat de
Cardona y Paulo Pla, deputat y oÿdor ecclessiàstich respective, del trienni 1602, debitor al
General en la quantitat de 2.688 lliures, juntament ab sos condemputats, per sentència de visita de dit trienni 1602 feta en 1605, com més
llargament en la dita sentència és de véurer, la
qual és continuada al peu del present // 221r //
de la dita causa en lo aposento del ajudant tercer de la Scrivania Major recòndit, a la qual se ha
relació, per ço, lo dit Joan Benaventura Ferrer
de Gualbes, lloa, ratifica y confirma la dita obligació o fermansa per lo dit Julià de Navel feta
als dits don Bernat de Cardona y Paulo Pla sens
ninguna derogació de las primeras obligacions,
declarant que aquellas, per rahó de dita sentència, no sien en ninguna cosa prejudicial derogadas ni cancel·ladas, ans bé, aquellas restan en sa
força y valor. Y promet als molt il·lustres senyors deputats que sempre y quant tinga lloch
la execució de ditas 125 lliures, que en tot cas

donarà y pagarà al General aquellas, y per ço
attèndrer y cumplir y ne obliga sa persona y
béns com a deutes fiscals y reals y ab jurament.
Essent presents per testimonis lo reverent Valentí Serra, prevere, Joseph Fontanellas, ciutedà
honrrat de Vich, y Joseph Sauleda, en Barcelona populat.
Divendres, a VI. En aquest die són vinguts en la
present casa de la Deputació y consistori de ses
senyories lo pare prior de Santa Catherina de la
present ciutat ab tres religiosos del orde de Sant
Domingo a effecte de convidar a ses senyories,
com en effecte los convidaren, per part de dit
convent, per a la celebració de la festa del doctor // 221v // àngel Sant Thomas de Aquino.
Vingueren ab dits religiosos los majorals de la
acadèmia de Sant Thomàs ab vuyt cavallers de
edat de sinch a set anys, molt ben ateviats y ab
molta gala, convidant a ses senyories per part de
la Audiència a la dita festa ab una dècima, que
fou cosa molt vistosa.
Dissapte, a VII. En aquest die vingué en lo consistori de ses senyories lo reverent fra Joseph
Queralt, del orde de la Sereníssima Trinitat Calsada, cathedràtich de la universitat litterària de
la present ciutat, juntament ab Joseph Ramanyà, qui havie de sustentar unes conclusions
de philosophia dedicadas al molt il·lustre consistori de ses senyories, a effecte de convidar a
ses senyories, suplicant-los fossen servits assistir
en lo acte de ditas conclusions.
222v
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Dimars, a X. En aquest die, essent estades dedicades las conclusions que se havian de sustentar
en lo convent de Santa Catherina màrtir de la
present ciutat, del orde de Sant Domingo, por
la festivitat del angèlich doctor Sant Thomàs de
Aquino, al molt il·lustre consistori de ses senyories, són anats ses senyories a las deu de la matinada consistorialment, portant las insignias, ab
verguers y massas, acompanyats de molts officials del general y present casa de la Deputació,
anant ab cotxes, en dit convent de Santa Catherina. Y han asistit al offici, dient de pontifical lo
molt reverent don Jaume de Magarola, abat de
Galligans, del orde de Sant Benet. Foren rebuts
per lo molt reverent prior de dit convent ab
molts religiosos fins al portal major de la iglésia,
y lo dit prior acompanyà al molt il·lustre senyor
deputat ecclessiàstich, y després per son orde
cada consistorial anave ab un religiós molt grave
de dit convent, y los donà aiga beneïta un pare
mestre de dita religió. Los officials del General
que acompanyaven a ses senyories anaren fins a
la escala del presbiteri y ses senyories se assentaren ab las cadiras de vellut del consistori y almoadas també de vellut carmesí als peus a la part
del Evangeli. Y estigueren assentats en filera,

primer los tres deputats y després consecutivament los tres oÿdors y los officials del General,
estigueren assentats en un banch que tenia previngut lo convent cerca la escala del presbiteri,
també a la part del Evangeli. Y acabat // 222v //
lo dit offici y sermó se’n tornaren ses senyories
en la present casa ab lo mateix acompanyament.
Y a la tarde anaren en la matexa manera que
eran anats al matí al acte de las conclusions. Estigueren assentats las matexas cadiras y almoadas també en filera, com a la matinada. Y acabat
lo dit acte, se’n tornaren a la present casa ab lo
mateix acompanyament, y no anaren a la professó.
Dimecres, a XI. En aquest die me han ordenat
ses senyories a mi, scrivà major del General, cusís y continuàs en lo present dietari una suplicació dels molt il·lustres y savi consell de la present ciutat ab una relació al present de aquella
continuada dels magnífichs assessors ordinaris
del General y present casa dela Deputació acerca uns censals que los dits senyors concellers,
com a administradors que pretenen ésser de la
universitat litterària de la present ciutat, volan
cobrar del General de Catalunya, la qual súplica
y relasió en scrits és assí cusida de lletra F y del
thenor següent:
«Molta il·lustre senyor.
Los molt il·lustres senyors concellers de la present ciutat de Barcelona y lo savi Consell de
aquella per reals privilegis governan, ligen y administran la universitat litterària de la present,
// 223r // stauint y ordenant en ella lo que se judica ésser convenient, revocant axí mateix los
statuts y ordinacions posats y posadas en aquella, segons las occurrèncias del temps, donant
reparo segons ellas al que té respecte a sa conservació, havent sens que per altres se sie administrada y governada des del die de sa fundació
fins lo die present, tenint obligació los molt
il·lustres senyors concellers visitar aquella quatre vegades lo any. Lo que no poden escusar,
per què altrament incurrerian en penas imposadas per lo dit savi Consell de Cent. E com, molt
il·lustre senyor, los marmessors y executors del
testament de dona Maria Aragó y de Milà,
quòndam, en Barcelona populada, assignassen y
consignassen als administradors del studi general de la present ciutat dos censals, lo un de pensió sinquanta lliuras y lo altre de vint-y-sinch
lliures barcelonesas, cobradoras sobre la casa del
General de Catalunya, ab obligació de convertir
aquells en pagar una càthedra de theologia, lo
qual salari ha pagat y paga la present ciutat tots
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
222v i 223r del trienni 1680-1683.
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anys per dita càthedra nomenada de dona Maria
de Aragó, y com sie justa cosa que dits molt
il·lustres senyors concellers de la present ciutat,
en nom de aquella, cobren dits censals, tant per
ser únicament los administradors y per inseguir
la voluntat de la fundadora com lo haver pagat
tots anys dit salari de càthedra, suplint en assò la
voluntat de la fundadora, per tant y altrament
posan a la consideració de vostra senyoria, dits
molt il·lustres senyors concellers, sie vostra senyoria servit deliberar se paguen real y effectivament dits censals si y conforme acostuma vostra
senyoria pagar als demés acreadors censalistas,
manant per dit effecte als officials a qui especta
despatxen las cauthelas // 223v // o albarans y fer
lo demés convenient fins a conseguir la paga,
que a més és axí de justícia o rebran a particular
favor de la mà de vostra senyoria. Officio et cetera. Qua licet et cetera. Altissimus et cetera.
Joffreu, advocatus civitatis. Asprer, advocatus civitatis.
Oblata XVIIII februarii, MDCLXXXII in consistorio. Et domini deputati intervenientibus dominis
auditoribus computorum commisserunt predicta
magnificis assessoribus Generalis Cathalonia qui
super suplicatis relacionem facint in scriptis. Joannes de Argila, scriva maioris Generalis Cathalonie.
Vista la sobradita suplicació presentada per lo
síndich de la present ciutat de Barcelona, ab la
qual los molt il·lustres senyors concellers de la
dita ciutat representan que los marmessors y
executors del testament de dona Maria de Aragó y de Milà originaren y consignaren als administradors del General de la present ciutat dos
censals, lo un de pensió de 50 lliures y lo altre
de 25 lliures barcelonesas, cobredoras del General de Catalunya, ab obligació de convertir
aquellas en pagar lo salari de una càthedra de
theologia anomenada de dona Maria de Aragó,
y que essent dits molt il·lustres senyors concellers administradors de dit studi general, y essent-hi dita càthedra ab tot effecte, y pagant lo
salari dita ciutat com lo paga, deuen cobrar dits
censals y las pensions de aquells ab la conformitat pagar als demés acreadors. Y que per dit effecte se manàs als officials a qui specta despatxen las cauthelas necessàrias, com // 224r //
llargament és de véurer en dita supplicació, a la
qual se fa relació. Vista la commissió feta per lo
molt il·lustre consistori als assessors infrascrits
contenint en effecte que sobre lo contengut en
dita suplicació fassen relació en scrits, attennent
y considerant que la petició de la ciutat de Barcelona y per ella per los molt il·lustres concellers
explicada en dita suplicació és matèria de justícia per necessitar-se de la informació de prova
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externa que los dits molt il·lustres senyors concellers sien administradors del studi general, encara que extrajudicial, se té per constant, y axí
mateix que se pot considerar que entre lo dupte
si los dits censals són prescrits quid quid sit per
ésser entre dos comuns qui tenen y gozan lo
privilegi de menors, per poder considerar-se
que lo entracte de dampno evitando y lo altre
del lucro coptando y en quals dels dos se verifican ditas qualitats, y attès també que vostra senyoria sobre los censals que fa té firmada ab los
acreadors una concòrdia, lo que impedeix a vostra senyoria lo poder singularisar ni privilegiar a
un acreador més que lo altre, y finalment, attès
que en las qüestions o duptes se originan sobre
los censals acostuma vostra senyoria tractar-los
judicialment, per ço, los dits assessors baix firmats, attès lo sobredit y altres consideracions se
porian fer y atténdrer, fan relació a vostra senyoria que lo dit fet se deu terminar per justícia, y
que porà servir-se vostra senyoria comètrer·o a
dits termes, entès emperò y declarat que pot
vostra senyoria fer se tracte la cosa summariament com se acostuman tractar las causas de
duptes sobre la extracció de censals, manant se
aliquen a la expedició ab lo major cuydado y
puntualitat se puga a consideració de ésser la
present ciutat actora, que lo molt que vostra senyoria acostuma atténdrer a la correspondència
de // 224v // las dos casas qui ab tanta uniformitat concervan las sobredita és la relació fan a
vostra senyoria, per a que vostra senyoria dispose lo que sie de son servey.
Figuerola, assessor. Hieronimus de Ferrer, assessor subrogatus.»
Divendres, a XIII. En aquest die han enviat ses
senyories, per medi del síndich del General, al
excel·lentíssim senyor llochtinent y capità general de sa magestat, Déu lo guarde, en lo present
Principat, un paper de embaxada ab què refferexen las rahons que lo General de Catalunya té
per a poder de present fer lleva de soldats, com
en dit paper és de véurer, lo qual és assí cusit,
signat de lletra B y del thenor següent:

que, desitjant obehir als ordres de sa magestat y
cumplir ab sa innata obligació y fidelitat, restaren ab tot cuydado, mirant los exemplars y
medis que poguessen conduhir a facilitar la formació del tèrcio, per a que en ocasió del rompiment de la Pau, lo que Déu no vulla, pugan ab
tota prestesa posar·o en execució, com axí mateix ho offeriren a sa magestat ab carta de dit die
de 21 de febrer proppassat. Y per lo que vostra
excel·lència se serveix de nou instar la execució
de dita lleva de soldats diuen y representan a
vostra excel·lència que per disposició de las últimas corts del any 1599, en lo capítol segon del
nou redrés del General, està prohibit als deputats lo poder gastar las pecúnias del General
sinó és en certs casos, ab paraulas tant precisas
que totalment llevan als deputats la facultat de
emplear aquellas en altres gastos. Los casos expressats són la deffenssió de las generalitats,
drets y llibertats de la terra per casos de alegria
de vinguda de rey, coronació o noces, demonstracions de dol, per compras y obras necessàrias
y no per altres casos. De hont los diputats sempre se són vistos impossibilitats de fer llevas de
soldats sinó és estat en los casos que per enemichs de la terra se ha turbat, y impedir la exacció dels drets de las Generalitats per la deffensa
dels quals y obviar als que turban y impedexen
la exacció de aquells, ha pogut gastar per dit effecte las pecunias del General, segons la disposició de dits corts del any 1599. En aqueixa conformitat y per aqueixa rahó may se ha // 225v //
fet lleva de soldats per la Deputació en temps de
pau antes que fos manifesta la guerra, y aqueixa
és estada la observansa no solament després de
dit any 1599, però també antes de dit any, sens
que·s trobe exemplar en contrari. Las occassions en que·s troba que la Deputació ha fet lleva de soldats són los següents:
En lo any 1597 invadí lo comptat de Rosselló
Alfonso Corso, entrant en ell ab un gran exèrcit
de francesos, fent grans ostilitats. Y per las horas
feu la Diputació una lleva de soldats en un tèrcio, que anà per coronel don Federich Meca,
cavaller del àbit de Sant Joan, ohidor ecclessiàstich.

«Excel·lentíssima senyor.
Los deputats y oÿdors del General del principat
de Catalunya, en jornada de 21 del passat, en
orde a la lleva dels soldats que per deffensa del
Principat sa magestat, Déu lo guarde, ab sa real
carta de 13 de febrer pròxim passat // 225r // és
servit manar que disposassen, y vostra excel·lència recomanave participarem a vostra excel·lència en scrits la deliberació del consistori que era
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
218v i 219r del trienni 1680-1683.
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En lo any 1639, havent lo francès pres alguns
llochs de Rosselló, havent-se ja declarada la
guerra en lo any 1637, per lo siti de la Leocata,
féu la Deputació lleva de soldats ab un tèrcio
que governà com a tinent coronel don Joseph
Çorribes y després anà a governar-lo Francesch
de Tamarit, deputat militar, coronel de dit tèrcio.
Al primer de juliol 1653, per quant lo enemich
francès tenia sitiada la vila de Castelló de Empúrias y fent moltas ostilitats en lo Empurdà y al-

tres llochs del Principat se formà tercio en la
Deputació, del qual fou mestre de camp don
Sebastià Duran y Descallar.

227r

Dimecres, a XVIII. En aquest die, constituhits
personalment en lo consistori de ses senyories
los reverents Francesch Briansó y doctor Jordi
Molart, procurador de herènsias de la iglésia
parrochial de Santa Maria del Mar de la present
ciutat, com del sindicat consta en poder de Rafel Albià, notari públich de Barcelona, als 28 de
abril proppassat, del qual han fet ocular ostensió, en dit nom, han jurat en mà y poder de ses
senyories com, havent fetas las degudas diligèncias en sercar los actes de las originals creacions
de aquells sinch censals: lo un de pensió 12 lliures, 1 sou, vingut a terme en lo més de juny; lo
altre, pensió 8 lliures, 4 sous, 2 1/2, vingut a
terme en lo mes de juliol; lo altre, 3 lliures, 12
sous, vingut a terme en lo mes de setembre; lo
altre, pensió 10 lliures, 16 sous, vingut a terme
en lo mes de noembre; y lo altre, pensió 5 lliures, 9 sous, vingut a terme en lo mes de agost,
en què la reverent comunitat de dita iglésia parrochial sortejà en la extracció de censals per ses
senyories feta als 15 de maig pròxim passat, no
han pogut trobar los dits actes.

227v

Dissapte, a XXI. En aquest die ha faltat en lo
consistori de ses senyories lo senyor deputat ecclessiàstich, per causa de sa indisposició.

A 4 de juny 1655, per quant lo enemich francès
havia pres la vila de Cadaquès y amanesave çitiar
la vila de Palamós y anave talant la campanya,
féu la Deputació tèrcio, del que fou mestre de
camp don Francisco Judice y Espínola, lo qual
morí en la campanya y en son lloch fou elegit
don Sebastià Duran // 226r // y Descallar.
A 9 de juliol 1667, essent ja rompuda la pau entre las dos coronas, formà tèrcio la Deputació,
del qual fou mestre de camp don Pedro Pons, y
per la renunciació elegit don Pedro Rubí.
A 29 de noembre 1673, essent ja uberta la guerra, ab invasió del enemich en lo Principat, se forma tèrcio per la Deputació, del qual fou mestre
de camp lo excel·lentíssim senyor marquès de
Aytona, y morí en la campanya y en son lloch
fon elegit don Joseph de Agulló y de Pinós.
No·s troban altres exemplars en què la Deputació, ni per compte de la Generalitat, se aguessen
fer llevas de soldats ni se hage format tèrcio sinó
los sobredits, de hont se veu que sempre ha precehit lo rompiment de la Pau en las ditas llevas
de soldats y que may se ha format tèrcio en
temps que no sie moguda la guerra.
Per lo que dits deputats y oÿdors, no essent
rompuda la pau ni haven-t·i actual invasió de la
provínsia, se troban en térmens de no poder
gastar de las pecunias del General per a fer dita
lleva segons la dita disposició del capítol segon
de las Corts del any 1599. Y estant y perseverant en la deliberació de 21 de febrer proppassat, asseguran a vostra excel·lència que tenen
premeditats los medis per la facilitat de la formació del tèrcio, y que venint lo cas de rompiment de la Pau, lo que Déu no vulla, serviran a
sa magestat ab dit tèrcio ab la promptitut y voluntat que correspon a sa ignata obligació, desitjant ab totas veras en assò y en tot lo demés
servir a sa magestat y donar gust a vostra excel·lència.»
226v

Dissapte, a XIIII. En aquest die, constituhit personalment en lo consistori de ses senyories,
mestre Pau Julià, sastre, de la present ciutat ha
entregat a ses senyories lo paper estampat y facultat li ha donada per a poder exercir lo offici
de paller, dient no lo exercia ni fer més de
aquell, la qual renunciació és per ses senyories
acceptada, requirint a mi, scrivà major, llevàs
acte de ditas cosas. Essent presents per testimonis Joseph Sauleda, cavaller, y Jacintho Morató,
verguer de ses senyories.
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Dilluns, a XXIII. En aquest die és baxat a la Llotja del mar de la present ciutat y s’és conferit en
la casa del General lo il·lustre senyor oÿdor militar y en lo aposiento del receptor dels fraus de
aquella a effecte de véurer y regonéxer los fraus
se són comesos en lo present y corrent mes de
mars. Y se han trobats los següents:
Primo, un gambeto y mànegas tallat de Càdis,
haprès per frau de Bolla de casa Antoni Casanovas, sastre.
Ítem, sis palms y mitg de xamallet de quatre
palms, haprès de casa mestre Joan Minoves, sastre.
Ítem, vuyt canas y un palm de bayeta groga, hapresa de casaa // 228r // Pere Cerveró, cotxero
del senyor bisbe.
Dimars, a XXIIII. En aquest die han rebut ses senyories un decret de sa excel·lència lo senyor
virrey despedit en deguda forma de Cancellaria
ab inserta de un real orde de sa magestat, Déu
lo guarde, dat en Madrid, a 13 de febrer, 1682,
per a què ses senyories proposen subjectas per a
un lloch de la bolsa dels officis de assessor y advocat fiscal de la present casa que vaca per renunciació del regent don Joan Batista Pastor,
en mà del president, don Pedro Antonio de
Aragon, com més llargament en dit decret és de
véurer, lo qual és assí cusit, signat de lletra E.
a. a continuació un decret transcrit a l’Apèndix 3, pàgs.
1470.

[ 1682 ]
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Dissapte, a XXVIII. En aquest die és tornat en lo
consistori de ses senyories lo il·lustre deputat
ecclessiàstich, que estave detingut en sa casa per
causa de sa indisposició.
En aquest mateix die me han ordenat ses senyories a mi, scrivà major del General, cusís en lo
present dietari una real carta que han rebut de
sa magestat en resposta de altre que ses senyories li escrigueren en jornada de 21 del passat, la
qual carta de sa magestat és signada de lletra E y
del thenor següent:
«Ela rey.
Diputados. Por vuestra carta de 21 del pasado y
por lo que me ha escrito el duque de Bournonville,
mi lugarteniente y capitán general, he entendido
la brevedad con que havéis deliberado servirme
con la leva de un tercio de infanteria pagada
para la defensa de esse Principado y el celo con que
quedaváis diligenciando los medios que condusgan a la más fácil formación de dicho tercio,
para ejecutarla prontamente en la ocasión que se
offrezca al rompimiento de Paz. Y haviendo //
229r // sido esta acción muy propia de vuestra
inata fidelidad y muy conforme a que siempre
havéis mostrado en mi servicio, he querido daros
las gracias por ella y deciros juntamente que estoy
muy assegurado de que, aunque según constituciones de esse Principado no podréis firmar desde
luego dicho tercio hasta que podáis recivir información del rompimiento de la guerra, tendréis
prevenidas estas diligencias en la mejor forma
que sea possible para qualquier accidente repentino que se offeresca de la deffensa de essa fronteras,
que a más de que esto redundará en beneficio y seguridad de essa provincia, me haréys en ello particular servicio y se tendrá en memoria para favorezeros. Dada en Madrid, a XVII de marzo,
MDCLXXXII. Yo, el rey.
Petrus Preses. Don Franciscus Izquierdo de Berbegal, secretarius. Vidit Fernandez ab Heredia,
regens. Vidit Xulve, regens. Vidit Pastor, regens.
Vidit marchio de Castellnovo. Vidit Calatayud,
regens.»

229v

Dimars, a XXXI. En aquest die han enviat ses senyories al excel·lentíssim senyor llochtinent y
capità general de sa magestat, Déu lo guarde,
en lo present Principat, per medi de Joseph Sauleda, en lloch del síndich del General, los dos
memorials de subjectes per la nominació dels
llochs vaccants en las bolsas de deputats y oÿdors, lo un y lo altre per a la nominació dels
llochs vaccants de las bolsas dels officis del Gea. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
228v i 229r del trienni 1680-1683.
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neral y present casa de la Deputació fins lo die
present. E poch aprés, havent fet relació lo dit
Sauleda que sa excel·lència a les sis horas de matinada se era passat per a la vila de Caldes de
Monbuy, conforme li havian assegurat los criats
de son palacio, y ésser necessari presentar tots
dits memorials lo die present, han enviat los dits
dos memorials a sa excel·lència en la dita vila de
Caldes de Monbuy per medi del doctor Jacinto
Blanch, subrrogat en lo offici de síndich del General, y de Salvador Golorens, servint lo offici
de scrivent ordinari de la Scrivania Major de la
present casa de la Deputació, a effecte que dit
Golorans llegís los actes necessaris en nom del
escrivà major, cas que se poguessen entregar a
sa excel·lència los dits dos memorials de insiculacions, los quals són assí cusits, signats de lletrasa // 230r // A et B, lo die present, com és
acostumat.

Abril
Dijous, a II. En aquest die lo doctor Jacinto
Blanch, subrrogat en lo offici de síndich del General, ha fet relació en lo consistori de ses senyories com lo die tranta-hu del mes de mars
pròxim passat, essent-se conferit en la vila de
Caldes de Monbuy per orde de ses senyories, a
hont se trobave lo excel·lentíssim senyor llochtinent general, a effecte de posar en mà de sa excel·lència los dits memorials de las insiculacions
dels llochs vaccants de diputats y oÿdors y officis
de la present casa de la Deputació fins lo dit die
de 31 de mars a las vuyt horas de la nit.
En aquest mateix die ha faltat en lo consistori
de ses senyories lo il·lustre senyor deputat ecclessiàstich, per causa de sa indisposició.
En aquest mateix die ý hagué junta de brassos
en la present casa de la Deputació. Y asistiren en
la dita junta, convidats primer per orde de ses
senyories: // 230v // Per lo estament ecclessiàstich, los senyors: fra don Francisco Casamitjana,
abat de Ripoll, lo doctor fra Joseph Bover, abat
de Gerri. Per lo estament militar los senyors:
Don Francisco de Areny, y de Toralla baró de
Claret, don Anton de Camporrells, cavaller de
l’orde de Sant Jaume de la Espasa. Per lo estament real, los senyors: doctor micer Miquel
Grimosachs, major, mossèn Joseph Regàs, mossèn Jaume Falgera, ciutadans honrats de Brcelona.
Als quals per orde de ses senyories foch llegida
per mi, scrivà major, la proposició seguent:

a. a continuació dos memorials transcrits a l’Apèndix 3, pàgs.
1471-1473.

«Molta il·lustre senyor.
Lo considerar la Pau en lo present Estat tant
poch segura, lo véurer lo Principat subjecte a
una invasió repentina, la recomendació que tenim del rey, nostre senyor, Déu lo guarde, per a
que·ns disposem per a servir-lo ab un tèrcio de
infanteria pagada quant vinga lo cas de rompiment de la pau, lo que Déu no vulla, y la natural
obligació y desitg de servir a sa magestat y procurar ab totas veras la defensa del Principat, ha
mogut y desrullat tota la solicitut del consistori
per a prevenir los medis que conduescan a la
més fàcil formació del tèrcio, per a exequutar-la
ab la major prestesa // 231r // quant la ocasió ho
demane y la observansa y estil de la província ho
permeta.
Tenim premeditats los medis de subvenir al gasto, que·s lo punt més substancial de la matèria.
Havem passat al designe dels officials procurant
acordar entre nosaltres en persones dignes de
aqueix empleo, perquè venint lo cas de aver de
nomenar-los en la desprevenció differesca ni la
contradicció retarde lo servey que ha de ser tant
del agrado de sa magestat y benefici de la província. Y volent també prevenir y designar persona
per al puesto de mestre de camp entre altres personas il·lustres, que volent donar mostras de son
valor en servey de sa magestat y honor de la província se han offert a voler ocupar dit puesto, és
estat lo egregi compte de Peralada y de Albatera,
persona de la noblesa, calitat y prendas que vostra senyoria té ben conegudas.
Offerias a la consideració del consistori que havia de ser gran lustre y conveniència la elecció
de dit egregi compte de Paralada perquè, essent
de tanta graduació y mèrits lo cabo principal del
tèrcio, se sanyalarian altres cavallers de suposició a assentar plaça, gustosos de ser governats
per persona de aquexa suposició. Ajustàs que,
tenint sa senyoria tants estats en Catalunya, y
particularment en la frontera, seria ocasió de
què molts de sos vassalls assentarian plassa y palearian valerosament en las ocasions, ja per a
congratular-se de sas propias casas y haziendas,
ja també per a congratular-se ab son senyor,
senyalant-se ab servey de què podrian esperar
estimació y recompensa, // 231v // lo que havia
de conduir molt a la més fàcil y prompte formació del tèrcio. Ab estas consideracions inclinava
molt lo consistori a emplear lo bastó de mestre
de camp en la persona de dit egregi compte.
Però, havent arribat a la notícia del consistori
que entre alguns se difficultava si podria ocupar
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
230v i 231r del trienni 1680-1683.
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o no dit puesto, per no ser natural ni originari
del principat de Catalunya o comptats de Rosselló y Cerdanya, circunstànsias que las judicavan precissas per la ocupació de dit puesto, nos
ha donat motiu per a procurar inquirir si tenia
fonament o no lo dupte.
Per aqueix effecte havem aplicat moltas diligènsias, procurant péndrer las noticias de dos principis fundamentals, ço és: de la disposició y de la
observansa.
En la observansa, havem trobat que sempre que
se ha format tèrcio per compte de la Generalitat
se ha fet elecció de mestre de camp de sujecte
natural o original de la província. Axí se observà
en lo any 1591 en don Federich Meca, cavaller
del àbit de Sant Joan, oÿdor ecclessiàstich; en lo
any 1639 en don Joseph Çorribes y Rovira y
Francesch de Tamarit, deputat militar; en lo any
1653 en don Sebastià Duran y Descallar; en lo
any 1655 en don Francisco Índice y Espinola;
en lo any 1667 en don Pedro Pons y don Pedro
Rubí; en lo any 1673 en lo excel·lentíssim senyor marquès de Aytona y don Joseph Agulló y
de Prior, sens que se hage trobat exemplars en
contrari.
En la disposició, havem trobat que en las Corts
del any 1364 que selebrà lo sereníssim rey en
Pere Ters, de gloriosa //232r // memòria, servint
la Cort General de Catalunya a sa magestat ab
gent armada, en un capítol de ditas Corts, que
és en foli quaranta del llibre intitulat Corts del
any 1364, recòndit en lo arxiu de la present casa
de la Deputació, en la stància número 1, disposà
lo següent: «Ordena la Cort General de Catalunya sobre lo fet de la guerra las provincias següents: Primerament, que null hom no prenga
sou de Catalunya si donchs no era cathalà e domiciliat en Catalunya, e que en assò tota frau sia
foragitada e esquivada a conexensa dels deputats que faran los albarans».
En las Corts del any 1370, celebradas en Tarragona, servint també la Cort General ab gent armada, en foli 15 del llibre intitulat Corts del any
1370, recòndit en dit arxiu, estànsia número 2,
se troba un capítol del thenor següent: «Ítem,
que los dits hòmens a cavall e gents d’armes sien
homes de paratge o ciutedans o homes de vila
honrrats o altres hòmens de Catalunya bons, e
après aportar armes a cavall a coneguda dels regidors de la present campanya».
En las Corts del any 1376, celebradas en Mensió, servint axí mateix la Cort General a sa magestat ab gent armada, en foli 118 del llibre intitulat Corts del any 1375 y 1376, recòndit en dit
arxiu, en dit stància número 2, se troba conti-

[ 1682 ]
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nuat un capítol del thenor següent: «Ítem, que
al sou que deven pagar lo dit principat de Catalunya e regne de Mallorques per viguer de la
present protesta sien rebuts e presos hòmens,
axí de paratge com ciutedans e hòmens de vila,
naturals e habitants dels dits Principat e regne,
tantsolament de mentre que en aquells sien trobats sufficients a coneguda dels dits deputats,
més aquells no han trobats los dits deputats y
puxen rébrer a compliment // 232v // de las
gents d’armes que obs auran habitadors o naturals dels altres regnes e terres vostres, o aquells
estrangers covinents e abtes que ben vist los
serà, en axí que tots los sufficients del dit Principat e regne sien rebuts davant tots estrangers al
servey e sou desús dits, ne sia dat lo dit sou a algun estranger dementre sufficents del dit Principat e regne hi sian trobats. Plau al senyor rey».

magnífichs assessors y advocat fiscal ordinaris
del General y present casa de la Deputació, y
que tenint son parer de ells veurie la junta y diria son sentir acerca la matèria.
Dissapte, a IIII. En aquest die me han ordenat a
mi, scrivà major del General de Catalunya, cusís
en lo present dietari una certificatòria del doctor en medicina Pau Sabater, ab la qual fa fe
com la enfermedat y atxaque de Francisco Toldo, guarda ordinària del General de la present
ciutat, continua impossibilitat de poder acudir a
la obligació de son offici, com més llargament
en dita certificatòria és de véurer, que·s assí cusida, signada de lletra A.
233v

De hont parexia difficultós lo poder tenir lloch
la elecció de mestre de camp en la persona de
dit egregi compte, natural y originari del regne
de València.

En aquest mateix die és tornat en lo consistori
de ses senyories lo il·lustre senyor deputat ecclessiàstich, que estave desganat.
En aquest mateix die me han ordenat a mi, escrivà major, cusís en lo present dietari altre certificatòria del doctor en medicina Joan Alòs,
que axí mateix fa fe com la desgana y malatia de
Ramon Cortada, credenser dels draps de la Bolla del General de la present ciutat, persevera,
impossibiitat axí mateix de poder acudir a la
obligació de son offici, com en dita certificatòria és més llargament de véurer, que·s assí cusida, signada de lletra B.

Y encara que concorren en dit egregi compte
curcunstànsias que apar podrian donar evasió a
las difficultats sobreditas, com són lo participar,
si be per linea materna, de la més il·lustre sanch
cathalana, podent-se gloriar de què los il·lustres
progenitors ab insignes prohesas y memoriables
hasanyas han donat novas glorias a nostra nació,
lo possehir tants grans estats y tenir tant gran
número de vassalls en lo Principat, lo trobar-se
insiculat en la present casa de la Deputació ab
particular prerrogativa de tenir lloch fixo y
perpètuo de deputat militar, lo ser estat cap de
la noblesa y protector del molt il·lustre bras militar de Catalunya y altres que se offeriran a la
ponderació directa de vostra senyoria, ab tot,
no ha volgut lo consistori determine a apèndrer
resolució en aquest dupte sens que primer o
participàs a vostra senyoria, en qui té ben coneguda la comprehensió alta, la intel·ligènsia perfeta, la experiència consumada y tant acreditada
la prudència y de qui sia lo major assert en lo
consell que espera de vostra senyoria per a que
puga determinar lo que sie de major lustre crèdit y conveniència dela // 233r // principat de
Cathalunya.»

Dimars, a VII. En aquest die me han ordenat a
mi, scrivà majora // 234r // del General, cusís en
lo present dietari una certificatòria del doctor
en medicina Joseph Bas, ab la qual fa fe com
Joan Cases, guarda ordinària del General y del
portal del Àngel de la present ciutat, continua
en sa malaltia y està baldat de nirvis, impossibilitat de poder acudir a la obligació de son offici,
com en dita fe és de véurer, que·s assí cusida,
signada de lletra C.

Y després de llegida la dita proposició ses senyories suplicaren als sobredits senyors de la junta
fossen servits aconsellar al consistori y diguessen
son parer sobre lo contengut en la dita proposició. Y després de premeditada la matèria entre
ells un rato resolgueren y digueren a ses senyories que consultassen la dita proposició ab los

Dimecres, a VIII. En aquest die lo doctor Jacinto Blanch, servint lo offici de síndich del General, ha fet relació com lo die de air, de orde de
ses senyories, portà un recaudo al il·lustre senyor conceller en cap de la present ciutat dientli que lo il·lustre consistori estimaria a sa senyoria que quant antes posés en mà de sa ex-

a. a continuació una certificació transcrita a l’Apèndix 3,
pàg. 1474.

a. a continuació dues certificacions transcrites a l’Apèndix 3,
pàg. 1474.
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Dilluns, a VI. En aquest die han fet relació en lo
consitori de ses senyories los magnífichs assessors y advocat fiscal del Estat de las causas se
instavan en lo consistori de sas senyories. Y la
dita relació han fet lo present mes per no haverla poguda fer lo més passat, per ocasió dels feriats.

cel·lència lo informe acerca del reparo tenia
acerca de las censuras dels fraudants a la Bolla y
drets del General. Y lo dit il·lustre senyor conceller respongué que encara que los negocis de la
present ciutat eran molts, però que ab la major
brevedat possible farian y entregarian dit informe, y que també treballaven que en la major
brevedat possible puguessen tenir las conferèncias ab ses senyories acerca dels negocis de la
universitat.

sentada per part de Joseph Quintana, exactor
del General, la qual és assí cusida, signada de
lletra E y del thenor següent:
«Molta il·lustre senyor.
Als 28 de janer proppassat fonch intimada a Joseph // 235v // Quintana, exactor del General de
Cathalunya, una deliberació dit dia feta per vostra senyoria, ab la qual li ordenà fer las diligènsias degudes en cobrar las quantitats contengudes en lo memorial se li entregà junt ab la intima
de dita deliberació, lo qual memorial conté diferents dèbits antichs y vells de la Generalitat. En
la consideració del qual diu y respon a vostra senyoria dit Joseph Quintana, exactor, que encontinent que dit memorial se li fonch entregat regonagué a aquell y trobà que la major part dels
partits, a més de ésser deutes vells, són los debitors y ses fermanses foresters y fora de la vegueria de Barcelona, per la execució dels quals comnoto que a dit Quintana, exactor, se servirà a
vostra senyoria ordenar a Erasme de Lana, racional, eo a son subrrogat, despatxar los memorials
de dits dèbits de persones forasteres per la exacció de aquells. Y en quant als demés partits, que
són de perçones foresteres que habiten en la present ciutat, qui són micer Phelip Roger, don
Francisco Gamis, lo doctor y canonge Francisco
de Amigant, y la noble donya Alamanda de Tamarit y altres, encontinent féu diligència en ferlos petició y demanda de dits dèbits. Y feren de
resposta entregarien las pòliçes en mans de vostra senyoria, attès lo qual, y que està prompte dit
Quintana, exactor, en obeir qualsevols órdens
de vostra senyoria, suplica sia ordenat al escrivà
major continue la present suplicació en lo dietari corrent sots la present jornada de 13 de abril,
1682, lo que tindrà dit suplicant a particular favor y gràcia de vostra senyoria. Officio et cetera.
Altissimus et cetera.

Dijous, a VIIII. En aquest die Joan Ferrer de
Gualbes, constituhit personalment // 234v // en
lo consistori de ses senyories, ha jurat en mà y
poder dels molt il·lustres senyors deputats que
ha fetas las diligèncias possibles en cercar lo acte
de la original creació de aquell censal, de preu y
proprietat 125 lliures, que tenia sobre dit General en què fou extret en la extracció de censals
per ses senyories feta als 15 de maig proppassat
de 1681, no ha pogut trobar aquell.
En aquest mateix die me han ordenat a mi, scrivà major del General, cusís en lo present dietari
una certificatòria del doctor en medicina Fermí
Pual, ab la qual fa fe com los atxaques y indisposició de Joseph Gil, guarda ordinària de la Bolla
de Barcelona, perseveran, impossibilitat de poder acudir a la obligació de la servitut de son offici, com més llargament és de véurer, que·s assí
cusida, signada de lletra A.
Dissapte, a XI. En aquest die lo reverent pare fra
Hierònim Conill, religiós,a // 235r // sacerdot
conventual en lo convent de Santa Catherina
màrtir de la present ciutat de Barcelona, del
orde de predicadors, com a procurador del reverent pare prior y convent de dit monestir,
consta de sa procura en poder de Joseph Güell,
notari públich de Barcelona, als 23 de maig mil
sis-cents vuytanta-hu, de la qual ha feta ocular
ostensió, en dit nom ha jurat en mà y poder de
ses senyories com havent fetas las degudas diligènsias en cercar los actes de la original creació
de aquell censal de 5 lliures de pensió en què
sortejaren lo dit prior y convent en la extracció
de censals per los predecessors per ses senyories
feta als 2 de maig, 1673, no ha pogut trobar lo
dit acte.

Mora y Boser.»

En aquest mateix die ha faltat en lo consistori
de ses senyories lo il·lustre senyor deputat ecclessiàstich, per causa de sa indisposició.

Dimecres, a XV. En aquest die lo doctor en medicina Pau Fuster, constituhit personalment en
lo consistori de ses senyories, mitjensant jurament ha fet relació a ses senyories com lo magnífich doctor Diego Figuerola, altre dels assessors ordinaris del General y present casa de la
Deputació, està en lo llit desganat de mal de
orina, impossibilitat de poder acudir a la obligació de son offici.

Dilluns, a XIII. En aquest die me han ordenat a
mi, scrivà major de ses senyories, que cusís en lo
present dietari una súplica en llur consistori pre-

Dijous, a XVI. En aquest die és tornat en lo consistori de ses senyories lo il·lustre senyor deputat ecclessiàstich, que estave desganat.

a. a continuació una certificació transcrita a l’Apèndix 3,
pàg. 1474.

a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
234v i 235r del trienni 1680-1683.
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Divendres, a XVII. En aquest die me han ordenat a mi, scrivà major del General, cusís en lo
present dietari una certificatòria del doctor en
//236v // medicina Pal·làdio Juncar, ab la qual fa
fe de com la malaltia y indisposició de Joseph de
Olsina y Riusech, regint lo offici del manifest de
la Generalitat de la casa de la Bolla de la present
ciutat, persevera, per rahó de la qual està impossibilitat de poder acudir a la obligació de la servitut de son offici, com en dita certificatòria és
més llargament de véurer, que es assí cusida,
signada de lletra F, a la qual se ha relació.
Dilluns, a XX. En aquest die, havent resolt ses
senyories que la festa dela // 237r // gloriós màrtir sant Jordi, patró del Principat, se selebràs ab
aquella magestat y grandesa que en altres temps
se acostumave tots los anys lo die 23 del corrent, y de alguns triennis a esta part se acostuma
tantsolament un any en quiscú de dits triennis,
per medi del síndich del General han enviat a
convidar per la dita festa al il·lustrísism y reverendíssim senyor archebisba, bisba de Barcelona, supplicant-li fos servit honrrar la present
casa dient de pontifical. E sa senyoria il·lustríssima ha respost no poria dir de pontifical per
ocasió de sos atxaques, y que estimave molt la
mercè que li feya lo molt il·lustre consistori.
En aquest mateix die, per medi de dit síndich,
enviaren ses senyories a convidar per la dita festa
als molt il·lustres senyors concellers de la present ciutat, los quals feren de resposta que ab
molt gran gust vindrien axí la vigilia a la celebració de las primeras vespras com lo die del sant al
offici.
Fonch així mateix convidat per la dita festa, per
medi de dit síndich del General y per orde de
ses senyories, lo molt il·lustre protector del bras
militar, y també suplicant-li vingués a onrrar
esta casa lo endemà de la festa de dit gloriós sant
a la celebració del aniversari que se acostuma celebrar per a las ànimas dels deputats deffunts. A
que respongué lo dit molt il·lustre protector del
bras militar que a tots los sobredits actes acistiria ab molt gran gust, com tenian acostumat sos
antecessors.
Anà axí mateix, per orde de ses senyories, lo dit
síndich, al molt il·lustre protector del Capítol
de la Seu de la present ciutat, dient-li fos servit suplicar al dit molt il·lustre capítol se dignàs //237v
// de que vinguessen tres senyors capitulars per
a celebració de las vespras y offici la vigilia y die
de dit gloriós màrtir sant Jordi, y també lo die
següent per a la celebració del aniversari, lo que
a. a continuació una certificació transcrita a l’Apèndix 3,
pàg. 1474.
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respongué dit molt il·lustre president que ho
proposaria a dit molt il·lustre capítol y que creye
no faltarie en què vinguessen tres capitulars per
al effecte sobredit, com en altres occasions se
havia sempre acostumat. De tot lo que ha fet relació en consistori lo dit síndich.
Dimars, a XXI. En aquest die lo molt il·lustre senyor don Joseph Meca y Cassador, de present
oÿdor militar, per orde de ses senyories, acompanyat dels officials mestres del General y present casa de la Deputació, és anat a convidar al
excel·lentíssim senyor llochtinent y capità general de sa magestat, Déu lo guarde, en lo present
Principat, per a la celebració de la festa del gloriós màrtir sant Jordi lo die vint-y-tres del corrent, suplicant-li fos servit venir a honrrar esta
casa de la Deputació ab la asistència en dita festa. A que ha respost sa excel·lència que vindrie
ab gran gust si las circumstansias li donaven
lloch, y majorment lo portar dol de un parent
seu propri que era mort, essent vinguts en Cerdenya, segons la relació per dit senyor oÿdor
militar en consistori feta.
Dilluns, a XXII. // 238r // Vigilia del gloriós màrtir sant Jordi, patró del present Principat.
En aquest die, a la tarda, se comensà la celebració de la festa del gloriós sant Jordi, patró del
present Principat. Tingueren solemnes vespres a
cant de orga, ab la música de la Seu y altres, los
millors cantors de la present ciutat. Vingueren a
ellas ses senyories en forma de bras, ab ses insignias, y en la forma que observan quant venen al
jurament, ço és: los ecclessiàstichs en mitg de
un cavaller y un ciutedà, los militars en mitg de
un ecclessiàstich y un ciutedà y los reals en mitg
de un ecclessiàstich y un cavaller, comensant de
venir lo senyor oÿdor real, després lo militar, seguidament lo ecclessiàstich y després los senyors
deputats, seguint la mateixa forma que los senyors oÿdors, venint, emperò, cada hu de dits
senyors deputats ab lo verguer devant portant la
massa. Comensà a venir lo senyor oÿdor real a
las tres de la tarde, fonch rebut dels magnífichs
assessors y advocat fiscal y officials mestres al
cap de la escala de la present casa, a hont se despedí del acompanyament. Posàs lo dit senyor
oÿdor a la mà dreta del assessor més antich y lo
altre assessor y advocat fiscal los portaven en
mitg, anant a mà dreta lo assessor. Posaren-se
los verguers ab massas altas devant, que ja
aguardaven al dit cap de la escala quant arribarie
lo dit senyor oÿdor, y los dits officials mestres se
graduaren detràs per son orde. Entrà a la capella, féu oratori y al aixecar-se, després de feta genuflexió al altar, saludà // 238v // als cavallers
que·s trobaven a la dita capella y féu cortesia als
assessors y officials. Vingué després lo senyor

oÿdor militar, y avisat lo real per un verguer,
hisqué de la capella ab los verguers devant los
magnífichs assessors y officials devant las massas
al anar al cap de la escala. Fonch rebut dits senyor oÿdor militar al dit cap de la escala, a hont
també se despedí de son acompanyament, y se
posà a la mà dreta de dit senyor oÿdor real. Anaren los verguers devant y los assessors y advocat
fiscal se graduaren detràs per son orde, servant
esta forma de anar devant las massas al exir al recebiment, los senyors consistorials de la capella
fins al cap de la escala y al tornar a la capella anar
detràs. Féu lo mateix que lo senyor oÿdor ecclessiàstich. Fonch rebut dels senyors oÿdors
militars y real, assessors, advocat fiscal y demés
officials, en la matexa forma. Despedís del
acompanyament al cap de la escala y servant lo
mateix orde que los senyors oÿdor militar y real
posàs en mitg de dits senyors oÿdors, encaminàs
a la capella y se féu lo mateix que los companys.
Vingué seguidament lo senyor deputat real ab
lo mateix acompanyament y forma que los senyors oÿdors, acompanyat emperò desde sa casa
ab lo verguer ab sa massa alta. Fonch rebut al
cap de la escala dels senyors oÿdors y magnífichs
assessors y officials. Posàs a mà dreta del senyor
oÿdor ecclessiàstich, després los altres dos senyors oÿdors. Encaminàs a la capella, fent las
matexas serimònias que los senyors oÿdors.
Vingué després lo senyor deputat militar, acompanyat com lo deputat real. Fonch rebut de sos
companys com lo deputat real, fent las matexas
serimònias y cortesias y també anà a // 239r // la
capella. Últimament arribà lo senyor deputat
ecclessiàstich, acompanyat com los senyors sos
condeputats, y féu lo mateix que los companys.
Vingué després lo protector del bras militar, y
avisats los senyors deputats, lo isqueren a rébrer
los senyors oÿdors militar y real fins al cap de la
escala. Anaven los magnífichs assessors y officials mestras devant de las massas, tant al exir de
la capella com al tornar en ella. Respecte de
agradiar-se lo acompanyament de dit protector
detràs de dits senyors oÿdors y protector y escusar disputas ab dit acompanyament, anave dit
senyor protector al mitg de dits senyors oÿdors.
Feren oració junts, y al despedir-se, després de
feta genuflexió al altar, saludaren als senyors deputats, després als cavallers del acompanyament, seguidament ells entre si. Y lo senyor
protector se assentà en lo lloch acostumat, contra lo pilar primer de dita capella, a la part del
Evangeli, ab un banch de domàs vert, propri del
aposento del estament militar, los cavallers del
acompanyament ab banchs vanovats de vaqueta, també propris de dit bras militar. Los senyors deputats estaven assentats ab los banchs
de vallut carmesí vanovats a la part de la epístola. Los assessors, advocat fiscal y officials, ab
banchs de vaqueta, com és acostumat. Vingue555

ren últimament los molt il·lustres senyors concellers, y avisats los senyors deputats y oÿdors,
hisqueren de la capella tots, consistorialment,
ab massas altas, anaven los magnífichs assessors,
advocat fiscal y officials mestres devant las massas. Baxaren los dits assessors y fiscal fins al replà
de la escala, los officials mestres fins del tot baix
// 239v // la dita escala. Acompanyaren als dits
senyors concellers fins al cap de la escala, a hont
aguardaven los senyors deputats. Detinguerense dits assessors y officials a la escala fins a que se
anaven gradant los dits senyors concellers, posant-se’ls a mà dreta los dits senyors deputats,
anant cada conceller al costat de un consistorial
per son orde, ço és, lo senyor conceller en cap a
la mà dreta del senyor deputat ecclessiàstich, lo
segon a la del militar, lo tercer a la del real, lo
quart a la del senyor oÿdor ecclessiàstich, lo
quint a la del militar, lo sisè a la del senyor oÿdor real, venian després los dits assessors, officials mestres. Entraren-se’n en la capella, feren
oració, y després de feta genuflexió, saludaren al
senyor protector y cavallers, després ells entre si,
y seguidament se assentaren en los dits banchs
de vallut carmesí vanovats en la dita part de la
epístola en esta forma: los senyors concellers a la
mà dreta dels senyors deputats, estant assentats
los senyors deputat ecclessiàstich lo un al costat
del altre en lo mitg, los demés senyors concellers per son orde, estant assentat lo sisè més serca del altar, y los demés senyors deputats també
en filera per son orde, estant assentat lo senyor
oÿdor real lo últim, mes prop de la porta qui entra en la capella, los magnífichs assessors y advocat fiscal després, y últimament los dits officials
mestres sens lo magnífich deffenedor, que no
acistí en esta festa. Digueren-se las vespras ab
molta solempnitat, officiant los senyors canonges don Pere Banet, atxer, lo ardiaca Massanes,
y canonge talis Retx. Isqueren del aposento de
la capella de sant Jordi que serveix de sagristia
ab los verguers ab massas altas, com és acostumat. Y acabadas las ditas vespras se’n tornaren a
la dita sacristia de la matexa manera també ab
verguers y massas altas. Seguidament se despediren y se’n anaren los molt il·lustres senyors
consellers. Foren acompanyats de la matexa manera, // 240r // anant en la matexa forma que
anaren al venir, acompanyats cada hu ab son
consistorial. Visitaren las salas de la present casa,
a hont hi havie en cada una d’ellas molt bona
música. Despediren-se al cap de la escala de la
present casa, a hont foren rebuts, y los dits agnífichs assessors, advocat fiscal y officials mestres
los acompanyaren fins al capdevall de la escala,
tornant-se’n dits senyors deputats, oÿdors, assessors advocat fiscal y officials a la dita capella.
Y encontinent se alsà de son puesto lo dit senyor protector del bras militar, féu cortesia als
senyors deputats en senyal de despedir-se,
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acompanyaren-lo los matexos senyors oÿdors,
que·l reberen fins al cap de la escala ab las massas altas, anant devant de ellas los dits magnífichs assessors, advocat fiscal y officials. Y al tornar-se’n a la dita capella anaven los dits assessors
y officials detràs de dits senyors oÿdors. Y després de estar un ratet assentats se axecà tot lo
consistori, féu oració y després de feta genuflexió, saludant a las damas y cavallers que·s trobaven a la dita capella, se’n anaren consistorialment al consistori dit lo vell, a hont fan sa
residènsia los dits assessors y advocat fiscal, y
cada hu se’n tornà en sa casa, sens insignia, massas ni acomanyament. Després a las set y mtja de
la nit se digueren solempnes completas ab la
matexa música que las vespras, sens acistensia
del molt il·lustre consistori.
Dijous, a XXIII. Festa del gloriós màrtir sant Jordi, patró del present Principat.
En aquest die se celebrà la festa de dit gloriós
sant. Hagué·y solempne offici ab la matexa música que a las vespras y completas //240v // lo die
de ayr. Digué la missa lo doctor y canonge de
Barcelona Pere Banet, atxer. Foren asistents los
matexos ardiaca Massanes y canonge Reig que
ho foren lo die de ayr a las vespras. Y isqueren
de la sacristia ab losverguers ab massas altas com
a las vespras. Hague·y sermó, predicà lo pare
mestre Ramon Costa, catredàtich de prima, religiós de Santa Catherina màrtir, del Orde de
Predicadors. Fonch acompanyat dels officials
mestres des de la sacristia fins prop lo púlbit ab
verguers ab massas altas, tant al anar com al tornar-se’n. Vingueren ses senyories ab la matexa
forma y acompanyament que lo die de air. Vingué després lo protector del bras militar, després los senyors concellers, y tots foren rebuts
de ses senyories com lo die de air. No vingué sa
excel·lència. Y cerciorats ses senyories que no
venia, se comensà lo offici ab las matexas serimònias que se acostuma quant sa fa esta festa,
axit deu atxes al Evangeli y llevar deu, las quals
aportant los escolanets de la Seu de la present
ciutat. Y acabat lo offici, se’n anaren primer los
senyors concellers, acompanyant-los ses senyories, magnífichs assessors, advocat fiscal y officials en la matexa forma que lo die de ayr, acceptat que no visitaven los aposentos de present
casa. Després se’n anà lo senyor protector y se li
féu lo mateix cumpliment que air a las vespras.
Després se’n anaren los senyors deputats, seguint en tot la matexa forma que air a las vespras.
Divendres, a XXIIII de abril. En aquest die se celebrà lo aniversari per las ànimas dels deputats
diffunts en la matexa capella a hont se celebraren los officis del gloriós màrtir sant Jordi, la
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qual havian adornada //241r // ab lo doser negre
de dol y ab un túmol ab vint-y-quatre atxes de
sera groga. Digueren la missa los matexos senyors canonges que officiaren lo die de air,
exint de la sacristia ab la mateixa serimònia ab
verguers devant ab massas altas cubertas de dol.
Ague·y sermó, predicà lo prevere lector fra Joseph Serra, de la orde de sant Francesch. Juntaren-se ses senyories en la present casa en lo aposento dit lo consistori vell, y ab ella isqueren ab
las insignies y los verguers devant, ab las gramalles de dol y ses masses cubertas de bayeta negra. Acompanyaren a ses senyories los officials
mestres, no emperò los magnífichs assessors per
lo que avall se dirà. Arribats a la capella y feta
orasió se assentaren en los banchs de vellut carmesí a la part de la epístola en filera, ço és, més
prop del altar lo senyor deputat ecclessiàstich y
després los demés per son orde, seguidament lo
scrivà major y demés officials mestres. Vingué
després lo senyor protector del bras militar, y
avisats ses senyories, lo isqueren a rébrer los senyors oÿdors militar y real y officials mestres seguint la mateixa forma que lo die de air. Asentàs
dit senyor protector com lo die de air y en lo
mateix puesto, y los cavallers que·l acompanyaven també de la matexa manera y ab los matexos banchs que lo die de air. Seguidament se
comensà lo aniversari ab la música de la Seu que
lo die de air. Agué·y offertori, anaren a offerir
primer ses senyories y després del senyor oÿdor
real anà lo senyor protector del bras militar, que
és la rahó per què no asisteixen en esta fucció
los magnífichs assessors y advocat fiscal, pretenén haver de anar a offeréxer antes que dit senyor protector. Anaren després los cavallers del
acompanyament y officials mestres, tots mesclats, sens ninguna seremònia, al predicador,
acompanyant los dits officals mestres fins prop
del púlbit ab los verguers ab masses // 241v // altas. Y acabat lo aniversari, se despedí lo senyor
protector de ses senyories ab molta cortesia.
Fonch acompanyat dels senyors oÿdors militar y
real y officials mestres fins al cap de la escala,
anant los dits officials mestres devant ab las
massas, com al venir. Després se’n anaren ses senyories consistorialment en lo mateix aposento,
de hont isqueren al anar lo dit consistori vell. Y
allà se llevaren las insignies y se’n anà cada hu en
la casa, sens acompanyament.
En aquest mateix die, havent entès ses senyories
que en la present casa de la Deputació havian de
venir personas per part dels molt il·lustres senyors concellers y savi Consell de Cent de la
present ciutat a effecte de conferir ab las anomenadas per part de ses senyories, de què se fa
mensió de die de dos de mars proppassat, matèrias concernents a la universitat literària de la
present ciutat, se són juntadas las personas dels

tres estaments convidades primer per orde de
ses senyories y baix escrites y següents:
Per lo estament ecclessiàstich, los senyors: don
Daniel Sayol, lo doctor Rafel Bacó, canonges de
la Seu de Barcelona. Per lo estament militar, los
senyors: don Anton de Camporrells, cavaller de
l’orde de Sant Jaume, don Joseph Jarre y Granullachs. Per lo estament real, los senyors:
mossèn Pau Llinàs, Miquel Grimosachs, major.
242r

Estant junts los sobredits senyors són vinguts
per part de la ciutat, que serian las quatre de la
tarda, los senyors: doctor micer Francisco Esprer, cavaller, don Joseph Vilana, mossèn Francisco Tavarner, donsell, don Joseph Cathà y
Bertran, ciutedà honrat.
Estigueren junts, uns y altres, en la sala del consistori de la present casa, y ses senyories se passaren a la sala del mitg, devall del dosser que
està en la dita sala. Estigueren assentats, so és,
los vinguts per part de la ciutat a la part de la
porta del arxiu, mirant de cara als terraplè, per
ont eran entrats, tenint devant de ells a la sua
part la tauleta petita ab lo tapete de domàs y la
campaneta; y los anomenats per part de ses senyories de front de ells. Y los dits senyors vinguts per part de la ciutat donaren per proposició
als senyors anomenats per part de ses senyories
la deliberació del savi Consell de Cent ab inserta
del paper del molt reverent canceller que és
continuada en lo dietari present, sots jornada de
28 de febrer proppassat. Y al cap de un rato que
hagueren conferit la matèria, llegida primer la
dita deliberació per mi, scrivà major del General, feren relació en lo consistori de ses senyories
los senyors don Daniel Sayol y don Anton de
Camporrells, de part de la junta, dient que lo
que·ls aparexia ere que la materia se cometés a
juristes anomenadors per ses senyories y altres
per part de la ciutat, los quals junts diguessen
son parer y lo reportassen a ses senyories per a
poder deliberar ab més acert lo fahedor. A que
respongueren ses senyories que·ls aparexia bé y
se conformaven ab lo sentir de la junta, y que en
aquexa conformitat en la // 242v // confarènsia
següent que se tindrie en la ciutat ho proposarien de part de ses senyories.
En aquest mateix die me han ordenat ses senyories a mi, scrivà major del General, cusís en lo
present dietari la còpia de una carta de sa magestat, Déu lo guarde, scrita al excel·lentísism
senyor llochtinent general en lo present Principat, que·ls ha entregat per orde de sa excel·lència lo molt reverent canceller, per a que ses senyories informassen sobre lo contengut en ella.
La qual és assí cusida, signada de lletra E y del
thenor següent:
557

«Ela rey.
Ilustre duque de Bournonville, pariente, mi lugarteniente y capitán general. Haviéndose entendido que los deputados y oydores de quentas de la
Generalidad de esse Principado acistieron el día
diez del pasado, en público, consistorialmente, en
la iglesia del convento de Santa Catharina mártir de essa ciudad a la missa major por la manyana, y por la tarde a unas conclusiones que se les
havían dedicado, sin haverles combidado ni acistir la ciudad, llevando bandas de damassio carmesí con el escudo de armas del General en el pecho, ha parecido encargar y mandaros, como lo
hago, que sabiendo de dichos deputados los motivos que han tenido para hacer esta demostración y
usar de semejantes insignias como las bandas rojas y el escudo de armas en el pecho, y comunicando vos la materia con las tres salas de essa Real
Audiencia, me informaréis y digáis sobre todo lo
que se os offreciere y pareciere, para que, visto, resuelva lo conveniente. Dada en Madrid, a X de
abril de // 243r // MDCLXXXII. Yo, el rey.
Petrus Preses. Don Franciscus Izquierdo de Berbegal, secretarius. Vidit don Petrus Villacampa,
regens. Vidit Xulve, regens. Vidit marchio de
Castellnovo. Vidit, Catateyut, regens.»
Disapte, a XXV. En aquest die, a las tres horas de
la matinada, vingueren en la present casa de la
Deputació les persones del tres estaments de
que se fa mensió en jornada de air per a continuar la conferència ab las de la ciutat en casa de
la ciutat. Y avisats que foren per medi de un verguer dels senyors concellers de que las personas
anomenades per part de la ciutat ja estaven juntas, anaren las anomenades per part de ses senyories en dita casa de la ciutat. Y tornats que
foren feren relasió a ses senyories com havien
proposat a dits senyors lo que per part de ses senyories los fou encarregat y se fa mensió en jornada de air, lo que, havent-ho reportat las personas anomenadas per part de la ciutat als molt
il·lustres senyors concellers, los aparegué se
executàs d’eixa manera, y que en eixa conformitat se anomenaven per part de la ciutat los dos
advocats ordinaris de la casa de la ciutat qui vuy
són lo doctor micer Francisco Asprer y lo doctor micer Banet Joffreu, y per consulents lo
doctor don Victoriano de Balda, lo doctor micer Gerònim de Ferrer, lo doctor micer Francisco Portell. E ses senyories anomenaren los magnífichs // 243v // assessors y advocat fiscal
ordinaris de la present casa de la Deputació, y
per consulents lo doctor micer Miquel Grimosachs, major, y lo doctor Thomàs Ribera.
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
242v i 243r del trienni 1680-1683.
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En aquest mateix die, per medi del síndich del
general, han enviat ses senyories un paper de
embaxada a sa excel·lència lo qual és assí cusit,
signat de lletra M y del thenor següent:
«Excel·lentíssima senyor.
Los deputats y oÿdors de comptes del General
del principat de Cathaluya diuen que per medi
del molt reverent canceller han rebut un recado
de part de vostra excel·lència y juntament còpia
de un real despaig de sa magestat, Déu lo guarde, data en Madrid a 10 del corrent, en virtut
del qual se serveix vostra excel·lència ordenar
los digan los motius que tingueren per assistir
en públich consistorialment lo die 10 del passat
en la iglésia del convent de Santa Catherina
màrtir d’esta ciutat a la missa major per la matinada, y a la tarde a unas conclusions que se’ls
havian dedicat, sens aver-los convidat ni assistir
la ciutat, portant bandas de domàs carmesís ab
lo escut de armas del General en lo pit. Y lo que
en sa resposta se’ls offereix dir y representar a
vostra excel·lència és lo següent:
Que lo motiu que tingueren per assistir dit die
en dita iglésia a la missa major fou lo aver-los
convidats per dit effecte lo prior y convent de
Santa Catherina màrtir, orde de Predicadors, y
la acadèmia del angèlich doctor Sant Thomàs
de Aquino, lo die 6 de dit mes pròxim passat.
Ço podrà vostra excel·lència manar véurer ab la
certificatòria que·s posa en mà de vostra excel·lència, signada de número 1. Y lo aver assistit per la tarde a las //244r // conclusions fou per
ésser estats convidats lo die 7 per lo prevere fra
Joseph Queralt, religiós dels convent de la Santíssima Trinitat, cathedràtich de philosophia de
la universitat d’esta ciutat, qui avia de presidir
ditas conclusions, y per Joseph Romanyà, qui
avia de defensar aquellas y las avia dedicadas al
consistori, com podrà vostra excel·lència manar
véurer ab la certificatòria signada de número 2,
ab la mateixa conformitat que·y assistí lo die 7
de dit mes lo il·lustríssim y reverendísism archabisbe, bisbe de Barcelona, per aver a sa il·lustríssima dedicat las conclusions de aquell die, com
també lo die 12 los molt il·lustres concellers
d’esta ciutat en forma consular, lo die 13 lo
molt il·lustre capítol de la Santa Iglésia de Barcelona en forma capitular y lo die 14 lo sacre
Real Concell de Cathalunya, als quals havien en
aquells dies respectivament dedicades les conclusions.
Y és tan estilat en tots los tribunals lo assistir en
dits actes de conclusions, y en particular en lo
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
245v i 246r del trienni 1680-1683.
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consistori de deputats y oÿdors, que de temps
antich y de modern se troban molts exemplars
de semblants acistènsias, que per no cansar a
vostra excel·lència so·ls se’n notaran tres, ço és:
de 7 de mars, 1615, que asistiren consistorialment los deputats y oÿdors a unas conclusions
en la matexa iglésia del convent de Santa Catherina màrtir, y després de ditas conclusions portaren lo tàlem en la professó que feren del angèlich doctor Sant Thomàs de Aquino; a 25 de
octubre, 1637, consistorialment, acistiren en
una conclusions en la iglésia del col·legi de Batlem de la Companyia de Jesús; y axí mateix,
consistorialment, en Santa Catherina asistiren a
altras conclusions a 24 de mars, 1669, dedicadas a un consistorial que era lo oÿdor ecclessiàstich.
Axí mateix, han acostumat asistir consistorialment // 244v // en públich en las iglésias sempre
que són estats convidats y per aqueix effecte, no
solament en concurs dels excel·lentíssims senyors llochtinents generals y concellers d’esta
ciutat, com asistiren en la iglésia cathedral a 25
de novembre, 1618, y a 19 de agost, 1622, per
las festas de la Inmaculada Concepció, y a 14 de
juny, 1675, per la declarasió de la santedat y
culto immemmorial del gloriós sant Olaguer en
la de Nostra Senyora del Pi, per festa dels Reys a
6 de janer, 1614, y en la de sant Joseph de Carmelitas Descalsos per festas de la beatificació de
la mare santa Theresa de Jesús, a 5 de noembre,
1614, en lo col·legi de Batlem; per la canonització de sant Ignasi y sant Francisco Xavier, a 19
de juny, 1622; en la benedicció de la capella del
moll, a 12 de novembre, 1623; y en la iglésia
del convent de la Marcè per la visura del cos de
santa Maria joiós, a 3 de abril, 1628; però també sens concòrrer ab ells altre tribunal ni magistrat sinó tant solament lo consistori.
En aquexa conformitat, asistiren en públich
consistorialment en dita iglésia de santa Cahterina per festa de la canonisació de sant Ramon, a
10 de maig del any 1601; per festa de sant Domingo, a 4 de agost; y per festa de santa Catherina màrtir, a 25 de noembre del any 1614; en
festa de sant Ramon, a 7 de janer; y en festa de
sant Thomàs de Aquino, a 7 de maig, 1615; y
en festa de la translació de sant Ramon, a 22 de
abril, 1626; y en la iglésia del convent de sant
Francesch, per festa de dit sant, a 4 de octubre;
y per festa de sant Nicolau, a 6 de desembre del
any 1614; y per la festa dels sants màrtirs del Japon a 5 de febrer, 1628, en la iglésia del convent de sant // 245r // Agustí; y per festa del mateix a 28 de agost, 1614, en la iglésia de Betlem;
per festa de uns sants màrtirs de la companyia
de Jesús, a 6 de febrer, 1628; en festa de la Nativitat de Maria Sanctíssima asistiren a la llotja

d’esta ciutat a 8 de setembre del any 1622. Y
són tants los exemplars de consemblants acistènsias que no·y ha cosa més repetida en los dietaris de la casa de la Deputació.
Y han tingut tant singulars honrras y favors dels
sereníssims reys en acistèncias de actes públichs
consistorials que la magestat de Felip Quart, rey
y senyor nostre, de gloriosa memòria, lo die de
19 de abril del any 1626, trobant-se en esta ciutat, en ocasió que·s féu la translació del cos de
sant Ramon ab una solempne professó, disposà
que en ella no asistís lo Real Consell ni altre tribunal algú per que los deputats y oÿdors poguessen ocupar un puesto tan honorífich y preheminent com ere immediat després del
gremial que portaven lo eminentíssim cardenal
Zacheti, lo excel·lentíssim don Joan Sentís, bisbe de Barcelona, y lo il·lustríssim don Pedro de
Magarola, bisbe de Elna, deputat ecclessiàstich.
Com en effecte lo acuparen fins que arribà la
professó devant la casa de la Deputació, a hont
estava sa magestat en un balcó ab real aparato,
que baxant sa magestat per acompanyar-la se
posà en lo puesto que havia ocupat lo consistori, donant lloch a que los deputats y oÿdors consistorialment seguissen immediats a sa real persona, favor de tant inestimable quilat y tant de
primicia magnitut que sols lo augusto de la real
grandesa pogué elevar la capacitat de humils
vassalls a la superior esfera de maréxer tant la soberana honrra.
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la norabona de la confirmació de llochtinent y
capità general d’esta província, després de haver
admès a vostra excel·lència lo jurament a 9 de
octubre, 1681, y en aquexa continuació las han
usades últimement en la celebració de las festas
del gloriós sant Jordi, patró de aquest Principat,
pròximament passades los dies 22, 23 y 24 del
corrent.
Estos són los motius que obligaren al consistori
a fer esta demostració lo die 10 de mars proppassat y los que se offerexan representar a vostra
excel·lència, suplicant a vostra excel·lència sie
servit de informar lo real ànim de sa magestat,
perquè reste cerciorat de què totas las operacions del consistori las governa lo desitg de
acertar al major servey de sa magestat, com és
de sa innata obligació.a
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Lo usar las bandas coloradas ab lo escut del General és estat per ser aquexas las insignias de sa
representació, las quals, per costum inveterada
de la casa, acostuma de donar a cada consistorial
immediatament de haver sorteig, a fi de usar de
ellas en los casos que tot lo consistori acisteix en
funccions públicas, com tot és esta ja servit sa
magestat sertificar·o ab son real despaig, despedit en deguda forma de Cancellaria, dat en Madrid, a 13 de desembre, 1678, còpia del qual és
signat de número 3, se posa en mà de vostra excel·lència. Y motivats de la real voluntat de sa
magestat han usats d’ellas los deputats y oÿdors
en tots los actes públichs que tot lo consistori
ha asistit de les hores ensà, com ho predicaren
los del trienni pròxim passat, anant a donar a
vostra excel·lència la norabona del felís casament del rey, nostre senyor, a 31 de agost,
1679. Y després en las festas que·s celebraren en
la casa de la Deputació en regosijo y demostració de la alegria de dit feliç casament a 9, 10 y
11 de setembre de dit any 1679. Y los del corrent trienni, després de haver sortejat en sos càrrechs, anant a offerir-se a vostra excel·lència y
manifestar lo desitg de dedicar-se totalment al
servey de sa magestat al primer de agost, 1680,
y axí mateix, anant a donar a vostra excel·lència
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Diumenge, a XXVI. En aquest die s’és partit de la
present ciutat lo senyor deputat militar a effers
seus propris.
Dilluns, a XXVII. En aquest die Francesch Texidor, blanquer de la vila de Reus, archabisbat de
Tarragona, com a procurador de Thomàs Gili,
tauler del General de dita vila de Reus, consta
de sa procura en poder de Joan Garau, notari
públich de dita vila de Reus, als 19 de febrer
pròxim passat de 1682, la qual és assí cusida,
signada de lletra A, en dit nom, constituït personalment en lo consistori de ses senyories, ha
renunciat en mà y poder de ses senyories pure y
líberament lo dit offici de tauler del General de
dita vila de Reus. E ses senyories, certificats que
lo dit Gili no és debitor al General, com apar ab
la certificatòria de Joan Baptista Ravarter, subrogat en lo offici de racional del General y present casa de la Deputació, la qual és assí cusida,
signada de lletra B, han fet de resposta que acceptaven la dita renunciació si y en quant per
capítols y actes de Cort los és lícit y permès. Essent presents per testimonis Jacintho Morató y
Joan Rossell, verguers de ses senyories.
Dimars, a XXVIII. En aquest die me han ordenat
ses senyories a mi, scrivà // 246v // major del General, cusís en lo present dietari las còpias de
dos cartas de sa magestat, Déu lo guarde, continuats en un full de paper, fahents per lo negoci
de la universitat literària de la present ciutat.
Los quals són signats de lletras N et O y del thenor següent:
«Elb rey.
a. a continuació dues procures i una certificació transcrites a
l’Apèndix 3, pàg. 1475.
b. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
247v i 248r del trienni 1680-1683.
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Ilustre duque de Bournonville, pariente, mi lugarteniente y capitán general. Después del real
despacho que se os embió de 19 del corriente, ordenándoos que con las tres salas de essa Real Audiencia me informásseis del medio que se podria
tomar en quanto a la ejecución o suspensión de las
órdenes que tengo dadas acerca la división de las
cáthedras de philosophía de essa universidad litteraria, se han recivido dos cartas de la ciudad de
Barcelona, de 17 y 20 deste, refiriendo en la primera la admiración que ha ocasionado a los concelleres y Consejo de Ciento la primera noticia
que ha tenido de las cosas de dicha universidad, y
el saber que en nombre de la ciudad se me hayan
presentado memorial y escrito cartas concernientes a esta materia, siendo así que la ciudad no ha
sabido cosa alguna dello, y que redunda en grande perjuício y desdoro suyo que algunos particulares se hayan apropiado cauthelosamente su
nombre, suplicándome sea servido de mandar
suspender mi real resolución tocante a dicha universidad hasta que pueda informarme de la pura
verdad. Y en la segunda respuesta, los inconvenientes que se siguen de hallarse serrada dicha
universidad desde el // 247r // día 28 de octubre
deste año, solicitando tenga yo por bien el mandar se abra y que se prosigan los estudios. Y porque
los diputados de esse Principado, el obispo de essa
ciudad y el cavildo ecclessiástico della han acompanyado esta instansia de los conselleres repitiéndola en carta de 20 del dicho, he resuelto mandaros, como lo hago, déis luego las órdenes que
convengan para que se suspenda la ejecución de
las que están despachadas aserca la provisión de
las cáthedras hasta nueva orden mía, y que en el
interim se vayan proveyendo las de philosophía
que oy vacan, y que el Consejo de Ciento de essa
ciudad represente, como lo insinua, lo que se offreciere, para que lo determine lo conveniente que
assí procede de mi real voluntad. Dada en Madrid, a 31 de diciembre de MDCLXXXI. Yo, el rey.

31 de desiembre próximo passado tomé ya resolución sobre este negocio, y fue que se abriesse en interim la universidad y se proseguiesse la provisión
de las cáthedras como antes, siendo conforme a
ella el sentir de la Real Audiencia en el papel
mencionado, dispondréis, como os lo encargo y
mando, que se oygan los deputados y essa ciudad
de Barcelona, como lo que propone la dicha Real
Audiencia, avisando de lo que a vos y ministros
della se offreciere y pareciere en la materia, para
que con vista de todo resuelva yo lo que convenga.
Dada en Madrid, a XXI de henero, MDCLXXXII.
Yo, el Rey.»
Dimechres, a XXVIIII. En aquest die, a las deu
horas y mitja del matí, contituhit personalment
en lo consistori de ses senyories lo reverent Gaspar Roig, prevere, beneficiat en la iglésia parrochial de Santa Maria del Pi de la present ciutat
de Barcelona, com a procurador de Ramon
Cortada, sastre de la present ciutat, obtenint lo
offici de credenser dels draps de la taula del General de la dita present ciutat, com consta de sa
procura en poder de Gaspar Sayós, notari, publicada en Barcelona als 28 de janer, 1681, la
qual és assí cusida, signadaa // 248r // de lletra B,
en dit nom, ha renunciat lo dit offici de credenser dels draps del General de la dita present ciutat en mà y poder de ses senyories en favor de ell
mateix dit Gaspar Roig, prevere, per ésser altre
dels oficis del General vendibles. E ses senyories, verbo respondendo, dixerunt que admetian
la dita renunciació si y en quant per capítols y
actes de Cort los és lícit y permès. Essent presents per testimonis Jacintho Morató, verguer
de ses senyories, y Francisco Paÿssa, parayre,
ciutedans de Barcelona.

«Yoa, el rey.

E poch aprés, a les onsa oras del matí, so anat jo,
escrivà major, de orde de ses senyories, en la
casa de la pròpria habitasió del dit Ramon Cortada y he trobat que vivia, conversant un rato ab
ell, de tot lo que he llevat acte. Essent presents
per testimonis Miquel Montalt, mestre fuster, y
Llorens Dolset, mestre manyà, ciutedans de
Barcelona.

Ilustre duque de Bournonville, pariente, mi lugarteniente y capitán general. Hase visto vuestra
carta de 3 deste con el papel que la acompanya de
las tres salas de essa Real Audiencia concerniente
al informe que os mandé pedir aserca de los medios que podrían offrecerse para la execución o
suspensión de las reales órdenes que se han dado
sobre la división de las cáthedras // 247v // de philosophía de essa universitad literaria. Y ha parecido responderos que, supuesto que en despacho de

En aquest mateix die lo reverent Jacintho Riera,
prevere, en la iglésia parrochial de Santa Maria
del Mar beneficiat, com a procurador de Joseph
de Navel y de Eril, com consta de sa procura en
poder de Joseph Paÿssa, notari y altre dels scrivans jurats de la cort del magnífich regent la vegaria de Barcelona, als 28 del present y corrent
mes de abril, la qual és assí cusida, signada de
lletra B, en dit nom, obtemperant a una sentència feta y publicada als 28 de janer proppassat

a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
247v i 248r del trienni 1680-1683.

a. a continuació dues procures transcrites a l’Apèndix 3, pàg.
1476.

Don Franciscus Izquierdo de Berbegal, secretarius.»
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del corrent any 1682 per los magnífichs assessors ordinaris de la present casa de la Deputació
y al decret de excomunicació de aquella publicat als 21 del present y corrent mes de abril, en
lo procés de la causa que en lo consistori de ses
senyories se aportave instant lo dit Joseph de
Navel contra lo procurador fiscal del General,
en y ab la qual és estat declarat haver-se de fer la
// 248v // solta a dit Joseph de Navel del preu de
aquell censal de 240 lliures, pagador als 14 de
juny, en què lo dit de Navel sortejà en la extracció de censals per ses senyories feta als 15 de
maig proppassat, entès emperò y declarat que lo
dit Joseph de Navel, antes de ésser-li feta la dita
solta, llohà, aprovà, rattificà y confirmà las fermansas fetes per Julià de Navel, son pare, possessor de dit censal, a don Bernat de Cardona y
Paulo Pla, deputat y oÿdor ecclessiàstich respective del trienni 1602, debitors al General en la
quantitat de 2.688 lliures, junctament ab sos
condeputats, per la sentènsia de visita de dit
trienni de 1602 feta en mil sis-cents y sinch, y la
fermansa feta per dit Joseph de Navel a Pera de
Padellàs, deputat militar que fou en lo trienni
1653, lo qual de Padellàs, segons lo llibre de
Vàlues, trienni corrent de 1680, restà a déurer
la quantitat de 71 lliures, 10 sous 4, ço és, en foleo, 68 lliures, 10 sous 4, ab dos diffarents partidas, és a saber 52 lliures, 10 sous, a compliment
de 104 lliures, 4 sous, que dit de Padellàs, junt
ab lo doctor Francesch Pejoan y misser Agustí
Pinyana, deputats ecclessiàstich y real, y Joan
Gabriel oÿdor real de dit trienni, foren compdemnats en la visita de dit trienni 1653, sobre la
querela de número 30, consta en lo llibre de
Vàlues del trienni 1636, foleo 646. Y 16 lliures,
8 sous 4, a compliment de 51 lliures, 8 sous 4,
que dit Pera de Padellàs assolas fou condempnat per sa part en la dita visita sobre la querela
de número 7, consta en dit llibre de Vàlues de
dit trienni 1681. Y les restants 3 lliures que dit
Pera de Padellàs semblantment fou condempnat per sa part en la dita visita sobre la querela
de número 25, com consta en dit llibre de Vàlues, trienni 1656, foleo 657, com més llargament apar en la dita sentència, la qual és continuada al peu del procés de la dita causa en lo
aposiento de ajudant tercer de la Scrivania Major recòndit, al qual se ha relació. Per ço, lo dit
Jacinto Riera, en dit nom de procurador, fent
aquestas cosas sens perjudissi de las primeras
obligacions, per rahó de las fermansas per dit
son principal, y Julià de Navel, fetas y donant
prioritat de temps y millora de dret, ans bé, anyedint y ajustant a aquellas, ab thenor del present acte, dit Jacinto Riera, en dit nom, lloa, approva, rattifica y confirma las ditas obligacions
per ditas fermansas fetas als dits don Bernat de
Cardona, Paulo Pla y Pera de Padellàs, // 249r //
declarant que aquellas, per rahó de dita sentèn561

cia, no sien en ninguna cosa perjudicial derogades ni cancel·lades, ans bé, aquellas resten en sa
forsa y valor. Y promet en dit nom als molt
il·lustres senyors deputats que sempre y quant
tinga lloch la execució de ditas 240 lliures, que
en tal cas donarà y pagarà al dit General aquellas, les quals coses promet en dit nom atténdrer
y complir, tenir y servar sens dilació ni scusa alguna ab salari de procurador, dins Barcelona y
fora de ella, ab totas obligacions, guarantiguias,
scriptura de ters, obligació de la persona y béns
de dit son principal, com a deutes fiscals y reals,
y ab jurament llargament. Essent presents per
testimonis Jacinto Morató y Joan Rossell, verguers de ses senyories.
En aquest mateix dia lo reverent Jacinto Riera,
com a procurador de Joseph de Navel y Eril,
consta de sa procura en poder de Joseph Paÿssa,
notari, altre dels scrivans jurats de la cort del
magnífich regent de la vegaria de Barcelona,
sots jornada de ahir 28 del corrent, que·s cusida
en lo present dietari, sots la present jornada, signada de lletra B, en dit nom, constituhit personalment en lo consistori de ses senyories, ha jurat com havent fet dit Joseph de Navel y de Eril,
son principal, les degudes diligènsias en sercar
los actes de la original creació de aquell censal
de preu 24 lliures en que sortejà en la extracció
de censal per ses senyories feta als 15 de maig,
1681, no ha pogut trobar dits actes.
En aquest mateix die, havent tingut intel·ligènsia ses senyories que era arribat en la present
ciutat lo excel·lentíssim senyor duch de Jovenasso y que passave per embaxador en Roma, y
no tenint intel·ligènsia certa de la veritat del fet,
desitjant no faltar a la cortesia que·s deu a semblants personas, han enviat un recado al excel·lentíssim senyor virrey, per medi del síndich
del General, suplicant a sa excel·lència fos servit
tràurer-los del dupte, participant-los las noticias
tenia del títol de dit senyor. Y essent tornat dit
síndich, ha fet relació en lo consistori de ses senyories de què sa excel·lència li havie fet de resposta de què lo dit senyor duch de // 249v // Jovenasso fou elegit embaxador de Fransa per sa
magestat y últimament embaxador de Portugal,
y ab dit títol passave y anava a Roma per a conferir-se ab Sa Sanctedat per acabar de conclòurer
las diffarèncias que·y havie entre Espanya y Portugal y per altres negocis, y que per los regnes
de Espanya lo tractaven com a embaxador de
Roma y com a tal lo havie tractat ell, axint-lo a
rébrer manant disparar la artillleria y péndrer las
armas los soldats al entrar, y que aconsellave a
ses senyories lo tractassen com embaxador. Y
que havent replicat ell, dit síndich a sa excel·lència, dient que sa magestat, que Déu guarde, ab
son real despaig, manave al consistori visitàs als
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embaxadors, duptaven ses senyories visitar al senyor duch de Jovenasso, no essent embaxador
ordinari, per no excedir als reals ordes. A que li
havie sa excel·lència respost que tenie vist lo real
despaig de sa magestat y que en ell no feya differència de embaxadors ordinaris y extraordinaris, y que per consegüent que son sentir era que
lo consistori lo visitàs.
En aquest mateix die, obtinguda primer ora per
medi del síndich del General per a las quatre y
mitja de la tarda, són anats los senyors oÿdors
militar y real a donar la benvinguda al excel·lentíssim senyor duch de Jovenasso, que posave en
lo palàcio del senyor virrey, ab verguers ab massas altas, acompanyats dels officials del General
y present casa de la Deputació, anant ab cotxes.
Foren rebuts de dit senyor duch dos pesas antes
de la que donaven las audiènsias, y al tornarse’n los acompanyà fins a la escala major de dit
palàcio, baxant quatre // 250v // grahons de ella.
En aquest mateix die lo il·lustre senyor oÿdor
militar és baxat a la Llotja del mar de la present
ciutat y s’és conferit en la casa del General y en
lo aposento del receptor dels fraus de aquella
per a véurer los fraus se havian comesos en lo
present y corrent mes de abril. Y se han trobat
los següents:
Primo, quatre canas, quatre palms de estamenya
sa color, appresa per frau de Bolla de casa Felicia
Solaes, texidor de llana.
Ítem, un coset de bombosí blanch y sus palms
ab dos trossos de dit bombosí, après de casa Joseph Mora, sastre, per frau de Bolla.
Ítem, dos parells de calsons de drap pardo,
apresos de Pere Joan Badia, apeller, per frau de
Bolla.
En aquest mateix die ha faltat lo il·lustre senyor
deputat ecclessiàstich per causa de sa indisposició.
Dijous, a XXX. En aquest die, a las sinch horas de
la tarda, és vingut en la present casa de la Deputació lo excel·lentíssim senyor duch de Jovenasso, embaxador de Roma, a tornar la visita al
molt il·lustre consistori. Fonch rebut per los officials del General fins al peu de la escala de la
present casa, per los magnífichs assessors y advocat fiscal fins al replà de aquella, y los senyors
oÿdors militar y real lo aguardaven al cap de la
escala. Entraren-se’n junts los dits senyors oÿdors // 250v // y embaxador a la capella petita de
Sant Jordi, que estave molt ben adornada, ab
molta plata y una dotsena de candaleros ab sos
siris blanch ensesos, tres almoadas per arrodillar-se los dits duch y oÿdors, estant avensada un
poquet més la de dit senyor duch. Y després de
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fet un ratet de orasió, de alsaren y se encaminaren per lo terraplè dels tarongers, aguardavan a
la porta qui entra a la Sala dels Reys los senyors
deputat real y oÿdor ecclessiàstich, essent absents los senyors deputats ecclessiàstich y militar. Y junts se’n entraren a la sala del consistori
fent-se las degudas cortesias, entrant a las portas
primer lo senyor duch, assentant-se a las cadiras
de vellut devall lo dosser, estant assentat dit senyor duch al mitx, per no haver-n·i sinó sinch. Y
després de haver rahonat un bon rato se despedí
lo dit senyor duch y ses senyories lo acompanyaren fins al cap de la escala, anant los magnífichs
assessors y advocat fiscal y officials mestres devant de las massas. Y allà se despediren y se’n
anà sa excel·lència a visitar lo molt il·lustre protector y estament militar, en lo aposiento de la
sala de Sant Jordi, a hont se junta dit estament.
En aquest mateix die ha faltat en lo consistori
de ses senyories lo il·lustre senyor deputat ecclessiàstich, per sa indisposició.

Maig
Disapte, a II. En aquest die és tornat en lo consistori de ses senyories lo il·lustre // 251r // senyor deputat ecclessiàstich que estave detingut
per sa indisposició.
En aquest mateix dia Pau Sayol, altre dels verguers de ses senyories, ha fet relació com, essent-se informat de las fermansas de Pau Trella,
quòndam, altre dels taulers de la vila de Valls,
debitor al General, en la quantitat de sinquanta
lliures, las quals fermansas eran Bernat Serra, sabater, y Miquel Berga, revenedor, ciutedans de
Barcelona, ha trobat, segons li han dit personas
vellas de la present ciutat y los andadors de las
confrarias dels sabaters y reveneders, que lo dit
Bernat Serra, çabater, havia vint-y-sis anys que
era fora de la present ciutat y que no tenia res, y
que Miquel Berga, revenedor, lo havian penjat
per algun delicte que havie comès.
Dilluns, a IIII. En aquest die ha faltat en lo consistori de ses senyories lo il·lustre senyor deputat ecclessiàstich per causa de sos negocis y affers.
Dimars, a V. En aquest die me han ordenat ses
senyories a mi, scrivà major del // 251v // General, cusís en lo present dietari un paper de dupte
se havie fet als magnífichs assessors y doctors
consulents anomenats, tant per part de la present ciutat com de ses senyories, en lo contengut ab lo paper del molt reverent canceller que·s
cusit en lo present dietari en jornada de 14 de
febrer proppassat aserca lo fet de la univesitat literària, còpia del qual paper és estat entregat a

dit molt reverent canceller per dits assessors y
doctors consulents, de consentiment y orde de
ses senyories y és assí cusit, signat de lletra A y
del thenor següent:
«Ena las primeras conferèncias que tingueren en
las dos casas de la ciutat y Diputació per las
perçonas respectivament nomenadas per ellas
sobre lo paper enviat a ditas casas per lo molt
il·lustre y reverent senyor canceller, sots dada de
14 fabrer del corrent any 1682, participant ab
ell un real orde de sa magestat de 31 desembre
pròxim passat, ab lo qual fou servit manar informar lo excel·lentíssim senyor llochtinent general acerca dels medis que podian offerir-se per la
execució o suspensió dels reals ordes que se
avian donat sobre la divisió de las càthedres de
philosophia d’esta universitat litterària, oÿdas
ditas casas per a que representassen lo que se’ls
offereix sobre esta matèria, se resolgué que los
assessors de una y altra casa ab consulents se
conferissen sobre dit particular en la forma estilada, com axí se executà, y advertint lo que contenia dit paper dit molt il·lustre senyor canceller
se offerí la difficultat que de aquell resulta, y és
que el informe se diu que se ha de fer a sa magestat, que Déu guarde, ha de ser sobre la divisió de las càthedras de philosophia de dita universitat, y sobre dit fet sa magestat may ha posat
la mà ni sobre //252v // cap punt ha recaygut decret algú de sa magestat sobre lo qual poguessen ditas casas informar. Y a vista de dita difficultat se prengué ressolució se participàs per
part de una casa y altre, co se féu, al dit molt
il·lustre senyor canceller, per si acàs hi havia alguna equivocació entre dit real orde y paper. Y
lo senyor canceller fou servit remétrer còpias a
las dos casas dels dos reals ordes sobre est particular fets, ço és, de 31 de desembre, 1681, y de
21 janer del corrent any. Vist los quals se ha trobat que conforman los reals despatxs ab lo dit
paper, emperò sempre resta en peu la difficultat
que se ofereix sobre la matèria, demanant se informe sobre la divisió de las càthedras, sobre
que no ha entrevingut real orde algú. Y axí, és
molt digna de reparo dita difficultat y de tornarse consultar en la mateixa conformitat al dit
molt il·lustre senyor canceller per a que sa senyoria sie servit reportar-la al excel·lentíssim senyor llochtinent y capità general y tres salas,
perquè se declare sobre lo que han y deuen informar las dos casas, no havent tingut notícia alguna de decret real de la divisió de càthedras de
philosophia de esta universitat.

gatus. Grimosachs, consulens. Ribera, consulens.»
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Dimars, a XII. En aquest die lo doctor micer
Francisco Montaner y Parès, ciutedà honrat de
Barcelona, servint lo offici de síndich del General de Cathalunya per don Miquel de Masdovellas, obtenint aquell, ha fet relació de com de
part del molt il·lustre consistori se conferí lo die
de ayr a la tarda en la galera patrona // 253r // de
Espanya ab lo senyor don Joan Vall de Viesso,
capità comendant de la esquadra de las galeras
de Espanya, al qual entregà un recado en escrits
de dits il·lustres senyors diputats contenint que
encontinent y sens dilasió alguna entregàs y
donàs llibertat a la persona de Pau Tristany, de
la Torra de Vall de Capella, forsat de la galera
patrona de dita esquadra, per haver complet als
vint-y-vuyt de abril pròxim passat lo temps de sa
condempnació. Y dit senyor capità comendant
respongué que encontinent donaria orde se entregàs y se donàs llibertat al dit Pau Tristany,
com en effecte li donà llibertat la matexa tarda.
En aquest mateix die lo dit síndich ha feta relasió de com, de orde de ses senyories, se era conferit ab los senyors consellers de la present ciutat solicitant lo informe per lo fet de las
excomunicacions. Y ha respost lo senyor conseller en cap que las personas anomenadas per dit
negoci estaven ocupades ab altres juntes de
molta consideració y que, donant lloch los dits
cafers, procurarien en despatxar dit informe.
Dimechres, a XIII. En aquest die és tornat en la
present ciutat y en lo consistori de ses senyories
lo il·lustre senyor deputat militar.
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Divendres, a XV. En aquest die lo reverent Joseph Piquer, prevere y procurador de arensias
de la iglésia parrochial de Sant Miquel Archàngel de la present ciutat, com de sa procura consta en poder de Pau Rondó, notari públich de
Barcelona, als 29 de agost, 1680, de la qual ha
feta ocular ostensió, en dit nom, constituït personalment en lo consistori de ses senyories, ha
jurat com havent fetas las diligènsias possibles
en sercar los actes originals de aquell censal de
preu dos-centas vint-y-dos lliures, quatre diners, en què la reverent comunitat de Sant Miquel sortejà en la extracció de censals per ses senyories feta als 15 de maig, 1681, no ha pogut
trobar dits actes.

Guitart, assessor. Campillas, fiscis generalis Cathalonie advocatus. Campderros, assessor subro-

Disapte, a XVI. En aquest die és tornat al consistori de ses senyories lo il·lustre senyor deputat
ecclessiàstich.

a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
251v i 252r del trienni 1680-1683.

En aquest mateix die me han ordenat ses senyories a mi, scrivà major del General, cusís en lo
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present dietari una suplicació en llur consistori
presentada per part de Joseph Quintana, exactor del General, que és en resposta de una deliberació intimada a dit exactor als 30 de abril
proppassat, la qual és assí cusida, signada de lletra A.
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Dimeches, a XX. En aquest die ha fet relació lo
doctor Francisco Montaner, servint lo offici de
síndich del General de Cathalunya, per orde del
molt il·lustre consistori, s’és conferit ab los molt
il·lustres senyors consellers de la present ciutat
instant lo informe per lo fet de las censuras. Y lo
senyor conseller en cap ha respost que tenian
molt present la instànsia y que estant desacupadas las personas elegidas per dit effecte faria se
tractàs de dit fet.

gartenientes generales en esse Principado y condados que lo fueren actualmente, sin que por haverlo sido se aya de hazer más que lo dispuesto con
las demás personas que abaxo se dirán». A hont,
ab tanta expressió és servit sa magestat asseverar-ho que lleva qualsevols duptes que·s poguessen offerir en la veritat de aquexa proposició.
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Dijous, a XXI. En aquest die me han ordenat ses
senyories a mi, scrivà major del General, cusís
en lo present dietari un paper que han enviat a
sa excel·lència per medi del síndich del General,
lo qual és assí cusit, signat de lletra B y del thenor següent:
«Excel·lentíssima senyor.
Los deputats y oÿdors del General del principat
de Cathalunya diuen que, ajustant al
paper que posaren en mà de vostra excel·lència
a 25 de abril proppassat y en orde al punt de
aver usat las bandas coloradas ab lo escut del
General se’ls offereix posar en la consideració
de vostra excel·lència lo següent:

// 254r //

Que lo motiu que representaren a vostra excel·lència fóu la certitut que tenie de ser aquexas
las insignias de sa representació, y com las insignias de sa representació las puga usar qualsevol
indistinctament en tots los actes en què no li sia
expressament prohibit per lo superior y no·s
trobe prohibició de semblants insignies per ningun acte en los deputats y oÿdors, de aquí fou
que usaren d’ellas en las assistèncias de la missa
major y conclusions lo dies 10 de mars en la
iglésias del convent de Santa Catherina.
La certitut que tenen de ser las bandas coloradas ab lo escut del General insignias de sa representació lo fundaren únicament ab la asserció de
la magestat del Rey, nostre senyor, Déu lo guarde, en son real despaig de 8 de desembre, 1678,
ibi: «Que el visitar todo el consistorio de deputados y oydores de qüentas con las bandas coloradas y
massas, que son las insignias de su representación,
sólo se ha de reservar, como lo reservo, a mi real
persona y a las demás personas reales y a mis lua. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
253v i 254r del trienni 1680-1683.
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No obstaria lo dir que en dit real despaitg sa
magestat ha volgut limitar lo ús de ditas insignias als actes de visitas que han de fer los deputats y oÿdors a sa real persona y altras personas
reals y sos llochtinents generals en aquest Principat, y axí exclòurer lo ús de aquellas en qualsevols altres actes consistorials.
Perquè de no ser estada aquexa la real intenció
ne dóna verdader testimoni la mateixa magestat
ab altre real despaitg, data en Madrit a 27 de
desembre, 1659, còpia del qual, signat de número 4, se posa en mà de vostra excel·lència, en
lo qual sa magestat, donant forma als concellers
d’esta ciutat de Barcelona que han de observar
en las visitas, usà de la matexa formalitat de paraules de què usa en lo present despaitg, ibi:
«Que al visitar toda la ciudad con sus séys conselleres vestidos de sus ropas y con las massas y insignias de su representación sólo se ha de reservar,
como lo reservo, a mi real persona y otras personas
reales y a mis lugartenientes generales en esse
Principado y condados». Y esssent tant cert que
ab dit real despaitg no ha volgut limitar sa magestat als consellers de Barcelona lo ús de sas robas y insignias de sa representació als actes de las
sobreditas visitas y exclòurer lo ús de aquellas en
altres actes consulars no pot tenir fonament lo
créurer que·y aya volgut limitar als deputats y
oÿdors usant de la mateixa formalitat de paraules las quals són sa major y més certa explicació
de la mente de sa magestat.
Y ser aquesta la verdadera intel·ligència ho manifesta ab evidència lo thenor de dit real despaitg, en lo qual se troban i·s consideran dos cosas: la una és lo dispositiu formal y substancial
// 255v // de aquell, que sols consisteix en donar
regla y forma de visitar esta o aquella differència
de personas, que ere lo que lo consistori auria
suplicat a sa magestat en carta de 8 de octubre,
de que fa menció sa magestat en dit real despaitg, còpia de la qual se fa en mà de vostra excel·lència, signada de número 5; la altra és la
supposició y de proprio motu de sa magestat que
és aquella proposició del despaitg posada en lo
parènthesi en què parla de las bandas coloradas,
ibi: «Que són las insignias de su representación»,
sens que de aquellas hagués fet menció lo consistori en dita carta, com en la còpia d’ella podrà
vostra excel·lència manar véurer.

De hont venen en conseqüència legíttima e indubitable altres dos cosas corresponents respectivament a ditas dos cosas contengudas en lo
real despaitg: la una és que en virtut de la disposicició y orde real no pot tot lo consistori de deputats y oÿdors ab las ditas insignias visitar altres
personas més que las reals y als llochtinents generals del present Principat, la altra és que en
virtut de la supposició que fa sa magestat motu
proprio resta declarat que las bandas coloradas
ab lo escut del General són las insignias de deputats y oÿdors. Per què aquellas paraulas posadas en lo parènthesis, «que són las insignias de su
representación», forman una proposició absoluta, totalment independent del substancial y formal de aquell despaitg, que segons se veu de
son prohemi y de la súpplica precedent, sols
mira al que·s deu observar en las visitas que ha
de fer lo consistori.
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Axí, perquè la naturalesa del parènthesis és ser
una proposició absoluta que·s interposa en lo
mitg de una clàusula, que faria sentit per fet abstrahent d’ella tot lo parènthesis, com també
perquè en lo dit real despaitg, sense lo parènthesis sobredit, auria sa magestat donat cabal
providència a tot lo contengut en la súpplica
precedent, com de la combinació de una y altre
podria manar inferir vostra excel·lència.
De hont se trau que·s proposició absoluta y de
motu proprio de sa magestat profferida que las
bandas coloradas són insignias de la representació de deputats y oÿdors.
Y encara que estas paraules posades en dit real
despaitg no sian dispositivas sinó tantsolament
suppositivas y enunciativas, però las paraulas
anunciativas del príncep tenen tanta força y valor com si fossen formal disposició, lo que proceheix màxime quant són posades motu proprio
del príncep, com en nostre cas, en lo qual cas no
poden patir ningun vici de sobrepció ni subrepció, et multo magis quant antecedentment és estat informat plenament lo príncep sobre la subjecte matèria, com en aquesta ho era estat sa
magestat per lo excel·lentíssim duch de Sessa en
lo temps que fou llochtinent general en aquest
Principat, com se infereix del real orde que tingué per dit effecte a 11 de juny, 1671, còpia del
qual, signat de número 6, se posa en mà de vostra excel·lència.
Ni seria de consideració si·s deya que de dit real
orde dirigit al excel·lentíssim duch de Sessa se
veu que lo consistori auria supplicat a sa magestat lo permís de poder continuar lo usar ditas insígnias o nova concessió de aquellas senyal de
què sa introducció deuria haver tingut mal principi y que seria del temps de las turbacions //
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Principat y que en dita súpplica auria
tingut repulsa lo consistori.
Perquè dita suspita se desvaneix ab lo mateix
real orde en què sa magestat diu que los deputats y oÿdors li representan que estan en costum
de antes y després del any 1640 de usar insignias, y sobre aqueix costum demana sa magestat
a sa excel·lència la informació, la qual no pot
duptar-se que sa excel·lència féu executant lo
real orde y no seguint-se, com no se seguís, exclusiva ni repulsa, ans bé, avent-se permès continuar, com se continua, puix entre altres actes
en què després de dit real orde de 1671 usaren
d’ellas fou en la ocasió que per a solicitar llevas
de soldats per la província isqueren en divididas
estacions los tres deputats y lo oÿdor real portant tots potentment las bandas ab lo escut del
General en lo pit, és senyal avident que lo informe de dit excel·lentíssim duch de Sessa fou segons la intensió del consistori.
Ni podia dexar de ser de exa manera quant és
tant antiga y tant certa la tradició de aquest costum, ja de antich y molt antes del any 1640. No
per altra rahó acostuma donar de temps inmemorial a esta part la casa de la Deputació a cada
consistorial, després de aver sortejat, la banda
colorada ab lo escut del General, sinó per ser la
insignia de son offici y per usar d’ella en las funcions consistorials.

Han confirmat ser aquesta la causa de los affectes perquè antes de dit any 1640, axí dins la present ciutat de Barcelona // 257r // com fora de
ella, usavan a sas ocasions los consistorials ditas
insignias, usava-la qualsevol consistorial si exia
fora per tot lo Principat, y en aqueixa conformitat la usà lo deputat militar en lo camp de Salses,
coronel de un tèrcio de la Deputació, quant se
recuperà aquella plaça per las armas del rey, nostre senyor, lo any 1639. Y no sols dintre lo Principat, però encara en la cort de sa magestat, si se
offeria per negocis de la província posar-se als
reals peus de sa magestat: com per la magestat
de Felip Quart, de gloriosa memòria fou admesa pública audiència un deputat ecclessiàstich ab
sa banda colorada ab lo escut del General.
També usaven ditas insignias dins la present
ciutat de Barcelona antes de dit any 1640 en las
funccions públicas, particularment en las assistèncias de festas militars de justas y torneigs
que se offerian molt a menut. Y és irrefragable
testimoni de aquesta veritat lo véurer retratos
antichs que·s troban en casas de cavallers de alguns que són estats consistorials, pintats ab sas
insígnias de la matexa forma que las usan en
aquest temps los consistorials, senyal evident
que sa introducció no fou en lo temps de las
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turbacions ni any 1640. Y essent innegable,
com ho és, que qualsevol consistorial, quant
exia per Cathalunya, portava patent la dita insígnia, no és verosímil dir que no la pogués usar
tot junt lo consistori essent tant sòlido y incontrastable aquell axioma de la philosophia: «propter quod unum quoque tale et illud magis»
De hont, avent sa agestat ab dit real despaitg del
any 1678, proferida aquella proposició, que las
bandas coloradas són las insignias de la representació de deputats y oÿdors, // 257v // de son
propri moviment, avent precehit informe sobre
lo ús de ditas insignias de antes y després del any
1640, y axí de certa sciència deliberate et consulte resta certíssim que las ditas bandas coloradas
son insignias de deputas y oÿdors y que en virtut de dita real asserció de aquellas ha pogut
usar lo consistori y sos consistorial en qualsevols
actes de sa representació.
Y és molt conforme a la rahó que tingan los deputats y oÿdors algun senyal propri y singular
que dona a conéxer la dignitat que representan,
perquè la política que ha introduhit la differència de estats y puestos en la república ha distribuït també entre ells senyals exteriors que fossen insignias de sa representació, ha senyalat al
pontífice la tiara, al bisbe la mitra, al senador la
toga, al capità sa gineta, al doctor la borda, al algüatzil la vara, y finalment no·y ha jurat de la
població més curta que no vaje insignit ab algun
senyal que·l differencie de sos compatriotas.
Parexia a las Corts Generals de Cathalunya que
convocà sa magestat de Felip Quart en la present ciutat de Barcelona en los anys 1626 y
1632 que seria molt del servey de sa magestat,
conveniència pública y lustre del Principat, que
los deputats y oÿdors no solament en los actes
públichs anassen ornats ab sas insignias, sinó
que també en los actes privats y de contínuo
portassen una venera ab las armas del General, y
desitjant los tres braços, ecclessiàstich, militar y
real supplicar·o a sa magestat, no poguent son
desig tenir effecte per no aver-se presa conclusió
en ditas // 258r // Corts, com rafarexen moltas
personas militars que·s trobaven en ditas Corts.
En conclusió del sobredit, supplican a vostra excel·lencia sie de son servey en lo informe que ha
de fer a sa magestat honrrar al consistori y Principat ab tot aquell favor que·s promet de la grandesa de vostra excel·lència, que ho rebran a singular
mercè de la generosa ma de vostra excel·lència.»
Dilluns, a XXV. En aquest die lo il·lustre senyor
oÿdor militar és baixat en la Llotja del mar de la
present ciutat y en la casa del General //258v // y
s’és conferit en lo aposento del receptor dels
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fraus de aquella per a véurer los fraus se havian
comesos en lo present mes de maig. Y se han
trobats los següents:
Primo, dotse palms de llama encarnada, sinch
canas y sinch palms tela alemanya de saquet, set
palms moqueals negres, après tot de casa mestre
Pau Estiu, sastre.
Ítem, tres pessas de moqueals de colors apresas
de casa de Pau Arandas, tunyiner.
Ítem, vint-y-tres palms estamenya parda, unas
faldillas talladas de estamenya negra, après tot
de casa de Honofre Rovira, sastre.
Ítem, una vànova de seda encotonada encarnada y verda apresa de casa de Pau Julià, mestre de
dansas.
Ítem, duas pessas de cadissos, la una verda y la
altra vermella, las quals prengueren en la vila de
Mataró en una axida o tauladeta de casa de Tharesa Marquesa, de dita vila.
En aquest mateix die, a las quatre horas de la
tarda, ses senyories, consistorialment, ajustats
en la present casa de la Deputació, ab asistènsia
dels magnífichs assessors y advocat fiscal ordinaris del General y present casa, scrivà major y secretari de aquella y testimonis devall escrits, volent posar en execució lo acordat en la
concòrdia feta y firmada entre los molt il·lustres
senyors deputats y acreadors censalistas del General de Cathalunya, inseguint la deliberació lo
die present presa en fer extracció per la quantitat de vint-y-dos mília lliures en lo modo y forma en dita concòrdia expressat y especificat, ço
és, de onse mília lliuras // 259r // per los acreadors los que han remès y condonat las pensions
de sos respective censals y les restants onse mília
lliures per los dits acreadors que no han condonat aquellas, són los següents:
Acreadors condonats.
Primo, don Joseph Meca y Cassador.
Ítem, dona Gerònima Dusay y Aragall y Ramon
Dusay y Aragall, mare y fill, en noms de usufructuària y proprietari respective.
Ítem, Joseph Sala y Graell y la senyora Theresa,
cònjuges.
Acreadors censalistas que no han condonat.
Primo, Rafel Bonaventura de Gualbes. Juliol.
Foli 1276. ... 2 lliures, 10 sous, 11.
Ítem, convent de Valldonsella. Juny. Foli 340.
... 4 lliures, 10 sous, 6 1/2.
Ítem, causa pia de Clara Coch. Octubre. Foli
124. ... 12 lliures.
Ítem, capellania de Santa Maria Magdalena en
Hyerusalem. Octubre. Foli 849. ... 6 lliures, 8
sous.
Ítem, dona Eleonor de Agullana. Abril. Foli
441. ... 8 lliures, 10 sous, 3.
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Ítem, causa pia de Anna Porciolas. Octubre.
Foli 987. ... 4 lliures, 14 sous, 6.
Ítem, convent de Santa Catherina. Setembre.
Foli 9. ... 34 lliures, 1 sou 9.
Ítem, Joseph Cervaró o sos successors. Mars.
Foli 651. ... 20 lliures, 2 sous, 8.
Ítem, administradors dels pobres presos dels
càrcers reals. Agost. Foli 724. ... 6 lliures.
Ítem, convent del Carme. Setembre. Foli
1.173. ... 10 lliures.
Ítem, hospital de Santa Creu. Setembre. Foli
740. ... 100 lliures.
Ítem, comunitat de Sant Pere de les Puellas.
Mars. Foli 473. ... 15 lliures.
Ítem, sagristana de Valldonsella. Setembre. Foli
190. ... 6 lliures.
Ítem, Jaume Pol, pagès de la parròquia de
Monfullà. Octubre. Foli 999. ... 85 lliures.
Ítem, administradors de la capella de Sant Sever. Desembre. Foli 31. ... 6 lliures.
Ítem, administradors dels càrcers reals. Mars.
Foli 464. ... 10 lliures.
Ítem, prior y convent de Sant Joan de Hierusalem de Barcelona. Febrer. Foli 160.
Ítem, dona Madrona Fàbregas y Torras. Abril.
foli 697. ... 30 lliures.
Ítem, convent de Santa Catherina de la present
ciutat. Setembre. Foli 1.124. ... 70 lliures.
Ítem, confraria de Nostra Senyora de la Concepció. Desembre, foli 114. ... 4 lliures, 16
sous.
Ítem, aniversaris comuns de la Seu de la present
ciutat. Juny. Foli 1. ... 90 lliures, 18 sous.
Ítem, comunitat de Sant Pere de las Puellas de
la present ciutat. Mars. Foli 554. ... 20 lliures.
Ítem, causa pia de micer Grau Vilana. Mars. Juliol. Foli 1.245. ... 12 lliures 2 sous.
Ítem, convent de Sant Gerònim de la Murtra.
Maig. Foli 113. ... 7 lliures 6 sous.
Ítem, convent de Hierusalem de la present ciutat. Setembre. Foli 71. ... 250 lliures.
Divendres, a XXIX. En aquest die los molt il·lustres senyors: lo doctor fra Joseph Sastre y Prats,
abat de Sant Pere y Sant Pau del Camp de la
present ciutat y de la Portella, don Joan Amat y
Despalau y Joan Batista Perpinyà, deputats del
General del present principat de Catalunya, fra
don Francisco de Ferrer y Desgüell, don Joseph
Meca y Cassador, y mestre Honofre Monsalvo,
oÿdor de comptes de dit General, constituhits
personalment en lo consistori de ses senyories,
ferman àpocha a Sagimon Noguera, de la vila
de Olot, vehedor y comptador que fou dels dos
tercios provincials que se mantingueren del donatiu voluntari que las universitats del dit present Prinicpat offeriren a sa magestat, Déu lo
guarde, per los anys 1676, 1677 y 1678, de las
cosas y llibres següents:
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Primo un llibre ab sas cubertas de cuÿro vermell, intitulat llibre Major del Donatiu Volutari, de paper de la fora major, lo qual té sos fulls
foleats a foli 573, en lo qual estan continuats lo
donatiu haurian offert dar las universitats de
Catalunya, en subvenció de dits dos tèrcios, y lo
compte dels receptors de dit donatiu en las vegarias, y los comptes de dèbit y crèdit de don
Joan Batista de Avinyó, pagador de dits tèrcios
// 260v // provincials, eo del doctor Jaume Riusech, subrrogat seu, tant per lo diner com per
los vestits dels soldats.
Ítem, la rúbrica de dit llibre major, ab cubertas
de pregamí.
Ítem, un llibre de full quart, dit llibre de Va y
ve, en lo qual altre llibre, també dit llibre de Va
y ve, notat per lo notari de la taula, buidave dit
Noguera las partidas dels depòsits han fet las
universitats y receptors en la taula de la present
ciutat de Barcelona.
Ítem, un quadern de full de vint-y-quatre fulls,
que és un memorial o llistas del que havian
promès per lo donatiu voluntari las universitats
de Cathalunya, entregat ab memorial per part
dels senyors de la junta.
Ítem, dos plechs de llistes en las quals està notat
lo asiento de las plasas dels officials y soldats del
temps de la administració dels senyors de la junta, que en dits plechs se conté lo següent: en lo
un plech que era del tèrcio del mestre de camp
don Pedro Rubí set llistes, ço és: la dels officials
majors de dit tèrcio, la de la companyia de dit
mestre de camp, la de la companyia del capità
fra don Joan de Agulló, que després fou del capità Valeri de Saleta, la de la companyia del capità don Francisco Vila, la de la companyia del
capità don Francisco Grimau, la de la companyia del capità Jaume Setcases y la de la companyia del capità Joseph Prats y Fontanet; y en
lo altre plech també altras set llistas: dels officials y soldats del tèrcio del mestre de camp don
Rafel Capsir y Sans, ço és, la dels officials majors
de dit tèrcio, la de la companyia de dit mestre
de camp, la de la companyia de capità Joseph
Ballaster, la de la companyia del capità don Gaspar de Montaner y Çacosta, la de la companyia
del capità Miquel // 262r // de Potau, la de la
companyia del capità Sebastià Moga y la de la
companyia del capità don Gerònim Generes.
Ítem, altres dos plechs de llistas de las plaças
dels officials y soldats dels sobredits dos tèrsios,
formadas de nou en lo principi de la administració des senyors deputats, en los quals plechs se
conté lo següent: Primo, en lo un, que és del
tèrcio del mestre de camp don Pedro Rubí, que
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després fou del mestre de camp don Joseph de
Armengol, vuyt llistas, ço és: la dels officials majors de dit tèrsio, la de la companyia del mestre
de camp, la de la companyia del capità Joseph
Prats y Fontanet, la de la companyia del capità
Jaume Sucasar, que després fou del capità don
Miquel Hoconor y després fou del capità Joan
Francisco Garsia, la de la companyia del capità
Gerònim Pastor, que després fou del capità Felipe de Castro, la de la companyia del capità don
Francisco Grimau, que després fou del capità
Joan Serrano, la de la companyia del capità Valeri de Saleta, que després fou del capità Joseph
Parés, y la de la companyia del capità don Francisco Vila, que després fou del capità don Jordi
de Paguera. Y en lo altre plech, que també hi ha
vuyt llistas: dels officials y soldats majors del dit
tèrcio del mestre de camp don Rafel Capsir y
Sans, que després fou del mestre de camp don
Henrich Descallar, ço és, una dels officials majors del dit tèrcio, altre de la companyia dels dits
mestres de camp, altre de la companyia del capità Joseph Ballaster, altre de la companyia del
capità don Gerònim de Generes, que després
fóu del capità Joan Lluís, altre de la companyia
del capità don Gaspar de Montaner y Çacosta,
que després fou del capità Francisco Aymerich,
altre de la companyia del capità Joan Batista //
261v // Manaut, que després fou del capità Jacintho Borgonyós, altre de la companyia del capità Miquel de Potau, que després fou del capità Francisco Barnoja, y altre de la companyia
del capità Sebastià Moga, que després fou del
capità Gerònim Coll.

cosas tocants a dits dos tèrsios provinsials y al
donatiu voluntari, que són 529 libransas y llistas, comensant des de número 1 fins a dit número 529 inclusive, que del pagat en virtut d’ellas se donà crèdit al dit doctor Jaume Riusech,
pagador subrrogat de dits dos tèrsios provinsials, en sos comptes passats als 30 de juny,
1680.
262r

Més, un plech de libransas y llistas de pagaments del que·s paga dins la present ciutat de
Barcelona als officials y soldats de dits dos tèrsios provisials per rahó de llur sous y per cosas
tocant a ells al donatiu voluntari, que són doscentas y tres libransas y llistas, comensant des de
número 1 fins a dit número 203 inclusive, que
del pagat de ellas se dona crèdit al dit doctor
Jaume Riusech, pagador subrogat de dits dos
tèrsios en sos comptes passats als 31 juliol de
1677.
Més, altre plech de libransas y llistas de pagaments pagades fora de la present ciutat als officials y soldats dels dos dits tèrsios, que són noranta-sis llistas y libransas, comensant des de
número 1 fins a dit número 96 inclusive, de les
quals també se dóna crèdit al dit doctor Jaume
Riusech en dit nom en los matexos comptes
passà dit die de 31 de juliol, 1677.
Més, altre plech de libransas y llistas de pagaments també del que se ha pagat dins la present
ciutat de Barcelona als officials y soldats de dits
dos tèrsios provinsials per rahó de llur sou y per
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Més, altre plech de llistas de pagament y libransas pagadas fora de la present ciutat per los ajudants de dit doctor Riusech, pagador subrrogat,
als officals y soldats de dits dos tèrsios provinsials, que són 443 libransas y llistas, comensant
des de número 1 fins a número 443 inclusive,
que de la quantitat que en virtut de ellas se paga
se’n ha donat crèdit a dit don Jaume Riusech,
pagador subrrogat de dits dos tèrsios, en los dits
sos comptes passats lo dit die de 30 de juny,
1680.
Més, dos llistas de pagaments y quinsa libransas
dels vestits y demés abillaments que lo dit senyor Jaume Riusech, pagador subrrogat, ha entregat a officials y soldats dels dits dos tèrsios,
del qual també se li ha donat crèdit en dits sos
comptes passats als 30 de juny, 1680.
Més, un plech de comptes y cartes enviat per los
receptors del donatiu voluntari de las vegarias
ab diffarents vegades als molt il·lustres senyors
deputats de llur orde.
Més, dos plechs de llistas en las quals estan continuadas las pagas y socorros se han librat als officials y soldats de dits dos tèrsios provinsials del
temps ha correguda la administració dels molt
il·lustres senyors deputats, ço és, en lo un que·s
del tèrcio del mestre de camp don Pedro Rubí,
que després fou del mestre de camp don Joseph
de Armangol, 8 llistas, so és: la dels officials majors, la de la companyia del mestre de camp, la
de la companyia del capità Joseph Prats y Fontanet, la de la compayia del capità Jaume Sucases, que després fou de capità don Miquel Ocanor y després del capità Joan Francisco Garsia,
// 262r // la de la companyia Gerònim Pastor,
que després fou del capità Felipe de Castro, la
de la companyia del capità don Francisco Grimau, que després fou del capità Joan Serrano, la
de companyia del capità don Valeri de Saleta,
que després fou del capità Joseph Peres, y la de
la companyia del capità don Francisco Vila, que
despés fou del capità don Jordi de Paguera. Y en
lo altre plech, també vuyt llistas: del tèrcio del
mestre de Camp don Rafel Capsir y Sans, que
després fou del mestre de Camp don Henrich
Descallar, ço és, la una dels officials majors, altre
de la companyia del mestre de Camp, altre de la
companyia del capità Joseph Ballaster, altre de

la companyia del capità don Gerònim Genares,
que després fou del capità Joan Lluís, altre de la
companyia del capità don Gaspar Montaner y
Sacosta, que després fou del capità Francisco
Aymerich, altre de la companyia del capità Jacintho Borgonyà, altre de la companyia del capità Miquel de Potau, que després fou del capità Francisco Bernoia, y altre de la compayia
del capità Sebastià Moga, que després fou del
capità Gerònim Coll.
Los quals llibres, llistas y demés papers sobredits
ha entregats a ses senyories lo dit Sagimon Noguera, estant consistorialment en la sala del
consistori, present jo, escrivà major del General
de Cathalunya, y presents per testimonis Jacintho Morató y Pau Sayol, verguers de ses senyories.
En aquest mateix die, per medi del síndich del
//263r // General, han enviat un paper de embaxada al excel·lentíssim senyor llochtinent y capità general del present Principat en resposta de
un paper que reberen de sa excel·lència en jornada de vint-y-dos de maig pròxim passat de
1682, ab lo qual demanà se li envien o entreguen a don Pedro Montaner las obligacions y
altres papers del donatiu voluntari que offeriren
las universitats de Catalunya en lo any 1676,
com més llargament en dit paper és de véurer,
lo qual és assí cusit, signat de lletra A, y lo paper
de embaxada de ses senyories és signat de lletra
B y del thenor següent:
«Excel·lentíssima senyor.
Los deputats y oÿdors del General del present
principat de Catalunya, en resposta del que vostra excel·lència és servit per a que entreguen a
don Pedro de Montaner a les obligacions y altres papers tocants al donatiu voluntari que oferiren las universitat de aquest Principat en lo
any 1676, diuen a vostra excel·lència que quant
se encarregà la conbransa y administració de dit
donatiu voluntari al consistori no se li entregaren altres papers més que una llista o memorial
de las quantitats en què se eran obligadas ditas
universitats, del què se havie cobrat y gastat de
ellas y del què en aquella ocasió restaven devent, sens que se li entregàs acte algú ni escriptura de obligació. Y que per quant hi havie algunas universitats que fins aleshores no se eran
obligades a quantitat alguna y corregué per
compte del consistori lo ajust de ellas, se reberen los actes de sa obligació // 263v // en poder
del escrivà major del General y present casa de
la Deputació, y foren las següents universitats:
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
263v i 264r del trienni 1680-1683.
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Primo, la universitat de Corbera, bisbat de Barcelona, se obliga en noranta-sis lliures, pagadoras ab tres anys, si tant durave la guerra, ço és,
32 lliures cada any.
Ítem, Santa Eulàlia de Provensana, àlias del
Hospitalet, en 300 lliures ab tres anys, ço és,
100 lliures cada any, si tant durave la guerra.
Ítem, Sant Pons, sufragània de Corbera, en 18
lliures ab tres anys, ço és, 6 lliures cada any, si
tant durave la guerra.
Ítem, Sant Saloni, en 300 lliures ab dos anys, ço
és, 150 lliures cada any, si tant durave la guerra.
Ítem, Palautordera, en 300 lliures ab dos anys,
ço és, 150 lliures cada any, si tant durave la
guerra.
Ítem, Santa Maria de Vilalba, en 30 lliures ab
tres anys, ço és, 10 lliures cada any, si tant durave la guerra.
Ítem, Sant Vicenç de Vilalba, en 60 lliures ab
dos anys, ço és, 30 lliures cada any durant la
guerra.
Ítem, Santa Coloma de Gramanet, en 60 lliures
ab tres anys, ço és, 20 lliures cada any, si tant
durara la guerra.
Ítem, Sant Culgat del Vallès, en 600 lliures, ço
és, 200 lliures cada any durant la guerra.
Ítem, Sant Pere de Rubí, en 150 lliures ab tres
anys, ço és, 50 lliures cada any durant la guerra.
Dels quals actes de obligació, si vostra excel·lència és servit, se’n etregaran còpia auctèntica,
prevenint a vostra excel·lència que quanta //
264r // lo consistori se exonera de la dita administració, essent finida la guerra, posa en mà de
vostra excel·lència altre llista o memorial de tot
lo que se havie cobrat en temps de dita administració, generalment de totas las universitats y
del què respectivament restave devent cada una
de ellas.
E poch après, tornat que és estat lo dit síndich,
ha fet relació en lo consistori de ses senyories
dient haver entregat a dit excel·lentíssim senyor
virrey lo sobredit paper de embaxada, y que sa
excel·lència li havie fet de resposta que lo mirarie.
Disapte, a XXX. En aquest die ha faltat en lo consistori de ses senyories lo il·lustre senyor deputat ecclessiàstich per causa de sa indisposició.
En aquest mateix die ha fet relació lo síndich a
ses senyories dient que ha donat recado als molt
il·lustres senyors concellers tinguessen memòria
de despatxar la relació y informa sobre lo fet de
las sensuras. Y respongueren que, donant lloch
las ocupacions y estiguessen desacupadas las
personas de la junta, ho tractarian.
a. a continuació un bitllet y una súplica transcrites a l’Apèndix 3, pàg. 1477.
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tiene de Marsella y passa por Cathalunya, y los
pertrechos de ferro, como són áncoras, manillas y
demás géneros que serán menester para dichas
galeras y pidieren los officiales reales de ellas. Por
lo qual he querido encargaros, como lo hago, que
en conformidad de lo que os dirá el duque de
Bournonville, mi lugarteniente y capitán General, que os entregará esta, permitáis extraer de
essa ciudad de Barcelona y demás partes y puertos
de esse Principado las cantidades arriba expressadas sin embaraso alguno y sin llevar drechos, respeto de ser para mi servicio, en que le reciviré de
vosotros. Dada en // 265v // Aranjuez, a XI de
mayo, MDCLXXXII. Yo, el rey.

Dimars, a II. En aquest die me han ordenat ses
senyories a mi, escrivà major del General, cusís
en lo present dietari una certificatòria del doctor en medicina Joan Vern ab la qual fa fe de
com la malaltia y indisposició de Joseph Blanch,
altre dels verguers de ses senyories, persevera,
per rahó de la qual està impossibilitat de poder
acudir a la obligasió de la servitut de son offici,
com en dita certificatòria és més llargament de
véurer, la qual és assí cusida, signada de lletra B.
Dimechres, a III. En aquest die me han ordenat
ses senyories a mi, scrivà major del General, cusís en lo present dietari un billet que han rebut
del excel·lentíssim senyor virrey, juntament ab
una real carta de sa magestat, Déu lo guarde, en
què havisa haver ajustat ab don Francisco de
Montserrat, marquès de Tamarit la provisió y
factoria general de las galeras de Espanya per
temps de sinch anys, que comensaren al primer
de janer del corrent any y finiran als derrers de
desembre 1686, encarregant a ses senyories
concedescan lo propi ús de diversas cosas que se
han de tràurer del present Principat per al sustento de ditas galeras, com tot més llargament
és de véurer de dita real carta, la qual és assí originalment cusida, y lo dit billet de sa excel·lència signat de lletra C y la dita carta de lletra D, y
del thenor següent:

Petrus Preses. Don Franciscus Izquierdo de Berbegal, secretarius. Vidit Xulve, regens. Vidit Pastor, regens. Vidit don Michael de Calba. Vidit
doctor Joseph Rull, regens.»
266r

«Ela rey.
Diputados. Haviéndose ajustado con don Francisco de Montserrat,b //265r // marqués de Tamarit, la provisión y factoría General de mis galeras
de España por tiempo de cinco años, desde primero de henero del presente hasta fin de diciembre de
mil seiscientos ochenta y seis, necessita sacar de
cada uno para el sustento y manutensión de dichas galeras de las ciudades de Barcelona y Tarregona y demás partes de esse Principado los generos
siguientes: dos mil y quinientas quarteras de habas, quatro mil cargas de vino, seiscientos quintales de tocino, tres mil quartales de aseyte, ocho mil
quintales de viscocho, o otras tantas quarteras de
trigo, cien cargas de vinagre, sietecientos quintales de xareia, doscientos y sinquenta quintales de
sevo, trescientos quintales de bacallaho, ciento y
sinquenta quintales de estopa, ciento y sinquenta
quintales de alquitrán, ciento y sinquenta quintales de brea, sinquenta quintales de cuerda de
munición, cien quintales de plomo, la cotonina
que fuere necessaria para velas de las galeras que
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
264v i 265r del trienni 1680-1683.
b. a continuació una certificació i un bitllet transcrits a
l’Apèndix 3, pàgs. 1477-1478.
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Dilluns, a VIII. En aquest die és tornat en lo
consistori de ses senyories lo doctor deputat ecclesiàstich.
Dimars, a VIIII. En aquest die me han ordenat ses
senyories a mi, scrivà major del General, cusís en
lo present dietari una relació del magnífich racional del General y present casa de la Deputació
aserca de aquells sinch censals: lo un, pensió 600
sous, pagador a deu de mars; altre, pensió 362
sous, pagador al primer de janer; altre, pensió
160 sous, pagador a 11 de abril; altre, pensió
1.500 sous, pagador a 3 de juny; y lo altre, pensió
784 sous 2, pagador als sinch de dit mes de juny,
que sortejà lo il·lustre don Joseph Meca y Cassador, lo trienni corrent oÿdor militar, en la extracció de censals per ses senyories feta als 25 de maig
proppassat y del corrent any 1682, la qual relasió
és assí cusida, signada de lletra A.
En aquest mateix die ha fet relasió en lo consistori de ses senyories don Gerònim Generes,
drassaner del General, de com havie regonegut
las obras de fuster del preu fet que se està fent a
la Drassana y ha vist que mestre Francesch Jové,
qui ha emprès una obra de fuster, ha cubert ja
los tres archs de ditas obras y té tota la fusta necessària en la dita Drasana per a acabar la dita
obra, y li apar que té feta ja la majoria de las
obras // 266v // que té obligació lo dit mestre
Francesch Jové.
Dimechres, a X. En aquest die ha faltat en lo
consistori lo molt il·lustre senyor deputat ecclessiàstich per sa indisposició.
En aquest mateix die lo síndich del General ha
fet relasió com ha entregat al molt reverent canceller los papers li havian entregat ses senyories
sobre lo fet de las bandas.

Divendres, a XII. En aquest die és tornat en lo
consistori de ses senyories lo il·lustre senyor deputat ecclessiàstich.
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Dilluns, a XV. En aquest die me han ordenat ses
senyories a mi, escrivà major del General, cusís
en lo present dietari una certificatòria feta ab
paper sellat, dada en Madrit a 25 de maig pròxim passat, don Francisco Izquierdo de Berbegal, del consell de sa magestat y son secretari en
lo Supremo de Aragó, ab la negociació y papers
del present principat de Cathalunya, la qual és
signada de lletra A y del thenor següent:
«Dona Francisco Izquierdo de Berbegal, del consejo de su magestad y su secretario en el Supremo
de Aragón.

muy servido Dada en Lerma, a VIII de mayo,
MDCX. Yo, el rey. Vidit don Didacus Clavero, vizecancellarius. Vidit don Joannes Savater, regens. Vidit Guardiola, regens. Vidit don Joseph
Bañatos, regens. Vidit, Monter, regens. Vidit don
Philipus Tallada, regens. Don Franciscus Gasol,
protonotarius.» Y assí mismo certifico que el dicho
registro se halla puesto que en la misma conformidad y con las mismas firmas data y referendada
se escrivió a los obispos y provinsiales siguientes: al
obispo de Lérida, al obispo de Tortosa, al obispo de
Gerona, al obispo de Celsona, al obispo de Elna, al
obispo de Vique, al obispo de Barcelona, a los canonges y cavildo de Urgel, sede vacante, al provincial de la orden de los Dominicos, al de los
Frasciscos, al de los //268r // Marcenarios, al de la
Compañía de Jesús, al de los mínimos, al de los
Agustinos, al de los Trinitarios, al de los Carmelitas, al de los Bernardos, al de los Benitos, al de
los Caputxinos. Y para que conste de ello donde
convenga de la presente de acuerdo del Consejo de
este día y a instancia de los diputados y oÿdores de
quentas del General de dicho principado de Cathaluña, firmada de mi mano y sellada con el sello secreto de su magestad, que està en mi poder,
en Madrid, a 25 de mayo de 1682. Don Francisco
Izquierdo de Berbegal. Lugar del sello.»

Con la negociación y papeles del principado de
Cataluña. certifico que en el registro intitulado
Curia quarto, del reynado del señor rey Phelipe
Tercero, que original está entre los papeles de la
secretaría de mi cargo, se halla registrada una
real carta dirigida al arzobispo de Tarragona
del tenor siguiente: «El rey. Muy reverendo en
Christo, padre arzobispo de nuestro consejo. Estando impuestos en essos mis Principado y condados los drechos que el General cobra y recibe en virtud de muchos y diversos privilegios reales y bullas
apostólicas por las justas causas y razones en ellas
contenidas que concedieron los summos pontífices
y los sereníssimos reyes, mis predecesores, de gloriosa memoria, se ha visto por la experiencia que así
los viejos como los nuevos drechos se menoscavan
cada día, y lo que se colige de esto es que esto sucede
por los fraudes que cometen, así los officiales que
los exigen como los que deven, procurando los unos
y los otros por medios y fines illícitos escusarse de
pagarlos. Y para obviar este abuso, que es muy
grande, se ha tomado // 267v // parezer de theólogos, cuya copia va con esta, en lo que declaran que
es contra conciencia el dejarse de pagar. Y para
que conste a todos los que delinquieren en esto, que
a más de las penas que las leyes tienen impuestas a
los que defraudan drechos y son en qualquiera
maneras consencientes y cómplizes en ello, incurren también en las penas de pecado mortal que
en dicho papel se dizen, me ha parecido embiárosle y encargaros mucho, como lo hago, advirtáis a
los curas y predicadores de vuestra diócesis que en
las ocasiones que les pareciere ammonesten a todos
sus feligreses la pena de pecado mortal en que incurren defraudando dichos drechos, encargándoles restituyan lo que huvieren ocultado defraudado y dejado de pagar de lo justo, que a más de que
será en servicio de Dios y bien de sus almas y vos
cumpliréis con vuestra obligación quedaré en ello

En aquest mateix die Ramon Mas, notari causídich, com a procurador del il·lustre don Joseph
Meca y de Cassador, en Barcelona populat, lo
trienni corrent oÿdor militar del General del
present Principat de Catalunya, com de sa procura consta en poder de Jacintho Borràs, notari
de Barcelona, a 2 de abril, 1664, de la qual ha fet
ocular ostensió, en dit nom, constituït personalment en lo consistori de ses senyories, ha jurat
com, havent fetas las diligènsias possibles en sercar los actes originals //268v // de aquells censals
y part de censals, que entre tots son sinch: un de
pensió 19 lliures, 12 sous,1/2, en lo mes de janer, en foli 274; altre de pensió 30 lliures, en lo
mes de mars, foli 418; altre de pensió 8 lliures en
lo mes de abril, foli 411, altre de pensió 7 lliures,
10 sous, en lo mes de juny, foli 772; y lo altre de
pensió 39 lliures, 4 sous, 2, en dit mes de juny,
foli 840, en què dit Joseph Meca sortejà en la extracció de censals per ses senyories feta als 25 de
maig proppassat, no hapogut trobar dits actes.

a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
266v i 267r del trienni 1680-1683.

En aquest mateix die, constituït personalment
en consistori de ses senyories Joseph Pasquets,
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En aquest mateix die ha faltat en lo consistori lo
molt il·lustre senyor deputat ecclessiàstich per
sa indisposició.
Dimars, a XVI. En aquest die és tornat en lo consistori de ses senyories lo molt il·lustre senyor
deputat ecclessiàstich.
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mestre sastre, de la present ciutat, ha renunciat
en mà y poder de ses senyories la facultat li
fonch donada a diset de mars pròxim passat de
poder fer y exercir lo offici de paller, la qual renunciació li és estada acceptada per ses senyories. Essent presents per testimonis Pau Sayol y
Jacintho Morató, verguers de ses senyories.
En aquest die mateix, constituït personalment
en lo consistori de ses senyories, lo molt il·lustre
senyor don Joseph Meca y de Casador, de present oÿdor militar, obtemperant a una deliberació per ses senyories presa lo die present, a la
qual me refferesch, per rahó de la fiansa feta per
don Federich Meca, pocessor de aquells sinch
censals, en què lo dit don Joseph Meca sortejà
en la extracció de censals per ses senyories feta
als 25 de maig proppassat a Joan Coll, ferrer,
oÿdor militar que fou en lo trienni 1623, lo
qual Coll, ferrer, junt ab sos condeputats és debitor al General en la quantitat de mil sinchcentas vint-y-sinch lliures, onse sous y un diner,
per sentèncias de visita de dit trienni 1623, feta
en 1626, fiansa per dit don Joseph Meca feta a
Lluís Canter y de Om, // 269r // oÿdor militar
que fou en lo trienni 1671, lo qual, junt ab sos
condeputats, segons lo llibre de Vàlues, foli
582, tenen continuat un dèbit a bé que no de
quantitat certa, per rahó de la contrafacció de la
aprehensió dels reals de vuyt apresos en la galera
patrona de la república de Gènova per haver deliberades pagar diffarents quantitats després de
quatre de maig 1672, en que·s féu la declaració
liquidació reservada sobre la querela de número
47, per so, fent aquestas cosas sens prejudici de
las primeras obligacions, ans bé, ajustant en
ellas ab thenor del present acte, lloha, approva,
ratifica y confirma la fiansa feta per dit don Federich Meca al dit Coll Ferrer y la per ell mateix
feta a dit Lluís Canter y de Oms, prometent que
sempre y quant tinga lloch la execució de las sobreditas querelas donarà y pagarà al General la
quantitat o quantitats que per rahó de aquellas
estarà obligat a pagar. Y per so atténdrer y complir ne obliga sa persona y béns com a deutes
fiscals y reals y ab jurament llargament. Essent
presents per testimonis lo magnífich Joseph
Sauleda, cavaller, en Barcelona populat; Joan
Ribes, notari públich de Barcelona, y Pau Sayol,
altre dels verguers de ses senyories.
Dimechres, a XVII. En aquest die Francesch
Jové, fuster, ha firmat àpoca a don Gerònim
Generes, drasaner del General, present, de la
quantitat de tres-centas lliures, moneda barcelonesa. Y són per consemblants que als nou del
corrent mes de juny ses senyories ne deliberaren
a dit don Gerònim Generes, drassaner, predit, a
effecte de què aquellas donàs y pagàs a dit Francesch Jové, fuster, per la segona paga de // 269v
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// la obra de fuster del preu fet de la Drassana.
Lo modo y paga és que aquellas té rebudas de
comptans en presència del scrivà major de dit
General y testimonis avall scrits, que són Jacintho Morató y Pau Sayol, verguers de ses senyories.

Dijous, a XVIII. En aquest die són vinguts en la
present casa y consistori de ses senyories ab embaxada, de part dels molt il·lustres senyors concellers de la present ciutat, los senyors doctor
Francesch Esprén, cavaller, y Francesch Pinyana, ciutedà honrrat de Barcelona, dient, de part
de dits senyors concellers, que estimaran molt a
ses senyories fossen servits de interposar-se ab lo
excel·lentísism senyor virrey per a que prohibís
la treta de blat y altres grans del present Principat respecte de la mala anyada, y que dit senyor
virrey volia tràurer-ne vuyt mil quarteras per
servey de las galeras de la esquadra de Espanya y
altres accidents que poden sobrevenir. E ses senyories respongueren que veurien lo que podie
fer y tornarien resposta a ses senyories.
Divendres, a XVIIII. En aquest die són anats ab
embaxada, de part de ses senyories, als molt
il·lustres concellers de la present ciutat Joseph
Sauleda, cavaller, y Joseph Cathà y Bertran, ciutedà honrat, dient que los molt il·lustres senyors
deputats, en consideració de la embaxada que
per part de dits senyors concellers los era estat
// 270r // reportada lo die de hair, havian mirat
los exemplars de la present casa de la Diputació
y assenyaladament las generals constitucions del
present Principat y havian trobat ésser-los
prohibit per generals constitucions lo interposar-se per la prohibició de treta de grans sinó és
en alguns casos particulars que ditas generals
constitucions disposan y que venint lo cas ab
molt gran gust serviran ses senyories a dits molt
il·lustres senyors concellers. E los dits senyors
concellers han respost que estimavan molt la
marsè los feyan ses senyories fessen lo que poguessen segons relació que los dits Sauleda y
Cathà poch après han fet a ses senyories en llur
consistori.
En aquest mateix die me han ordenat ses senyories a mi, scrivà major del General, cusís en lo
present dietari un paper que han rebut del molt
reverent canceller en resposta del que per part
de ses senyories li fonch enviat en jornada de
sinch de maig proppassat, lo qual paper és signat de lletra A y del thenor següent:
«Vista lo paper donat per los assessors de las dos
casas de la ciutat y Deputació dient que en las
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
269v i 270r del trienni 1680-1683.

conferèncias que se han tingut sobre lo paper
enviat a ditas casas sots data de 14 de febrer del
corrent any 1682, participant en ell un real orde
de sa magestat, Deú lo guarde, de 31 de desembre pròxim passat, ab lo qual fou servit manar
informar lo excel·lentíssim senyor llochtinent
general aserca dels medis que podien offerir-se
en la execució o suspensió dels reals ordes que
se havian donat sobre la divisió de las càthedras
de philosophia d’esta universitat // 270v // litterària, se suscita difficultat en las conferèncias
dels assessors de una y altre casa ab los consulents cridats per dit effecte, se oferí dificultat si
lo informe que han de fer las dos casas a la Real
Audiència ha de ser sobre la divisió de las càthedras de philosophia de dita universitat, perquè,
en tal cas, no se sab que sa magestat may hage
posat la mà y sobre dit punt hage recaygut decret algú, sobre lo qual poguessen ditas casas informar, axí que conclou dit paper que yo reporte al excel·lentíssim senyor llochtinent general y
tres salas per a què se declare sobre lo que han y
deuhen informar las dos casas. Y havent participat dit paper a sa excel·lència y Real Audipència
ha aparegut dir en resposta d’ell ser estada la
real intenció de sa magestat manar informàs sa
excel·lència de consell de las tres salas aserca
dels medis que podien oferir-se sobre la execució dels reals ordes en lo concernent a las provisions de las càthedras de Philosophia d’esta universitat litterària, ço és, que en las càthedras de
Philosophia d’esta universitat litterària, ço és,
que en las càthedras de thomistas votassen tant
solament los thomistas y en las càthedras no
thomistas votassen los no thomistas, conforme
en los antecedents reals decrets resta repetidas
voltas declarat y ordenat y al últim del real despach de 31 de desembre fa menció ab la formalitat de las paraulas: «aserca de la provisión de las
cáthedras hasta nueva orden mía». Y ab eixa
conformitat seran servidas las dos casas de informar a la Real Audiència, y en nom d’ella als dos
presidents y advocat fical patrimonial, lo que
se·ls ocurrirà representar sobre los medis que
se’ls oferiran si se han de executar o suspéndrer
losa// 271r // reals ordes de sa magestat aseca de
la provisió de ditas càthedras en la forma dalt
mensionada. Doctor Olaguer Montserrat, canceller.»

gestat per la provisió de dit offici, y la altra per a
dit excel·lentíssim senyor virrey també per a dita
provisió, en lo interim que sa magestat prenga
resolució. Las quals proposicions eo memorials
dels subjectes són assí cusits, signats de lletras A
y B. E poch aprés que és estat tornat lo dit síndich del General y present casa de la Deputació
ha fet relació en lo consistori de ses senyories de
com havia entregat los dits dos memorials a sa
excel·lència y que havia respost se’l miraria.
Dilluns, a XXII. En aquest die lo doctor Joan Vallès, prevere, constituït personalment // 271v //
en lo consistori de ses senyories, com a síndich y
procurador del molt il·lustre capítol de la Seu
de la present ciutat, consta de la procura en poder de Masià Marsal, notari públich de Barcelona y scrivà de dit molt il·lustre capítol als 27 de
setembre, 1680, de la qual rahó ocular ostensió,
en dit nom, ha jurat en mà y poder de ses senyories com havent fet lo dit molt il·lustre capítol
las degudas diligèncias en sercar lo acte de la
original creasió de aquell censal, de preu 249
lliures, 9 sous, en què sortejà en la extracció de
censals per ses senyories feta en lo any 1679, no
ha pogut trobar los dits actes.
En aquest mateix die me han ordenat ses senyories a mi, scrivà major del General, cusís en lo
present dietari una relasió del magnífich racional del General y present casa de la Deputació
aserca de aquells sinch censals: lo un, de preu
167 lliures, 2 sous, en lo mes de maig, foli 315;
altre, de preu 550 lliures, en lo mes de juliol, en
foli 345; altre, de preu 354 lliures, 2 sous, en dit
mes, foli 325; altre, de preu 54 lliures, en lo mes
de abril, en foli 495; y altre, de preu 497 lliures,
en lo mes de agost, foli 143, en que sortejà
dona Gerònima Dusay y Ramon Dusay, mare y
fill, en la extracció de censals per ses senyories
feta als 25 de maig proppassat del corrent any
1682, la qual relació és assí cusida, signada de
lletra A.
272r

Disapte, a XX. En aquest die, vaccant lo offici de
guarda ordinària del General del portal del Àngel de la present ciutat, altre dels compresos en
la real reserva de sa magestat, Déu lo guarde,
han enviat ses senyories, per medi del síndich
del General, al excel·lentísism senyor virrey, dos
proposicions de subjectes, la una per a sa maa. a continuació dos memorials transcrits a l’Apèndix 3, pàg.
1478.
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Divendres, a XXVI. En aquest die lo il·lustre senyor oÿdor militar és baxat en la Llotja del mar
de la present ciutat y en la casa del General y s’és
conferit en lo aposiento del receptor dels fraus
de aquella per a véurer los fraus se havian comesos en lo present mes de juny. Y se ha trobat
tant solament una cana, tres palms, tafetà doble
negra, après de casa Jacintho Anglada, sastre.
Disapte, a XXVII. En aquest die Jaume Arades,
valluter, arrendatari de la Bolla de Tàrrega y sa
col·lecta, trienni corrent, y Francesch Collell,
torsedor de seda, fermansa, ciutedans de Barcelona, detinguts en las càrcers de la present casa
de la Deputació com a debitors al General lo die
present en la quantitat de vuytanta-sis liures,

[ 1682 ]
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dos sous, a compliment de mil cent y nou lliures, dinous sous y un diner, degudas per rahó de
dit arrendament, convenen y en bona fe prometen la sobredita quantitat per tot lo mes de juliol primer vinent sens dilació ab salari de procurador, dins Barcelona deu sous y fora XX
sous, y per major tuició y seguretat de ditas cosas ne donan per fermansas a Ramon Carreras y
a Anton Riambau, valluters, los quals presents,
acceptant lo càrrech de dita fermansa y prometent junt ab dits sos principals estaran tinguts
obligats a las cosas sobraditas, // 272v // lo que
prometen cumplir tant principals com fermansas tot lo sobredit ab totas obligacions amb
scriptura de ters obligant de sas personas y béns
y de quiscú de elles assolas com a deutes fiscals y
reals y ab jurament. Essent presents per testimonis Joan Ribes, notari públich de Barcelona,
y Vicens Gaverró, scrivà.
Dilluns, a XXVIIII. En aquest die han fet relació
en lo consistori de ses senyories los magnífichs
assessors y advocat fiscal del estat de las causas
se fan devant lo consistori de ses senyories, y la
dita relació han fet lo die present per no haver-la
poguda fer lo més passat per ocasió de feriats y
negocis de la present casa.
Dimars a XXX. En aquest die lo doctor Francisco
Muntaner y Pérez, regint lo offici de síndich del
General de Catalunya, ha fet relació de com en
dit die ha donat recado a sa excel·lència suplicant-li, de part de lo molt il·lustre consistori, fos
servit entregar còpia de la carta que sa magestat,
Déu lo guarde, li havia scrit manifestant las rahons perquè los processos originals de la visita
general no devien entregar-se, a effecte de què
restàs justificada la real cartaa // 273r // que lo
molt il·lustre consistori havie merescut de sa
magestat per medi de sa excel·lència.
Al qual ha respost sa excel·lència que no tenia
orde de sa magestat entregar còpia de dita real
carta, però que entregaria en escrits las rahons
contengudas en aquella, com en effecte foren
per sa excel·lència en scrits entregadas, que són
las que se insertan ab la present relació, que és
signat de lletra A.

Dijous, a II. En aquest die, constituhit personalment en lo consistori de ses senyories lo magnífich senyor Ramon Dusay y de Aragall, donsell,
en Barcelona domiciliat, com a procurador de la
noble dona Hyerònima Dusay y de Aragall, viuda del magnífich Galceran Dusay, quòndam,
donsell, en Barcelona domiciliat, sa mara, com
de sa procura consta en poder de Francesch Folguera, notari públich de Barcelona, al primer
del present y corrent mes de juliol, la qual és assí
cusida, signada de lletra A, en dit nom, obtemperant a una deliberació per ses senyories presa
a 30 de juny proppassat, a la qual me reffaresch,
per rahó de la fiansa feta per Guillem Pere Dusay, pocessor de aquells sinch censals en què
dita Gerònima Dusay sortejà en // 273v // la extracció de censals per ses senyories feta als 25 de
maig proppassat al molt il·lustre senyor don
Pere de Magarola, deputat ecclessiàstich que
fou en lo trienni 1623, lo qual don Pere de Magarola, junt ab sos condeputats y debitor al General, en virtut de sentèncias de visita de dit
trienni 1623, feta en 1626, ço és, sobre la querela de número 18 de dita visita, en la quantitat
de 1.001 lliures, 11 sous, y sobre la querela de
número 31, en la quantitat de 434 lliures, y en
altres quantitats que no són líquidas, per ço,
fent aquestas cosas, sens prejudici de las primeras obligacions, ans bé, ajustant en ellas ab thenor del present acte, en dit nom, lloha, aprova,
ratifica y confirma la fiansa feta per dit Guillem
Pere Dusai a dit il·lustre don Pere de Magarola,
prometent que sempre y quant tinga lloch la
execució de las sobreditas querelas donarà, pagarà al General la quantitat o quantitats que per
rahó de aquellas estarà obligat a pagar. Y per so
atténdrer y cumplir ne obliga la persona y béns
de dita sa principal com a deutes fiscals y reals,
no emperò los propris, y ab jurament llargament. Essent presents per testimonis Joan Ribes, notari públich de Barcelona, y Francesch
Païssa, verguer de ses senyories.

Dimechres, al primer de juliol, MDCLXXXII. En
aquest die me han ordenat a mi, scrivà major del
General de Catalunya, cusís en lo present dietari una carta del magnífich deputat local del General de la ciutat de Tarragona, que·s assí cusida, signada de lletra B.

Divendres, a III. En aquest die, constituït personalment en lo consistori de ses senyories, lo
magnífich senyor Ramon Dusay y Aregall, donsell, en Barcelona domiciliat, com a procurador
de la noble dona Gerònima Dusay y Aregall, sa
mare, com de sa procura consta en poder de
Francisco Fàbregas, notari públic de Barcelona,a //274r // al primer del present y corrent mes
de juliol, de la qual ha fet ocular ostensió, en dit
nom, ha jurat en mà y poder de ses senyories
com, havent fetas las degudas diligènsias dita sa
principal en sercar los dites de las originals creacions de aquells sinch censals: lo un, de preu
167 lliures, en lo mes de maig, foleo 346; altre,

a. a continuació tres cartes i una procura transcrites a
l’Apèndix 3, pàgs. 1478-1479.

a. a continuació una requisició i una súplica transcrites a
l’Apèndix 3, pàgs. 1479-1480.
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de preu 550 lliures, en lo mes de juliol, foli 355;
altre, de preu 354 lliures, 1 sou, en dit mes de
juliol, foli 325; altre, de preu 54 lliures, en lo
mes de abril, foli 495; y altre, de preu 497 lliures, en lo mes de agost, foli 143, en què sortejà
en la extracció de censals per ses senyories feta a
25 de maig proppassat, y no ha pogut trobar
aquells.
En aquest mateix die me han ordenat ses senyories cusís en lo present dietari una requesta presentada al senyor Joseph de Ros, donsell, en la
ciutat de Gerona domiciliat, junt ab lo acte de la
presentata al peu de dita requesta, la qual és assí
cusida, signada de lletra A.
En aquest mateix die Pau Matas y Bertran, tauler del General de la vila de Aulesa de Montserrat, present en consistori, ha renunciat lo dit offici de tauler en mà y poder de ses senyories. E
ses senyories han acceptat aquella havent-los
constat primer com lo dit Matas no era debitor
al General, com de la certificatòria del magnífich racional és de véurer, la qual és assí cusida,
signada de B, si y de aquella manera que per capítols de Cort los és lícit y permès. Essent present per testimonis Pau Sayol y Francisco Païssa,
verguers de ses senyories.
En aquest mateix die me han ordenat ses senyories a mi, // 274v // scrivà major del General, cusís en lo present dietari una certificatòria del
doctor en medicina Pau Sabater ab la qual fa fe
de com la malaltia y indisposició de Francisco
Toldo, guarda ordinària del General, persevera,
y per rahó de la qual està impossibilitat de poder
acudir a la obligació de la servitut de son offici,
com en dita certificatòria és més llargament de
véurer, que·s assí cusida, signada de lletra C, a la
qual se ha relació.
Disapte,a IIII. En aquest die ha fet relació lo síndich del General als il·lustres senyors de com ha
donat recado a sa excel·lència de orde de ses seyories suplicant-li fos servit de provehir lo interim del offici de guarda del portal del Àngel per
la falta que feya de no haver-hi official qui
col·lectava los drets del General, al que respongué sa excel·lència que ho faria.
Dilluns, a VI. En aquest dia, constituhit personalment en lo consistori de ses senyories lo doctor Joan Quadras, procurador fiscal del General
de Catalunya, ha fet relació com lo die sinch del
corrent mes lo magnífich doctor Balthasar Fitor
donà hora a dit procurador fiscal per a què
avisàsa // 275r // al magnífich advocat fiscal del
a. a continuació una certificació transcrita a l’Apèndix 3,
pàg. 1481.
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General de Catalunya per a què lo dilluns pròxim vinent, que comptàvem lo die sis, anàs a informar per la causa que los conjúdices de la visita real pròxim passada aportan contra lo
procurador fiscal del General, assenyalant la
hora set del matí de dit die, y per dit informa. Y
dit procurador fiscal se conferí en la casa de dit
magnífich advocat fiscal, que és lo doctor Raphel Llampillas, entre la una y las dos de la tarda
del die sinch del corrent mes, avisant lo anàs a
informar a dits magnífichs jutges. Y per dit effecte se trobàs en casa lo magnífich Balthesar Fitor, y dit magnífich doctor Rafel Llampillas respongué que no tenia cosa particular per a la
qual tingués de anar a informar, y que tot lo que
tenian que dir ja·u tenia deduhit en procés. Y no
obstant dita resposta dit procurador fiscal se és
conferit a la sobredita hora en casa de dits magnífichs jutges que són lo doctor Olaguer Timboní y Joseph Pujadas, los quals han aguardat
tocassen las vuyt horas. Y aquellas ohidas se són
disgragats, sens haver·i acistit lo magnífich doctor Rafel Llampillas, advocat fiscal del General.
Dimecres, a VIII. En aquest die me han ordenat
a mi, scrivà major del General, cusís en lo present dietari una certificatòria del doctor en medicina Phermí Pual, ab la qual fa fe de com la
enfermedat de Joseph Gil, guarda ordinària de
la Bolla de Barcelona, persevera com altres vegadas ja té fetas altres certificatòrias, impossibilitat en poder //275v // acudir a la obligació de la
servitut de son offici, com més llargament en ditas certificatòrias són de véurer, que·s assí cusida, signada de lletra A, a la qual se ha relasió.
Dijous, a VIIII. En aquest dia, constituhit personalment en lo consistori de ses senyories, lo
magnífich Jacinto Blanch, doctor en medicina,
com a procurador de la il·lustre abadessa y convent de Jerusalem de la present ciutat, com de
sa procura consta en poder de Jaume Rondó,
notari de Barcelona, als 7 de maig, 1681, de la
qual ha feta ocular hostensió, en dit nom, ha jurat com havent feta dita sa principal las degudas
diligèncias en sercar lo acte de la original creació
de aquell censal de hont se devalla la part del
censal, de preu y proprietat 6.250 lliures y pensió 5.000 sous, que tots anys als primer de setembre rebian sobre dit General, en què foren
extretas en la extracció per ses senyories feta a
25 de maig proppassat, y no han pogut trobar
aquell.
En aquest mateix die lo doctor Francisco Montaner, subrrogat en lo offici de síndich del General, ha fet relació que ha donat recado als
molt il·lustres senyors concellers de la present
ciutat de part del molt il·lustre consistori fossen
servits ses senyories entregar lo informe per lo
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fet de las censuras, per ser de molta conveniència, tant a la Generalitat com a la present ciutat,
per evitar los abusos y fraus se feyan tots los
dies. Al que han respost que per las moltas obligacions tenian y per tenir ocupades las personas
de la junta en diffarents graves matèrias no se
havia pogut péndrer resolució sobre dit fet ni
menos ajuntar ditas personas per dit negoci, no
obstant ho tenian molt present. Però que fora
de esta semmana farian tota diligènsia pera //
276r // ajuntar ditas personas y tractar de la matèria.
En aquest mateix die me han ordenat a mi, scrivà major del General, cusís en lo present dietari
una súplica presentada per lo doctor Francisco
Pujadas junt ab la resposta de ses senyories, la
qual és assí cusida, signada de lletra B.
Dissapte, a XI. En aquest die Pau Sayol, altre
dels verguers de ses senyories, ha fet relasió com
als dos quarts per a las dotse és anat per tota la
present casa junt ab sos companys y ha regonegut y cridat en la forma acostumada a Isidro
Riembau, procurador dels administradors de la
causa pia de Pau Ferran, quòndam, cavaller, que
comparagués en lo consistori de ses senyories
per a asistir en la extracció de jutjes que se ha assignat per lo dit present en la causa del procurador fiscal del General contra dits administradors, y que dit Isidro Riembau no se ha trobat
en tota la present casa.
Dilluns, a XIII. En aquest die, a las quatre horas
de la tarda, són vinguts a la // 276v // present
casa y se juntaren en lo consistori de ses senyories, convidats primer per orde de ses senyories,
los senyors doctor don Daniel Sayol y doctor
Rafel Baró canonges de la Seu de Barcelona,
don Anton de Camporrells, cavaller del hàbit de
Sant Jaume de la Espasa, don Joseph Ferrer y
Granollachs, als quals, per orde de ses senyories,
los són estats llegits uns papers fahents per al informe que se demana per orde de sa magestat,
Déu lo guarde, acerca lo negoci de la universitat
literària de la present ciutat. Y després de haver
estat junts los dits senyors y consultada la matèria un bon rato se són disgregats, havent resolt
conferir la matèria ab los senyors nomenats per
part de la ciutat.
Dimars, a XIIII. En aquest die, convidat primer
per orde de ses senyories, són vinguts en la present casa y se ajuntaren en lo consistori de ses
senyories los sobredits senyors que vingueren lo
die de ahir juntament ab lo doctor micer Miquel Grimosachs y Joseph Catà y Bartran, ciutea. a continuació una certificació i una súplica transcrites a
l’Apèndix 3, pàg. 1481.
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dans honrats de Barcelona, per a consultar ab
las personas nomenadas per part de la present
ciutat de Barcelona los papers fahents per al sobredit informe acerca lo negoci de la universitat
literària. Y després de estar junts, vingueren per
part de dita present ciutat los senyors doctor
Francisco Exprer, don Joseph Vilana, Francisco
Taverner, y lo doctor micer Lluís Roger, foren
rebuts los dits senyors per los officials de la present casa al cap de la escala, y encaminant-se per
lo terraplè dels tarongers isqueren de la sala del
consistori las sobreditas personas que se trobaven juntas per part de sas senyories, y reberen
los dits senyors que venian per part de la ciutat
fins al restillo de ferro qui entra al últim terraplè, qui dóna a la dita sala del consistori. Y
després de fetas las degudas cortesias se // 277r
// assentaren, ço és, de cara a las portas del terraplè los senyors que vingueren per part de la
dita present ciutat y de espatllas a ditas portas
los senyors convidats per part de ses senyories,
los quals feren llegir per mi, escrivà major del
General, los sobredits papers fahents per dit informe. Y los dits senyors vinguts per part de la
ciutat digueren que tenian de conferir los dits
papers ab los molt il·lustres senyors concellers.
Foren-los entregats per dit effecte y encontinent se alsaren uns y altres. Los de la ciutat foren acompanyats de la mateixa manera que
quan vingueren y los dits senyors convidats per
part de ses senyories feren relació al molt il·lustre consistori, que estave junt en la antesala de
la sala del consistori, devall del docer, y en la
màtexa forma que està en dita sala del consistori, de tot lo sobredit. Y feta la sobradita relació
se disgregaren tots, axí sas senyories com los
dits senyors.
Dijous, a XVI. En aquest die se ajuntaren en la
present casa, convidats primer per orde de ses
senyories, los senyors que se ajuntaren en ella lo
die de catorse del corrent. Y després d’estar
junts, enviaren un recado per medi de un verguer de la present casa a las personas a qui està
comès regonéxer los papers que se han format
per al uniforme que se ha de fer a sa magestat,
Déu lo guarde, sobre los fets de la // 277v // universitat literària de la present ciutat per saber si
dits senyors estaven junts en la casa de dita present ciutat. Y després de ésser tornat lo dit verguer y haver fet relació que dits senyors estaven
junts, són anats los de la present casa en la dita
de la ciutat per a conferir la sobredita matèria. Y
al cap de un rato tornaren a la present casa y feren relació a ses senyories que encara no se acabat de péndrer resolució en dit negoci.
En aquest mateix die han rebut ses senyories los
memorials de las insiculacions de deputats y
ohidors dels officis, los quals memorials ha en-

tregats lo síndich del General, avent-los-hi donats Balthesar Oriol et Marcer, scrivà de manament y secretari de la província, y per orde de
ses senyories són assí cusits, signats de lletras A y
B.
Divendres, a XVII. En aquest die se ha feta extracció de insiculadors per insicular los llochs
vaccants de deputats y ohidors del General de
Catalunya fins al 31 de mars pròxim passat,
conforme en lo memorial que·s assí cusit en jornada de hair. Y essent estat extret en altre de
dits insiculadors per lo estament real lo doctor
micer Maurici Rechs y Gallart, de present conseller segon de la present ciutat, venint a asistir
en lo acte de dita insiculació, fonch rebut per
los officials de la present casa fins al replà de al
escala que puja a ella y per los senyors ohidors
ecclessiàstich y real, ab verguers ab massas altas,
fins al cap de la dita escala, y los demés consistorials lo reberen a la porta de la Salaa // 278r //
dels Reys qui ix al terraplè. Posaren-lo al mitg
dels senyors deputats ecclessiàstich y militar,
passaren davant los demés senyors consistorials
y tots los acompanyaren a la porta de la antesala
de la sala del consistori, a hont se juntan los senyors insiculadors. No passaren més avant accepto los dos senyors oÿdors ab las massas, que
entraren fins a dita antesala, y los senyors deputats no per a tenir lo llibre de Ànima a la Sala
dels Reys. Y al tornar-se’n dit senyor conseller
fonch acompanyat de la mateixa manera que
fonch rebut. Y volent assentar-se lo dit senyor
conceller al cap de la taula ab cadira de vallut
presidint als senyors ecclessiàstichs y demés senyors insiculadors, inseguint los exemplars de la
present casa, y particularment lo de quinse de
juliol, 1671, protestaren los senyors insiculadors ecclessiàstichs que lo present acte no fos
tret en conseqüència en prejudici de dit estament ecclessiàstich, axí en precehir a dit estament ecclessiàstich com en lo votar primer y
séurer en cadira de vallut, estant assentats en cadira de vaqueta de mascòbia. Protestaren també
los insiculadors militars, per ésser dit senyor
canceller del estament real, axí en lo assiento ab
cadira de vallut com en lo votar primer. Y los insiculadors del estament real també protestaren
en lo assiento ab cadira de vallut. Y los dits senyors insiculadors militars y reals protestaren als
ecclessiàstichs que lo present acte no fos tret en
conseqüència, per no estar assentats interposadament, com pretenen. Y seguidament, fonch
promoguda qüestió entre fra don Feliciano Sayol, comanador de Sant Joan, de una, y fra
Francisco de Balleró, religiós del orde de Sant
Benet, // 278v // de altra, serca de qui havia de

precehir dit acte de insiculació. Y fonch aconsellat, per los magnífichs assessors y advocat fiscal
de la present casa, de què se sortejàs la sobredita
pretensió, y havent convingut dits comanador
de Sant Joan y religiós de Sant Benet al aconsellat per dits assessors, sortejaren dita precedència, y tocà la sort al comanador de Sant Joan,
com en effecte precehí. Y no obstant lo dit conveni protestà lo dit religiós de Sant Benet que lo
present acte no fos tret en conseqüència en prejudici de sa religió. Y seguidament los dits dos
religiosos de Sant Joan y Sant Benet protestaren
al ardiaca y canonge Pere Carreras, altre de dits
senyors insiculadors, que lo precehir-los en lo
assiento y votar lo dit ardiaca Carreras en lo present acte no fos tret en conseqüència, en prejudici de ditas sas respective religions. Y després lo
dit ardiaca Pere Carreras respongué a la sobredita protesta que encara que fos insiculador, un
gran creu de la religió de Sant Joan pretendria
precehir-lo en lo dit acte. De totas las quals cosas me han requirit llevàs acte. Essent presents
per testimonis Salvador Golerons, notari real
col·legiat, y Joan Ribes, notari públich de Barcelona.
En aquest mateix die me han ordenat ses senyories a mi, scrivà major del General, cusís en lo
present dietari sis decrets despedits en deguda
forma de Cancilleria perquè diffarents nobles
sian insiculats com a mossèn, y un altre decret
en què es corregeix lo nom de un insiculat. Los
quals decrets sóna //279r // assí cusits, signats de
números 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.
Disapte, a XVIII. En aquest die me han ordenat
ses senyories a mi, scrivà major del General, cusís en lo present dietari un memorial que han
enviat a sa magestat, Deú lo guarde, aserca un
real privilegi los és estat presentat, dat en Madrit als 4 de juny pròxim passat, en què proveheix sa magestat lo offici de guarda del General
del portal del Àngel de la present ciutat, lo qual
memorial és assí cusit, signat de lletra E.
Dilluns, a XX. En aquest die s’és partit de la present ciutat lo il·lustre senyor deputat real per
afers seus propris.
279v

a. a continuació dos decrets transcrits a l’Apèndix 3, pàgs.
1481-1484.
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Divendres, a XXIIII. En aquest die lo reverent
prevere fra Hierònim Conill, religiós de la orde
de Sant Domingo de la present ciutat, constituït personalment en lo consistori de ses senyories com a procurador del reverent prior y convent de Santa Catharina màrtir de la present
ciutat, consta de sa procura en poder de Joseph
Güell, notari públich de Barcelona, als 21 de
a. a continuació set decrets transcrits a l’Apèndix 3, pàgs.
1485-1488.

[ 1682 ]

[ 1682 ]

maig pròxim passat del present y corrent any
1682, de la qual ha fet ocular ostensió, en dit
nom ha jurat com havent fetas las degudas diligènsias lo dit prior y // 280r // convent en sercar los actes de la original creació de aquell censal de preu 1.400 lliures en que sortejà lo prior y
convent en la última extracció de censals per ses
senyories feta als 25 de maig pròxim passat, no
ha pogut trobar los dits actes.

General, com hapar ab la certificatòria feta per
lo magnífich racional de la present casa de la
Deputació que·s assí cusida, signada de lletra B.
Han acceptat la dita renunciació si y en quant
per capítols y actes de Cort los és lícit y permès,
essent presents per testimonis Jacinto Morató y
Pau Sayol, verguers de ses senyories.a
281r

Dissapte, a XXV. En aquest die Francisco Pinyana, altre dels arrendadors del General lo trienni
corrent, fermà àpocha als molt il·lustres senyors
deputats del General de Catalunya, encara que
absents, que en lo modo avall escrit li han entregadas dos romanas de ferro, la una gran y la altre petita, junt ab sos pilons de bronse, ab quiscuna ab las armas del General, ço és, la gran que
s·i poden pesar vint-y-un quintar y tres robas, y
la xica fins a sis quintars, dos robas y mitja, a fi y
effecte de què aquellas dit Pinyana entregue al
magnífich deputat local del General de la ciutat
de Tarragona, perquè dit deputat local entregue al official del General eo a dits arrendataris a
qui espectia per poder pesar las robas que arriban en dita ciutat de Tarragona. Lo modo de la
entrega de ditas dos romanas és que aquellas
confessa haber rebudas en presència o per mans
del escrivà major y testimonis avall escrits. Essent presents per testimonis Jacint Morató y
Pau Sayol, verguers de ses senyories.
280v

Dilluns, a XXVII. En aquest die ha fet relació lo
doctor Francisco Montaner, subrrogat en lo offici de sindich del general, com de part del molt
il·lustre consistori ha donat recado als molt
il·lustres senyors concellers de la present ciutat,
fent-los memòria fossen servits péndrer resolució en lo informe sobre lo fet de las censuras per
lo qual estave suspès dit negoci. Al què han respost que vuy creyan restarian deslliurats de la
ocupació tenian dels arrendaments dels drets de
la ciutat, y que quant antes tractarian sobre dit
fet que ja tenian previngudas personas per la
junta que se havia de tractar dit fet.

Dimars, a XXVIII. En aquest die és baxat lo il·lustre senyor oÿdor militar a la Llotja del mar de la
present ciutat y s’és conferit en la casa del General y en lo aposiento del receptor dels fraus de
aquella per a véurer los fraus se havian comesos
en lo present y corrent mes de juliol. Y se han
trobats los següents:
Primo, una pessa de vintena blanca cap y cua,
hapresa de casa mestre Castells, sastre.
Ítem, catorse canas de cadissos.
Ítem, tres canas de escot.
Ítem, una cana, dos palms, groguets.
Ítem, sexanta-vuyt canas y un palm arbatges.
Ítem, una cana, tres palms, cotonina.
Ítem, sexanta-una cana, sinch palms, arbatges.
Ítem, sinquanta-sinch canas y sis palms groguets.
Ítem, catorse canas drap, setse de Franca, y és
veritat que sols ne ha entregadas dotse canas y
quatre palms, com consta del acte de la aprehensió fet lo die de la aprehensió.
Ítem, vint-y-vuit canas, tres palms, barragants.
Ítem, vint-y-nou canas escots.
Ítem, una cana y quatre palms cadissos estrets.
Las quals robas foran apresas en frau de la Bolla
de la botiga de Joan Batista, vivers.
Ítem, un plegador ab vint-y-dos palms y mitg
de alafaya texida, y per a texir sinch canas, dos
palms, apresas de casa Joan Serra y Seguí, velluters.
Ítem, unas faldillas de escot negras y un gipó,
haprès de casa Pere Via, sastra.
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En aquest mateix die, constituït personalment
en lo consistori de ses senyories lo magnífich
Gerònim Cellarès, en quiscun dret doctor, en la
present ciutat de Barcelona populat, com a procurador de Esteve Ribes, negociant, tauler del
General de la vila de la Bisbal, col·lecta de Gerona, com de sa procura consta en poder de Ignasi Gonach, notari públich, en dita vila de la Bisbal habitant, als 30 de juny pròxim passat, la
qual és assí cusida, signada de lletra A, y en dit
nom, ha renunciat lo dit offici de tauler de dita
vila de la Bisbal pure y líberament, en mà y poder de ses senyories, restant certificats que lo dit
Esteve Ribes, tauler predit, no era debitor al
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Divendres, a XXXI. En aquest die me han ordenat ses senyories a mi, scrivà major del General,
cusís en lo present dietari quatre relacions del
magnífich racional del General y present casa de
la Deputació: la una, acerca de aquell censal,
pensió sinquanta sous y onse diners, pagador als
21 de juliol, que sortejà Joan Bonaventura de
Gualbes y de Copons en la extracció de censals
per ses senyories feta als 25 de maig més proppassat, la qual és signada de número 8; la altre,
acerca de aquell censal de penció 200 sous, pagadora en lo mes de mars, que sortejaren en los
pobres presos dels càrcers de la present ciutat en
la dita extracció de 25 de maig, la qual és signada de número 9; la altre, acerca de aquell censal
a. a continuació una procura i una certificació transcrites a
l’Apèndix 3, pàg. 1488.

de pensió 600 sous, pagador al primer de abril,
que sortejà Maria Eulària Quintana y Fàbregas
en la dita extracció de 25 de maig, la qual és signada de número 10; y la altre, acerca de aquells
dos censals, tots dos de pensió 500 sous, pagadors als 31 de juliol, que sortejaren Joseph Sala
y Graell, usufructuari, y Theresa Sala y Cererols,
proprietària, en la dita extracció de 25 de maig,
la qual és signada de número 11.a

Agost
282r

Diumenge, a II. En aquest die me han ordenat
ses senyories a mi, scrivà major del General, cusís en lo present dietari una requesta presentada
a Joan Bonaventura de Gualbes y de Copons a
instància del procurador fiscal del General, lo
acte de la qual és assí cusit, signat de lletra A y
del thenor següent:
«Noverintb universi quod anno a Nativitate Domini millessimo sexcentessimo octuagessimo secundo, die vero secunda mensis augusti eiusdem
anni intitulata, presente et ad hec vocato atque
requisito Bartholomeo Llobet, scriptore substituto,
sub me Joanne de Argila, secretario et scriba
maiore Generalis principatus Catalonie, et presentibus eciam Bernardo de Vilasatra, domicello,
Petro Barber, agricola parrochia Sancti Vincencii de Sarriam, diocessis Barchinone, et Bartholomeo Llobet, scriptore, pro testibus ad ista vocatis
specialiter et assumptis doctor Joannes Quadras,
fisci procurator generalis Catalonie, constitutus
personaliter coram et ante presenciam reverendi
Pauli Terrades, presbiteri, in Sede Barchinone
beneficiati, uti procuratoris domini Joanni Bonaventura de Gualbes y de Copons, domicelli,
personaliter reperti, intus curiam ecclessiasticam
scitam in presenti civitate Barchinona coram
Sede Barchinona et intus pallatium episcopalem,
qui dicto nomine eidem obtulit seu presentavit et
seu per me, dictum substitutum, obtulere et presentare, publice petiit et requisivit quandam in
scriptis requisicionis scedulam thenoris sequentis:
«Molt bé sap y ignorar no pot vostra mercè, senyor Joan Bonaventura de Gualbes, etcètera.»
Inseratur et cetera. Copia cuius eidem tradidit et
liberavit quam accepit et penes // 282v // se retinuit quaquidem papiri requisicionis scedula sic
ut predicitur oblata et presentata, illico dictus reverendus Paulus Terrades, dicto nomine, verbo
respondendo dixit quod retinebat sibi terminum
iuris ad respondendum. De quibus ita per actis,
gestis atque secutis illico dictus Joannes Quadras
dicto domine petiit et requisivit fieri et tradi
a. a continuació una relació i una requesta transcrites a
l’Apèndix 3, pàgs. 1488-1489.
b. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
281v i 282r del trienni 1680-1683.
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unum et plura publicum seu publica consimilia
instrumenta, per me, dictum et infrascriptum
scribam maiorem, que fuerunt acta Barchinona,
sub die, anno, mense et loco predictis, presente
dicto scriptore jurato sub me, dicto Joanne de Argila, scriba maiore, et presentibus eciam testibus
presentis ad premissa vocatis specialiter et assumptis pro ut superius continetur.»
Dilluns, a III. En aquest die me han ordenat ses
senyories a mi, scrivà major del General de Catalunya, cusís en lo present dietari una requesta
presentada a Maria Eulària Quintana a instància
del procurador fiscal del General, lo acte de la
qual és signatde lletra B y del thenor següent:
«Noverint universi quod anno a Nativitate Domini millessimo sexcentessimo octuagessimo secundo, die vero tercia mensis augusti eiusdem
anni intitulata, presente et ad hec vocato atque
requisito Bartholomeo Llobet, scriptore substituto,
sub me Joanne de Argila, secretario et scriba
maiore Generalis principatus Catalonie, et presentibus eciam Joanne Darder et Isidro Vila, sacra theologia professoribus, et Bartholomeo Llobet,
scriptore Barchinone, degentibus pro testibus ad
ista vocatis specialiter et assumptis doctor Joannes
Quadras, fisci procurator Generalis Catalonie,
constitutus personaliter coram et ante presenciam Eulaliaa // 283r // Quintana et Fabregas,
uxori Josephi Quintana, civis honorati Barchinona, personaliter reperta et adinventa intus domos
propria habitacionis sua, quas fovet in presenti
civitate Barchinone, in vico vocato dels Banys,
qui dicto nomine eidem obtulit seu presentavit et
seu per me, dictum substitutum obtulere et presentare, publice petiit et requisivit quandam in
scriptis requisicionis scedulam, thenoris sequentis:
«Molt bé sap y ignorar no pot vostra mercè, senyora Maria Eulària Quintana y Fàbregas, muller de Joseph Quintana, ciutedà honrrat de
Barcelona, com en la extracció dels censals feta
per los molt il·lustres senyors deputats y oÿdors
de comptes del General de Catalunya del trienni 1680, en jornada de 25 de maig, 1682, inseguint lo disposat en la concòrdia feta entre lo
molt il·lustre consistori dels senyors deputats y
oÿdors de comptes del General de Catalunya,
de una, y los acrehedors censalistas de dit General, de part altre, sortejà vostra mercè en un censal de preu 600 lliures y pensió 600 sous, pagador al primer de abril, que tots anys rebie sobre
lo General de Catalunya en dita jornada, en virtut de la qual extracció se digueren y escrigueren en la taula dels comuns depòsits de la present ciutat de Barcelona a vostra mercè en
lluÿció, quitació y extinció del sobredit censal
a. a continuació un acte de presentació transcrit a l’Apèndix
3, pàg. 1489.

[ 1682 ]

[ 1682 ]

per los il·lustres senyors deputats y oÿdors de
comptes de dit General 600 lliures a solta del
scrivà major de la casa de la Diputació, la qual
partida fonch intimada a vostra mercè. Y axí
mateix sap y ignorar no pot vostra mercè com
per la relasió feta per Joan Baptista Reverter,
ciutedà honrat de Barcelona, subrogat en lo offici de racional y arxiver de la present casa de la
Diputació, als senyors diputats y oÿdors als 27
de juliol 1682, estigué dit censal embrasat y
obligat a la solució de una partida a dit General
deguda per mossèn Miquel Joan Amat, cavaller
y scrivà de manament, possessor que fou de dit
censal, que pren summa de 350 lliures, per las
causas y rahons contengudas y expressades llargament en dita relació, la qual se troba en lo
dietari del trienni // 283v // 1680, sots jornada
de 31 de juliol, 1682, còpia de la qual se presenta y entrega a vostra mercè. Per lo que lo procurador fiscal del General de Catalunya, en observansa del disposat en dita concòrdia et signanter
en los números 12, 13 y 14 de ella, requereix y
interpel·la a vostra mercè, senyora Maria Eulària
Quintana y Fabregas, revolte als molts il·lustres
senyors diputats del General de Catalunya 350
lliures del preu del censal és estat dit y escrit per
dits senyors diputats y oïdors de comptes en
lluïció y extinció del censal dalt expressat en lo
qual fou estreta en sort vostra mercè en dita casa
de la Deputació, en solució y paga de dita partida està dit Miquel Joan Amat Cavaller, continuats en los llibres de Vàlues de la casa de la Diputació per las causas y rahons contengudas en
dita relasió per dit racional feta. Y perquè ignorànsia al·legar no puga se li fa la present
interpel·lació, requirint al notari ne lleve acte.»
Copia cuius eidem tradidit et liberavit quam accepit et penes se retinuit quaquidem papiri requisicionis scedula sic ut predicitur oblata et presentata, illico dicta domina Eulalia Quintana et
Fabregas, verbo respondendo, dixit quod retinebat sibi terminum iuris ad respondendum. De
quibus ita per actis, gestis atque secutis illico dictus Joannes Quadras, dicto domine, petiit et requisivit fieri et tradi unum et plura publicum
seu publica consimilia instrumenta, per me, dictum et infrascriptum scribam maiorem, que fuerunt acta Barchinona, sub die, anno, mense et
loco predictis, presente dicto scriptore jurato sub
me, dicto scriba maiore, et presentibus eciam testibus presentis ad premissa vocatis specialiter et
assumptis pro ut superius continetur.»
Dimars, a IIII. En aquest die me han ordenat ses
senyories a mi, scrivà majora // 284r // del General de Catalunya, cusís en lo present dietari una
requesta presentada al prior y convent del Cara. a continuació una requesta i un acte de presentació transcrits a l’Apèndix 3, pàg. 1490.
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me de la present ciutat a instància del procurador fiscal del General, lo acte de la qual és signat
de lletra C y del thenor següent:
«Noverint universi quod anno a Nativitate Domini millessimo sexcentessimo octuagessimo secundo, die vero quarta mensis augusti eiusdem
anni intitulata, presente et ad hec vocato, rogato
atque requisito Bartholomeo Llobet, scriptore
substituto, sub me Joanne de Argila, secretario et
scriba maiori Generalis principatus Catalonie,
et presentibus etiam Roco Butinya, chirurgo, et
Joanne Camprubi, ligiti fabro, civibus Barchinone, pro testibus ad ista vocatis specialiter et assumptis doctor Joannes Quadras, fisci procurator
Generalis Catalonia, constitutus personaliter coram et ante presenciam reverendis patris fra Joannis Bonet, uti procuratoris reverendi prioris et
conventui beate Virginis Maria del monte Carmelo, presentis civitatis Barchinona, personaliter
reperti coram portaria eiusdem monasterii in
presenti civitate Barchinone, in vico dicto del
Carme, qui dicto nomine eidem obtulit et presentavit et seu per dictum sub me substitutum obtullere et presentare publice petiit, instavit et requisivit quandam in scriptis papiri requisicionis
scedulam thenoris sequentis: «Molt bé sab y ignorar no pot vostra mercè, reverent prior y convent de Nostra Senyora del Carme de la present
ciutat». Inseratur, et cetera. Copia cuius eidem
tradidit et liberavit quam accepit et penes se retinuit quaquidem papiri requisicionis scedula sic
ut predicitur oblata et presentata, illico dictus reverendus pater fra Joannes Bonet, dicto nomine,
verbo respondendo, dicit quod retinebat sibi terminum iuris ad respondendum. De quibus ita
per actis, et cetera. Fiat ut in precedenti de verbo
ad verbum usque ad finem».
Dimecres, a V. En aquest die me han ordenat
ses senyories a mi, scrivà major del General, cusís en lo present dietari una requesta presentada
a la reverent // 284r // abadessa y convent de la
present ciutat a instància del procurador fiscal
del General, lo acte de la qual és signat de lletra
B y del thenor següent:
«Noverint universi quod anno a Nativitate Domini millessimo sexcentessimo octagessimo secundo, die vero quinta mensis augusti eiusdem anni
intitulata, presente et ad hec vocato, rogato atque
requisito Bartholomeo Llobet, scriptore substituto,
sub me Joanne de Argila, secretario et scriba
maiori Generali Catalonie, et presentibus etiam
Valentino Serra, presbitero, in ecclessia parrochiali Beata Maria de Mari in Barchinona beneficiatu, et Anthonio Bernada, sparterio, cive
Barchinone, pro testibus ad ista vocatis specialiter
et assumptis doctor Joannes Quadras, fisci dicti
Generalis Catalonia, constitutus personaliter co-

ram et ante presenciam Francisci Adua, sartoris, civis Barchinone, ut procuratoris reverenda
abbatissa et conventus Vallisdomicelle, presentis
civitatis Barchinona, personaliter reperti et advinenti, intus scribam maiorem domus Deputacionis dicti Generalis Catalonia, qui dicti nomine
eidem obtulit et presentavit et seu per dictum
scriptorem sub me substitutum obtullere et presentare, publice petiit, instavit et requirivit
quandam in scriptis papiri requisicionis scedulam, thenoris sequentis: «Molt bé sab y ignorar
no pot, vostra mercè, reverent abadessa y convent de Valldonsella, etcètera.» Inseratur et cetera. Copia cuius eidem tradidit et liberavit
quam accepit et penes se retinuit quaquidem papiri requisicionis scedula sic ut predicitur oblata
et presentata, illico dictus Franciscus Adua, dicto
nomine, verbo respondendo, dicit quod tenebat
sibi terminum iuris ad respondendum. De, quibus ita per actis, gestis atque secutis illico dictus
doctor Joannes Quadras, dicto domine, petiit et
requisivit fieri et tradi, unum et plura publicum
seu publica consimilia instrumenta per me, dictum scribam maiorem, que fuerunt acta Barchinona, sub die, anno, mense et loco predictis, presente dicto scriptore jurato sub me, dicto Joannem
Argila, scriba maiore, et presentibus eciam testibus supradictis ad premissa vocatis specialiter et
assumptis pro ut superius continetur.»a
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present dietari una certificatòria de una àpocha
firmada per Joseph Lleó, guarda ordinària del
General de la ciutat de Tarragona y sa col·lecta,
a favor del magnífich Llorens Palau, prevere, en
drets doctor, canonge de la Santa Iglésia Metropolitana de Tarragona, en poder de Joan Pau
Salines, notari de dita ciutat, al primer de agost,
1682, de dos romanas de ferro ab sos pilons de
bronso ab las armas del General, las quals són
aquellas que ab acte rebut en poder del escrivà
major de dit General, que·s continuat en lo present dietari en jornada de 25de juliol del corrent any 1682, foren per ses senyories entregades a Francisco Pinyana a effecte de que remetés
aquelles al dit magnífich deputat local del General de dita ciutat per servey del General, la
qual certificatòria és assí cusida signada de lletra
H.
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En aquest mateix die me han ordenat a mi, scrivà major, cusís en lo present dietari dos relasions del magnífich racional y present casa de la
Deputació, la una acerca de aquell censal de
pensió 200 sous, pagador a 20 de setembre, que
sortejà lo reverent prior y convent de Nostra Senyora del Carme de la present ciutat en la extracció de censals per sas senyories feta als 25 de
maig més proppassat, la qual és signada de lletra
E, y la altre acerca de aquell censal, de pensió 90
sous 6 1/2, pagador al primer de juny, que sortejà la reverent abadessa y convent de Valldonsella de dita present ciutat en la dita extracció de
censals, la qual és signada de lletra F.

Divendres, a XIIII. En aquest die me han ordenat ses senyories a mi, scrivà major del General,
// 286r // cusís en lo present dietari una relasió
feta per lo magnífich racional de la present casa
acerca de aquell censal de pensió 681 sous 9,
pagador a 13 de setembre, que sortejà lo reverent prior y convent de santa Catherina de la
present ciutat en la extracció de censals per ses
senyories últimament feta als 25 de maig més
proppassat de 1682, la qual relació és assí cusida, signada de lletra A.
En aquest mateix die me han ordenat ses senyories a mi, scrivà major del General, cusís en lo
present dietari un memorial per a sa magestat,
Déu lo guarde, lo qual han tremès al senyor
marquès de Tamarit a effecte de que pose a los
reals mans de sa magestat, lo qual memorial és
acerca la provisió de las càthedras de philosophia de la universitat littèrària de la present ciutat, com en aquell és de véurer, lo qual és assí
cusit, signat de lletra B y del thenor següent:
«Senyor.a

En aquest mateix die me han ordenat ses senyories a mi, scrivà major del General, cusís en lo

Los deputats y oÿdors de comptes del General
de Catalunya diuen que havent estat servit vostra magestat manar ab real carta de 3 de juliol,
1681, que se dividissen los vots en la provisió de
las càtredas de philosophia de la universitat litterària de la present ciutat y que las càtredas de
thomistas las votassen sols thomistas y las de no
thomistas no thomistas, y que per est effecte se
fessen unas llistas o memorials distinctas dels
uns y altres en los llibres de la universitat, habilitant los subjectes respectivament los de cada
opinió, se pretengue, per los síndichs de la universitat y alguns doctors de philosophia en par-

a. a continuació quatre documents transcrits a l’Apèndix 3,
pàgs. 1490-1491.

a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
285v i 286r del trienni 1680-1683.

En aquest mateix die me han ordenat ses senyories a mi, scrivà major del General, cusís en lo
present dietari una súplica original presentada a
llur consistori per part de Joseph Casas, provehit per sa magestat, Déu lo guade, en lo offici
de guarda ordinària del portal del Àngel de la
present ciutat, ab la oblata al peu de dita súplica
continuada, y que donàs còpia a dit Casas de
dita súplica, la qual és signada de lletra G.
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ticular, que dita real orde se encontrava ab algunas constitucions de Catalunya. Y lo consistori
se veu obligat, ab lo vot de sos assessors y consulents, elegint lo medi més propri de son rendiment, acudir als peus de vostra magestat, fent
representació de las rahons que li assistian, per a
suplicar a vostra magestat fos servit manar suspèndrer dita real orde, posant també en la real
consideració los inconvenients grans que podian resultar de sa execució, y per dit effecte //
286v // posà en las reals mans de vostra magestat
un memorial que diffusament contenia quant
podia conduhir per a la matèria.
Fou servit vostra magestat, en la real carta dels
31 de desembre, 1681, manar suspèndrer la
execució de dita real orde, y que en lo interim se
provehessen com antes las càtredras de philosophia que havia vaccants fins a nou orde de
vostra magestat. Y axí se executà ab real carta de
21de janer, 1682, manà vostra magestat que
fossen ohits los deputats sobre la execució de
dita real orde, que per medi del reverent canceller se participà al consistori.
Y havent-se offert dupte sobre la intel·ligència de
algunas clàusulas de la última real orde, consultada la matèria ab la Real Audiència, se explica
dient que lo real ànimo de vostra magestat és
manar que se informe acerca dels medis que poden offerir-se sobre la execució o suspensió de las
reals ordes concernents a las promisions de la
càthedras de philosophia en orde a la divisió dels
vots. Obtemperant lo consistori, com és de sa
obligació, diu que los medis de major efficàsia
que en est y demés negocis podrà meditar són los
de haver acudit als reals peus de vostra magestat
ab la representació que féu inexcusable, instat de
sa magestat obligació y lo de continuar aquells lo
mateix rendiment, esperant de la real benignitat
de vostra magestat que serà de son major servey
manar suspèndrer la execució de ditas reals ordes, y que la provisió de las càthedras de philosophia se fasse com antes, perquè de aquest
modo ningun podrà restar prejudicat, puix a ningú se li lleva cosa que tingués continuaràs aquella
quietut, de què sempre ha posat la universitat y
vuy posa sens la divisió de vots, com se ha vist y
experimentat en la provisió de las quatre lliuras
càtredras de philosophia y sens la contingènsia y
perill dels absurdos e inconvenients que provablement podria resultar ab la novedat de la divisió de vots, com ho espera lo consistori de la
grandesa y benignitat de vostra magestat.
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Dilluns, a XVII. En aquest die, constituhit personalment en lo consistori de ses senyories lo
reverent doctor Joan Vallès, prevere, com a procurador del il·lustre senyor doctor micer Maurici
Rechs Gallart, ciutedà honrrat de Barcelona, lo
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present y corrent any, conceller segon de la present ciutat, lo doctor en Santa Theologia Pere
Novell, prevere y canonge, òlim sagristà major
de la Seu de Barcelona, y don Francisco Vilana,
en Barcelona populat, com ha administradors de
la causa pia instituhida y fundada per lo reverent
Grau Vilana, quòndam, canonge de dita Seu de
Barcelona, com de sa procura consta, ço és, de
dit doctor micer Rechs y Gallart en poder de
Mathià Marçal, notari de Barcelona, a 4 de desembre, 1681, y de dits doctor Pere Morell y de
don Francisco Vilana, en poder de dit Marçal,
notari de Barcelona, a 21 de noembre, 1681, de
las quals ha fet ocular hostensió, en dit nom ha
jurat com havent fetas las degudas diligèncias en
cercar lo acte de la original creació de aquell censal de preu y proprietat 400 lliures y pensió 320
sous que tots anys al primer de mars rebian sobre
dit General, en què fou extret en la extracció de
censals per ses senyories feta a 25 de maig proppassat, no ha pogut trobar aquell.
En aquest mateix die lo doctor Francisco Montaner, síndich subrrogat del General de Catalunya, ha fet relació de com de part del molt
il·lustre consitori ha portat recaudo als molt
il·lustres senyors concellers de la // 287v // present ciutat per a què ses senyories fossen servits
dir en quin estat tenian fet de las censuras. Al
què han respost sas senyories que lo doctor Asprer lo havia dit que avuy o demà entregaria lo
paper fet per las personas de la junta tinguda per
dita matèria, y que ho solicitaria per donar gust
al molt il·lustre consistori.
Dimars, a XVIII. En aquest die és estat reportat,
per medi del síndich del General, de orde de ses
senyories, un paper al excel·lentíssim senyor virrey, representant-li los fraus cometen las galeras de la esquadra de Gènova que se troban en
lo moll de la present ciutat venent robas y mercaderias sens ésser posadas en manifest ni pagar
los drets al General, com més llargament en dit
paper és de véurer, lo qual és assí cusit, signat de
lletra A y del thenor següent:
«Excel·lentíssima senyor.
Los deputats y oÿdors del General del principat
de Cathalunya diuen que per part dels arrendataris dels drets del General se’ls ha representat
que fora lo portal de Mar de la present ciutat y
contra las barracas se tenen públicas tendas a
hont se venen diferent sorts de telas y altras
mercaderias que deven dret, sens posar aquellas
en manifest ni pagar dit dret, y que los que venen ditas mercaderias són moros forsats y altres
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
287v i 288r del trienni 1680-1683.

de las galeras, lo que és en gran prejudici de dits
arrendataris y del General. Y encara que los officials del General y dits arrendataris podrian fer
aprehensió de ditas mercaderias com a caygudas
en frau, en forsa de capítols de Cort, ab tot ho
han escusat fins ara per evitar grans inconvenients y debats // 288r // que·s podrian suscitar,
esperant que procuraria donar remey prompte y
convenient a tant gran dany y considerant que
la gran autoritat de vostra excel·lència sols pot
ser poderosa a remediar aquest excés, representant a vostra excel·lència tot lo sobredit y posant
en mà de vostra excel·lència còpia de dos reals
cartas, una de 4 de setembre, 1665, y altre de 5
de agost, 1666, en las quals sa magestat, Déu
lo guarde, fou servit recomanar al excel·lentíssim llochtinent general, alashores don Vicente
Gonzaga, que ab los medis més eficasses procuràs se remediassen estos danys, suplican a vostra excel·lència sie de son servey manar posar efficàs remey a tant gran prejudici com se fa als
drets de la Generalitat ab la continuació de ditas
tendas y venda de robas que deven drets de Generalitat sens pagar aquells, que ho rebran a singular mercè de vostra excel·lència.
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En aquest mateix die lo il·lustre senyor oÿdor
real és baxat a la Llotja del mar de la present ciutat y s’és conferit a la casa del General y en lo
aposiento del receptor dels fraus de aquella per
a véurer los fraus se havian comesos en lo corrent mes de agost. Y se han trobat los següents:
Primo, un mantó de estamenya haprès de casa
Maria Martina, viuda.
Ítem, dinou canas tafatà negre entre dobla, una
cana y mitja baeta negre ab dos trossos, una
cana de estamenya negrilla, haprès tot de casa
de Fèlix Vila, sastre, per frau de Bolla.
En aquest mateix die ha fet relació lo senyor
Francisco Muntaner, subrrogat en lo offici de
síndich del General, que de part del molt il·lustre consistori ha donat recado a sa excel·lència
dient-li que sas senyories tenian notícia del
agent que tenen en la cort de sa magestat de
com sa magestat havia presa resolució sobre lo
fet de la regonexensa de las barcas francesas, y
que dita real ressolució seria arribada en mans
de sa excel·lència. Y que axí fos servit si la tenia
de participar-la al molt il·lustre consistori. Al
que ha respost sa excel·lència que si bé dies ha
tenia carta de sa magestat acerca de la visita de
las barcas francesas, però que no tenia orde de
comunicar-la a ses senyories, y que ell l·à consultada, segons li hapar, al molt reverent canceller, y creya que sa senyoria ne havia donat alguna notícia al molt il·lustre consistori.

En aquest mateix die ha fet relació lo dit síndich
del General com, havent explicat de paraula y entregat lo sobredit paper a sa excel·lència, li havia
fet de resposta que tenia orde de sa magestat,
Déu lo guarde, de no entremetrer-se ni inmiscuir-se en cosa de las galeras, y que axí no podia
manar a qui no estave subjecta a ell, y que inviaria
al governador de las galeras lo memorial y que lo
consistori acudís a sa magestat sobre dita pensió.
288v

Divendres, a XXI. En aquest die lo doctor en
medicina Jaume Fontana ha fet relació a sas senyories y en llur consistori, mitjensant jurament,
de que Joan Quadras, procurador fiscal del General de Catalunya y present casa de la Deputació, estave en lo llit detingut de malatia corporal
ab febra contínua, impossibilitat de poder acudir al exercici y servitut de dit offici.

Dimars, a XXV. En aquest die és tornat a la present ciutat y en lo consistori de sas senyories lo
il·lustre senyor deputat real, que era anat fora la
present ciutat per afers seus propris.
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En aquest mateix die me han ordenat sas senyories a mi, scrivà major del General, cusís en lo
present dietari un paper de sa excel·lència ab inserta de un informe del governador de las galeras de Gènova que·s troban en lo moll de la present ciutat fet a sa excel·lència en lo paper del
memorial que per orde de ses senyories li fonch
reportat en jornada de 18 del corrent, en orde al
excés que fan las ditas galeras en véndrer robas y
mercaderias que devan dret de General sens ésser posadas en manifest ni pagar lo dit dret. Los
quals papers són signats de lletras D et E.a
a. a continuació un bitllet i un informe transcrits a l’Apèndix 3, pàg. 1492.
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En aquest mateix die dit doctor Montaner, en
dit nom, ha fet relació que ha donat lo recaudo
a sa excel·lència fos servit proveir lo interim de
offici de guarda del portal del Àngel. En què ha
respost sa excel·lència que ja lo tenia provehit al
mateix subjecte que tenia la gràcia sa magestat,
concedint-li suplement de edat, y que en lo entretant servís la matexa persona que lo servia davant la malaltia del official qui obtenia aquell.
Dimecres, a XXVI. En aquest die lo reverent pare
fra Bernat Capella, monjo del monestir y convent de Sant Gerònim de Vall de Betlem, acònomo y prior de dit convent, consta de sa procura en poder de Joseph Güell, notari públich
de Barcelona, sots jornada de 28 de agost,
1677, de la qual ha fet ocular hostensió, en dit
nom, constituhit personalment en lo consistori
de sas senyories, ha jurat com havent fetas las
diligèncias posibles en sercar los actes de la original creació de aquell censal de preu y proprietat 150 lliures y pensió 146 sous 4, que tots
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anys rebian sobre lo General de Catalunya en
què foren extrets en la extracció per sas senyories feta a 25 de maig proppassat, y no han pogut trobar dits actes.
En aquest mateix die me han ordenat ses senyories a mi, scrivà del General, cusís en lo present
dietari un acte de revocació feta per Carlos Torres, donsell, en la ciutat de Tortosa domiciliat,
veguer que fou de aquella ciutat, de unas cridas
publicadas per orde de sa excel·lència als 27 de
febrer del any 1679 en la dita ciutat per ésser
contra de las Generals constitucions de Catalunya, contenint que ninguna persona del present principat de Catalunya del die de la publicació de ditas cridas en avant se atrevís a
transportar de una part a altre de dit present
principat de Catalunyaa // 290r // gènero de
grans y oli per mar que no fos ab llicència de sa
excel·lència, com més llargament en dit acte és
de véurer, rebut en poder de Pere Arraiza, notari públich de dita ciutat de Tortosa, als 7 del
present y corrent mes de Agost, lo qual és signat
de lletra A.
En aquest mateix die y a la tarda ý hagué junta
de personas dels tres estaments en la present
casa de la Deputació convidadas primer per
orde de sas senyories. Y asistiren, ço és, per lo
estament ecclessiàstich, los senyors: don Lluís
de Josa, ardiaca de Santa Maria del Mar y canonge de la Santa Iglésia de Barcelona, don Ramon Sans, ardiaca del Panadès y canonge de
dita iglésia, don Anton de Sayol, canonge de
dita iglésia. Per lo estament militar, los senyors:
don Carlos de Llupià, protector del bras militar,
Francisco Sanjust y Pagès, donzell, don Antoni
de Camporrells, del orde de Sant Jaume de la
Espasa. Per lo estament real, los senyors: doctor
micer Miquel Grimosachs, mercader, mossèn
Joseph Regàs, mossèn Jaume Falguera, ciutedans honrrats de Barcelona.
Estigueren assentats los senyors deputats devall
del dosser en la sala del consistori ab sas cadiras de
vellut, com és acostumat, y los sobredits senyors
de la Novena ab cadiras de vaqueta de mascòbia
en ala, los ecclessiàstichs primer, després los militars y després los reals, als quals fonch donat per
ses senyories per posició lo següent:
«Moltb il·lustre senyor:
Havent convidat lo reverent prior y convent de
Santa Caterina d’esta ciutat a hont se continuaa. a continuació un acte de revocació transcrit a l’Apèndix 3,
pàg. 1492.
b. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
289v i 290r del trienni 1680-1683.
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ven les festes del angèlich doctor Sant Thomàs
de Aquino y la docte acadèmia, per sos majorals, al consistori, per a què assistís a solemnitzar
la festa en la missa major, y Joseph Romanyà,
dedicades conclusions que havie de deffensar
per la tarde lo die deu de mars del corrent any,
1682, assistiren consistorialment en dita iglésia
ab auctoritat y magnificència que aparegué ser
deguda a nostra representació, entre altres insignies de que usarem, fou de las bandas de
domàs carmesí ab lo escut del General en lo pit,
de què haviam vist usar a nostres antecessors y
de què haviem usat nosaltres en diffarents ocasions.
Lo die 24 del mes de abril següent, per medi del
il·lustre y reverent canceller, tinguerem un recado de part del excel·lentíssim senyor llochtinent
general junt ab còpia de un real despaig de sa
magestat, Déu lo guarde, en virtut del qual fou
servit sa excel·lència ordenar-nos diguessem los
motius que tinguerem per asistir consistorialment en dita iglésia dit die de 10 de mars sens
ésser convidats sens assistir la ciutat y ab bandes
coloradas ab lo escut del General.
Procurarem donar satisfacció a sa excel·lència, y
en lo primer punt ferem constar ab certificatòrias lo ésser estats convidats; en lo segon, al·legarem una multitut de exemplars de acistèncias
públicas del consistori en iglésias, axí en concurs
del excel·lentíssim senyor llochtinent general y
concellers d’esta ciutat com també sens concurs
de altre tribunal, sinó tantsolament lo consistori; en lo tercer, assentarem ser las bandas coloradas insígnias de nostra representació, axí ab
consuetut immemorial com també ab la real asserció de sa magestat en son real despaig de 8 de
desembre, 1678, en // 291r // què per medi del
síndich posarem en mà de sa excel·lència, còpia
del qual se llegirà a vostra senyoria.
Precentirem que en lo de las bandas y escut del
General que fossen insígnias de nostra representació no assentian alguns senyors de la Real Audiència que havian de fer sobre aquest punt
consulta a sa magestat, entenent y suposant que
lo ús de ditas insígnias fou introducció del any
1640, y donant a las paraulas de dit real despaig
difarent interpretació que la nostra, volent imitar la permició del ús d’estas insígnias a las visitas de personas reals y molt generals sobre que
dispose dit real orde de 1678.
Formarem per açò segon paper, confirmant la
intel·ligència de dit real orde, que en quant a las
insígnias de nostra representació, las ditas bandas y escut del General comprenie qualsevol acte
consistorial, lo qual paper que posarem en mà de
sa excel·lència, també es llegirà a vostra senyoria.

Havia fet tant alta impressió en los ànimos de alguns de què fos introducció del any 1640 lo ús
d’estas insígnias que per aquexa rahó judicàvem
que sempre havia de ser error la approbació de
el cas, y que seria més fàcil que sa magestat se
dignàs de concedir novas insígnias que podrian
ser més singulars y més lustrosas, com serian
unas vèneras ab lo escut del General de què usaren los consistorials de contínuo, com se deya
que·u havian desitjat en las Corts dels anys
1626 y 1632, segons ne fan memòria algunas
personas que entrevenian en ellas, significant
tenir fonament per a créurer que·s podia esperar
de la real benignitat y magnificència esta gràcia
si lo consistori ho suplicave a sa magestat.
Aquesta consideració excità nous col·loquis entre nosaltres, desitjant acertar en lo que fos més
de nostra major obligació. Y // 291v // trobant
cert y indubitable que antes del any 1640 usaven los consistorials d’estas insígnias sempre
que algú d’ells exia per la província o en companyia, de hont se seguia en clar que aquella era
insígnia de consistorial y que sa introducció no
fou lo any 1640. Y de aquí podian inferir que
son principi fos de alguna disposició de Cort
que nosaltres ignoràvem o per lo manco lo ús
de aquellas radicat en la comuna aprobació de
tota la província, acordarem que lo demanar
novas insígnias o variacions de las antigas seria
molt impropi del consistori sens especial mandato de la Cort General, particularment no havent trobat súplica formada per aqueix effecte
en lo procés de las Corts dels anys 1626 y 1632,
encara que sie rebuda tradició, que axí ho desijaren, y que per consegüent no podiam suplicar
a sa magestat sobre dita variació, ans bé deviam
insistir en conservar la prerogativa de las insígnias antigas.
Sa excel·lència, ab las tres salas de la Real Audiència, ha format per a sa magestat sa consulta.
Y encara que no sabem ab quina forma, havem
de créurer que, com a fills d’esta província, la
hauran feta quant sie possible favorable al consistori y Principat, y que en aquexa conformitat
y per la matexa rahó aquells senyors del Consell
Supremo de Aragó abrassaran aquella part que
sie de major lustre y esplandor de la província y
aconsellaran a sa magestat honrre al consistori,
permetent que puga continuar ab aquesta prerrogativa, que la han estimada sempre los tres
brassos de Catalunya per decorosa. Y encara
que de la real grandesa y benignitat de sa magestat esperan ha de fer al Principat aquesta gràcia, sens ha insinuat que seria difficultós que la
fes sa magestat sens que la demanàs especialment lo consistori per nova mercè, y que ab
aquexa circunstància seria provable concedir
esta gràcia.
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Lo que dificultam és si lo demanar per nova
mercè a sa magestat // 292r // esta gràcia lo concistori prejudicaria en cosa a la prerrogativa que
pretén tenir de llarga antiguitat de temps adquirida.
Y per a discòrrer ab major fonament supposam
que no creyem se difficulte si las bandas coloradas ab lo escut del General són insígnias de nostre representació o no, pux açò ho tenim ben
justificat ab la real acerció del despaig de sa magestat de 8 desembre, 1678.
Tampoch creyem se dificulte sobre lo ús de ditas insígnias en los casos que algun consistorial
vage per lo Principat ho ja per funccions militars
o ja per altres negocis del servey de sa magestat
o de la província, y en la present ciutat en ocasions de justas y torneigs, puix ningú ignora que
de antes del any 1640 se troban molts exemplars de haver axí observat sens contradicció y
attol·lerància y approbació dels ministres reals,
com ho asseguran moltas personas que·s recordan de aquell temps.
Menos se difficultarà en lo mateix ús de estas insígnias en tot lo consistori junt en los casos de
visitas de personas reals y llochtinents generals
de sa magestat, puix ab tota claredat y expressió
ordena sa magestat que las usen en estos casos
en dit real despaig de 8 de desembre, 1678.
De hont hapar que lo suplicar a sa magestat lo
consistori concessió de nova gràcia no hauria de
recàurer sobre ningun d’estos tres punts dessobre ponderats, ans bé, en la petició de la nova
gràcia se haurian de mencionar aquestos per
constants y indubitats, passant a expressar lo
que de nou podria preténdrer lo consistori en
orde a ditas insígnias, que seria tenir concedit lo
ús de ellas en qualsevols actes públichs, que és
lo que·s dificulta usassen antes del any 1640 ab
tota aquella extensió que lo sereníssim rey Alfons, de gloriosa memòria, concedí lo // 292v //
ús de las massas ab son real privilegi, que està
continuat en lo llibre dels Quatre Senyals, en
foli 290.
Estant en aquest estat la matèria, la havem judicada perde molta consideració y digne de participar-la y consultar-la ab personas de la prudència de vostra senyoria, perquè de son consell
pugan affiançar lo major acert en la ressolució.»
E oïda per dits senyors la dita proposició y llegits per mi, scrivà major, los papers que en ella
se citan, votaren per son orde, comensant los
ecclessiàstichs, y conclogueren que bé podia lo
consistori posar-se als peus de sa magestat ab un
memorial, supplicant-li fos servit de confirmar
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que en lo real despaig de 8 de desembre 1678
fou sa real intensió concedir lo ús de las insígnias on tots los actes de sa representació, y donant per constant que ja de antich las bandas
coloradas ab lo escut del General són insígnias
de sa representació y, en quant fos menester,
concedir extensió de dita gràcia a tots los dits
actes de sa representació. E ses senyories, fent
molta estimació del consell que foren servits donar-los, resolgueren formar dit memorial en
aquella conformitat, pregant a dits senyors que
per el divendres pròxim vinent, a la tarda, fossen
servits tornar a la present casa y consistori de
dits senyors per a oir lo dit memorial, y fer de ell
sa sensura, si estarà cabal, segons la intensió de
la resolució.
Divendres, a XXVIII. En aquest die ha faltat lo
il·lustre senyor deputat ecclessiàstich per sa indisposició.
En aquest mateix, a la tarde, se juntaren en la
present casa y consistori de ses senyories las personas dels tres estaments que vingueren lo die
de vint-y-sis. Estigueren ses senyories y dits senyors en la matexa forma que lo dit die de vinty-sis del corrent, als quals fonch proposat per
ses senyories que, en conformitat del que sa senyoria ere estat servit aconsellar lo die de dimecres proppassat, se havie format lo memorial per
a sa magestat, lo qual posava lo consistori a sa
asertada censura per a que judicàs sa senyoria si
se havie comprès cabalment sa resolució. Y llegit dit memorial per mi, scrivà major del General y secretari de la Deputació, dits senyors de la
Novena votant per son orde, approbaren dit
memorial y aconsellaren a ses senyories que
quant més prest fos possible se enviàs y presentàs a sa magestat, encomanant sa direcció a
persona de molta intel·ligència y capacitat y, si
ere possible, que fos algun advocat, per a que
pogués conformar a aquells senyors ministres
del Consell Supremo de Aragó, no sols als provincials, però també als aragonesos y valensians,
y així mateix al senyor duch de Medinaceli y senyor don Pedro de Aragó, fent-los compèndrer
la justificació del consistori en la prerrogativa de
poder usar de sas insígnias. Y que en assò se
posàs tot cuydado, per ser una matèria de punt
y estimació, lo qual memorial és assí cusit, signat de lletra B y del thenor següent:
«Senyor.a
Los deputats y oÿdors del General del principat
de Cathalunya diuen que lo llochtinent general
de vostra magestat a 24 de abril proppassat los
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
292v i 293r del trienni 1680-1683.
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participà, per medi del canceller, de orde de
vostra magestat, que diguessen los motius que
tingueren per assistir consistorialment en la
iglésia del convent de Santa Catherina màrtir de
la ciutat de Barcelona, lo die 10 de mars, sens
ésser convidats, sens assistir la ciutat y ab bandas
coloradas ab lo escut de armas del General en lo
pit. Al qual orde y a tots los punts de aquell procurarien satisfer ab certificatòrias rahons y
exemplars, de què formaren dos papers que posaven en mà de dit llochtinent general, còpia
dels quals se posa en la real mà de vostra magestat.
Lo motiu que explicaren tenir per haver usat las
bandas coloradas ab lo escut del General parexia
lo més sòlido y justificat, puix se fundava en un
real despaig de vostra magestat de 8 de desembre, 1678, en què vostra magestat fou servit declarar que las ditas bandas coloradas són insígnias de sa representació, de hont inferian com a
infal·lible ésser de la real voluntat de vostra magestat que de aquellas poguessen usar en qualsevol acte de sa representació, qual ere aquest
de una assistència pública en una missa pontifical, particularment com de aquellas haguessen
ja usat en altras ocasions inseguint los exemplars
de sos antecessors y real orde de vostra magestat.
Esta intel·ligència, senyor, de dit real despaig,
que motivà aquella demostració apar és més
conforme a la real grandesa de vostra magestat
que no la que podria limitar la gràcia a casos
particulars, com serian las visitas de personas reals y lloctinents generals tantsolament. Perquè
la gràcia del príncep may se presum limitada
sinó sobreabundant y generosa, particularment
a vassalls que procuran ab tanta fineza meréxer
aquella. Y en aquesta comprehensió cregueren
dit die 10 de mars ab lo ús de ditas insignias haver obtemperat a la real voluntat de vostra magestat, que és lo notori que guia totas sas operacions.
Y per quant la real intensió de vostra magestat
en dit real despaig // 294r // podria ser estada
different del que la tenen compresa, y ésser estada concedir lo ús de ditas insígnias a tot lo consistori junt en los casos de visitas de personas reals y llochtinent generals de vostra magestat
tantsolament, y per altra part sie constant y indubitat que la llarga consuetut y costum immemorial ha donat títol per usar-las en moltas altras ocasions, com són en la casa de la
Deputació en las festas del gloriós màrtir Sant
Jordi, patró del principat de Cathalunya, tot
junt lo consistori, y separadament los consistorials en las festas militars de justas y torneigs, y
axí mateix exint per tot lo Principat per cosas

del servey de vostra magestat a negocis del General, en tots los quals casos de antiquíssim
temps a esta part y de què no·y ha memòria de
hòmens en contrari, han usat sempre de ditas
insígnias los consistorials sens controvèrsia ni
contradicció alguna, de hont lo consistori, no
tenint regla fixa y general del ús de ditas sas insígnias, sempre restaria confús y ab suspensió en
los actes públichs de sa representació, duptant
en cada hu d’ells si ere comprès o no ab la consuetut o ab la concessió, per poder usar en ell de
las insignias, y que seria millor y més decent poder en tots los actes públichs servar uniformitat.
Per so suplican a vostra magestat, postrats a sos
reals peus, ab la deguda humilitat y reverència,
que en conformitat del què vostra magestat fou
servit declarar en lo real despaig de 8 de desembre, 1678, que las bandas moradas són insignias
de sa representació, ordenant que de aquellas
usassen en visitas de personas reals y llochtinent
generals, sie també de son real servey explicar sa
real voluntat, declarant que en dit real despaig
de 8 de desembre, 1678, fou concedit lo ús de
ditas insígnias en tots los actes de la representació, y en quant menester sia de nou concedir extensió de dita gràcia a tots los actes de dita representació a més dels sobredits de las visitas //
294v // de personas reals y llochtinents generals,
a effecte de que de ditas insignias pugan usar axí
junts com separats en tots y qualsevols actes públichs los deputats y oÿdors, que ho rebran a
singular mercè de la poderosa mà de vostra magestat.»
Disapte, a XXVIIII. En aquest die lo doctor Francisco Montaner, subrrogat en lo offici de síndich del General de Cathalunya, ha fet relació
de com a 27 del corrent se portà recaudo de
part de ses senyories al molt reverent canciller,
dient fos servit despatxar quant antes la consulta
sobre lo fet de las censuras, al què respongué dit
molt reverent canceller que la despatxaria quant
antes.

En aquest mateix die me han ordenat ses senyories a mi, scrivà major del General, cusís en lo
present dietari un paper que han rebut de sa excel·lència ab inserta de un real despaig de sa magestat per a què informe aserca la pretensió de
Jaume Monfagues,a // 295r // candaler de cera,
ciutedà de Barcelona, altre dels taulers del General
de la ciutat de Lleyda, per què sa magestat li fasse
gràssia de poder servir lo dit offici per subrrogat,
los quals papers són assí cusits, signats de lletra A.
En aquest mateix die, per orde de ses senyories,
lo síndich del General ha aportat al excel·lentísism senyor virrey lo informe aserca la pretensió
que té lo sobredit Jaume Monfagues, altre dels
taulers de la ciutat de Lleyda, de poder servir lo
dit offici per subrrogat, lo qual paper de informe és assí cusit, signat de lletra B.
En aquest mateix die me han ordenat ses senyories a mi, scrivà major del General, cusís en lo
present dietari un acte rebut en la vila de Granollers en poder de Jacinto Maspons, notari públic de dita vila, als 28 del present y corrent mes
de agost, ab lo qual fa fe com Joseph Sala, ciutedà honrrat de Barcelona, altre dels taulers del
General de dita vila de Granollers, de com
obehint al mandato li és estat fet per orde de ses
senyories ha mudat son domicili en dita vila de
Granollers y ha llogat casa per temps de sinch
anys en la plaça major y pública de dita vila, lo
qual acte és assí cusit, signat de lletra E.

Setembre
295v

En aquest mateix die ha fet relació dit síndich
de com dit die de 27 del corrent aportà altre recado al noble regent la Real Cancellaria de part
de ses senyories, dient-li que ses senyories tenian notícia que sa excel·lència li havie entregat
y consultat la real carta de sa magestat que contenia la resolució que sa magestat havia pres sobre lo fet de las regonexensas de las barcas francesas que arribaven en lo moll de la present
ciutat, y que axí fos servit participar a dit molt
il·lustre consistori la real resolució, per a que
pogués aplicar los medis necessaris y obehir lo
gust de sa magestat. Al qual recado respongué
dit noble regent que acudís a sa excel·lència,
que ja havia despatxat dita consulta.
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Dimars, al primer de setembre, MDCLXXXII. En
aquest die han enviat ses senyories, per medi del
síndich del General, un paper de embaxada al
excel·lentíssim senyor llochtinent y capità general de sa magestat, que Déu guarde, en lo present Principat, ab lo qual suplican sia sa excel·lència servit provehir lo interim del offici de
guarda del portal del Àngel de la present ciutat
a favor de un dels subjectes que li són estats
proposats ab la terna enviada a sa excel·lència
per rahó de dit interim, segons la disposició del
real despaig de sa magestat de 25 de juliol,
1654, com més llargament és de véurer ab dit
paper de embaxada, lo qual és assí cusit, signat
de lletra F y del thenor següent:
«Excel·lentíssimb senyor.
Los deputats y oÿdors del General del principat
de Cathalunya diuen que a vint del mes de juny
a. a continuació quatre documents transcrits a l’Apèndix 3,
pàgs. 1493-1494.
b. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
295v i 296r del trienni 1680-1683.
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proppassat presentaren a vostra excel·lència una
terna de subjectas per la provisió de un offici de
guarda del General del portal del Àngel per lo
interim que sa magestat, Déu lo guarde, tarda a
péndrer resolució de provehir la proprietat de
dit offici, y que per diffarents vegades han suplicat a vostra excel·lència fos servit fer dita provisió de interim, perquè de la falta de official en
dit offici se’n seguia dany a la bona administració de la Generalitat, y que havent anomenat
per a dita terna de interin a Joseph Soler, sastre,
Joseph Ginestar, gorrater, y Joseph Escater, paraire, no se ha feta per vostra excel·lència fins ara
elecció de ningun de dits subjectes de la terna
proposada, segons la disposició real del despaig
de vint-y-sinch de juliol, 1654, en lo capítol
«De la forma de la provisió dels interins dels officis que sa magestat se reserva», còpia del qual
se posa en mà de vostra excel·lència. Per loa //
296r // que suplican a vostra excel·lència sia de
son servey manar provehir lo interim de dit offici en un dels subjectes de dita tersa, segons la
disposició de dit real despaig de 25 de juliol,
1654, que ho rebran a singular mercè de vostra
excel·lència.»

de maig, 1681, de la qual ha feta ocular ostensió, en dit nom, constituït personalment en lo
consistori de ses senyories, ha jurat en mà y poder de ses senyories com havent fetas las degudas diligènsias en sercar los actes de la original
creació de aquell censal de preu set-centas sinquanta lliures en què sortejaren los dits prior y
convent en la extracció de censals per ses senyories feta als 25 de maig pròxim passat, no ha pogut trobar los dits actes.

Dimechres, a II. En aquest die me han ordenat
ses senyories a mi, scrivà major del General, cusís en lo present dietari una relació en scrits del
doctor en medicina Joan Vern, ab la qual fa fe
com la insdisposició de Joseph Blanch, altre dels
verguers de ses senyories, ha durat fins lo die
present, y axí mateix persavera imposibilitat de
poder acudir a la obligació de la servitut de son
offici, com més llargament en dita certificatòria
és de véurer, la qual és assí cusida, signada de
lletra G.

En aquest mateix die és tornat en lo consistori
de ses senyories lo il·lustre senyor deputat ecclessiàstich, lo qual estave detingut en sa casa
per causa de sa indisposició.

En aquest mateix die lo reverent Gaspar Gener,
prevere, en la Seu de Barcelona beneficiat, com
a procurador dels administradors de la capella y
col·legi de Sant Sever de la Seu de Barcelona,
consta de sa procura en poder de Bonaventura
Torres, notari públic de Barcelona, a 14 de
maig pròxim passat, de la qual ha fet ocular ostensió, en dit nom, constituït en lo consistori de
ses senyories, ha jurat com havent fetas las degudas diligèncias en sercar los actes de la original creació de aquell censal de pensió sis lliures,
un sou y sinch, en què foren extrets en la extracció de censals per ses senyories feta als 25 de
maig proppassat, no ha pogut trobar aquells.

297r

Dijous, a III. En aquest die los magnífichs assessors de la present casa han fet relació en lo consistori de ses senyories del estat que·s trobaven
las causas de la present casa en lo mes passat de
agost, per no haver pogut fer relació en dit mes
per causa dels feriats, com també del estat de las
causas fins a la ocasió present de las que interesa
lo procurador fiscal de aquella.
Divendres, a IIII. En aquest die ha faltat lo il·lustre senyor deputat real per causa de sa indisposició.
296v

Disapte, a V. En aquest die lo reverent pare fra
Gerònim Conill, del orda de sant Domingo,
com a procurador dels prior y convent de santa
Catherina màrtir de la present ciutat, consta de
sa procura en poder de Joseph Güell, notari públich de Barcelona, sots jornada de vint-y-tres
a. a continuació una certificació transcrita a l’Apèndix 3,
pàg. 1494.
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En aquest mateix die me han ordenat ses senyories a mi, scrivà major del General, cusís en lo present dietari una certificatòria del doctor en medicina Pal·ladi Juncar, ab la qual fa fe de com la
malaltia y indisposició de Joseph de Olzina y Riusech, regint lo llibre de manifest de la Bolla de
Barcelona, ha estat desganat fins lo die present, y
que encara continua ab la matexa indisposició impossibilitat de poder acudir a la obligació de son
offici, com més llargament en dita certificatòria és
de véurer, que·s assí cusida, signada de lletra A.
Dilluns, a VII. En aquest die ha fet relació lo
doctor Francisco Montaner, subrrogat en lo offici de síndich del General, que per orde de ses
senyories ha donat lo recaudo a sa excel·lència
dient-li fos servit aliviar lo lloch de Cassà, vegaria de Gerona, del allotjament que de present
tenia per haver-ho axí demanat a ses senyories
lo síndich del dit lloch, ab supplicació per dit
síndich presentada al consistori, la qual súplica
presentata a sa excel·lència. Y respongué dit excel·lentíssim senyor entragaria dita súplica al
noble thesorer que tenia en càrrech semblant
fet. Com en effecte, poch aprés presentada dita
súplica, sa excel·lència entregà a dit thesorer, y
aquell llegida, digué que no·y // 297v // havie
medi de moderar dit alotjament per no trobarse diferent dit lloch respecte dels demés llochs.

Dimechres, a VIIII. En aquest die lo doctor en
medicina Jaume Pujades ha fet relació, mitjensant jurament, en lo consistori de ses senyories,
com Jaume Miquel, guarda ordinària de la Bolla
de la present ciutat, està en lo llit detingut de
malaltia corporal ab febra, per lo que no pot
acudir a la servitut y servey del dit son offici.
En aquest mateix die me han ordenat a mi, scrivà major, cusís en lo present dietari una súplica
donada per Joseph Quintana, exactor del General de Catalunya, la qual és assí cusida, signada
de lletra B.a
298r

Dimarts, a XV. En aquest die lo doctor Francisco Montaner, subrrogat en lo offici de síndich
del General, ha fet relació de com de part del
molt il·lustre consistori ha donat lo recado al
molt reverent canceller dient-li fos servit tenir
memòria en despatxar la consulta sobre lo negoci de las censuras, per ser la dilasió de aquella
molt prejudicial als drets de la Generalitat. Al
qual recado respongué dit senyor canceller que
ja havie tractat de dit negoci y que·n tornaria a
tractar y ho procuraria a despatxar-lo quant antes.
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Dimechres, a XVI. En aquest die me han ordenat
ses senyories a mi, scrivà major del General, cusís en lo present dietari la còpia de la real carta
de sa magestat, Déu lo guarde, scrita al excel·lentíssim senyor virrey, per a què las galeras
que arriban en lo moll de la present ciutat no
vengan las mercaderias sens manifestar ni pagar
los drets al General. La qual còpia los ha enviada dit senyor virrey y és assí cusida, signada de
lletra E y del thenor següent:
«Elb rey.
Ilustre duque de Bournonville, pariente, mi lugarteniente y capitán general. Con ocasión de haver representado a los diputados de esse Principado al rey, mi señor y padre, que santa gloria haya,
lo mucho que se defraudavan sus drechos con el
abuso de vender públicamente en la marina de
esa ciudad la gente de las galeras que llegan al
puerto de ella diferentes ropas y mercaderías sin
pagar los drechos devidos a la Generalidad y Bollas, mandó escrivir a don Vicente Gonzaga, governando essos cargos, en 4 de septiembre, 1665,
la carta del thenor siguiente: «El rey. Spectable
don Vicente Gonzaga, gentilhombre de mi cámara, de mi consejo de guerra, mi lugarteniente y
capitán general. Los diputados del General de
a. a continuació una súplica i una certificació transcrites a
l’Apèndix 3, pàgs. 1494-1495.
b. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
298v i 299r del trienni 1680-1683.
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esse Principado me representan los daños y menoscabos que resultan a los drechos del General y Bolla de haverse introducido por la gente de las galeras que arriban al puerto de essa ciudad el vender
públicamente en la Marina, fuera la puerta de
ella, las mercaderías y ropas que // 299r // traen
en ellas sin pagar drechos algunos al General ni
Bolla, que aunque en tiempos passados sólo se vendían algunas cosas de poca consideración por los
moros o forçados y otra gente de dichas galeras
pero oy se haze con grande exceso, porque se tienen
públicas tiendas, vendiendo toda suertes de sedas y
tejidos, y no sólo en piezas, sino a canas y palmos,
sin pagar dichos drechos, lo qual cede en grave
daño y perjuicio de la Generalidad. Y dicen ha de
ser mayor sinó se provehe de remedio competente.
Y aunque los oficiales del General y los arrendadores pueden usar de su drecho cobrándole de las
dichas mercaderías y haziendo aprehensión de
ellas en fraude, pero, considerando que podrían
suceder encuentros en el cuerpo de guardia de la
guarnición de essa plaza y en el muelle, donde
asisten siempre soldados de la gente de las galeras,
han dejado dichos officiales y arrendadores de intentar la cobranza de dichos drechos y de impedir
las ventas, suplicándome sea servido mandar y
que se paguen dichos drechos del General y Bolla
de las ropas y mercaderías referidas que se venden
por la gente de las galeras, dando manifiesto de
las que desembarcasen, conforme están obligados,
según el capítulo 27 de las Cortes del año 1481 y
el capítulo 13 de las de 1547. Y considerando que
el daño que por este medio resive la Generalidad
de esse Principado en sus drechos es tan crecido,
como se ve, y que conviene remediar porque cesen
de venderse fuera de la puerta del Mar de essa
ciudad ropas y mercaderías en tanto excesso, como
dizen los diputados, por la gente de las galeras
que arrivan a esse muelle, ha parezido encargar y
mandaros que por los medios más eficaces que juzgáredes para ello procuréis que // 299v // se remedien estos daños, que demás de ser justo que assí se
haga es razón que la continuación de este abuso
no dé motivo a otros incombenientes, y me avisaréis de lo que en ello se hiziere. Dada en Madrid,
a 4 de septiembre de 1665. Yo, el rey. Don Didacus de Sada, secretarius. Con señales del consejo».
Y después, con motivo de continuarse el mismo desorden y haver recurrido sobre ello los diputados a
la reyna, mi señora madre, fue servida de escrivir
en 5 de agosto de 1666 al dicho virrey don Vicente
Gonzaga otra carta, del tenor que se sigue: «La
reyna governadora. Spectable don Vicente Gonzaga, de mi consejo de guerra, mi lugarteniente y
capitán general. En el papel que me remitís en
carta de 31 de julio que os dieron los diputados
con ocasión de la libertad de Juan Cárcer, que
está como buenboya en las galeras de Génova, representan que diferentes vezes os han instado que
las galeras que llegan al muelle de essa ciudad en
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caso de desembarcar mercaderías y venderlas en
la Marina, fuera de la puerta de ella, paguen los
derechos que deven del General y Bolla según las
disposiciones de los capítulos de Corte, y en particular del 27 de las Cortes del año 1481, del 13 de
las Cortes del año 1547. Respecto del excesso que
ay en esto y porque como savéis que el rey, mi señor,
que haya gloria, considerando el daño que por el
abuso que oy recibe la Generalidad en sus drechos
fue servido encargar y mandaros por su real carta
de 4 de septiembre del año passado, 1665, cuya copia os remito, que por los medios más efficazes que
se os offreciesen procurásedes el remedio pàra que
se evitasen este y otros incombenientes que de su
motivo pueden resultar, y es justo que assí se haga,
// 300r // y que no se deje esto a la contingencia ni
al conozido perjuicio que la Generalidad recive
en la continuación deste abuso, me ha parecido
repetíroslo en esta para que, teniendo la mano en
su cumplimiento, como os lo encargo y mando, ni
se dé lugar a que este exceso se permita ni la Diputación tenga motivo de bolver ha hacer instancias
más de las hechas, en que seré servida. Dada en
Madrid, a 5 de agosto, 1666. Yo, la reyna. Don
Didacus de Sada, secretarius. Con señales del
consistorio». Y porque ahora me han representado
los diputados las quexas que les dan los arrendadores de los drechos de la Generalidad de que fuera del portal de Mar, junto a las barracas, se tienen tiendas públicas por la gente de las galeras
que se hallan en este puerto, vendiendo diferentes
géneros de telas y otras mercaderías sin manifestarlas ni pagar drechos devidos al General, en
gravíssimo daño dellos, y que haviendo acudido a
vos, para que en ejecución de las preinsertas órdenes aplicaréis eficaz remedio a este abuso, havéis
respondido que la tenéis para no entrometeros en
cosa tocante a las galeras pero que diríais al governador de ellas las quejas que se os havían dado
y que este no las evitava, con el pretexto de decir
que pueden venderse en todas las plazas, medias,
calcetas y otras cosas por la gente de las galeras, y
que con este color se venden telas y otras mercaderías de que se deven drechos a la Generalidad, he
querido deciros que la orden que tenéis no embaraza para que dejéis de procurar se ataje el abuso
que representan los diputados. Y assí, os encargo y
mando que en conformidad de las órdenes preinsertas que se dieron a vuestro antecessor en // 300v
// essos cargos, don Vicente Gonzaga, y es mi voluntad renovároslas, por la presente dispongáis el
que por los medios posibles no se permita ni dé lugar a que este exceso se continúe, a fin de que los
drechos de la Generalidad no sean gravemente
perjudicados, como es justo y combiene assí a mi
real servicio. Dada en Madrid, a 2 de septiembre,
MDCLXXXII. Yo, el rey.
Don Francisco Izquierdo de Berbegal, secretarius.»
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En aquest mateix die me han ordenat ses senyories a mi, scrivà major del General, cusís en lo
present dietari una suplicació de Joseph Quintana,exactor del General, ab la qual respon a la
deliberació per ses senyories presa als quatre del
corrent mes de setembre ab la oblata al peu de
dita súplica continuada, la qual és assí cusida,
signada de lletra F y del thenor següent:
«Molta il·lustre senyor.
Als 4 del corrent mes de setembre fonch vostra
senyoria servit deliberar que fos manat a Joseph
Quintana, exactor de la Generalitat, que fes las
degudas diligènsias per a cobrar de Jaume Arades, arrendatari dels drets de Bolla de la present
//301r // ciutat lo corrent trienni, y de sas fermansas, lo que·s deu a la Generalitat del dit arrendament, la qual deliberació fonch intimada al dit
Quintana. Y desitjant aquest cumplir als ordes de
vostra senyoria, encontinent féu diligensias ab
dit arrendatari y sas fermansas per a què ab tot effecte paguessen las quantitats deuen del dit
arrendament, a vista de las quals diligènsias immediatament ditas fermansas se són conferidas
ab vostra senyoria, entregant-li quatre pòlisas
per quatre quinsanadas, offerint que ab tot effecte anirian continuant en donar satisfacció a vostra senyoria. Per lo que, attès que dit Quintana
ha fetas ditas diligènsias, a vostra senyoria suplica
sie de son servey manar al escrivà major del General continue la present suplicació al peu de dita
deliberasió, que ho rebrà a singular gràcia y
marcè de la mà de vostra senyoria. Officio, et cetera. Altissimus, et cetera, Ximenez.
Oblata XVI septembris MDCLXXXII , in consistorio,
et cetera. Et domini deputati, intervinientibus
dominis auditoribus computorum, dixerunt et
decretarunt que sens revocació ni suspensió de
la deliberasió y manament en la present súpplica
mensionat, ans bé, restant aquell en sa forsa y
valor, ordenan a mi, scrivà major, pose en lo
dietari corrent la present suplicació en la jornada present. Josephus Sauleda, scriva maioris Generalis Catalonie, subrrogatus.»
Dijous, a XVII. En aquest die Joan Pau Rubió y
Joan Aldabó, mestres // 301v // fusters de la
present ciutat, constituïts personalment en lo
consistori de ses senyories, han fet relació a ses
senyories com havent visurada y vista y regoneguda la obra de fuster que mestre Francesc Jové,
també fuster, ha fet en la drassana de la present
ciutat, en virtut del preu fet que lo dit mestre
Jové emprengué de cubrir dotze archs de dita
Drasana, havent-hi de posar tota la fusta necessàa. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
300v i 301r del trienni 1680-1683.

ria, axí de bigas com de llata de melis y la clavasó
necessària, han trobat que la dita obra ere acabada y conformave ab la obra vella dels demés archs
de dita Drassana contiguos als dits dotze archs.

Sever de la present ciutat en la extracció de censals per ses senyories feta als 25 de maig proppassat, altre aserca de aquell censal, de pensió
300 lliures, pagador als 13 de mars, en què sortejaren los reverents domers y comunitat de
preveres de la parrochial iglésia de Sant Pere de
las Puellas de la present ciutat en la extracció per
ses senyories axí mateix feta als 25 de dit mes de
maig proppassat, y altre aserca de aquell censal
de pensió 242 sous 6, pagador a 15 de juliol
que sortejà axí mateix lo reverent vicari y comunitat de Santa Maria del Mar de dita present
ciutat en la dita extracció per ses senyories feta
lo dit die de 25 de dit mes de maig, com en ditas relasions més llargament és de véurer, a las
quals se ha relasió, que són assí cusidas, signadas
de números 1, 2, 3, 4.

Disapte, a XVIII. En aquest die me han ordenat
ses senyories a mi, scrivà major del General, cusís en lo present dietari un paper de sa excel·lència, juntament ab la còpia de una carta escrita a
sa excel·lència per lo governador de las galeras
de la esquadra de Gènova que·s troba en lo moll
de la present ciutat, los quals papers són signats
de lletras A et B, y la còpia de la carta de dit governador, del thenor següent:
«Còpiaa de la carta del governador de las galerasb // 302r // escrita al excel·lentíssim senyor
duch de Bournonville en 16 de setembre, 1682.

Dimars, a XXII. En aquest die Joseph Cabirol,
mercader, ciutedà, // 303r // de Barcelona, com
a procurador de Francesca Cerveró, viuda dexada de Joseph Cerveró, quòndam, també mercader, ciutedà de Barcelona, consta de sa procura
en poder de Francisco Avella, notari públic de
Barcelona, sots la present jornada, de la qual ha
feta ocular ostensió, en dit nom, constituït personalment en lo consistori de ses senyories, ha
jurat de com havent fetas las degudas diligènsias
la dita sa principal en sercar lo acte de la original
creació de aquell censal de preu 402 lliures, 13
sous 4, en què sortejà la dita Cerveró, viuda, en
la extracció de censals per ses senyories feta als
25 de maig pròxim passat, no ha pogut trobar
los dits actes.

Con vista de la copia de la real cédula de su magestad de dos deste presente mes despatxada por el
Consejo de Aragón, insertas en ella otras de diffarentes tiempos que se han embiado a los señores virreyes antecessores de vuestra excelencia, no se me
ofrece desir más que lo que el dicho día respondí
sobre este particular. Y en el interés que doy quenta al rey, nuestro senyor, que Dios guarde, mándase se recojan los mercaderes a galera en cumplimiento de la referida real orden de su magestad,
sin embargo de ser tan perjudicial a la conservación de sus galeras semejante novedad, no hallando razón para que sea de su real servicio la perdición de una esquadra de galeras como esta y las
demás si assí se executa con ellas por el interés particular de quatro particulares arrendadores, que
por ganar crecidas sumas hasen un daño general
tal y a la república en la subida de precios a todas
las cosas, así comestibles como de bestir, y tan siniestros informes. Nuestro Señor guarde a vuestra excelencia.»
Diumenge, a XX. En aquest die me han ordenat
ses senyories a mi, scrivà major del General de
Catalunya, cusís en lo present dietari quatre relasions del magnífich racional de la present casa,
ço és, una aserca de aquell censal de pensió 296
sous 9, pagador al primer de janer, que sortejà
lo reverent rector y comunitat de preveres //
302v // de sant Miquel Archàngel de la present
ciutat de Barcelona en la extracció de censals
per los molt il·lustres senyors deputats predecessors de ses senyories feta als 20 de novembre,
1679, altre aserca de aquell censal de pensió
121 sous 5, pagador a set de desembre, que sortejaren los administradors de la capella de Sant

En aquest mateix die Ramon Alemany, mercader, altre dels majorals de la confraria de Nostra
Senyora de la Concepció en los claustros de la
Seu de la present ciutat instituhida y fundada,
com de la nominasió consta en poder de Masià
Marsal, notari públich de Barcelona, als vint-ysinch de juliol, 1682, y com a procurador dels
demés sos companys, com de sa procura consta
en poder de dit Marsal als quinse de agost pròxim passat, dels quals actes ha fet ocular ostensió, en dits respective noms, constituhit personalment en lo consistori de ses senyories, ha
jurat de com havent fet las degudas diligènsias
en sercar lo acte de la original creasió de aquell
censal de pensió 4 lliures, 2 sous, y no ha pogut
trobar lo dit acte.
303v

a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
301v i 302r del trienni 1680-1683.
b. a continuació un bitllet transcrit a l’Apèndix 3, pàg.
1495.
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Divendres, a XXV. En aquest die lo il·lustre senyor Honofre Monsalvo, oÿdor real del General
de Catalunya, és baxat a la Llotja de la mar de la
present ciutat y s’és conferit en la casa del General y en lo aposiento del receptor dels fraus del
General per a véurer los fraus se havian comesos
en lo present y corrent mes de setembre. Y se
han trobat los següents:
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Primo, vuyt canas, dos palms, tafetà negre entre
dobla, après de casa Francesch Clavell, valer.
Ítem, diset canas, quatre palms de tafetà texit
doble negra y moltas canas per a texir que és per
no espatllar la tela hon se és, haprès de casa Joseph Servià, velluter.
En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo consistori de ses senyories, lo doctor en
medicina Gabriel Cols ha fet relasió a ses senyories, mitjensant jurament, de com lo doctor Esteve Mercadal, ardiaca y canonge de la Seu de
Vich, obtenint lo offici de receptor dels fraus de
la Bolla del General de Catalunya de la present
ciutat, estave en lo llit detingut de malaltia corporal ab febra, per lo que no podia acudir al
exercici y servitut de dit offici de receptor de la
Bolla.
En aquest mateix die, per part del molt il·lustre
bras militar, ab embaxada la qual reportaren
don Joseph de Corbera, // 304r // antes Terré, y
don Francisco Sans y Puig, fonch entregada a
ses senyories una súplica en la qual representan
a ses senyories que Francisco de Cases, burgès
de la vila de Perpinyà, està condempnat a mort,
y havent personat la instànsia de part la execució
de dita sentència se encontraria ab los privilegis
de dit bras militar, com més llargament en dita
súpplica és de véurer, la qual és cusida en lo llibre de Deliberacions, sots la present jornada. Y
per ses senyories fou respost a dits embaxadors
que consultarian la matèria ab los magnífichs assessors y advocat fiscal ordinaris de la present
casa y de la resolució ne donarian part a sa senyoria.
E poch aprés consultaren la matèria ab los magnífichs assessors y advocat fiscal del General y
present casa de la Deputació y la dita súplica, los
quals, després de haver conferida entre ells la
matèria, feren relació a ses senyories que desitjarian ohir los advocats del bras militar per a què
los informassen y instruïssen millor del fet y pretensions de dit bras militar.
E ses senyories enviaren al dit bras militar, que
estava convocat en la present casa de la Deputació, una embaxada per medi dels senyors don
Bernat Gaver y Joan Batista Ravarter, ciutedà
honrrat, donant notícia a sa senyoria com los assessors y advocat fiscal de la present casa desitjarian ohir los advocats de dit bras militar. E tornats que foren de dita embaxada refferiren que,
essent arribats en lo aposento de dit bras militar,
los reberen ab molta cortesia, donant-los asiento immediats al molt il·lustre senyor protector,
ço és, hu a cada costat. Y que havent reportada
la embaxada los fou respost per dit molt il·lustre
protector que lo bras militar ordenaria que en592

continent los advocats de dit bras vinguessen a
informar // 304v // a dits assessors y advocat fiscal. Com en effecte, al cap de poch rato, arribaren los doctors Lluís Valènsia y Fèlix Molins y se
conferiren ab dits assessors y advocat fiscal.
Disapte, a XXVI. En aquest die, passada la mitja
nit, després de haver juntat los assessors y advocat fiscal ordinaris de la present casa, conferida
la matèria entre si y los magnífichs advocats del
il·lustre bras militar, vingueren en lo consistori
de ses senyories y feren relasió que la matèria era
molt grave y requeria molta ponderasió y estudi, lo qual aplicarian de allí a la matinada a las sis
horas, supplicant a ses senyories fossen servits
aplicar consulents y manar-los avisar per dita
hora de las sis de la matinada. E ses senyories,
attesa la relasió feta per dits assessors y advocat a
ses senyories, encontinent fonch per ses senyories anomenats en consulents als noble y magnífichs doctors don Victoriano de Valda, Miquel
Grimosachs, Gerònim de Ferrer y Francisco
Portell, los quals foren avisats per dita hora, en
la qual acudiren en la present casa de la Deputació. Y conferint-se ab los magnífichs assessors y
advocat fiscal, després de haver ventilat una y
moltas vegades la matèria, vingueren en lo consistori de ses senyories y feren relasió que lo passar a la exequució de dita sentència de mort en
la persona de Francisco de Casas, burgès de
Perpinyà, havent constat del pardó de la part
instant y del privilegi de burgès de Perpinyà, y
axí, gaudint de privilegi militar, encontraria de
los reals privilegis concedits al estament militar
insertats en lo volumen de //305r // las constitucions de Catalunya, y confirmats ab differents
constitucions, capítols y actes de Cort, y axí, tenian obligació ses senyories de axir al reparo de
dita contrafacció ab tots aquells medis que en
ditas consitucions, usos y estils de la casa està
disposat, com més llargament en dit vot se conté, lo qual és cusit y buydat en lo llibre de Deliberacions.
E després ses senyories, attès lo dit vot, han resolt
axir a dita contrafacció comensant per los recados
extrajudicials a sa excel·lència, y de dita resolució
fer-ne sabidor al dit molt il·lustre bras militar,
com ho feren per medi de embaxada reportada
per los senyors don Bernat de Gaver y Joan Batista Reverter, ciutedà honrat de Barcelona.
E poch després, per part de dit il·lustre bras militar, vingueren al consistori de ses senyories ab
embaxada los senyors don Joseph de Corbera,
antes Terrer, y don Francisco Sans y Puig, estimant a ses senyories la diligènsia y atenció ab
què affavoririan a dit molt il·lustre bras militar,
donant-los las gràcias del favor que experimentaven de ses senyories.

E poch aprés, que serian las deu horas y mitja
de la matinada, enviaren ses senyories lo primer
recado extrajudicial ab embaxada solemne dels
tres brassos, que reportaren los senyors don
Anton Sayol, canonge de la Santa Iglésia de
Barcelona, don Narcís Descallar, y Joan Batista
Reverter, ciutedà honrat de Barcelona, entregant-los lo dit recado en escrits per a presentar
a sa excel·lència. Còpia del qual és assí cusit,
signat de lletra B y del thenor següent:
«Excel·lentíssima senyor.
Per part del bras militar, per medi del síndich,
ab suplicació presentada en lo consistori dels
deputats als 25 de corrent mes de setembre del
present any 1682, se ha representat que Francisco de Casas, burgès de la vila de Perpinyà, se
troba detingut en las càrcers reals de la present
ciutat impetit de algun delicte a instància de
Dionisa Perramon, viuda. Y se té notícia que
contra dit Casas se hauria profferit sentència de
mort, y que vostra excel·lència se serviria manar-la executar lo die de vuy, que contam als 26
de dit mes y any, no obstant que dita Dionisia
Perramon lo dia de 25 antecedent hage perdonat al dit Francisco de Casas y dessistit de la
instànsia que contra de aquell feya, fent constar
del acta del perdó y renunciant de la instànsia,
rebut en poder de Miquel Fontcuberta, notari
públic de Barcelona, y que dit Francisco de Casas és persona gaudint de privilegi militar per ésser fill de Ilari Casas, probant-ho ab dos certifficatòrias extretas dels llibres de la Batllia General
del present Principat, a hont se acostuman de
registrar semblants privilegis, de las quals consta
del privilegi de burgès de Perpinyà concedit al
dit Ilari Casas als 27 del mes de abril, 1655, y
axí mateix de la legitimasió de dit Francisco de
Casas, fill del dit Ilari, y que axí mateix la execució se continua fer de dita real sentència se encontra ab reals privilegis concedits al bras militar y a las personas gaudints del dit privilegi
militar, et signanter al concedit per lo sereníssim
don Pere Tercer als 19 de maig, 1380, y als
concedits per lo sereníssim don Fernando Primer als 9 de octubre, 1481, y dos de setembre,
1510, que són en lo segon volumen de constitucions de Catalunya, títol «De acusacions», capítols 3, 4 y 5, per quant en dits reals privilegis
fonch concedit al estament militar que no·s pogués inquirir ni procehir contra alguna persona
de dit estament sens instància de part, de tal
manera que encara que se hagués fet instància
per la part interessada contra algun cavaller //
306r // gaudint de privilegi militar per rahó de
delicte, apartant-se la part de la instansia, no
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
304v i 305r del trienni 1680-1683.
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puga lo fisch continuar-la ni repèndrer-la, y que
tenen obligasió axir al reparo de dita contrafacció per descàrrech de sos officis, per ço, desitjant los deputats complir ab lo que deven y que
las constitucions generals sien observadas com
és rahó, inseguint lo vot y parer dels assessors y
advocat fiscal del General y consulents aplicats,
extrajudicialment suplican a vostra excel·lència
sie de son servey manar suspèndrer la execució
de dita sentència y no procehir en dita causa ni
execució de dita sentència, per encontrar ab los
dits reals privilegis desobre ponderats y altres
aplicables, lo que rebran a singular gràcia y
mercè de la mà de vostra excel·lència.»
Los quals anaren ab massas altas, acompanyats
de molts officials del General, a sa excel·lència
lo senyor llochtinent General, suplicant extrajudicialment a sa excel·lència, de part del consistori, que en observansa de las generals constitucions de Catalunya y reals privilegis concedits al
estament militar fos servit manar suspèndrer la
execució de la sentència de mort proferida contra dit Francisco de Casas, burgès de Perpinyà.
E tornats que foren de dita embaxada y arribats
en consistori feren relació a ses senyories com
havian explicada a sa excel·lència dita embaxada
y presentat lo paper que per ses senyories los havia estat entregat, y que sa excel·lència havia respost que lo dit Francisco de Casas, per sos delictes, era merexedor de la pena a que era estat
condemnat, y que en quant a suspèndrer dita
execució no se empenyava en res y que ho participaria al Real Consell.
E poch aprés, que serian onse horas y mitja de la
matinada, considerant ses senyories que lo perill
en la tardansa podia portar tant notable prejudici, enviaren a sa excel·lència, per medi del síndich del General, lo segon recado extrajudicial,
còpia del //306v // qual és assí cusida, signada de
lletra C y del thenor següent:
«Excel·lentíssima senyor.
Per part del bras militar, per medi del síndich,
ab suplicació presentada en lo consistori dels
deputats als 25 de corrent mes de setembre del
present any 1682, se ha representat que Francisco de Casas, burgès de la vila de Perpinyà, se
troba detingut en las càrcers reals de la present
ciutat impetit de algun delicte a instància de
Dionisa Perramon, viuda. Y se té notícia que
contra dit Casas se hauria profferit sentència de
mort, y que vostra excel·lència se serviria manar-la executar lo die de vuy, que contam als 26
de dit mes y any, no obstant que dita Dionisia
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
306v i 307r del trienni 1680-1683.
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Perramon lo dia de 25 antecedent hage perdonat al dit Francisco de Casas y dessistit de la
instànsia que contra de aquell feya, fent constar
del acta del perdó y renunciant de la instànsia,
rebut en poder de Miquel Fontcuberta, notari
públic de Barcelona, y que dit Francisco de Casas és persona gaudint de privilegi militar per ésser fill de Ilari Casas, probant-ho ab dos certifficatòrias extretas dels llibres de la Batllia General
del present Principat, a hont se acostuman de
registrar semblants privilegis, de las quals consta
del privilegi de burgès de Perpinyà concedit al
dit Ilari Casas als 27 del mes de abril 1655, y axí
mateix de la legitimasió de dit Francisco de Casas, fill del dit Ilari, y que axí mateix la execució
se continua fer de dita real sentència se encontra
ab reals privilegis concedits al bras militar y a las
personas gaudints del dit privilegi militar, et signanter al concedit per lo sereníssim don Pere
Tercer als 19 de maig, 1380, y als concedits per
lo sereníssim don Fernando Primer als 9 de octubre, 1481, y dos de setembre, 1510, que són
en lo segon volumen de constitucions de Catalunya, títol «De acusacions», capítols 3, 4 y 5,
per quant en dits reals privilegis fonch concedit
al estament militar que no·s pogués inquirir ni
procehir contra alguna persona de dit estament
sens // 307r // instància de part, de tal manera
que encara que se hagués fet instància per la
part interessada contra algun cavaller gaudint
de privilegi militar per rahó de delicte, apartantse la part de la instansia no puga lo fisch continuar-la ni repèndrer-la, y que tenen obligasió
axir al reparo de dita contrafacció per descàrrech de sos officis. Per ço, desitjant los deputats
complir ab lo que deven y que las constitucions
generals sien observadas com és rahó, inseguint
lo vot y parer dels assessors y advocat fiscal del
General y consulents aplicats, extrajudicialment
suplican per segona vegada a vostra excel·lència
sie de son servey manar suspèndrer la execució
de dita sentència y no procehir en dita causa ni
execució de dita sentència, per encontrar ab los
dits reals privilegis desobre ponderats y altres
aplicables, lo que rebran a singular gràcia y
mercè de la mà de vostra excel·lència.»
Y tornat que fou dit síndich féu relació en lo
consistori de ses senyories que havent presentat
a sa excel·lència lo dit segon recado extrajudicial
en escrits ha respost que estave bé.
E poch després, que seria un quart per la una
passat mitgdie, considerant axí mateix ses senyories que lo perill en la tardansa podria portar
notable prejudici, passaren a enviar a sa
excel·lència, per medi de dit síndich del General, lo tercer recado extrajudicial en escrits, còpia del qual és assí cusida, signada de lletra D y
del thenor següent:
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«Excel·lentíssima senyor.
Per part del bras militar, per medi del síndich,
ab suplicació presentada en lo consistori dels
deputats als 25 de corrent mes de setembre del
present any 1682, se ha representat que Francisco de Casas, burgès de la vila de Perpinyà, se
troba detingut // 307v // en las càrcers reals de la
present ciutat impetit de algun delicte a instància de Dionisa Perramon, viuda. Y se té notícia
que contra dit Casas se hauria profferit sentència de mort, y que vostra excel·lència se serviria
manar-la executar lo die de vuy, que contam als
26 de dit mes y any, no obstant que dita Dionisia Perramon lo dia de 25 antecedent hage perdonat al dit Francisco de Casas y dessistit de la
instànsia que contra de aquell feya, fent constar
del acta del perdó y renunciant de la instànsia,
rebut en poder de Miquel Fontcuberta, notari
públic de Barcelona, y que dit Francisco de Casas és persona gaudint de privilegi militar per ésser fill de Ilari Casas, probant-ho ab dos certifficatòrias extretas dels llibres de la Batllia General
del present Principat, a hont se acostuman de
registrar semblants privilegis, de las quals consta
del privilegi de burgès de Perpinyà concedit al
dit Ilari Casas als 27 del mes de abril 1655, y axí
mateix de la legitimasió de dit Francisco de Casas, fill del dit Ilari, y que axí mateix la execució
se continua fer de dita real sentència se encontra
ab reals privilegis concedits al bras militar y a las
personas gaudints del dit privilegi militar et signanter al concedit per lo sereníssim don Pere
Tercer als 19 de maig, 1380, y als concedits per
lo sereníssim don Fernando Primer als 9 de octubre, 1481, y dos de setembre, 1510, que són
en lo segon volumen de constitucions de Catalunya, títol «De acusacions», capítols 3, 4 y 5,
per quant en dits reals privilegis fonch concedit
al estament militar que no·s pogués inquirir ni
procehir contra alguna persona de dit estament
sens instància de part, de tal manera que encara
que se hagués fet instància per la part interessada contra algun cavaller gaudint de privilegi militar per rahó de delicte, apartant-se la part de la
instansia, no puga lo fisch continuar-la //308r //
ni repèndrer-la, y que tenen obligasió axir al reparo de dita contrafacció per descàrrech de sos
officis. Per ço, desitjant los deputats complir ab
lo que deven y que las constitucions generals
sien observadas com és rahó, inseguint lo vot y
parer dels assessors y advocat fiscal del General y
consulents aplicats, extrajudicialment suplican
per tercera vegada a vostra excel·lència sie de
son servey manar suspèndrer la execució de dita
sentència y no procehir en dita causa ni execució de dita sentència, per encontrar ab los dits
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
306v i 307r del trienni 1680-1683.

reals privilegis desobre ponderats y altres aplicables, lo que rebran a singular gràcia y mercè de
la mà de vostra excel·lència.»

E després lo dit síndich, a las sinch horas de la
matexa tarda, s’és conferit ab dit molt reverent
canceller per a véurer si ditas requestas eran habilitadas y cobrar aquellas. Y havent-se conferit
a dit molt reverent canceller digué que havia
ajuntat salas y aquellas havian deliberat que fos
comesa la habilitasió de aquellas al dit doctor
Aleny, y que se conferís ab ell, que las habilitaria
y entregaria.

Y tornat que fou dit síndich feu relació en lo
consistori de ses senyories que, havent presentat
a sa excel·lència lo dit tercer recado extrajudicial
en scrits, ha respost que ja havia manat suspèndrer la execució de dita sentència y que se acudís al Real Concell.

E poch aprés dit síndich, inseguint la resposta
feta per dit molt reverent canceller, se és conferit ab dit senyor doctor Aleny per a recobrar ditas requestas. Y havent-li donat lo recado, fonch
per // 309r // dits doctor Aleny respost que ja se
li havia participat per la dita comissió per las salas, las quals se ajuntarian demà a las nou horas
antes de migdie. Y que acudís en lo palau real, a
hont se ajuntaven ditas salas, que allí las entregaria habilitadas. Lo qual recado y diligènsias
foren per dit síndich reportadas en lo consistori
de ses senyories.

E poch aprés, que serian tres quarts de la una
passat mitg die, ses senyories, per medi del síndich de la present casa, han enviat al molt reverent canceller sis requestas, ço és, una per sa excel·lència, altre per lo regent la Real Cancellaria,
altre per lo advocat fiscal, altre per lo doctor
Vincens Sabater y Gleu, relador de dita causa, y
las dos per los dos procuradors fiscals, a fi y effecte de què fos servit sa senyoria habilitar ditas
sis requestas ab la brevedat possible per lo que
requereix la matèria.
Y tornat que fou dit síndich, féu relasió en lo
consistori de ses senyories que, havent entregat
a dit molt reverent canceller ditas sis requestas,
ha respost que si bé reparava acceptar aquellas
per no haver tingut la mà en semblant matèria y
ser fet criminal, ab tot, ha acceptat aquellas, y
retingudas vers si ha dit que las consultaria y
que tornàs per ellas a las tres horas d’esta tarda.
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E més, lo dit síndich ha fet relasió que, havent
tornat en casa del molt reverent canceller a las
tres horas de la tarda, conforme digué dit molt
reverent conceller que no podia habilitar aquellas sinó que las devia habilitar lo senyor doctor
Aleny com a intiquior in aula, y que axís se
conferís dit síndich ab dit senyor doctor Aleny
de part sua, perquè convocàs salas y habilitàs ditas requestas. Y que en conformitat de dita resposta feta per lo molt reverent canceller, recobradas ditas requestas, se és conferit ab lo
senyor doctor Aleny, donant-li lo sobredit recado. Al què ha respost dit senyor doctor Aleny
que no podia ajuntar salas ni habilitar ditas requestas per trobar-çe en cúria lo molt reverent
canceller y àbil per semblant matèria, y que axí
se’n tornàs a dit molt reverent canceller perquè
dit senyor convocàs salas y habilitàs ditas requestas. Y havent tornat a dit molt reverent canceller, foren tornadas presentar a aquell ditas requestas y, representat de part del molt il·lustre
consistori, fos servit de donar hora per a recobrar ditas requestas y fos servit de donar hora
per a recobrar ditas requestas habilitadas. Al
qual recado ha respost dit molt reverent canceller que ajuntaria salas y que tornàs per a recobrar ditas requestas quant aparegués a dit síndich.

Diumenge, a XXVII. En aquest die lo síndich del
General y present casa de la Deputació, per orde
de ses senyories, se és conferit en lo Palau Real,
a hont estaven juntas las salas, a fi y effecte de
recobrar las requestas que lo die de ahir foren
entregadas a dit doctor Aleny. Havent-lo fet demanar és axit de ditas salas y ha entregat al dit
síndich las sobreditas requestas per ell habilitadas com ha intiquior in aula en la forma següent: «27 septembris 1682, habilitata in aulis
Aleny, antiquior». Las quals requestas axís habilitadas foren entregadas per dit síndich en lo
consistori de ses senyories.
En aquest mateix die lo dit síndich, per orde de
ses senyories, se és conferit ab sa excel·lència
dient-li fos servit assenyalar hora per a presentar-li una súplica en forma de requesta per lo fet
de la contrafacció instada per lo síndich del bras
militar. Al què fonch servit sa excel·lència assenyalar a las sinch horas passat migdie.
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En aquest mateix die, instant lo dit síndich del
General, Joan Ribes, notari públich de Barcelona, subrrogat en lo offici de scrivà major del General de Catalunya, y Balthasar Oriol, llochtinent de protonotari del present Principat,
juntament ab dit síndich de dit General, se són
conferits en lo palacio del excel·lentíssim senyor
llochtinent y capità general de sa magestat en lo
present Principat entra las sinch y sis horas de la
tarda passat migdie, y allí, instant dit síndich,
fou presentada la suplicació habilitada per lo
magnífich senyor doctor Joseph Aleny, antiquior in aula, ab la forma següent: «27 septembris 1682, habilitata in aulis. Aleny, antiquior».
La qual, avall insertada y cusida de lletra A. En-
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tregant còpia de aquella a dit excel·lentíssim senyor llochtinent. Lo qual respongué: «Que lo
tenía entendido y que respondería a su tiempo».
De la qual presentata dit Balthasar Oriol y Marcer y lo dit scrivà major, a instànsia y pensió de
dit síndich, ne han llevat acte simul stipulans y
insolidum clohents. Essent presents per testimonis Jaume de Porta, donsell, y lo doctor Joseph Orlau, la qual escriptura és del thenor següent:
«Noverinta universi quod anno a Nativitate Domini millessimo sexcentessimo octagessimo secundo, die vero dominica vigessima septima mensis
septembris eiusdem anni intitulata, inter quintam et sextam horas post meridiem, presente et ad
hec vocato, rogato atque requisito me Joanne Ribes, apostolica atque regia auctoritatibus notario
publico Barchinone, secretario et scriba maiori
Generalis Catalonie subrogato et mandato infrascripti excelentissimi domini locumtenentis
generalis, interessante Balthasare Oriols et Mercer, milite regio, mandari scriba et secretario
provincia et locumtenentis protonotarius presentis Catalonie principatus, Barchinona populato,
simul stipulantis et insolidum, claudentibus et
presentibus pro testibus // 310r // Jacobo de Porta,
domicello, Barchinone domiciliato, et Josepho Orlau, utriusque iuris doctor, vocatis specialiter et
assumptis Franciscus Montaner, utriusque iuris
doctor, civisque honoratus Barchinone, deserviens
oficium sindici Generalis Catalonie pro domno
Michaele Masdovellas, dicto nomine constitutus
personaliter ante presenciam excelentissimi domini ducis et principis de Bournonville, pro sacra
et cesarea et regia magestatis locumtenensis et capitanei generalis in dicto presenti principatu
Catalonie et comitatibus Rossilionis et Ceritanie,
exhistensis personaliter in suo palacio sito in presenti civitate Barchinone venia prius obtenta sua
excelencia illis quibus decet respectu et reverencia
obtulit et presentavit, ac per me dictum et infrascriptum secretarium et scribam maiorem obtulere et presentare, petiit, instavit et requisivit
quandam in scriptis papiri suplicacionis scedulam cuius thenor sequitur sub his verbis: «Excel·lentíssimb senyor. Los deputats y ohidors de
comptes del General de Catalunya han representat a vostra excel·lència ab tres recados com
Francisco de Casas, burgès de la vila de Perpinyà, se troba detingut en las càrcers reals de la
present ciutat impetit de algun delicte a instància de Dionisa Perramon, viuda. Y se té notícia
que contra dit Casas se hauria profferit sentència de mort, y que vostra excel·lència se serviria
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
309v i 310r del trienni 1680-1683.
b. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
309v i 310r del trienni 1680-1683.
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manar-la executar lo die de vuy, que contam als
26 de dit mes y any, no obstant que dita Dianisia Perramon lo dia de 25 antecedent hage perdonat al dit Francisco de Casas y dessistit de la
instànsia que contra de aquell feya, fent constar
del acta del perdó y renunciant de la instànsia,
rebut en poder de Miquel Fontcuberta, notari
públic de Barcelona, y que dit Francisco de Casas és persona gaudint de privilegi militar per ésser fill de Ilari Casas, probant-ho ab dos certifficatòrias extretas dels llibres de la Batllia General
del present Principat, a hont se acostuman de
registrar semblants privilegis, de las quals consta
del privilegi de burgès de Perpinyà concedit al
dit Ilari Casas als 27 del mes de abril, 1655, y
axí mateix de la legitimasió de dit Francisco de
Casas, fill del dit Ilari. Y que axí mateix la execució se continua fer de dita real sentència se encontra ab reals privilegis concedits al bras militar y a las personas gaudints del dit privilegi
militar, et signanter al concedit per lo sereníssim don Pere Tercer als 19 de maig, 1380, y als
concedits per lo sereníssim don Fernando Primer als 9 de octubre, 1481, y dos de setembre,
1510, que són en lo segon volumen de constitucions de Catalunya, títol «De acusacions», capítols 3, 4 y 5, per quant en dits reals privilegis
fonch concedit al estament militar que no·s pogués inquirir ni procehir // 310v // contra alguna
persona de dit estament sens instància de part,
de tal manera que encara que alguna part legítima hagués fet instància contra lo cavaller, havent-se apartat de la instànsia y de fer part en la
causa no pugués lo fisch continuar-la ni repèndrer-la per rahó del pretés delicte de què fou inquirit per quant lo voler executar dita sentència
de mort, havent-se apartat de la instància dita
Dionisia y renunciant aquella, a voler-se procehir criminalment contra un cavaller o gaudint
de privilegi militar sens instànsia de part y sols
ab la del fisch, essent axí que per la renunciació
de dita Dionísia omnímodament cessa dita causa criminal sens tenir acció lo fisch per a la procecució de aquella, y executant-se dita sentència
sempre seria verdader dir que contra un cavaller
se procehia ex oficio y sens instànsia de part. Y
com per la constitució «Poch valdria», vulgarment dita «De la observansa» ab la qual se donan per invàlidos los procehiments fets contra
constitucions y privilegis, usos y costums del
present principat de Catalunya y havent los deputats y ohidors de comptes a qui toca per rahó
de sos officis conforme dita constitució y altres
enviats tres recados extrajudicials a vostra excel·lència en la forma acostumada suplicants fos
servit vostra excel·lència reparar dits privilegis y
constitucions, y fins ara no se ha pogut conseguir de vostra excel·lència lo reparo, per ço, attenent los deputats y oÿdors de comptes del General de Catalunya a las obligacions de sos

officis, jurament tenen prestat y sentència de excomunicació tenen ohida, volent provehir de
degut remey a las generals constitucions y privilegis desobre ponderats, per medi de son síndich suplican a vostra excel·lència sie de son servei, per observansa de ditas reals constitucions y
privilegis, manar supèndrer la execució de dita
sentència y no donar lloch a la prosecució de
dita causa ni execució de aquella, perquè ditas
constitucions y privilegis // 311r // sie íntegrament observats. Y inseguint la forma en semblants casos acostumada sie servit donar llicènsia se continue acte de la presentació de la
present.» Officio et cetera. Quaquidem papiri
supplicacionis scedula sunt predicitur oblata et
presentata et a dicto excelentissimo domini locumtenentis generalis habita ut dixit pro sibi dicta et publicata copiaque illius cum suo originali
comprobata, eidem excelentissimo domino locumtenente generali tradita et liberata, illico sua excellencia verbo respondendo, dixit «Que lo tenía
entendido y que la respondería a su tiempo». De
quibus ita per actis et gestis atque secutis dictus
Franciscus Montaner, dicto domine, petiit et requisivit sibi et illustribus dominis deputatis fieri
et tradi unum et plura publicum et publica instrumentum et instrumenta per me, dictum et infrascriptum notarium, secretarium et scribam
maiorem dicti Generalis subrrogatum. Et dictus
excelentissimus dominus locumtenentis generalis
mandavit dicto Balthasari Oriol et Marcer, scriba mandati et secretario provincia de presentis,
conficeret et sibi traderet instrumentum que fuerunt acta Barchinone, sub anno, die, mense et
loco presentis, presente et interveniente Oriol et
Mercer presenteque et ad hac vocati atque rogato
me dicto Joanne Ribas, notarius publicu Barchinone, supramemorato, pro parte et ad instanciam dicti sindici dicti Generalis, simul stipulantibus et in solidum claudentibus et presentibus
testibus supradictis ad premissa vocatis specialiter
et assumptis pro ut superius continetur.»
Dilluns, a XXVIII. En aquest die, de orde de ses
senyories, lo doctor Francisco Montaner, //311v
// doctor en drets y ciutedà honrrat de Barcelona, servint lo offici de síndich del General, y
Joan Ribes, subrrogat en lo offici de scrivà major de aquell, se són conferits en la casa del noble don Miquel de Cortiada, regent la Real
Cancellaria del present principat de Catalunya,
a effecte de presentar-li una requesta, entre las
sis y las set horas de la matinada, a dit noble regent la Real Cancellaria. Y per no acistir a la presentació de dita requesta el scrivà de manament
no ha volgut acceptar aquella sens intervenir en
dit acte lo escrivà de manament. Y encontinent,
per dit síndich fonch requirit a Joan de Morer y
Pasqual, scrivà de manament, que·s trobave en
casa de dit noble regent, que assistís en lo acte
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de la presentació de dita requesta, simul stipulans y insolidum clohents ab dit Joan Ribes, subrogat en dit offici de scrivà major, com en effecte ý asistí. Acte de la qual presentació és assí
cusida, signada de lletra A.
En aquest mateix die, instant lo síndich del General de Cathalunya, Joan Ribes, notari públich
de Barcelona, subrrogat en lo offici de scrivà
major del dit General, y Balthesar Oriol y Marcer, llochtinent de protonotari del present Principat, juntament ab lo síndich de dit General, se
són conferits en la casa de la pròpria habitasió
del magnífich senyor Vicens Sabater y Gleu,
doctor de la règia cort, entre las onse y las dotse
de la matinada, a effecte de presentar una requesta a dit magnífich senyor doctor Vicens Sabater, lo acte de la qual presentata és assí cusit,
signat de lletra B y del thenor següent:
«Noverinta universi quod anno a Nativitate Domini millessimo sexcentessimo octagessimo secundo, die vero lune, vigessima octava mensis septembris eiusdem anni intitulata, inter undecima et
duodecimam horas ante meridiem, presente et ad
hec vocato,b//312r // rogato atque requisito me Joanne Ribes, appostolica atque regia auctoritatibus nottario publico Barchinone et scriba maiori
Generalis Catalonie subrrogato, et interessente
Balthasare Oriol et Marcer, milite regio, scriba
mandati et secretario provincia ac locumtenente
protonotarii presentis Catalonia principatus,
Barchinone populato, simul stipulantis et insolidum claudentibus et presentibus pro testibus
magnifico Jacobo de Porta, domicello, Barchinone domiciliato, et Josepho Orlau, utriusque iuris
doctor, ad ista vocatis specialiter et assumptis
Franciscus Montaner, utriusque iuris doctor, civusque honoratus Barchinone, desserviens officium sindici Generalis Catalonia, pro domno
Michelle Masdovellas, dicto nomine, constitutus
personaliter ante presenciam magnifici Vincentii Sabater et Gleu, utriusque iuris doctor et de
regio consilio criminalis doctoris, personaliter reperti et ad inventi intus domos sua propria habitacionis scitas in presenti civitate Barchinone, coram vico vulgariter nuncupato d’en Copons,
dicto nomine, illis quibus decet recurrencia et respectu eidem obtulit et presentavit et seu per me,
dictum scribam maiorem obtulere et presentavit
et seu per me, dictum scribam maiorem obtulere
et presenciam publice petiit, instavit et requisivit
quandam in scriptis papiri requisicionis scedulam thenoris sequentis: «Molt bé sap, vostra
mercè, y ignorar no pot magnífich senyor Via. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
311v i 312r del trienni 1680-1683.
b. a continuació quatre documents transcrits a l’Apèndix 3,
pàgs. 1495-1497.
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cens Sabater y Gleu, etcètera.» Inseratur dicta
requisicio usque ad sui finem qua inserta dices.
Qua si quidem papiri requisicionis scedula sich
ut predicitur oblata et presentata et a dicto magnifico Vincencio Sabater et Gleu habita ut dixit
pro sibi lecta et publicata copiaque illius comprobata cum suo originali comprobata, et eidem
magnifico Vincencio Sabater et Gleu tradita et
liberata, illico dictus magnificus Vincencius Sabater et Gleu, verbo respondendo, dixit quod retinet sibi // 312v // terminum iuris ad respondendum. De quibus ita per actis, dictis gestis atque
secutis dictus Franciscus Montaner, dicto nomine
petiit et requisivit sibi et illustribus dominus deputatis fieri et tradi unum et plura publicum et
publica instrumentum et instrumenta per me
dictum et infrascriptum notarium et scribam
maiorem dicti Generalis subrogatus et dictus
magnificus Vincencius Sabater et Gleu, petiit et
requisivit dictum Balthasarem Oriol et Marcer,
ut de predictis confisceret et sibi traderet instrumentum et instrumenta. Qua fuerunt acta Barchinone sub anno, die, mense et loco predictis presente et interessente dicto Balthasare Oriol et
Marcer. Presente et ad hec vocato atque rogato
me, dicto Joanne Ribes, nottario publico Barchinone supramemorato pro parte et ad instanciam
dicti sindici dictis Generalis simul stipulantibus
et insolidum claudentibus. Et presentibus testibus
supradictis ad premissa vocatis specialiter et assumptis pro ut superius continetur.
Postea autem adveniente vigessima nona die predictorum mensis et anni supradictus magnificus
Vincencius Sabater et Gleu, utriusque iuris et de
regio consilio criminali presentis Cathalonie
principatus, exhistens personaliter intus dictas
domos sua propria habitacionis, mei Balthasaris
Oriol et Marcer, militis regius mandati, scriba et
secretario provincia ac locumtenenti protonotarii
dicti predictis Cathalonia principatus scitis in
vico vulgo dicto la devallada de Viladecols alterius ex infrascriptis nottariis tradidit et liveravit
michi, dicto Balthasar Oriol et Marcer, quandam in scriptis papiri responsionis scedulam
quam pre manibus suis habebat thenoris sequentis: «Responent lo doctor Vicens Sabater y Gleu
// 313r // del consell de sa majestat.» Inseratur
de verbo ad verbum usque ad sui finem. Petens
ipsam inferi et continuari in pede seu calce requisicionis sibi presentate hesina die ad instanciam
sindici Generalis Catalonie et de dicta requisicione nemini copia auctenticam dari sine dicta
responsionis insercione. Qua fuerunt acta Barchinone sub anno, die, mense et loco predictus.
Presentibus Augustino Puig, jactore auri, et Petro Joanne Morera, de familia dictis magnificis
doctoris Vincencii Sabater et Gleu, pro testibus ad
ista vocatis specialiter et assumptis.»
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En aquest mateix die, instant lo dit síndich del
General, Joan Ribes, notari públich de Barcelona, subrrogat en lo offici de scrivà major del General de Catalunya y Balthesar Oriol y Marcer,
llochtinet de protonotari del present Principat,
juntament ab dit síndich de dit General, se són
conferits en la casa de la pròpria habitasió del
magnífich senyor Miquel de Caldero, doctor de
la Real Audiència de la tercera sala y advocat fiscal de la règia cort, als tres quarts de las dotse
antes de mitgdie, a effecte de presentar una requesta a dit magnífich senyor doctor de Caldero. Lo acte de la qual presentata és assí cusit,
signat de lletra C y del thenor següent:
«Noverinta universi quod anno a Nativitate Domini millessimo sexcentessimo octuagessimo secundo, die vero lune, vigessima octava mensis septembris eiusdem anni intitulata, tribus quartis
duodecim horas ante meridiem iam pulsatis, presente et ad hec vocato, rogato atque requisito me,
Joanne Ribes, appostolica atque regia auctoritatibus nottario publico Barchinone et scriba maiori Generalis Catalonie subrrogato, // 313v // et
interessente Balthasare Oriol et Marcer, milite
regio, scriba mandati et secretario provincia ac
locumtenente protonotarii presentis Catalonia
principatus, Barchinone populato, simul stipulantis, et insolidum claudentibus et presentibus
pro testibus magnifico Jacobo de Porta, domicello,
Barchinone domiciliato, et Josepho Orlau, utriusque iuris doctor, ad ista vocatis specialiter et assumptis, Franciscus Montaner, utriusque iuris
doctor, civusque honoratus Barchinone, desserviens officium sindici Generalis Catalonia, pro
domno Michelle Masdovellas, dicto nomine, constitutus personaliter ante presenciam magnifici
Michaellis de Caldero, utriusque iuris et regia
audiencia presentibus Cathalonie principatus,
doctoris advocatique fiscalis in eodem principatus
Catalonie, personaliter reperti et ad inventi intus domos sua propria habitacionis scitas in presenti civitateBarchinone, in platea Sancti Jacobi,
dicto nomine illis quibus decet reverencia et respectu eidem obtulit et presentavit, et seu per me,
dictum scribam maiorem obtulere et presentare
publice petiit, instavit et requisivit quandam in
scriptis papiri requisicionis scedulam thenoris sequentis: «Molt bé sap, vostra mercè, y ignorar
no pot, magnífich senyor Miquel de Caldero,
etcètera.» Inseratur de verbo ad verbum et postea
dices. Qua si quidem papiri requisicionis scedula
sic ut predicitur oblata et presentata et a dicto
magnifico Michaellis de Caldero habita ut dixit
pro sibi lecta et publicata copiaque illius comprobata cum suo originali comprobata et eidem
magnifico Michaellis de Caldero tradita et libea. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
313v i 314r del trienni 1680-1683.

rata, illico dictus magnifico Michaellis de Caldero, verbo respondendo, dixit quod retinet sibi terminum iuris ad respondendum. De quibus ita
per actis, dictis gestis atque secutis dictus Franciscusa // 314r // Montaner, dicto nomine, petiit et
requisivit sibi et illustribus dominus deputatis
fieri et tradi unum et plura publicum et publica
instrumentum et instrumenta, per me, dictum et
infrascriptum notarium et scribam maiorem
dicti Generalis subrogatus et dictus magnificus
Michaellis de Caldero, petiit et requisivit dictum
Balthasarem Oriol et Marcer, ut de predictis confisceret et sibi traderet instrumentum et instrumenta. Qua fuerunt acta Barchinone sub anno,
die, mense et loco predictis presente et interessente
dicto Balthasare Oriol et Marcer. Presente et ad
hec vocato atque rogato me, dicto Joanne Ribes,
nottario publico Barchinone supramemorato, pro
parte et ad instanciam dicti sindici dictis Generalis simul stipulantibus et insolidum claudentibus. Et presentibus testibus supradictis ad premissa vocatis specialiter et assumptis pro ut superius
continetur.
Postea autem adveniente vigessima nona die predictorum mensis et anni supradictus, magnificus
Michael de Caldero, utriusque iuris et Regia Audiencia presentis Cathalonie principatus, doctor
advocatusque fiscalis in eodem principatus Cathalonie, exhistens personaliter intus dictas domos
sua propria habitacionis scitas in platea Sancti
Jacobi, tradidit et liberavit mihi Balthasar Oriol
et Marcer, militi, regio mandati et scriba et secretario provincia ac locumtenenti protonotarii
dicti predictis Cathalonia principatus, alteri ex
infrascriptis nottariis quandam in scriptis papiri
responsionis scedulam quam ipse pre manibus suis
habebat cuius thenor sequitus sub his verbis: «Satisfent lo doctor Miquel de Caldero, etcètera.»
Inseratur de verbo ad verbum usque ad sui finem. Petens ipsam inferi et continuari in pede
seu calce requisicionis sibi presentate hesina die
ad instanciam sindici Generalis Catalonie et de
// 314v // dicta requisicione nemini copia auctenticam dari sine dicta responsionis insercione.
Qua fuerunt acta Barchinone, sub anno die,
mense et loco predictus. Presentibus Francisco
Amatller, utriusque iuris doctor, et Paulino Bertran, negociatore, civibus Barchinone, pro testibus ad ista vocatis specialiter et assumptis.»
En aquest mateix die, instant lo dit síndich del
General Joan Ribas, notari públich de Barcelona, subrrogat en lo offici de scrivà major del General de Catalunya, juntament ab dit síndich de
dit General, se són conferits en las casas respective de la pròpria habitació del senyor Mariano
a. a continuació una requesta i una resposta transcrites a
l’Apèndix 3, pàgs. 1497-1498.
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Catús y Joseph Bataller, procuradors fiscals de
la Règia Cort, tocadas las dotse horas del mitg
die, a effecte de presentar una requesta a dits
Catús y Bataller, lo acte de la qual presentata és
assí cusit, signat de lletra D y del thenor següent:
«Noverinta universi quod anno a Nativitate Domini millessimo sexcentessimo octuagessimo secundo, die vero lune, vigessima octava mensis septembris eiusdem anni intitulata, duodecima
hora meridici iam pulsata, presente et ad hec vocato, rogato atque requisito me Joanne Ribes, appostolica atque regia auctoritatibus nottario publico Barchinone et scriba maiori Generalis
Catalonie subrrogato, et presentibus pro testibus
magnifico Jacobo de Porta, domicello, Barchinone domiciliato, et Josepho Orlau, utriusque iuris
doctor, ad ista vocatis specialiter et assumptis
Franciscus Montaner, utriusque iuris doctor, civusque honoratus Barchinone, desserviens officium sindici Generalis Catalonia, pro domno
Michelle Masdovellas, dicto nomine, constitutus
personaliter ante presenciam Mariani Catus et
Josephus Bataller, procuratorum fiscalium regiab
// 315r // curia, personaliter repertorum et ad inventorum intus domos eorum respective propria
habitacionis quam fuerunt, scilicet Catus, in vico
dicto d’en Copons, et dictus Bataller in vico per
que recte itor a platea monasterii seu conventus
Beata Maria de Bonosuccessii, ad ecclessiam monasterii seu conventus monialium beata marie
Angelorum, et pedis cruers presentis civitatis
Barchinona, eisdem et alteri eorum obtulit et presentavit et seu per me, dictum scribam maiorem
obtulere et presentare publice petiit, instavit et requisivit quandam in scriptis papiri requisicionis
scedulam thenoris sequentis: «Molt bé saben y
ignorar no poden, etcètera.» Inseratur de verbo
ad verbum usque ad finem. Qua si quidem papiri requisicionis scedula sic ut predicitur oblata et
presentata et a dictus Mariano Catus et Josepho
Bataller habita ut dixerunt sibi pro lecta et publicata copiaque illius cum suo originali comprobata, eidem Mariano Catus et Joseph Bataller et
unicuique eorum tradita et liberata, verbo respondendo, unus post alium dixerunt quod retinebat et alter eorum retinet sibi terminum iuris ad
respondendum. De quibus ita per actis, dictis,
gestis atque secutis dictus Franciscus Montaner,
dicto nomine, et dictus Marianus Catus et Josephus Bataller, procuratores dicta regia curia petierunt, instarunt et requisiverunt fieri et tradi
sibi et aliis cuya intersit unum vel plura publicum et publica instrumentum et instrumenta per
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
314v i 315r del trienni 1680-1683.
b. a continuació una requesta i dues respostes transcrites a
l’Apèndix 3, pàgs. 1498-1499.
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me, dictum et infrascriptum notarium et scribam maiorem dicti Generalis subrogatus. Qua
fuerunt acta Barchinone sub anno, die, mense et
loco predictis et ad hec vocato atque rogato me,
dicto Joanne Ribes, nottario publico Barchinone
supramemorato, pro parte et ad instanciam dicti
sindici dictis Generalis // 315v // Cathalonia. Et
presentibus testibus supradictis ad premissa vocatis specialiter et assumptis pro ut superius continetur.
Postea autem adveniente vigessima nona die predictorum mensis et anni supradictus, magnificus
Marianus Catus, procuratur fiscalis regia curie,
constitutus personaliter intus studium domorum
propria habitacionis mei, dicto Joannes Ribes,
notarius et scriba maioris subrrogatus, quam foveo in presenti civitate, in vico vulgo dicto la Riera de Sant Joan, tradidit et liberavit mihi, dicto
et scriba maiore infrascripto, quandam in scriptis papiri responsionis scedulam quam ipse pre
manibus suis habebat cuius thenor sequitus sub
his verbis: «Satisfent Mariano Catus, etcètera.»
Inseratur de verbo ad verbum usque ad sui finem
petens ipsam inferi et continuari in pede seu calce
requisicionis sibi presentate hesina die ad instanciam sindici Generalis Catalonie, et de dicta requisicione nemini copia auctenticam dari sine
dicta responsionis insercione. Qua fuerunt acta
Barchinone sub anno, die, mense et loco predictus
presentibus Athanasio Gurri, sartore, cive, et
Anthonio Garsavall, iuvene chirurgo, Barchinona commorante, pro testibus ad ista vocatis specialiter et assumptis.
Deinde auctoritate eodem me die vigessima nona
predictorum mensis et anni Josephus Bataller,
procurator fiscalis regia curie, constitutus similiter intus domum studium domorum mei, dicti
Joannis Ribes, notarius et scriba maioris memorati tradidit et liberavit mihi, dicto Joanni Ribes, scriba // 316r // maiori prefato, quandam
aliam in scriptis papiri responsionis scedulam
quam similiter pre manibus suis habebat, cuius
thenor subsequentis continetur verbis: «Satisfent
Joseph Bataller, etcètera». Inseratur et cetera.
De verbo ad verbum usque ad finem et postea dices petens similiter ipsam inferi et continuari in
pede seu calce requisicionis sibi presentate hesina
die ad instanciam sindici Generalis Catalonie et
de dicta requisicione nemini copia auctenticam
dari sine dicta responsionis insercione. Qua fuerunt acta Barchinone sub anno die, mense et loco
predictis presentibus dicto Anthonio Garsavall,
juvene chirurgio, et Vincencio Gavarro, scriptore, Barchinona, pro testibus ad ista vocatis specialiter assumptis.»
En aquest mateix die, per medi de Balthasar
Oriol y Marcer, scrivà de manament y secretari
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de provínsia, llochtinent de protonotari del present principat de Cathalunya, fonch reportat a
sa excel·lència un paper que digué dit Oriol pertany de orde del excel·lentíssim senyor llochtinent y capità general de sa magestat, que Déu
guarde, en lo present Principat, lo qual és cusit,
signat de lletra E y del thenor següent:
«Saa excel·lència, vista la suplicació extrajudicial
que en nom de vostra senyoria se li presentà lo
die de ahir, vint-y-set de mes corrent de setembre, en la tarde, que comensa: «Excel·lentíssim
senyor. Los deputats y oÿdors de comptes, etcètera», y acaba «sie servit donar llicència se continue acte de la presentasió de la present. Officio,
et cetera», ab la qual representa vostra senyoria
ésser contra lo disposat en diffarents privilegis
reals concedits al estament militar per lo senyor
rey don Pere Terser a 19 de maig, 1380, per lo
senyor rey don // 316v // Fernando Primer, a 9
de octubre, 1481, y a 2 de setembre, 1510, que
se execute la sentència criminal de pena de mort
natural contra Francisco Casas, burgès de Perpinyà, perquè si bé se procehí contra d’ell ab
instància de part fins a dita sentència inclusive,
perquè que aprés de pronunciada dita real
sentència ha cessat la instància, y feta remissió a
dit Casas antes de executar-se dita sentència,
perquè lo executar dita sentència de mort, havent renunciat la part instant a la instànsia seria
procehir criminalment contra un cavaller, o
gaudint-se’n-se instànsia de part ab la sala del
fisch y estar expressament disposat en dits privilegis, que per la renunciació de la instànsia feta
per la part cessa omnímodament la causa criminal, y que no té dret ni acció lo fisch per a prosseguir-la ni reprénder-la, y conclou suplicant
que no done lloch a la dita execució, antes bé,
que se suspenga, perquè dits privilegis y constitucions de Cathalunya sian íntegrament observats.
Diu sa excel·lència que los referits reals privilegis ni altres drets de la pàtria acisteixen a dit
Francisco Cases, ni de ells pot valer-se per suspéndrer ni impedir la execució de dita real sentència criminal legítimament y instant la part
proferida. Perquè és cert en dret y inconcusament observat que los nobles y cavallers que cometen lo crim de furt se fan infames y perden
ipso iure tots los privilegis y honors que competexen als nobles y militars, encontinent que està
declarat haver comès lo delicte de furt, encara
que en la sentència no·s fasse menció alguna de
privasió o exautorització dels síngulos y privilegis militars, perquè en necessària conseqüència
ja de dret se entén ipso iure ésser exautoritzats.
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
315v i 316r del trienni 1680-1683.

Y encara que ab dita real sentència se li //317r //
mane donar la pena de llevar lo cap, que se acostuma donar als militars y gaudints que cometen
delictes per los quals merescan dita pena, però a
més de què la forma de la pena és arbitrària al
príncep en lo Real Consell de Cathalunya se estila donar als militars la pena de llevar lo cap, encara que per sos delictes hajen perduts los privilegis militars.
Per lo que és evident que dit Francisco Casas
no·s pot valer de dits privilegis militars ni li acistexan, y per consegüent encara que se execute la
dita real sentència contra d’ell, no·s contrafarà a
dits privilegis y perrogativas militars, y que no
deu suspèndrer-se en virtut de aquells ni de altre dret de Cathalunya.»

Octubre.
Dijous, al primer de octubre MDCLXXXII. En
aquest die los magnífichs assessors y advocat fiscal de la present casa han fet relació en lo consistori de ses senyories del estat que·s trobaven //
317v // las causas de la present casa en lo mes
passat de setembre, per no haver pogut fer relasió en dit mes per causa de diffarents negocis,
com també del estat de las causas fins a la ocasió
present, de las que interessa lo procurador de
aquella.
Diumenge, a IIII. En aquest die lo doctor Francesch Montaner, subrrogat en lo offici de síndich del General, de orde de ses senyories, se
conferí en casa del magnífich doctor Joseph
Aleny, del consell de sa magestat, com antiquior in aula a les onse hores antes del mitgdie,
per a que fos servit de habilitar sinch requestas,
una del noble don Miquel de Cortiada, regent
la Real Cancellaria, altre del magnífich Miquel
de Calderó, de la tersera sala y advocat fiscal, altre del magnífich doctor Vcens Sabater y Gleu,
altre de Mariano Catús y altre de Joseph Bataller, procuradors fiscals de la règia cort, las quals
se havien de presentar a instànsia de dit síndich
als sobredits per la contrafacció instada per lo
síndich del // 318r // molt il·lustre bras militar. Y
volent entregar aquellas a dit senyor doctor
Aleny, respongué que se havian de habilitar en
las salas, com las primeras, que faria avisar a las
salas per dilluns de matí, y que assistís en lo palau real a hont tindrien ditas salas y que allí las hi
poria presentar.
Dilluns, a V. En aquest die lo síndich del General ha fet relasió de com, inseguint lo orde a ell
donat per lo magnífich senyor doctor Aleny,
que s’és conferit en lo palau real, a hont estaven
juntas las salas, y fent avisar a dit doctor Aleny, a
la que fou exit li entregà las sinch requestas per
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a que fos servit habilitar-las en las salas. Y apresas aquellas per dit senyor doctor Aleny s’en
entrà en las salas a hont estaven los senyors del
consell. Y després de espay de una hora isqué dit
senyor doctor Aleny y digué que las salas havian
resolt no era menester habilitar ditas requestas,
per quant lo noble regent la Real Cancilleria, lo
magnífich doctor Vicens Sabater y Gleu, y los
procuradors fiscals als quals se havian de presentar ditas requestas havian firmat ja dupte, y que
per consegüent se donarien per acceptades ditas
requestas.
En aquest mateix die, havent lo síndich reportat
a ses senyories la resolució de ditas salas donada
per dit senyor doctor Aleny, dient que no era
necessari la habilitació de ditas requestas, fonch
ordenat per ses senyories, de consell dels magnífichs assessors y advocat fiscal, al dit síndich,
que·s tornàs a conferir ab lo dit doctor Aleny,
dient-li que en la casa se trobave observat que,
encara que lo official hagués respost // 318v // a
las primeras requestas y firmat dupte, se devia
passar a las damés requestas, per haver-se axí deliberat en tres salas y estilat en la causa de contrafacció del noble don Miquel de Cortiada. Y
que axí fos servit habilitar ditas requestas o bé
fer que se declaràs en ditas salas de com no era
necessari presentar-se segonas ni terseras requestas en lo cas que lo official requerit havie
firmat dupte. Lo qual recado fonch aportat per
dit síndich al dit doctor Aleny. Y ohit aquell,
respongué que tornaria a juntar salas y proposaria dit dupte y que se conferís en las salas, y tornaria la resposta de la deliberació se pendria en
aquella.
Dimars, a VI. En aquest die ha fet relasió lo síndich que, havent-se conferit en lo palau real, a
hont estaven juntas las salas, y després de haver
demanat lo senyor doctor Aleny per a saber la
resolució de las salas, li digué dit senyor que se
havia resolt de habilitar ditas requestas, per trobar-se axí estilat en lo procés de la causa de contrafacció de don Miquel de Cortada. Y que si
ses senyories volian continuar en presentar segonas requestas, que las habilitaria. Y encontinent foren entregades per dit síndich las ditas
requestas al dit senyor doctor Aleny. Lo qual,
rebudas aquellas, se’n entrà a las salas. Y poch
aprés isqué y entregà a dit síndich las ditas requestas per ell habilitades ab la habilitasió següent, Ibi: die 6 octobris, 1682. Habilitata in
aulis. Aleny.
En aquest mateix die, de orde de ses senyories,
lo doctor en // 319r // drets, Francisco Montaner, ciutedà honrrat de Barcelona, servint lo offici de síndich del General, Joan Ribes, notari
públich de Barcelona, subrrogat en lo offici de
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scrivà major del General de Catalunya, y Joan
de Morer y Pasqual, scrivà de manament, se són
conferits en la casa de la pròpria habitació del
noble don Miquel de Cortiada, regent la Real
Cancellaria, a effecte de presentar segona requesta a dit noble senyor. Lo acte de la qual
presentació és assí cusit, signat de lletra A y del
thenor següent:
«Noverinta universi quod anno a Nativitate Domini millessimo sexcentessimo octuagessimo secundo, die vero martis, sexta mensis septembris
eiusdem anni intitulata, prima hora post meridiem iam pulsata, presente et ad hec vocato, rogato atque requisito me Joanne Ribes, appostolica
atque regia auctoritatibus nottario publico Barchinone et scriba maiori Generalis Catalonie
subrrogato, et interessente Joanne de Morer et
Pasqual, domicello, regio mandati, scriba Barchinone domiciliato, simul stipulantis et insolidum claudentibus et presentibus pro testibus
magnifico Jacobo de Porta, domicello, Barchinone domiciliato, et Josepho Orlau, utriusque iuris
doctor, ad ista vocatis specialiter et assumptis
Franciscus Montaner, utriusque iuris doctor, civusque honoratus Barchinone, desserviens officium sindici Generalis Catalonia, pro domno
Michelle Masdovellas, dicto nomine, constitutus
personaliter ante presenciam nobilis don Michaelis de Cortiada, regentis regiam Cancellariam
presentis Cathalonie principatus, personaliter reperti et ad inventi intus domos sua propria habitacionis scitas in presenti civitate Barchinone in
vico vulgo dicto la Porta Farrissa, dicto nomine
illis quibus decet reverencia et respectu eidem obtulit et presentavit quandam in scriptis papiri
requisicionis scedulam thenoris // 319v // sequentis: «Molt bé sap, vostra mercè, y ignorar no
pot, noble y magnífich senyor Miquel de Cortiada, etcètera.» Inseratur de verbo ad verbum
usque ad finem qua inserta dices. Qua si quidem
papiri requisicionis scedula sic ut predicitur oblata et presentata et a dicto nobili don Michaelle de
Cortiada habita pro ut dixit sibi no lecta et publicata copiaque illius comprobata cum suo originali comprobata, et eidem nobilis don Michaelle
de Cortiada tradita et liberata, illico eidem nobilis don Michaelle de Cortiada, regens dictam
Regiam Cancellariam, verbo respondendo, dixit
«que ja té respost». De quibus ita per actis, dictis
gestis atque secutis dictus Franciscus Montaner,
dicto nomine petiit et requisivit sibi et illustribus
dominus deputatis fieri et tradi unum et plura
publicum et publica instrumentum et instrumenta per me, dictum et infrascriptum notarium et scribam maiorem dicti Generalis subrogatus, et dictus nobilis don Michael de Cortiada,
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
319v i 320r del trienni 1680-1683.
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regens dictam Regiam Cancellariam, petiit et
requisivit dictum Joannem de Morer et Pasqual,
ut de predictis confisceret et sibi traderet instrumentum et instrumenta. Qua fuerunt acta Barchinone sub anno, die, mense et loco predictis presente et interessente dicto Joanne de Morer
Pasqual. Presente et ad hec vocato atque rogato
me, dicto Joanne Ribes, nottario publico Barchinone supramemorato pro parte et ad instanciam
dicti sindici dictis Generalis simul stipulantibus
et insolidum claudentibus. Et presentibus testibus
supradictis ad premissa vocatis specialiter et assumptis pro ut superius continetur.»
En aquest mateix die los dits síndich y scrivà
major del General, junt ab Balthasar Oriol y
Marcer, scrivà de manament, se són conferits en
las casas dels magnífichs senyors Miquel de Caldero, del Real Consell, y advocat fiscal de la règia cort, y dela // 320r // magnífich Vicens Sabater y Gleu, jutge de la règia cort, a effecte de
presentar a dits senyors y a quiscú de ells respective segones requestas, los actes de las quals presentacions són assí cusits, signats de lletras B y
C y del thenor següent:
«Noverintb universi quod anno a Nativitate Domini millessimo sexcentessimo octuagessimo secundo, die vero martis, sexta mensis octobris eiusdem anni intitulata hora prima post meridiem
iam pulsata, presente et ad hec vocato, rogato atque requisito me Joanne Ribes, appostolica atque
regia auctoritatibus nottario publico Barchinone
et scriba maiori Generalis Catalonie subrrogato,
et interessente Balthasare Oriol et Marcer, milite
regio, scriba mandati et secretario provincia ac
locumtenente protonotarii presentis Catalonia
principatus, Barchinone populato, simul stipulantis et insolidum claudentibus et presentibus
pro testibus magnifico Jacobo de Porta, domicello,
Barchinone domiciliato, et Josepho Orlau, utriusque iuris doctor, ad ista vocatis specialiter et assumptis Franciscus Montaner, utriusque iuris
doctor, civusque honoratus Barchinone, desserviens officium sindici Generalis Catalonia, pro
domno Michelle Masdovellas, dicto nomine, constitutus personaliter ante presenciam magnifici
Michaellis de Caldero, utriusque iuris et Regia
Audiencia presentibus Cathalonie principatus,
doctoris advocatique fiscalis in eodem principatus
Catalonie, personaliter reperti et ad inventi intus domos sua propria habitacionis scitas in presenti civitate Barchinone in platea Sancti Jacobi,
dicto nomine illis quibus decet reverencia et respectu eidem obtulit et presentavit et seu per me,
a. a continuació dues requestes transcrites a l’Apèndix 3,
pàgs. 1499-1502.
b. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
320v i 321r del trienni 1680-1683.

dictum scribam maiorem, obtulere et presentare,
publice petiit, instavit et requisivit quandam in
scriptis papiri requisicionis scedulam // 320v //
thenoris sequentis: «Molt bé sap, vostra mercè, y
ignorar no pot, magnífich senyor Miquel de
Caldero, etcètera.» Inseratur de verbo ad verbum et postea dices. Qua si quidem papiri requisicionis scedula sic ut predicitur oblata et presentata et a dicto magnifico Michaellis de Caldero
habita ut dixit pro sibi lecta et publicata copiaque illius comprobata cum suo originali comprobata, et eidem magnifico Michaellis de Caldero
tradita et liberata illico, dictus magnifico Michaellis de Caldero, verbo respondendo, dixit
«que ja té respost a la primera scriptura presentada». De quibus ita per actis, dictis gestis atque
secutis dictus Franciscus Montaner, dicto nomine
petiit et requisivit sibi et illustribus dominus deputatis fieri et tradi unum et plura publicum et
publica instrumentum et instrumenta per me,
dictum et infrascriptum notarium et scribam
maiorem dicti Generalis subrogatus, et dictus
magnificus Michaellis de Caldero, petiit et requisivit dictum Balthasarem Oriol et Marcer, ut de
predictis confisceret et sibi traderet instrumentum et instrumenta. Qua fuerunt acta Barchinone sub anno, die, mense et loco predictis presente et interessente dicto Balthasare Oriol et
Marcer. Presente et ad hec vocato atque rogato
me, dicto Joanne Ribes, nottario publico Barchinone supramemorato pro parte et ad instanciam
dicti sindici dictis Generalis simul stipulantibus
et insolidum claudentibus. Et presentibus testibus
supradictis ad premissa vocatis specialiter et assumptis pro ut superius continetur.»
«Noverinta universi quod anno a Nativitate domini millessimo sexcentessimo octuagessimo secundo, die vero martis, sexta mensisb // 321r // octobris eiusdem anni intitulata, hora prima post
meridiem iam pulsata, presente et ad hec vocato,
rogato, atque requisito me Joanne Ribes, appostolica atque regia auctoritatibus nottario publico
Barchinone et scriba maiori Generalis Catalonie
subrrogato, et interessente Balthasare Oriol et
Marcer, milite regio, scriba mandati et secretario provincia ac locumtenente protonotarii presentis Catalonia principatus, Barchinone populato, simul stipulantis et insolidum claudentibus
et presentibus pro testibus magnifico Jacobo de
Porta, domicello, Barchinone domiciliato, et Josepho Orlau, utriusque iuris doctor, ad ista vocatis specialiter et assumptis Franciscus Montaner,
utriusque iuris doctor, civusque honoratus Barchinone, desserviens officium sindici Generalis
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
321v i 322r del trienni 1680-1683.
b. a continuació una requesta transcrita a l’Apèndix 3, pàg.
1504.
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Catalonia, pro domno Michelle Masdovellas, dicto nomine, constitutus personaliter ante presenciam magnifici Vincentii Sabater et Gleu,
utriusque iuris doctor et de regio consilio criminalis doctoris personaliter reperti et ad inventi
intus domos sua propria habitacionis scitas in
presenti civitate Barchinone, coram vico nuncupato d’en Copons, dicto nomine, illis quibus descet recurrencia et respectu eidem obtulit et presentavit et seu per me dictum scribam maiorem
obtulere et presentavit et seu per me, dictum scribam maiorem obtulere et presenciam publice petiit, instavit et requisivit quandam in scriptis
papiri requisicionis scedulam thenoris sequentis:
«Molt bé sap, vostra mercè, y ignorar no pot,
magnífich senyor Vicens Sabater y Gleu, etcètera.» Inseratur dicta requisicio usque ad sui finem qua inserta dices. Qua si quidem papiri requisicionis scedula sich ut predicitur oblata et
presentata et a dicto magnifico Vincencio Sabater et Gleu habita ut dixit pro sibi lecta et publicata copiaque illius comprobata cum suo originali comprobata, et eidem magnifico Vincencio
Sabater et Gleu tradita et liberata illico dictus
magnificus Vincencius // 321v // Sabater et Gleu,
verbo respondendo, dixit «que sobre lo contengut en dita scriptura ja té respost a altra semblant scriptura que li fonch presentada a vint-yvuyt de setembre proppassat. Y axí està y
persevera en lo deduhit en ella. Y que ja té firmat lo dupte en la Real Audiència sobre la pretesa contrafacció de que se fa mensió en dita
scriptura, y que axí dóna las presents per respostas, requirint als notaris avalls escrits no donen còpia de la requesta que de present se li
presenta sens inserta de la present resposta». De
quibus ita per actis, dictis gestis atque secutis dictus Franciscus Montaner, dicto nomine petiit et
requisivit sibi et illustribus dominus deputatis
fieri et tradi unum et plura publicum et publica
instrumentum et instrumenta per me, dictum et
infrascriptum notarium et scribam maiorem
dicti Generalis subrogatus et dictus magnificus
Vincencius Sabater et Gleu, petiit et requisivit
dictum Balthasarem Oriol et Marcer, ut de predictis confisceret et sibi traderet instrumentum
et instrumenta. Qua fuerunt acta Barchinone
sub anno, die, mense et loco predictis presente et
interessente dicto Balthasare Oriol et Marcer.
Presente et ad hec vocato atque rogato me, dicto
Joanne Ribes, nottario publico Barchinone supramemorato pro parte et ad instanciam dicti
sindici dictis Generalis simul stipulantibus et insolidum claudentibus. Et presentibus testibus supradictis ad premissa vocatis specialiter et assumptis pro ut superius continetur.»
En aquest mateix die los sobredits síndich y
scrivà major, constituhits personalment en presència de Mariano Catus, notari, y altre dels
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procuradors fiscals de la règia cort,a // 322r // lo
qual trobaren en la entrada del magnífich Miquel de Caldero, a effecte de presentar-li segona
requesta, lo acte de la qual és assí cusit, signat
de lletra D, junt ab un acte requisitori que per
mi, scribà major, fonch llevat instant lo dit síndich, la qual requesta y acte són del thenor següent:
«Noverint universi quod anno a Nativitate Domini millessimo sexcentessimo octuagessimo secundo, die vero martis, sexta mensis octobris eiusdem anni intitulata hora scilicet secunda post
meridiem iam pulsata, presente et ad hec vocato,
rogato atque requisito me Joanne Ribes, appostolica atque regia auctoritatibus nottario publico
Barchinone et scriba maiori Generalis Catalonie
subrrogato, et presentibus pro testibus magnifico
Jacobo de Porta, domicello, Barchinone domiciliato, et Josepho Orlau, utriusque iuris doctor, ad
ista vocatis specialiter et assumptis Franciscus
Montaner, utriusque iuris doctor, civusque honoratus Barchinone, desserviens officium sindici
Generalis Catalonia, pro domno Michelle Masdovellas, dicto nomine, constitutus personaliter
ante presenciam Mariani Catus, alterius ex procuratoribus fiscalibus regia curia, personaliter
reperti et ad inventi intus domos propria habitacionis magnifici Michaellis de Caldero, utriusque iuris et regia audiencia presentibus Cathalonie principatus, doctoris advocatique fiscalis in
eodem principatus Catalonie, scitas in presenti
civitate Barchinone, in platea Sancti Jacobi, eidem obtulit et presentavit et seu per me, dictum
scribam maiorem, obtulere et presentare publice
petiit, instavit et requisivit quandam in scriptis
papiri requisicionis scedulam thenoris sequentis:
«Molt bé saben y ignorar no poden vostres
mercès, senyors Joseph Bataller y Mariano Catus, etcètera.» Inseratur de verbo ad verbum usque ad finem. Qua // 322v // si quidem papiri requisicionis scedula sic ut predicitur oblata et
presentata et a dicto Mariano Catus habita ut
dixit pro sibi lecta et publicata copiaque illius
cum suo originali comprobata, eidem Mariano
Catus tradita et liberata illico dictus magnifico
Michaellis de Caldero, verbo respondendo, dixit
«que ell ja tenia firmat dupte y que creya que no
se havia de representar altras requestas». De quibus ita per actis, dictis gestis atque secutis dictus
Franciscus Montaner, dicto nomine, et dictus
Marianus Catus alter ex dictus procuratoribus
fiscalis regia curia peterunt, instarunt et requisiverunt fieri et tradi sibi et aliis cuya intersit
unum vel plura publicum et publica instrumentum et instrumenta per me, dictum et infrascriptum notarium et scribam maiorem dicti Genera-

lis subrogatus. Qua fuerunt acta Barchinone sub
anno, die, mense et loco predictis et ad hec vocato
atque rogato me, dicto Joanne Ribes, nottario publico Barchinone supramemorato pro parte et ad
instanciam dicti sindici dictis Generalis simul
stipulantibus et insolidum claudentibus. Et presentibus testibus supradictis ad premissa vocatis
specialiter et assumptis pro ut superius continetur.
Deinde autem incontinenti dictus doctor Franciscus Montaner, dicto nomine, in mei, dicti scriba maioris, et testium scriptore presencia, verbo
exposuit dicto Mariano Catus, sequentia nimirum «Senyor Mariano Catus, sabrà vostra mercè, Joseph Bataller, altre dels procuradors fiscals
de la règia cort, ahont se trobaria». Et dictus
Marianus Catus premissis auditus, verbo respondendo, dixit «que dit Joseph Bataller era fora de
la present ciutat». De quibus dictus sindicus requisivit me, dictum Joannem Ribes, scribam
maiorem profatus, de predictis instrumentum
conficere. Que fuerunt acta, et cetera. Presente
me, dicto scriba maiori subrogato, et testibus supradictis.»a
323r

a. a continuació una requesta transcrita a l’Apèndix 3, pàg.
1506.
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En aquest mateix die me han ordenat ses senyories a mi, scrivà major del General, cusís en lo
present dietari una certificatòria del doctor en
medicina Pau Sabater, ab la qual fa fe com la
malaltia y indisposició de Francisco Toldo,
guarda ordinària del General de la present ciutat, ha continuat fins lo die present. Y axí mateix
continua la enfermedat, impossibilitat de poder
acudir a la obligació de la servitut de son offici,
com llargament en dita certificatòria és de véurer, que·s assí cusida, signada de lletra E.
Dijous, a VIII. En aquest die són vinguts ab embaxada en lo consistori de ses senyories, per part
del molt il·lustre bras militar, lo senyor Francisco Tavarner y de Montornés, y don Joseph Sebastida, los quals han aportat un paper de embaxada que és assí cusit, signat de lletra F y del
thenor següent:
«Moltb il·lustre senyor.
Lo bras militar tingut lo die de ayr, als set del
corrent mes de octubre, resolgué donar vostra
senyoria las degudas gràcias de la mercè fa a dit
bras de exequutar ab tant fervor lo que se offareix aserca lo dupte de la contrafacció de voler
descapitar, //323v // havent cessat la instància de
part, a Francisco Casas, burgès de la vila de Pera. a continuació una certificació transcrita a l’Apèndix 3,
pàg. 1509.
b. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
322v i 323r del trienni 1680-1683.

pinyà. Y per ser matèria toca ab un dels privilegis de major parecio del bras també resolgué
enviar embaxador a sa magestat, que Déu guarde, y suplicar a vostra senyoria fos servit enviar
altre per posar-se junts als peus de sa magestat,
suplicant-li sie de son real servey manar se observen los reals privilegis, constitucions, usos y
consuetuts concedits al estament militar. Y deliberà que luego se fasse un correu extraordinari a
la Cort per donar esta notícia a sa magestat, esperant de la mercè que vostra senyoria és servit
fer al bras, nomenerà embaxador y acompanyerà lo correu extraordinari ab sa carta, que ab
lo emparo de vostra senyoria confia tot bon
gust exhit en est negoci.»
E ses senyories respongueren, parlant lo molt
il·lustre deputat ecclessiàstich, que ho mirarian
y obrarian ab molt bona voluntat tot lo que podian per a servir lo molt il·lustre bras militar. Y
que de la resolució que pendrien ne donarian
part a sa senyoria.
En aquest mateix die, a la tarda, ses senyories
enviaren ab embaxada al molt il·lustre bras militar als senyors don Bernat Gaver y Joan Batista
Ravarter, ciutedà honrat de Barcelona, en resposta de la que sa senyoria los havie enviada al
matí, esplicant la resolució de ses senyories, la
qual embaxada és assí cusida, signada de lletra A
y del thenor següent:
«Molta il·lustre senyor.
En vista de la embaixada que vostra senyoria és
estat servit enviar //324r // al consistori dels molt
il·lustres senyors diputats y oÿdors de comptes
del General del present principat de Catalunya
lo die present, han considerat dits senyors deputats y oÿdors lo contengut en ella ab molta atensió, y ponderat quant han pogut en lo que podrian emplear-se que fos del major servey de
vostra senyoria. I·ns han ordenat participassem a
vostra senyoria de sa part sa resolució. Y és que
lo enviar embaxador per part de ses senyories a
sa magestat, Déu lo guarde, suplicant-li sie de
son servey manar se observen los reals privilegis,
constitucions, usos y consuetuts concedits al estament militar, consideran no tenir lloch en lo
present cas, estant la matèria del dupte de la
contrafacció al estat que vuy se troba per estar
aquella ja en térmens judicials, y en ells tants
avansada, que està senyalat lo termini de la relació per lo disapte pròxim vinent, dels quals térmens judicials, havent entrat en ells, no·s podan
apartar y tornar als de gràsia, qual seria lo de la
embaxada, com en las generals constitucions de
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
323v i 324r del trienni 1680-1683.
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Catalunya estiga disposat lo modo com se han
de terminar los duptes de contrafacció, y ser
obligació precissa de sos officis lo proseguir
aquell, axí com se ha servit dir a sa excel·lència
que no·s podia escusar de que·s fes la relació lo
die senyalat, per estar axí disposat en las generals
constitucions, suplicant a vostra senyoria sie servit tenir a bé de què dits senyors diputats y oÿdors escusen esta diligènsia per la rahó que se ha
ponderat. Y axí mateix la de acompanyar ab carta lo correu extraordinari, que és dependènsia
de la principal. Assegurant a vostra senyoria que
tenen vivíssims desitgs de donar gust y servir a
vostra senyoria en tot lo que cap en la posibilitat
y pot vostra senyoria haver experimentat ab est
effecte en lo cuydado y puntualitat // 324v // ab
què han posadas las diligènsias d’esta contrafacció, per ser cosa en què interessa vostra senyoria,
y podrà més avant experimentar-ho vostra senyoria en totas las ocasions que serà servit offerir-los del major agrado de vostra senyoria.»
En aquest mateix die, de orde de ses senyories,
lo doctor en drets Francisco Montaner, ciutedà
honrrat de Barcelona, servint lo offici de síndich
del General, y Joan Ribes, notari públich de
Barcelona, subrrogat en lo offici de scrivà major
del General de Catalunya, y Joan de Moner y
Pasqual, scrivà de manament, se són conferits
en la casa de la pròpria habitasió del noble don
Miquel de Cortiada, regent la Real Cancelleria,
a effecte de presentar tersera requesta a dit noble senyor, lo acte de la qual és assí cusit, signat
de lletra B y del thenor següent:
«Noverinta universi quod anno a Nativitate Domini millessimo sexcentessimo octuagessimo secundo, die vero jovis, octava mensis octobris eiusdem anni intitulata, prima hora post meridiem
iam pulsata, presente et ad hec vocato, rogato atque requisito me Joanne Ribes, appostolica atque
regia auctoritatibus nottario publico Barchinone
et scriba maiori Generalis Catalonie subrrogato,
et interessente Joanne de Morer et Pasqual, domicello, regio mandati, scriba Barchinone domiciliato, simul stipulantis et insolidum claudentibus
et presentibus pro testibus magnifico Jacobo de
Porta, domicello, Barchinone domiciliato, et Josepho Orlau, utriusque iuris doctor, ad ista vocatis specialiter et assumptis Franciscus Montaner,
utriusque iuris doctor, civusque honoratus Barchinone, desserviens officium sindici Generalis
Catalonia, pro domno Michelle Masdovellas, dicto nomine, constitutus personaliter ante presenciamb //325r // nobilis don Michaelis de Cortiada,
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
324v i 325r del trienni 1680-1683.
b. a continuació una requesta transcrita a l’Apèndix 3, pàg.
1509.
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regentis regiam Cancellariam presentis Cathalonie principatus, personaliter reperti et ad inventi
intus domos sua propria habitacionis scitas in presenti civitate Barchinone, in vico vulgo dicto la
Porta Farrissa, dicto nomine, illis quibus decet reverencia et respectu eidem obtulit et presentavit
quandam in scriptis papiri requisicionis scedulam thenoris sequentis: «Molt bé sap, vostra
mercè, y ignorar no pot, noble y magnífich senyor Miquel de Cortiada, etcètera.» Inseratur
de verbo ad verbum usque ad finem qua inserta
dices. Qua si quidem papiri requisicionis scedula
sic ut predicitur oblata et presentata et a dicto nobili don Michaelle de Cortiada habita pro ut dixit
sibi no lecta et publicata copiaque illius comprobata cum suo originali comprobata, et eidem nobilis don Michaelle de Cortiada tradita et liberata illico eidem nobilis don Michaelle de Cortiada,
regens dictam Regiam Cancellariam, verbo respondendo, dixit «que ja té respost a la primera, y
que té firmat dibte». De quibus ita per actis, dictis gestis atque secutis dictus Franciscus Montaner, dicto nomine, petiit et requisivit sibi et illustribus dominus deputatis fieri et tradi unum et
plura publicum et publica instrumentum et instrumenta per me, dictum et infrascriptum notarium et scribam maiorem dicti Generalis subrogatus et dictus nobilis don Michael de Cortiada,
regens dictam Regiam Cancellariam, petiit et requisivit dictum Joannem de Morer et Pasqual, ut
de predictis confisceret et sibi traderet instrumentum et instrumenta. Qua fuerunt acta Barchinone sub anno, die, mense et loco predictis presente et
interessente dicto Joanne de Morer Pasqual. Presente et ad hec vocato atque rogato me, dicto Joanne Ribes, nottario publico Barchinone supramemorato pro parte et ad instanciam dicti sindici
dictis Generalis // 325v // simul stipulantibus et
insolidum claudentibus. Et presentibus testibus
supradictis ad premissa vocatis specialiter et assumptis pro ut superius continetur.»

«Noverinta universi quod anno a Nativitate
domini millessimo sexcentessimo octuagessimo secundo, die vero jovis octava mensis octobris eiusdem anni intitulata, hora secunda post meri-

diem iam pulsata, presente et ad hec vocato, rogato atque requisito me Joanne Ribes, appostolica
atque regia auctoritatibus nottario publico Barchinone et scriba maiori Generalis Catalonie
subrrogato, et interessente Balthasare Oriol et
Marcer, milite regio, scriba mandati et secretario
provincia ac locumtenente protonotarii presentis
Catalonia principatus, Barchinone populato, simul stipulantis et insolidum claudentibus et presentibus pro testibus magnifico Jacobo de Porta,
domicello, Barchinone domiciliato, et Josepho Orlau, utriusque iuris doctor, ad ista vocatis specialiter et assumptis Franciscus Montaner, utriusque iuris doctor, civusque honoratus Barchinone,
desserviens officium sindici Generalis Catalonia,
pro domno Michelle Masdovellas, dicto nomine,
constitutus personaliter ante presenciam magnifici Michaellis de Caldero, utriusque iuris et regia audiencia presentibusa // 326r // Cathalonie
principatus, doctoris advocatique fiscalis in eodem principatus Catalonie, personaliter reperti
et ad inventi intus domos sua propria habitacionis scitas in presenti civitate Barchinone in platea Sancti Jacobi, dicto nomine, illis quibus decet
recurrencia et respectu eidem obtulit et presentavit et seu per me, dictum scribam maiorem obtulere et presentare publice petiit, instavit et requisivit quandam in scriptis papiri requisicionis
scedulam thenoris sequentis: «Molt bé sap, vostra
mercè, y ignorar no pot, magnífich senyor Miquel de Caldero, etcètera.» Inseratur de verbo
ad verbum usque ad finem et postea dices. Qua si
quidem papiri requisicionis scedula sic ut predicitur oblata et presentata et a dicto magnifico
Michaellis de Caldero habita ut dixit pro sibi lecta et publicata copiaque illius comprobata cum
suo originali comprobata, et eidem magnifico
Michaellis de Caldero tradita et liberata, illico
dictus magnifico Michaellis de Caldero, verbo
respondendo, dixit «que ja té respost a la primera
y segona». De quibus ita per actis, dictis gestis atque secutis dictus Franciscus Montaner, dicto nomine, petiit et requisivit sibi et illustribus dominus deputatis fieri et tradi unum et plura
publicum et publica instrumentum et instrumenta per me, dictum et infrascriptum notarium et scribam maiorem dicti Generalis subrogatus, et dictus magnificus Michaellis de
Caldero, petiit et requisivit dictum Balthasarem
Oriol et Marcer, ut de predictis confisceret et sibi
traderet instrumentum et instrumenta. Qua
fuerunt acta Barchinone sub anno, die, mense et
loco predictis presente et interessente dicto Balthasare Oriol et Marcer. Presente et ad hec vocato atque rogato me, dicto Joanne Ribes, nottario publico Barchinone supramemorato pro parte et ad
instanciam dicti sindici dictis Generalis simul

a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
325v i 326r del trienni 1680-1683.

a. a continuació una requesta transcrita a l’Apèndix 3, pàg.
1511.

En aquest mateix die lo dit síndich y scrivà major de dit General, junt ab Balthasar Oriol y
Marcer, scrivà de manament, se són conferits en
las casas dels magnífichs doctors Miquel de Caldero, del Real Consell, advocat fiscal de la règia
cort y del magnífich Vicens Sabater y Gleu, jutge de la règia cort, a effecte de presentar a dits
senyors y a quiscú de ells respective, terseras requestas, los actes de las quals són assí cusits, signats de lletras C y D y del thenor següent:
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stipulantibus // 326v // et insolidum claudentibus. Et presentibus testibus supradictis ad premissa vocatis specialiter et assumptis pro ut superius
continetur.»
«Noverinta universi quod anno a Nativitate Domini millessimo sexcentessimo octuagessimo secundo, die vero jovis octava mensis octobris eiusdem anni intitulata, hora prima post meridiem
iam pulsata, presente et ad hec vocato, rogato atque requisito me Joanne Ribes, appostolica atque
regia auctoritatibus nottario publico Barchinone, et scriba maiori Generalis Catalonie subrrogato, et interessente Balthasare Oriol et Marcer,
milite regio, scriba mandati et secretario provincia ac locumtenente protonotarii presentis Catalonia Principatus Barchinone populato, simul
stipulantis et insolidum claudentibus et presentibus pro testibus magnifico Jacobo de Porta, domicello, Barchinone domiciliato, et Josepho Orlau,
utriusque iuris doctor, ad ista vocatis specialiter
et assumptis Franciscus Montaner, utriusque iuris doctor, civusque honoratus Barchinone, desserviens officium sindici Generalis Catalonia, pro
domno Michelle Masdovellas, dicto nomine, constitutus personaliter ante presenciam magnifici
Vincentii Sabater et Gleu, utriusque iuris doctor
et de regio consilio criminalis doctoris, personaliter reperti et ad inventi intus domos sua propria
habitacionis scitas in presenti civitateBarchinone
coram vico nuncupato d’en Copons, dicto nomine, illis quibus descet recurrencia et respectu eidem obtulit et presentavit et seu per me dictum
scribam maiorem obtulere et presentari publica
petiit, instavit et requisivit quandam in scriptis
papiri requisicionis scedulam thenoris sequentis:
«Molt bé sap, vostra mercè, y ignorar no pot,
magnífich senyor Vicens Sabaterb // 327r // y
Gleu etcètera». Inseratur usque ad sui finem
qua inserta dices. Qua si quidem papiri requisicionis scedula sic ut predicitur oblata et presentata et a dicto magnifico Vincencio Sabater et Gleu
habita ut dixit pro sibi lecta et publicata copiaque illius comprobata cum suo originali comprobata, et eidem magnifico Vincencio Sabater et
Gleu tradita et liberata, illico dictus magnifico
Vincencio Sabater et Gleu, verbo respondendo, dixit «que sobre lo contengut en la present requesta o scriptura ja té respost a altres dos que
se li han presentat sobre la mateix matèria. Y
que està y persevera en lo que té respost en la
primera y segona, requirint als notaris avall escrits ne donen còpia de la requesta que de present se li presenta sens inserta de la present resposta». De quibus ita per actis, dictis gestis atque

secutis dictus Franciscus Montaner, dicto nomine
petiit et requisivit sibi et illustribus dominus deputatis fieri et tradi unum et plura publicum et
publica instrumentum et instrumenta per me,
dictum et infrascriptum notarium et scribam
maiorem dicti Generalis subrogatus et dictus
magnificus Vincencius Sabater et Gleu, petiit et
requisivit dictum Balthasarem Oriol et Marcer,
ut de predictis confisceret et sibi traderet instrumentum et instrumenta. Qua fuerunt acta Barchinone sub anno, die, mense et loco predictis presente et interessente dicto Balthasare Oriol et
Marcer. Presente et ad hec vocato atque rogato
me, dicto Joanne Ribes, nottario publico Barchinone supramemorato pro parte et ad instanciam
dicti sindici dictis Generalis simul stipulantibus
et insolidum claudentibus. Et presentibus testibus
supradictis ad premissa vocatis specialiter et assumptis pro ut superius continetur.»
327v

a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
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En aquest mateix die los dits síndich y scrivà
major se són conferits en casa de Joseph Bataller, altre dels procuradors fiscals de la règia
cort, a effecte de presentar-li tersera requesta. Y
per trobar-se dit Bataller fora de la present ciutat no se li pogué presentar. Y per dit síndich
fou requerit dit scrivà major ne llevàs acte com
més llargament és de véurer en dit acte, lo qual
és assí cusit, signat de lletra E y del thenor següent:
«Noverinta universi quod anno a Nativitate Domini millessimo sexcentessimo octuagessimo secundo, die vero jovis octava mensis octobris eiusdem anni intitulata hora tercia post meridiem
non dum pulsata, presente et ad hec vocato, rogato atque requisito me Joanne Ribas, appostolica
atque regia auctoritatibus nottario publico Barchinone et scriba maiori Generalis Catalonie
subrrogato, et presentibus pro testibus magnifico
Jacobo de Porta, domicello, Barchinone domiciliato, et Josepho Orlau, utriusque iuris doctor, ad
ista vocatis specialiter et assumptis Franciscus
Montaner, utriusque iuris doctor, civusque honoratus Barchinone, desserviens officium sindici
Generalis Catalonia, pro domino Michelle Masdovellas, dicto nomine, constitutus personaliter
intus domos propria habitacionis Josephi Bataller, alterius ex procuratoribus alterius ex procuratoribus fiscalibus regia curia scitas in presenti
civitate Barchinona, in vico per quem recta itur
a platea monasterii et conventus Beata Maria
Angelorum et Pedis Crucis, ad officium ipsi presentandi seu presentari faciendi terciam requisicionem ob viam exhintb //328r // uxor dicti Bataa. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
327v i 328r del trienni 1680-1683.
b. a continuació una requesta transcrita a l’Apèndix 3, pàg.
1516.

[ 1682 ]

[ 1682 ]

ller, cui dictus Franciscus Montaner dixit et interrogavit ubi erat dictus Josephus Bataller, vir
suis, et incontinenti uxor dicti Josephi Bataller
predictis auditis in mei, dicti scriba maioris, et
tercium supradictorum presencia dedits sequens
responsum, scilicet, que dit Joseph Bataller, son
marit, era fora de la present ciutat des de lo dilluns proppassat ensà. De quibus sich ut predicitur dictis actis, gestis atque secutis dictus Franciscus Montaner, dicto nomine, petiit instavit et
requisivit me, dictum et infrascriptum notarium
scribamque maiorem subrogatum instrumentum
confisci sibique dicto nomine ac aliis cuya intersit
copia auctenticam dari, tradi atque liberavi.
Qua fuerunt acta Barchinone sub anno, die,
mense, loco et hora predictis presente vocato rogato, atque requisito me, dicto Joanne Ribas, nottario et scriba maiore prefato et presentibus testibus
supradictis ad premissa vocatis specialiter et assumptis pro ut superius continetur.»
En aquest mateix die los sobredits síndich y escrivà major del General, constituïts personalment en presència de Mariano Catus, notari y
altre dels procuradors fiscals de la règia cort, lo
qual trobaren en la sala real a hont se ventilan
las causas, y allí li presentaren tersera requesta,
lo acte de la qual és assí cusit, signat de lletra A y
del thenor següent:
«Noverinta universi quod anno a Nativitate Domini millessimo //328v // sexcentessimo octuagessimo secundo, die vero jovis octava mensis octobris
eiusdem anni intitulata hora scilicet quarta post
meridiem iam pulsata, presente et ad hec vocato,
rogato atque requisito me Joanne Ribas, appostolica atque regia auctoritatibus nottario publico
Barchinone et scriba maiori Generalis Catalonie
subrrogato, et presentibus pro testibus magnifico
Jacobo de Porta, domicello, Barchinone domiciliato, et Josepho Orlau, utriusque iuris doctor, civisque honoratus Barchinone, desserviens officium
sindici Generalis Catalonia, pro domino Michelle
Masdovellas, dicto nomine, constitutus personaliter coram et ante presenciam Marianus Catus, alterius ex procuratoribus fiscalibus regia curia personaliter reperti et ad inventi intus aulam regia
ubi littes ventillantur presentis civitatis eidem obtulit et presentavit et seu per me, dictum scribam
maiorem obtulere et presentari publice et petiit,
instavit et requisivit quandam in scriptis papiri
requisicionis scedulam thenoris sequentis: «Molt
bé saben y ignorar no poden vostres mercès, senyors Joseph Bataller y Mariano Catus, procuradors fiscals de la ràgia cort, etcètera». Inseratur
dicta requisicio de verbo ad verbum usque ad finem qua inserta dices. Qua si quidem papiri rea. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
327v i 328r del trienni 1680-1683.
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quisicionis scedula sic ut predicitur oblata et presentata et a dicto magnifico Mariano Catus habita pro ut dixit pro lecta et publicata copiaque illius
comprobata cum suo originali eidem Mariano
Catus tradita et liberata, illico dictus Mariano
Catus, verbo respondendo, dixit «que ell ja tenia
respost a la primera requesta a ell presentada y
que jaa // 329r // tenia firmat dupte». De quibus
ita per actis, dictis gestis atque secutis dictus Franciscus Montaner, dicto nomine petiit instavit et
requisivit sibi dicto nomine ac aliis cuya intersit
copiam auctenticam dari, tradi atque liberari
per me, dictum et infrascriptum scribam maiorem subrogatum. Que fuerunt acta Barchinone
sub anno, die, mense et loco predictis presente vocato rogato, atque requisito me, dicto Joanne Ribas,
nottario publico Barchinone infrascripto memorato pro parte et ad instanciam dicti sindici dicti
Generalis, et presentibus testibus supradictis ad
premissa vocatis specialiter et assumptis pro ut superius continetur.»
Divendres, a VIIII. En aquest die me han ordenat ses senyories a mi, scrivà major del General
de Cathalunya, cusís en la present dietari una
certificatòria del doctor en medicina Fermí Pual
ab la qual fa fe com los atxaques y infermedat de
Joseph Gil, guarda ordinaria de la Bolla de la
present ciutat de Barcelona, han durat fins vuy,
y axí mateix persevera en sos atxaques, impossibilitat de poder acudir a la obligació de la servitut de son offici, com més llagament en dita certificatòria és de véurer, que·s assí cusida, signada
de lletra B.
Disapte, a X. En aquest die lo síndich del General entregà al magnífich senyor doctor Aleny,
del consell de sa magestat, com antiquior, estant //329v // juntas las tres salas, la suplicació de
la firma de dupte per la contrafacció interposada
instant lo síndich del bras militar per rahó de la
execució que·s preten fer de la sentència criminal proferida contra Francesch de Casas, burgès
de la vila de Perpinyà. Juntament li entregà lo
procés de dita contrafacció actitat en la present,
al peu de la qual suplicació fonch provehit per
dit senyor doctor Aleny ab la forma següent:
Recepta die deu octobris, 1682, iunctis tribus aulis, inserantur producta viso providebitur intus.
Aleny. En forsa de la qual provisió fonch intimada dita súplica al noble don Miquel de Cortiada, regent la Real Cancellaria, al magnífich
Miquel de Calderó, advocat fiscal, al magnífich
Vicenç Sabater y Gleu, y als procuradors fiscals.
En aquest mateix die lo dit síndich, per orde de
ses senyories, ha reportat recado al excel·lentísa. a continuació una certificació transcrita a l’Apèndix 3,
pàg. 1519.

sim senyor llochtinent general de sa magestat
dient-li que lo molt il·lustre consistori obeiria al
orde de sa real magestat y posaria en execució
aquell sempre que se presentàs lo subgecte a favor del qual fonch provehit per sa magestat lo
offici de guarda del General del portal del Àngel
de la present ciutat, si y conforme manave sa
magestat ab sa real carta y billet de sa excel·lència, que són assí cusidas, signadas de lletras A y
B y del thenor següent:
«Ela rey.
Diputados. Por vuestra carta de 18 de julio próximo pasadob //330r // y el memorial y papeles que
con ella remitísteis a mis reales manos, he entendido los reparos que se os han offrecido antes de poner en execución el real privilegio de 4 de junio
antecedente, que se hos presentó por parte de Joseph Casas, en el qual le hize merced del officio de
guarda del Portal del Angel de esa ciudad de
Barcelona, por haverle renunciado Juan Casas,
su padre, en conformidad de la licencia que le
concedí. Y me suplicásteis fuesse servido de proveher dicho officio como vacante por muerte del refferido Juan Casas. Y abiendo visto y considerado
con particular atención todo lo que me avéys representado en la materia, he querido deciros que
si bien se hos está concedida la facultad de proponerme sugetos para la provisión de los officios de
la Generalidad, que se reservó el rey, mi señor y
padre, que santa gloria aya, pero el caso presente
es muy distinto de las vaccantes que son por muerte, porque este officio propriamente no vacó, sino
que con vista de los servicios que me representó
Juan Casas mandé admitirle la renunciación de
él, y juntamente ize merced a Joseph Casas, su igo,
como me lo suplicó su padre, y aviéndose concedido lo mismo a otros sugetos en diffarentes ocasiones y senyaladamente en este proprio officio possediéndole Jayme Casas, padre de Juan Casas, que
le renunció últimamente, y dándose cumplimiento como es justo a semejantes gracias se comprehende que este caso es de los reservados y no incluido en la facultad que tenéys de proponer. Y como
a más de esto me toque a mí el interpretar y declarar todo lo perteneciente al punto de la reserva del
año 1654, como se ha observado y practicado
siempre en differentes casos, y no allando razón
para que dexe de tener effecto // 330v // la gracia
concedida a Josef Casas, he resuelto encargar y
mandaros, como lo digo, pongáys en devida execución el real privilegio despatxado a su favor
para el exercicio del officio refferido de guarda
del Portal del Angel que procede de mi determinada voluntad. Dada en Madrid, a primero de
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
329v i 330r del trienni 1680-1683.
b. a continuació un bitllet transcrit a l’Apèndix 3, pàg. 1519.
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octubre, 1682. Yo, el rey. Don Franciscus Izquierdo de Berbegal, secretarius.
Vidit, don Petrus Villacampa, regens. Vidit, Pastor, regens. Vidit, don Michael de Çalba. Vidit
Calatayut.»
Dilluns, a XII. En aquest die ha fet relació lo síndich del General que per orde de ses senyories
ha aportat recado al excel·lentíssim llochtinent
general de sa magestat dient-li que, havent tingut noticia lo molt il·lustre consistori que era
arribat a esta ciutat lo general de la religió de
Sant Francesch, y que aquell està condecorat ab
títol de grande de sa magestat, y no havent trobat en los dietaris de la casa haver-se visitat altre
general de dita religió, encara que grande, y trobar-se desposat per sa real magestat ab son //
331r // decret despatxat a 26 de desembre,
1659, ab què disposa que lo molt il·lustre consistori visite a grandes embaxadors, et cètera,
per medi de dits consistorials, y havent acudit
ses senyories per medi del dit síndich als molt
il·lustres senyors consellers de la present ciutat
per saber si ses senyories visitarian al dit general
y de quina manera farian ses senyories la embaxada, y haver respost que trobaven en los dietaris de la casa de la present ciutat que se havie visitat en diffarents ocasions als generals de Sant
Francesch arribant a esta ciutat, y en particular
als 3 de novembre, 1673, y als set de desembre,
1676, fent embaxada per donar-li la benvinguda per medi de dos cavallers, se troba lo molt
il·lustre consistori ab dubte si deu visitar a dit
general y de la manera que el deu visitar, y que
axí fos servit sa excel·lència explicar qual serà la
voluntat de sa real magestat en semblant cas. Al
que ha respost sa excel·lència que ell lo havie
tractat com a grande, y que suposat que sa real
magestat, ab son real decret, no feya differènsia
de grandes, que li aparexia que se han de visitar
ab dos consistorials com als demés grandes.
En aquest mateix, die obtinguda primer hora
per medi del síndich del General, són anats los
il·lustres senyors deputats militar y oÿdor real a
donar-la benvinguda al reverendíssim senyor
Pere Marino Sormaniu, general de la religió de
Sant Francesch, que posa en lo dit convent de
Sant Francesch de la present ciutat. Anaven ses
senyories ab verguers y massas altas, acompanyats dels officials del General y present casa de la
Deputació, anant ab cotxes. Foren rebuts de dit
senyor al cap de demunt de la escala del claustro, y junts se’n anaren a la selda provincial, en
la qual estigueren un rato. Y al anar-se’n los
acompanyà al mateix lloch de a hont los havia
rebuts, // 331v // despedint-se ab moltas cortesias, y ses senyories se’n tornaren a la present
casa ab lo mateix acompanyament.

[ 1682 ]

[ 1682 ]

Dimarts, a XIII. En aquest die, entre las deu y
onse horas de la matinada, és vingut en la present casa de la Deputació lo reverendíssim Pere
Marino Sormaniu, general de la religió de Sant
Francesch, elegit novament, que passave a
Roma, ha tornar la visita als molt il·lustres senyors diputats. Fonch rebut per los officials del
General al peu de la escala de la present casa, per
los magnífichs assessors y advocat fiscal al replà
de aquella, y los senyors oÿdors militar y real lo
aguardaven al cap de la escala, ab verguers y
massas altas. Lo recebiren ab moltas cortesies, y
junts los dits senyors y reverendíssim senyor y
s’en entraren en la capella petita de Sant Jordi,
que estave molt ben adornada de molta plata y
lluminària y tres almoadas per arrodillar-se los
dits senyors senyors y reverendíssim senyor. Y
després de haver fet un ratet de orasió, se alsaren y se’n anaren per lo terraplè dels tarongers.
Aguardaven a la porta qui entra a la Sala dels
Reys los senyors deputats ecclessiàstich y militar, y oÿdor ecclessiàstich absent per sa indisposició, lo senyor deputat real, a hont se feren
moltas cortesias. Y junts se’n entraren en la sala
del consistori, y entrant a cada porta se feyan las
matexas cortesias, entrant primer lo dit reverendíssim senyor. Assentaren-se a las cadiras de vellut, devall lo doser, estant assentat lo dit reverendíssim senyor al mitg dels senyors deputats
ecclessiàstich y militar. Y després de haver rahonat un rato, se despedí lo dit reverendísism senyor de ses senyories ab molta demonstració de
agrahiments. Lo acompanyaren dits senyors deputats // 332r // fins passada la capella petita de
Sant Jordi, per rahó de que se’n anave a visitar
lo il·lustre bras militar, y que per dos cavallers y
officials de dit bras fonch rebut aquell en dit
lloch.

En aquest mateix die me han ordenat ses senyories a mi, scrivà major del General, cusís en lo
present dietari un memorial estampat per rahó
de las censuras pretén fulminar lo deputat ecclessiàstich, juntament ab dos certificatòrias
també estampadas fahents per dit fet, com lo
vot fet per los magnífichs assessors y consulents
per dit effecte aplicats ja és cusit en lo present
dietari, sots jornada dea, los quals papers han
enviat ses senyories lo die present a Banet de Palegrí, agent del General de Catalunya en la cort
de sa magestat, los quals papers són assí cusits,
signats de lletra A.
Dilluns, a XIX. En aquest die és tornat en lo consistori de ses senyories lo il·lustreb // 333r // senyor deputat real, lo qual havia estat detingut
en sa casa per causa de sa indisposició.
En aquest mateix die ha fet relació lo síndich del
General que per orde del molt il·lustre consistori ha aportat recado al molt reverent canceller
dient-li fos servit de donar en escrits las rahons
que acistian per a que sa excel·lència anomenàs
terser de contensions en absència de dit molt
reverent canceller, encara que no fos agraduat
de lleys o cànons. Al que dit molt reverent canceller respongué que per dit effecte se havia escrit un memorial en dret, lo qual entregà a dit
síndich per què lo aportàs al molt il·lustre consistori en repsosta de dit recado, com en effecte
és estat entregat per dit síndich a ses senyories.
Dimars, a XX. En aquest die ha faltat al consistori lo il·lustre senyor deputat ecclessiàstich per
causa de indisposició.
333v

En aquest mateix die ha fet relació lo síndich del
General que per orde de ses senyories à aportat
recado al molt reverent canceller, dient-li fos
servit en què se despatxàs sa consulta sobre lo
fet de las censuras, ab que respongué que si lo
temps li donave lloch procuraria que la consulta
anàs a sa magestat disapte vinent, y que si no
tingués lloch dit die seria per lo segon disapte
següent sens falta.
Dissapte, a XVII. En aquest die me han ordenat a
mi, scrivà major del // 332v // General de Catalunya, cusís en lo present dietari una certificatòria del doctor en medicina Pal·ladi Juncar, ab la
qual fa fe de com la malaltia de Joseph de Olzina y Riusech, donsell, regent lo llibre de Manifest de la Bolla de la present ciutat persevera en
sa indisposició, impossibilitat de poder acudir a
la obligació de la servitut de son offici, com en
dita certificatòria és de véurer, que·s assí cusida,
signada de lletra A.
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Disapte, a XXIIII. En aquest die és tornat al consistori lo molt il·lustre senyor deputat ecclessiàstich, que estave desganat.
En aquest mateix die lo il·lustre senyor oÿdor
real és baxat a la Llotja de la mar de la present
ciutat y s’és conferit a la casa del General y en lo
aposiento del receptor dels fraus de aquella a effecte de véurer los fraus se havian comesos en lo
present y corrent mes de octubre y se han trobat
los següents:
Primo, un plagador, que·y ha quinse canas, de
tafetà doble negre a dos caps, y tela per a texir,
que·s judica n·i ha sinch o sis canas, après de
Anthoni Seguí, valluter.
Ítem, dos canas dos palms alamanya de saquet
apresa de un moro.
a. a continuació un espai en blanc d’uns 20 ms.
b. a continuació una certificació transcrita a l’Apèndix 3,
pàg. 1519 i un memorial i dues certificacions impreses (ACA,
Generalitat, Dietari N-79, entre el folis 332v i 333r).

Ítem, dos canas tres palms estamenya negrilla
apresa de casa de Maria Corbera, viuda.

lo qual diu que Francisco Pujades li ha presentat
un despaix de sa magestat y memorials junts ab
dit despaig, los quals remet a ses senyories. Lo
qual billet de sa excel·lència, despaig de sa magestat y memorials són assí cusits, signats de números 1, 2, 3 y 4.

En aquest mateix die ha fet relasió lo síndich del
General que per part del molt il·lustre consistori se era conferit ab // 334r // lo molt reverent
canceller dient-li de que fos servit anàs a consultar a sa magestat, que Déu guarde, del fet de las
censuras per ser de molta conveniènsia a la Generalitat. Al que ha respost que no podia per
esta estafeta per las moltas ocupasions se havian
offert en la Real Audiència y que procuraria fos
despatxada per la estafeta vinent.

Disapte, a XXXI. En aquest die són vinguts en lo
consistori de ses senyories los nobles senyors
don Francisco Sans y Puig y don Joseph Sabastida, ab embaxada de part del il·lustre bras militar. Ab la qual han entregat a ses senyories una
súplica y un memorial estampat. Y ab la qual súplica representan a ses senyories sian servits
acompanyar ab sa representació ab carta a sa
magestat lo dit memorial y demés a qui ses senyories aparega convenir, com més llargament
en dita súplica és de véurer, la qual és assí cusida, signada de lletra A. Y dit memorial és també
assí cusit, signat de lletra B. E ses senyories han
respost a dits senyors embaxadors que ho mirarian y que tot lo que porian obrar en aconsolar
dit il·lustre bras militar ho farian, y que de la resolució ja ne donarian part a dit // 335v // il·lustre bras militar.

Dilluns, a XXVI. En aquest die, absent de la present ciutat lo senyor oÿdor militar y lo senyor
oÿdor ecclessiàstich del consistori, lo doctor en
medisina Francesch Matas, mitjensant jurament, ha fet relasió com lo doctor Jaume Gibert, receptor dels fraus y fogatges de la present
ciutat, està en lo llit detingut de malaltia corporal, impossibilitat de poder acudir a la servitut
de la obligació de son offici de receptor dels
fraus y fogatges de dita present ciutat.
En aquest mateix die ses senyories, consistorialment, ab verguers ab massas altas, absent lo senyor oÿdor militar de la present ciutat, acompanyats del advocat fiscal y altres officials del
General y present casa de la Deputació, anaren y
se conferiren a la mare de las // 334v // fonts del
General, com és acostumat quiscun any, per a
regonéxer si se necessitave de fer obras en ellas.
Y vistas y regonegudas aquellas se’n tornaren ab
lo mateix acompanyament fins a la present casa
de la Deputació.
En aquest mateix die lo reverent Jaume Peratí,
prevere y beneficiat de la iglésia parrochial de
Sant Miquel archàngel de la present ciutat, procurador dels aniversaris de dita parrochial iglésia, consta de sa procura en poder de Jaume
Rondó, notari públich de Barcelona, a vint-ynou de agost proppassat, de la qual ha fet ocular
ostensió, en dit nom, constituhit personalment
en lo consistori de ses senyories, ha jurat com
havent fetas las degudas diligènsias en sercar los
actes de la original creació de aquell censal de
preu y proprietat 371 lliures en que foren extrets en la extracció de censals per los predecessors de ses senyories feta als 20 de noembre de
1679, no ha pogut trobar aquells.

Novembre.
Dimars, a III. En aquest die me han ordenat ses
senyories a mi, scrivà major del General, que cusís en lo present dietari no sols un dupte posat
per ses senyories als magnífichs assessors y advocat fiscal del General, lo qual és assí cusit, signat
de lletra A, un memorial estampat enviat de part
del il·lustre y molt reverent senyor canceller
que·s assí cusit signat de lletra B, però encara un
vot y parer dels dits magnífichs assessors y advocat fiscal, lo qual és assí cusit, signat de lletra C.a
336r

Dijous, a XXVIII. En aquest die me han ordenat a
mi, scrivà majora // 335r // del General, cusís en
lo present dietari un billet de sa excel·lència en
a. a continuació cinc documents transcrits a l’Apèndix 3,
pàg. 1519 i un memorial imprès: Señor. El braço militar...
(ACA, Generalitat, Dietari N-79, entre el folis 334v i 335r).
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Disapte, a VII. En aquest die Joan Francisco
Verneda, escrivent, habitant en Barcelona, com
a procurador de la senyora Theresa Sala y Çararols, viuda del magnífich Joseph Sala y Graells,
donsell, consta de la procura en poder de Joan
Serrahima, notari públich de la ciutat de Vich,
sots jornada de tres del corrent mes de noembre, de la qual ha fet ocular hostensió, en dit
nom, constituhit personalment en lo consistori
de ses senyories, ha jurat com havent fetas sa
principal las degudas diligèncias en cercar los
actes de la original creació de aquells dos censals
que condonà en la extracció per ses senyories
feta als 25 de maig proppassat del corrent any
1682, no ha pogut trobar aquelles.

a. a continuació una proposta de dubte i un vot transcrits a
l’Apèndix 3, pàg. 1521 i un imprès: Notarius Iuris Dis cursus... (ACA, Generalitat, Dietari N-79, entre el folis 335v i
336r).
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En aquest mateix die ses senyories, per medi del
síndich del General, han enviat a sa excel·lència
una súplica en resposta de la qual sa excel·lència
fou servit ordenar-los en un paper escrit als 28
de octubre proppassat, la qual és assí cusida, signada de lletra A.
En aquest mateix die, per medi de don Bernat
Gàver // 336v // y Joan Batista Reverter, ciutedà
honrrat de Barcelona, han enviat ses senyories al
il·lustre bras militar una embaxada en escrits en
resposta de altre embaxada que dit il·lustre bras
militar envià a ses senyories lo die de 31 de octubre proppassat, la qual és assí cusida, signada
de lletra B. E tornats que foren en lo consistori
de ses senyories dits senyors don Bernat Gaver y
Joan Batista Reverter, digueren que havian donada dita embaxada y que dit il·lustre bras militar havien respost que estava bé que·u participarien als officials de dit bras y que si ninguna cosa
se offeria dit aserca dit fet que ho reportarian a
ses senyories.

pertinàs requireix temps, ab què està impossibilitat de poder acudir a la obligació de la servitut
de son offici, com més llargament és de véurer
de dita certificatòria, que és assí cusida signada
de lletra A.
En aquest mateix die me han ordenat a mi, scrivà major, cusís en lo present dietari un acte rebut en poder de Jaume Padrés, notari públic de
la ciutat de Gerona y escrivà del deputat local de
dita ciutat, contenint en ell lo jurament que ha
prestat lo reverent Pere Tió, prevere beneficiat
de la iglésia col·legiata de Sant Feliu de dita ciutat de Gerona, subrrogat en lo offici de receptor
dels fraus del General de la dita Deputació local
de dita ciutat, per lo noble don Jayme Francolí,
obtenint aquell, y de la obligació de las fermansas que dit reverent Pere Tió, prevere ha donat
per rahó de dita subrrogació de dit offici, lo
qual acte és assí cusit, signat de lletra B.a
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En aquest mateix die me han ordenat a mi, scrivà major del General, cusís en lo present dietari
una súplica enviada a sa magestat, Déu lo guarde, contenint en ella las rahons que ses senyories tenen en què lo doctor Francisco de Pujades no pot nomenar subrrogat per a servir lo
offici que té de tauler del General en la vila de
Figueres, com més llargament en dita súplica és
de véurer, la qual és assí cusida, signada de lletra
A.a
337r

Divendres, a XIII. En aquest die Ramon Alemany, mercader, ciutedà de Barcelona, administrador del basí dels pobres vergonyants de la
parrochial iglésia de Santa Maria del Mar de la
present ciutat, constituït personalment en lo
consistori de ses senyories, ha jurat com havent
fetas las diligènsias possibles en sercar los actes
originals de la creació de aquell censal de a hont
devalla la part de censal del preu y proprietat
setse lliures, tretse sous y quatre, y pensió deu
sous y sinch, que tots anys als tres de febrer rebian sobre dit General, en què fou extret en la
extracció de censals per ses senyories feta als
quinse de maig, mil sis-cents // 337v // vuytantahu, no ha pogut trobar aquells.

Dilluns, a XVI. En aquest die se és partit de la
present ciutat lo il·lustre senyor oÿdor militar.
Dimecres, a XVII. En aquest die, absent lo oÿdor
militar de la present ciutat, lo doctor en medicina Joseph Solà, mitjensant jurament, ha fet relació com Jacinto Miró, botiguer de draps, detingut en los càrcers de la present casa, pateix un
vèrtigo ab perill appoblegia y de morir-se repentinament a no mudar-se de puesto per la curació de aquell.
Dijous, a XIX. En aquest die se és partit de la
present ciutat per la de Gerona lo il·lustre senyor oÿdor real.

Dissapte, a XIIII. En aquest die me han ordenat
a mi, scrivà major del General, cusís en lo present dietari una certificatòria en escrits del doctor en medicina Gabriel Cols, ab la qual certifica
y fa fe com lo ardiaca Mercadal, receptor de la
Bolla de la present ciutat de Barcelona, persevera ab sos atxaques, que com la causa sie tant

Divendres, a XX. En aquest die lo molt il·lustre
senyor oÿdor real, sent estat extret de la bolsa
de conceller ters en insiculador per la insaculació en casa de la present ciutat de Barcelona fahedora, de concentiment del molt il·lustre consistori dels molt il·lustres senyors deputats y
ohidors, és arribat, acompanyat ab un dels verguers de la present casa de la Deputació ab massa alta y de altres officials de la present casa en
dita casa de dita ciutat. Y al arribar isqueren a la
porta de a casa de dita ciutat diffarents officials a
rébrer-lo. Y lo acompanyaren fins dalt alcap de
la escala, y al que fou al cap de la escala lo isqueren a rébrer dos dels senyors concellers, ço és,
segon y ters, revestits ab sas gramallas consolars
y ab massas altas. Y li asistiren a son costat, portant-lo al mitg fins foren a la sala gran del Concell de Cent, en la qual estaven los demés senyors concellers y insiculadors. Y assentats que
foren, precehit dit il·lustre senyor oÿdor real a

a. a continuació una embaixada i una súplica transcrits a
l’Apèndix 3, pàgs. 1522-1523.

a. a continuació dues certificacions transcrites a l’Apèndix 3,
pàg. 1524.
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tots los demés insaculadors, prestaren son jurament acostumat. Y després de haver prestat dit
jurament se alsaren dits insiculadors, anant dit
il·lustre senyor ohidor real al mitg, se’n anaren
tots junts en altre aposiento dit lo aposiento de
la visita, a hont acostumen fer las insiculacions,
y allí se asentaren, precehint en tot sempre dit
senyor ohidor real. Y al alsar-se de la junta o
conferència que dits senyors insiculadors tingueren y han tinguda al axir, també axit acompanyat ab dit verguer y dits dos senyors concellers fins al cap de la escala, y després lo
acompanyaren fins a la porta de aquella.

lo que havía de observar vuestro consistorio en las
visitas y bienvenidas de los personados que llegassen a essa ciudad. Y porque en ella no se dispone lo
que devéis hazer con el arzobispo de Tarragona y
obispo de Barcelona quando van a essa ciudad, a
los quales decís havéis acostumbrado siempre salir
a recivir todos los diputados y oydores de quentas
consistorialmente, y después visitarles assí mismo
la primera vez que llegan a Barcelona, me suplicáys mande explicaros mi real voluntad en lo que
devéis observar en estos casos, como también en los
que se offrecieren de venidas de cardenales y legados alátare de Su Santidad. Y he resuelto responderos observéys en estas funciones lo que se ha estilado desde tiempo antiguo antes del año 1640,
escusando en estos casos y en otras qualquiera el
usar de las insignias de bandas coloradas y el escudo en ellas conforme, se os manda // 340r // en
real despacho de 31 de octubre 1671, que es del
thenor siguiente: «La reyna governadora. Deputados. En carta de 12 de septiembre me suplicáis
tenga por bien hazeros merced de que en las ocasiones de salir a cavallo (...) sus ingressos a mis lugartenientes y capitanes generales embajadas que
se offrecieren hazerles por negocios de la Generalidad, y en todas las demás que va el consistorio en
público con masas altas, podáis los diputados y oydores de quentas usar y llevar bandas de domasco
carmesí y un escudo en ellas con las armas del General en la forma que las lleva el diputado militar cuando sale a campanya como coronel del tercio de essa Diputación en tiempo de guerra y en
fiestas públicas de justas y torneos. Y ha parecido
deciros que si bien es y ha sido mi ánimo favoreceros y hazeros merced por lo que procuraréys merecer en servicio del rey, mi hijo, y de guardaros lo
que los ilustres reyes, mis progenitores, hos han
concedido, será bien lo escuséis por la novedad y
porque por vuestra autoridad no se necessita.
Dada en Madrid, a 31 de octubre MDCLXXI. Yo
la reyna. Don Didacus de Sada, secretarius.»
Con las señales del consistorio. Cuya preinserta
orden procuraréis guardar y cumplir, como os lo
encargo y mando, y por el duque de Bournonville,
mi lugarteniente y capitán general, entenderéis
lo mucho que deseo favoreceros, teniendo muy presentes los servicios que havéis hecho y vuestro affecto, que afiança la continuación dellas en las ocasiones que se offrecieren. Dada en Madrid, a XI de
noviembre, MDCLXXXII. Yo, el rey. Don Franciscus Izquierdo de Berbegal, secretarius. Petrus
Preses.

En aquest mateix die lo reverent doctor Francesch Melcior //339r // y Monclar, prevere y beneficiat en la iglésia parroquial de Sant Pere de
las Puellas de la present ciutat, y com a arxiver
que diu ésser de dita reverent comunitat, constituhit personalment en lo consistori de ses senyories, ha jurat com havent fetas las diligèncias
possibles en cercar los actes originals de la creasió de aquells dos censals de preu y proprietat,
ço és, lo un de 400 lliures y pensió 20 lliures,
que tots anys rebian sobre lo General de Catalunya als 13 del mes de maig, y lo altre preu 300
lliures y pensió 300 sous, que tots anys axí mateix rebia sobre dit General als 13 del mes de
mars, en què foren extrets en la extracció de
censals per ses senyories feta a 25 de maig proppassat, no ha pogut trobar aquells.
Dissapte, a XXI. En aquest die és vingut en lo
consistori de ses senyories lo senyor deputat ecclessiàstich.
Dilluns, a XXIII. En aquest die ha faltat al consistori de ses senyories lo il·lustre senyor deputat
ecclessiàstich per causa de sa indisposició.
339v

En aquest mateix die me han ordenat a mi, scrivà major del General, cusís en lo present dietari
un real decret de sa magestat, Deú lo guarde, en
deguda forma de Cancelleria despatxat, dat en
Madrit, a 11 de noembre, 1682, en lo qual decret sa magestat és servit ordenar a ses senyories
no usen de las insignias de bandas coloradas ab
lo escut del General, conforme més llargament
en dit real decret està més llargament contengut, que·s assí cusit, signat de lletra A y del thenor següent:
«Ela rey.

Vidit Fernandez ab Heredia, regens. Vidit Pastor, regens. Vidit don Michael de Çalba. Vidit
don Josephus Rull, regens. Vidit Valeu, regens.»

Diputados. Reciviose vuestra carta de 3 de mayo
de este año, en que decís como en despacho de 8 de
deciembre de 1678 fui servido de daros forma de
340v

a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
339v i 340r del trienni 1680-1683.
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Divendres, a XXVII. En aquest die lo il·lustre senyor oÿdor ecclessiàstich és baxat a la Llotja del
mar de la present ciutat y se és conferit a la casa

[ 1682 ]

[ 1682 ]

del General y en lo aposiento del receptor dels
fraus de aquella a effecte de véurer y regonéxer
los fraus se avian comesos en lo present y corrent mes de noembre, y se han trobat los següents:
Primo, tres pessas de moqueals de diffarents colors han presos de casa Joan Pujalt, jove mestre
de cases.
Ítem, dos canas y dos palms estamenya negrilla
hapresa no diu de a qui.
En aquest mateix die és tornat a la present ciutat en lo consistori de ses senyories lo il·lustre
senyor oÿdor militar.a
341r

Dissapte, a XXVIII. En aquest die Jaume Arnaudies y Miquel Rossell, mestres de casas, ciutedans de Barcelona, han fet relació al consistori
de ses senyories com de orde de ses senyories se
són conferits en la Adrassana de la present ciutat
a efecte de visurar y regonéxer la obra de mestre
de cases que en aquella s’és feta, de orde de ses
senyories, de dotse archs, y cobrir-los de teula,
en lo puesto a hont se fabrican las galeras patronas y capitanas, feta dita obra per mestre Joseph
Rossell. Y vista y regoneguda aquella diuen que
aquella han acabada y posada a son punt.
En aquest mateix die y a la matinada, lo molt
il·lustre bras militar envià embaxada, per medi
dels senyor Francisco Taverner y de Montornés
y don Joseph de Çabastida, la qual, després de
explicada de paraula donaren en escrits, junt ab
quatre papers signats de números 1, 2, 3 y 4. La
qual és assí cusida, signada de lletra A y del thenor següent:
«Moltb il·lustre senyor.
Lo molt il·lustre bras militar del principat de
Catalunya deliberà lo die de ahir, 27 del present
mes de noembre, que se entregàs a vostra senyoria la carta y memorial que se escrigué a sa
magestat, que Déu guarde, y la carta que sa magestat fou servit escríurer a dit molt il·lustre
bras, juntament ab la resposta de la embaxada
que per part de dit //341v // molt il·lustre bras se
féu, y juntament se suplicà a vostra senyoria sien
servits de tenir conferència ab los magnífichs assessors de vostra senyoria y magnífichs administradors de dit molt il·lustre bras per a que miren
y vejan si restan ab tota observansa força y no lesiats los reals privilegis per los senyors progenitors de sa magestat, com en dits al molt il·lustre
a. a continuació quatre documents transcrits a l’Apèndix 3,
pàgs. 1525-1527.
b. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
340v i 341r del trienni 1680-1683.
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bras, lo qual nos ha manat suplicaren a vostra
senyoria de sa part lo sobredit, y juntament entregan los papers a vostra senyoria, confiant vostra senyoria farà esta onrra al molt il·lustre bras,
lo qual sempre estarà molt prompte al que sie
del servey de vostra senyoria.»
E aquest mateix die, a la tarda, ses senyories enviaren embaxada al molt il·lustre bras militar per
medi dels senyors don Bernat Gaver y don
Francisco Montaner y Pérez, ciutedà en la porta
de la predita, la qual és assí cusida, signada de
lletra B y del thenor següent:
«Molta il·lustre senyor.
Vostra senyoria és estat servit lo die de vuy, per
medi de embaxada, demanar al molt il·lustre
consistori dels senyors deputats y oÿdors fossen
servits tenir conferència ab los magnífichs assessors del General y magnífichs advocats de vostra
senyoria per a què, en vista de la carta que sa magestat, Déu lo guarde, escrigué a vostra senyoria
y demés papers que vostra senyoria és estat servit
participar al molt il·lustre consistori sobre lo fet
de Francisco de Cases, burgès de Perpinyà, miren y vejan si restan ab tota observança, força y
no lesiats //342r // los reals privilegis concedits a
vostra senyoria, y en sa resposta nos han ordenat
representassen a vostra senyoria lo reparo que
se’ls offereix en poder en aquest particular donar
gust a vostra senyoria, perquè lo die que ha posat lo molt il·lustre consistori la matèria en lo judici de la Real Audiència en la forma que disposan las generals constitucions de Catalunya
hapar que seria infructuosa qualsevol altre disposició y diligència que se obràs per part del
molt il·lustre consistori, assegurant a vostra senyoria que en quant se offeresca del servey de
vostra senyoria estave sempre lo molt il·lustre
consistori atent a donar gust a vostra senyoria.»
En aquest mateix die me han ordenat a mi, scrivà
major del General de Catalunya, cusís al present
dietari un memorial enviat per ses senyories a sa
magestat, en lo qual suplican sie servit concedir a
ses senyories nova gràsia per a que pugan usar de
las bandas de domàs carmesí ab lo escut de armas
del General com a insígnias de sa representació,
axí junts com en particular, conforme més llargament és de véurer ab dit memorial, lo qual és assí
cusit, signat de lletra B y del thenor següent:
«Senyorb.

a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
341v i 342r del trienni 1680-1683.
b. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
341v i 342r del trienni 1680-1683.

Los deputats y oÿdors de comptes del General
del principat de Catalunya diuen que lo duch de
Bournonville, llochtinent y capità general en
aquell Principat, los ha entregat la real carta de
vostra magestat, dat en Madrid, a 11 de noembre, 1682, en la qual vostra magestat és servit //
342v // donar-los forma com han de recebir y visitar al archebisbe de Tarragona y bisbe de Barcelona, y axí mateix a cardenals y legats alàtere
de Sa Sanctedat, regulant-ho al que en semblants casos se havia estilat antes del any 1640,
emperò, sens las bandas de domàs carmesí ab lo
escut de armas del General, de las quals manà
vostra magestat no usen en aquexos ni en altres
actes consistorials, conformant-se ab lo real despaig de 31 de octubre, any 1671, la thenor del
qual està insertat en dita real carta de vostra magestat. Y juntament los ha significat de paraula
dit llochtinent general lo que vostra magestat
desija affavorir y honrrar al consistori y Principat, del que ab sa deguda estimació, humilitat y
rendiment donan las gràcias a vostra magestat.

Y sortejaren Christòphol Lladó, ciutedà honrrat, conceller en cap, don Felip Ignasi de Alegre, conseller segon, lo doctor Joseph Roig y
Riera, conceller ters, Jaime Llobateras, mercader, conceller quart, Joseph Ramoneda, adroguer, conceller quint, y Gerònim Mir, sabater,
conceller sisè, y en obrersa Barrera, ciutedà honrrat y Miquel Fontcuberta, notari de Barcelona.
343v

Y si bé de dit real despaig de 31 de octubre,
1671, no·n havia tingut noticia lo consistori per
no trobar-se aquell continuat en ningun llibre
de la casa de la Deputació, a hont se acostumen
continuar los reals decrets que arriban en mà del
consistori, antes bé, ab lo que vostra magestat
fou servit honrrar-los de 8 de desembre, any
1678, restaven en la comprehensió de que ditas
bandas coloradas eren insignies de sa representació per venir axí expressat en dit real despaig,
restan molt promptes per exercitar sa rendida y
gustosa obediència a la real voluntat de vostra
magestat.
Y en consideració de què lo ús de ditas bandas
se troba ja introduhit en molts y diferents actes
consistorials, affavorit de la real asserció de vostra magestat en dit real despaig de 8 de desembre, 1678, appreciat en la comuna estimació de
la provincia per molt propri de la representació
del consistori, desitjant poder continuar // 343r
// usar ditas insígnias ab títol exprès que a
ffiança ser del real agrado de vostra magestat.
Suplican a vostra magestat, postrats a sos reals
peus, sie de son real servey fer mercè al consistori y principat de Catalunya, de concedir per
nova gràsia que los deputats y ohidors de comptes del General, en tots y qualsevols actes de la
representació, axí junts com separats, pugan
usar de las bandas de domàs carmesí ab lo escut
de armas del General com a insígnies de sa representació, que ho rebran a singular mercè de
la real mà de vostra magestat.»
Dilluns, a XXX. En aquest die fonch feta extracció en la casa de la present ciutat de concellers.
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Desembre.
Dimars, al primer de desembre, MDCLXXXII. En
aquest die és tornat en la present ciutat y en lo
consistori de ses senyories lo il·lustre senyor deputat real.
Dimechres, a II. En aquest die, per medi de don
Bernat Gaver y Joseph Catà y Bertran, han enviada una embaxada als molt il·lustres senyors
concellers de la present ciutat novament extrets,
donant-los la enorabona de la nova extracció y
offerir-se lo molt il·lustre consistori en lo que
fos de conveniència per la ciutat en conminació
de la bona correspondència y conformitat que
se ha observat sempre entre las dos casas de Deputació y ciutat.
Dijous, a III. En aquest die, de orde de ses senyories, lo doctor en drets Francisco de Montaner, ciutedà honrrat de Barcelona, servint lo offici de síndich del General, y Joan Ribes, notari
públich de Barcelona, subrrogat en lo offici de
escrivà major del General de Catalunya, se són
conferits en la casa pròpria del magnífich Joseph
Pont y Llombart, de la cort del regent la batlliab
// 344r // de la present ciutat, scituada en la present ciutat, en lo carrer d’en Lladó, àlias de Viladecols, a effecte de presentar-li una requesta a
dit doctor Pont y Llombart, lo acte de la qual
presentada és assí cusit, signat de lletra A.
En aquest mateix die e poch après de haver
presentada dita requesta, fonch arribat en casa
de dit doctor Joseph Pont y Llombart, lo magnífich Pere Albà y Serra, en drets doctor, ciutedà honrrat de Barcelona, regint la batllia de
la present ciutat de Barcelona, al que per dit
Joan Ribes y a instància de dit síndich se li
fonch presentada altre requesta, lo acte de la
qual és assí cusit signat de lletra B y del thenor
següent:
«Noverintc universi quod anno a Nativitate Domini millessimo sexcentessimo octuagessimo secundo, die vero jovis tercia mensis decembris eiusa. a continuació un espai en blanc d’uns 17 mms.
b. a continuació dues requestes i dues respostes transcrites a
l’Apèndix 3, pàgs. 1527-1531.
c. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
341v i 342r del trienni 1680-1683.
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dem anni intitulata hora scilicet septim ante meridiem iam pulsata, presente et ad hec vocato atque requisito me Joanne Ribas, appostolica atque
regia auctoritatibus nottario publico Barchinone
et scriba maiori Generalis Catalonie subrrogato,
et presentibus pro testibus magnifico Hieronymo
Salvador, utriusque iuris doctor, Barchinone populato, et Jacinto Morato, barraterio, ad ista vocatis specialiter et assumptis Franciscus Muntaner, utriusque iuris doctor, civisque honoratus
Barchinone, deserviens officium sindici Generalis Catalonie pro domino Michelle Masdovellas,
dicto nomine, constitutus personaliter coram et
ante presenciam magnifici Petri Alba et Serra,
utriusque iuris doctor, civisque honorari Barchinone regentis baiuliam presentis civitatis Barchinone, personaliter reperti, et ad inventi intus domos magnifici Josephi //344v // Pont et Llombart,
civis honorati Gerunde et utriusque iuris doctor,
Barchinone populati, quas fovet in presenti civitate Barchinone in vico d’en Lladó et nunc nuncupato la devallada de Viladecols, eidem obtulit
et presentavit et seu per me, dictum scribam
maiorem obtulere et presentari publice et petiit,
instavit et requisivit quandam in scriptis papiri
requisicionis scedulam thenoris sequentis: «Molta
bé sap, vostra mercè, y ignorar no pot, magnífich Pera Albià y Serra, en drets doctor, ciutedà
honrrat de Barcelona, com en son nom y de
part de vostra mercè de la cort de la batllia, als 4
de noembre més proppassat, no·s despedís un
mandato a instancia del magnífich Joseph Fabres, en drets doctor, contra Gerònim Vidal,
ciutedà honrat de la present ciutat de Barcelona, manant-li fes encontinent lo contengut en
aquell, sots pena de 25 lliures barcelonesas, en
virtut del qual mandato per vostra mercè, dit
die de 4 de novembre, fou dit Gerònim Vidal,
ciutedà honrrat de Barcelona, scientment en dit
nom executat per la dita pena de 25 lliures, y
per las despesas fetas y justas fahedoras no obstant la recusació de dit Vidal entrant vostra
mercè com a batlle y regint dita batllia dins la
casa de dit Gerònim Vidal, prenent-li un tinter
ab son tapador de plata per las despesas, y designant-li en inventari los bens axí mobles com immobles de aquell, volent-los tenir designats pro
manifesto curia tanquam pro debitis fiscalibus et
regalibus. Tots los quals procehiments se encontran ab diffarents reals privilegis concedits
per los sereníssims reys al bras y estament militar, y particularment ab la constitució quarta, títol «De jurisdicció de tots jutges», ab lo capítol
en orde 6, títol «De jurisdicció de tots jutges»
del segon volumen de las constitucions, que comensa «In Dei nomine» y ab lo capítol 4, títol
«De privilegis militars», del segon volumen, ab
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
341v i 342r del trienni 1680-1683.
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los quals consta que las personas generosas com
són los cavallers y ciutedans honrrats de Barcelona no estan subjectas sinó al verguer // 345r //
privative a qualsevols altres officials, y com per
la constitució «Poch valdria», vulgarment dita
«De la observansa» se donan per invàlidos los
prosehiments fets contra constitucions, privilegis, usos y costums del present principat de Catalunya, per ço, lo síndich del General de Cathalunya, cumplint ab sa obligació y en
execució de son offici, requireix y interpel·la de
que vostra mercè revoque y cancel·le, eo revocar y cancellar fasse, dels registres de dita sa
cort, lo dit mandato y demés procehiments fets
contra dit Gerònim Vidal com a ciutedà honrrat
de Barcelona, altrament protesta contra de vostra mercè de las penas imposadas en las generals
constitucions, en particular en la dita constitució «Poch valdria», títol «De observar constitucions», y de tots los danys y dampnatges que
per dita ocasió patirà y suportarà lo present
Principat y de tot lo lícit y permès de protestar».
Nedum premisso sed et alio quocumque meliori
modo requirens vos, notarium, quaquidem papiri requisicionis scedula sic ut predicitur oblata et
presentata et a dicto magnifico Petro Alba et Serra habita pro ut dixit pro ut lecta et publicata
copiaque illius comprobata cum suo originali eidem magnifico Petro Alba et Serra tradita et liberata, illico dictus magnificus Petrus Alba et Serra, verbo respondendo, dixit quod retinet sibi
terminum iuris ad respondendum. De quibus ita
per actis, dictis gestis atque secutis dictus Franciscus Montaner, dicto nomine, petiit instavit et requisivit sibi dicto nomine ac aliis cuya intersit copiam auctoritatem dari, tradi atque liberari per
me, dictum et infrascriptum scribam maiorem
subrogatum. Que fuerunt acta Barchinone sub
anno, die, mense et loco predictis. Presente vocato,
rogato, atque requisito me, dicto Joanne Ribas,
nottario publico Barchinone, infrascripto memorato, pro parte et ad instanciam dicti sindici dicti Generalis. Et presentibus testibus supradictis
ad premissa vocatis specialiter et assumptis pro ut
superius continetur.
Postea autem adveniente die quarta predictorum
mensis et anni supradictus, magnificus Petrus
Alba et Serra, constitutus personaliter // 345v //
intus studium domorum Josephi Guell, notario
publico Barchinne, quas fovet in presenti civitate
Barchinone, in vico dicto dels Mercaders tradidit et liberavit mihi, dicto Joanni Ribes, notario
publico Barchinone, et scriba maiore infrascripto, quandam in scriptis papiri responsionis scedula quam ipse pre manibus suis habebat, cuius thenor sequitus sub his verbis: «Satisfent lo doctor
Pere Albà y Serra, ciutedà honrrat y regent la
batllia de Barcelona, a una scriptura de requesta
a ell presentada als tres del corrent, etcètera».

Inseratur de verbo ad verbum usque ad finem petens ipsam inferi et continuari in pede seu calce
requisicionis sibi presentate hesina die ad instanciam sindici Generalis Catalonie et de dicta requisicione nemini copia auctenticam dari sine
dicta responsionis insercione. Qua fuerunt acta
Barchinone, sub anno die, mense et loco predictus.
Presentibus Paulo Mitjans, notario publico Barchinone, et Dominico Rojas, scriptore, pro testibus
ad ista vocatis specialiter et assumptis.»
En aquest mateix die los dits Francisco Montaner y Joan Ribes se són conferits en la casa pròpria del discret Rafel Albià, notari públich de
Barcelona y scrivà de la Cort de dit Batlle, scituadas en la present ciutat, en lo carrer dit de la
Barra de Ferro, a effecte depresentar-li una requesta a dit Albià presentada, lo acte de la qual
presentada és assí cusit, signat de lletra C y del
thenor següent:
«Noverinta universi quod anno a Nativitate Domini millessimo sexcentessimo octuagessimo secundo, die vero jovis tercia mensis decembris eiusdem anni intitulata hora scilicet octava ante
meridiem iam pulsata, presente et ad hec vocato
atque requisito meb // 346r // Joanne Ribas, appostolica atque regia auctoritatibus nottario publico Barchinone et scriba maiori Generalis Catalonie subrrogato, et presentibus pro testibus
Jacintho Morato, barraterio, et Hyeronimo Brotons, scriptore, ad ista vocatis specialiter et assumptis Franciscus Muntaner, utriusque iuris
doctor, civisque honoratus Barchinone deserviens
officium sindici Generalis Catalonie, pro domino
Michelle Masdovellas, dicto nomine, constitutus
personaliter coram et ante presenciam Rafaellis
Albia, notarii publici Barchinone et scribe curie
magnifici regentis baiuliam presentis civitatis
Barchinone, personaliter reperti et ad inventi intus domos sua proprie habitacionis scritas in presenti civitate Barchinone in vico dicto la Barra de
Ferro, eidem obtulit et presentavit et seu per me,
dictum scribam maiorem obtulere et presentari
publice et petiit, instavit et requisivit quandam
in scriptis papiri requisicionis scedulam thenoris
sequentis: Moltc bé sap, vostra mercè, y ignorar
no pot, discret Rafel Albià, notari públic de la
present ciutat y scrivà de la cort del magnífich
regent la batllia de la present ciutat, que als 4 de
novembre més proppassat no·s despedís un
mandato contra Gerònim Vidal com a ciutedà
honrrat de Barcelona, instant lo magnífich Joseph Faltes, en drets doctor, manant-li ab aquell
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
345v i 346r del trienni 1680-1683.
b. a continuació una requesta i resposta transcrita a l’Apèndix 3, pàgs. 1533-1534.
c. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
345v i 346r del trienni 1680-1683.
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fes encontinent lo contengut en dit mandato
sots pena de 25 lliures, y així mateix ignorar no
pot que lo dit die 4 de dit mes de novembre
més proppassat no asistís en companyia del
magnífich regint la dita batllia dins de la casa de
dit Vidal per la execució que·s feu contra dit Vidal per la dita pena de 25 lliures, per no haver
obtemperat dit mandato. Y en virtut de provisió
feta per lo magnífich llochtinent de prior de dita
batllia, // 346v // llevant acte vostra mercè de
dita execució, y de tot lo demés subsegüent.
Los quals actes y prosehiments se encontran ab
diffarents reals privilegis concedits per los sereníssims reys al bras y estament militar y particularment ab la constitució quarta, títol «De jurisdicció de tots jutges», ab lo capítol en orde 6,
títol «De jurisdicció de tots jutges», del segon
volumen de las constitucions que comensa «In
Dei nomine» y ab lo capítol 4, títol «De privilegis militars», del segon volumen, ab los quals
consta que las personas generosas com són los
cavallers y ciutedans honrrats de Barcelona no
estan subjectas sinó al verguer privative a qualsevols altres officials, y com per la constitució
«Poch valdria», vulgarment dita «De la observansa» se donan per invalidos los prosehiments
fets contra constitucions, privilegis, usos y costums del present principat de Catalunya, per ço,
lo síndich del General de Cathalunya, cumplint
ab sa obligació y en execució de son offici, requireix y interpel·la a vostra mercè que revoque
y cancel·le eo revocar y cancel·lar fasse dels registres de dita cort lo dit mandato y demés procehiments fets contra dit Gerònim Vidal, com a
ciutedà honrrat de Barcelona, altrament protesta contra de vostra mercè de las penas imposadas en las Generals constitucions, en particular
en la dita constitució «Poch valdria», títol «De
observar constitucions», y de tots los danys y
dampnacions que per dita ocasió patirà y suportarà lo present Principat y de tot lo lícit y
permès de protestar». Nedum premisso sed et
alio quocumque meliori modo requirens //347r //
vos, notarium quaquidem papiri requisicionis
scedula sic ut predicitur oblata et presentata et a
dicto Raphaelli Albia habita, pro ut dixit pro lecta et publicata copiaque illius comprobata cum
suo originali eidem Raphaelli Albia tradita et liberata, illico dictus Raphael Albia, verbo respondendo, dixit quod retinet sibi terminum iuris ad
respondendum. De quibus ita per actis, dictis gestis atque secutis dictus Franciscus Montaner, dicto nomine petiit instavit et requisivit sibi dicto
nomine et aliis cuia intersit copiam auctoritam
daris tradi atque liberari per me dictum et infrascriptum notarium et scribam maiorem subrogatum que fuerunt acta Barchinone sub anno,
die, mense et loco predictis presente vocato rogato,
atque requisito me, dicto Joanne Ribas, nottario
publico Barchinone infrascripto memorato pro
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parte et ad instanciam dicti sindici dicti Generalis et presentibus testibus supradictis ad premissa
vocatis specialiter et assumptis pro ut superius
continetur.

present y així mateix persavera en sa indisposició, imposibilitat de poder acudir a la obligació
de la servitut de son offici.
En aquest mateix die Joseph Rossell, mestre de
cases, ha firmat àpoca al noble senyor don Gerònim de Genares, drasaner del General de Cathalunya, present, de sinch sis-centas norantauna lliura, quinse sous y quatre, a compliment
de mil y vuyt-centas lliures que són lo valor del
preu fet mans y recaptes fet per ses senyories al
dit Rossell de la feyna de mestre de casas feta en
la Drasana de la present ciutat, de dotse archs y
cubrir-los de teula, en lo puesto de a hont se fabrican las galeras, compranent ab ditas mil y
vuyt-centas lliuras los axaus se li donaven, que
de trets //348v // aquells restan mil set-centas setanta-sinch lliures; y ditas 591 lliures, 15 sous,
4, són per la última paga de dit preu fet, rebudas
ditas 591 lliures, 15 sous, 4, per pòlisa del
banch de la present ciutat, feta per dit don Gerònim Generes, drasaner predit, lo die present.
Per testimonis Joan Camps, ferrer, y Joseph
Comines, torner, ciutedans de Barcelona.

Postea autem adveniente die quarta predictorum
mensis et anni supradictus Raphael Albia, notarius publicus Barchinona, constitutus personaliter intus studium domorum Josephi Guell, notario publico Barchinne, quas fovet in presenti
civitate Barchinone, in vico dicto dels Mercaders,
tradidit et liberavit mihi dicto Joanni Ribes, notario publico Barchinone et scriba maiore infrascripto, quandam in scriptis papiri responsionis
scedula qua ipse pre manibus suis habebat cuius
thenor talis est: «Satisfent Rafel Albià, notari públich de Barcelona y escrivà de la Cort del magnífich regent la batllia de la present ciutat, a una
scriptura de requesta a ell presentada // 347v //
als tres del corrent, que comensa «Molt bé sap»
y acaba «requirens vos notarium, et cetera». Inseratur de verbo ad verbum usque ad finem et postea dices petens ipsam inferi et continuari in pede
seu calce requisicionis sibi presentate hesina die ad
instanciam sindici Generalis Catalonie, et cetera, et de dicta requisicionis insercione. Qua fuerunt acta Barchinone sub anno die, mense et loco
predictus, presentibus Paulo Mitjans, notario publico Barchinone, et Dominico Rojas, scriptore,
pro testibus ad ista vocatis specialiter et assumptis.

Dilluns, a VII. En aquest die ha fet relació lo
doctor Francisco Montaner, subrrogat en lo offici de síndich del General de Catalunya, de
com per part del molt il·lustre consistori ha donat un recado en escrits a don Gaspar Fogassa,
capità de la galera de Sant Miquel de la esquadra de Espanya, contenint que sens delació alguna entregàs y donàs llibertat a la persona de
Agustí Morter, natural de Barcelona, forsat de
dita galera, per haver complert als vint-y-sinch
de novembre proppassat lo temps de sa condempnació. Altrament, en cas de recusació, se
valdria lo consistori dels remeys que disposan
las constitucions. Al què digué respondria a ses
senyories en escrits.

En aquest mateix die me han ordenat a mi, scrivà major del General, cusís en lo present dietari
una certificatòria del doctor en medicina Joan
Vern, ab la qual fa fe com la malaltia y indisposició de Joseph Blanch, altre dels verguers de ses
senyories, ha durat fins lo die present, y axí mateix persevera en sos atxaques, impossibilitat de
poder acudir a la obligació de la servitut de son
offici, com més llargament en aquella és de véurer que·s assí cusida, signada de lletra A.
349r

Dimechres, a VIIII. En aquest die Joseph Saurina, cap mestra de las trompetas del General y
present casa de la Deputació, present en consistori de ses senyories, ha fet relació com Lluch
Gramós, corredor, altre que era de las nou
trompetas petitas de la present casa de la Deputació, ha renunciat la cota de altre de las nou de
ditas trompetas petitas que tenia de dita present
casa en poder de dit Saurina, per ésser-se’n anat
aquell a fer en la ciutat de Tortosa.

349v

Dilluns, a XIIII. En aquest die ha faltat en lo
consistori de ses senyories lo il·lustre senyor deputat ecclessiàstich per causa de sa indisposició.

En aquest mateix die los magnífichs assessors y
advocat fiscal de la present casa han fet relació
en lo consistori de ses senyories del estat que·s
trobaven las causas de la present casa en lo mes
passat de noembre, per no haver pogut fer relasió en dit mes per causa de diffarents negocis,
com també del estat de las causas fins a la ocasió
present, de las quals interessa lo procuradora //
348r // fiscal de aquella.
Disapte, a V. En aquest die lo doctor en medicina Francisch Matas, mitjensant jurament, ha fet
relació com la desgana y indisposició del doctor
Jacintho Gibert, receptor dels fraus del General
de la present ciutat, ha estat indispost fins lo die
a. a continuació una certificació transcrita a l’Apèndix 3,
pàg. 1536.
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Dimechres, a XVI. En aquest die Mariano Roig,
corredor de coll, ciutedà de Barcelona, altre de
las nou trompetas petitas del General de Catalunya y present casa de la Deputació, consti-

tuhit personalment en lo consistori de ses senyories, ha renunciat en mà y poder de ses senyories lo dit offici de altre de ditas nou trompetas petitas de dit General que lo dit obtenia,
per haver obtat altre offici de las trompetas majors que vacave per mort de Ramon Ferrer, corredor de coll.
En aquest mateix die me han ordenat a mi, scrivà major del General, cusís en lo present dietari
una certificatòria del doctor en medicina Gabriel Coll, ab la qual fa relació com la malaltia
del ardiaca y canonge Esteve Mercadal, receptor de la Bolla del General de la present ciutat,
persevera // 350r // en sa desgana, impossibilitat
de poder acudir a la obligació de la servitut de
son offici, com més llargament en dita certificatòria és de véurer, que·s assí cusida, signada
de lletra A.
350v

351r

trobave sino lo sotsveguer y don Damià de Torres. Per ço, ses senyories han porrogat dita regonexensa general per altre dia a ses senyories
ben vist.

Incipit anus MDCLXXXIII.
352r

Dijous, a VII. En aquest die me han ordenat a
mi, scrivà major del General de Cathalunya, cusís en lo present dietari duas certificatòrias del
doctor en medicina Pau Sabater y Pal·ladio Juncar, ab las quals fan fe, eo Pau Sabater com lo
atzaque que pateix Francisco Toldo, guarda ordinària del General, ha durat fins lo die present,
y així mateix continua impossibilitat de poder
acudir a la // 352v // servitut de la obligació de
son offici; y Pal·ladio Juncar, de com la indisposició de Joseph Olzina y Riusech, donsell, regint lo manifest del General y Bolla de la present
ciutat, persevera en sos atxaques, ab què lo impadexen de poder acudir a la servitut de son offici, com més llargament en ditas certificatòrias
és de véurer, que són assí cusidas, signadas de
lletras A y B.

Dimechres, a XXIIII. En aquest die lo il·lustre senyor oÿdor real és baixat en la Llotja del mar de
la present ciutat y s’és conferit en la casa del General y en lo apossiento del receptor dels fraus a
efecte de regonéixer y véurer los fraus que se
havian comesos en lo present y corrent mes de
desembre. Y se han trobat los següents:

En aquest mateix die me han ordenat axí mateix
a mi, scrivà major del General de Catalunya, cusís en lo present dietari altre certificatòria del
doctor en medicina Gabriel Cols, ab la qual fa fe
de com la malaltia y indisposició del doctor Esteve Mercadal, ardiaca y canonge de la Seu de
Vich, receptor de la Bolla de la present ciutat,
ha perseverat y continuat des de vint-y-sinch de
setembre pròxim passat fins lo die present, tot
inclusive, com en dita certificatòria més llargament és de véurer, la qual és assí cusida, signada
de lletra C.

Primo, vuyt canas, quatre palms borata parda
ensatinada apresa de la casa y botiga de Joan Batista Viver y Mariano Julià, botiguers de telas.
Ítem, quatra canas de blavet de sinch palms,
après de un moro de las galeras de Gènova.
Ítem, una pessa de tela colors tira vuyt canas,
quatre palms, apres de casa Magí, mercader.
Ítem, altre pesa que tira vuyt canas, dos palms.
Ítem, ua pessa de mantó que tira tretse canas,
tres palms.
Ítem, una pessa de escot, tira quinse canas, quatre palms.
Ítem, una pessa xamallot blau y groch, tira
quinse canas, quatre palms.
Ítem, altre pessat de encarnats, tira quinse canas, sis palms.
Ítem, altre pesa color de oliva, tira quinse canas,
dos palms, tots apresos també de casa dit Magí,
mercader.a
Ítem, un plagador ab vuyt canas y sis palms tafetà entredobla negre y dos o tres canas per a texir, aprés de casa Fèlix Batlle, valer.
Dijous, a XXIIII. En aquest die, havent ses senyories lo die de ahir donat orde als verguers
per a convidar als officials reals a fi y effecte de
fer a regonexensa general per las botigas de la
present ciutat, com és acostumat, y han fet relació dits verguers que en la present ciutat no·s

Gener.

En aquest mateix die me han ordenat axí mateix
a mi, scrivà major del General, cusís en lo present dietari altra certificatòria del doctor en medicina Fermí Pual, ab la qual fa fe com Joseph
Gil, guarda ordinària de la Bolla de Barcelona,
persevera axí mateix ab sos atxaques, que en altes ocasions té ja fetes altres relacions, ab què lo
impossibilita de poder acudir a la servitut de son
offici, com en dita certificatòria és de véurer,
que·s assí cusida, signada de lletra B.a
353r

a. a continuació una certificació transcrita a l’Apèndix 3,
pàg. 1536.
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Divendres, a VIII. En aquest die, absent del consistori de ses senyories lo senyor deputat ecclessiàstich per causa de sa indisposició, y lo senyor
oÿdor militar de la present ciutat, són baixats ses
senyories consistorialment ab cotxes, acompaa. a continuació quatre certificacions transcrites a l’Apèndix
3, pàgs. 1536-1537.
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nyats dels magnífichs assessors y advocat fiscal y
altres officials del General, en la casa del General de la present ciutat, per ésser lo primer die de
encant després de la festivitat dels Reys, com és
acostumat lo derrer any de son trienni, a effecte
de fer encantar y arrendar los drets del General
y Bolla de Barcelona y demés Bollas y altres
drets que reb lo dit General en lo present Principat.
Dissapte, a VIIII. En aquest die los magnífichs
assessors y advocat fiscal de la present casa han
fet relasió en lo consistori de ses senyories del
estat que·s trobaven las causas de la present casa
en lo mes passat de desembre, per no haver pogut fer relació en dit mes per causa dels feriats,
com també del estat de las causas fins a la ocasió
present, de las quals interessa lo procurador fiscal de aquella.
Dilluns, a XI. En aquest die me han ordenat a
mi, scrivà major del General, // 353v // cusís en
lo present dietari una certificatòria del doctor
en medicina Jaume Pujades, ab la qual fa fe de
com la desgana Jaume Miquel, guarda ordinària
de la Bolla de la present ciutat, persevera, en
què lo impossibilita de poder acudir a la obligació de la servitut de son offici, com més llargament en aquella és de véurer, que·s assí cusida,
signada de lletra A.
En aquest mateix die me han ordenat a mi, scrivà major del General, cusís en lo present dietari
una súplica donada per part de don Francisco
Junyent, que·s assí cusida, signada de lletra B.
En aquest mateix die ses senyories, consistorialment, absent lo senyor deputat ecclessiàstich
per causa de sa indisposició y lo senyor oÿdor
militar de la present ciutat, són baxats a la Llotja
de la mar de la present ciutat y en la casa del General, ab cotxes, per a fer continuar de encantar
los drets del General de tot lo present Principat
de Cathalunya, Bolla de Barcelona y demés Bollas foranas de tot lo Principat.

ciutat als 18 de octubre, 1682, la qual és cusida
en lo llibre de Deliberacions sots jornada de tres
de desembre proppassat. Las quals tabbas són
assí cusidas, signadas de lletra A.
En aquest mateix die ses senyories, per medi del
síndich del General, han enviat a sa excel·lència
lo senyor virrey un recado en escrits, lo qual és
assí cusit, signat de lletra B y del thenor següent:
«Excel·lentíssima senyor.
Los deputats y oÿdors del General de Catalunya
diuen que en la concòrdia feta per lo General ab
sos acreadors, als 9 agost, 1670, decretada per
lo excel·lentísism alashoras llochtinent general,
fou expressament convingut ab lo capítol 8 de
aquella lo següent: Ibi, «Ítem, que tots los acreadors, tant per rahó de las pensions cessas de pagar fins al die de la concòrdia, com los altres
acreadors, tant de la proprietat com de las ditas
pensions que aniran cahent, hajan de firmar la
present concòrdia si volen gaudir del contingut
en ella, y los tals prometen no instaran ni faran
instar exequucions algunas contra lo General ni
contra altres debitors per rahó de dits censals,
ab motiu que lo General no·ls paga las ditas
pensions; y que los que no firmaran la present
concòrdia no solament no gaudirian del contingut en ella però també no pugan instar //354v //
exequcions contra del General ni altres personas
debitoras per rahó de dits censals ab lo mateix
motiu que lo General no paga las ditas pencions, per lo que suplicaran los dits deputats de
present a sa excel·lència mane ordenar no se admeten ditas exequucions.

Dimars, a XII. En aquest die me han ordenat ses
senyories a mi, scrivà major, cusís en lo present
dietari dos tabas, ço és, la una tocant al offici de
fuster, y la altra tocant al offici de mestrea //354r
// de casas, còpia de las quals han remesas sas senyorias en la ciutat de Vich per rahó de las obras
se han de fer en dita ciutat en la casa del General, las quals obras se han de encantar en dita
ciutat per qui menos las farà, las quals fan fer ses
senyories en virtut de una carta a ses senyories
enviada per lo magnífich deputat local de dita

Y encara que dita concòrdia sia firmada per mes
de la major part dels acreadors y estar aquella en
títol de observansa y execució y sens contradicció de persona alguna, no se ha duptat, per part
del noble don Anton de Copons, de molestar a
don Francisco Junyent y de Pons en la Real Audiència a relació del magnífich doctor Jaume de
Potau contra lo thenor y seria de dit pacte, lo que
resultaria en gran dany de la utilitat pública y de
la intensió de sa magestat, que Déu guarde, lo
que seria donar ocasió que los demés acreadors
intentarian lo mateix, y en conseqüència necessària restaria frustrada la dita concòrdia, restant axí impossibilitat lo General de poder acudir
a las ocasions se offeriran. A vostra excel·lència
sia servit donar providència y remey per a què ab
tot effecte sia puntualment observat lo dit capítol de dita concòrdia, que ho rebran a singular
gràcia de la mà de vostra excel·lència.»

a. a continuació tres documents transcrits a l’Apèndix 3,
pàgs. 1537-1539.

a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
353v i 354r del trienni 1680-1683.
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Dimechres, a XIII. En aquest die Pau Troch,
apotecari, ciutedà de Barcelona, no sols com a
administrador de la almoyna dels pobres presos
de la presó, y en dit nom administrador de diversas causas pias per differents // 355r // personas instituhidas, però encara com a procurador
dels demés conadministradors seus, com de sa
procura consta en poder de Bonaventura Torres, notari públich de Barcelona, a 30 de juny,
1681, de la qual ha fet ocular ostensió, en dit
nom, constituhit personalment en lo consistori
de ses senyories, ha jurat com havent fetas las
degudas diligènsias en sercar los actes originals
de la creació de aquells dos censals, ço és, un de
pensió deu lliures y preu 200 lliures que tots
anys en lo mes de mars rebian sobre dit General,
extret en la extracció per ses senyories feta a
vint-y-sinch de maig, 1682, y lo altre de pensió
3 lliures que tots anys rebian sobre dit General
en lo mes de noembre extret en la extracció per
los antecessors de ses senyories feta a 15 de
maig, 1681, no ha pogut trobar aquells.
En aquest mateix die Joan Batista Ravarter,
subrrogat en lo offici de racional de la present
casa, és baixat en la Llotja del mar de la present
ciutat per a fer continuar de encantar los drets
del General, Bolla de Barcelona y demés Bollas
del present Principat.
Dijous, a XIIII. En aquest die, per part del molt
il·lustre bras militar, per medi del noble senyor
don Joseph Sabastida, síndich de dit bras, fou
entregada a ses senyories una súplica, la qual és
cusida y buydada en lo llibre de Deliberacions,
sots la present jornada.
Divendres, a XV. En aquest die Joan Batista Ravarter, subrrogat en lo // 355v // offici de racional de la present casa, és baixat a la Llotja del
mar de la present ciutat a effecte de fer encantar
los drets del General y Bolla de la present ciutat
y demés Bollas del present Principat.
Disapte, a XVI. En aquest die lo doctor Francisco Montaner, ciutedà honrrat de Barcelona, subrogat en lo offici de síndich del General, ha fet
relació que recusant don Gaspar Fogassa, capità
de la Galera de Sant Miquel de la esquadra de
Espanya donar llibertat a Agustí Morter, natural
de la present ciutat de Barcelona, condemnat en
Scicilia per temps de sis anys, more militari, havent-li demnat dies, havia de part del molt
il·lustre consistori ab recado en escrits en observansa dels privilegis, usos y costums de la pàtria,
acudí al excel·lentíssim duch de Bournonville,
llochtinent y capità general del present Principat, suplicant de part de sas senyorias fos servit
manar restituhir y donar llibertat a dit Morter,
forsat, per haver acabat lo temps de sa con621

dempnació, y en cas de recusació tingués a bé
concedir llicènsia per fer represàlias en la forma
acostumada y disposada per la constitució final,
títol «De penes corporals». Al que respongué sa
excel·lència que·s tornàs a vostra excel·lència lo
forsat, y quant no·l entregassen concedir llicènsia y fer represàlias.
Inseguint dita resposta, lo síndich tornà demanant los forsats al capità, y persistint en sa recusació en forsa de llicènsia obtinguda de sa excel·lència, demanà, de part de ses senyories, lo
// 356r // noble regent la Real Cancellaria
asistènsia per represàlias, la qual fonch concedida de orde de sa excel·lència, no obstant que lo
capità de la galera de Sant Miquel estave ja près
en lo baluart de mitgdie per orde de sa excel·lència, per no haver-li restituhit lo forsat havent-li enviat a demanar per un ajudant. Y per
medi de Joseph Gelabert, alguasil real, lo die de
aÿr a la tarda, se féu aprehensió de dos moros de
ditas galeras. Y aportant aquells axí presos per a
posar en las presons del General acudiren los officials de ditas galeras y entregaren al dit síndich
líbero lo dit Agustí Morter. Y a vista de que dit
forsat tenia la llibertat restituhir en retorn los
moros, y lo síndich aportà lo dit forsat devant
de sas senyorias y los donà las gràcias de tant
gran favor.
Encontinent de haver obtinguda llibertat lo dit
Morter lo dit síndich, per orde de ses senyories,
feu participant a sa excel·lència del favor havian
obtingut lo molt il·lustre consistori, del què li·n
donave las gràcias. Al que respongué sa excel·lència que estave bé que lo il·lustre consistori estigués content, però que ell no restave satisfet del capità, puix era estat inobedient en no
entregar encontinent lo dit forsat com li havie
demanat.
Dilluns, a XVIII. En aquest die, de orde de ses
senyories, lo doctor en drets Francisco de Montaner, ciutedà honrrat de Barcelona, servint lo
offici de // 356v // síndich del General, y Joan
Ribes, notari públich de Barcelona, subrrogat
en lo offici de scrivà major del General de Catalunya, se són conferits en la casa pròpria del
magnífich Pere Albà y Serra, en drets doctor,
ciutedà honrrat de Barcelona, regint la batllia
de la present ciutat de Barcelona, scituada en lo
carrer de Baseja, a effecte de presentar-li la segona requesta, lo acte de la qual és assí cusit,
signat de lletra A y del thenor següent:
«Noverinta universi quod anno a Nativitate Domini millessimo sexcentessimo octuagessimo tera. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
356v i 357r del trienni 1680-1683.
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cio, die vero lune, decima octava mensis januarii
eiusdem anni intitulata hora scilicet duodecima
iam pulsata post meridiem, presente et ad hec vocato atque requisito me, Joanne Ribas, appostolica atque regia auctoritatibus nottario publico
Barchinone, et scriba maiori Generalis Catalonie subrrogato, et presentibus pro testibus Paulo
Sayol et Francisco Paissa, virgariis dominum deputatorum dicti Generalis Catalonie ad ista vocatis specialiter et assumptis Franciscus Muntanert, utriusque iuris doctor, cuisque honoratus
Barchinone deserviens officium sindichi Generalis Catalonie, pro domino Michelle Masdovellas,
dicto nomine, constitutus personaliter coram et
ante presenciam magnifici Petris Alba et Serra,
utriusque iuris doctor, civisque honorati Barchinone regentis baiulam presentis civitatis Barchinone, personaliter reperti et ad inventi intus domos sua proprie habitacionis scitas in presenti
civitate Barchinone et in vico dicto de Baseia, eidem obtulit et presentavit et seu per me, dictum
scribam maiorem obtulere et presentari publice et
petiit, instavit et requisivit quandam in scriptis
papiri requisicionis scedulam thenoris sequentis:
«Molta bé sap, vostra mercè, y ignorar no pot
magnífich // 357r // Pera Albià y Serra, en drets
doctor, ciutedà honrrat de Barcelona, regint la
batllia de la present ciutat de Barcelona, com en
son nom y de part de vostra mercè de la cort de
la batllia als 4 de novembre més proppassat no·s
despedís un mandato a instància de Joseph Fabres, en drets doctor, contra Gerònim Vidal,
ciutedà honrat de la present ciutat de Barcelona, manant-li fessen encontinent lo contengut
en aquell sots pena de 25 lliures barcelonesas,
en virtut del qual mandato per vostra mercè dit
die de 4 de novembre fou dit Gerònim Vidal,
ciutedà honrrat de Barcelona, scientment en dit
nom executat per la dita pena de 25 lliures y per
las despesas fetas y justas fahedoras, no obstant
la recusació de dit Vidal, entrant vostra mercè
com a batlle y regint la batllia dins la casa de dit
Gerònim Vidal, prenent-li un tinter ab son tapador de plata per las despesas y designant-li en
inventari los bens axí mobles com immobles de
aquell, volent-los tenir designats pro manifesto
curia tanquam pro debitis fiscalibus et regalibus,
tots los quals procehiments se encontran ab diffarents reals privilegis concedits per los sereníssims reys al bras y estament militar, y particularment ab la constitució quarta, títol «De
jurisdicció de tots jutges», ab lo capítol en orde
6, títol «De jurisdicció de tots jutges» del segon
volumen de las constitucions que comensa «In
Dei nomine» y ab lo capítol 4 títol «De privilegis militars», del segon volumen, ab los quals
consta que las personas generosas com són los

cavallers y ciutedans honrrats de Barcelona no
estan subjectas sinó al verguer privative a qualsevols altres officials, y com per la constitució
«Poch valdria», vulgarment dita «De la observansa» se donan per invalidos los prosehiments
fets contra constitucions, privilegis, usos y costums del present principat de Catalunya, per ço,
lo síndich del General // 357v // de Cathalunya,
cumplint ab sa obligació y en execució de son
nom requireix y interpel·la per segona vegada
que vostra mercè revoque y cancel·le eo revocar
y cancel·lar fasse dels registres de dita sa cort lo
dit mandato y demés procehiments fets contra
dit Gerònim Vidal com a ciutedà honrrat de
Barcelona, tornant las cosas en son primer estat,
segons està disposat per la dita constitució
«Poch valdria», altrament protesta contra de
vostra mercè de las penas imposadas en las Generals constitucions, en particular en la dita
constitució «Poch valdria» títol «De observar
constitucions» y de tots los danys y dampnacions que per dita ocasió patirà y suportarà lo
present Principat y de tot lo lícit y permès protestar». Nedum premisso et alio quocumque meliori modo requirens vos, notarium, quaquidem
papiri requisicionis scedula sic ut predicitur oblata et presentata et a dicto magnifico Petro Alba
et Serra habita pro ut dixit pro lecta et publicata
copiaque illius comprobata cum suo originali eidem magnifico Petro Alba et Serra tradita et liberata, illico dictus magnificus Petrus Alba et Serra, verbo respondendo dixit «que ja té respost a
la primera scriptura a ell presentada». De quibus
ita per actis, dictis gestis atque secutis dictus
Franciscus Montaner, dicto nomine, petiit, instavit et requisivit sibi dicto nomine ac aliis cuya intersit copiam auctoritatem dari, tradi atque liberari per me, dictum et infrascriptum scribam
maiorem subrogatum. Que fuerunt acta Barchinone sub anno, die, mense et loco predictis,
presente, vocato, rogato, atque requisito me, dicto
Joanne Ribas, nottario publico Barchinone infrascripto memorato pro parte et ad instanciam
dicti sindici dicti Generalis, et presentibus testibus supradictis ad premissa vocatis specialiter et
assumptis pro ut superius continetur.»a
358r

a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
356v i 357r del trienni 1680-1683.
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En aquest mateix die los dits Francisco Montaner y Joan Ribes se són conferits axí mateix en la
casa pròpria del magnífich doctor Joseph Pont y
Llombart, prior de la Cort del regent la batllia
de la present ciutat, scituada en lo carrer d’en
Lladó, àlias de Viladecols, y axí mateix se li ha
presentada segona requesta, lo acte de la qual és
assí cusit, signat de lletra B, y del thenor següent:

a. a continuació una requesta transcrita a l’Apèndix 3, pàg.
1539.

«Noverinta universi quod anno a Nativitate Domini millessimo sexcentessimo octuagessimo tercio, die vero lune, decima octava mensis januarii
eiusdem anni intitulata hora scilicet duodecima
iam pulsata post meridiem presente et ad hec vocato atque requisito me Joanne Ribas, appostolica
atque regia auctoritatibus nottario publico Barchinone et scriba maiori Generalis Catalonie
subrrogato, et presentibus pro testibus Paulo Sayol
et Francisco Paissa, virgariis dominum deputatorum dicti Generalis Catalonie, ad ista vocatis
specialiter et assumptis Franciscus Muntanert,
utriusque iuris doctor, cuisque honoratus Barchinone, deserviens officium sindichi Generalis Catalonie pro domino Michelle Masdovellas, dicto
nomine, constitutus personaliter coram et ante
presenciam magnifici Josephi Pont et Llombart,
civis honorati Gerunde et utriusque iuris doctor,
Barchinona populati, locumtenentis prioris curia
regentis baiuliam presentis civitatis Barchinona,
personaliter reperti et ad inventi intus domos sua
proprie habitacionis scitas in presentis civitate
Barchinone in vico dicto den Lladó et nunc nuncupato la devallada de Viladecols, eidem obtulit
et presentavit et seu per me, dictum scribam
maiorem obtulere et presentari publice et petiit,
instavit et requisivit quandam in scriptis // 358v
// papiri requisicionis scedulam thenoris sequentis: «Molt bé sap, vostra mercè, y ignorar no pot
magnífich Joseph Pont y Llombart». Inseratur
de verbo ad verbum usque ad finem. Qua inserta
dices quaquidem papiri requisicionis scedula sic
ut predicitur oblata et presentata et a dicto magnifico Josepho Pont et Llombart habita, pro ut dixit pro lecta et publicata copiaque, illius comprobata cum suo originali eidem magnifico Josepho
Pont et Llombart tradita et liberata, illico dictus
magnificus Josepho Pont et Llombart, verbo respondendo dixit «que se remet a la primera scriptura a ell presentada ja té respost». De quibus ita
per actis, dictas gestis atque secutis dictus Franciscus Montaner, dicto nomine, petiit instavit et
requisivit sibi dicto nomine et aliis cuia intersit
copiam auctoritatem dari tradi atque liberari
per me dictum et infrascriptum scribam maiorem subrgatum. Que fuerunt acta Barchinone
sub anno, die, mense et loco predictis presente vocato rogato, atque requisito me, dicto Joanne Ribas, nottario publico Barchinone infrascripto memorato pro parte et ad instanciam dicti sindici
dicti Generalis et presentibus testibus supradictis
ad premissa vocatis specialiter et assumptis pro ut
superius continetur.»
En aquest mateix die los dits Francisco Montaner y Joan Ribes se són conferits en la casa pròpria del discret Rafel Albià, notari públich de
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
357v i 358r del trienni 1680-1683.
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Barcelona y escrivà de la curia de dit Batlle, scituadas en la present ciutat en lo carrer dit de la
Barra de Ferro, a effecte axí mateix de presentar-li segona requesta, lo acte de la qual és assí
cusit, signat de lletra C, ya // 359r // del thenor
següent:
«Noverintb universi quod anno a Nativitate Domini millessimo sexcentessimo octuagessimo tercio, die vero lune decima octava mensis januarii
eiusdem anni intitulata hora scilicet sexta post
meridiem iam pulsata, presente et ad hec vocato
atque requisito me Joanne Ribas, appostolica atque regia auctoritatibus nottario publico Barchinone et scriba maiori Generalis Catalonie subrrogato et presentibus pro testibus Hyeronimo
Brotons et Alberto Olivas, scriptoribus Barchinone, ad ista vocatis specialiter et assumptis Franciscus Muntaner, utriusque iuris doctor, cuisque
honoratus Barchinone deserviens officium sindichi Generalis Catalonie pro domino Michelle
Masdovellas, dicto nomine, constitutus personaliter coram et ante presenciam Rafaellis Albia, notarii publici Barchinone et scribe curie magnifico
regentis baiuliam presentis civitatis Barchinone,
in vico vocato de la Barra de Ferro, eidem obtulit
et presentavit et seu per me, dictum scribam
maiorem obtulere et presentari publice et petiit,
instavit et requisivit quandam in scriptis papiri
requisicionis scedulam thenoris sequentis: «Molt
bé sap, vostra mercè, y ignorar no pot don Rafel
Albià, notari de Barcelona, et cetera». Inseratur
de verbo ad verbum usque ad finem qua inserta
dices quaquidem papiri requisicionis scedula sic
ut predicitur oblata et presentata et a dicto Raphaelli Albia habita pro ut dixit pro lecta et publicata copiaque illius comprobata cum suo originali eidem Raphaelli Albia tradita et liberata,
illico dictus Raphael Albia, verbo respondendo,
dixit «que ja té respost en dita // 359v // scriptura ell ja té respost a la primera a ell presentada».
De quibus ita per actis, dictas gestis atque secutis
dictus Franciscus Montaner, dicto nomine, petiit,
instavit et requisivit sibi dicto nomine et aliis
cuia intersit copiam auctoritam daris tradi atque liberri per me dictum et infrascriptum scribam maiorem subrogatum. Que fuerunt acta
Barchinone sub anno, die, mense et loco predictis,
presente, vocato, rogato, atque requisito me, dicto
Joanne Ribas, nottario publico Barchinone infrascripto memorato pro parte et ad instanciam
dicti sindici dicti Generalis et presentibus testibus
supradictis ad premissa vocatis specialiter et assumptis pro ut superius continetur.»

a. a continuació una requesta transcrita a l’Apèndix 3, pàg.
1540.
b. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
358v i 359r del trienni 1680-1683.

[ 1683 ]

[ 1683 ]

En aquest mateix die Joan Batista Reverter,
subrrogat en lo offici de racional de la present
casa, és baixat a la Llotja del mar de la present
ciutat a effecte de fer continuar de encantar los
drets del General Bolla de Barcelona y demés
Bollas foranas de tot lo present Principat.a
360r

Dijous, a XXI. En aquest die lo doctor en drets,
Francisco Montaner, ciutedà honrrat de Barcelona, subrogat en lo offici de síndich del General de Cathalunya y Joan Ribes, notari públich
de Barcelona, subrrogat en lo offici de scrivà
major del dit General, se són conferits en la casa
pròpria del magnífich doctor Joseph Pont y
Llombart, prior de la Cort del regent de la batllia de la present ciutat, scituada en lo carrer
de’n Lladó, alias de la Viladecols, a effecte de
presentar-li tersera requesta, lo acte de la qual
presentada és assí cusit, signat de lletra D y del
tenor seguent:
«Noverintb universi quod anno a Nativitate Domini millessimo sexcentessimo octuagessimo tercio, die vero joviis vigessima prima mensis januarii eiusdem anni intitulata hora scilicet
duodecima iam pulsata post meridiem presente et
ad hec vocato atque requisito me Joanne Ribas,
appostolica atque regia auctoritatibus nottario
publico Barchinone et scriba maiori Generalis
Catalonie subrrogato, et presentibus pro testibus
Paulo Sayol et Francisco Paissa, virgariis dominum deputatorum dicti Generalis Catalonie, ad
ista vocatis specialiter et assumptis Franciscus
Muntaner, utriusque iuris doctor, cuisque honoratus Barchinone deserviens officium sindichi
Generalis Catalonie, pro domino Michelle Masdovellas, dicto nomine, constitutus personaliter
coram et ante presenciam magnifici Josephi Pont
et Llombart, civis honorati Gerunde, et utriusque
iuris doctor, Barchinone populati, locumtenentis
prioris curia regentis baiuliam Barchinone, personaliter reperti, et ad inventi intus domos sua
proprie habitacionis sita in presenti civitate Barchinone in vico dicto d’en Lladó, et nunch nuncupato la devallada de Viladecols, eidem obtulit
et presentavit et seu per me, //360v // dictum scribam maiorem, obtulere et presentari publice et
petiit, instavit et requisivit quandam in scriptis
papiri requisicionis scedulam thenoris sequentis:
«Molt bé sap, vostra mercè, y ignorar no pot
magnífich Joseph Pont y Llombart.» Inseratur
de verbo ad verbum usque ad finem. Qua inserta
dices quaquidem papiri requisicionis scedula sic
ut predicitur oblata et presentata et a dicto magnifico Josepho Pont et Llombart habita pro ut dia. a continuació una requesta transcrita a l’Apèndix 3, pàg.
1540.
b. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
359v i 360r del trienni 1680-1683.
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xit pro lecta et publicata copiaque illius comprobata cum suo originali, eidem magnifico Josepho
Pont et Llombart tradita et liberata, illico dictus
magnificus Josepho Pont et Llombart, verbo respondendo, dixit «que se remet al que té respost a
la primera scriptura a ell presentada sobre dit
fet». De quibus ita per actis, dictas gestis atque secutis dictus Franciscus Montaner, dicto nomine,
petiit, instavit et requisivit sibi dicto nomine et
aliis cuia intersit copiam auctoritam daris tradi
atque liberari per me, dictum et infrascriptum
scribam maiorem subrogatum. Que fuerunt acta
Barchinone sub anno, die, mense et loco predictis,
presente, vocato, rogato, atque requisito me, dicto
Joanne Ribas, nottario publico Barchinone infrascripto memorato, pro parte et ad instanciam
dicti sindici dicti Generalis, et presentibus testibus supradictis ad premissa vocatis specialiter et
assumptis pro ut superius continetur».
En aquest mateix die los dits Francisco Montaner y Joan Ribas, en dits respective noms, se són
conferits axí mateix en la propria casa y habitació del magnífich Pera Albà y Serra,a // 361r //
en drets doctor, ciutedà honrrat de Barcelona,
regint la batllia de la present ciutat de Barcelona, situada en lo carrer de Basea, y axí mateix se
li presentà tercera requesta, lo acte de la qual
presentata és assí cusit signat de lletra E y del
thenor següent:
«Noverintb universi quod anno a Nativitate Domini millessimo sexcentessimo octuagessimo tercio, die vero joviis vigessima prima mensis januarii eiusdem anni intitulata hora scilicet
duodecima iam pulsata post meridiem presente et
ad hec vocato atque requisito me Joanne Ribas,
appostolica atque regia auctoritatibus nottario
publico Barchinone et scriba maiori Generalis
Catalonie subrrogato et presentibus pro testibus
Paulo Sayol et Francisco Paissa, virgariis dominum deputatorum dicti Generalis Catalonie ad
ista vocatis specialiter et assumptis Franciscus
Muntanert, utriusque iuris doctor, cuisque honoratus Barchinone deserviens officium sindichi
Generalis Catalonie pro domino Michelle Masdovellas, dicto nomine, constitutus personaliter coram et ante presenciam Petri Alba et Serra,
utriusque iuris doctor, civisque honorati Barchinone regentis baiulam presentis civitatis Barchinone personaliter reperta et ad inventi intus domos sua proprie habitacionis sita in presenti
civitate Barchinone in vico dicto de Baseia eidem
obtulit et presentavit et seu per me, dictum scribam maiorem obtulere et presentari publice et pea. a continuació una requesta transcrita a l’Apèndix 3, pàg.
1541.
b. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
360v i 361r del trienni 1680-1683.

tiit, instavit et requisivit quandam in scriptis papiri requisicionis scedulam thenoris sequentis:
«Molt bé sap, vostra mercè, y ignorar no pot
magnífich Pera Albià y Serra, en drets doctor,
ciutedà honrrat de Barcelona, regint la batllia
de la present ciutat de Barcelona». Inseratur de
verbo ad verbum usque ad finem qua inserta dices quaquidem papiri requisicionis scedula sic ut
predicitur oblata et presentata et a dicto magnifico Petro Alba et Serra habita pro ut dixit pro
lecta et publicata copiaque illius comprobata
cum suo originali eidem magnifico Petro Alba et
Serra tradita et liberata illico dictus magnificus
Petrus Alba et Serra, verbo respondendo dixit
«que se //361v // remet al que té respost a la primera scriptura a ell presentada sobre dit fet». De
quibus ita per actis, dictas gestis atque secutis dictus Franciscus Montaner, dicto nomine petiit instavit et requisivit sibi dicto nomine et aliis cuia
intersit copiam auctoritam daris tradi atque liberari per me dictum et infrascriptum scribam
maiorem subrgatum que fuerunt acta Barchinone sub anno, die, mense et loco predictis presente
vocato rogato, atque requisito me, dicto Joanne
Ribas, nottario publico Barchinone infrascripto
memorato pro parte et ad instanciam dicti sindici dicti Generalis et presentibus testibus supradictis ad premissa vocatis specialiter et assumptis pro
ut superius continetur.»
En aquest mateix die los dits Montaner y Ribes,
en dits noms de síndich y scrivà major del dit
General, axí matex se són conferits en la casa y
pròpria habitasió del discret Rafel Albià, nottari
públich de Barcelona, y scrivà de la cort de dit
Batlle, situada en la present ciutat en lo carrer
de la Barra de ferro a effecte axí mateix de presentar-li tercera requesta, lo acte de la qual presentata és assí cusit, signat de lletra F y del thenor següent:

ram et ante presenciam Rafaellis Albiaa // 362r
// notarii publici Barchinone et scribe curie magnifico regentis baiuliam presentis civitatis Barchinone in vico vocato de la Barra de Ferro eidem
obtulit et presentavit et seu per me, dictum scribam maiorem obtulere et presentari publice et petiit, instavit et requisivit quandam in scriptis papiri requisicionis scedulam thenoris sequentis:
«Molt bé sap, vostra mercè, y ignorar no pot
don Rafel Albià, notari públich de la present
ciutat y scrivà de la cort del magnífich regent la
batllia de la present ciutat». Inseratur de verbo
ad verbum usque ad finem. Qua inserta dices
quaquidem papiri requisicionis scedula sic ut
predicitur oblata et presentata et a dicto Raphaelli Albia habita pro ut dixit pro lecta et publicata
copiaque illius comprobata cum suo originali eidem Raphaelli Albia tradita et liberata; illico
dictus Raphael Albia verbo respondendo dixit
«que ja té respost a la primera scriptura a ell presentada». Et quatenus opus sit quod retinet sibi
terminum iuris ad respondendum. De quibus ita
per actis, dictas gestis atque secutis dictus Franciscus Montaner, dicto nomine petiit instavit et
requisivit sibi dicto nomine et aliis cuia intersit
copiam auctoritam daris tradi atque liberri per
me dictum et infrascriptum scribam maiorem
subrogatum que fuerunt acta Barchinone sub
anno, die, mense et loco predictis presente vocato
rogato, atque requisito me, dicto Joanne Ribas,
nottario publico Barchinone infrascripto memorato pro parte et ad instanciam dicti sindici dicti
Generalis et presentibus testibus supradictis ad
premissa vocatis specialiter et assumptis pro ut superius continetur».

«Noverinta universi quod anno a Nativitate Domini millessimo sexcentessimo octuagessimo tercio, die vero joviis vigessima prima mensis januarii eiusdem anni intitulata hora scilicet
duodecima iam pulsata post meridiem presente et
ad hec vocato atque requisito me Joanne Ribas,
appostolica atque regia auctoritatibus nottario
publico Barchinone et scriba maiori Generalis
Catalonie subrrogato et presentibus pro testibus
Paulo Sayol et Francisco Paissa, virgariis dominum deputatorum dicti Generalis Catalonie ad
ista vocatis specialiter et assumptis Franciscus
Muntanert, utriusque iuris doctor, cuisque honoratus Barchinone deserviens officium sindichi
Generalis Catalonie pro domino Michelle Masdovellas, dicto nomine, constitutus personaliter co-

Post modum autem adveniente die vigessima tercia predictorum mensis et anni supradictus Raphael Albia, nottarius publicus Barchinone, constitutus personaliter intus studium domorum
proprie habitacionis mei, dicti et infrascriptis
nottarii et scriba maioris supradicti, quas foveo
in presenti civitate Barchinone, in vico dicto, la
riera Sant Joan tradidit et liberavit mihi dicto
Joanni Ribas, nottario publico Barchinone //
362v // et scriba major infrascripto, quandam in
scriptis papiri responsionis scedula quam ipse pre
manibus suis habebat cuius thenor talis est: Rafel
Albià, notari públich de Barcelona y escrivà de
la cort del magnífich regent la batllia de Barcelona, ajustant a las respostas a ell donades a una
scriptura a ell presentada a 21 del corrent a
instància del síndich del General de Cathalunya,
diu que està y persevera en lo matex que té respost a la primera scriptura a ell presentada, y
que no entén haver contrafet a constitució alguna, y que en cas haja contrafet, lo que no·s creu,

a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
361v i 362r del trienni 1680-1683.

a. a continuació una requesta i una resposta transcrites a
l’Apèndix 3, pàgs. 1541-1542.
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està prompta y aparellat per revocar tot lo que
per lo Real Consell li serà ordenat, com ara de
present nunch pro tunch revoca, requerint al
scrivà major del dit General de Catalunya que
no done còpia de dita scriptura sens inserta de
las presents respostas. Petens ipsam inseri et continuari in pede seu calle requisicionis sibi presentatis vigessima prima die currentis mensis et
anni ad instanciam syndici Generalis Catalonie
et de ditcta requisicione nemini copiam auctoritatem dari sine dicte responcionis incertione qua
fuerunt acta Barchinone sub anno die mense et
loco predictis presentibus Hyeronimo Borons et
Alberto Olives, sportibus Barchinone, pro testibus
ad ista vocatis specialiter et assumptis.»

ligènsias possibles en sercar los actes de la original creació de aquell censal de preu y proprietat
dos-centas setanta-dos lliures, nou sous y quatre, y pensió 170 sous, que tots anys rebia sobre
del General de Cathalunya als deu de abril, en
què fou extret en la extracció de censals per ses
senyories feta als vint-y-sinch de maig proppassat, no ha pogut trobar aquells.
En aquest mateix die me han ordenat ses senyories a mi, scrivà major del General, cusís en lo
present dietari una súplica a ses senyories presentada per lo síndich de la vegariaa // 364r // de
Besalú, la qual és assí cusida, signada de lletra A.
En aquest mateix die lo doctor Joan Balthasar
Reverter, subrrogat en lo offici de racional de la
present casa, en la Llotja del mar de la present
ciutat, a effecte de fer continuar de encantar los
drets del General y Bollas de tot lo present Principat.

En aquest mateix die me han ordenat ses senyories a mi, scrivà major del General, cusís en lo
present dietari una súplica en llur consistori presentada per part de don Joan de Almanya y de
Valdès, junt ab los papers en dita súplica exhibits y entregats a ses senyories, la qual súpplica y
papers són assí cusits, signats de lletra A.a
363r

Divendres, a XXVIIII. En aquest die lo il·lustre
senyor oÿdor real és baxat en la Llotja del mar
de la present ciutat y s’és conferit en la sala del
General y en lo aposiento del receptor dels fraus
de aquella per a véurer y regonéxer los fraus se
havian comesos en lo corrent mes de janer, y se
han trobats los següents:

Divendres, a XXII. En aquest die lo doctor Joan
Batista Ravarter, subrrogat en lo offici de racional de la present casa, és baixat en la Llotja del
mar de la present ciutat a effecte de fer continuar de encantar los drets del General y Bolla
de Barcelona y demés Bollas foranas.
Dimars, a XXVI. En aquest die és tornat en la
present ciutat y en lo consistori de ses senyories
lo il·lustre oÿdor militar, lo qual era anat fora la
present ciutat.
En aquest mateix die, constituhit personalment
en lo // 363v // consistori de ses senyories, lo
doctor en medicina Francisco Boneu, ha fet relació mitjensant jurament com Joan Argila, scrivà major del General, està detingut en lo llit de
malaltia corporal ab febre des de disapte pròxim
passat inclusive, per lo que està impossibilitat de
poder acudir a la obligació de la servitut de dit
son offici.
Dimechres, a XXVII. En aquest die lo reverent
Pere Ferrerich, prevere, en Barcelona residint,
constituït personalment en lo consistori de ses
senyories, com a procurador de la noble dona
Eleonor de Agullana y Çabater, muller del
quòndam don Lluís Sabater, consta de sa procura en poder de Jacintho Borràs, notari públich de Barcelona, al primer de juliol, mil siscents sexanta-nou, de la qual ha fet ocular
ostensió, en dit nom, ha jurat en mà y poder de
ses senyories que havent sa principal fetas las di-

364v

a. a continuació una súplica transcrita a l’Apèndix 3, pàg.
1542.
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Primo, una tela tafatà color musclo ab son plegador, que n’hi ha quinse canas de taxit y per a
texir no saben quantas n’hi ha, per no malmetrar-lo, haprès de casa Serra Nadal, valluter.
Ítem, un plegador ab set canas de tafetà dobla
negra texit de dos caps y per a texir de dos caps,
y per a texir vint-y-dos canas, après del convent
de la Trinitat calsadas y diuhen és de Jaume
Gurri, valer.
Ítem, altre plegador de tafetà dobla ab dos caps
negra que hi ha de texit catorsa palms y per a texir vint-y-vuyt canas apre’s de casa Joseph Llubet, valluter.
Ítem, de la botiga de Magí mercader y Anton
Simon se après deu canas de drap vint-y-quatre
negra ab un palm de bandareta.
Ítem, tres canas, tres palms y mitx, de drap,
vint-y-quatre negres, aprés de la botiga de Serra
y Alsina, botiguer de telas.
Ítem, dotsa canas, set palms, vint-y-dosè, color
après de casa de t. Aranyó botiguer de draps.
En aquest mateix die lo doctor Joan Balthasar
Reverter, subrrogat en lo offici de racional de la
present casa, en la Llotja del mar de la present ciutat, a effecte de fer continuar de encantar los drets
del General y Bollas de tot lo present Principat.
a. a continuació una súplica transcrita a l’Apèndix 3, pàg.
1542.

Febrer.

366v

Dilluns, al primer de febrer, MDCLXXXIII. En
aquest die axí mateix és baxat lo doctor Joan
Balthasar Reverter en la Llotja del mar de la present ciutat a effecte de fer continuar de encantar
los drets del General y Bollas de tot lo present
Principat.a
365r

Dimechres, a III. En aquest die és tornat en lo
consistori de ses senyories lo il·lustre deputat
ecclessiàstich, que estave detingut de malaltia.
En aquest mateix die és baxat a la Llotja del mar
de la present ciutat lo magnífich racional per
continuar los arrendaments.
Dijous, IIII. En aquest die ha faltat en lo consistori de ses senyories lo il·lustre senyor deputat
ecclessiàstich per causa de sa indisposició.
En aquest mateix die han fet relació los magnífichs assessors y advocat fiscal de la present casa
en lo consistori de ses senyories del estat que·s
trobaven las causas de la present casa fins lo die
present, de las quals intaressa lo procurador fiscal de aquella.
Divendres, a V. En aquest die és baixat lo doctor
Joan Balthasar Reverter, // 365v // subrrogat en
lo offici de racional de la present casa, en la
Llotja del mar de la present ciutat, a effecte de
fer continuar de encantar los drets del General y
Bollas de tot lo present Principat.
Dilluns, a VIII. En aquest die lo doctor Joan
Baptista Ravarter, subrrogat en lo offici de racional del General de Cathalunya, és baxat en lo
Llotja del mar de la present ciutat a effecte de
fer continuar de encantar los drets del General y
Bollas de tot lo present Principat.
Dimechres, a X. En aquest die me han ordenat a
mi, scrivà major //366r // del General de Cathalunya, cusís en lo present dietari una certificatòria
del doctor en medicina Francesch Matas, ab la
qual fa fe com la indisposició del doctor Jacinto
Gibert, receptor dels fraus del General de la present ciutat, ha durat fins a trenta de janer proppassat, com més llargament en dita certificatòria
és de véurer, que·s assí cusida, signada de lletra A.
En aquest mateix die és baixat lo magnífich racional de la present casa en la Llotja del mar de
la present ciutat per a fer continuar de encantar
los drets del General, y Bollas de tot lo present
principat de Cathalunya.
a. a continuació una certificació transcrita a l’Apèndix 3,
pàg. 1543.
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Dilluns, a XV. En aquest die lo magnífich racional de la present casa és baixat a la Llotja del
mar de la present ciutat a effecte de fer continuar de encantar los drets del General y Bolla
de tot lo present Principat.
Dimars, a XVI. En aquest die, havent ses senyories lo die de aïr donat orde als verguers per a
convidar als officials reals a fe y effecte de fer la
regonexensa general per las botigas de la present ciutat, com és acostumat tots anys en la vigília de Sant Thomàs de Nadal, y per no trobarse en aquella ocasió officials reals en la present
ciutat no·s pogué fer aquella. Y havent assenyalat ses senyories die per lo die present per a fer la
dita regonexensa tampoch no han pogut fer
aquella per no trobar-se axí mateix en la present
icutat si no lo senyor veguer don Demià de Torres, y Dionís Corder, com axí han fet relació dits
verguers a ses senyories.
Dimechres, a XVII. En aquest die, estant los senyors deputats y oÿdors de comptes en consistori, lo senyor deputat ecclessiàstich absent per
sa indisposició, y lo magnífich Joseph Quintana, ciutadà honrrat de Barcelona, exactor del
general, manaren a mi, //367r // Joan Ribes, notari públich de Barcelona, secretari y escrivà major de dit consistori, subrogat, continuàs en lo
present dietari y juntament llevàs acte de las cosas següents, las quals per mi foren continuadas
paraula per paraulas, de la manera que per ses
senyories se prenunciaren, ço és:
«Molt bé sap, vostra mercè, Joseph Quintana,
exactor del General que conforme capítols de
Cort te precisa obligació de executar los debitors del General que·s troban continuats en los
llibres de Vàlues recòndits en la instancia del racional de la present casa ab la puntualitat que en
dits capítols està disposat. Y ab més rigor en lo
capítol 43 de las Corts 1599, en lo qual aserca
de exhigir y executar las terças corrents y ha
pena de suspensió de son offici y de péndrer la
terça de son salari. Y també una y moltas vegades se li ha dit de paraula en consistori esta obligació mogut de la necessitat del General y dels
gastos se obtenen en cada dia, axí per los generals cayguts y que cada dia van cahent y tots los
salaris y terças se han de pagar, may han pogut
acabar a que cobràs dèbits, que tots ells són de
exacció, de manera que per dita rahó pateix
summament lo General. Per ço, dits deputats y
oÿdors, axí per la obligació de son offici com
també per constituir-lo en major móra y culpa,
lo interpel·lan y requerexen que encontinent,
sens móra y tardança alguna, ab tota puntualitat, done y execute dels deutors del General no
sols los de ditas terças corrents, però encara los
demés, resegats tant los de la present ciutat com
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fora de ella, axí de compte ordinari com extra, y
si lo present orde contrafarà, protestant-se que
així la negligència que haurà tinguda, com en
cas que aquella tingué algun deutor o debitor
ha impossibilitar-se a son càrrech, offerint dit //
367v // consistori en tot ajudar y fer de sa part tot
lo que li cap en obligació, conforme disposen
los capítols de Cort ab la puntualitat deguda.
De tot lo qual manan, per descàrrech de son offici a dit sacratari no sols que·u continue en dietari, però que·n lleve acte, per a que sempre que
aparega d’esta diligència dient que sempra no
acudirà a la disposició de dits capítols de Cort, y
en particular a dit capítol 41 de ditas corts 1599
procehiran axí a la suspensió de son offici y privació de terça, com en las demés penas que per
capítols de Cort estan statuhidas, a la opservancia de las quals, per lo jurament tenan prestat y
censura han oÿda, entenen en tot estar·i. De las
quals cosas se li fonch entregada còpia per mi,
dit scrivà major, a dit Joseph Quintana, exactor
predit.»
E lo dit Joseph Quintana, responent de paraula
al demunt dit, digué que se aturava lo temps de
la constitució per a respóndrer, etcètera. Essent
presents per testimonis Pau Sayol y Francisco
Paÿssa, verguers de ses senyories.
En aquest mateix die, estant los senyors deputats y ohidors de comptes en lo consistori y lo
reverent Jaume Camprodon, receptor de la Bolla de Barcelona, posat per los arrendataris del
present y corrent trienni, manaren a mi, Joan
Ribes, notari públich de Barcelona, secretari y
scrivà major de dit General, subrrogat, continuàs en lo present dietari y juntament llevàs acte
de las cosas següents: las qual per mi, scrivà major foren continuades, paraula per paraula, de la
manera que per ses senyories se pronunciaren,
ço és, // 368r // «Que totas las quantitats que
fins vuy té revudas de las que fins vuy actualment se li devan en dit nom de receptor tots los
botiguers y qualsevols personas que deven per
lo dret de Bolla de tota spècia y qualitat de roba,
que aquellas las deposite en la taula o banch de
la present ciutat en la forma acostumada ditas,
descritas al molt il·lustre consistori, axí que no
entregue quantitat alguna al arrendatari partícip
o fiansas de aquell, per haver de servir las sobreditas quantitats a compte del que se està devent
de dit arrendament. Lo que se li mane en virtut
del sagrament y homenatge que té prestat,
commutant-li, en cas de contrafacció, de procehir contra de ell per tots los medis lícits y permedos». E lo dit reverent Jaume Camprodon,
receptor predit, responent de paraula al demunt
dit, digué que estava prompte y aparellat per a
obehir lo que per ses senyories se li notificave.
De quibus, et cetera. Presentibus pro testibus Pau628

lo Sayol et Francisco Paÿssa, virgarius dominorum deputatorum.
Dijous, a XVIII. En aquest die és tornat en lo
consistori de ses senyories lo senyor deputat ecclessiàstich, que estave detingut en sa casa per
malaltia.
Divendres, a XVIIII. En aquest die lo magnífich
racional de la present casa és baxat // 368v // a la
Llotja del mar de la present ciutat per a fer continuar de encantar los drets del General y Bollas
de tot lo present Principat.
En aquest mateix die, per part dels molt il·lustres senyors deputats de la present ciutat, per
medi de Joan Guiu, notari públic de Barcelona,
síndich de la present ciutat, fonch entregada a
ses senyories una súplica aserca de capturar la
persona y inventariar los béns de Rafel Guinart,
arrendador de la Bolla de Barcelona lo trienni
corrent, com a debitor de dita ciutat, com més
llargament en dita súplica és de véurer, la qual
és assí cusida, signada de lletra A. E ses senyories respongueren al dit síndich que mirarian la
dita súplica y tornarian resposta.
Dilluns, a XXII. En aquest die me han ordenat
ses senyories a mi, scrivà major del General, cusís en lo present dietari una súplica presentadaa
// 369r // per part de Joseph Quintana, exactor
del General de Catalunya, en resposta de una
requesta per part de ses senyories al dit Quintana presentada en jornada de diset del corrent, la
qual súpplica és assí cusida, signada de lletra A.
Dimars, a XXIII. En aquest die ses senyories són
anats a fer la regonexensa ordinària que se acostuma fer tots anys per las botigas de la present
ciutat y altres parts de aquella per a véurer si se
cometian fraus al General. La qual feren ses senyories ab assistència dels officials infrascrits, ço
és, lo senyor deputat militar, don Ramon Sagarriga, regint la vegaria de Barcelona, ab lo senyor
deputat real don Damià de Torras, ab lo senyor
oÿdor militar, Dionís Corder, alguasils ordinaris
de sa magestat, ab lo senyor oÿdor ecclessiàstich
Joan Vasià, sotsveguer de la present ciutat, ab lo
senyor oÿdor real Joseph Gelabert, alguasil extraordinari.
En aquest mateix die, per medi del doctor Francesch Montaner, síndich del General de Catalunya, ses senyories han enviat als molt il·lustres
concellers de la present ciutat un recado en escrits en resposta de una súplica que per part de
dita ciutat se·ls fonch presentada lo die de dinou
a. a continuació una súplica transcrita a l’Apèndix 3, pàg.
1543.

del corrent per medi de Joan Guiu, notari públich de Barcelona, síndich de dita present ciutat, lo qual recado és assí cusit, signat de lletra
A.

de son offici, com més llargament en dita certificatòria és de véurer, que·s assí cusida, signada
de lletra A.
En aquest mateix die ha fet relació en lo consistori de ses senyories los magnífichs assessors y
advocat fiscal de la present casa del estat que·s
trobaven las causas de la present casa fins lo die
present en lo mes de febrer proppassat, en las
quals interesa lo procurador fiscal de aquella.

En aquest mateix die me han ordenat a mi, scrivà major del General, cusís en lo present dietari
un bitllet de sa excel·lència, en lo qual diu que
remet a ses senyories un real despaig de sa magestat y memorial que·l acompanya tocant a lo
que pretén Joseph Olzinam per a que //369v // a
vista de son contengut informen ses senyories lo
que se offareix, lo qual billet, memorial y despaig de sa magestat són assí cusits, signats de
números 1, 2 y 3.

En aquest mateix die me han ordenat a mi, scrivà major del General de Cathalunya, cusís en lo
present dietari una certificatòria del doctor en
medicina Francisco Boneu, ab la qual fa fe com
Joan de Argila, scrivà major del General de Catalunya, ha estat detingut en sa casa de malaltia
corporal, per rahó de la qual ha estat impedit de
la servitut de dit son offici des de vint-y-tres de
janer pròxim passat fins a quatre del present y
corrent mes de mars, tot inclusive, com més
llargament en dita certificatòria és de véurer,
que·s assí cusida, signada de lletra B.a

Divendres, a XXVI. En aquest die lo magnífich
racional de la present casa és baxat a la Llotja del
mar de la present ciutat a effecte de fer continuar de encantar los drets del General y Bollas
de tot lo present Principat.
Disapte, a XXVII. En aquest diem per medi del
doctor Francisco Montaner, síndich del General de Catalunya, han enviat a sa excel·lència
una embaxadam la qual conté lo informe que sa
excel·lència fou servit ordenar a ses senyories
fossen ab un billet per sa excel·lència a ses senyories enviat lo die de 23 del corrent aserca de
la pretensió de Joseph Olzina y Riusech. La
qual súplica és assí cusida, signada de lletra A.a
370r

371r

Diumenge, a VII. En aquest die me han ordenat
ses senyories a mi, scrivà major del General, cusís en lo present dietari una súplica enviada a sa
excel·lència per medi del síndich del General
contenint en si resposta a un recado donat a ses
senyories per part de sa excel·lència per dit síndich aserca de la aprehensió de unas doblas,
com més llargament en dita súplica és de véurer,
la qual és assí cusida, signada de lletra C.

En aquest mateix die lo il·lustre senyor oÿdor
real és baixat a la Llotja del mar de la present
ciutat y s’és conferit en la casa del General y en
lo aposiento del receptor dels fraus de aquella
per a véurer y regonéixer los fraus se havian comesos en lo corrent mes de febrer. Y se ha trobat sols una sotana de escot negre apresa de casa
Miquel Cruïlles, sastre.

Dilluns, a VIII. En aquest die Jacintho Morató,
altre dels verguers de ses senyories, ha fet relació
com per orde de ses senyories anà a avisar al
doctor Rafel Llampillas, advocat fiscal del General y present casa de la Deputació, havent trobat aquell en sa casa pròpria, dient-li que fos
servit ser en la casa de la Deputació demà dimarts, als nou del corrent, a las vuyt horas de la
matinada.

Mars.
Dimechres, a III. En aquest die lo magnífich racional de la present casa és baixat en la Llotja
del mar de la present ciutat per a fer continuar
de arrendar los drets del General y Bollas de tot
lo present Principat.
370v

Dijous, a IIII. En aquest die me han ordenat ses
senyories a mi, scrivà major del General de Cathalunya, cusís en lo present dietari una certificatòria del doctor en medicina Joan Vern, ab la
qual fa relasió com la malaltia de Joseph Blanch,
altre dels verguers de ses senyories, ha durat fins
lo die present y axí mateix persevera, impossibilitat de poder acudir a la obligació de la servitut

Divendres, a V. En aquest die lo magnífich racional de la present casa és baixat a la Llotja del
mar per a fer continuar de encantar los drets del
General y Bollas del present Principat.

371v

a. a continuació un bitllet, un memorial i un despaig i una
carta transcrits a l’Apèndix 3, pàg. 1544.

629

Dimars, a VIIII. En aquest die ha fet relació Jacinto Morató, altre dels verguers de ses senyories, com per orde de ses senyories se era conferit en casa del senyor Rafel Llampillas, advocat
fiscal del General y present casa de la Deputació, lo qual havia trobat en sa casa, dient-li que
se trobàs a las tres horas de la tarda en la present
casa per orde de dits senyors deputats.
a. a continuació dues certificacions i una súplica transcrits a
l’Apèndix 3, pàg. 1545.
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Dimecres, a X. En aquest die lo reverent Joseph
Civil, prevere y rector de Vallromanes, bisbat de
Barcelona, com a obtenint lo personat o capellania de Santa Magdalena fundat en la iglésia
del monestir de Hierusalem de la present ciutat,
en dit nom, constituhit personalment en lo
consistori de ses senyories, ha jurat en mà y poder de ses senyories que havent fetas las diligèncias possibles en sercar lo acte de la original creació de aquell censal de preu 128 lliures y
pensió 128 sous que tots anys a 17 de octubre
lo obtenint dit personat rebia sobre dit General,
en què fou extret en la extracció de censals per
ses senyories feta als 25 de maig proppassat, y
no ha pogut trobar aquells.

cia la còpia de la carta a ses senyories enviada del
deputat local de Gerona aserca de las aprehensions de monedas, la qual súplica és assí cusida,
signada de lletra A.
Dimechres, a XVII. En aquest die ses senyories,
consistorialment, ab verguers y massas y ab cotxes, absent lo senyor deputat ecclessiàstich per
causa de sa indisposició, són baixats a la Llotja
del mar de laa //373r // present ciutat a effecte de
arrendar los drets del General, Bolla de Barcelona y Bollas foranas de tot lo present Principat.
Disapte, a XX. En aquest die, per part del molt
il·lustre bras militar, ab embaxada, la qual reportaren lo senyor don Francisco Sans y Puig y
Joan Bonaventura de Gualbes, fonch entregada
a ses senyories una súplica, en la qual representan a ses senyories que, havent entès que vvacant vuy com vaca la plasa de capa y espasa del
Consell Supremo de Aragó, per mort del il·lustre don Miquel Çalbà, la pretendria subjecta
que no és verdaderament cathalà, lo que fora en
gran prejudici de la nació cathalana, que ses senyories fossent servits ascríurer a sa magestat,
que Déu guarde, y demés senyors aparegués
convenir, suplicant a sa magestat se digne provehir dita plassa de capa y espasa en subjecte
verdaderament català, com més llargament en
dita súplica és de véurer, la qual és assí cusida,
signada de lletra A. Y per ses senyories fou respost que veurien lo contengut en dita súplica y
tornarien resposta a dit molt il·lustre bras militar.

En aquest mateix die lo magnífich racional de la
present casa és baixat a la Llotja del mar de la
present ciutat a effecte de fer encantar los drets
del General, Bollas de Barcelona y demés Bollas
foranas de tot lo present Principat.a
372r

Dijous, a XI. En aquest die me han ordenat ses
senyories a mi, scrivà major del General de Catalunya, cusís en lo present dietari una embaxada rebuda lo die present del molt il·lustre bras
militar per medi de don Francisco Sans y Puig y
Francisco de Tavarner y de Montornés, que·s
assí cusida, signada de lletra B.
Divendres, a XII. En aquest die lo magnífich racional de la present casa és baxat a la Llotja del
mar de la present ciutat a effecte de fer continuar de encantar los drets del General y Bollas
de tot lo present Principat.
373v

Disapte, a XIII. En aquest die, constituhit personalment en lo consistori de ses senyories, Pacià
Vesià, guarnimanter, ciutedà de Barcelona, alcayt del palàsio real, ha renunciat en mà y poder
de ses senyories lo dit offici de alcayt de dit palau real y en favor del magnífich Domingo
Aguirre, en quiscun dret doctor, per ésser altre
dels officis antichs y que poden alienar-se. E ses
senyories han acceptada la dita renunciació si y
en quant per capítols de Cort los és lícit y
permès, essent presents per testimonis Pau Sayol, y Jacintho Morató, verguers de ses senyories.
En aquest mateix die ha faltat en lo consistori
de ses senyories lo il·lustre senyor deputat ecclessiàstich, per causa de sa indisposició.
372v

E poc aprés, per part de ses senyories, ab embaxada, la qual reportà lo senyor Joseph de Sauleda, cavaller, y Francisco Marí y Genovès, donzell, enviaren al dit bras, lo qual estava convocat
en la present casa de la Deputació. Los quals,
després de haver explicat de paraula dita embaxada, entregaren a ses senyories una súplica en
resposta de la dalt dita súplica, la qual és assí cusida, signada de lletra B. E tornats que foren de
la dita embaxada, referiren que essén harribats
en lo aposento de dit bras militar los reberen ab
molta cortesia, donant-los assiento immediat al
molt il·lustre pretector, ço és, un a cada costat, y
que avent reportada la embaxada los fou respost
per dit molt illustre protector que lo bras militar
estava molt agrehit de la mercè han sempre experimentada de ses senyories.

En aquest mateix die, per medi del síndich del
General, enviaren ses senyories a sa excel·lència
una súplica en la qual participava a sa excel·lèn-

Dilluns, XXII. En aquest die lo magnífich racional de la present casa és baxat a la Llotja del mar
de la present ciutat per a fer continuar de encantar los drets del General y Bollas.

a. a continuació una embaixada transcrita a l’Apèndix 3,
pàg. 1545.

a. a continuació una súplica i una carta transcrita a l’Apèndix 3, pàg. 1545.
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Dimars, a XXIII. En aquest die Salvador Monsó,
porter real, ciutadàa //374r // de Barcelona, à fet
relació com per orde de ses senyories havia presentadas unas cartas li foren a ell entregades en
virtut de deliberació per ses senyories presa lo
die de tretsa del present y corrent mes, eo a denou del corrent, a Joan Llopart, tauler de Martorell, al reverent Joan Pi, teuler de Tarrassa,
Pau Xiquet, tauler de Sabadell, personalment
trobat a la plaça als vint de dit mes y any, a Joan
Joseph, com a tauler de Caldes de Monbuy,
personalment troat en sa casa, Andreu Roca,
tauler de Sant Feliu de Codinas, personalment
trobat en sa casa, Joseph Ros, tauler de Granollers, personalment trobat durant la porta de sa
casa, Francesch Tarrades, tauler de Cardadeu,
personalment trobat, Miquel Perponter, tauler
de Vilamajor, personalment trobat en sa casa,
Joan Bonamust, tauler de Palautordera, personalment trobat en sa casa a 22 de dit mes y any,
a Pere Miquel Bosch, tauler de Sant Saloni, dexada a una filla, Joseph Vilaplana, altre dels taulers de Mataró, personalment trobat en sa casa.

en lo present y corrent mes de mars y se han trobat los següents:
Primo, catorse canas, set palms de tafatà doble
negre ab // 375r // dos caps y quatre canas de
tela per a texir de dit tafetà, après de casa Antoni Ribau, velluter.
Ítem, una capa de vayeta negre que se estave cusint apresa de casa Masià Pasquets, paller.
En aquest mateix die són vinguts en la present
casa dos religiosos del convent de Santa Catherina màrtir, de la present ciutat, acompanyats
dels majorals de la acadèmia del angèlich doctor
Sant Thomàs de Aquino, y axí mateix de vuyt
minyons molt ben atcurats. Y després de ésser
entrats en consistori convidaren los dits religiosos y majorals a ses senyories dient-los y suplicant-los fossen servits anar a honrrar lo dit religiosíssim convent de Santa Catherina un die de
la celebrasió de la festa de dit Angèlich doctor.
E ses senyories repsongueren que estimaven
molt la marsè los feya lo dit convent y acadèmia
y que anirian lo die de dimars a asistir al offici. Y
encontinent un dels dits minyons convidà també a ses senyories en vers a una dècima, y la
donà escrita en tafetà una còpia a cada hu de
dits senyors consistorials.

En aquest mateix die me han ordenat a mi, scrivà major del General, cusís en lo present dietari
un bitllet del excel·lentíssim senyor llochtinent
y capità general de sa magestat, que Deú guarde, en lo present principat de Catalunya, aserca
de algunas dobles se prengueren a un francès en
la ciutat de Girona, com més llargament en dit
bitllet se conté, que·s assí cusit, signat de lletra
A.
Dimechres, a XXIIII. En aquest die, absent per sa
indisposició lo senyor deputat ecclessiàstich, //
374v // ses senyories són baixats a la Llotja del
mar de la present ciutat, consistorialment, ab
verguers y massas y ab cotxes, a effecte de fer
arrendament dels drets del General, Bolla de
Barcelona y demés Bollas foranas de tot lo present Principat.

En aquest mateix die lo magnífich racional és
baixat a la Llotja del mar de la present ciutat a
efecte de fer continuar de encantar los drets del
General y Bollas de tot lo present Principat.
375v

En aquest mateix die lo doctor en medicina Gabriel Cols, present en consistori de ses senyories, mitjensant jurament, ha fet relasió com lo
doctor Esteva Mercadal, ardiaca major de la Seu
de Vich, receptor de la Bolla de Barcelona, està
detingut en lo lit ab febre y altres atxaques impossibilitat de poder acudir a la obligació de la
servitut de son offici de receptor de la Bolla.
Divendres, a XXVI. En aquest die lo il·lustre senyor oÿdor real és baixat a la Llotja del mar de la
present ciutat y en la casa del General y se és
conferit en lo aposiento del receptor dels fraus,
a effecte de véurer los fraus se havian comesos
a. a continuació una relació i un bitllet transcrits a l’Apèndix 3, pàg. 1546.
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Dilluns, a XXVIIII. En aquest die lo magnífich racional de la present casa és baxat a la Llotja del
mar de la present ciutat per a fer continuar de
encantar los drets del General y Bollas de tot lo
present Principat.
Dimars, a XXX. En aquest die ses senyories, consistorialment, ab verguers y massas, ab sas insignias de domàs carmesí ab lo escut del General,
acompanyats dels officials de la present casa y altres de la casa del General, ab sinch cotxes, se
conferiren a las deu horas del matí en lo convent y iglésia de Santa Catherina màrtir, de la
present ciutat, a hont se celebrava la festa del
Angèlich doctor Sant Thomàs de Aquino. Foren rebuts a la porta de la iglésia per lo prior y
altres religiosos de dit convent, y acompanyats
fins al presbiteri de dita iglésia, a hont se assentaren a la part del Evangeli, ab los banchs conxats de vallut carmesí, catifa y almoadas per a
ajenollar-se. Y los officials al cos de la iglésia, ab
sos banchs. Fonch molt célebra la festa, ab molta música y sermó. Predicà lo pare superior dels
carmelitas descalsos. Y després de acabat lo offici se’n tornaren ses senyories en la present casa
ab lo mateix acompanyament.
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Dimechres, a XXXI. En aquest die lo magnífich
racional de la present casa és baxat a la Llotja del
mar de la present ciutat a effecte de fer encantar
los drets del General y Bollas de tot lo present
Principat.

Abril.
Divendres, a II. En aquest die lo magnífich racional de la present casa és baxat a la Llotja del
mar a effecte de fer encantar los drets del General y Bollas de tot lo present Principat.
Disapte, a III. En aquest die me han ordenat ses
senyories a mi, scrivà major del General, cusís
en lo present dietari una certificatòria del doctor en medicina Pau Sabater, ab la qual fa fe
com Francisco Toldo, guarda ordinària del General, ha continuat sa indisposició y atxaque fins
lo die present, y axí mateix continua impossibilitat de poder acudir a la obligació de la servitut
de son offici, // 376v // com més llargament en
dita certificatòria és de véurer, que·s assí cusida
signada de lletra A.
Dilluns, a V. En aquest die és tornat al consistori de ses senyories lo il·lustríssim senyor deputat
ecclessiàstich, qui estave detingut en sa casa per
sa indisposició.
En aquest mateix die, havent ses senyories tingut notícies de què era arribat en la present ciutat lo excel·lentíssim senyor marquès de los Veles, venint de ser virrey de Nàpols, obtinguda
primer hora per medi del síndich del General,
són anats a donar la benvinguda a dit senyor
marquès, de part de ses senyories los senyors
deputat militar y oÿdor real, anant ab los tres
verguers ab massas, y ses senyories ab las insígnies, acompanyats de molts officials de la present casa y altres, y ab cotxes. Y arribats a la presència del dit senyor marquès, que posave en lo
palàcio del senyor virrey, després de fetes les degudes cortesies, fonch donada a sa excel·lència
la benvinguda per orga de dit senyor deputat
militar, offerint-se lo consistori a tot lo que convingués en servey de sa excel·lència. E sa excel·lència responguéa // 377r // estimant molt la
marcè li feye lo consistori, de que feya molt particular estimasió. Y després de haver rahonat un
rato se despediren dits senyors diputat militar y
oÿdor real y se’n tornaren en la present casa ab
lo mateix acompanyament.

Dimars, a VI. En aquest die, a las onse hores de
la matinada, Francesch Paÿssa, subrrogat en lo
offici de altre dels taulers de ses senyories, ha fet
relació com per orde de ses senyories se era conferit en casa de Gaspar Gatillepas, altre dels verguers de ses senyories, la qual té en lo carrer de
Basea de la present ciutat, a effecte de dir a dit
Gaspar Gatillepa comparagués luego en lo consistori de ses senyories. E la muller de dit Gatillepa li ha respost que dit son marit era fora de la
present ciutat.
En aquest mateix die, a las sinch horas de la tarda, vingué a la present casa lo excel·lentíssim senyor marquès de los Vélez, acompanyat del excel·lentíssim senyor marquès de Leganés,
governador de Catalunya, y molts altres cavallers. Fonch rebut per los officials de la present
casa al capdevall de la escala, per los magnífichs
assessors y advocat fiscal al replà de aquella. Y al
capdemunt lo reberen los senyors oÿdor militar y
real. Y després se’n entraren en la capella petita,
que estave molt ben adornada. Y // 377v // feta
orasió, se encaminaren a la Sala dels Reys per la
porta del terraplè, a hont estaven aguardant los
demés consistorials. Posaren en lo mitg dels senyors deputat ecclessiàstich y militar, y al entrar a
las dos portas que intran a la sala del consistori feren entrar primer en cada una de ellas a sa
excel·lència. Y se assentaren sota del dosser, estant sa excel·lència assentat en lo mitg de dits senyors deputats ecclessiàstich y militar, en la cadira a hont acostuma de assentar-se dit senyor
deputat ecclessiàsstich. Y després dels deguts
cumpliments se despedí dit senyor marquès de
ses senyories, y dient se encaminave per la cort de
sa magestat, y que en tot lo que convingués a ses
senyories y Principat se empleava ab molt gran
gust. E ses senyories, parlant lo dit senyor deputat ecclessiàstich, estimaren a sa excel·lència la
marcè ere servit fer al consistori, offerint-se també en tot lo que fos de servey de sa excel·lència.
Y encontinent se despedí dit senyor marquès.
Fonch acompanyat per tot lo consistori fins al cap
de la escala de la present casa, a hont lo aguardave
lo molt il·lustre bras militar, y aquí se despediren.

En aquest mateix die lo magnífich racional de la
present casa és baxat en la Llotja del mar de la
present ciutat per a continuar los arrendaments.

Dimechres, a VII. En aquest die me han ordenat
ses senyories a mi, scrivà major del General, cusís en lo present dietari una certificatòria del
doctor en medicina Fermí Pual, ab la qual fa fe
com Joseph Gil, guarda ordinari de la Bolla de
Barcelona, persavera en sos atxeques, imposibilitat de poder acudir a la obligació de la servitut
de son offici,a // 378r // com més llargament en
dita certificatòria és de véurer, que·s assí cusida,
signada de lletra A.

a. a continuació una certificació transcrita a l’Apèndix 3,
pàg. 1546.

a. a continuació una certificació transcrita a l’Apèndix 3,
pàg. 1546.
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En aquest mateix die ha fet relasió Francisco
Paÿssa, subrrogat en lo offici de altre dels verguers, com de orde de ses senyories s’és conferit
ab lo doctor Joan Quadras, procurador fiscal
del General de Catalunya, lo qual ha trobat detingut en los presons episcopals de la present
ciutat, a fi y effecte de dir-li, de part de ses senyories, de que attès se trobave detingut en ditas presons y per dita causa no poder servir lo
offici de procurador fiscal y no poder estar la
present casa sens persona per a servir dit offici,
attès que la persona de Joseph Arbòs, subrrogat
en dit offici és fora de la present ciutat per negocis tocants al General, que per so, que anomenàs persona per a servir aquell. Y dit Quadras
ha respost a dit Païssa que digués al molt il·lustre consistori de que estave prompte y aparellat
per a anomenar subjecta per la servitut de dit offici, però que ses senyories se havien de servir de
què en al tal subjecte que anomenaria li donassen salari doble y adeales, ab la conformitat que
los antepassats ho havian fet. La qual relasió feta
per dit Paÿssa han ordenat ses senyories fos continuada en lo present dietari.
En aquest mateix die lo magnífich racional de la
present casa és baxat a la Llotja del mar de la
present ciutat per a fer continuar de encantar los
drets del General y Bollas de tot lo present Principat.
En aquest die Joseph Sauleda, com a substitut
de // 378v // Joan Argila, secretari y escrivà major del General, per orde de ses senyories, s’és
conferit en los càrcers del palacio episcopal de la
present ciutat a hont se troba detingut y pres
Joan Quadras, procurador fiscal del General, y li
ha dit, de part de ses senyories, que attès que
Joseph Arbós, subrrogat en lo offici de procurador fiscal, se trobava fora de la present ciutat per
afers del General, que anomenàs altra persona
per a servir lo dit offici de procurador fiscal ab
un sol salari y adeales. A que ha respost dit Joan
Quadras, procurador fiscal predit, que anomenave en subrrogat per la servitut de dit son offici a Francisco Rossinés, notari real col·legiat, ab
lo modo y forma que·s estil y observansa en la
casa de la Deputació en semblants casos al present, requerint-me a mi, Joseph Sauleda, com a
substitut, lleve acte de la present resposta y continue aquella en lo present dietari. Essent present per testimonis Joan Mariner, manyà, y
Francesch Paÿssa, altre dels verguers del consistori de ses senyories.
Divendres, a VIII. En aquest die me han ordenat
a mi, scrivà major del General, cusís en lo present dietari una certificatòria del doctor en medicina Jaume Pujades, ab la qual fa fe de com la
malaltia y indisposició de Jaume Miquel, guarda
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ordinària de la Bolla de la present ciutat, persevera, ab què lo imposibilita de poder acudir a la
obligació de la servitut de son offici, com més
llargament en ditaa // 379r // certificatòria és de
véurer, que·s assí cusida, signada de lletra A.
En aquest mateix die me han ordenat a mi, scrivà major del General, cusís en lo present dietari
altra certificatòria del doctor en medicina Pal·ladi Juncar ab la qual fa fe axí mateix com la indisposició pateix Joseph de Olzina y Riusech, donsell, persevera, per rahó de la qual no pot acudir
a la obligació de la residència de son offici, com
més llargament en dita certificatòria és de véurer, que·s assí cusida, signada de lletra B.
En aquest mateix die lo magnífich racional de la
present casa és baxat a la Llotja del mar de la
present ciutat per fer continuar de encantar los
drets del General y Bollas de tot lo present Principat.
En aquest mateix die han fet relació los magnífichs assessors y advocat fiscal de la present casa
en lo consistori de ses senyories del estat que·s
trobaven las causas de la present casa fins lo die
present de las quals interessa lo procurador fiscal de aquella.
En aquest mateix die lo magnífich racional de la
present casa és baxat a la llotja de la present ciutat a effecte de fer continuar de encantar los
drets del General y Bollas de tot lo present Principat.
En aquest mateix die és vingut en la present
casa y consistori // 381v // de ses senyories Joan
Guiu, notari públich de Barcelona y síndich de
la present ciutat, de part dels molt il·lustres concellers de la present ciutat, dient, de part de dits
senyors concellers, que attès que la cullita de
blat se va perdent per las esterilitat de aygua y
que lo consistori de dits senyors concellers ha
precehit de que se feyan algunas tretas de blat
fora de lo Principat, que per so suplicave a ses
senyories de part de dits concellers fossen servits
provehir lo remey més convenient per dita treta
de blat. E ses senyories han respost que veurien
lo que·s podria fer y tornarian resposta a ses senyories.
Dilluns, a XII. En aquest die és anat de part de
ses senyories als molt il·lustres senyors concellers de la present ciutat lo doctor Francisco
Montaner y Parés, servint lo offici de síndich del
General de Cathalunya, dient que los molt
il·lustres senyors deputats, en // 380r // considea. a continuació una certificació transcrita a l’Apèndix 3,
pàg. 1547.
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ració del recaudo que per part de dits senyors
concellers los era estat reportat per medi de son
síndich lo die de disapte pròximpassat, havian
mirats los exemplars de la present casa de la Deputació, y assenyaladament las generals constitucions del present Principat, y havia trobat ésser-los prohibit per generals constitucions lo
interposar-se per la prohibició de treta de grans
sinó és en alguns casos particulars que ditas generals constitucions disposan, y que venint lo
cas, ab molt gran gust serviran ses senyories a
dits molt il·lustres senyors concellers. En que
respongueran dits senyors concellers que·ls passave no poder ses senyories interposar-se a la
prohibició de trata de dits grans, a vista de la necessitat y falta de aygua y la poca esperansa que·s
tenia de haver-hi cullita, y que estimarian que,
venint lo cas especial, poguessen ses senyories
affavorir-los, y que supuesto tenian ocasió, digués al molt il·lustre consistori que la ciutat estava satisfeta de la persona de Rafel Guinart.

mar de la present ciutat a effecte de fer continuar de encantar los drets de General y Bollas
de tot lo present Principat.
Dijous, a XXII. En aquest die a la tarda se comensà la celebració y festa del gloriós màrtir
Sant Jordi, patró del present Principat, en la capella petita del claustro de la present casa. Hague·y música de siegos fins al sol post, estant lo
altar de la dita capella molt ben adornada amb
plata y llums, com se acostuma quant no se celebra la dita festa en la capella gran de dit gloriós
sant.
Divendres, a XXIII. En aquest die y festa de dit
gloriós Sant Jordi, se celebraren missas tota la
matinada en la capella de Sant Jordi, ab la música de ciegos. Ses senyories vingueren en la present casa, y després de estar junts en la sala del
consistori, isqueren consistorialment, ab bandas
de domàs carmesí, ab lo escut de plata ab las armas del General, ab verguers ab massas altas, y
ohiren missa en la dita capella. Y després de acabada la missa se’n tornaren ab la mateixa forma
en la dita sala de consistori. Y al cap de un rato
cada un anà en sa casa. Durà la dita festa ab la
dita música fins post lo sol.a

En aquest mateix die, lo magnífich racional de la
present casa és baxat a la Llotja del mar de la present ciutat per fer continuar de encantar los drets
del General y Bollas de tot lo present Principat.
Dimechres, a XIIII. En aquest die lo magnífich
racional de la present // 380v // casa és baxat a la
Llotja del mar de la present ciutat per a fer continuar de encantar los drets del General y Bollas
de tot lo present Principat.
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Disapte, a XVII. En aquest die, obtinguda primer hora per medi de Francesch Paÿssa, altre
dels verguers de ses senyories, són anats ab embaxada de part del molt il·lustre consell los senyors Francisco Marí y Genovès, donsell, y Joseph Cathà y Bertran, ciutedà honrrat de
Barcelona, a las quatra de la tarda, al senyor don
Fèlix de Marimon, novament provehit en lo
càrrech de conceller de capa y espasa // 381r //
del Consell Supremo de Aragó per Cathalunya,
donant la enorabona a dit senyor don Fèlix de
Marimón de la marcè que sa magestat, Déu lo
guarde, era estat servit fer-li empleant-lo en dit
càrrech. A que ha respost estimave en molt la
marsè que ses senyories li feyan y que estimaria
molt tenir moltas ocasions en servey del consistori en què poder emplear son degut effecte.
Foren rebuts dits senyors embaxadors fora la
porta, a hont donave la audiènsia, y al tronarse’n los acompanyà dit senyor don Fèlix fins al
cap de la escala, y los senyors comptes de Robles
y de Guara los acompanyaren fins al replà de la
escala, segons relació que després han fet en
consistori dits senyors embaxadors.
381v

Dimechres, a XXI. En aquest die lo magnífich racional de la present casa és anat a la Llotja del
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Dissapte, a XXIIII. En aquest die me han ordenat
ses senyories a mi, scrivà major del General de
Catalunya, cusís en lo present dietari un real decret de sa magestat, que Déu guarde, en la qual
disposa lo modo y forma que se ha de observar
en los jurament dels parayres, sastres, botiguers
y altres officials conforme està disposat en los
capítols y actes de Cort, lo qual decret és assí
cusit, signat de lletra A.
Dilluns, a XXVI. En aquest die se són celebradas
missas per las ànimas dels deputats deffunts,
tota la matinada, en la capella petita del gloriós
Sant Jordi, construhida en lo claustro de la present casa, com és acostumat celebrar-ce lo endemà de la festa del gloriós sant. Y per haver-se
ensertat la Octava de Pasqua, des que no·s pot
celebrar missas de rèquiem, se són celebradas lo
primer die no impedit.
En aquest mateix die ses senyories, consistorialment, ab verguers y massas, anant ab cotxes,
són baxats a la Llotja del mar de la present ciutat a effecte de fer arrendament de la Bolla de
Barcelona, drets de General y demés Bollas de
tot lo present Principat com és acostumat a la fi
de llur trienni.
En aquest mateix die lo doctor Francisco Montaner, subrrogat en // 382v // lo offici de síndich
a. a continuació un decret transcrit a l’Apèndix 3, pàg. 1547.

del General, ha fet relació de com de part de ses
senyories ha portat un recaudo al molt reverent
canceller fos servit despatxar la present contrafacció se aportà contra lo batlle de Barcelona,
llochtinent de prior, escrivà de la cort de dit
batlle. Al que respongué que causa estave ajuntada dita causa y que suposat no estave concordada procuraria despatxar-la.
Dimecres, a XXVIIII. En aquest die, constituhit
personalment en lo consistori de ses senyories
Joseph Quintana, exactor del General de Catalunya, han ordenat a mi, scrivà major del dit General, de què continuàs en lo present dietari de
com ses senyories ordenaren de paraula al dit
exactor que fassa totas las diligèncias per la
exacció dels deutes del General, segons la obligassió de son offici, conforme li fou ordenat a
17 de febrer proppassat, y particularment en la
cobransa de la Bolla de Barcelona, per la qual té
comensada execució contra algunas de las fermansas de son arrendament y aquella no ha
continuada, ab esperansa, segons se diu, de que
oferian satisfer tot lo deute pagant en diner
comptant y part donant nova causió per lo cumpliment, sens novació ni derogació de las primeras obligacions, ans bé, en aquellas ajustant y
acumulant. De la qual oferta no se són vistos los
effectes fins vuy, que per ço, sens dilasió ni tardansa alguna fassa totas las diligèncias per la total cobransa dels deutes del General, segons està
obligat per lo fer // 383r // de son offici, com li
fou ordenat en dita jornada de 17 de febrer
proppassat. Del qual manament me han ordenat ses senyories a mi, scrivà major del General,
ne donàs còpia a dit exactor.

noticia de algun real privilegi concernent a la
institució de la confraria de Sant Jordi. Y desitjant ses senyories acertar en // 383v // la resolució del que·ls té representat, en orde a tornar la
confraria de Sant Jordi en la conformitat que
antes se estilave, fos servit lo il·lustre bras militar
participar aquell a ses senyories per lo més acertada ressolució, com més llargament en dit paper de embaxada és de véurer, que·s assí cusit,
signat de lletra A.
Divendres, a XXX. En aquest die Antoni Lluscà,
altre dels verguers del General, ha fet relació a
mi, Joan Argila, scrivà major del General, de
com de orde dels molt il·lustres senyors deputats s’és conferit en casa del doctora Galvany,
prevere, en la Seu de Barcelona domiciliat, en la
qual casa habita Francisco Rosinés, notari real
col·legiat, subrrogat en lo offici de procurador
fiscal del General de Catalunya, a fi y effecte de
dir-li, de part de ses senyories, que luego vindria
en lo consistori de ses senyories. Y que una criada de dita casa li digué que dit Francisco Rossinés era fora de la present ciutat, lo qual se anà
antes de hair, y que ella no sabia a hont era anat,
y no tornaria de quinse dies.b

Maig.
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Dijous, a XXVIIII. En aquest die lo il·lustre senyor oÿdor real és baxat a la Llotja del mar de la
present ciutat y s’és conferit en la casa del General y en lo aposiento del receptor dels fraus de
aquella a effecte de regonéxer los fraus se han
comesos en la present y corrent mes de abril y se
han trobat los següents:
Primo, vuyt canas, quatre palms, tafatà negre,
entredoble, y tres canas y quatre palms tela per a
texir del dit tefatà, junt ab un plegador, haprès
de casa Joan Soler, valer.
Ítem, duas canas, set palms, de burata negre,
hapresa de casa Anton Gispert, mestre cirurgià
de Barcelona.
En aquest mateix die, per medi de Francisco
Marí y Genovès, donzell, y Joseph Catà y Bertran, ciutedà honrrat de Barcelona, és estada reportada de part de ses senyories un paper de
embaxada al il·lustre bras militar contenint
aquella que ses senyories havian tingut alguna
inteligència que dit il·lustre bras militar tindria
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Dimecres, a V. En aquest die los magnífichs assessors y advocat fiscal del General han fet relació en lo consistori de ses senyories del estat se
troban las causas de la present casa en las quals
interessa lo procurador fiscal de dit General.
Divendres a VII. En aquest die ses senyories,
consistorialment, ab verguers y massas anant ab
cotxes, són baxats a la Llotja del mar de la present ciutat //384v // a effecte de fer arrendament
dels drets de General y Bolla de Barcelona y Bollas foranas de tot lo present Principat.
En aquest mateix die lo magnífich doctor Francisco Montaner, en lo offici de síndich del General, ha fet relació de com per orde de ses senyories ha aportat recado al molt reverent
canceller dient-li fos servit despatxar la causa de
firma de dupte y contrafacció contra lo batlle de
Barcelona, doctor Joseph Pont y Llombart, son
llochtinent de prior, y Rafel Albià, scrivà de sa
cort. Al que respongué dit molt reverent canceller que ho faria.
Dilluns, a X. En aquest die ses senyories, consistorialment, ab verguers y massas, anant ab cotxes, són baxats a la Llotja del mar de la present
a. a continuació un espai en blanc d’uns 20 mms.
b. a continuació una embaixada transcrita a l’Apèndix 3,
pàg. 1547.
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ciutat a effecte de fer arrendament dels drets de
General y Bolla de Barcelona y Bollas foranas de
tot lo present Principat.
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Dimecres, a XII. En aquest die ses senyories,
consistorialment, ab verguers y massas, anant ab
cotxes, són baxats a la Llotja del mar de la present ciutat a effecte de fer arrendament dels
drets de General y Bolla de Barcelona y Bollas
foranas de tot lo present Principat.
Divendres, a XIIII. En aquest die ses senyories
no baxaren en la Llotja del mar per a continuar
los arrendament del drets del General y Bollas
per causa de pluja.
Disapte, a XV. En aquest die és tornat en lo
exercici de son offici de procurador fiscal Joan
Quadras, per ser exit de las càrcers episcopals en
què estave detingut.
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Dilluns, a XVII. En aquest die ses senyories, consistorialment, ab verguer y masses, anat ab cotxes, són anats a la Llotja del mar de la present
ciutat, a effecte de fer arrendament dels drets
del General, Bolla de Barcelona y Bollas foranas
de tot lo present Principat.
Dimars, a XVIII. En aquest die, constituït personalment en lo consistori de ses senyories, Pere
Torta, tauler del General de la vila de Amposta,
col·lecta de Tortosa, ha renunciat pura y líberament lo dit offici de tauler del General de dita
vila de Amposta en mà y poder de ses senyories,
essent estats certificats que lo dit Pere Torta no
era debitor en quantitat alguna al dit General,
com hapar ab la certificatòria del magnífich racional de la present casa, la qual és assí cusida,
signada de lletra A. Han acceptat la dita renunciació y en quant per capítols y actes de Cort los
és lícit y permès. Essent presents per testimonis
Joseph Sauleda, cavaller, y Joan Ribes, notari de
Barcelona.
Dijous, a XX. En aquest die Francisco Aduà, negociant, ciutedà de Barcelona,a // 386r // com a
procurador de la il·lustre abadessa y convent de
Valldonsella de la present ciutat, consta de sa
procura en poder de Ramon Vilana Perlas, ciutedà honrrat y notari públich de Barcelona, en
jornada de 19 del present y corrent mes de maig
del corrent any 1683, de la qual ha feta ocular
ostensió, constituït personalment en dit nom,
en lo consistori de ses senyories, ha jurat com la
dita il·lustre senyora abadesa ha fetas las diligèncias possibles en sercar lo acte de la original creasió de aquell censal de preu y proprietat sisa. a continuació una certificació transcrita a l’Apèndix 3,
pàg. 1547.
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centas lliures y pensió sis-cents sous que tots
anys la dita abadesa y convent en lo mes de noembre rebian sobre dit General de Catalunya,
en lo qual censal fonch extreta dita abadesa y
convent en la extracció de censals per los antecessors de ses senyories feta als dos de maig de
1673, no ha pogut trobar aquells.
En aquest mateix die, havent tingut ses senyories intelligènsia que lo molt il·lustre y reverendíssim senyor don Banet Ignasi de Salasar, novament elegit bisbe de la present ciutat de
Barcelona, se trobave en la vila de Sant Feliu de
Llobregat, li enviaren una embaxada a effecte
de donar-li la benvinguda per medi de Joseph
Sauleda, cavaller, y Joseph Catà y Bertran, ciutedà honrrat de Barcelona, ab assistència de Pau
Sayol, verguer de ses senyories, per lo estament
militar, y lo correu del General. Anà devant lo
dit correu ab seu postillo, a effecte de demanar
hora per a donar-la dita embaxada. Y tornat lo
dit correu ab la dita hora que podien anar los
dits embaxadors encontinent se conferiren en la
casa de Jaume Falguera, que té en la dita vila de
Sant Feliu, a hont se trobave lo dit senyor bisbe.
Foren rebuts per tres sacerdots de la família de
sa senyoria a la porta que hix al carrer de dita
casa, y per dit senyor bisbe al cap de la escala de
dita casa. Y acompanyats fins lo aposento a hont
donave las // 386v // audièncias, fent-los las mateixas cortesias que hauria fet si fos anat lo molt
il·lustre consistori. Y després de haver-li donada
la benvinguda y conversat un bon rato y haverlos participat sa senyoria que tenia disposada sa
primera entrada en la present ciutat per lo die
de diumenge primer vinent, se despediren dits
senyors embaxadors, y foren acompanyats per
dit senyor bisbe fins a la escala, a hont foren rebuts, baxant dos grahons sa senyoria de dita escala, y per los capellans de sa familia fins fora la
porta de dita casa. Y arribats en lo consistori de
ses senyories feren relació de tot lo sobredit.
Disapte, a XXII. En aquest die me han ordenat
ses senyories a mi, scrivà major del General de
Catalunya, cusís en lo present dietari una certificatòria feta per don Gerònimo de Villanueva,
marqués de Villalba, de la mercè que sa magestat, que Déu guarde, fou servit concedir al principat de Catalunya de una plassa de capa y espasa en lo Consell Supremo de Aragó, que·s assí
cusida, signada de lletra A y B y continuada en
lo llibre de Decrets.
En aquest die ha faltat en lo consistori de ses senyories lo senyor diputat ecclessiàstich per causa
de sa indisposició.a
a. a continuació una certificació transcrita a l’Apèndix 3,
pàg. 1548.
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Diumenge, a XXIII. En aquest die ha fet sa primera entrada en la present ciutat de Barcelona lo
molt il·lusre y reverendíssim senyor fra don Benet Ignasi de Salazar, bisbe de dita present ciutat
de Barcelona. És estat rebut per ses senyories
com en semblants ocasions és estat acostumat,
partint de la present casa a las quatre horas de la
tarda consistorialment, aportant las insígnias de
domàs carmesí ab las armas del General, absent
lo senyor diputat ecclessiàstich per sa indisposició, ab verguers ab massas altas, ab quatre trompetas devant vestidas ab las cotas de domàs carmesí y blanch, acompanyats dels magnífichs
assessors, advocat fiscal ordinaris de la present
casa de la Diputació, scrivà major, regent los
comptes, exactor y demés officials de la casa del
General, exceptat lo magnífich deffenedor que
no acistí. Anaven ses senyories a cavall ab sos cavalls molt ben ataviats, y lo senyor ohidor ecclessiàstich ab mula per qualdrapa, aportant taulada.
Y tots los sobredits officials, verguers y trompetas, també a cavall. Anaren ses senyories per la
plassa Nova, carrer dels Boters, Portaferrissa, carrer del Carme. Isqueren per lo portal de Sant
Anthoni y arribaren fins al torrent dit del Mal
Consell, més ensà de la carnisseria de Sans. Venia dit senyor bisbe acompanyat del molt il·lustre Capítol, canonges y clero de la present ciutat. Despedís dit Capítol en dit torrent.
Reberen-lo ses senyories y lo donaren la benvinguda per orga del senyor deputat militar, y posant-lo en mitg del senyor deputat militar y real.
Anaren fins a la Creu Cuberta, a hont trobaren
los molt il·lustres senyors concellers de la present ciutat. Y despedint-se ses senyories de dit
senyor bisbe se’n vingueren en la present casa
per lo mateix camí que eren anats y ab lo mateix
acompanyament, y en la entrada de aquella //
387v // donà las gràsias lo molt il·lustre consistori
als dits officials del General per orga de dit senyor diputat militar per la assistència de dita entrada, y se disgregà lo dit acompanyament.
Dilluns, a XXIIII. En aquest die, obtinguda primer hora per medi del síndich del General per a
las quatre de la tarda, anaren ses senyories, consistorialment, ab sas insignias de domàs carmesís y verguers devant ab massas altas, acompanyats dels officials de la present casa de la
Deputació, a visitar lo senyor bisbe de Barcelona, com és acostumat lo die de sa primera entrada en la present ciutat. Foren rebuts de dit senyor bisbe, baxant sinch o sis gradas de la escala
principal del palacio. Y al tornar-çe’n de dita visita los acompanyà lo bisbe fins la última grada
de dita escala y ab lo mateix acompanyament
se’n tornaren ses senyories en la present casa.
Dimecres, a XXVI. En aquest die ses senyories,
consistorialment, ab verguers y masses altas, ab
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cotxes, baxaren en la Llotja del mar de la present ciutat a effecte de fer arrendament del drets
del General, Bolla de Barcelonaa // 388r // y Bollas foranas de tot lo present Principat. Y lo senyor oÿdor real se conferí en lo aposiento del
receptor dels fraus per a regonéxer y véurer los
fraus se havian comesos en lo present y corrent
mes de maig. Y no se’n trobà ningun.
Dijous, a XXVII. En aquest die me han ordenat a
mi, scrivà major del General de Catalunya, cusís
en lo present dietari una certificatòria del doctor en medicina Gabriel Cols, ab la qual fa fe
com la indisposició del doctor Esteve Mercadal,
ardiaca y canonge de la Seu de Vich, receptor de
la Bolla de la present ciutat, continua ab sa indisposició y malaltia, impossibilitat de poder
acudir a la obligació de la servitut de son offici,
com més llargament en dita certificatòria és de
véurer, que·s assí cusida, signada de lletra A.
Divendres, a XXVIII. En aquest die lo reverent
Anton Aristot, prevere y comensal de la iglésia
de Sant Joan de Barcelona, com a procurador
del reverent prior y convent, junt ab lo doctor
Esteve Roca, prevere y beneficiat de dita iglésia,
simul y assoles consta de dita procura en poder
de Pere Llosas, notari públich de Barcelona, als
16 de janer, 1683, de la qual ha feta ocular ostensió, en dit nom, constituhit personalment en
lo consistori de ses senyories, ha jurat en mà y
poder de ses senyories com havent fetas las diligèncias degudas en sercar lo acte de la original
creació de aquell censal preu 12 lliures, 14 sous,
1, y pensió 7 sous, 11, que lo dit prior y comunitat de preveres de Sant Joan de // 388v // Hierusalem sortejaren en la extracció de censals per
ses senyories feta als 25 de maig, 1682, no ha
pogut trobar dit acte.
En aquest mateix die, absent lo senyor deputat
ecclessiàstich per sa indisposició y lo real del
consistori, són ses senyories baxats a la Llotja
del mar de la present ciutat, consistorialment,
ab verguers y massas, anant ab cotxes, a effecte
de fer arrendament dels drets del General y Bolla de la present ciutat de Barcelona y Bollas fornas de tot lo present Principat.
Dilluns, a XXXI. En aquest die lo magnífich racional de la present casa és baxat a la Llotja del
Mar de la present ciutat a efecte de fer continuar de encantar los drets del General y Bollas
de tot lo present Principat per haver estat ocupats los senyors deputats y no haver pogut baxar
en ella.

a. a continuació una certificació i una súplica transcrites a
l’Apèndix 3, pàg. 1548.
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En aquest mateix die han enviat ses senyories,
per medi del síndich del General, com és acostumat, al excel·lentíssim senyor llochtinenta //
389r // y capità general de sa magestat, que Déu
guarde, en lo present Principat, las proposicions
de subgectes per als llochs vacants de deputats y
ohidors y officis de la present casa de la Deputació fins lo die present, las quals proposicions
són assí cusidas, signadas de lletras A y B.

Juny.
Dimarts, al primer de juny, MDCLXXXIII. En
aquest die los magnífichs assessors y advocat fiscal del General han fet relació en lo consistori
de ses senyories del estat se troban las causas de
la present casa en las quals interessa lo procurador fiscal de dit General.
Dimecres, a II. En aquest die ses senyories, absent lo senyor deputat ecclessiàstich per sa indisposició, consistorialment, ab verguers y massas, anant ab cotxes, són baixats a la Llotja del
mar de la present ciutat a effecte de fer arrendament dels drets del General y Bollas de Barcelona y Bollas foranas de tot lo Principat.
Dijous, a III. En aquest die me han ordenat a
mi, scrivà major // 389v // del General de Catalunya, cusís en lo present dietari una súplica a
ses senyories per par de Rafel Guinart, cavaller,
la qual és assí cusida, signada de lletra A.
Divendres, a IIII. En aquest die s’és partit de la
present ciutat lo il·lustre senyor Joseph Meca,
de present ohidor militar del General de Catalunya, per negocis seus propris, ab llicènsia de
ses senyories a dit senyor concedida.
En aquest mateix die, absent per la indisposició
lo deputat ecclessiàstich del consistori són baxats a la Llotja del mar de la present ciutat ses
senyories consistorialment, ab verguers y massas, ab cotxes, per fer arrendament dels drets del
General, Bolla de Barcelona y Bollas foranas de
tot lo present Principat.b
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Dimecres, a VIIII. En aquest die és tornat en lo
consistori de ses senyories lo molt il·lustre senyor deputat eclessiàstich.
En aquest mateix die, absent de la present ciutat
lo senyor ohidor militar, són ses senyories baxats a la Llotja del mar de la present ciutat consistorialment, ab verguers y massas, anant ab
a. a continuació dues proposicions transcrites a l’Apèndix 3,
pàgs. 1548-1550.
b. a continuació una certificació transcrita a l’Apèndix 3,
pàg. 1551.

638

cotxes, a effecte de fer arrendament dels drets
del General, Bolla de Barcelona y Bollas foranas
de tot lo present Principat.
Dijous, a X. En aquest die, lo doctor en medicina Jacintho Andreu, constituhit personalment
en lo consistori de ses senyories, com a procurador de Guillem Bernola, negociant de la vila de
Puigcerdà, altre dels taulers del General de dita
vila, consta de sa procura en poder de Joan Antoni Casabaxa, notari de dita vila de Puigcerdà,
als 20 de mars pròxim passat, la qual és assí cusida, signada de lletra A, en dit nom, ha renunciat
// 390v // lo dit offici del General de dita vila
pura y líberament en mà y poder de ses senyories. E ses senyories, essent restats certificats que
lo dit Bernola no era debitor al General en
quantitat alguna, com consta de la fe del magnífich Joan Antoni Reverter, subrrogat en lo offici
del racional de la present ciutat, la qual és assí
cusida, signada de lletra B, han admesa la dita
renunciació si y en quant per capítols y actes de
Cort los han permès. Essent presents per testimonis Francesch Païssa y Pau Sayol, verguers de
ses senyories.
En aquest mateix die Joan Guiu y Rafel Albià,
notaris públichs de Barcelona, lo present y corrent any priors de col·legi de notaris públics de
Barcelona, extrets en sorts en la casa de la present ciutat lo die 16 de noembre, 1682, del que
fa fe Pere Trelles, ciutedà honrat de Barcelona,
secretari y escrivà major de la Diputació y consell de la present ciutat de Barcelona, y en dit
nom de administradors de la causa pia instituhida y fundada pel quòndam Jaume Mas, notari
públich de Barcelona, inseguint la declaració
per los molt il·lustres senyors deputats lo die
present feta, per y satisfer a dits molt il·lustres
senyors deputats 350 lliures, per ser lo que dits
administradors de dita causa pia ne deven al General per las causas y rahons contengudas en
dita declaració per ses senyories feta lo die present, per ço, de son grat y serta sciència donan,
cedexen, transferexen y transportan a dits molt
il·lustres senyors deputats consemblants 350
lliures havedoras y cobradoras, ço és, 240 lliures
de las pensions degudas des de dos de juny
1657 fins a dos de juny 1672, de aquell censal
de pensió 15 lliures tots anys a dit die de dos de
juny dits administradors rebian de dit General 5
lliures, 16 sous, 8, devian de la porrata discorreguda a dos de juny 1672, fins a 22 de octubre
de dit any, per rahóa // 391r // de dit censal, y las
restants 104 lliures a cumpliment de ditas 350
lliures de las pensions degudas des de tres de
juny, 1657, fins a tres de juny, 1667, y de la
a. a continuació una procura transcrita a l’Apèndix 3, pàg.
1551.

pensió de 1668, 4 lliures, 3 sous, 4, per la rahó
de aquell censal de pensió 10 lliures que tots
anys a dit die de tres de juny dits administradors
reban sobre dit General. La qual cessió y transportació fan ab pacte que dits molt il·lustres senyors deputats los hagen de firmar àpoca de ditas 350 lliures, fent-los cessió per recobrar
aquellas de qualsevols personas y béns obligadas
a dita solució y paga, y ab dit pacte y no sens ell
fan la dita cessió de ditas pensions y porrata, axí
que lo General no dega pagar cosa alguna per
rahó de aquellas, prometent la present cessió tenir per ferma y agradable y contra aquella no fer
ni venir per ninguna causa ni rahó, per lo que ne
obligan los béns de dita administració y ab jurament.
Testes firma dicti Raphaelis Albia, sunt reverendus Valentinus Serra, presbiter in ecclessia Beata
Maria de Mari, presentis civitatis Barchinone beneficiatus, et magnificus Josephus Sauleda, miles,
Barchinone populatus, testes firma dicti Joannis
Guiu, qui firmavit Barchinone die undecima
currentis sunt proxime dicti.
En aquest mateix die, constituhit personalment
en lo consistori de ses senyories Joseph Tió, botiguer de telas, ciutedà de Barcelona, official
anomenat per los arrendataris de la Bolla de la
present ciutat per la administració de dita Bolla,
ha jurat en mà y poder de ses senyories de haver-se bé y llealment en lo exercici y servey de
dit son offici. Y ha prestat lo sagrament y homenatge en mà y poder de Francisco Païssa, altre
dels verguers de ses senyories. Essent presents
per testimonis Joan Ribes, notari públich de
Barcelona, y Pau Sayol, verguer.
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En aquest mateix die lo síndich del General ha
fet relació de com de part del molt il·lustre consistori ha aportat recaudo a don Anton de Camporrells, dient-los fos servit venir lo doctor Tauler per la resolució de la contrafacció de Castelló
de Empúrias. A que ha respost dit senyor que
ho faria.
Disapte, a XII. En aquest die, constituhits personalment Joan Guiu y Rafel Albià, notari públic
de Barcelona, en lo consistori de ses senyories,
com a priors lo corrent any del col·legi de notaris públichs de Barcelona, en dit nom, administradors de la causa pia instituhida y fundada per
lo quòndam Jaume Mas, notari públic de Barcelona, han jurat en mà y poder de ses senyories
com han fetas las diligèncias possibles en sercar
los actes de la original creació de aquells dos
censals, un de preu 300 lliures y pensió 300
sous que tots anys a dos de juny dits administradors rebian sobre dit General, y lo altre de preu
200 lliures y pensió 200 sous que tots anys lo
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dit die de dos de juny rebian sobre lo dit General, los quals foren extrets ço és, un en la extracció feta per los antecessors de ses senyories a 6
de abril, 1672, y lo altre en la extracció feta per
ses senyories a 15 de maig, 1681, no han pogut
trobar aquells.
Diumenge, a XIII. En aquest die Rafel Guinart,
cavaller, altre de las fermansas // 392r // del
arrendament de la Bolla de Barcelona, trienni
corrent, fent estas cosas ab llicència dels molt
il·lustres senyors deputats a mi, scrivà major del
General de Catalunya, avall escrit, de paraula
donada y concedida, attenent y considerant que
als 18 de febrer proppassat, per lo exactor del
General y present casa de la Deputació fou feta
execució als béns de dit Guinart y Pau Rossell,
ciutedà honrat de Barcelona, y Rafel Calvaria,
mercader, altres de las fermansas de dits arrendaments de dita Bolla, per la quantitat de
10.000 lliures, salvo iure. Y capturat dit Rafel
Guinart en los càrcers de la present casa de la
Deputació, a hont vuy se troba, y als 20 de dit
mes y any per dit exactor fou feta altre execució
en los béns dels sobredits Guinart, Rossell y
Calvaria per la quantitat de 12.000 lliures, salvo
iure. Y com fins lo die de 20 de dit mes y any
sols aguessen discorregut sexanta-tres quinsenades, de las quals se’n havien pagadas sinquanta-tres y sols quedaven devent deu quinsenades,
de las quals se’n han pagat sinch, ab què de ditas
deu quinsenadas que se devian de dit arrendament lo die de la execució sols se queda devent
sinch quinsenadas, que importen 7.708 lliures,
6 sous, 8, y volent donar forma a la solució y
paga per a la major seguretat del General, no
sols de ditas 7.708 lliures, 6 sous, 8, que són las
quinsenadas que·s deven discorregudas fins als
20 de febrer proppassat, però encara volent
també donar forma y modo a la paga de las
quinsenadas discorregudas al últim de febrer als
15 de mars y últim de mars, que juntas ab ditas
sinch quinsenadas fan vuyt quinsenas, las quals
vuyt quinsenadas fan la summa de 12.333 lliures, 6 sous, 8 de las quals vuy sols se’n deuen
5.000 lliures, per haver las restants pagadas ab
diffarents pòlissas per lo banch de la present ciutat, de // 392v // compte nou lo die de ahir, que
comptàvem a 12 del mateix, per ço, de grat y
serta sciència sua, fent emperò estas cosas sens
prejudici de las primeras obligacions contengudas en lo acte del arrendament de dita Bolla y
altres qualsevols al General y per qualsevols causas y rahons, ans bé, ajustant en ellas, convé y en
bona fe promet als molt il·lustres senyors deputats y ohidors de comptes del General de Catalunya, encara que absents, y lo escrivà major de
ses senyories, present, que ditas 5.000 lliures
restants de ditas 12.333 lliures, 6 sous, 8, donarà y pagarà ab estat forma: ço és, 3.000 lo die
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de 25 del present y corrent mes de juny, y las
restants 2.000 lliures donarà y pagarà lo primer
die del mes de juliol pròxim vinent. Lo que promet atténdrer y cumplir tenir sens dilació ni escusa alguna, ab restitució de totes previsions y
despesas, salari de procurador dins Barcelona
deu sous y fora vint sous, ab totas obligacions,
escriptura de ters, obligació de personas y bens
com a deutes fiscals y reals, y per major seguretat de ditas cosas ne dona per fermansas, ço és:
Francisco Guinart, ciutedà honrrat de Barcelona, per ... 500 lliures.
Mariano Vives, ciutedà honrrat de Barcelona,
per ... 500 lliures.
Salvador Ferrer, pagès del Prat, per ... 500 lliures.
Salvador Feliu, mercader, per ... 150 lliures.
Junt ab los quals quatre, per la dita quantitat de
1.650 lliures, a ells ne dóna per fiansas a Theresa Guinart y Quintana, muller de Rafel Guinart,
insolidum. Per 750 lliures ne dona per fiansa a
Joan Llinàs, ciutedà honrrat de Barcelona, y a
Marisa Rossell y Llinàs, muller de dit Pau Rossell, insolidum. Y per 600 lliures promet donar
las fiansas següents, ço és:
Per 300 lliures, Joan Pla, pagès del terme de
Montornés ... 300 lliures.
Per 200 lliures Francisco Garcia, mercader ...
200 lliures.
Y per las restants 100 lliures, Agustí Casals, fuster ... 100 lliures.
Junt ab las quals tres fianses per ditas 600 lliures
// 393r // ne dóna per fiansa a Emerenciana Calvaria y Çabater, muller de dit Rafel Calvaria, insolidum.
Totas las sobraditas quantitats importan 3.000
lliures, que és la primera paga que caurà a 25 del
present y corrent mes.
Y per las restants 2.000 lliures, a cumpliment de
ditas 5.000 lliures, que és la paga que caurà al
primer de juliol pròxim vinent, ne dona per
fiansas, ço és:
Per mil y cent lliures, las fermansas següents:
Montserrat Padret, botiguer, per ... 500 lliures.
Salvador Feliu, mercader, per ... 350 lliures.
Lo doctor Joan Marmer, per ... 250 lliures..
Junt ab las quals tres fiansas, per las ditas mil y
cent lliures, ne dóna per fianses a dita Theresa
Guinart y Quintana, insolidum. Y per 500 lliures ne dóna per fiansa a dits Joan Llinàs y dita
Narcisa Rossell, insolidum.
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Y per las restants 400 lliures a cumpliment de
ditas 2.000 lliures ne dóna per fermansas, ço és:
per 200 lliures a dit Agustí Casals, fuster, 200
lliures. y per las restants 200 lliures a Pere Pau
Jofre, mercader, ... 200 lliures.
Junt ab las quals dos per la quantitat de 400
lliures, ne dóna per fiansa a dita Emerensiana
Calveria y Sabater, insolidum. Totas las sobreditas quantitats juntas importan las ditas 2.000
lliures, que és la dita última paga que caurà al
primer de juliol primer vinent. Las quals fiansas,
presents, acceptan lo càrrech de dita fermansa
per las quantitats per quiscú de ells respective
promès a pagar ab lo modo y forma sobredit, y
prometen que junt ab dit son principal estaran
tingudas y obligadas a las cosas sobreditas y ab
lo modo sobredit y no altrament, lo que prometen cumplir ab totas obligacions, scriptura de
ters ab obligació de persona y béns y de quiscú
de ells com a deutes fiscals y reals y // 393v // ab
jurament.
Testes firma dicti Guinart sunt Magnificus Josephus Sauleda, mile, Barchinone populatus, et
Franciscus Paissa, parator lane, civis Barchinone, et Joannes Ribes, nottarius publicus Barchinone, qui dictis Ribes in his vice et loco scriba
maioris Generalis Barchinone.
Testes firma dicti Joannis Pla, fideiussoris presentis, qui firmavit pro quantitate tercentarum librarum, tantum dicto die sunt magnificus Josephus de Sauleda, miles, Barchinone populatus, et
dictus Franciscus Paissa, parator lane, civis Barchinone, et Joannes Ribes, nottarius publicus
Barchinone, qui dictis Ribes in his vice et loco
scriba maioris Generalis Barchinone.
Testes firma dicti Marianni Vives, fideiussoris,
presentis, qui firmavit pro quantitate quingentum librarum, tantum dicto die sunt proxime
dicti testes firma Francischi Guinart, civis honorati Barchinone, fideiussoris, per qui firmavit
pro quantitate quingentum librarum tantum
Barchinone die decima quarta mensis currentis
sunt magnificus Josephus de Sauleda, miles, et Josephus Matheu, botiguerius telarum, et Josephus
Paissa parator.
Testes firma dicti Montserrati Padret, botiguerii,
fideiussoris presenti, qui firmavit pro quantitate
quingentarum librarum, tantum dicto die decima quarta currentis sunt dictus Josephus Sauleda et doctor Joannes Quadras.
Testes firma reveredi Joannis Darder, presbiteri,
qui ut procuratores dicti Salvatoris Ferrer, agricola, alterius ex fideiussoris de qua procuracione
consta in instrumento recepto apud Petrum Llo-

sas, notarius publicus Barchinone, die quarta
predictorum, mensis et anni, firmavit et iuravit
pro quantitate quingentarum librarum tantum
Barchinone, dicto die decima prima currentis
sunt discretus Paulus Thoar, notarius regius collegiatus // 394r // Barchinone et Jacobus Arnaudies, magister domorum cives Barchinone.
Testes firma dicti magnifici Joannis Marmer,
utriusque iuris doctor, qui pro quantitate ducentum quinquaginta librarum Barchinone tantum firmavit et iuravit Barchinone proxime dictorum mensis et anni sunt presenti primi Thoar
et Arnaudies.

Dilluns, a XIIII. En aquest die, matí y tarda, ses
senyories, consistorialment, ab verguers y massas, anant ab cotxes, són baxats a la Llotja del
mar de la present ciutat a effecte de fer arrendament dels drets del General, Bolla de Barcelona
y Bollas foranas de tot lo present Principat, y
volent arrendar las Bollas de Gerona, Figueres,
Castelló, Olot y Vich totas juntas offeriren donar 300 lliures de axaus a qui se posaria en ditas
215.000 lliures per aquella quiscun any. La qual
dita acceptà Joseph Boer, adroguer de Gerona,
segons relació feta per Joseph Iglésias, altre dels
corredors del General. Y no fonch lliurada la
dita Bolla.

Testes firma dicti Augiustini Casals, fideiussores
presenti qui pro quantitate tercentarum librarum tantum firmavit et iuravit Barchinone proxime dictorum mensis et ani sunt Paulus Sayol,
flassaderius, et Franciscus Paissa, parator lane,
cives Barchinone, ac dictus Joannes Ribes, nottarius, qui et cetera.

Dimars, a XV. En aquest die, a la tarda, ses senyories, consistorialment, ab verguersa //395r //
y massas avant, ab cotxes, baxaren a la Llotja del
mar de la present ciutat a effecte de fer arrendament dels drets del General, Bolla de Barcelona
y demés Bollas foranas de tot lo present Principat.

Testes firma dicta Theresa Guinart et Quintana
fideiutrices, presente, qui firmavit pro quantitate bis millie septem centum quinquaginta librarum tantum dicto die proxime dictorum mensis
et anni sunt magnifici Josephus Sauleda, miles, et
Josephus Cata et Bertran, civis honoratus Barchinone, ac dictus Joannes Ribes, nottarius, qui et
cetera.

En aquest mateix die, per medi del síndich del
General de Catalunya, fonch reportada una embaxada en escrits als molt il·lustres senyors concellers de la present ciutat acerca de la disposició
del jurament han de prestar los parayres, sastres,
botiguers de la present ciutat y altres officials
conforme per capítols y actes de Cort està estatuhit y ordenat. Y en virtut de son real ordre de
sa magestat, lo qual està cusit en lo present dietari, sots la jornada de 24 de abril proppassat del
corrent any 1683, conforme més llargament en
dita embaxada, que·s assí cusida signada de lletra C és de véurer.

Testes firma dicta Narcisa Rossell et Llinas, et Joanis Llinas, fideiussorum presentorum, qui firmarunt insolidum pro quantitate mille bis centum quinquaginta librarum, tantum dicto die
predictorum mensis et anni sunt Joannes Firmat,
parxerius, et Joachinus Jacas, juvenes parxerius,
ac Joannes Ribas, que et cetera.
Testes firme dicte Emerensiana Calvaria et Sabater, qua firmavit insolidum pro quantitate
mille librarum die decima quinta currentis
mensis junii sunt Joannes Quadras, philosophia
doctor, negociator civis Barchinone, et Salvador
Badia, revenditor civis Barchinone, ac dictus Ribes, qui et cetera.
394v

Testes firma dicti Petri Pauli Joffre, mercatoris,
fideiussoris qui firmavit pro quantitate ducentarum librarum tantum dicto die proxime dicti
sunt Sanlvador Badia, venditor, et Franciscus
Marti, parator, civis Barchinone, ac dictus Ribes
qui et cetera.
Testes firma dicti Francisci Garcia, fideiussoris
presenti, qui firmavit pro quantitate ducentarum librarum tantum die decima sexta iunii
sunt Paulus Sayol et Franciscus Payssa, virgariis
consistoriis.
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Dimecres, a XVI. En aquest die, per medi del
síndich del General, són estats reportats al excel·lentíssim senyor llochtinent y capità general
de sa magestat, que Déu guarde, en lo present
principat de Catalunya, dos memorials de subgectes del offici de altre dels taulers del General
de la vila de Puigcerdà, lo un per sa magestat y
lo altre per lo excel·lentíssim senyor, per lo interim que sa magestat hage pres resolució en la
provisió de dit offici, los quals són assí cusits,
signats de lletras A y B.
En aquest mateix die ses senyories, consistorialment, ab verguers // 395v // y masses, anat ab
cotxes, són baxats a la Llotja del mar de la present ciutat a effecte de fer arrendament dels
drets del General de Catalunya, Bolla de Barcelona y Bollas forans de tot lo Principat. Y han fet
arrendament de la Bolla de plom y sagell de sera
de la vila de Olot a Rafel Vidal, mercader de
a. a continuació una embaixada i dos memorials transcrits a
l’Apèndix 3, pàgs. 1551-1552.
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Barcelona, per preu de 3.000 lliures per quiscun
any, ab sexanta-duas lliuras, deu sous de axaus
per una vegada tantsolament, havent promès
antes 37 lliures, 10 sous de axaus, a Joan
Camps, mercader de Gerona, per ésser-se posat
en dita de 2.250 lliures.
Divendres, a XVIII. En aquest die, absent lo senyor ohidor militar, consistorialment, ab verguers y massas, anant ab cotxes, són baxats a la
Llotja del mar de la present ciutat a effecte de
fer arrendament dels drets del General de Catalunya, Bolla de Barcelona y Bollas forans de tot
lo Principat. Y feren arrendament de la Bolla de
plom y sagell de cera de la ciutat de Gerona a
Joseph Finat, escultor residint en la vila de Flix
per preu de 13.450 lliures per quiscun // 396r //
any, ab 125 lliures de axaus per una vegada
tantsolament, havent offert a Joseph Boher,
adroguer de Gerona, 100 lliures de axaus per
ésser-se posat en dita de 13.200 lliures.
E més, han fet arrendament de las Bollas de Figueres y Castelló de Empúries a Rafel Vidal,
mercader de Gerona, per preu, entre totas duas,
de 3.500 lliures per quiscun any, amb 50 lliures
de axaus per una vegada tantsolament, havent
promès antes a Joan Camps, botiguer de la vila
de Olot, altres 50 lliures de axaus per ésser-se
posat en dita de 3.400 lliures.
E més, han fet arrendament de la Bolla de Camprodon a dit Rafel Vidal, mercader de Gerona,
per preu de 600 lliures per quiscun any, ab 62
lliures, 10 sous de axaus per una vegada tantsolament, havent offert antes 50 lliures de axaus a
Montserrat Padret, botiguer, per ésser-se posat
en dita de diffarents mitjas ditas.
E més, han fet arrendament de la Bolla de plom y
sagell de cera de la vila de Ripoll y Sant Joan Sasbadesas a dit Rafel Vidal, mercader de Gerona, per
preu de 600 lliures per quiscun any, ab 62 lliures
10 sous de axaus per una vegada tantsolament.
Dissapte, a XVIIII. En aquest die ses senyories,
absent lo senyor ohidor militar, //396v // consistorialment, ab verguer y masses, anant ab cotxes, són anats a la Llotja del mar de la present
ciutat a effecte de fer arrendament dels drets del
General de Catalunya, Bolla de Barcelona y Bollas forans de tot lo principat de Catalunya que
no eran arrendadas. Han fet arrendament de la
Bolla de plom y sagell de cera de la ciutat de
Vich y sa col·lecta a Rafel Vidal, mercader de
Gerona, per preu de 3.000 lliures, ab 50 lliures
de axaus per una vegada tantsolament.
En aquest mateix die me han ordenat a mi, scrivà major del General de Catalunya, cusís en lo
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present dietari una certificatòria en escrits del
doctor en medicina Joan Vernís, ab la qual fa fe
com la indisposició de Joseph Blanch, altre dels
verguers del General, ha durat fins vuy die present, y axí mateix persevera en sa indisposició,
impossibilitat de poder acudir a la servitut de
son offici, com més llargament en dita certificatòria és de véruer, que·s assí cusida signada de
lletra A.
Dilluns, a XXI. En aquest die ses senyories, consistorialment, ab verguers y masses,a // 397r //
anant ab cotxes, són baxats matí y tarda a la
Llotja del mar de la present ciutat a effecte de
fer arrendament dels drets del general, Bolla de
Barcelona y altres bolas foranas que no estaven
arrendadas.
Dimars, a XXII. En aquest die ses senyories, consistorialment, ab verguers y masses, anant ab
cotxes, són baxats a la Llotja del mar de la present ciutat a effecte de fer arrendament dels
drets del General de Catalunya, Bolla de Barcelona y Bollas foranas que no estaven arrendadas.
Y los és estada feta relació per Joseph Saurina,
Joseph Iglésias y Mariano Roig, corredors públichs y jurats y ministres del General, com han
encantat y subastat la Bolla de Puigcerdà y sa
col·lecta junt ab las demés del present Principat,
y no han trobat major dita en la dita Bolla de
Puigcerdà que 650 lliures, ab 25 lliures de
axaus. Y després, per orda de ses senyories, publicaren que qui se posaria en dita de mil lliures
per quiscun any, li donarian 100 lliures de
axaus, y no trobaren qui acceptàs la dita. Y després publicaren, per orde de ses senyories, que
qui se posaria en dita de 800 lliures li donarian
50 lliures de axaus. Y tampoch han trobat qui
acceptàs la dita. Y últimament havian publicat,
per orde de ses senyories, qui volia dir a dit
arrendament a mitjas ditas y que Joseph Maseras, daguer, ciutedà de Barcelona, havia offert
// 397v // set-centas lliuras per quiscun any en
dita Bolla. E ses senyories, fent estas cosas ab
parer dels magnífichs assessors y advocat fiscal
ordinari de la present casa de la Deputació, lo
qual han promès entregar després a mi, scrivà
major, han fet arrendament al dit Joseph Maseras, daguer, ciutedà de Barcelona, de la dita Bolla de plom y sagell de cera de Puigcerdà y sa
col·lecta per preu de 700 lliures per quiscun
any, ab 25 lliures de axaus per una vegada tantsolament, que importan las mitjas ditas.
En aquest mateix die, constituhit personalment
en lo consistori de ses senyories, Joan Bonaventura, de Gualbes y Copons, obtemperant a la
a. a continuació una certificació transcrita a l’Apèndix 3,
pàg. 1552.

deliberació per ses senyories presa lo die de 21
del corrent, de que li fos feta la solta del preu
del censal de preu 81 lliures, 10 sous y pensió
50 sous, 11, en què sortejà dit de Gualbes en la
extracció de censals per ses senyories feta als 20
de maig, 1682, entès emperò que dit de Gualbes llohàs, aprobàs y confirmàs la fermansa feta
per Rafel Bonaventura Gualbes a Pere de Padellàs, deputat militar que fou en lo trieni 1653,
per la quantitat de 75 lliures, 10 sous, 4, per ço,
fent estas cosas sens prejudici, novació ni derogació de las primeras obligacions, ans bé, ajustant en aquellas, de grat y serta sciència lloha,
aproba, ratifica y confirma la sobredita obligació de sa persona y béns com a deutes fiscals y
reals y ab jurament, havent prestat sagrament y
homenatge en mà y poder de Pau // 398r // Sayol, altre dels verguers de ses senyories. Presents
per testimonis Jacintho Morató y Francesch
Païssa, verguers de ses senyories.

399r

En aquest mateix die és vingut a la present casa
de la Deputació y consistori de ses senyories lo
síndich de la present ciutat ab un recaudo dels
molt il·lustres senyors concellers, en resposta de
la embaxada en escrits los fonch reportada per
medi del síndich del General acerca lo jurament
deven prestar los parayres, botiguers, sastres y
altres, segons lo disposat per capítols y actes de
Cort y en execució de un real orde de sa magestat, Déu lo guarde, dient que ab molt gran gust
contribuhirie la ciutat en tot lo que convingués
per cumpliment de dits capítols y real orde.
398v

Divendres,a XXV. En aquest die me han ordenat
a mi, scrivà major del General de Catalunya, cusís en lo present dietari dos certificatòrias en
scrits dels doctors en medicina Fermí Pual y
Jaume Pujades, ab las quals fan fe, ço és, lo doctor Fermí Pual, com Joseph Gil, guarda ordinària de la Bolla, persevera en los atxaques y indisposició de poder acudir en la obligació de la
servitut de son offici, y doctor Jaume Pujadas de
com Jaume Miquel, altre guarda, axí mateix
persevera en sa malaltia que també impedeix la
servitut de son offici, com més llargament és de
véurer, que són assí cusidas, signadas de lletras
A y B.
En aquest mateix die ses senyories, consistorialment, ab verguers y massas, anant ab cotxes,
són baxats a la Llotja del mar de la present ciutat per a fer arrendament de la Bolla dels drets
del General y Bollas foranas que no estaven
arrendadas. Y lo altre senyor ohidor real se conferí en lo aposento del receptor dels fraus de
aquella per a véurer y regonéxer lo fraus se havien comesos en lo present y corrent mes de
juny, y se han trobats los següents:
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Primo, set palms y mitg de tafatà carmesí haprès
dels mestre Andreu Sastre.
Ítem, sinch palms tafatà negre entre doble ab
dos trossos del mateix.
Ítem, una cana, sis palms, moqueals de color del
mateix.a
Ítem, 1 cana, 3 palms, moqueals negres ab 4
trossos del mateix.
Ítem, 4 canes, dos palms, burata de color de oliva del mateix.
Ítem, unas faldillas de tafatà negre que se estaven cusint y afforradas de tafatà també negre,
après de casa mestre Vila, sastre.
Ítem, disset palms vayeta negre per una capa del
mateix.
Ítem, 10 palms tafatà negre entredoble haprès
de casa mestre Jaume Planes, sastre.
Dissabte, a XXVI. En aquest die me han ordenat
ses senyories a mi, scrivà major del General, cusís en lo present dietari una súplica y compte
donat per Joseph Quintana, exactor del General, obtemperant a la deliberació per ses senyories presa en jornada de sinch del corrent, ab incerta de un paper de don Ramon de Çagarriga,
veguer de la present ciutat, los quals papers són
assí cusits, signats de lletras D y E.
En aquest mateix die, per medi del síndich del
General, són estats reportats al excel·lentíssim
senyor llochtinent y capità general de sa magestat, que Déu guarde, en lo present principat de
Cathalunya, los memorials de subjectes que als
cinc officis de deputats locals compresos ab la
real reserva per al trienni que comenserà lo primer die de agost pròxim vinent, ço és, lo un per
a sa magestat y lo altre per a lo interim al dit excel·lentíssim senyor fins a tant // 399v // que sa
magestat prenga resolució en la provisió de dits
officis, com més llargament en dits memorials
de subgectes és de véurer, que són assí cusits,
signats de lletras A y B.
En aquest mateix die ses senyories, consistorialment, ab verguers y massas, anant ab cotxes,
són baxats a la Llotja del mar de la present ciutat per a fer arrendament dels drets del General,
Bolla de Barcelona y altres Bollas foranas que
no estan arrendadas.
Dilluns, a XXVIII. En aquest die lo doctor en
medicina Francisco Bonet, en consistori de ses
senyories, mitjensant jurament, ha fet relació
com Joseph Puigventós, advocat, ciutedà de
Barcelona, corredor del General y present casa de la Deputació, està detingut en lo llit de
malaltia corporal impossibilitat de poder acua. a continuació quatre documents transcrits a l’Apèndix 3,
pàgs. 1552-1553.
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dira // 400r // a la obligació de la servitut de son
offici de correu.

vien acabat llut trienni los encunys y demés
arreus necessaris y que tenian per la administració de dit dret los dits arrendataris, y han entregat als officials destinats per la administració de
dit dret per compte del General los dits encunys
y demés cosas que·s lo següent:

En aquest mateix die ses senyories, consistorialment, ab verguers y massas, anant ab cotxes,
són baxats a la Llotja del mar de la present ciutat per a fer arrendament dels drets del General,
Bolla de Barcelona y Bolles foranes que no estaven arrendades.
En aquest mateix die, constituhit personalment en lo consistori de ses senyories, Joan
Bonaventura de Gualbes y Copons ha jurat
com haven fet las diligènsias possibles en seriar
los actes originals de la creació del censal de
hont devalla la part del censal de pensió 50
sous, 11, y pagesa, que ha 21 de juliol lo General de Catalunya prestave a dit Gualbes, lo
qual fonch extret en la extracció de censals per
ses senyories feta als 25 de maig, 1682, no ha
pogut trobar aquell.

401r

Essent presents per testimonis en totas las sobreditas cosas Francisch Païssa y Pau Sayol, verguers de ses senyories.
En aquest mateix die y en dita hora, dita de cà y
llop, y entra las nou y deu horas de la nit, no havent pogut ses senyories arrendar los drets de
plom y sagell de sera de la Bolla de Barcelona,
han près possessió de aquella, trahent de mà
dels arrendataris que havian acabat lo arrendament, los encunys y demés arreus necessaris y
que tenian per la administració de dit dret los
dits arrendataris. Y han entregat als officials destinats per la adminstració de la dita Bolla per
compte del General los dits encunys y demés
cosas que·s lo següent:

En aquest mateix die me han ordenat ses senyories a mi, scrivà major del General, cusís en lo
present dietari un dupte proposat per ses senyories als magnífichs assessors, advocat fiscal de la
present casa, de què aconsellen en escrits a ses
senyories que poden y deven obrar en orde a la
Bolla de Gerona y sa col·lecta, que a 18 del corrent mes de juny arrendaren a Joseph Fonat, escultor habitant en Flix, per preu de 13.450 lliures cada any, com a més donant en lo encant
públich. Lo qual dupte y consell en scrits de dits
magnífichs assessors és assí cusit, signat de lletra
A.
400v

Primo, una tenalla per arrencar ploms.
Ítem, un encuny de guarda de dessota y altre de
demunt ab son martell.
Ítem, una bolsa per a fer las passadas.
Ítem, una clau del taulell.
Ítem, altre clau del piló.
Ítem, altre clau del armari.
Ítem, un encuny de paga.
Ítem, al calaix del piló hi ha un martell y tres
fancelles y dos manifests.
Ítem, un encuny de rams y altre de guarda.
Ítem, duas claus de la receptoria de Bolla.
Ítem, una clau per lo credenser dels draps.
ítem, altre clau per lo credenser de las sedas.
Ítem, lo piló de la tenalla ab sos encunys y martell.
Ítem, dos tanallas de bollar.

Dimecres, a XXX. En aquest die ses senyories,
consistorialment, ab verguers y masses, anant
ab cotxes, són baxats a la Llotja del mar de la
present ciutat per a fer arrendament de la Bolla
de Barcelona y drets de General y altres Bollas
foranas que no estaven arrendadas.
En aquest mateix die, a la tarda, ses senyories,
consistorialment, ab massas altas, a peu, ab sas
insignias, acompanyats de molts officials del
General, són baxats en la casa del General de la
present ciutat que tenen cerca la Llotja del mar
a objecte de arrendar los drets del General y Bolla de Barcelona y demés Bollas que faltaven a
arrendar.
En aquest mateix die, y a dita tarda, al enfosquir
hora, dita de ca y llop, entre las nou y deu horas
de la nit, no havent pogut ses senyories arrendar
los drets del General, han pres possessió de
aquell, trahent de mà dels arrendadors que ha-

Primo, un encuny anomenat pich de telés.
Ítem, altre encuny anomenat cap de moro.
Ítem, altre encuny dit pich de mitjas.
Ítem, altre encuny per a galons y plata de Milà.
Ítem, altre encuny per a galons y puntas de plata feta en Barcelona.
Ítem, una enclusa per a desota de dit pich.

Essent present per testimonis los sobredits Païssa y Sayol.

Juliol.
401v

a. a continuació dos memorials i un dubte i consell transcrits
a l’Apèndix 3, pàgs. 1553-1554.
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Dijous, al primer de juliol, MDCLXXXIII. En
aquest die, a las quatre horas de la tarda, ses senyories, consistorialment ajustats en la present
casa de la Deputació, ab ses insignias de domàs
carmesí, ab lo escut de plata ab las armas del

General, ab assistència dels magnífichs assessors
y advocat fiscal del General y present casa de la
Deputació, scrivà major y secretari de aquella y
testimonis avallscrits, volent posar en execució
lo capitulat en la concòrdia feta y firmada entre
los il·lustres senyors deputats y acreadors censalistas del General de Catalunya, inseguint la deliberació lo die de vuy presa en la extracció de
censals per la quantitat de quaranta-cinc mília
lliures, en lo modo y forma en la dita carta especificat, contengut y expressat, ço és, de 22.500
lliures per acreedors que han remès y condonat
las pensions de sos censals, y las restants 22.500
lliures per los dits acreadors no han condonat
aquellas, són los següents:

402v

Acreadors condonats:
Anthoni Roseras, prevere.
Pere Pau Canyadell.
Madalena Móra y Xammar.
Joseph Bru y Benyuls.
Don Bernat de Foxà y Boxadors.
Thomàs Folquer, clergue.
Don Anthon de Copons y Grimau.
Acreadors censalistas que no han condonat:
Prtimo, don Diego Despalau. Juliol. Foli 1.237
... 6 lliures.
Ítem, dona Eleonor de Agullana y Çabater. Janer. Foli 266 ... 3 lliures, 5 sous, 7 1/2.
Ítem, als obtenints los tercers beneficis instituhits y fundats per mossèn Pere Sauleda. Juliol.
Foli 1.068 ... 5 lliures, 14 sous, 7 1/2.
Ítem, comunitat de Sant Pere de la present ciutat. Febrer. Foli 16 ... 10 lliures, 4 sous, 6 1/2.
Ítem, hospital de la vila de Tremp. Mars. Foli
354 ... 8 lliures.
Ítem, convent de Santa Catherina de la present
ciutat. Maig. Foli 328 ... 5 lliures, 18 sous 1
1/2.
Ítem, convent de Sant Andreu de la Selva. Setembre. Foli 695 ... 11 lliures.
Ítem, capellania de Santa Anna y Santa Ignés,
en la iglésia de Santa Maria del Mar fundada.
Abril. Foli 207 ... 4 lliures.
Ítem, obrers de Sant Miquel de la present ciutat. Octubre. Foli 659 ... 1 lliura, 10 sous.
Ítem, donya Catherina de Ivorra y Çalbà. Maig.
Foli 395 ... 9 lliures, 1 sou, 10.
Ítem, comunitat de Vilafranca del Panadès.
Mars. Foli 136 ... 7 lliures, 10 sous.
Ítem, comunitat de Santa Maria del Mar. Setembre. Foli 51 ... 50 lliures.
Ítem, causa pia de Anthoni Boý. Juliol. Foli 700
... 12 lliures.
Ítem, benefici de Sant Dalmau y Sant Jordi en la
Seu de Gerona. Febrer. Foli 267 ... 40 lliures,
17 sous, 2.
Ítem, causa pia de Galceran de Copons. Abril.
Foli 468 ... 3 lliures, 2 sous, 6.

403r
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Ítem, administradors de la causa pia del reverent Barthomeu Raich. Noembre. Foli 198 ... 5
lliures.
Ítem, obtenint lo benefici de Sant Miquel y
Sant Gabriel en Solsona. Abril. Foli 487 ... 1
lliura, 15 sous.
Ítem, al il·lustre Capítol de la Seu de Barcelona.
Juny. Foli 190 ... 1 lliura, 15 sous.
Ítem, a la comunitat de Santa Maria del Mar.
Setembre. Foli 87 ... 10 lliures.
Ítem, aniversaris comuns de la Seu de Barcelona
y hospital de Sant Pau. Febrer. Foli 59 ... 20
lliures, 8 sous.
Ítem, confraria de la Concepció de Nostra Senyora. Octubre. Foli 820 ... 15 lliures, 2 sous.
Ítem, convent de Padralbes. Octubre. Foli 979
... 5 lliures.
Ítem, a la Pia Almoyna de la Seu de Barcelona.
Janer. Foli 66 ... 292 lliures, 1 sou.
Ítem, pubills Càrcers y Bals. Juny. Foli 960 ...
11 lliures, 10 sous.
Ítem, causa pia de Jover. Mars. Foli 519 ... 28
lliures, 10 sous.
Ítem, abadessa y convent de Sant Daniel de Gerona. Abril. Foli 365 ... 16 lliures.
Ítem, aniversaris comuns de la Seu de Barcelona. Janer. Foli 92 ... 19 lliures, 12 sous, 1 1/2.
Ítem, convent de Hierusalem. Agost. Foli 695
... 10 lliures.
Ítem, convent de las Magdalenas de la present
ciutat. Abril. Foli 210 ... 12 lliures.
Ítem, comunitat de Santa Maria del Mar. Juny.
Foli 581 ... 4 lliures.
Ítem, Marianna Martínez. Mars. Foli 649 ... 20
lliures, 2 sous.
Ítem, charitat de la Seu de Barcelona. Juliol.
Foli 375 ... 4 lliures, 17 sous.
Ítem, domers y capellans de Sant Pere. Desembre. Foli 376 ... 12 lliures, 14 sous, 6.
Ítem, donya Hierònima Dusay. Setembre. Foli
796 ... 150 lliures.
Ítem, administradors de la capella de Sant Sever. Mars. Foli 185 ... 11 lliures, 1 sou, 5 1/2.
Ítem, Joan Ferrer de Gualbes. Juliol. Foli 1.231
... 10 lliures.
Ítem, al convent de Sant Gerònim de Ebron.
Agost ... Foli 949 ... 10 lliures, 10 sous.
Ítem, don Emanuel de Semmanat. Janer. Foli
174 ... 4 lliures, 13 sous, 9.
Ítem, Hospital de Santa Creu. Octubre. Foli
647 ... 7 lliures, 8 sous, 1/2.
Ítem, benefici de Sant Gabriel y Sant Ambrós
de Sant Just. Abril. Foli 535 ... 10 lliures, 8
sous, 4.
Ítem, causa pia de Roig. Noembre. Foli 438 ...
16 sous, 8.
Ítem, sagristana de Valldonsella. Octubre. Foli
386 ... 1 lliura, 7 sous, 2.
Ítem, convent de Junqueres. Noembre. Foli
674 ... 10 lliures.
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Ítem, Honofre Llubet. Juny. Foli 235 ... 3 lliures,
6.
Ítem, benefici segon de Sant Hilari en la Seu de
Barcelona. Noembre. Foli 828 ... 20 lliures.
Ítem, capellania sots invocació de Sant Esteve
en la Seu de Barcelona fundada. Agost. Foli 63
... 6 lliures, 11 sous, 3.
Ítem, causa pia de Aguilar. Juliol. Foli 474 ...
14 lliures, 10 sous, 11.
Ítem, benefici de Sant Salvador en Sant Joan
fundat. Octubre. Foli 76 ... 5 lliures, 18 sous, 3.
Ítem, comunitat de Sant Miquel de la present
ciutat. Setembre. Foli 933 ... 44 lliures.
Ítem, convent de Hierusalem. Juny. Foli 279 ...
1 lliura, 16 sous.
Ítem, rector de la Companyia de Jesús. Setembre. Foli 876 ... 50 lliures.
Ítem, convent de las Gerònimas. Janer. Foli 55
... 44 lliures.
Ítem, convent de Junqueres. Agost. Foli 197 ...
18 lliures.
Ítem, donya Caterina Çalvà y de Vallgornera.
Noembre. Foli 618 ... 30 lliures.
Ítem, confraria de Sant Nicholau en Sant Francesch. Juliol. Foli 1.449 ... 7 lliures, 14 sous.
Ítem, successors de micer Balthesar Tarroja,
vuy lo Hospital General. Abril. Foli 578 ... 50
lliures.
Ítem, convent de Nostra Senyora del Carme.
Abril. Foli 187 ... 20 lliures.
Ítem, dona Agnès de Rocabertí. Agost. Foli
925 ... 30 lliures.
Ítem, successors de donya Isabel de Paguera.
Mars. Foli 600 ... 12 lliures, 12 sous.
Ítem, rector del col·legi de Jesús de la present
ciutat. Agost. Foli 606 ... 4 lliures, 19 sous.
Ítem, hospital de Santa Creu. Juny. Foli 622 ...
14 lliures, 1 sous, 3.
Ítem, convent de Valldonsella. Agost. Foli 322
... 36 lliures.
Ítem, comunitat de Santa Maria del Mar. Juny.
Foli 130 ... 2 lliures, 4 sous.
Ítem, convent de Junqueres. Octubre. Foli 484
... 50 lliures.
Ítem, aniversaris comuns de la Seu de Barcelona. Setembre. Foli 606 ... 40 lliures.
Ítem, donya Gerònima Dusay. Mars. Foli 360
... 115 lliures.
Ítem, causa pia de Constansia Alabès. Juny. Foli
43 ... 9 lliures, 1 sou.
Ítem, causa pia de Galceran de Copons. Mars.
Foli 313 ... 12 lliures.
Ítem, marmessors del quòndam Pere Duran,
vuy lo Hospital General. Octubre. Foli 217 ...
60 lliures.
Ítem, convent de Predicadors de Barcelona. Jener. Foli 199 ... 4 lliures, 19 sous, 4 1/2.
Ítem, convent de Hierusalem. Maig. Foli 458
... 3 lliures, 15 sous.
Ítem, comunitat de Santa Maria del Mar.
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Agost. Foli 483 ... 4 lliures, 10 sous, 15.
Ítem, convent de Sant Gerònim de Abreu.
Agost. Foli 93 ... 37 lliures, 4 sous, 11.
Ítem, convent de Nostra Senyora de Montserrat. Desembre. Foli 326 ... 13 lliures, 1 sou, 2.
Ítem, don Joan Batista de Amera. Octubre. Foli
989 ... 66 lliures, 2 sous, 2 2/3.
En què foren presents per testimonis Joseph
Costa y Bertran, ciutedà honrrat de Barcelona,
Lluýs Fontana, notari públich de Barcelona,
Joan Quadras, procurador fiscal del General y
present casa de la Deputació. Y altres officials de
la present casa.
Divendres, a II. En aquest die, al matí, ses senyories, consistorialment, ab verguers y massas,
anant ab cotxes, són baxats a la Llotja del mar de
la present ciutat per a fer arrendament dels drets
del General y Bolla de Barcelona y altras Bollas
foranas que no estaven //404v // arrendadas.
En aquest mateix die me han ordenat ses senyories a mi, scribà major del General, cusís en lo
present dietari un vot fet per los magnífichs assessors y advocat fiscal y consulents aplicats
acerca del modo poden y deven ses senyories
donar los axaus en los arrendaments fahedors,
com més llargament en dit vot és de véurer, el
qual és assí cusit, signat de lletra A y del thenor
següent:
«Ena lo cas consultat per los molt il·lustres senyors deputats y ohidors de comptes del General de Catalunya als assessors y advocat fiscal y
consulents aplicats en y sobre que poden y deven dar axaus en los arrendaments y drets del
General y Bolla fahedoras, segons lo capítols de
las Corts del any 1433, en lo llibre dels quals, al
foli 256, a vista de la exortació feta per los molt
il·lustres visitadors del trienni proppassat als dits
molts il·lustres senyors deputats sobre la querela
de número 54, vista la reclaració feta per dits
molt il·lustres senyors deputats y ohidors de
comptes al primer de juliol present y corrent
més, vist lo capítol de Cort y la dita exorcitasió,
vistos diffarents y altres escripturas de la present
casa y tot lo demés que se havia de véurer y condueix per la matèria, attès y considerat que en lo
dit capítol 4 sols se prohibeix als molt il·lustres
senyors deputats lo abús en donar axaus en los
arrendaments del General absoluta y líberament, // 405r // tant se sols de occórrer als fraus
que fàcilment poden cometrer-se en la llibertat
y facilitat de donar axaus, y que en lo dit capítol
4 la Cort sols ordena que dits axaus se donassen
en lo modo y deguda manera, y que ab dit efa. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
404v i 405r del trienni 1680-1683.

fecte se haguessen de donar ab report, lo qual
terme de report en si no significa altre cosa més
en lo present cas que moderació y publicació de
axaus, que lo corredor, per evitar los axaus secrets y clandestins, que són especie de fraus que
pogueren contemplar-se en dits capítols y altrament los intempestius immoderats y excessius y
donats imprudentment fora de son lloch y
temps contra la bona administració.
Sens que de dit capítol se puga inferir haver-se
donat forma y individua sobre lo modo de aportar-se en lo donar los axaus, sinó sols excitar la
facultat que tenen los molt il·lustres senyors deputats en arrendar y portar-se en fer dits arrendaments, arbitrio bone viri com se espera del
il·lustre de las personas, ni altre cosa se ha de
presumir haver volgut prevenir la cort, perquè
per la vrevetat del temps y mutació de las circunstàncias se ha també de variar lo modo, segons lo major benefici y utilitat del General
que·s considerava en la occurrència del negoci.
Attès també y considerat que la observància
subseguida després de dit capítol 4 és estada de
regular los axaus segons las occurrèncias, remetent·o a la prudència y bon arbitre del molt
il·lustre consistori, sens limitar-se a un modo o
altre. Y axí ho entengueren los magnífichs assessors y consulents aplicats en lo vot feren als 8 de
juliol, 1656, que·s lliurà en lo dietari del trienni
1654, foli 168, signat de lletra B, // 405v // y en
altres que se són vistos, junt ab lo de 3 de juliol,
1674, en lo dietari 1671.
Attès y considerat que la dita exortació no és
contrària a la sobredita intel·ligència sinó molt
conforme a ella, volent sols exclòurer los axaus
fraudulents y secrets, exortant que sien liberos,
manifestats y publicats per lo corredor, y altrament dita exortació no podia impedir los effectes de la inteligènsia de dits capítols per la observància ni tenir més força que de consell y
exortació, ni donar lley al molt il·lustre consistori en cosas no expressadas literalment en capítols de Cort.
Attès y considerat que la Cort ha regonegut ésser de beneffici y utilitat al General lo arrendar
sos drets per lo administrar-los y col·lectar-los
per sos officis, y que de la relació del corredor
consta que ha subastat per lo temps acostumat
las Bollas de Barcelona y major part de las foranas y drets de General, y que no ha trobat dita
competent al respecte del que estaven arrendadas y arrendats en lo trienni pròxim passat, no
obstant que és passat lo termini, y que lo últim
del mes de juny proppassat estigué lo molt il·lustre consistori, des de quatre horas de la tarda fins
cerca las deu de la nit, en la casa del General per
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fer dits arrendaments, invitant als liuradors ab
diffarents quantitats de axaus fins arribar a publicar que qui·s posaria en dita dels drets del General de 25.000 lliures se’ls donarian 1.000 lliures de axaus, y non possible trobar qui acceptàs
dita offerta ni digués dita alguna en las demés
Bollas foranas, perquè dit corredor, ab orde de
dits molt il·lustres senyors deputats offeria dits
axaus, dient eren aquells ab report, explicant
que si alguna // 406r // persona oferia després la
mateixa dita ab menors axaus no·l mirava lo primer visitador dits axaus. Attès també y considerat que los corredors attestan y fan relació que,
offerint-se dits axaus en la forma que acostumave antes practicar-se en la present casa, se trobarian ditas competens y molts licitadoras. De tot
lo qual, probablement, se pot témer que si·s comunique dit nou modo de dar axaus no trobaria
lo General ditas competens en dits arrendaments y hauria de encarregar-se de la adminstració de dits drets, com vuy actualment ja corren
per son compte, en gran perjudici de la Generalitat, que·s previngué en lo capítol 4, pàgina 9 y
10 dels Quatre Senyals, y en lo capítol 61 de las
Corts del any 1599, effectant la Cort que per
tots los medis possibles se procuràs en arrendar.
Per ço, són de vot y parer que poden y deven los
molt il·lustres senyors deputats en los dits arrendaments fahedors donar los axaus, arbitrio boni
viri, com no sien secrets y claudestins, sinó manifestats y publicats per lo corredor ab aquella
moderació y prudència que·s pròpria y peculiar
de un bon administrador. Y axí ho sentan, salvo
sempre, etcètera, als dos de juliol, 1683. Guitart, assessor. Llampillas, fisci Generalis Catalonia advocatus. Campderros, assessor subrogatus.
Devalda, consulens. Braco, consulens. Molins,
consulens. Ribera, consulens. Hieronymus de Ferrer, consulens. Portell, consulens.»
En aquest mateix die ses senyories, a la tarda,
consistorialment, ab verguers y massas avant, ab
cotxes, són baxats a la Llotja // 406v // del mar
de la present ciutat per a fer arrendament de la
Bolla de Barcelona, drets del General y altres
que no estaven arrendadas.
Dissapte, a III. En aquest die me han ordenat a
mi, scrivà major del General, cusís en lo present
dietari una certificatòria en escrits del doctor en
medicina Pal·ladio Joncar, ab la qual fa fe de
com la malaltia y indisposició de Joseph de Olsina y Riusech, donsell, regint lo llibre de Manifest de la casa y la Bolla del General de la present
ciutat, continua, ab què lo impossibilita de poder acudir a la obligació de la servitut de son offici, com més llargament en dita certificatòria és
de véurer, que·s assí cusida, signada de lletra B.
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En aquest mateix die me han ordenat a mi, scrivà major del General de Catalunya, cusís en lo
present dietari altre certificatòria en escrits del
doctor en medicina Gabriel Coll, ab la qual fa fe
com lo doctor Esteve Mercadal, receptor de la
Bolla de Barcelona, se troba vuy apte y ab disposició per a servir dit offici, com més llargament en aquella se conté, que és assí cusida, signada de lletra C.

present per testimonis Francesch Païssa y Jacintho Morató, verguers de ses senyories.

En aquest mateix die han fet relació los magnífichs assessors y advocat fiscal de la present casa
en lo consistori de ses senyories del estata //407r
// en que·s troban las causas que·s portan en la
present casa, que interessa lo procurador fiscal
de aquella.

En aquest mateix die ha fet relació en lo consistori de ses senyories lo procurador fiscal del General de Catalunya de com se havia informat de
Bernat Serra, sabater, y Miquel Berga, revenedor, los quals eran fiansas de Pau Trilla, tauler
de Valls, los quals havian acceptat lo càrrech de
la fiansa als 31 de juliol, 1656. Y se ha trobat
que los dits eran morts, lo un en lo hospital general de la present ciutat, y Miquel Berga, revenedor, penjat, sens haver·i béns dels dits. La
qual relació me han ordenat a mi, scrivà major,
continuàs en lo present dietari.a

En aquest mateix die me han ordenat a mi, scrivà major, cusís en lo present dietari una certificatòria feta per mi, scrivà major, de un capítol
de una carta del magnífich deputat local del General de la ciutat de Tarragona, lo qual és assí
cusida, signada de lletra A.

Dilluns, a V. En aquest die, al matí, ses senyories, consistorialment, ab verguers y massas,
anant ab cotxes, són baxats a la Llotja del mar
de la present ciutat per a fer arrendament dels
draps del General y Bolla de Barcelona y altres
Bollas foranas que no estaven arrendadas.
408r

En aquest mateix die han fet relació en lo consistori de ses senyories Joseph Saurina, Joseph
Iglésias y Mariano Roig, corredors de coll públichs y jurats y ministres del General, de com
de orde de ses senyories, a set de janer proppassat, comensaren a encantar totas las Bollas foranas del present principat de Catalunya, dret de
General y Bolla de Barcelona totas juntas y cada
una en particular, y que en ellas no se ha trobat
dita alguna. Y que ha vista de no trobar·i dita alguna a totas juntas han passat a encantar aquellas en particular. Y en ellas no s·i ha trobat més
dita que a la Bolla de Barcelona 24.000 lliures,
al dret de General 22.000 lliures, Bolla de Tàrrega 800 lliures, Bolla de Tremp y Pallàs 700
lliures. Acceptat emperò las Bollas que de orde
de ses senyories se han arrendadas en particular
al més donant. La qual relació me han ordenat a
mi, scrivà major, continuàs en lo present dietari.
407v

Dimars, a VI. En aquest die, constituhit personalment en lo consistori de ses senyories lo
magnífich Joseph Estalella, doctor en lleys, com
a procurador de Gerònim Riach, mercader de la
ciutat de Lleyda, com de sa procura consta ab
acte rebut en pder de Francesch Gracelles, notari de dita ciutat de Lleyda, als sis de juny més
proppassat, la qual és assí cusida, signada de lletra E. En dit nom ha renunciat en mà y poder
de ses senyories pure y liberament lo offici de
guarda ordinària del General del dit portal de
Sant Gil. E ses senyories han acceptada la dita
renunciació si et in quantum, et cetera. Essent
a. a continuació dos certificacions transcrites a l’Apèndix 3,
pàg. 1555.
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Dimecres, a VII. En aquest die lo magnífich racional de la present casa és baxat a la Llotja del
mar de la present ciutat per a continuar de encantar los drets del General y altres Bollas que
no estaven arrendades.
Dijous, a VIII. En aquest die lo doctor Joan
Quadras, procurador fiscal del General de Catalunya, ha fet relació en lo consistori de ses senyories com havia avisat al doctor micer Rafel
Llampillas, advocat fiscal de la present casa, per
a que·s trobàs disapte, a las dos horas de la tarda, en casa del doctor Miquel Grimosachs, a effecte de que assistís al informe faria lo magnífich
doctor Francisco Soler, advocat dels administradors de la causa pia del quòndam Pau Ferran,
en la qual se trobarian junts lo magnífich Balthesar Fitor y Joan Berenguer, jutges en la causa
de suplicació que lo procurador fiscal de la present casa aportà contra los administradors de
dita causa pia. Y dit magnífich doctor Rafel
Llampillas, advocat fiscal predit, ha respost que
ja acistiria.
Divendres, a VIIII. En aquest die ses senyories,
consistorialment, ab verguers y masses, // 408v
// anant ab cotxes, són baxats a la Llotja de la
mar de la present ciutat a effecte de fer arrendament dels drets del General, Bolla de Barcelona
y altres Bollas foranas que no estaven arrendades.
En aquest mateix die me han ordenat a mi, scrivà major del General, cusís en lo present dietari
a. a continuació una certificació i una procura transcrita a
l’Apèndix 3, pàg. 1555.

lo memorial enviat a sa excel·lència per la provisió dels interins dels sinch officis de deputats locals compresos ab la real reserva, lo qual memorial lo ha tornat enviar sa excel·lència ab la
provisió y nominació de dits interins, lo qual és
signat de lletra A.
Dilluns, a XII. En aquest die lo magnífich racional de la present casa és baxat a la Llotja de la
mar de la present ciutat a effecte de fera // 409r
// encantar los drets del General, Bolla de Barcelona y altres Bollas forans que no estaven
arrendadas.
Dimars, a XIII. En aquest die la senyora sor Maria Agnès Riembau y Sulla, religiosa del convent
de Santa Maria Magdalena de la present ciutat
de Barcelona, com a administradora de la causa
pia fundada per lo capità Joan Maurici de Vallseca y obtemperant a una deliberació per ses senyories presa en jornada de 12 del corrent mes
de juliol, inseguint la sèrie y thenor de una sentència proferida en lo consistori de ses senyories
per los magnífichs assessors ordinaris del General y present casa de la Deputació en lo procés
de la causa entre sor Maria Agnès Reimbau, en
dit nom de administradora, contra lo procurador fiscal del General, y decret de execució de
aquella, ab la qual declaren haver-se de fer la
solta del preu de aquell censal de preu 181 lliures en què la dita sor Maria Agnès Riembau sortejà en la extracció de censals per ses senyories
feta als 15 de maig, 1681, no obstant la relació
feta per lo magnífich racional de la present casa
lo primer de octubre de dit any 1681, per ser estat possehit lo dit censal per mossèn Bernat
Sala, ciutedà honrrat de Barcelona, debitor al
General en diversas quantitats, ço és, en la
quantitat de 990 lliures, y de mil y una lliura,
onse sous y hu, y de 434 lliures, expressadas en
dita relació, per rahó de diversas querelas, y després de ésser //409v // estat procehit lo dit censal
per Francesch Sala, ciutedà honrrat de Vich, y
axí ésser obligat per la quantitat de 202 lliures
per dit Francisco Sala, de Vich, degudas com a
fermansa de Antoni Fuster, negociant, com
arrendatari de la Bolla y Bollas de sombreros de
las col·lectas de fora Barcelona, és lo cas que
conste que lo dit Francisco Sala, ciutedà de
Vich, sie lo mateix Francesch Sala, senyor y possessor de dit censal, per aver constat que lo dit
Francesch Sala, ciutedà honrrat de Vich pot ésser lo mateix Francesch Sala, possessor de dit
censal, com més llargament hapar en la dita
sentència continuada en lo dit procés recòndit
en lo aposiento del ajudant tercer de la escrivania major, al qual se ha relació, ab la qual, delia. a continuació un memorial transcrits a l’Apèndix 3, pàg.
1556.
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beraren ses senyories qui li sie soltat lo preu de
dit censal en lo qual sortejà la dita sor Maria
Agnès Riembau en la extracció, no obstant la
opposició feta per lo magnífich racional de la
present casa, dient que està obligat en las sobreditas quantitats degudas per lo quòndam micer
Bernat Sala, revelidant primer la dita sor Maria
Agnès Riembau la obligació de dit micer Bernat
Sala per las sobreditas quantitats en que·s troba
debitor al General, sens emperò prejudici de las
primeras obligacions, ans bé, augmentant y
ajustant aquellas. Per ço, la dita sor Maria Agnès
Riembau, en lo dit nom, revelida la dita obligació de las sobreditas quantitats per lo dit doctor
micer Sala degudas al General, sens emperó novasió y derogació de las primeras obligacions,
ans bé, augmentant y ajustant a aquellas. Y promet que sempre y quant tinga lloch la execució
de la solució y paga de las ditas quantitats donarà y pagarà al General la quantitat de ditas
181 lliures, preu del sobredita //410r // censal. Y
per ço atténdrer y cumplir ne obliga tots los
béns de la administració de la dita causa pia instituhida y fundada per dit capità Joan Maurici
de Vallseca com a deutes fiscals y reals y ab jurament. Essent presents per testimonis Jaume
Brugada, valer, Joseph Ribes, jove fuster, y Joan
Ribes, notari públich de Barcelona, en lloch de
Joan de Argila, secretari y scrivà major del General de Catalunya.
En aquest mateix die Joseph Quintana, ciutedà
honrrat de Barcelona, com a procurador de Maria Eulàlia Quintana, sa muller, consta de sa
procura en poder de Joseph Virgili, notari real
col·legiat de la present ciutat, als tres de setembre 1676, que·s cusida en lo present dietari, sots
jornada de quatre de febrer, 1681, en dit nom,
constituhit personalment en lo consistori de ses
senyories, ha jurat en mà y poder de dits il·lustres senyors de com ha fetas las diligèncias possibles en sercar lo acte de la original creació de
aquell censal, de pensió 30 lliures, que tots anys
feya lo General en lo mes de juliol, a la quòndam Madalena Fàbregas, y vuy a dita Eulàlia
Quintana, lo qual fou extret en la extracció de
censals per ses senyories feta als 25 de maig,
1682, no ha pogut trobar aquell.
En aquest mateix die me han ordenat ses senyories a mi, scrivà major del General, cusís en lo present dietari dos reals decrets de sa magestat, que
Déu guarde, lo un acerca la inseculació dels llochs
vacants de deputats y ohidors fins lo derrer die del
mes de maig proppassat, y lo altre per la insaculació dels llochs vaccants dels officis de la present
casa, los quals són signats de números 1 et 2.
a. a continuació dos decrets transcrits a l’Apèndix 3, pàgs.
1556-1558.
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Dimecres, a XIIII. En aquest die lo noble don
Diego Despalau y Sulla, com a procurador de
sor Maria Agnès Riembau y Sulla, religiosa de
santa Maria Magdalena de la present ciutat,
com a administrador de la causa pia fundada per
lo capità Joan Maurici de Vallseca, quòndam,
consta de sa procura en poder de Joseph Güell,
notari públich de Barcelona, als 20 de abril,
1681, certificatòria de la qual és cusida en lo
present dietari, sots jornada de 21 de dit mes de
abril de dit any 1683, en dit nom, constituhit
personalment en lo consistori de ses senyories,
ha jurat com ha fet las diligèncias possibles en
servir los actes originals de la creació de aquell
censal de preu y proprietat 181 lliures tenia sobre dit General, lo qual fon extret en la extracció per ses senyories feta als 15 de maig, 1681,
no ha pogut trobar aquells.
En aquest mateix die me han ordenat ses senyories a mi, scribà major del General, cusís en lo
present dietari una súplica del ajudant primer de
la scribania major, ab què demanave remuneració dels treballs presos per rahó de son offici, al
peu de la qual se lliura una relació dels magnífichs assessors ordinaris del General y present
casa de la Deputació, ab què declaran no deurer
lliurar remuneració a dit ajudant primer, com
tot és de véurer de dita súplica y relació, que·s
assí cusida, signada de lletra A y del thenor següent:
«Molta il·lustre senyor.
A 19 de janer, 1680, los molt il·lustres senyors
antesessors de vostra senyoria deliberaren a
Joan Ribes, notari públich de Barcelona, subrogat en lo offici de ajudant primer de scribà major del General de // 411r // Catalunya, 100 lliures per los treballs per ell presos en fer nota en
los capbreus dels censals, tant dels condonats
com no condonats, perquè sabés de qui devia
péndrer àpochas y de a quí no. En la qual nota
de dits censals a quiscú de ells hague de posar la
diada de la extracció, depòsit y diffinició. La
qual deliberació feren de dits molt il·lustres senyors antecessors de vostra senyoria en virtut de
una relació feta per quatre notaris públichs de
Barcelona, en la qual relació digueren dits quatre notaris que havian vist un vot fet per los
magnífichs assessors del General de Catalunya
acerca de las extraccions dels censals fa lo General de Catalunya y lo treballat dit Ribes en acentar en los capbreus, junt al partit del censal
lluhit en las quatre extraccions fetas en los anys
1671, 1672, 1673 y 1674, las diadas de la extracció, depòsit y diffinició, que importaven
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
410v i 411r del trienni 1680-1683.
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210 censals, y que eren de servir que dit Ribes
podia exhigir quatre sous per quiscun calendari.
E com, molt il·lustre senyor, dit Joan Ribes
hage fet lo treball en aventar en los capbreus, las
diadas de la extracció de profit y diffinició dels
censals extrets en las extraccions fetas a 20 de
noembre 1679, 12 de juliol, 1680, y 15 de
maig, 1681, en las quals tres extraccions estave
dit Ribes servint a vostra senyoria en lo offici de
ajudant primer de scrivà major subrrogat, los
quals censals extrets en ditas tres extraccions
importan cent sexanta-y-vuit censals, del qual a
cent trenta-sis censals ha hagut de continuar
tres chalendaris, y en los restants trenta-y-dos
dos chalendaris, en quiscú de aquells respective,
per ço, dit Joan Ribes suplica a vostra senyoria
sie servit manar deliberar-li lo dit treball, que ho
rebrà a singular mercè de la poderosa mà de
vostra senyoria.
Altissimus, et cetera. Salamanca. Oblata VI marcii MDCLXXXIII, in consistorio, et cetera. Et domini deputatorum in domini audiencia computorum comisserunt // 411v // predicta magnificis
assessoribus Generalis Catalonia, qui super suplica relationem in scriptis faciant. Joannes de Argila, scriba major Generalis.
Vista la sobredita suplicació presentada per Joan
Ribes, notari públich de Barcelona, als sis de
mars del corrent any, y la commissió al peu de
aquella feta per vostra senyoria als infrascrits assessors, per a que relació en escrits fassen a vostra senyoria de tot lo sobre contengut en dita
suplicació, vista la denúncia per los antecessors
de vostra senyoria feta a favor de dit Joan Ribes
a 19 de fabrer, 1680, y la relació de quatre notaris incerta en dita deliberació, vist lo vot fet per
los magnífichs assessors del General de Catalunya acerca de la extracció dels censals fa lo General, vist lo procés de la causa se aportave devant y entre lo procurador fiscal del General, de
una, y lo magnífich Joan de Argila, scrivà major
de dit General y altres officials de aquell, sentèncias en dita causa en primera instància, y la
causa de suplicació proferidas y decret de excomunicació, vistas las degudas en dit procés fetas,
tant en part del procurador fiscal del General
com per part de Lluís Subirana, notari real
col·legiat, aleshores ajudant primer de scrivà
major del General en lo directori de la visita
acerca dels càrrechs y obligacions de los diputats y ohidors y officials de la casa de la Deputació del General de Catalunya et signanter los càrrechs y obligacions de ajudant primer de scrivà
major, en los quals entre altres ha disposat que,
segons la sentència de visita del trieni 1656, publicada als 21 de abril, 1658, és obligat dit ajudant primer de scrivà major continuar en los
capbreus los títols de las // 412r // novas vendas

de censals, en cas per los deputats y personas per
las corts eletas se manllevassen y las lluicions
dels censals que per avuy són y per avant seran,
posant y continuant los noms dels contrahents
la quantitat de la pensió y preu del censal y lo
nom del notari en poder del qual se ha rebut lo
acte ab lo die, mes y any llargament, vist lo
que·s tenia de véurer y attès tot lo que·s tenia de
attèndrer, attès en la sentència en la causa de suplicació profferida és estat condempnat lo procurador fiscal del General en donar y pagar al
ajudant primer de scrivà major del General 90
lliures per quiscuna extracció de censals, en remuneració dels treballs suporta en ditas extraccions, las quals se són pagades a dit ajudant primer per los molt il·lustres senyors deputats y
ohidors de comptes, cada extracció se ha fet de
censals en virtut de la concòrdia té feta lo General de Catalunya ab sos acreadors censalistas y
per rahó de son offici dit ajudant primer de
scrivà major, segons dit directori de visita y vot
feta per los magnífichs assessors del General sobremencionat tinga obligació dit ajudant primer notar y continuar en dits capbreus las sobreditas luhicions ab lo modo y forma
contengut en dit vot. Los infrascrits assessors
referexen y relació fan a vostra senyoria que, havent rebut dit Joan Ribes las 90 lliures quiscuna
de las extraccions se són fetas del ters, ha exercit
dit offici de ajudant primer de scrivà major, et
signanter de las extraccions fetas als 20 de noembre, 1679, 12 de juliol, 1680, y 15 de maig,
1681, com ho ha confessat de paraula dit Joan
Ribes, que no pot ni deu vostra senyoria donarli a dit Joan Ribes la renunciació demana, per
haver continuat en dits capbreus las lluhicions
dels censals són estats extrets en las sobreditas
extraccions, per tenir cobrat per lo treball suportà en ditas extraccions de censals las // 412v
// noranta lliuras per quiscuna de aquellas no
foren adjudicadas al exercint dit offici en la sobredita sentència, entre los treballs de extraccions de censals per dit ajudant primer de scribà
major suportador ve compràs lo tenir de continuar en los capbreus y lluhicions del censals foren extrets en aquellas. Y així ho sentan, salvo
etcètera. Guitart, assessor. Campderros, assessor
subrogatus.»
Dijous, a XV. En aquest die me han ordenat a
mi, scrivà major del General, cusís en lo present
dietari un original procés de una intimació rebuda a instancia del magnífich Joan de Argila,
conceller y escrivà major del General de Catalunya, lo qual és assí cusit, signat de lletra B.
En aquest mateix die, per medi del síndich del
General, han enviat ses senyories al excel·lentíssim senyor llochtinent general una proposició
de subgectes dels llochs vaccants de deputats
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des de 31 de maig pròxim passat fins lo die present, còpia de la qual és assí cusida, signada de
lletra C.
En aquest mateix die me han ordenat a mi, scrivà
major del General, cusís en lo present dietari una
fe de la pocessió del molt il·lustre y reverent senyor fra don Benet de Salazar, bisbe de Barcelona, de son bisbat, la qual és signada de lletra D.
Divendres, a XVI. en aquest die ha fet relació lo
doctor Francisco Montaner, extret lo ofici de
síndich del General de Catalunya, de com per
orde de loa //413r // il·lustre consistori ha entregat a sa excel·lència lo recado en escrits que·s
signat de lletra E. Al qual ha respost que no era
de sa intensió innovar cosa en prejudici del disposat en capítols de Cort y de la real reserva de
sa magestat. Y per dit effecte entregave al doctor Bernardino de Puig, jutge de la Regia Cort,
que·s trobave present, lo sobredit recado, per a
què enviàs a sercar lo doctor Miquel Sanahuja y
li digués que no era esta sa intenció acceptar la
renunciació havia proposat fer lo doctor Francisco Maresma del lloch de ohidor real de Barcelona, per no ser feta ab la deguda forma y observansa de la casa de la Deputació.
En aquest mateix die ha fet relació lo síndich de
que per orde de ses senyories havia donat recado al magnífich doctor Bernardino de Puig, jutge de la règia cort, dient-li que suposat sa excel·lència li havie donat orde de enviar a cercar
lo doctor Miquel Sanahuja fos servit de executar-lo quant antes, per quant los molt il·lustres
insiculadors anaven acabant la insiculació. Y si
aquella fora acabada quant se fes y permetés la
renunciació que·s dèia volia fer lo doctor Francisco Maresma serà ocasionar excessius gastos
per haver-se de haver nous insiculadors. Al que
respongué ho faria ab gran gust. Com en effecte, encontinent que eran algunas nou horas de
la nit, lo envià a cercar per son criat.
En aquest mateix die, per medi del síndich del
General, han enviat ses senyories al excel·lentíssim senyor llochtinent general una proposició
de subgectes per la provisió de un lloch de deputat ecclessiàstich del capítol de Tortosa que
vaca per renunciació en mà y poder de sa excel·lència feta per // 413v // lo legítim procurador de mossèn Joan Pagès y de Vallgornera,
claustrer y canonge de dita iglésia, la qual proposició és assí cusida, signada de lletra F.
Disapte, a XVII. En aquest die me han ordenat
ses senyories a mi, scrivà major del General, cua. a continuació quatre documents transcrits a l’Apèndix 3,
pàgs. 1559-1560.
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sís en lo present dietari tres decrets del excel·lentíssim seyor llochtinent y capità general
que han rebut lo die present: ab lo un insicula lo
lloch de deputat ecclessiàstich del capítol de
Tortosa que vacca per renunciació de mossèn
Joan Pagès y de Vallgornera, prior, claustrer y
canonge de dita iglésia; ab lo altre dispensa que
dos nobles sien insiculats com a mossèn y ensecula un lloch de ohidors militars; y ab lo altre
insecula dos lochs vaccants de ohidor real, lo un
de Barcelona y lo altre de Girona, com més llargament dits decrets és de véurer, los quals són
assí cusits, signats de números 1, 2, 3.
En aquest mateix die me han ordenat ses senyories a mi, escribà major del General, cusís en lo
present dietari un paper que·ls és estat remès
per part dels molt il·lustres senyors de la Novena de insiculadors que estaba junta en la present
casa de la Deputació, y per medi del magnífich
promovedor, ab altre inclús que diuen ésser fet
per los magnífichs assessors ordinaris y advocat
fiscal del General y dita present casa de la Diputació, ab lo qual dóna notícia a ses senyories
com han inebilitat per ésser inseculats las personas de mossèn Joseph de Millàs y de mossèn Joseph Marcha // 414r // y Mir, per faltar-los las
qualitats necessàrias per ésser insiculats. Y així
mateix, la persona de mossèn Joseph Aguilar y
de Oluja, per no haver tingut effecte la dita insiculació de dit mossèn Joseph Millàs de Millàs,
per no vacar lo lloch de ohidor militar que ocupa dit de Millàs, en que anave proposat dit de
Aguilar y Oluja. Com totas estas cosas són més
llargament de véurer ab los dalt dits dos papers,
que són signats de lletras A y B.
En aquest mateix die, inseguint la dita inabilitació, han enviat ses senyories, per medi del
síndich del General, al excel·lentíssim senyorllochtinent y capità general la proposició
de subgectes per la provisió dels llochs vaccants
de deputats y ohidors, que·s assí cusida, signada de lletra C.
En aquest mateix die me han ordenat ses senyories a mi, scrivà major del General, cusís en lo
present dietari quatre decrets del excel·lentíssim
senyor llochtinent general en virtut dels quals
dispensa que quatre nobles puguen ésser insiculats com a mossèn, com en dits decrets és més
llargament contengut, los quals són assí cusits,
signats de números 4, 5, 6 y 7.
En aquest mateix die ha fet relació lo síndich del
General que per orde del molt il·lustre consistori aportà recado a sa excel·lència, que eran cerca
a. a continuació dotze document transcrits a l’Apèndix 3,
pàgs. 1560-1566.
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de las vuyt horas de la tarda, dient-li que ses senyories no havian tingut encara notícia de la renunciació quie·s // 414v // dèia volia fer lo doctor Francisco Mavernia de un lloch de ohidor
real de Barcelona, y que los insiculadors acabaven de insicular aquella nit, per lo que posaven a
la consideració de sa excel·lència que si dita renunciació se admetia finida la inseculació fora
ocasionar excessius gastos, per haver-ne de
tràurer nous inseculadors. Y que axí esperavan
de sa grandesa no admetria semblant renunciació finida la insaculació, que se estave acabant.
Al que respongué sa excel·lència que ho faria,
suposat no se era feta en son degut temps.
Diumenge, a XVIII. En aquest die, a las sinch
horas de la tarda, hi hagué brassos en la present
casa de la Deputació per a fer extracció de nou
personas per habilitadors, tres de casa estament,
ço és, ecclessiàstich, militar y real, conforme disposició de capítols de Cort per habilitar las personas que poden ser insiculadas a deputats y
ohidors de comptes. Y serviren de brassos los
testimonis que foren los següents:
Per lo estament ecclessiàstich, los senyors: don
Ignasi Bru, canonge de Barcelona, mossèn
Francisco Senjust, canonge de Urgell, fra don
Gaspar Reart, del orde de Sant Joan. Per lo estament militar, los senyors: don Joseph Falcó,
mossèn Joseph Sauleda, mossèn Gerònim de
Olzina. // 415r // Per lo estament real, los senyors: lo doctor micer Rafel Texidor y Ferrer,
ciutedà honrat de Barcelona, lo doctor micer
Balthesar y Roure, lo doctor micer Balthesar
Prous.
E seguidament, en presència de dits braços, ses
senyories, estant asentats en sas cadiras consistorialment, ab sas insígnias de domàs carmesí ab
lo escut de plata ab las armas del General, feren
extracció de nou personas, tres de cada estament, ecclessiàstich, militar y real, en habilitadors, ço és, per lo estament ecclessiàstich, los
senyors: lo doctor Anthon Sala y Cudina, canonge de Vich, fra Francisco Ballero, del orde
de Sant Benet, lo doctor Pau Reig, canonge de
Barcelona. Per lo estament militar, los senyors:
mossèn Erasma de Lana y Fontanet, mossèn
Lluís Soler, mossèn Pau Aquiles. Per lo estament real, los senyors: mossèn Ignasi Ximenis y
Codina, lo mossèn Rafel Texidor y Ferrer, mestre Jordi Carrera.
Dilluns, a XVIIII. En aquest die, a las deu horas
de la matinada, se // 415v // ajuntaren en la present casa los trasdits senyors habilitadors per a
fer habilitació dels que poden concórrer en la
extracció fahedora lo die de 22 del corrent de
deputats y ohidors de comptes. Y han jurat a

Nostre Senyor Déu y als seus sants quatre Evangelis que se hauran bé y llealment en lo exercici
de dita habilitació. Y després de haver feta la solita y acostumada protesta los militars y reals en
lo modo de açentar-se, ohiren sentència de excomunicació, del thenor següent:

En aquest mateix die me han ordenat ses senyories a mi, scrivà major del General, cusís en lo
present dietari dos certificatòries de Balthesar
Oriol y Marcer, scrivà de manament, llochtinent de protonotari, ab las quals certifica com
lo reverent en Christo pare y amat conceller de
sa magestat, don Juan Batista Desbosch, modern bisbe de Urgell, ha prestat lo sòlit jurament de fidelitat lo die de 8 del mes de juny del
any 1682, com més llargament en dita certificatòria és de véurer, que·s assí cusida, signada
de lletra C. Y així mateix, com fra don Miquel
Molina, modern bisbe de Lleyda, per medi de
son legítim procurador, ha prestat lo sòlit jurament de fidelitat lo die de 24 del mes de setembre de dit any 1682, la qual és assí cusida, signada de lletra D.

«Nos, don Ludovicus a Josa, archidiaconus Beata
Maria de Mari et canonicus Santa Sedis Barchinone, officialis et vicarius Generalis pro il·lustrissimo et reverendissimo Barchinonensis episcopo,
monemos vos, admodum illustres dominos: doctorem Paulum Reig, canonicum Sedis Barchinone,
doctorem Anthonium Sala et Cudina, canonicum Sedis Vicensi, et fray Franciscum de Bellero,
dispenserium realem in conventus Beata Maria
de Ripoll, ordinis divi Benedicti, pro estamento
ecclessiastico; Erasmum de Lana et Fontanet, Ludovicum Soler et Paulum Aquiles, pro estamento
militari; Ignacium Ximenes et Codina, civem
honoratum Barchinona, doctorem Raphaelem
Texidor et Ferrer, civem honoratum Barchinona,
et Georgium Carrera, medicina doctorem, pro estamento regali, habilitatores iuxta formam capitulo 85 nove reformationis extractos, quam et
bene et legaliter vos habeatis in exercicio vestra
habilitacionis facienda de his qui concurrere possuit vel non in deputatos et auditores computorum euisdem Generalis in extraccionem facienda
iuxta Deum et conciencias vestras, et pro his auditis excomunicacionis sentenciam quam in vos et
quemlibet vestrum contrafacientem seu contrafacientes trina canonica monicionea // 416r // premissa fecimus et promulgamus in his scriptis.»
En aquest mateix die lo magnífich Joseph Calver, en quiscun dret doctor, constituhit personalment en lo consistori de ses senyories com a
procurador de Joseph Benavent, ciutedà honrrat de Barcelona, tauler del General de la vila
de Monrroig, col·lecta de Tarragona, com de sa
procura consta ab acte rebut en poder de Thomàs Ribes, notari públic de Tarragona, als 29
de maig proppassat, la qual és assí cusida, signada de lletra A, en dit nom, ha renunciat lo dit
offici de tauler del General de dita vila de Monrroig en mà y poder de ses senyories pure y líberament. E ses senyories, restant certificats que
lo dit Joseph de Benavent no era debitor al General, com de la certificatòria del magnífich racional de la present casa consta, la qual és assí
cusida, signada de lletra B, han acceptat la dita
renunciació si y en quant per capítols y actes de
Cort los és lícit y permès. Essent presents per
testimonis Pau Sayol y Francesch Païssa, verguers de ses senyories.

En aquest mateix die ha fet relació lo síndich
que per orde de ses senyories // 416v // ha donat
recado als molt il·lustres senyors concellers de la
present ciutat dient que per quant ses senyories,
ab la Novena dels habilitadors, estaven habilitant las personas insaculadas per fer la extracció
dels deputats y ohidors en lo die de Santa Madalena, importava que los officials de la taula y
banch de la present ciutat acudissen a sos respective officis matí y tarda per acceptar los depòsits dels que serian debitors a la Generalitat y
assentar aquell al va y ve per poder-los donar
crèdit lo racional de la casa. Suplicaven a ses senyories fossen servits manar a dits officials asistescan ab la conformitat havian acostumat en
los demés anys de extracció de deputats y ohidors, al que respongueren que servirian ab gran
gust a ses senyories.
Dimars, a XX. En aquest die, constituhits personalment en lo consistori de ses senyories, lo
doctor en medicina Jacinto Blanch y Honofre
Estalella, cirurgià, mitjensant jurament, han fet
relació com Vicens Gil, jove fuster, està detingut en lo llit de una ferida té al cap, la qual per
ser gran en la part que és y feta ab instrument
contundent podria haver·i fractura de crànio, de
tal manera que podria sobrevenir accidents que
podrian causar-li la mort. Y respecte del temps
és la cura duradora, com més llargament és de
véurer de la relació en escrits de dits doctor Jacinto Blanch y Honofre Estalella, que·s assí cusida, signada de lletra E.a
417r
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Dimecres, a XXI. En aquest die, per medi del
doctor Antoni Sala y Cudina, canonge de la
Santa Iglésia de Vich, y mossèn Lluís Soler, habilitadors extrets per la inhabilitació de las personas insaculadas en deputats y ohidors per la
a. a continuació un memorial i una certificació transcrites a
l’Apèndix 3, pàgs. 1567-1569.
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extracció de pròxim fahedora, fon reportat al
excel·lentísism senyor llochtinent y capità general de sa magestat, que déu guarde, lo memorial
de las personas inhabilitadas per ses senyories y
senyors de la Novena, juntament ab un vot fet
per los magnífichs assessors, advocat fiscal ordinaris de la present casa y consulents aplicats
acerca de la inhabilitació de un subgecte enseculat en deputat real de Barcelona. Lo qual memorial y vot és tot assí cusit, signat de lletras A y
B, suplicant a sa excel·lència lo breu despaig per
a què se puga passar a la extracció de deputats y
ohidors. E poch aprés, tornats que són estats los
dits senyors habilitadors, han fet relació que sa
excel·lència havia fet de resposta que procuraria
a despetxar tant prest com fos possible lo dit
memorial per a què se pugués passar avant a dita
extracció ses senyories demanaven.

y Cruïlles, mossèn Gabriel de Olzina y Vilanova, mossèn Joseph Sauleda. Per lo estament
real, los senyors: lo doctor micer Olaguer Gerònim Timbiní, lo doctor micer Rafel Texidor y
Ferrer, lo doctor Jaume Pujades.
Y així mateix, en la sòlita y acostumada forma
foren extrets los següents:
Deputat ecclessiàstich: fra don Balthasar Montaner, pabordre de Berga, del orde de Sant Benet.
Deputat militar: don Anton de Camporrells, del
hàbit de Sant Joan de la Espasa.
Deputat real: mossèn Joseph Melich, ciutedà
honrrat de Barcelona.
E feta la sobradita extracció, essent ja serca de la
una hora, se desgregà lo dit acte. Y després, a las
sinch horas de la tarda, // 418v // se tornaren
juntar ses senyories y testimonis sobredits. Y en
lo terraplè dels tarongers, com és acostumat, se
feu extracció de ohidor de comptes per al dit
trienni 1683, segons la sobredita forma del capítol de extraccions. Y foren extrets, ço és, en
ohidor ecclessiàstich fra Francisco Mongay, pabordre major del convent de Sant Cugat del
Vallès, del ordre de Sant Benet; ohidor militar
mossèn Pere Cartellà y Desbosch; ohidor real
mossèn Honofre Cartes, de la ciutat de Tortosa.

En aquest mateix die, havent ses senyories enviat Pau Sayol, altre dels verguers de ses senyories, en casa de Balthesar Oriol y Marcer, secretari de la província, a effecte de que fos servit
quant antes, per ser la hora ja tarda, despatxar lo
decret en orde a les personas inhabilitadas, lo
qual decret fou per dit Balthasar Oriol entregat
a dit Pau Sayol, a fi y effecte que //417v // aquell
fos entregat a ses senyories, com en effecte fou
per Pau Sayol entregat. Lo qual és assí cusit, signat de lletra C. Y és estat llegit a ses senyories y
senyors de la Novena de habilitadors per mi,
scrivà major del General. Y encontinent, després de la obsculació és estada donada a dits senyors de la Novena per don Lluís de Josa, oficial, y vicari general, és estat clos lo acte de dita
habilitació, que seria entre las nou y deu horas
de la nit.
Dijous, a XXXII. En aquest die, a las deu horas de
la matinada, després de haver ohit missas, ses senyories consistorialment, ab las insignias de domàs carmesí ab lo escut del General, ab verguers
y massas, portant lo un verguer lo llibre de la
Ànima sens portar massa per anar embrassat ab
lo dit llibre, són passats ses senyories en la sala
de Sant Jordi de la present casa a hont estava parada la taula llarga per a fer la extracció de deputats, y fent dita extracció segons forma del capítol de extraccions per al trienni que comenserà
lo primer die del mes de agost primervinent del
present y corrent any 1683. Y serviren de testimonis los següents, ço és: per lo estament ecclessiàstich los senyors lo doctor Antoni Sala y
Codina, canonge de Vicha, // 418r // lo doctor
fra Diego de Olsina y Vilanova, sacristà de Sant
Pau del orde de Sant Benet, lo doctor y canonge de Barcelona Joseph Ramon. Per lo estament militar, los senyors: don Bernat Aymerich

Divendres, a XXIII. En aquest die, ses senyories,
consistorialment, ab verguers y massas, anant ab
cotxes, són baxats a la Llotja del mar de la present ciutat per a fer arrendament de la Bolla de
Barcelona y drets de General y altres Bollas foranas que no estaven arrendades.
419r
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Dimars, a XXVII. En aquest die, a las deu hores
de la matinada, se ajuntaren ses senyories en la
Sala dels Reys de la present casa, ab sas insignias
de domàs carmesí ab lo escut de plata de las armas del General, y han feta extracció, segons
forma de real decret dels officis, de altre dels assessors de la present casa en lloch y per acabament del doctor Francisco Guitart, de la ciutat
de Gerona. Y és estat extret a sort de rodolí lo
doctor don Daniel Sayol, canonge de la Seu de
Barcelona.
Dimecres, a XXVIII. En aquest die Jacinto Morató, altre dels verguers de ses senyories, és baxat
a la Llotja del mar de la present ciutat, de orde
de dits molt il·lustres senyors, per a què digués
als corredors del General conminassen en encantar los drets del General, Bolla de // 419v //
Barcelona y altres Bollas foranas que no estaven
encantadas, del que ha fet relació dit Morató.

En aquest mateix die hi ha hagut junta de personas dels tres estaments a la present casa, convidats primer per orde de ses senyories. Y vingueren las personas següents, ço és, per lo
estament ecclessiàstichs, los senyors: don Lluís
de Josa, ardiaca de Santa Maria del Mar y canonge de la Santa Iglésia de Barcelona, lo doctor don Ramon Sans, canonge de dita iglésia,
don Anton Sayol, també canonge de dita iglésia. Per lo estament militar, los senyors, mossèn
Francisco Senjust y Pagès, donzell, don Bernat
de Aymerich y Cruïlles, don Narcís Descallar.
Per lo estament real, los senyors: mossèn Jaume
Falguera, major, lo doctor Joseph Costa, mossèn Joan Llinàs, tots ciutedans honrats de Barcelona.

ab lo privilegi de las insignias de sobrechalendat.

Als quals, per orde de ses senyories, fonch entregada, llegida primer per mi, scrivà major del
General, la proposició avall escrita y següent:

Y perquè la forma que se obervarà en aquest
acte de jurament apar ha de ser regla, per lo que
se haurà de observar de aquí al devant, desitjant
nosaltres obrar en lo que sie més decorós a la
dignitat de nostres càrrechs, nos ha aparegut
esta matèria digne de participar-la y consultar-la
ab personas de la prudència de vostra senyoria,
per a que de son concells de vostra senyoria pugam affiansar lo major acert en la resolució.

«Molt il·lustre senyor.
Ab real privilegi despedit ab la deguda forma de
Cancelleria, dada en Madrit a quatre del mes de
mars del corrent any 1683, //420r // la magestat
del rey, nostre senyor, Déu lo guarde, fou servit
concedir als deputats y ohidors de comptes del
General de Catalunya que ara són y per temps
seran, que en tots los actes, axí públichs com
privats, y axí junts com separats, pugan usar las
bandas de domàs carmesí ab lo escut del General com a insígnias de sa representació. Y com
ara de pròxim se hage de offerir lo acte del jurament dels deputats y ohidors novament elegits
per al trienni pròxim vinent, en què, segons lo
estil, havem de concórrer nosaltres, acompanyant-los a la iglésia cathedral per a ohir la missa
del Esperit Sant y tornar a la present casa de la
Deputació, a hont dits nous deputats y ohidors
han de prestar son jurament, difficultam del ús
de ditas insignias en aquest acte per los reparos
següents:
Primerament, no portar ditas insígnias uns ni altres ço és, vells ni nous consistorials, nos fa dificultat perquè en un acte públich y tant senyalat
com aquest seria molt notable no usar de la gràsia que ab tot affecte ha sempre procurat alcansar lo consistori ab repetidas súplicas a sa magestat de tants triennis a esta part y que és tant
presiable per la auctoritat y lustre que·s resulta
al consistori y Principat.
Portar estas insignies uns y altres, ço és, vells y
nous consistorials, nos fa un gran reparo perquè
los consistorials nous antes de prestar son jurament no exercexen ningun acte del offici de Deputats y ohidors ni usan las perrogativas de portar massa, y així difficultam vingan compresos
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Lo portar las insignias en aquest acte nosaltres,
no portant-las los nous consistorials, nos hapar
també digne de reparo perquè trobam estilat
que si bé al anar de la present casa a la iglésia
cathedral los consistorials vells se posan a la mà
dreta y los nous // 420v // a la mà esquerra, però
després de haver ohida missa, al tornar de dita
Cathedral a la present casa, y axí antes de prestar
lo jurament, se posan los consistorials nous a la
mà dreta y los vells a la mà esquerra, y apareixeria de conformitat véurer a un temps comparible ab la inferioritat un lloch la auctoritat de la
representació.

E los dits senyors de la junta, després de haver
molt premeditat lo sobredit, han resolt que no
podan escusar de portar las insígnias los consistorials vells, puix encara real y actualment conservan lo caràcter de consistorials, y que no las
deven portar los consistorials nous, puix encara
no són sinó elets, fins a tant que han prestat son
jurament, y en aquexa conformitat tampoch no
usan de la perrogativa de portar massa. En
quant, emperò, al anar a mà dreta al tornar de la
iglésia major a la Deputació los nous consistorials, si bé se creu que és una consuetut que se és
introduhida per abús y corrupte y que és una
gran improprietat puix no tenen major caràcter
a la tornada del que tenian en la anada, en que
los consistorials vells van a la mà dreta, y en la
missa offerexen primer los consistorials vells
que no los nous y se’ls dóna axí mateix la pau
primer que no als nous, de hont conservan la
precedència, y al ser tornats a la // 421r // Diputació tornan los dits consistorials vells a precehir
als nous, puix estan los vells als banchs de la part
dreta y los nous als banchs de la part esquerra en
lo acte del jurament, y que apareixeria una gran
diformitat e indecència véurer los consistorials
ab las insígnias a la mà esquerra dels que no las
portan, ab tot perquè la consuetut y observansa
en los estils de la present casa de la Deputació té
gran força. Y que si los nous consistorials volian
firmar-se en ella podrian preténdrer ser conservats en aquella, que per ço ses senyories participen esta matèria als senyors consistorials nous,
posant-los en consideració las rahons que con-
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duexen a obligar-los a que cedescan la mà dreta
als consistorials vells a la tornada de la iglésia
major, perquè reste corregit aquell abús y se escusa la indecència. Però que, si no volan çedirla, los concerveran en aquella consuetut, esperant que precehint los consistorials ab tanta
orbanitat no dexan los senyors consistorials
nous a condecendir ab cosa que és tant conforme a la rahó.
E després ses senyories, conformant-sea ab lo
consell donat per dits senyors, han passat a fer
nominació de dos personas de dits senyors de la
Novena per a representar a frab don Balthesar
Montaner, novament extret en diputat ecclessiàstich, lo sobredit. Com en effecte anomenaren a don Lluís de Josa y don Narcís Descallar.
Dijous, a XXVIIII. En aquest die me han ordenat
ses senyories a mi, scrivà major del General de
Catalunya, cusís en lo present dietari un transumto de una sentència de declaració de dupte
feta per las // 421v // tres salas contra lo excel·lentíssim senyor duch de Cessa y Bahena,
llochtinent y capità General del present Principat, y Josep Baÿlo y Reguer, veguer de Barcelona. Y altres acerca de alguns grans se havian segrastat a don Francisco de Monserrat y Vives, lo
qual és assí cusit, signat de lletra A.
Divendres, a XXX. En aquest die lo il·lustre senyor ohidor real és baxat a la Llotja del mar de la
present ciutat y s’és conferit en lo aposento del
receptor dels fraus de aquella a effecte de véurer
los fraus se havian comesos en lo present y corrent mes de juliol. Y se han trobats los següents:
Primo, un gionet de moqueals vert y vermell
après de casa Pere Font, torsedor de seda.
Ítem, unas faldillas de pel de camell retort, color
de cercio, apresas de casa mestre Pau Illa, sastre.
En aquest mateix die, convinguts en lo consistori de ses senyories los sobredits don Lluís de
Josa y don Narcís Descallar, cridats per ses senyories a effecte de reportar la deliberació presa
per ses senyories inseguint lo parer de las personas dels tres estaments en jornada de vint-yvuyt del corrent, los quals han tornat la resposta
los havia fet dit senyor fra don Balthesar Montaner, dient que havia consultat la proposició de
ses senyories ab sos companys, y que no essent
perrogativa dels deputats y ohidors novament
extretsc // 422r // lo tornar a mà dreta dels deputats vells dende la iglésia major fins a la present
a. conformant-se ... senyors interlineat al marge esquerre.
b. fra ... ecclessiàstich interlineat al marge esquerre.
c. a continuació una sentència de declaració de dubte transcrita a l’Apèndix 3, pàg. 1570.
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casa apareixia podrian culpar-los si la cedian y
que axí tenian per indispensable lo cedir a ella,
encara que consideraven sa estat per abús la introducció. Y que en quant a la disonància podria causar lo véurer a la mà esquerra a ses senyories ab las insignias de sa representació
apareixia podria levar-se ab hu de dos medis, los
quals han pregat a dits senyors los pasassen en
consideració de ses senyories, o que ses senyories se abstinguessen de usar las bandas en dit
acte o que convinguessen en que las portassen
uns y altres, és a saber, ses senyories y dits senyors deputats novament extrets. E ses senyories han respost que·u tractarian en consistori y
pendrian la resolució.
En aquest mateix die hi ha agut junta de personas dels tres estaments a la present casa, convidats primer per orde de ses senyories. Y vingueren las personas següents, ço és, per lo estament
ecclessiàstich, los senyors: don Lluís de Josa, ardiaca de Santa Maria de la Mar y canonge de la
Seu de Barcelona, lo doctor don Ramon Sans,
canonge de dita iglésia, don Anton Sayol, canonge de dita iglésia. Per lo estament militar,
los senyors: Francisco Sanjust y Pagès, donzell,
don Bernat de Aymerich y Cruÿlles, don Narcís
Descallar. Per lo estament real, los senyors: Jaume Falguera, // 422v // lo doctor Joseph Costa,
Joan Llinàs, tots ciutedans honrrats de Barcelona.
Als quals, per orde de ses senyories, fonch entregada, llegida primer per mi, scrivà major del
General, la proposició avall escrita y del tenor
següent:
«Molt il·lustre senyor.
En conformitat del què vostra senyoria fou servit aconsellar-nos lo die de antes de ahir suplicarem als senyors don Lluís de Josa y don Henrich
Descallar fossen servits de nostra part participar
al senyor don Balthesar de Montaner, novament extret y elet en deputat ecclessiàstich per
al trienni pròxim vinent, nostra resolució, que
fou la que contenia lo consell de vostra senyoria. Y havent-nos fet manar estos senyors de
executar esta commissió y cobrada resposta de
dit senyor don Balthesar, qui la havia ja consultada ab los demés senyors deputats y oÿdors
elets, sos companys, nos han referit que la resposta de aquells senyors era que si bé consideraven que seria per abús introduhida la consuetut
de portar la mà dreta los consistorials nous a la
tornada de la Catredral, però que, essent consuetut immemorial, apar podrian ser increpats
de variar-la, y que axí entenian que nosaltres los
conservariam en aquella.

Y per quant no·s podia negar que seria disonànsia lo véurer a la mà esquerra als consistorials que
portarian las insígnias, que en alguna manera realsan y animan la representació, suplicaven a dits
senyors fossen servits posar en nostra consideració dos medis per evitar aquella diformitat, lo
hu, si tindria gran inconvenient dexar // 423r //
nosaltres de portar las insígnias en aquell acte,
puix lo privilegi de portar-las no parexia volgués
obligar a portar-las necessariament en tots los
actes, sino que era facultatiu; lo altre era si podian també portar los nous consistorials ditas insignias en consideració que encara que solament
elets, estan tant pròxims y immediats y ja en
camí del últim compliment de consistorials.
Y havent nosaltres ponderada esta proposició
nos ha paregut ser molt de nostra obligació lo
consultar-la ab vostra senyoria, que ab tanta discreció sebrà aconsellar-nos lo fahedor.»
E los dits senyors de la junta, després de oÿda
dita proposició y haver mitg premeditat lo contengut en ella, foren de vot y parer que devian
ses senyories tornar resposta a dits senyors deputats y oÿdors novament elets, dient estaven resolt lo die antes de aÿr, ço és, de aportar las insígnias usant de la facultat a ses senyories concedida
per la magestat del rey, nostre senyor, que Déu
guarde, y continuar la formalitat que fns ara se
ha tingut al tornar de la iglésia major. Y que en
quant al que proposan de aportar també las insígnias dits senyors deputats y ohidors elets no
podan ses senyories resòldrer ni convenir que las
pugan portar, per no trobar en lo real privilegi
en tant sia que concernesca a dita facultat. Y que
la interpretació de reals privilegis ne tenen facultat de explicar-la ses senyories, antes bé, apareixent no venir compresos en dita concessió dits
senyors deputats y ohidors elets en las que las
usassen tindrian obligació ses senyories de prestar de son discerniment, sinó és que sa magestat
declaràs que dita facultat de usar ditas insígnias
se extenia a dits deputats y ohidors elets. E després ses senyories, conformant-se ab lo consell
donat per dits senyors, han passat a fer nominació de dos personas de dits senyors de la Novena
per a representar fra don Balthezar // 423v //
Montaner, novament extret en deputat ecclessiàstich, lo sobredit, com en effecte anomenaven
a don Lluís de Josa y don Narcís Descallar.
En aquest mateix die ha faltat en lo consistori
de ses senyories lo il·lustre senyor deputat ecclessiàstich, per sa indisposició.
Dissapte, a XXXI. En aquest die los il·lustres senyors don Joan Amat y Despalau, en la ciutat de
Barcelona populat, Joan Batista Perpinyà, ciutedà honrat de Gerona, deputats del General
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del principat de Catalunya, y fra Francisco de
Ferrer, prior de Sant Cugat del Vallès, ohidor
ecclessiàstich en lloch del doctor fra Joseph Sastre y Prats, abat de Sant Pere y Sant Pau del
Camp de Barcelona, y del present deputat ecclessiàstich, per rahó de estar en lo llit, desganat
dit senyor Joseph Sastre y Prats, firman àpocha
al reverent Barthomeu Bover, prevere, doctor
en lleys, en la iglésia parrochial de Sant Miquel
de la present ciutat de Barcelona beneficiat, a
Joan Ximenes y Quintana y a Joan Llinàs, ciutedà honrat de Barcelona, absent pagant, ço és,
dit Bover per Rafel Calvaria, mercader, dit //
424r // Ximenes per Rafel Guinart, cavaller, y dit
Llinàs, per Pau Rossell, ciutedà honrat de Barcelona, fermanses del arrendament de la Bolla
de Barcelona y sa col·lecta que fins al derrer de
juny pròxim passat que en lo modo avall escrit y
en la forma sots la cessió avall escrita las han donadas y pagadas 3.600 lliures, moneda barcelonesa. Y són, ço és, dit Bover 600 lliures, dit Ximenes 2.000 lliures, y dit Llinàs 1.000 lliures.
Las quals han pagades de diners seus propris y a
bon compte de las quinsenadas del preu de dit
arrendament de dita Bolla. Lo modo de la paga
és que aquellas confessan haver hagudas y rebudas dels sobredits Bover, Ximenes y Llinàs ab
tres pòlissas per lo banch fetas sots jornada de
13 de juny proppassat. Y axí no sols firman la
present àpocha però encara sens evicció alguna
donan y cedexen dits senyors deputats als sobredits Bover, Ximenis y Llinàs tots los drets y
accions que dits senyors deputats tenian antes
de dita solució per a què dits senyors deputats
tenian antes de dita solució, per a que en virtut
de dita cessió pugan los dits recobrar dita quantitat dels sobredits y altres qualsevols personas a
ditas cosas tingudas y obligadas.
Testes firma dictorum domni Joannis Amat et
Despalau et Joannis Baptista Perpinya sunt Paulus Sayol, flassaderius, et Franciscus Paissa, lana
parator, cives Barchinone.»
En aquest mateix die dits molt il·lustres senyors
diputats ferman àpoca als reverents Jaume Camprodon, prevera, en la iglésia parrochial de Santa
Maria del Mar residint, Barthomeu //424v // Bover, prevere, doctor en drets y beneficiat en la
iglésia de Sant Miquel de la present ciutat, Joan
Ximenes y Joan Llinàs, ciutedans honrrats de
Barcelona, absents, pagant per Rafel Guinart,
cavaller, altra de las fermansas de la Bolla de Barcelona y sa col·lecta, per rahó del arrendament
de dita Bolla que finí al darrer de jener proppassat, consta en lo modo avall scrit y sots la cessió
avall escrita los han donadas y pagadas 4.000
lliures, moneda barcelonesa. Y dites són per
semblants que dit Rafel Guinart n·i prometé donar y pagar a dits molt il·lustres senyors deputats
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ab acte rebut en poder del scrivà major del General de Catalunya a 13 de juny proppassat y per
las causas y rahons en dit acte contengudas, la
qual obligació ab la present àpocha cancel·lan y
anul·lan ita est taliter, et cetera. Lo modo de la
paga és que aquellas confessan haver rebudas
dels sobredits y de dit Camprodon 4.000 lliures
pagant de diners de la col·lecta de dita Bolla com
a receptor que era de dita Bolla ab quatre polissas quiscuna de 1.000 lliures fetas per lo banch
de la present ciutat de Barcelona, sots jornada de
9, 17 y 24 del corrent mes de juliol; dit Bover
2000 lliures, pagant de diners propris seus, ab
poder per lo banch a 30 de dit mes de juliol; dit
Llinàs 200 lliures, pagant de diners propris seus
ab pòlissa per lo banch per lo die present; y de
dit Joan Ximenes 55 lliures, pagant de diners
seus propris y ab pòlissa per dit banch feta lo die
present. Y així, no sols firman la present àpocha
però encara sens excepció alguna donan y cedexen dits senyors deputats dels sobrecullidors y
los drets y pensions que dits senyors diputats tenien antes d’ells de dita solució per a què en virtut de dita cessió pugan los dits levantar dita
quantitat dels sobredits y de altres qualsevols
pensions per ditas cosas tingudas y obligadas.
Testes sunt Paulus Sayol, flassaderius, et Franciscus //425r // Paissa, lana parator, cives Barcelone.
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En aquest mateix die Pau Sayol, altre dels verguers de ses senyories, ha fet relació com ere
anat per orde de ses senyories ab un recaudo al
molt il·lustre senyor don Anton de Camporrells, novament extret en deputat militar, dientli si ere servit lo die de demà de venir a prestar lo
sòlit y acostumat jurament en companyia dels
demés sos companys, a que ha respost que, trobant-se novament eligit per la magestat, Déu lo
guarde, en altre dels consellers del consell de
hasienda, havie donat part a sa magestat de la
dita extracció y que en tenir la resposta darie
avís axí si jurave o si se haurie de passar a extracció de altre subjecte per al dit càrrech de deputat militar en son lloch.
En aquest mateix die, Francesch Paÿssa, altre
dels verguers de ses senyories, ha fet relació com
per orde de ses senyories se era conferit en las
casa dels proms de la confraria dels valers de la
present ciutat, qui són Joan Sanfí y talis Font, a
fi y effecte de presentar-los una intima a cada hu
dels dits, com en effecte las presentà, a les mullers de cada hu d’ells respective, a effecte de
una declaració de dupte feta per ses senyories y
magnífichs assessors y advocat fiscal de la present casa sobre si los valers venen compresos en
lo capítols 8, número 23, Corts 1547, en haver
de prestar lo jurament.

1683-1686

s.n.

1683
Jesús, Maria, Joseph.
Llibre dit dietari, trienny 1683, comensat al primer de agost de dit any 1683, essent deputats y
oÿdors de comptes del General del principat de
Catalunya los infrascrits y següents:
Deputat ecclesiàstich, lo doctor fra don Balthezar de Montaner, pabordre de Berga, del orde
de Sant Banet.
Deputat militar, mossèn Anton de Camporrells,
cavaller del hàbit de Sant Jaume de la Espasa.
Deputat real, mossèn Joseph Mèlich, ciutedà
honrrat de Barcelona.
Oÿdor ecclesiàstich, fra Francisco de Mongay,
pabordre mayor del convent de Sant Culgat del
Vallès, del orde de Sant Banet.
Oÿdor militar, mossèn Pere de Cartellà y Desbach.
Oÿdor real, mossèn Onofre Cartes, ciutedà de
la ciutat de Tortosa.

1r

Jesús, Maria, Joseph.

AGOST MDCLXXXIIIo.
Diumenge, al primer de agost de MDCLXXXIIIo.
En aquest die fou lo jurament dels senyors deputats y oÿdors en la forma acostumada y següent, entre las nou y las deu oras de la matinada arribaren en la present casa de la Diputasió
los senyors deputats y oÿdors que acabaven, y
se’n entraren en lo concistori. Vingueren també
los magnífichs assessors y advocat fiscal y, encontinent de estar junts, donaren orde ses senyories als verguers del concistori que anassen a
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avisar los senyors deputats novament extrets,
cada hu respective los de son estament, per a venir a prestar son jurament. Vingueren los dits
senyors deputats novament extrets serca las
onse oras en la forma següent: primer lo senyor
oÿdor real, després lo militar, seguidament lo
ecclesiàstich, y lo mateix orde servaren los senyors deputats, acceptat lo senyor deputat militar, que no vingué a jurar per trobar-se novament elegit conceller del Consell de Asienda de
sa magestat, Déu lo guarde, y aguardar llicènsia
de sa magestat per a acceptar. Vingueren dits
senyors deputats novament extrets en forma de
bras acompanyats, los ecclesiàstichs en lo mitg
de un // 1v // cavaller y ciutedà, los militars de
un ecclesiàstich y un ciutedà, y los reals de un
ecclesiàstich y un cavaller. Foren rebuts al cap
de la escala per los magnífichs assessors y advocat fiscal, cada hu respective com anaven venint
y, després de haver feta orasió a la capella petita,
que estave per dit effecte molt ben adornada,
se’n entraren en lo aposento a hont fan sa residènsia los dits magnífichs assessors y advocat
fiscal, dit lo concistori vell. Y, havent tingut notícia los dits senyors deputats que acabaven que
ja eran arribats los novament extrets, los enviaren un recaudo, per medi del síndich del General, dient-los si gustaven de anar a la capella de
Santa Eulària de la Seu de la present ciutat, com
ere acostumat, a oir la missa de Sperit Sant, a
que respongueren que sempre que ses senyories
fossen servits anirien. Y, feta relasió lo dit síndich de dita resposta a ses senyories, isqueren
del concistori los dits senyors deputats que acabaven, ço és, los senyors deputat real y oÿdors
tantsolament, per trobar-se desganat lo senyor
deputat ecclesiàstich, y no tenir company lo senyor deputat militar, concistorialment ab sas insígnias y verguers ab massas altas. Y, arribats devant la porta de dit aposento anomenat lo
concistori vell, ahont, com està dit, estaven
junts los senyors deputats novament extrets, se
detingueren, y encontinent isqueren y se ajuntaren los dits senyors deputats nous ab los que
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acabaven, ço és, lo senyor deputat real y oÿdors,
restant-se en la present casa los senyor deputat
ecclesiàstich nou per falta de company, posarense en la mà esquerra de dits senyors deputats
vells, anant sens las insígnias y, arribats a la dita
capella de Santa Eulària, se assentaren com venien; y, perquè los senyors deputats nous anaven a la mà esquerra, estigueren assentats a la
part del evangeli, y los vells estigueren assentats
a la part de la epístola, però al anar a offerir anaren primer los vells, y també los // 2r // fou donada la pau. Y, acabada la missa, se’n vingueren
en la present casa en la forma que·s trobaven,
anant los novament extrets a la mà dreta, y los
que acabaven a la esquerra. Y, arribats en la present casa, se’n entraren en la sala de Sant Jordi,
a hont estave parada una taula llarga, ab un cobritaula de domàs carmesí, y al cap de aquella
un missal, assentaren-se dits senyors deputats
en los banchs vanovats de vellut carmesí com
venien, y perquè los nous venien a la mà dreta
estigueren assentats a la mà esquerra, a hont s’i
trobave ja lo senyor deputat ecclesiàstich nou, y
los vells a la dreta; al cap de la taula estaven lo
molt reverent official y vicari general y lo veguer
de Barcelona ab sas cadiras, lo dit molt reverent
official a la mà dreta y lo escrivà major al cantó
de la taula, entre lo dit veguer de Barcelona y
deputat ecclesiàstich nou, publicant y llegint allí
lo acte de jurament. Y, fet lo dit jurament, y publicada sentència de excomunicació, y los llaycs
lo sagrament y homenatge acostumat en mà y
poder de dit regent la vegaria de Barcelona, y
acabat totalment lo dit jurament ab sa forma
demunt dita, los senyors deputats y ohidors
vells, aprés de haver entregat als nous las claus
del arxiu, se despediren precehint moltes cortesies, y se encaminaren los nous concistorialment
ab los verguers devant ab massas altas a la sala
del concistori, assentant-se quiscú de ells sota
del dosser a la cadira que li tocave, conforme sos
predecessors havian acostumat, y després de haver tractat algunas cosas que se offeriren, se disgregaren, anant-se’n cada hu en sa casa.
En aquest mateix die, obtinguda primer hora
per medi del síndich del General per a las sinch
de la tarda, anaren ses senyories concistorialment a peu ab sas insígnias y los verguers ab
massas, // 2v // acompanyats dels officials del
General, axí de la present casa com dels demés,
a visitar lo excel·lentíssim senyor lloctinent y capità general, donant-li, per orde del senyor deputat ecclesiàstich, las gràcias en nom de sa magestat de que los hagués anomenat per a ésser
enseculats en deputats y ohidors, offerint-se a
tot allò que fos del major servey de sa magestat
y benefici del Principat. Foren rebuts de sa excel·lència ab molta demonstració de contento, y
després de haver conversat un rato se despedi660

ren y se’n tornaren en la present casa, a la matexa forma que eren anats. Y al cap de un rato se
despediren y se’n tornaren en la present casa ab
la matexa forma que eren anats, y al cap de un
rato anaren de la matex amanera y ab lo mateix
acompanyament a visitar lo senyor bisbe de Barcelona y, per orga del dit senyor deputat ecclesiàstich se offeriren a sa senyoria en tot allò que
fos servit emplear lo concistori que fos de major
conveniència de sa senyoria y benefici de la present ciutat de Barcelona. Foren rebuts de dit senyor bisbe ab molts cumpliments y demonstració de contento, y després de haver conversat
un rato se despediren y se’n tornaren ab la matexa forma y acompanyament que eren anats en
la present casa de la Deputació.
Dilluns, a II. En aquest die, absent lo senyor deputat militar, que encara no ha jurat, entre las
vuyt y las nou horas de la nit, se féu extracció de
visitadors ab la forma acostumada, y conforma
disposa lo capítol primer del nou redrés del General de las Corts del any 1599, en lo terraplé
dels tarongers, en presència // 3r // de nou testimonis, que foren lo següents. Per lo estament
ecclesiàstich, los senyors don Ramon Sans, ardiaca y canonge de la Seu de Barcelona, fra
Francisco Balleró, del orde de Sant Benet, fra
don Joseph Bru, del orde de Sant Benet. Per lo
estament militar, los senyors don Lluís de Camporrells, del àbit de Sant Jaume de la Espasa,
mossèn Francisco Montaner y Çacosta, don
Gerònim Genevès. Per lo estament real, los senyors lo doctor Francisco Pinyana, lo doctor
Salvador Baró, lo doctor en medicina Pere Soler. Los quals testimonis, assentats, ço és, en
primer lloch los ecclesiàstichs y després los militars y reals, feren la protesta ordinària, y encontinent, en presència de dits braços, fonch per lo
escrivà major del General llegit lo dit capítol ab
alta veu. Y, llegit aquell, encontinent fonch feta
extracció, en la forma que se sol fer, de deputats
y ohidors, y foren extretst en visitadors del General los infrascrits y següents. Per lo estament
ecclesiàstich, los senyors lo doctor Antoni Sala y
Codina, canonge de Vich; fra Joseph Bonet,
abat de Serrateix; don Anton Sayol, canonge de
Barcelona. // 3v // Per lo estament militar, los
senyors mossèn Francisco de Orís, mossèn Joan
de Claresvalls, mossèn Francisco Descallar y
Oller. Per lo estament real, los senyors mossèn
Joan Batista Serra, misser Francisco Escorsell,
mestre Pau Fuster. E, seguidament, axí mateix
se féu extracció de las novas bolsas de assessor,
advocat fiscal, ajudant de assessor, ajudant de
advocat fiscal, escrivà major, ajudant primer y
segon de escrivà major, y procurador fiscal de la
visita del General del principat de Catalunya,
conforme lo orde y decret de sa magestat, en
què foren extrets per los officis dalt mensionats

per la visita, los següents, ço és, per assessor de
la visita, lo doctor Bonaventura Baçó. E, feta la
extracció de assessor de dita visita, se proseguí
en fer extracció de advocat fiscal per dita visita,
y fonch extret a sort de rodolí lo doctor Francisco Estalella. E, seguidament, se féu extracció de
ajudant de assessor per dita visita, y fonch extret
axí mateix a sort de rodolí lo doctor Thomàs Ribera. Y axí mateix se féu extracció de advocat
fiscal per dita visita, //4r // y fonch extret en sort
lo doctor Francisco Fornaguera. E, més, se féu
extracció de scrivà major de dita visita, y fonch
extret Francisco Cotxet. E axí mateix se féu extracció de ajudant primer y segon de scrivà major de dita visita, y foren: Jacinto Borràs; ajudant segon de dit escrivà major fonch extret
Joseph Ferrer. Y per lo procurador fiscal del General li fou posada excepció, dient non pot est
quia est visitandus. E, finalment, se féu extracció de procurador fiscal per dita extracció, y fou
extret a sort de rodolí mossèn Ignasi Meca y Villalba.
Dimars, a III. En aquest die Francesch Païssa, altre dels verguers de ses senyories, ha fet relació
en lo concistori de com lo die present, de orde
de ses senyories, se ere conferit en las casas del
doctor Francisco Escorsell, a effecte de fer -lo
sabador com lo die de ahir fonch extret en altre
dels vi- // 4v // sitadors per lo estament real per
la visita de pròxim fahedora de deputats y ohidors y altres officials del General del trienni pròxim passat de 1680. Y, per trobar-ce dit doctor
misser Francisco Escorser fora de la present ciutat, fonch donat dit recaudo a una criada de sa
casa, la qual féu de resposta que era fora de la
present ciutat y en la ciutat de Manresa o en la
vila de Tarrassa, y que ja li havian enviat un propri lo die present, a effecte de fer-li sabidor com
era estat extret en altre dels visitadors.
En aquest mateix die ha fet relasió lo síndich del
General de com, per part de ses senyories, s’és
conferit ab lo noble don Joseph de Silver, governador de la esquadra de las galeras de Espanya, dient-li fos servit de entregar y donar llibertat encontinent a la persona de Agustí Berart,
de la Seu de Urgell, forsat de la galera de Sant
Nicolau de dita esquadra, condempnat en Castilla la Vieja per temps de quatre anys, per haver
acabats aquells als trenta de juliol pròxim passat,
a què respongué dit governador general que ho
faria, com en effecte donà llibertat y entregà
aquell al dit síndich lo mateix diea.
5r

rament, ses senyories, concistorialment ab sas
insígnias de domàs carmesí ab lo escut de plata
ab las armas del General, ab verguers y massas,
anant ab cotxes, són baxats a la Llotja de la mar
de la present ciutat a effecte de fer arrendament
dels drets del General, Bolla de Barcelona y altres Bollas foranas que no estaven arrendadas.
Disapte, a VII. En aquest die a la tarda ses senyories, absent lo senyor deputat militar, que encara no ha jurat, concistorialment, ab verguers y
massas ab sas insígnias de domàs carmesí, ab lo
escut de plata ab las armas del General, són baxats en la Llotja de la mar de la present ciutat,
anant ab cotxes, a effecte de fer arrendament
dels drets del General, Bolla de Barcelona y altres Bollas foranas que no estaven arrendadas.
En aquest mateix die me han ordenat a mi, scrivà major del General, cusís en lo present dietari
una súplica del molt il·lustre bras militar a ses
senyories, entregada per lo síndich de dit il·lustre bras militar, aserca de la contrafacció instada
per lo síndich del General de Catalunya contra
lo batlle de la present ciutat y sos officials, la
qual súplica és assí cusida, signada de lletra A.
5v

Dilluns, a VIIII. En aquest die ses senyories, absent lo senyor deputat militar, que encara no ha
jurat, concistorialment, ab sas insígnias de domàs carmesí, ab lo escut de plata ab las armas
del General, ab los verguers y massas, anant ab
cotxes, són baxats en la Llotja de la mar de la
present ciutat, per a fer arrendament dels drets
del General, Bolla de Barcelona y altres Bollas
foranas que no estaven arrendadas.
Dimecres, a XI. En aquest die me han ordenat
ses senyories a mi, scrivà major del General,
cusy en lo present dietari una fe del doctor en
medicina Pau Sabater, de com la malaltia de
Francisco Toldo, guarda ordinària del General
de la present ciutat, a continuat fins los die nou
del corrent, y continua com en dita fe és de vèurer, la qual és assí cusida, signada de lletra A.

Divendres, a VI. En aquest die, absent lo senyor
deputat militar, que encara no ha prestat son ju-

En aquest mateix die lo síndich del General ha
feta relació com, de orde de ses senyories, se és
conferit ab lo noble don Anton de Camporrells,
dient-li que per quant digué al verguer de laa //
6r // casa, que anà per avisar-lo de que fos servit
venir a jurar en la present casa lo càrrech de deputat militar en què fonch extret lo die de Santa
Madalena, que no podia deliberar en jurar ni renunciar fins que tingués notícia de la voluntat
de sa real magestat, que Déu guarde, per ser altre dels concellers del Concell Supremo de

a. a continuació una súplica transcrita a l’Apèndix 4, pàg.
1572.

a. a continuació una certificació transcrita a l’Apèndix 4,
pàg. 1572.
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Asienda, y haver passat temps competent per tenir notícia de la voluntat de sa magestat, fos servit de manifestar-lo a ses senyories per a què poguessen possar en deliberar lo que fóra de
obligació de ses senyories, al que ha respost que
no tenia encara notícia de la voluntat de sa magestat, però que aguardave tenir-la per las estafeta primer vinent, y que encontinent la tindria
la feria participant a ses senyories, com era de sa
obligació.
En aquest mateix, Pere Calaf, porter real, ciutedà de Barcelona, ha fet relasió com, als set del
present y corrent mes, a instància dels molt
il·lustres senyors deputats, presentà la carta de
avís al il·lustre senyor fra Joseph Bover, abat de
Gerri, de com era estat extret en altre dels visitadors per lo estament ecclesiàstich personalment
trobat en lo mateix convent de Gerri, axí refferint.
En aquest mateix die, semblant relasió ha feta
Miquel Sala, porter real, de com, de orde de
dits il·lustres senyors deputats, presentà lo dit
die de set de dit present y corrent mes la carta
de avís a don Ignasi Meca y Vilalba, extret axí
mateix en procurador fiscal de la visita, personalment trobat en lo castell de Guspí, prop Sant
Ramon Nonat, y que // 6v // don Ignasi Vilalba
y Meca li havia dit de paraula que no podia servir lo offici de procurador fiscal de la visita, y
supplicaria a ses senyories ab carta fossen servits
fer extracció de nova persona, axí refferint.
En aquest die ses senyories, concistorialment,
absent lo senyor deputat militar, que encara no
ha prestat son jurament, ab verguers y massas,
ab sas insígnias de domàs carmesí, ab lo escut de
plata, són baxats en la Llotja de la mar de la present ciutat, per a fer arrendament dels drets del
General, Bolla de Barcelona y altres Bollas foranas que no són arrendadas.
Dijous, a XII. En aquest die a la tarda, ses senyories, absent lo senyor deputat militar, que encara no haa jurat, concistorialment, ab verguers y
massas, ab sas insígnias de domàs carmesí, ab lo
escut de plata ab las armas del General, són baxats en la Llotja de la mar de la present ciutat,
per a fer arrendament dels drets del General,
Bolla de Barcelona y altres Bollas foranas que
no són arrendadas.
En aquest mateix die Joseph Saurina, Joseph
Iglésias y Mariano Roig, corredors públichs y
jurats y ministres del General, han fet relasió a
ses senyories, estant junts concistorialment en la
casa del General de la present ciutat, a effecte de
a. a continuació una paraula ratllada.
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arrendar los drets del General, Bolla de Barcelona y Bollas foranas que no són arrendadas, y han
dit com, des de set de janer pròxim passat, han
encantat los dits drets de General, Bolla de Barcelona, Bollas foranas y dret de monedas y safrans y ultra //7r // las Bollas que són arrendadas
lo die present sols han trobat dita en las que no
són arrendadas, ço és, a la Bolla de Barcelona
vint-y-sis mília lliures; Bolla de Tremp y Pallàs,
set-centas lliures; en la de Tàrrega, vuyt-centas
lliuras; y en lo dret de General vint-y-dos mília y
tres-centas lliuras, y no han trobat altra dita en
las demés ni majors en las sobreditas, respecte
de haver-los dit los contrahents que las tabas del
corrent trienni no corresponian a las dels demés
triennis, y que de totas las sobreditas cosas ho
havian reportat als molt il·lustres senyors deputats pròxims passats, presents los magnífichs assessors y advocat fiscal de la present casa.
Divendres, a XIII. En aquest die ses senyories,
concistorialment, ab verguers y massas, ab ses
insígnies de domàs carmesí, anant ab cotxes, absent lo senyor deputat militar, que encara no ha
prestat son jurament, són baxats a la Llotja de la
mar de la present ciutat, per a fer arrendament
dels drets del General, Bolla de Barcelona y Bollas foranas que no són arrendadas.
En aquest mateix die lo síndich del General ha
fet relasió de com, de orde de ses senyories, se
conferí ab lo noble regent la Real Cancellaria lo
die de air, dient-li que, per quant lo procurador
fiscal de la present casa opposà la excepció a la
persona de Joseph Ferrer, notari extret en lo offici de ajudant segon de scrivà major de la visita
de non pot est quia est visitandus, fos servit donar llicènsia y permètrer se passàs a fer extracció
de altre subjecte en lloch de dit Ferrer, // 7v //
attès la dita excepció era ordinària y aprobada
per sa excel·lència y Real Consell. Y respongué
que estava bé y que se passàs avant en fer extracció de altre subjecte.
E axí mateix ha fet relasió lo dit síndich com, de
orde de ses senyories, s’és conferit lo die present
ab lo noble don Anton de Camporrells, dient-li
fos servit de participar las notícias tenia de sa
magestat aserca si juraria o no lo càrrech de deputat militar, al que ha respost dit senyor que
no tenia ningunas notícias, però que esperave
las tindria la estafeta vinent y, que, tenint-las,
encontinent las participaria al il·lustre concistori.
Disapte, a XIIII. En aquest die ses senyories,
concistorialment, ab verguers y massas, anant
ab cotxes, absent lo senyor deputat militar, que
encara no ha jurat, ab ses insígnies de domàs
carmesí, ab los escuts de plata ab las armas del

General, són baxats en la Llotja de la mar de la
present ciutat, per a fer arrendament dels drets
del General, Bolla de Barcelona y altres Bollas
foranas que no estan arrendadas
Diumenge, a XV. En aquest die, entre las nou y
las deu horas de la matinada, vingueren en la
present casa de la Deputasió los molt il·lustres
senyors visitadors novament extrets, als dos del
corrent, per la visita dels senyors deputats y oÿdors de comptes del trienni pròxim passat de
1680, y demés officials del General, conforme
disposa lo capítol primer del nou redrés de las
Corts del any 1599. Y, essent arribats, y estant
junt en lo aposento a hont fan la residènsia los //
8r // magnífichs assessors y advocat fiscal del General, ordinaris de la present casa de la Deputasió, dit lo concistori vell, los molt il·lustres senyors deputats se isqueren de llur concistori y
vingueren en la sala dels reys de la present casa
de la Deputasió, a hont de acostuma fer lo jurament de dits senyors visitadors y, arribats en ella,
manaren avisar los dits senyors visitadors per al
effecte sobredit, los quals, arribats en presència
de ses senyories, y fetes las degudasa cortesias, se
assentaren en uns banchs colxats de vellut carmesí en la forma següent, ço és: los senyors deputats y oÿdors conforme estan assentats quant
hi ha brassos, tenint la tauleta devant ab lo juratori lo senyor deputat ecclesiàstich, seguint-se
després d’ells los magnífichs assessors, advocat
fiscal y escrivà major; després, a mà dreta del senyor deputat ecclesiàstich, de espatlles devés la
paret que dóna al carrer de Sant Honorat, lo
molt il·lustre official y vicari general, y després
de ell, consequutivament los tres senyors visitadors ecclesiàstichs, seguidament los militars y
últimanent los reals. Y, estant asentats en la dita
forma, los dits senyors visitadors militars y reals
protestaren de que lo present acte no fos tret en
conseqüència, ni pogués danyar-los en la pretensió que tenen de estar acentats interpol·ladament ab los senyors del estament ecclesiàstich,
ço és, un ecclesiàstich primer, després un militar
y després un real, volent que llur dret los reste
salvo y sens que se’ls sie fet prejudici algú per poder deduhir de ell en las primeras Corts, o allà a
hont més lo convinga. Y, fetas las ditas protestas,
lo scrivà major del General, ab alta y intel·ligible
veu, llegí lo capítol primer del nou redrés, Corts
1599, lo qual, llegit, los dits senyors visitadors
prestaren lo acostumat jurament y sagrament y
homenatge en mà y poder de ses senyories, ço
és, los ecclesiàstichs posant-se la mà en los pits, y
los militars y reals alcant-se per //8v // son orde y
posant la mà en lo juratori devant de ses senyories. Y aprés de prestat lo dit jurament, lo molt
reverent official y vicari general los publicà la

sentènsia de excomunicasió, estant los dits senyors visitadors en peus, la qual, publicada, se
despedí lo dit senyor vicari general de ses senyories y senyors visitadors, la qual sentència de excomunicació fonch publicada ab la forma següent:
Nos dompnus Ludovicus de Josa, archidiaconus
Beatae Mariae de Mari et canonicus Sanctae Sedis Barcinonae, in spiritualibus et temporalibus
officialis et vicarius generalis pro admodum
illustres dominos fratrem Josephum Bonet, abbatem Beatae Mariae de Gerri, ordinis divi Benedicti, dominem Anthonium Sala et Codina, canonicum Sedis Vicensis, dompnum Anthonium
Sayol, canonicum Sedis Barcinonae, dompnum
Franciscum de Oris, Franciscum Descallar el
Ollers, domicellum, dompnum Joannem de Claresvalls, Joannem Baptistam Serra, civem honoratum Gerundae, Franciscum Escortell, utriusque juris doctoris, et Paulum Fuster, medicinae
doctorem, personas juxta formam capituli primi
novae reformationis extractos in visitatoris Generalis principatus Cathalonie pro triennio proxime dimisso, hic presentes pro primo, secundo,
tercio et per emptorio terminis et monicionibus
quatenus bene et legaliter vos habeatis in vestro
officio seu munere visitatorum quovis amore et
rencore post positis, sed solum Deum et conciencias vestras intuendo et pro his auditis excomunicacionis sentenciam quam in vos et quemlibet vestrum contrafacientem seu contrafacientes trina
canonica monicione ferimus et promulgamus in
his scriptis.
Y encontinent fonch feta extracció per ses senyories a sort de // 9r // rodolins ab la urna de
plata, llegint primer los dits rodolins ses senyories magnífichs assessors y advocat fiscal, y després los senyors visitadors per son orde de jutges dels processos. Y foren extrets per medi de
un minyó menor de vuyt anys, com és acostumat, ço és, per lo estament ecclesiàstich, don
Anton Sayol, canonge de la Seu de Barcelona;
per lo militar, mossèn Francisco Descatllar y
Ollers; y, per lo real, misser Francisco Escorsell.
De totas las quals cosas és estat llevat lo present
acte per mi, Joan de Argila, scrivà major del General de Catalunya, a instànsia de ses senyories y
de dits senyors visiitadors, essent presents per
testimonis lo reverent Valentí Serra, prevere, y
Salvador Golorons, notari. Y, fet lo sobredit, se
despediren de ses senyories los dits senyors visitadors, y se’n anaren en la sala a hont acostuman de tenir son concistori, que és en una de las
salas de Sant Jordi, dit lo concistori de la visita.
Dimars, a XVII. En aquest die, en presència de
mi, Joan de Argila, scrivà major del General,

a. a continuació una paraula ratllada.
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Francisco Cotxet y Soler Ferran, notari públich
de Barcelona, novament extret en lo offici de
scrivà major de la visita, segons forma del real
decret, ha jurat en mà y poder dels molt il·lustres senyors visitadors, de haver-se bé y llealment en lo exercisci y servey de la visita, y ha
prestat sagrament y homenatge en mà y poder
de Pau Sayol, altre dels verguers de ses senyories, y per lo que és tingut y obligat ohir sentència de excomunicació, la ha ohida del tenor següent:
Nos dompnus Ludovicus de Josa, archidiaconus
Beatae Mariae de Mari et canonicus Sanctae Sedis Barcinonae, in spiritualibus et temporalibus
officialis et vicarius generalis pro illustrissimo et
reverendissimo Barchinonensis episcopo, monemus te, Franciscum Cotxet et Soler // 9v // Ferran, notarium publicum Barcinone, noviter extractum in scribam majorem visitae Generalis
Cathalonie, hic presentem, pro primo, secundo,
tercio ac per emptorio terminis et canonica monitione quatenus teneas sub rigido et extricto secreto
cuncta negocia in dicta visita per tractandam et
alius in exercicio et regimine dicti tui offici bene,
fideliter et legaliter tes habeas quovis amore, hodio et rencore post positis, et pro his audis excomunicacionis sentenciam quam in te sic contrafacientem nunch pro tunch dicta trina canonica
municione premissa ferimus et promulgamus in
his scriptis.
En aquest mateix die, entre las onse y dotse horas de la matinada, han feta extracció ses senyories, absent lo senyor deputat militar per no haver encara prestat son jurament, y en presència
dels senyors visitadors, de ajudant segon de scrivà major de la visita, en lloch y per haver precehit la excepció opposada per lo procurador
fiscal del General y present casa de la Deputasió
a Joseph Ferrer, notari, dient non pot est quia est
visitandus. Y és estat extret en son lloch a sort
de rodolí Joseph Güell, notari públich de Barcelona.
Y, encontinent, han passat en fer extracció de
procurador fiscal de dita visita, per haver renunciat dit offici de procurador fiscal de dita visita
mossèn Ignasi Meca y Vilalta, en lo qual offici
era estat extret lo die dos del corrent mes de
agost, y és estat extret en son lloch, axí mateix a
sort de rodolí, mossèn Miquel de Masdovellas.
Y li fou opposada excepcióa per lo procurador
fiscal // 10r // de dita present casa, dient non pot
est quia est visitandus. Y encontinent ses senyories enviaren recado per medi del síndich del
General al molt reverent senyor canceller,
dient-li fos servit donar llicènsia de passar avant
a. a continuació dues paraules ratllades.

en fer extracció de altre subjecta, attès que per
lo procurador fiscal era estada posada dita excepció. Y dit senyor ha respost donave llicènsia
per a fer-se dita extracció de altre subjecte, y
també si per cas exia altre subjecte impedit de
semblant excepció se passàs avant en ella, al que
fonch extret, en lloch de dit Masdovellas, don
Lluýs de Boxadors.
En aquest mateix die, a la tarda, ses senyories,
absent axí mateix lo senyor deputat militar, per
no haver encara jurat, concistorialment, ab ses
insígnies de domàs carmesí, ab lo escut de plata
ab las armas del General, ab verguers y massas,
anant ab cotxes, són baxats a la Llotja de la mar
de la present ciutat, per a fer arrendament dels
drets del General, Bolla de Barcelona y altres
Bollas foranas que no estaven arrendades.
Dimecres, a XVIII. En aquest die ses senyories,
absent lo senyor deputat militar, per no haver
encara jurat, concistorialment, ab ses insígnies
de domàs carmesí, ab lo escut de plata ab les armes del General, ab verguers y massas, anant ab
cotxes, són baxats en la Llotja de la mar de la
present ciutat, per a fer arrendament dels drets
del General, Bolla de Barcelona y altres Bollas
foranas que no astaven arrendades.
En aquest mateix die me han ordenat ses senyories a mi, scrivà // 10v // major del General cusís
en lo present dietari una súplica de ses senyories, entregada per los proms y confrares de la
confraria dels valluters de la present ciutat, aserca del jurament los ha fet prestar los defenedor
del General de Catalunya, la qual súplica és assí
cusida, signada de lletra A.
Dijous, a XVIIIIo. En aquest die me han ordenat
ses senyories a mi, scrivà major del General de
Catalunya, cusís en lo present dietari un vot fet
per los magnífichs assessor ordinari de la present casa, advocat fiscal y consulents aplicats,
aserca de quatre duptes proposats per dit advocat fiscal, largament expressats, no sols en la deliberasió feta per ses senyories als dos del corrent mes de agost de la nominació de dits
consulents, però encara en lo dit vot per dit assessor, advocat fiscal y doctors consulents, lo
qual vot és assí cusit, signat de lletra B, del thenor següent:
«En lo fet consultata per los molt il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes del General
de Catalunya als magnífichs assessors, advocat
fiscal y consulents aplicats sobre quatre duptes,
ço és, un aserca si las personas que·s troban inseculadas en deputats y oÿdors y altres officis de
a. a continuació repetit consultat.
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la visita eran estats subrogats de alguns officials
de la present casa podian concórrer en la sort de
visitadors y altres officis de la visita, per haver de
ser visitats las tals personas que són estats subrogats. Lo segon dupte si lo doctor Pau Pejoan
podia concórrer per trobar-se debitor ala // 11r
// General, en virtut de provisió feta per los
magnífichs assessors, no obstant que de ella estiga pendent causa de suplicació. Lo terser, si lo
molt il·lustre don Anton de Camporrells, essent
estat extret en deputat militarb, y no haver encara jurat, podia concórrer a la sort de visitador, a
la vista de la resposta havia feta a ses senyories
en orde a dit jurament de deputat, y sobre si dit
jurament se ha pogut y pot differir fins a la resposta que dit don Anton aspera de sa magestat,
que Déu guarde, y lo que deu fer lo concistori a
cétero sobre aquest dupte. Lo quart y últim
dupte si Francisco Burguès, tenint lo offici de
donador de ploms, porà concórrer a visitador.
Vista dita deliberasió feta als 2 de agost 1683.
Vista la resposta de dit don Anton Camporells.
Vist lo capítol primer del nou redrés de las
Corts de 1599. Vistas diffarents scripturas y
exemplars de la casa concernents als sobredits
duptes respectivament. Y vist lo demés conduhint a dita matèria, y responent individualment a cada un de dits duptes. Attès y considerat que encara que en lo cap primer de las Corts
de 1599, en lo nou redrés estiga disposat que
los officials que hagen de ser visitats no podan
ser visitadors, y que segons disposicions de justícia apar que lo subrogat en un offici, sinó es ad
modicum et momentaneum tempus, se reputa
per verdader official, emperò per quant en diffarents extraccions de visitadors han concorregut
los subrrogats indistinctament sens haver-los
may opposat per lo procurador fiscal la excepció, resultant del dit capítol primer, y esta matèria necessita de més alta discusió, la qual no·s
pot pèndrer ab la brevedat del temps que urgeix
lac extracció immediadament fahedora en lo
present die, són de vot y parer que, per ara, continuen en son estat // 11v // de concórrer en la
dita extracció.
En quant al segon dupte, attès y considerat que
encara que en prorrogativa particular de la casa
las sentènsias fetas per los magnífichs assessors,
no obstant la suplicació que se interposa d’ellas,
poden executar-se com las de la Real Audiència,
emperò com si la sentència proferida contra dit
Pejoan se posàs en execusió; en quant a la inhabilitasió del dit Pejoan en la extracció fahedora
a. a continuació una súplica y un vot transcrits a l’Apèndix
4, pàgs. 1572-1574.
b. a continuació una paraula ratllada.
c. a continuació una paraula ratllada.
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se li podria seguir un dany irreparable, per
quant lo inhabilitar al dit Pejoan podria ser causa de llevar la sort que forsa·n podria tenir en la
dita extracció, y assò és inaveriguable e irreparable, y podia succehir que mediant lo benefici de
la suplicació se revocàs dita sentènsia, y és proposició constant en dret que sempre que la execusió de la sentènsia alias exequible encara que
se hage suplicat v. appellat della conte, o provablement pot contenir dany irreparable se suspén
aquella. Per lo que són de vot y sentir que no
deu opposar-se la excepció predita contra dit
Pejoan.
En quant al terser dupte, attès que dit don Anton de Camporrells, als 31 de juliol 1683, havent-se-li enviat per los molt il·lustres senyors
deputats per un verguer recado per què lo die
primer de agost de dit any vingués a prestar lo
sòlit y acostumat jurament per lo offici de deputat militar en què era estat extret, en companyia
dels demés sos companys, respongué que, trobant-se novament elegit per sa magestat, Déu lo
guarde, en altre dels consellers del Consell de
Hasienda, havia donat part a sa magestat de la
dita extracció, y que en tenir la resposta donaria
avís si jurava o si se havia passar a extracció de
altre subjecte per lo dit càrrech de deputat militar en son lloch.
A vista de la qual resposta resta en dupte si dit
de Camporrells // 12r // juraria en lo offici de
deputat, per quant depenjava del que sa magestat seria servit deliberar, y axí de ninguna manera se pot dir que dit de Camporrells fos deputats, ni que com a tal puga ser inhabilitat en la
extracció de visitadors, premàxime ab las notícias certas que tingue lo molt il·lustre concistori
del que dit de Camporrells tingue al noble don
Lluýs de Camporrells, son germà, tot lo temps
que se tracte de fer la dita extracció de visitadors
dit die segon de agost, ab poder espesial per renunciar lo offici de visitador en cas que sortís en
dit offici, del que cercionaren dits de Camporrells al molt il·lustre concistori. Per lo que són
de vot y parer que no se li deu ni se li pot oposar
la dita excepció de non potest quia de presenti est
deputatus al dit don Anton de Camporrells en la
pròxima extracció de visitadors fahedora. En
quant, emperò, al que se consulta, si lo jurament de dit don Anton de Camporrells se ha
pogut y pot differir fins a tenir resposta de sa
magestat, y lo que deu fer lo concistori sobre
aquest punt, attès y considerat que encara que,
segons capítols de las Corts de Santa Anna, los
extrets en deputats y oÿdors de comptes que se
troban presents en lo principat de Cathalunya
han y dehuen jurar lo die primer de agost pròxim següent a la extracció, o, si ausents de
aquell, dins dos mesos; emperò, segons diffa-
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rents exemplars que se troban en la casa de diffarents extrets en dits officis de deputats y oÿdors, los quals, no obstant que se trobavan intra Principatum, se’ls differí lo jurament y
després fou admès, havent discorreguts molts
dias després del primer de agost per la justa causa que degué concórrer en los dits casos, y dita
observança és molt conforme a disposició de
dret comú, segons lo qual legitime impedito non
currit tempus, y no // 12v // se pot negar que és
just y legítim impediment lo que al·lega y proposa dit don Anton de Camporrells. Per lo que
són de vot y parer que poden y deuen los molt
il·lustres senyors deputats y oÿdors differir y
prorrogar lo jurament del dit don Anton Camporrells per lo temps competent, a arbitre de sas
senyories, instant al dit de Camporrells per que
quant antes solicite la resposta de sa magestat.
En quant al quart dupte, attès y considerant que
als obtenints dit offici no·s troba que se’ls hage
opposat la excepció de inhabilitasió en dita extracció de visitadors, per so, inseguint dita observansa, són de vot y parer que per ara no se li
oppose dita excepció a dit Francisco Burguès.
Vidit Sayol, assessor. Vidit Valda, consulens. Delfau, consulens. Portell, consulens. Llampillas, fisci Generalis Cathalonie advocatus».
En aquest mateix die, a la tarda,a ses senyories,
absent lo senyor deputat militar, per no haver
encara jurat, concistorialment, ab ses insígnies
de domàs carmesí, ab lo escut de plata ab les armes del General, ab verguers y massas, anant ab
cotxes, són baxats en la Llotja del mar de la present ciutat, per a fer arrendament dels drets del
General, Bolla de Barcelona y altres Bollas foranas que no estaven arrendades.
Divendres, a XX. En aquest die Joan Segon, porter real, ciutedà de Barcelona //13r // ha fet relació com, als 18 del present y corrent, a instànsia
dels molt il·lustres senyors deputats, presentà la
carta de avís al noble don Lluís de Boxadors,
com era estat extret en procurador fiscal de la
visita del General de Catalunya per lo trienni
pròximb passat de 1680, personalment trobat
en lo terme de Pontons en la casa pròpria, y axí
referint.

que lo deputat local de la ciutat de Manresa se
ne havia aportat de ditas vilas los encunys y tanallas del despaix de Bolla, no havent en aquellas officials del General, per lo que los parayres
de ditas vilas no podian fer texir ni treballar ninguna sort de roba de dret de Bolla, per no poder-se aquella plomar en lo taler quant aquella
se tix, y ser imposible poder portar aquella ab lo
taler a la taula més vehina, y ademés de dit,
quant és texida se ha de posar en aquella plom
de manifest y ram, y té lo mateix inconvenient,
com y també sent las vilas de Castelltarsol y Sallent de tant comers, a hont se fabrican tantas
robas subjectas a dret de Bolla, y aquellas han
de enviar en Barcelona y altres parts per a véndrer no anirian guiadas, puix no·y serian los
ploms dalt dits, ni tampoch hi hauria qui·ls
donàs albarans de guia per ellas. Y últimament
si·s venan algunas robas en ditas vilas, com és
cert, que se n’i venen moltas, no havent-hi tanallas ni encunys, és donar ocasió que se defrauden los drets, o per lo menos lo perill és imminent y restrényer lo comers, per lo que apar que
tot ve a redundar en gran dany y perjudici dels
drets del General, lo que diu per haver més de
coranta anys que ritg dit llibre, y recordar-se
molt bé que los arrendataris ha tingut lo General no sols han tingut las tanallas allà a hont hi
havia taulas, sinó també en las sobreditas vilas y
moltas altres, tenint la mira a hont hi havia major comers y expedició, y també ha entès a dir
que, no estant arrendadas las ditas col·lectas,
encomanavan las tanallas a sos confidents.
En aquest mateix die lo síndich del General ha
fet relasió com, per orde de ses senyories, se era
conferit ab lo noble don Anton de Camporrells
a las duas horas de la tarda, dient-li quals notícias tenia de la resolució y voluntat de sa magestat, que Déu guarde, en orde al jurar o renunciar lo càrrech de deputat militar, al que ha
respost dit senyor que per encara no sebia cosa
de la voluntat de sa magestat, que encontinent
la tindria la participaria a ses senyories.

Disapte, a XXI. En aquest die Joseph de Olzina y
Riusech, donsell, regint lo llibre de Manifest de
la Bolla de la present ciutat, ha fet relasió en lo
concistori de ses senyories com, als últims de juliol pròxim passat, los traginers de la vila de Sallent y Castelltarsol estaven desconsolats per lo

En aquest mateix die ha fet relasió en lo concistori de ses senyories lo doctor Ignasi Juliol, albaraner de la Bolla de la present ciutat com, en
lo die present y en dies passats, li són vinguts
traginers de diffarents taulas menors, com són
en particular Sant Feliu Çacerra, Oristà, Sallent,
Santpador y altres, notificant-li y instant-li de
com no·s podian despatxar las robas que·s fabrican en ditas vilas per causa de què en aquellas
falta tauler y altres officials necessaris per lo despaix, de tal manera que los pochsa // 14r // despaixs que venen comboyats y manuscrits y fir-

a. a continuació una paraula ratllada.
b. a continuació una paraula ratllada.

a. a continuació dos vots transcrits a l’Apèndix 4, pàgs. 15741576.
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nistres del General, han fet relasió en lo concistori de ses senyories, y han dit com, des de set de janer pròxim passat, han encantat los drets del General, Bolla de Barcelona, Bollas foranas y drets
de monedas y safrans, y ultra las Bollas que són ja
arrendadas lo die present, sols han trobat dita en
las que no són arrendadas, ço és, a la Bolla de Barcelona vint-y-quatre mília lliures; Bolla de Tremp
y Pallàs, vuyt-centas lliures; en la de Tàrrega vuytcentas lliures; en lo dret del General vint-y-dos
mil y tres-centas lliures; y no han trobada altra
dita en las demés ni majors en las sobreditas.

mats per los batlles de ditas vilas, de tal manera
que lo dit albaraner no·n fa ningun de bo, per
no tenir aquells los requisits que han de tenir,
segons lo thenor de las tabbas y ordinacions del
General, ab què, ab tot ve a redundar en gran
dany y prejudici del General, per prejudicar-se
lo comers.
En aquest mateix die ha fet relació lo síndich del
General que, per orde de ses senyories, s’és conferit ab lo noble don Anton Camporells, dient-li
que a vista de la resposta havia fet al recado antecedentment a ell donat per part de ses senyories que, si dins quinse dies no prestave ab tot
effecte lo jurament de deputat militar, passava
lo molt il·lustre concistori a fer lo que fora de sa
obligasió, al que ha respost dit senyor que ho
escriuria a Madrit, per a què, a vista de dit recado, procurassen ab totas veras alcansar la resolusió de sa magestat, que Déu guarde.

En aquest mateix die lo doctor Joan Batista Ravarter, subrrogat en lo offici de racional de la
present casa, és baxat a la Llotja del mar de la
present ciutat per afer continuar de encantar los
drets del General, Bolla de Barcelona y altres
Bollas que no estan arrendadas.
15v

En aquest mateix die me han ordenat ses senyories a mi, scrivà major del General, cusís en lo
present dietari dos vots dels magnífichs assessors, advocat fiscal del General y doctors consulents aplicats, lo un vot aserca lo que dehuen
obrar ses senyories per mayor aument dels drets
de las Bollas no arrendadas, lo qual és signat de
lletra A; y lo altre aserca lo jurament prestador
per los molt il·lustres don Anton de Camporells, en lo càrrech de deputat militar, lo qual és
signat de lletra B.

En aquest die me han ordenat a mi, scrivà major
del General de Catalunya, cusís en lo present
dietari una carta de sa magestat, que Déu guarde, dada en Madrid, als divuyt del present y corrent mes de agost, la qual és assí cusida, signada
de lletra A, y del thenor següent.
«El rey.
Diputados, por vuestra carta del corriente he entendido los que havéys sido extractos en diputados
y oydores de qüentas del General de esse Principado para el triennio que empeçó a primero de éste,
teniendo particular complasensia de haverlo savido, fiando, con rasón de vuestra atensión y zelo
que cumpliréys con vuestras obligaciones en lo que
se offreciere de mi servicio, y también en mirar
por el bien común de esta provincia. Dada en
Madrid, a XVIII de agost MDCLXXXIII.

Dilluns, a XXIII. En aquest die lo doctor Joan
Batista Ravarter, subrrogat en lo offici de racional de la present casa, és baixat en la Llotja del
mar de la present ciutat a effecte de fer continuar de encantar // 14v // lo dret del General,
Bolla de Barcelona y altres Bollas foranas que
no són arrendades.

Yo, el rey.
Dimecres, a XXV. En aquest die lo doctor Joan
Batista Ravarter, subrrogat en lo offici de racional de la present casa, és baixat a la Llotja del
mar de la present ciutat per a fer continuar los
drets del General, Bolla de Barcelona y altres
Bollas que no estan arrendades.
Dijous, a XXVI. En aquest die a la tarda, ses senyories concistorialment ab sas insígnias de domàs carmesí y escut de plata ab las armas del
General ab varguers y massas, anant ab cotxes,
absent lo deputat militar, que encara no ha jurat, són baxats a la Llotja de la mar de la present
ciutat per a fer arrendament dels drets del General, Bolla de Barcelona y Bollas foranas que
no estan arrendadas.
15r

Don Francisco Izquierdo Berbegal, secretarius.
Vidit Marchio de Castellnovo. Vidit Don Josephus Rull, regens. Vidit Calatayud. Vidit Pastor,
regens»
En aquest mateix die lo doctor Joan Baptista
Ravarter, és baxat a la Llotja de la mar de la present ciutat per a fer continuar de encantar los
drets del General, Bolla de Barcelona y altres
Bollas foranas que no estaven arrendades.a
16r

En aquest die Joseph Saurina, Joseph Iglésias y
Mariano Roig, corredors públichs y jurats y mi667

Dimarts, a XXXI. En aquest die, a la tarda, ses senyories, concistorialment, ab sas insígnias de
domàs carmesí y escut de plata ab las armas del General ab verguers y massas, anant ab cotxes, absent
a. a continuació una carta transcrita a l’Apèndix 4, pàg.
1576.
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lo deputat militar, que encara no ha jurat, són baxats a la Llotja del mar de la present ciutat per a fer
arrendament dels drets del General, Bolla de Barcelona y Bollas foranas que no estan arrendadas.

de vint-y-tres mília lliuras li donarian 900 lliuras
de axaus, la qual tampoch no fonch acceptada;
la qual relasió me han ordenat a mi, scrivà major
del General, continuàs en lo present dietari.

Setembre MDCLXXXIII

Divendres a III. En aquest die lo doctor Joan
Baptista Ravarter, subrrogat // 17r // en lo offici
de racional del General y present casa de la Deputasió, és baxat a la Llotja de la mar de la present ciutat per a fer continuar de encantar los
drets del General, Bolla de Barcelona y altres
Bollas foranas que no estaven arrendades.

Dimecres, al primer de setembre MDCLXXXIII.
En aquest die ses senyories, concistorialment,
ab sas insígnies de domàs carmesí y escut de plata ab las armas del General ab verguers y massas,
anant ab cotxes, absent lo deputat militar, que
encara no ha jurat, són baxats a la Llotja del mar
de la present ciutat per a fer arrendament dels
drets del General, Bolla de Barcelona y Bollas
foranas que no estan arrendadas.
En aquest mateix die Joseph Saurina, Joseph
Iglésias y Mariano Roig, corredors públichs y
jurats y ministres del General, han fet relasió a
ses senyories, estant junts concistorialment en la
casa del General de la present ciutat, a effecte de
arrendar los drets del General, Bolla de Barcelona y Bollas foranas que no són arrendadas, y han
dit com havian encantat los drets del General,
Bolla de Barcelona, y demés Bollas foranas no
arrendadas, drets de monedas y safrans, y en
particular lo dit dret de General y, aÿr, que
contàvem al darrer de agost, /716v // continuant lo encantar lo dret del General, y manant
ces senyories que·s publicàs qui se posaria en
dita de vint-y-quatre mília lliuras lo donarian
sinch-centas lliuras de axaus, y no acceptà ningú
la dita dita. Y, a vista de que ningú acceptà la
dita dita, ses senyories manaren que·s publicàs
que, qui·s posaria en dita de vint-y-quatre mília
lliuras li donarian set-centas lliuras de axaus, y
tampoch ningú la acceptà. Y, a vista de que ningú la acceptà, manaren ses senyories que·s publicàs que, qui·s posaria en dita de vint-y-quatre
mília lliuras li donarian 1000 lliuras de axaus, y
ningú tampoch ningú la acceptà. Y que vui, die
present, de orde de ses senyories, han tornat a
encantar los dits drets, de orde de ses senyories
han publicat que, qui·s posaria en dita de vint-ytres mil y sinch-centas lliuras li donarian sinchcentas lliuras de axaus, y que ningú ha acceptat
dita dita. Y, passant avant a encantar dit dret del
General de orde ses senyories, han publicat que,
qui·s posaria en dita de vint-y-tres mil y sinchcentas lliuras li donarian set-centas lliuras de
axaus y, que, a vista de que ningú ha acceptada
dita dita ni altre de las sobreditas, de orde de ses
senyories han publicat que, qui se posaria en
dita de vint-y-tres mil y sinch-centas lliuras li
donarian mil lliuras de axaus, y que tampoch
ningú la ha acceptada, ya que, a vista de tot lo
sobredit, publicaren que qui·s posaria en ditas
a. a... acceptada interlineat al marge esquerre.
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En aquest mateix die lo il·lustre senyor oÿdor
ecclesiàstich és baxat a la Llotja de la mar de la
present ciutat y s’és conferit en la casa del General y en lo aposento del receptor dels fraus de
aquella, a effecte de vèurer los fraus se són comesos en lo mes de agost proppassat, y se han
trobat los següents:
Primo, a onse de agost, denou pessas de cadissos
de colors diffarents ordinaris; tres pessas de escot
negras; deset canas, sis palms, estamenya parda; sis
canas, tres palms, estamenya negrilla, apresas en la
vila de Mataró, en casa del senyor don Magí Vilallonga, que, per no estar ell en la vila, guardava
dita casa lo reverent Francesch Tries de dita vila.
Dissapte, a IIII. En aquest die lo noble don Anton de Camporrells, per medi del noble don
Lluýs de Camporells, ha participat a ses senyories que, en execusió del recado, que per part de
ses senyories, li fonch reportat per medi de son
síndich lo die de vint-y-hu del passat, escrigué al
excel·lentíssim senyor duch de Medinaseli, primer ministre de sa magestat, que Déu guarde,
donant-li notícia de la resolusió havian presa ses
senyories, y que lo senyor marquès de Tamarit
lo avisava //17v // que, per la brevedat del temps
y per las moltas ocupasions que dit excel·lentíssim senyor duch tenia, no li havia pogut respòndrer, però que per la estafeta vinent, sens falta lo
donaria avís del que hauria de obrar y que, a vista del sobredit, suplicava a ses senyories tinguessen a bé, en lo entretant, no innovar cosa.
En aquest mateix die me han ordenat ses senyories a mi, scrivà major del General, cusís en lo
present dietari una súplica a ses senyories presentada per part dels arrendataris de la col·lecta
de Manressa del trienni proppassat, junt ab un
vot fet per los magnífichs assessors ordinaris del
General y present casa de la Deputasió, la qual
súplica y vot és assí cusit, signat de lletra A.
En aquest mateix die ha fet relasió lo síndich del
General de Cathalunya com, de orde de ses senyories, s’és conferit ab lo noble don Anton de
Camporrells, dient-li de com lo molt il·lustre

concistori havia resolt, a vista del recado a ses
senyories aportat per medi del noble don Lluýs
de Camporrells lo die present, aguardar-lo fins a
la estafeta vinent y,a que dins dit temps vingués
a jurar lo càrrech de deputat militar, però, que
passat aquell no jurant, passaria a fer lo molt
il·lustre concistori en fer las diligènsias de fer extracció de nou subjecte; al que ha respost dit senyor que estimave en molt la marsé y honrra
eran estats ses senyories servits fer-li, per lo que
los ne donava las gràsias, offerint que, arribada
la estafeta vinent, donarà notícias a ses senyories
de la resolusió havia pres sa magestat, y que de
una cosa o altre pendria ell també sa resolusió.b
18r

Dilluns, a VI. En aquest die lo doctor Joan Baptista Ravarter, subrrogat en lo offici de racional
del General y present casa de la Deputasió, és
baxat a la Llotja del mar de la present ciutat per
a fer continuar de encantar los drets del General, Bolla de Barcelona y altres Bollas foranas
que no estaven arrendades.
En aquest mateix die, havent ses senyories tingut notícia que lo excel·lentíssim senyor don
Ignasi de la Crus, conde de Aguilar, estava ja
boc de sa desgana, per la qual era quedat en la
present ciutat, obtinguda primer hora per medi
del síndich del General, són anats a donar la
benvinguda y norabona del haver convalescut
de la desgana a dit excel·lentíssim senyor conde
de Aguilar de part de ses senyories, los senyors
oÿdors militar y real, anant ab sos tres verguers
ab massas, y ses senyories ab les insígnies, acompanyats de molts officials de la present casa, y ab
cotxes. Y, arribats en presènsia de dit senyor
conde de Aguilar, qui posave en lo carrer de
Moncada, en casa de don Rafel Cortada, los
quals foren rebuts per dit senyor a la primera
sala y, després de fetas las degudas // 18v // cortesias, fonch donada a sa excel·lència la benvinguda y norabona de sa convelsènsia per orga de
dit senyor oÿdor militar, offerint-se lo concistori a tot lo que convingués en servey de sa
excel·lència. E sa excel·lència respongué que estimave en molt la marsè li feya lo concistori, de
què feya molt particular estimasió. Y, després de
haver rahonat un rato se despediren dits senyors
oÿdors y militar y real, acompanyant-los dit excel·lentíssim senyor conde fins al cap de la escala, y ses senyories se’n tornaren en la present
casa ab lo mateix acompanyament.
Dimechres, a VIII. En aquest die me han ordenat ses senyories a mi, scrivà major del General,
a. a continuació una paraula ratllada.
b. a continuació una súplica i un vot transcrits a l’Apèndix 4,
pàgs. 1576-1577.
c. a continuació una paraula ratllada.
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cusís en lo present dietari un vot dels magnífichs
assessors y senyors consulents aplicats, ab què
aconsellen que poden esperar lo termini de vuyt
dies precís y peremptori per al jurament de don
Anton de Camporrells en lo càrrech de deputat
militar, com en dit vot més llargament en dit
vot és de vèurer, que·s assí cusit, signat de lletra
B.
Dijous, a VIIII. En aquest die, constituhits personalment en lo concistori de ses senyories Joseph de Olzina y Riusech, regent lo llibre de
Manifest de la casa de la Bolla de Barcelona, y
Magí Oliver, regint lo offici dea credenser del
dret de General de la present ciutat de Barcelona, mitjensant jurament han fet relasió en escrits
a ses senyories, y firmada de sas pròprias mans,
aserca de fer lo present trienni novas ordinacions y tarifas, la qual relasió és assí cusida, signada de lletra A, y del thenor següent:
«Inseguint lo per vostra senyoria a nosaltres, los
officials infrascrits, de paraula nos han ordenat
de que fassam relasió en escrits si és utilitat y
conveniència als drets del General lo ferb // 19r
// lo present trienni novas ordinacions y tarifa.
Diem que, a vista dels molts fraus se cometan y
experimentan, en notable prejudici y dany dels
drets, y de las moltas ommissions que per ignorànsia o descuit cometan los taulers, majorment en ocasió que vostra senyoria exhigeix y
col·lecta per son compte los drets del General y
Bolla casi per enter, apar ser inescusable y precís
al major benefici y útil lo provehir de remey
adequats y proporsionats al immens dany amenassa. Per lo que, ajuntant-nos y sometent-nos
en tot, com és just, a la sensura de vostra senyoria, com a major y més prudent, direm, no sols
ser lo fer-se ditas ordinacions novas utilós y profitós al General, tant per haver-se’n de fer moltas per enter novas, y per detenir, esmersar y
corregir dits excessos y danys, com y també per
corregir-ne moltas y posar-las ab més claredat y
mètodo, disposant aquellas de manera que los
taulers acertadament pugan obrar sens poder
al·legar ignorància y, per consegüent, constituhir-los en culpa, y serà medi també per los negociants seran més ben guiats, y no ab lo perill
van vuy per los descuyts dels taulers, puix ab
ellas se evitaran. Y com també igualment la tarifa sino·s feya nova lo present trienni ne podrian,
sens dupte algú, reportar grans danys lo General
en las exaccions de sos drets y los taulers comètrer molts errors, puix ells, segons disposició de
capítol de Cort, tots han y deuhen exhigir y
col·lectar los drets segons tariffa, y no en altra
a. a continuació una paraula ratllada.
b. a continuació un vot i una relació transcrits a l’Apèndix 4,
pàgs. 1577-1578.
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manera, exceptat lo credenser del General de la
present ciutat y no altre, y los negosiants no pagarian los drets com pagar-los deuan, per haverse en moltas mercaderias y roba aumentats y en
altros rebaxats, los quals perquè uns y altres no
contravingan al que disposa la Cort contra los
que indegudament cobran los drets del General, y contra los que a menos preu las despatxan,
es precís y just lo posar en totas ellas los preus
justs segons aquellas de present valan, a més de
que han arribadas novament moltas sorts de telas y altres mercaderias, de las quals y preu d’ellas no se’n té notícia ab sa pròxima tariffa feta
trienni 1680, y és inexcusable lo dexar de posarse en la nova tariffa, perquè los taulers ne tingan
notícia y exhigescan los drets segons trobaran
en ella continuat. Y és ben cert y indubitat que
vostra senyoria, a no observar-ho ellas, axí com
tenan de obligasió, los castigarian, com a tan selosos del benefici públich, y últimament com
tots los demés drets se valan dels preus posats
en la tariffa, fa vostra senyoria, ne reportarian
immens dany a no fer-se aquella, y los taulers ab
lo motiu de ignorànsia d’ells apar estarian sucyats en omissions y commissions danyosas al
General, y axí ho sentim y firmam, en Barcelona, a 9 de setembre 1683.
Joseph de Olzina y Riusech, regint lo llibre del
manifest de la casa de la Bolla de Barcelona.
Magí Oliver, regint lo offici de credenser del
dret del General de la present ciutat.»
Y, per tot lo temps consta de dita relació, me
han ordenat ses senyories a mi, scrivà major,
continuàs en lo present dietari.
En aquest mateix die, entre las quatre y las sinch
de la tarda, és vingut en la present casa de la Deputasió, lo excel·lentíssim senyor don Ignasi de
la Crus, conde de Aguilar, a tornar la visita als
molt il·lustres senyors deputats; fonch rebut per
los officials //20r // del General al peu de la escala de la present casa per los magnífichs assessors
y advocat fiscal al replà de aquella, y los senyors
oÿdors militar y real lo reberen al cap de la escala ab verguers y massas altas ab las insígnias de
domàs carmesí, y lo recebiren ab moltas cortesias y, junts los dits senyors y excel·lentíssim senyor, se’n entraren en la capella petita de Sant
Jordi, que estave molt ben adornada de molta
plata y lluminària, y tres almuadas per a arrodillar-se los dits senyors y excel·lentíssim senyor.
Y, després de haver fet un ratet de orasió, se alsaren y se’n anaren per lo terraplé dels tarongers, aguardaven a la porta, que entrà a la sala
dels reys lo senyor deputat ecclesiàstich, deputat real, per no haver encara jurat lo deputat militar y oÿdor ecclesiàstich, a hont se feren moltas
cortesias; y, junts, se’n entraren en la sala del
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concistori y, entrant a cada porta, se feyan las
mateixas cortesias, entrant primer lo dit excel·lentíssim senyor, asentant-se a las cadiras de
vallut devall lo dosser, estant assentat lo dit excel·lentíssim senyor al mitg dels senyors deputat
ecclesiàstich y real. Y, aprés de haver rahonat un
rato, de despedí lo dit excel·lentíssim senyor de
ses senyories, ab molta demostració de agraïment lo acompanyaren dits senyors deputats
fins lo cap de la escala, los magnífichs assessors
fins al replà de dita escala y los officials fins que
fonch encotxat.
Divendres, a X. En aquest die, per medi del síndich del General, són estats reportats al excel·lentíssim senyor llochtinent y capità general
de sa magestat, que Déu guarde, en lo present
principat de Catalunya, dos memorials de // 20v
// subjectes del offici de cullidor y credenser de
Gerona, lo un per a sa magestat y lo altre per dit
excel·lentíssim senyor per lo ínterim que sa magestat prengué resolusió en la provisió de dit offici, los quals memorials són aquí cusits, signats
de lletras A y B.
En aquest mateix die me han ordeant a mi, scrivà major del General, cusís en lo present dietari
una certificatòria del doctor en medicina Francisco Boneu, ab la qual fa fe de com la desgana
de Joseph Puigventós, correu del General, perservera, en lo que lo imposibilita de poder acudir a la obligasió de la servitut de son offici, com
més llargament en aquella és de vèurer, que·s
assí cusida, signada de lletra C.
Disapte, a XI. En aquest die, constituït personalment en lo concistori de ses senyories Isidro
Serra, ciutedà honrrat de Barcelona, com a procurador del il·lustre senyor don Anton de Camporrells, cavaller del orde y milísia de Sant Jaume de la Espasa de Velers, senyor de la baronia
de Biosca y Taltaüll, del Consell del rey, nostre
senyor en lo de la Real Azienda y sos tribunals,
en Barcelona populat, com de sa procura consta
en poder de Francisco Daguí, notari públich de
Barcelona lo die present, certificatòria de la qual
és assí cusida, signada de lletra A, ha representat
a ses senyories que, per quant en las cartas ha rebudas dit son principal de Madrid, se li dóna
permissió per a renunsiar lo càrrech de deputat
militar del General de Cathalunya, en lo qual
fonch estat extret. Per so, en nom y com a procurador predit, renuncia en mà y poder de ses
senyories lo dit càrrech de deputat militar en
què fonch extreta //21r // dit son principal lo die
22 de juliol proppassat. E ses senyories acceptan
la dita renunciació feta per dit Isidro Serra en
a. a continuació tres proposicions i dues certificacions transcrites a l’Apèndix 4, pàgs. 1578-1579.

dit nom, al que foren presents per testimonis
Pau Sayol y Francisco Paÿsa, verguers de ses senyories.
En aquest mateix die me han ordenat ses senyories a mi, scrivà major del General, cusís en
lo present dietari còpiaa del memorial enviat a
sa excel·lència per la provisió del ínterim del offici de cullidor y credenser de Gerona, comprès
ab la real reserva, lo qual memorial los ha tornat enviar sa excel·lència ab la provisió y nominasió de dit ínterim, la qual és signada de lletra
B. Lob original del dit memorial se ha entregat
a Balthesar Oriol y Marcer, scrivà de manament
y secretari de provínsia, per ésser eixa la observansa.
Dilluns, a XIII. En aquest die ha faltat en lo concistori de ses senyories lo il·lustre senyor deputat ecclesiàstich per causa de sa indisposició.
En aquest mateix die ses senyories concistorialment, a sas insígnias de domàs carmesí y escut
de plata ab las armas de General, ab verguers y
massas, anant ab cotxes, absent lo deputat ecclesiàstich per sa indisposició, y lo militar per no
haver jurat, són baxats de la Llotja de la mar de
la present ciutat per a fer arrendament dels drets
// 21v // del General de Barcelona y Bollas foranas que no estan arrendadas.
Dimars, a XIIII. En aquest die me han ordenat
ses senyories a mi, scrivà major del General, cusís en lo present dietari un vot fet per los magnífichs assessors y doctors consulents aplicats, ab
què són de sentir que ses senyories deuen fer extracció de habilitadors per la extracció de deputat militar en lloch y per renunciació de don Anton de Camporrells, com en dit vot és de
vèurer, lo qual és assí cusit, signat de lletra A.
Dimecres, a XV. En aquest die és tornat en lo
concistori de ses senyories lo molt il·lustre senyor deputat ecclesiàstich.
En aquest mateix die ses senyories, absent lo senyor deputat militar, que encara no ha jurat,
concistorialment, ab verguers y massas ab las insígnias de domàs carmesí ab lo escut del General als pits, anant ab cotxes, són baxats a la Llotja de la mar de la present ciutat a effecte de fer
arrendament dels drets del General de Catalunyac, Bolla de Barcelona y Bollas foranas de tot lo
principat de Catalunya que no són arrendades.
Y han fet arrendament de la Bolla de plom y sagell de sera de la ciutat de Lleyda y sa col·lecta a
a. còpia interlineat.
b. lo ... observansa interlineat al marge esquerre.
c. a continuació unes paraules ratllades.

Anton Massaguer, mercader de dita ciutat, per
preu de mil y set-centas lliuras per quiscun any,
ab cent sinquanta lliures de axaus per una vegada tantsolament.
En aquest mateix die, a las sinch horas de la tarda, hi hagué brassos en la present casa de la Deputasió per a fer extracció de nou personas per
habilitadors, tres de cada estament, ço és, ecclesiàstich, militar y real, conforme disposició de
capítols de Cort per a habilitara // 22r // las personas enseculadas a deputat militar per la extracció fahedora de deputat militar en lloch y
per nob haver jurat don Anton de Camporrells
dintra el temps peremptori que li fonch assenyalat, ans bé, en ell comparegué son legítim procurador ab poder espesial per a renunsiar dit
puesto y càrrech, qui fonch extret en lo dit càrrech a vint-y-dos de juliol pròxim passat, y serviren de brassos los testimonis que foren los següents:
Per lo estament ecclesiàstich: lo doctor Francisco Noguera y Barceló, canonge de Gerona; don
Joseph Cortada, canonge de la Seu de Barcelona; fra don Gaspar Reart, comenador de Sant
Joan. Per lo estament militar: don Francisco
Montaner y de Çacosta; don Geroni Genarés;
don Joan de Ballaró. Per lo estament real: mossèn Francesch Llentisclar, ciutedà honrrat de
Barcelona; lo doctor Francisco Pinyana, ciutedà
honrrat de Barcelona; lo doctor Joan Dalmau,
doctor en drets.
E, seguidament, en presència de dits brassos,
ses senyories, estant assentats en sas cadiras en la
sala dels reys, concistorialment, ab las insígnias
de domàs carmesí ab lo escut de plata ab las armas del General, y després de haver fetas no sols
las sòlitas y acostumadas // 22v // protestas los
militars y reals en lo modo de assentar-se, però
encara fonch per dits fra don Gaspar Reart feta
altra protesta, dient que lo present acte no fos
tret en exemplar en prejudici de sa religió, per
quant entén, com a comanador de Sant Joan
precehir als sobredits senyors canonges lo doctor Francisco Noguera y Barceló, y don Joseph
Cortada, al que foren presents per testimonis
Salvador Golorons y Joan Ribes, notaris. Feren
extracció de nou personas, tres de cada estament: ecclesiàstich, militar y real en habilitadors, ço és:
Per lo estament ecclesiàstich lo il·lustríssim y senyors, bisbe de Barcelona, fra don Feliciano Sayol, Pere Banet Atxer, canonge de la Seu de
Barcelona. Per lo estament militar, los senyors
a. a continuació un vot transcrit a l’Apèndix 4, pàg. 1579.
b. no interlineat.

671

[ 1683 ]

[ 1683 ]

mossèn Joseph Aguilar y Oluja, mossèn Jaume
Francolí y de Toralla, mossèn Francesch de Vilallonga. Per lo estament real los senyors misser
Fèlix Molins, misser Martí Figuerola, mestre
Jaume Fuster.
Dijous, a XVI. En aquest die a las deu horas de la
matinada los // 23r // sobredits senyors habilitadors són vinguts en la present casa y concistori
de ses senyories per a fer la habilitasió dels subjectas que poden concórrer en la extracció fahedora de deputat militar en lloch y per no haver
jurat don Anton de Camporrells dintra del
temps peremptori que li fou assenyalat, ans bé,
en ell comparegué son legítim procurador ab
poder espesial per a renunsiar dit puesto y càrrech de deputat militar, en què fonch extret lo
die vint-y-dos de juliol pròxim passat. Y, després de haver fetas no sols la sòlitas y acostumada protesta los militars y reals en lo modo de
acentar-se, però encara fra don Feliciano Sayol
protestà, dient que lo present acte no fos tret en
exemplar en prejudici de sa religió, per quant
entén, com a comanador de Sant Joan precehir
al doctor Pere Bonet Atxer, canonge de la Seu
de Barcelona, al que foren presents per testimonis Erasma de Lana y Fontanet, donsell, y Joan
Batista Ravarter, ciutedà honrrat de Barcelona,
però encara, ohit lo capítol 85 del nou redrés
que per mi, scrivà major del General de Cathalunya los és estat llegit, han jurat a Nostre Senyor Déu y als seus Sants Quatre Evangelis, que
se hauran bé y llealment en lo exercici de dita
habilitasió, y han oÿt sentència de excomunicació del thenor:
«Nos, domnus Ludovicus de Josa, archidiaconus
Beatae Mariae de Mari, et canonicus Santae Sedis Barcinonae, officialis et vicarius generalis,
monemus vos, admodum illustres et reverendissimum dominum don Ignasium Benedictum
Zalasar, episcopus Barcinonae, de Consilio suae
magestatis, fratrem don Felicianum Sayol, religiosum Sancti Joannis Hierosolimitanem, Petrum Benedictum Atxer, canonicum Sedis Barcinonae, pro estamento ecclesiastico, Josephum
Aguilar et Oluja, Jacobum Francoli et de Toralla et Franciscum de Vilallonga pro estamento
militari, Felicem Molins, Martinum Figuerola,
// 23v // utriusque juris doctoris, et Paulum Fuster, medicinae doctorem, pro estamento regali,
habilitatores juxta formam capituli 85 nove reformationis extractos quatenus bene et legaliter
vos habeatis in exercicio vostrae habilitaciones faciendae de his qui cuncurrere possint vel non in
deputadum militarem pro estamento militari in
extraccione facienda juxta Deum et conciencias
vestras et pro his auditis exacomunicaciones sentenciam, quam in vos et quemlibet vestrum contrafacientem seu contrafacientes trina canonica
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monicione praemissa ferimus et promulgamus in
his scriptis».
En aquest mateix die y poch aprés de haver ses
senyories y senyors de la novena acabat de habilitar los subjectas són enseculats en deputat
militar, per medi del doctor Pere Banet Atxer,
canonge de la Seu de Barcelona, y mossèn Francesch de Vilallonga, habilitadors extrets per la
habilitasió de las personas enseculadas en deputat militar en lloch y per no haver jurat don Anton de Camporrells dintra el temps peremptori
que li fonch assenyalat, ans bé, en ell comparegué son legítim procurador ab poder espesial
per a renunciar dit puesto y càrrech de deputat
militar en què fonch extret lo die vint-y-dos de
juliol pròxim passat, fou reportat a lexcel·lentíssim senyor llochtinent y capità general de sa
magestat, que Déu guarde, lo memorial de las
personas inhabilitadas per ses senyories y senyors de la novena, lo qual memorial és assí cusit, signat de lletra A, suplicant a sa excel·lència
lo breu despaig, per a què se puga passar a la extracció de deputat militar. E, poch aprés, tornats que són estats los dits senyors habilitadors,
han fet relasió que sa excel·lència havia fet de
resposta que procuraria despatxar tant prest
com fos possible lo dit memorial per a què se
puguésa // 24r // passar a dita extracció com ses
senyories demanaven.
Divendres, a XVII. En aquest die lo doctor Joan
Batista Ravarter, subrrogat en lo offici de racional del General y present casa de la Deputasió,
és baxat a la Llotja de la mar de la present ciutat
per a fer continuar de encantar los drets del General, Bolla de Barcelona y altres Bollas foranas
que no estan arrendadas.
En aquest mateix die hi ha hagut Novena de
personas dels tres estaments a la present casa,
convidats per orde de ses senyories. Y vingueren
primer las personas següents, ço és:
Per lo estament ecclesiàstich los senyors fra don
Jayme de Magarola, abat de Sant Pere de Galligans; don Lluís de Josa, ardiaca de Santa Maria
del Mar y canonge de la Seu de Barcelona; fra
don Feliciano Sayol, comanador de Sant Joan.
Per lo estament militar, don Francisco de Areny
y Toralla, baró de Claret; don Carlos de Llupià;
don Anton de Pau y de Rocabertí. Per lo estament real, lo doctor Gismundo Boffill, ciutedà
honrrat de Barcelona; lo doctor Maurici Rechs y
Gallart, ciutedà honrrat de Barcelona, y Joan
Llinàs, qui no ha acistit. Als quals fonch proposat
per ses senyories, parlant lo molt il·lustre senyor
a. a continuació un memorial transcrit a l’Apèndix 4, pàgs.
1579-1580.

// 24v // deputat ecclesiàstich la proposició següent: Com, havent entrat en lo exercisci de sos
puestos, trobant-se los drets de General, Bollas
de Barcelona y foranas (que són los havers que té
la casa per a acudir a sas obligasions, molt deteriorats y desacreditats, en tant que no se ha trobat qui ab dita convenient volgués entèndrer en
arrendar-los y que, havent-se informat se senyories de ahont provenia tant grave dany, se havie
trobat ésser los fraus grans se feyan, o bé treballant-se en diffarents casas de particulars d’esta
ciutat robas sens Bolla o bé entrant-ne altres sens
manifestar-se ni pagar los drets, y que no era tant
cert com se manifestave ocularment, suposat las
robas que més se usaven eran las que menos de
trobavan notadas en los Libres de la Bolla y manifest del General, y que, no obstant que los antecessors de ses senyories havian procurat obviar
y resecar los fraus posant en execusió lo remey
disposat per capítols de Cort que fou fet jurar als
officials més exposats al dany, als uns que no treballassen y als altres que no tinguessen robas sens
Bolla, ab tot se veu quant poch efficàs era estat
dit medi, suposat no se havia conegut lo fi desitjat, que era lo arrendar-se ab algun crèdit de la
Generalitat, ans bé estavan las ditas en lo mateix
estat que antes, sens haver-se adelantat en cosa,
per la qual causa se trobavan molt desconsolats,
perquè consideravan que si havia de córrer la administrasió de la casa, la exacció dels drets, segons la que·s trobava en los llibres del racional
d’esta casa, era la pèrdua grandíssima, y ab la notícia de la poca roba que en lo present temps se
despedia de calitat, seria la pèrdua que del tot se
imposibilitarian los medis per a acudir al servey
de sa magestat, en cas se offerís y ho instàs // 25r
// la necessitat y deffensa del Principat, ni·s podria pagar ab la puntualitat que és just los salaris
dels ministres, officials reals y d’esta casa, ni correspòndrer a la solusió de las pensions dels censals, per hont se vindria a faltar al socorro de tantas iglésias, monestirs de religiosos y religiosas,
viudas, pubills y demés interessats que viuhen
dels rèddits de la Generalitat, y que, en considerasió dels sobre dit, per cumplir al descàrrech de
sos officis y dar la deguda providènsia a danys
tant graves com perjudicials al servey de sa magestat y comú del Principar, havia aparegut precís a ses senyorias convocar personas de tots estaments y del zel, experiènsia y conegudas prendas
que en los senyors de la novena concorrian per a
què se dignassen practicar semblants matèrias ab
sa gran providènsia aconsellar a sas senyorias lo
medi y temparament se podria pèndrer per atajar
semblants excessos, y evitar los abusos y desortes
que anaven menoscabant y aniquilant los drets
de la Generalitat, per a què ab tant cèlebre y madur consell se pogués millor acertar al servey de
las dos magestat, divina y humana, ab benefici
públich y comú del General.

Entesa per dits senyors de la novena la dita proposició e votant quiscú per son orde y discutint
dit negoci ab molta maduresa y principalment
discorrint sobre los medis de que·s podria valer la
casa per a retecar dits abusos y obviar los inconvenients se podian seguir si continuava la casa en
lo infelís estat en què vuy se troba, atenent de
quant poca eficàsia era estat lo medi del jurament, y que sols quedava lo recórrer al de las regonexensas, aconsellaren a ses senyorias inquirissen y examinassen las casas y llochs ahont se
presum // 25v // se treballen y estan abscondidas
las robas sens Bolla, representant primerament a
sa excel·lència per a què ab lo summo de la
prudènsia y per lo que interessa lo servey de sa
magestat se dignàs patrocinar a la Deputasió,
com sempre havia acostumat, per a què ab son
favor se logràs lo prompte remey de que·s necessitave per a obviar los excessos y abusos que deterioran y defraudan los drets de la Generalitat, y
per a què tots concorreguessen al que importava
a tots se passasen a fer semblants representasions
al senyor bisbe y als il·lustres Capítol y bras militar, per a què per lo molt que tots interessan en la
conservasió d’esta casa se dignen afavorir ab
aquells medis que aparexeran més convenients
per lo redrés d’ella y obviar y resecar los excessos
y desordes que fins vuy se han fet.
En aquest mateix die ses senyories han feta nominasió dels officials macànichs de la present
casa, que són los següents:

26r
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Primo, sastre, Pau Vilardell.
Per courer, Joan Ginestar.
Per argenter, Pere Pau Llor. Aa 24 de abril
1686, per estar retirat lo dit Pere Llor, fou elegit Joan Costa.
Per ferrer, Vicens Puigbò.
Per mestre de casas, mestre Jaume Arnaudies.
Per fuster, Joan Aldabó.
Per candaler de sera, Banet Papiol.
Per llibrater, Rafela Castelló.
Per manyà, Joan.
Per boter, Francesch Llopis.b
Per bastaix del General, Joan Bo.
Per daguer, Agustí Llobet.
Per esparter, Jacinto Bernada.
Per capser, Francesch Dragó.
Per armer major, Sagimon Montanyola.
Per valer de las velas, Pere Gònima, bastax.
Per estamperc, Rafel Figueró.
Per ortolà, Joseph Viladench.
Per passamaner, Bernat Miró.
Per matalasser.
a. A ... Costa interlineat.
b. a continuació una representació transcrita a l’Apèndix 4,
pàgs. 1580-1581.
c. a continuació ratllat Rafel.
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Per gerrer, Camps.
Per pintor, Martorell.
Per vidrier, Llorens Font.
Per corder, Joseph Alsúria.
Per bastaix de la Bolla.
Dissapte, a XVIII. En aquest die, constituhit personalment en lo concistori de ses senyories lo
doctor en medicina Fermí Pual, mitjensant jurament, ha fet relació com don Joseph de Aguilar y
Oluja, extret en altre dels habilitadors per lo estament militar per la extracció fahedora lo die present de deputat militar, per no haver jurat don
Anton de Camporrells dins lo temps li fonch prefigit, ans bé, en ell comparegué son legítim procurador ab poder especial per a renunciar, extret
en dit càrrech de deputat militar lo die de 22 de
juliol proppassat, se trobave en dit llit desganat
de malaltia corporal, ab una febra contínua, y per
dita rahó imposibilitat //26v // de poder acudir y
acistir al clòurer lo acte de la dita habilitasió.

die de vint-y-dos de juliol proppassat en la extracció general de deputats y oÿdors convocades ses persones dels tres estaments inseguint lo
disposat per capítols de Cort y ab la forma acostumada fonch feta extracció de deputat militar,
en la qual serviren de testimonis, ço és, per lo
estament ecclesiàstich, los senyors doctor Francesch Vardier, canonge de la Seu de Barcelona;
fra Rafel de Nadal, monjo y dispanser de Ripoll;
doctor fra Galderich de Sant Just, monjo de
Sant Pere de Roda y pabordre de Viladomat.
Per lo estament militar, los senyors doctor
Francisco Esprer, don Lluís Alemany y Descatllar; don Gerònim Generes. Per lo estament
real, los senyors doctor misser Joseph Pujades,
Pere Soler, Jaume Fontana, doctor en medicina. E, assentats que foren los sobredits nou testimonis, se féu extracció de deputat militar, y
fonch extret mossèn Miquel de Pallarès.
27v

En aquest mateix die fonch enviat, de part de sa
excel·lència, lo llochtinent de sa magestat en lo
present Principat a ses senyories y senyors de la
novena, un decret despatxat ab deguda forma
de Cancellaria, y firmat de sa excel·lència, ordenant ab ell se clogués lo acte de la habilitasió, y
se fes extracció de deputat militar, lo qual és assí
cusit, signat de lletra A. Y és estat llegit a ses senyories y senyors de la novena per don Lluís de
Josa, official y vicari general. Es estat clos lo acte
de dita habilitasió que seria entre las sinch y sis
horas de la tarda, absent de dita novena dit don
Joseph de Aguilar y Oluja, per estar en lo llit
desganat, com apar de la relació ne ha feta a ses
senyories mitjensant jurament lo doctor en medicina Fermí Pual, la qual és continuada en lo
present dietari sots la present jornada.
En aquest mateix die, entre las sis y las set horas
de la tarda, los senyors deputats, lo militar absent per no haver jurat y oÿdors de comptes
concistorialment ab sas insígnias de domàs carmesí, ab lo escut del General, ab verguers y
massas, portant-lo un verguer lo llibre de la
Ànima, sens portar massa, per anar embarasat
ab lo dita llibre de la Ànima, son passats ses senyories a la sala de Sant Jordi de la present casa,
ahont estava parada la taula llarga per a fer la extracció de deputat militar, que de present vaca
per no haver jurat don Anton de Camporrells
dins el temps per emptori que li fonch assenyalat, ans bé, en ell compragué son legítimb // 27r
// procurador, ab poder espesial per a renunciar
dit puesto y càrrech de deputat militar extret lo
a. dit interlineat.
b. a continuació una manament transcrit a l’Apèndix 4,
pàg. 1581.
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Dilluns, a XX. En aquest die és vingut al concistori de ses senyories lo doctor en medicina
Pal·ladi Juncar, y ha fet relasió a ses senyories,
mitjensant jurament, de com la indisposició de
Joseph de Olzina, donsell, regint lo llibre de
Manifest de la casa de la Bolla de la present ciutat, ha durat fins vuy die present, y axí mateix
persevera en sa indisposició, imposibilitat de
poder acudir a la servitut de son offici, com ja
ne tenia fet relació als antecessors de ses senyories, sots jornada de sis de octubre 1681.
En aquest mateix die lo doctor en medicina
Joan Vern, mitjensant jurament, ha fet relasió
en lo concistori de ses senyories com la indisposició de Joseph Blanch, altre dels verguers de ses
senyories ha durat fins vuy die present, y axí mateix persevera en sa indisposició, imposibilitat
de poder acudir a la servitut de son offici, com
ja ne tenia feta relasió als antecessors de ses senyories.
En aquest mateix die lo molt il·lustre senyor
mossèn Miquel de Pallarès, deputat militar, extret en lo present y corrent trienni 1683 als 18
del corrent, per no haver jurat don Anton de
Camporrells dins el temps per emptori que li
fonch assenyalat, ans bé, en ell comparegué son
legítim procurador ab son poder spesial per a
renunciar dit puesto y càrrech de deputat militar, extret lo die vint-y-dos de juliol proppassat
en la extracció general de deputats y oÿdors,
arribà en la present casa de la Deputasió, entre
las deu y las onse oras de la matinada, acompanyat de moltsa cavallers, a effecte de prestar lo jurament acostumat per lo dit càrrech. Fonch rebut al cap de la escala per los magnífichs
assessors y // 28r // advocat fiscal ordinaris del
a. a continuació una paraula ratllada.

General y present casa de la Deputasió, y fonch
acompanyat a la capella xica de Sant Jordi, a la
qual hi havia una almoada de vallut carmesí. Y,
després de haver fet un rato de orasió, quedant
dits magnífichs assessors fora de la capella, lo
acompanyaren fins al concistori vell, que·s lo
aposiento ahont fan la residènsia los dits assessors. Y, arribat en ell, se assentà en una cadira en
front de la porta de dit aposento y al costat de
dit il·lustre senyor los dits magnífichs assessors y
advocat fiscal. Y, al cap de un rato, dit il·lustre
senyor féu entèndrer a ses senyories, per medi
de don Francisco Sayol, com era arribat en la
present casa a effecte de prestar son jurament. Y
ses senyories feren de resposta que sempre que
tigués gust podia entrar. Y, després de haver reportat dit recado dit senyor don Francisco a dit
il·lustre senyor, se alsà de dita cadira, juntament
ab dits assessors, advocat fiscal y scrivà major, lo
acompanyaren fins a la sala del concistori y, després de haver-se despedits dits assessor y advocat fiscal, se assentà en la cadira de vellut ahont
acostuma estar assentat lo deputat militar, al
costat del senyor deputat eccesiàstich, y al cap
de un rato, per medi de un verguer, enviaren ses
senyories a dir al senyor vicari general y noble
regent la vegaria de Barcelona, los quals eran en
la present casa, que si eran servits de entrar, los
quals entraren y se asentaren ab dos cadiras de
vaqueta que ja estaven aparellades al costat de
ses senyories y en front de la porta de sortida y
de espallas a las finestras del carrer de Sant Onorat, precehint lo dit senyor vicari general a dit
noble regent la vegaria de Barcelona, y a la altra
part, en front de dits senyors vicari general y noble regent la vegaria de Barcelona estava asentat
ab altra cadira de vaqueta lo secretari y escrivà
major de ses senyories. Y després dit molt il·lustre senyor mossèn Miquel de Pallarès prestà lo
jurament acostumat y oý sentència de excomunicació y prestà sagrament y homenatge //28v //
en mà y poder del noble regent la vegaria de
Barcelona, lo qual acte de jurament fonch llegit
ab alta y intel·ligible veu per Joan Ribes, notari
públich de Barcelona, en presència y en lloch de
dit secretari y scrivà major, com llargament és
de vèurer en lo llibre de Juraments de deputats
y oÿdors, sots la present jornada.
En aquest matex die lo doctor Joan Baptista Ravarter, subrrogat en lo offici de racional del General y present casa de la Deputació, és baxat a
la Llotja del mar de la present ciutat per a fer
continuar de encantar los drets del General, Bolla de Barcelona y altres Bollas foranes que no
estan arrendades.
Dimars, a XXI. En aquest die ha faltat en lo concistori de ses senyories lo il·lustre senyor deputat militar.
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Dimecres, a XXII. En aquest die lo doctor Joan
Baptista Reverter, subrrogat en lo offici de racional del General y present casa de la Deputació és baxat a la Llotja del mar de la present ciutat per a fer continuar de encantar los drets del
General, Bolla de Barcelona y altres Bollas foranes que no estan arrendades.
Dijous, a XXIII. En aquest die han enviat ses senyories una embaxada solemna al excel·lentíssim senyor virrey y capità general, obtinguda
primera hora per medi del síndich del general
per a las quatre horas de la tarda per medi dels
senyors fra don Jayme de Magarola, abat de
Sant Pera de Galligans, // 29r // don Francisco
de Areny y Torralla, baró de Claret, doctor Gismundo Boffill, ciutadà honrrat de Barcelona,
los quals són anats ab los tres verguers ab massas
altas, acompanyats de molts officials de la present casa. Y, arribats que són estat al palàcio de
dit excel·lentíssim senyor, foren rebuts per dit
senyor virrey y, acentats que són estats y després
de haver explicat de paraula, per orga de dit senyor fra don Jayme de Magarola, han entregat a
dit excel·lentíssim senyor lo paper de embaxada
que·s assí cusit, signat de lletra A, y del thenor
següent «Excel·lentíssim senyor».a
Als deputats y oÿdors del trienni passat representaren los arrendadors que aleshores eran dels
drets de la Generalitat del present Principat, los
fraus grans que·s feyan en diffarens cases de particulars d’esta ciutat robasb sens Bolla com per
entrar-ne per los portals sens pagar drets. Per
evitar estos abusos posaren en exequció lo remey disposat per capítols de Cort, y fou fet jurar
als officials que no treballassen ni tinguessen robas sens Bolla. Però, com esta diligència ni las
demés que fins vuy se són practicades han facultat lo fi desitjat, que és lo arrendar-se ab algun
crèdit de la Generalitat, se troban los deputats
ab lo desconsuelo que correspon a sas obligacions, perquè, si ha de córrer per la administració de la casa la exacció dels drets, és considerable y grandíssima la pèrdua y de calitat seria en
lo temps present que se imposibilitarian los medis per a servir a sa magestat en occasions de
guerras y en las que ho insta la necessitat y deffensa del Principat, ni bastaria per pagar ab la
puntualitat que és just los salaris dels ministres y
officials reals y acudir al socorro de tantas iglésias, monestirs de religiosos y religiosas, viudas
y pubills que viuen dels rèddits de la Generalitat.
Per a dar providènsia a danys tant graves com
perjudicials al servey de sa magestat y al comú
a. a continuació unes paraules ratllades.
b. a continuació ratllat de.
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del Principat, se ha juntat novena de personas,
com se acostuma en casos // 29v // menos urgents, per a practicar y aconsellar lo remey se
poria aplicar, y, si bé lo únich que occorregué
fou inquirit y examinat las casas y llochs ha hont
se presum se treballan y estan recòndidas las robas sens Bolla, representant primerament als comuns esta resolució per a què no ocasionàs novedar la exequció, ab tot ha apparegut al
concistori no adelantar estas diligèncias y medis
sens primer participar-o a vostra excel·lència per
medi de esta embaxada, per a què vostra excel·lència, ab lo summo de sa prudència, y per lo
molt interessa en lo real servey de sa magestat,
se servesca de afavorir com sempra a la Deputació, que ab lo favor de vostra excel·lència se espera aconseguir lo prompte remey de que·s necessita per a obviar los danys que deterioran y
defrauden los drets de la Generalitat, tant en las
robas sens Bolla com en las que entran sens pagar los drets que, a més de que tot redunda en
servey de las dos magestats, divina y humana,
ho rebrà lo concistori a particular favor de la
grandesa de sa excel·lència. Al cap de un rato se
alsaren dits senyors y foren acompanyats per dit
excel·lentíssim senyor fins a la porta de la primera sala.
E poch aprés, tornats que són estats los dits senyors, han fet relació en lo concistori de ses senyories de que sa excel·lència havia fet de resposta que procuraria per sa part ab lo que fos
possible donar tot consuelo a sas senyories.
Divendres, a XXIIII. En aquest die lo doctor
Joan Baptista Reverter, subrrogat en lo offici de
racional del General y present casa de la Deputació, és baixat a la Llotja del mar de la present
ciutat per a fer continuar de encantar los drets
del General, Bolla de Barcelona y altres Bollas
foranes que no estan arrendades.
En aquest mateix die s’és partit de la present
ciutat lo il·lustre senyor don Pere de Castelló y
Desbach, de present oÿdor militar del General
de Cathalunya, per negossis y afers seus propris
ab llicència de ses senyories a dit senyor concedida.
Disapte, a XXV. En aquest die és tornat en lo
concistori de ses senyories lo il·lustre senyor deputat militar.a
30r

Dilluns, a XXVII. En aquest die lo doctor Joan
Baptista Reverter, subrrogat en lo offici de racional del General y present casa de la Deputació, és baxat a la Llotja del mar de la present ciua. a continuació una suplicació transcrita a l’Apèndix 4,
pàgs. 1581-1582.
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tat per a fer continuar de encantar los drets del
General, Bolla de Barcelona y altres Bollas foranes que no estan arrendades.
Dimars, a XXVIII. En aquest die constituhit perçonalment en lo concistori de ses senyories lo
doctor en medecina Francisco Boneu, mitjensant jurament, ha fet relació de com la indisposició de Joseph Puigventós, correu del General
de Cathalunya, ha durat fins vuy die present, y
axí matex persevera en la indisposició, imposibilitat de poder acudir a la servitut de dit son offici, com ja ne tenia feta relació als antecessors de
ses senyories.
En aquest mateix die, obtinguda primer ora per
medi del síndich del General per las quatre horas de la tarda, són hanats ab embaxada de part
de ses senyories al molt il·lustre y reverendíssim
senyor bisbe de Barcelona, don Francisco de
Areny y de Toralla, y doctor Gismundo Boffill,
ciutadà honrrat de Barcelona, anant un verguer
de ses senyories devant de dits senyors y, arribats que són estats al palàcio de dit senyor bisbe
y, després de haver explicat de paraula, per orga
de dit senyor don Francisco de Areny y de Toralla, han entregat a dit molt il·lustre y reverendíssim senyor bisbe de Barcelona, lo paper de embaxada que·s assí cusida, signat de lletra A, y del
thenor següent:
«Molt il·lustre senyor. Los deputats y oÿdors
del General del present Principat en lo ingrés de
son offici han trobat los drets de la Generalitat
sens arrendar, y si bé // 30v // se han aplicat los
medis y diligèncis possibles no se ha pogut conseguir dita convenient y proporcionada al preu
ab que·s lliuraren los arrendaments que serviren
per lo trienni antecedent y, prenent notícias de
diffarents personas, qual podria ser la causa de
estar la casa del General en tant infelís estat, y
sos drets y emoluments tant deteriorrats y desacreditats. Han vingut a compèndrer ésser originitat del que·s defrauda al General ab las robas
que de totas sorts se vénen sens estar manifestades ni pagar lo degut dret, las quals estavan
acondidas y abrigadas en casas de particulars
d’esta ciutat de tots estats, permetent en ellas
tenir talers y fabricar-se clandestinament diffarents robas de seda y, no obstant que los deputats nostres antecessors, per obviar semblantsa
fraus y abusos se valgueren del ramey disposat
per capítols de Cort, y fou fet jurar als valluters
y valers no fabricassen ni fessan fabricar ninguna sort de robas que primer no fossen manifestadas al General y als sastres ni fessen cusir per si
ni per altri semblants robas sens Bolla, no se ha
experimentat lo remey se necessita per obviar
a. a continuació ratllat danys.

dits fraus, per quant molts de dits officials se
persuadexen que lo jurament en aqueix cas
no·ls pot compèndrer, publicant alguns és ab
consell de sos confessors -tot lo qual té als deputats ab lo desconsuelo que correspon a sas
obligasions, perquè, no evitant-se dits fraus se
imposibilita lo trobar-se arrendataris, y en eix
cas seria precís haver de córrer la administrasió
dels drets per compte del General, lo que ocasionaria considerable pèrdua, com en las ocasions no han estat arrendats se ha experimentat,
de ahont se imposibilitarian los medis per a servir a sa magestat en las ocasions se podan offerir
en deffensa del Principat, ni bastaria per pagar
ab la puntualitat que és just los salaris y acudir al
socorro de tantas iglésias y monestirs, viudas y
pubills que viuen dels // 31r // rèddits de la Generalitat.
Per a dar prudènsia a danys tant graves com perjudicials al servey de sa magestat y al comú del
Principat, se ha juntat novena de personas dels
tres estaments, com se acostuma en casos menos
urgents, per a practicar y aconsellar lo remey se
podria aplicar, y, si lo únich que occorregué fou
inquirir y examinar las casas y llochs ha hont se
presum se treballan y estan recòndidas lasa robas
sens bollar, representant primerament als comuns esta resolució per a què no ocasionàs novedat la exequució. Per lo que ha aparegut al
concistori participar a vostra senyoria, per medi
de esta embaxada, esta notícia y resolusió, per a
què vostra senyoria, ab lo summo de sa prudènsia se servesca afavorir a la Deputació aplicant los
medis que a vostra senyoria aparexerà ser convenients per a conseguir lo prompte remey de
que·s necessita per a obviar los danys que deterioran y defraudan los drets de la Generalitat,
que, a més de que tot redunda en servey de las
dos magestats, divina y humana, ho rebrà lo
concistori a particular favor de vostra senyoria».
E, poch aprés, tornats que són estats los dits senyors, han fet relasió en lo concistori de ses senyories que dit senyor bisbe havie fet de resposta que procuraria ab tot los medis posibles
donar consuelo a ses senyories.
Dimechres, a XXVIIII. En aquest die me han ordenat ses senyories a mi, scrivà major del General, cusís en lo present dietari una certificatòria
feta per lo doctor en medicina Pal·ladi Juncar,
ab la qual fa relasió com Joseph Olzina y Riusech, donsell, en los mesos de abril, maig y juny
del any proppassat de 1682, perseverave y continuave en la indisposició y desgana // 31v // patia y pateix dit Joseph de Alzina, la qual és assí
cusida, signada de lletra A.

Octubre MDCLXXXIII.
Divendres, al primer de octubre de MDCLXXXIII.
En aquest die, constituhit personalment en lo
concistori de ses senyories lo doctor en medicina Jaume Pujades, mitjensant jurament ha fet
relació de com la indisposició de Jaume Miquel,
guarda ordinària de la Bolla de la present ciutat,
ha durat fins lo die present, y axí matex persevera en la indisposició, impossibilitat de poder
acudir a la servitut de dit son offici, com ja ne
tenia fet relació als antecessors de ses senyories.
En aquest mateix die, constituhit personalment
en lo concistori de ses senyories lo doctor en
medicina Fermí Pual, mitjensant jurament, ha
fet relació de com la indisposició de Joseph Gil,
guarda ordinària de la Bolla de la present ciutat,
ha durat fins vuy die present, y axí matex persevera en la indisposició, impossibilitat de poder
acudir a la servitut de dit son offici, com ja ne
tenia fet relasió als antecessors de ses senyories
En aquest mateix die, obtinguda primer hora per
medi del síndich del General per las deu horas de
la matinada, són anats ab embaxada de part de
ses senyories al molt il·lustre Capítol de canonges de la Seu de Barcelona, don Carlos de Llupià
y don Gismundo Boffill, ciutedà honrrat de Barcelona, anant un verguer de ses senyories devant
de dits senyors. Y, arribats que són estatsa // 32r
// al Capítol de dits senyors canonges y, després
de haver explicat de paraula, per orga de dits senyors don Carlos de Llupià, han entregat a dit
molt il·lustre Capítol lo paper de embaxada
que·s assí cusit, signat de lletra A y del thenor següent:
«Molt il·lustre senyor. Los deputats y oÿdors
del General del present principat de Cathalunya en lo ingrés de son offici han trobat los
drets de la Generalitat sens arrendar, y si bé se
han aplicat los medis y diligènsias posibles no se
ha pogut conseguir dita convenient y proporsionada al preu ab que·s lliuraren los arrendaments que serviren per lo trienni antecedent y,
prenent notícias de diffarents personas qual podria ser la causa de estar la casa del General en
tant infelís estat, y sos drets y emoluments tant
deteriorats y desacreditats. Han vingut a compèndrer ésser originat del que·s defrauda al General ab las robas que de totas sorts se vénen
sens estar manifestadas ni pagar lo degut dret,
las quals estarian escondidas y abrigadas en casas de particulars d’esta ciutat de tots estats,
permetent en ellas tenir talers y fabricar-se clandestinament diffarents robas de seda y, no obsa. a continuació una certificatòria i una suplicació transcrites a l’Apèndix 4, pàgs. 1582-1583.

a. a continuació ratllat Bollas.
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tant que los deputats sos antecessors, per obviar
semblants fraus y abusos se valgueren del remey
disposat per capítols de Cort, y fou fet jurar als
valluters y valers no fabricassen ni fesssen fabricar ninguna sort de robas que primer no fossen
manifestades al General y als sastres no las tallassen ni fessan cusir sens haver pagat lo degut
dret; ab tot, no se ha conseguit lo fi desitjat, que
era arrendar ab crèdit y conveniènsia de la Generalitat, per la qual causa se troban los deputats ab lo desconsuelo que correspon a sas obligasions, perquè en las ocasions ha corregut la
administració dels drets per compte de la casa,
és estada grandíssima y considerable la pèrdua,
com se manifesta en los llibres del Racional //
32v // de la casa, y de calitat seria en lo present
temps, segons lo que·s col·lecta, y ensenya la esperiènsia que se imposibilitarian los medis per a
a sa magestat en las ocasions se podan offerir ni
bastaria per pagar ab la puntualitat que és just
los salaris y acudir al socorro de tantas iglésias y
monestirs, viudas y pubills que viuen dels rèddits de la Generalitat.

ab verguers y massas, anant ab cotxes, són baxats a la Llotja del mar de la present ciutat per a
fer arrendament de la Bolla de Barcelona, drets
del General y Bollas foranas que no estavan
arrendadas. Y lo il·lustre senyor oÿdor ecclesiàstich se conferí en lo aposiento del receptor dels
fraus de aquella per a vèurer y regonéixer los
fraus se havien comesos en lo mes de setembre
proppassat: no se’n ha trobat ningun.

Per a dar providènsia a danys tant graves com
prejudicials al servey de sa magestat y al comú
del Principat, se ha juntat novena de personas
dels tres estaments, com se acostuma en casos
menos urgents, per a practicar y aconsellar lo remey se podria aplicar, y lo únich que occorregué fou inquirir y examinar las casas y llochs ha
hont se presum se treballan y estan recòndidas
las robas sens bolla, representant-ho primerament a vostra senyoria, per medi de esta embaxada per a què vostra senyoria, ab lo summo de
sa prudència, y com a part tant principal de la
Deputació y per lo molt interessa lo servey de
Déu, Nostre Senyor, y de sa magestat, y lo socorro de tantas iglésias y obras pias, se servesca
afavorir a la Deputació aplicant los medis que a
vostra senyoria aparexerà ésser convenients per
a conseguir lo prompte remey de que·s necessita per a obviar los danys que deterioran y defraudan los drets de la Generalitat, que, a més
de que tot redunda en servey de las dos magestats, divina y humana, ho rebrà lo concistori a
particular favor de vostra senyoria».

Dimecres, a VI. En aquest die ses senyories, concistorialment, ab las insígnias de domàs carmesí
y escut de plata ab las armas del General, ab verguers y massas, anant ab cotxes, absent lo oÿdor
militar, per ser fora de la present ciutat, són baixats a la Llotja del mar de la present ciutat per a
fer arrendament dels drets del General, Bolla de
Barcelona y Bollas foranas que no estan arrendadas.

E poch aprés, tornats que són estats los dits senyors, han fet relació en lo concistori de ses senyories que dit molt il·lustre Capítol havia fet
de resposta que sentia en molt lo desconsuelo
en que·s trobave lo concistori, y que practicarian la novena y reportarian la resolució del Capítol a ses senyories.
En aquest mateix die ses senyories concistorialment, ab //33r // las insígnias de domàs carmesí,
ab lo escut del General als pits, absent lo senyor
oÿdor militar, per ser fora de la present ciutat,
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Dimars, a V. En aquest die, constituhit personalment en lo concistori de ses senyories lo doctor Joseph Costa, guarda ordinària del General
de Cathalunya, ha renunciat en mà y poder de
ses senyories lo dit offici de guarda ordinària en
favor del reverent Francesch Torner, prevere,
doctor en drets, // 33v // en la Seu de Barcelona
beneficiat, per ésser altre dels officis antichs y
que poden alienar-se. E ses senyories han acceptada la dita renunciació si y en quant per capítols de Cort lo és lícit y permès, essent presents
per testimonis Pau Sayol y Jacinto Morató, verguers de ses senyories.

En aquest mateix dia Joseph Saurina, Joseph
Iglésias y Mariano Roig, corredors públichs y
jurats y ministres del General han fet relació a
ses senyories, estant junt concistorialment en la
casa del General de la present ciutat, a effecte de
arrendar los drets del General, Bolla de Barcelona y Bollas foranas que no són arrendadas. Y
han dit com, des del janer proppassat fins lo die
present, havian encantat lo dret de General, y
que fins vuy sols havian trobat de dita en dit
dret de General vint-y-dos mil y tres-centas lliuras, la qual relasió me han ordenat ses senyories
a mi, scrivà major del dit General, continuàs en
lo present dietari.
En aquest mateix die los molt il·lustres deputats
y oÿdors reberen en llur concistori, de part del
molt il·lustre Capítol de la Seu de Barcelona,
per medi dels molt reverents senyors Felix Tavarner y Rafel Bacó, canonges de dita Iglésia,
una embaxada en resposta de // 34r // la que per
ses senyories al molt il·lustre Capítol feta lo die
del primer del corrent, los quals participaren a
ses senyories com lo molt il·lustre Capítol tenia
particular sentiment del infeliz estat en què·s
trobavan los drets de la Generalitat per ocasió

dels fraus que·s presum se fan en no pagar-se los
deguts drets, y que per sa part havian aplicat los
medis que se’ls havia occorregut y que continuarian en exequutar tots aquells que la consistori aparexeria convenients per a millorar la
condició de la casa y sos drets. E ses senyories
representaren a dits senyors que estimaven moltíssim al molt il·lustre Capítol la mercè que eren
estats servits fer al consistori.
Dijous, a VII. En aquest die, constituhit personalment en lo consistori de ses senyories lo doctor en medicina Pau Sabater, mitjensant jurament ha fet relació de com la indisposició de
Francisco Toldo, guarda ordinària del General,
ha durat fins vuy die present, y axí mateix persevera en sa indisposició, impossibilitat de poder
acudir a la servitut de dit son offici, com ja·n tenia fet relació als antecessors de ses senyories.
Divendres, a VIII. En aquest die lo doctor Joan
Baptista Reverter, subrrogat en lo offici de racional del General y present casa de la Deputació, és baxat a la Llotja del mar de la present ciutat per a fer continuar de encantar los drets del
General, Bolla de Barcelona y altres Bollas foranas que no estan arrendades.
En aquest mateix die, obtinguda primer hora
per medi del síndich del General per las quatre
horas de la tarde, són anats ab embaxada de part
de ses senyories al molt il·lustre bras militar,
don Carlos de Llupià y don Gismundo Boffill,
ciutedà honrrat de Barcelona, anant un verguer
de ses senyories devant de dits senyors. Y, arribats que són estats a dit molt il·lustre bras militar y després de haver explicat de paraula, per
orga de dit senyor don Carlos de Llupià, han
entregat a dit molt il·lustre bras militar lo paper
de embaxada que és assí cusit, signat // 34v // de
lletra A, y és del thenor següent:
«Molt il·lustre senyor. Los deputats y oÿdors
del General del present Principat de Cathalunya
en lo ingrés de son offici han trobat los drets de
la Generalitat sens arrendar, y si bé se han aplicat los medis y diligèncias posibles no se ha pogut conseguir dita convenient y proporcionada
al preu ab que·s lliuraren los arrendaments que
serviren per lo trienni antecedent y, prenent notícias de differents personas qual podria ser la
causa de estar la casa del General en tant infelíz
estat, y sos drets y emoluments tant deteriorats
y desacreditats. An vingut a compèndrer ésser
originat del que·s defrauda al General ab las robas que de totas sorts se vénen sens estar manifestadas ni pagar lo degut dret, las quals estarian
escundidas y abrigadas en casas de particulars
d’esta ciutat de tots estats, permetent en ellas
tenir talers y fabricar-se clandestinament diffa679

rents robas de seda y, no obstant que los deputats, sos antecessors, per obviar semblants fraus
y abusos se valgueren del remey disposat per capítols de Cort, y fou fet jurar als valluters y valers no fabricassen ni fessen fabricar ninguna
sort de robas que primer no fossen manifestades
al General y als sastres no las tallassen ni fessen
cusir sens haver pagat lo degut dret; ab tot, no
se ha conseguit lo fi desitjat, que era arrendar ab
crèdit y conveniència de la Generalitat, per la
qual causa se troban los deputats ab lo desconsuelo que correspon a sas obligasions, perquè
en las ocasions ha corregut per la administració
de la casa la exacció dels drets, és estada grandéssima y considerable la pèrdua, com se manifesta en los llibres del Racional de la casa, y de
calitat seria en lo present temps, segons lo que·s
col·lecta y ensenyaa // 35r // la esperiènsia que se
imposibilitarian los medis per a servir a sa magestat en las ocasions se podan oferir, ni bastaria
per pagar ab la puntualitat que és just los salaris
y acudir al socorro de tantas iglésias y monestirs,
viudas y pubills que viuen dels rèddits de la Generalitat.
Per a dar providènsia a danys tant graves com
perjudicials al servey de sa magestat y al comú
del Principat, se ha juntat novena de personas
dels tres estaments, com se acostuma en casos
menos urgents, per a practicar y aconsellar lo remey se podria aplicar, y lo únich que occorragué fou inquirir y examinar las casas y llochs ha
hont se presum se treballan y estan recòndidas
las robas sens bolla, representant-ho primerament a vostra senyoria, per medi d’esta embaxada per a què vostra senyoria, ab lo sumo de sa
prudència, y com a part tant principal de la Deputació, interessada en la conservació y auments
y en la observança dels capítols de Cort, se servesca afavorir a la Deputació aplicant los medis
que a vostra senyoria aparexerà ésser convenients per a conseguir lo prompte remey de
que·s necessita per a obviar los danys que deterioran y defraudan los drets de la Generalitat,
que, a més que tot redunda en servey de las dos
magestats, divina y humana, y en benefici públich y comú del General, ho rebrà lo concistori
a particular favor de vostra senyoria».
E aprés, tornats que són estats los dits senyors,
han fet relació en lo concistori de ses senyories
que dit molt il·lustre bras militar havia fet de
resposta que tractaria ab tota puntualitat sobre
lo que se li havia reportat, y que procuraria acistir al concistori en quant se li offerís, conforme
en altres ocasions ho havia manifestat.

a. a continuació una ambaixada transcrita a l’Apèndix 4,
pàg. 1583.
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Disapte, a VIIII. En aquest die los molt il·lustres
senyors deputats y oÿdors reberen // 35v // en
llur concistori, de part dels molt il·lustre bras
militar, per medi dels senyor Joan Bonaventura
de Gualbes, donsell, y don Francisco Sayol, una
embaxada en resposta de la per ses senyories al
molt il·lustre bras militar feta lo dia de air, los
quals participaren a ses senyories que estimaven
molt la marcè que ses senyories eran estats servits fer-los en dita embaxada, del que repetian
en nom del dit molt il·lustre bras militar las degudas gràcias, y que se offerian a quant fos convenient per lo redrés dels drets de la Generalitat,
y que havian comès als officials del molt il·lustre
bras y a sis personas lo tractar y disposar lo que
aparexeria de deuria obrar y se regonexeria per
més convenient.
Dilluns, a XI. En aquest die lo doctor Joan Baptista Ravarter, subrrogat en lo offici de racional
del General y present casa de la Deputació, és
baixat a la Llotja del mar de la present ciutat per
a fer continuar de encantar los drets del General, Bolla de Barcelona y altres Bollas foranas
que no estan arrendadas.a
36r

Dimecres, a XIII. En aquest mateix die, obtinguda primer hora per medi del síndich del General
per las deu horas de la matinada, són anats ab
embaxada de part de ses senyories al molt il·lustres senyors concellers de la present ciutat de
Barcelona, don Carlos de Llupià y doctor Gismundo Boffill, ciutedà honrrat de Barcelona,
anant un verguer de ses senyories devant dits senyors. Y, arribats que són estats a dits molt
il·lustres senyors concellers y, després de haver
explicat de paraula, per orgue de dit senyor don
Carlos de Llupià, han entregat a dits molt il·lustres senyors concellers lo paper de embaxada
que és assí cusit, signat de lletra A, y del thenor
següent:
«Molt il·lustre senyor. Los deputats y oÿdors del
Generalb del present Principat de Cathalunya en
lo ingrés de son offici han trobat los drets de la
Generalitat sens arrendar, y si bé se han aplicat
los medis y diligèncias possibles no se ha pogut
conseguir dita convenient y proporcionada al
preu ab que·s lliuraren los arrendaments que
serviren per lo trienni antecedent y, prenent notícias de differents personas qual podria ser la
causa de estar la casa del General en tant infelís
estat, y sos drets y emoluments tant deteriorats y
desacreditats. Han vingut a compèndrer ésser
originat del que·s defrauda al General ab las robas que de totas sorts se vénen sens estar mania. a continuació una representació transcrita a l’Apèndix 4,
pàgs. 1583-1584.
b. a continuació ratllat en lo ingr.
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festadas ni pagar lo degut dret, las quals estarian
escondidas y abrigadas en casas de particulars
d’esta ciutat de tots estats, permetent en ellas tenir talers y fabricar-se clandestinament diffarents
robas de seda y, no obstant que los deputats, sos
antecessors, per obviar semblants fraus y abusos
se valgueren del ramey disposat per capítols de
Cort, y fou fet jurar als valluters y valers no fabricassen ni fessen fabricar ninguna sort de robas
que primer no fossen manifestades al General, y
als sastres no las tallassen ni fessan // 36v // cusir
sens haver pagat lo degut dret; ab tot, no se ha
conseguit lo fi desitjat, que era arrendar ab crèdit y conveniència de la Generalitat, per la qual
causa se troban los deputats ab lo desconsuelo
que correspon a sas obligasions, perquè, no
arrendant-se los drets en la conformitat de que
se ha acostumat en los triennis antecedents, se
imposibilitarian los medis per a servir a sa magestat en las ocasions se podan oferir, ni bastaria
per pagar ab la puntualitat que és just los salaris
deguts y acudir al socorro de tantas iglésias y
monestirs, viudas y pubills que viuen dels rèddits de la Generalitat.
Per a dar providènsia a danys tant graves com
prejudicials al servey de sa magestat y al comú
del Principat, se ha ajuntat novena de personas
dels tres estaments, com se acostuma en casos
menos urgents, per a practicar y aconsellar lo remey se podria aplicar, y lo únich que occorragué fou inquirir y examinar las casas y llochs ha
hont se presum se treballan y estan recòndidas
las robas sens bolla, representant-ho primerament a vostra senyoria, per medi de esta embaxada per a què vostra senyoria, ab lo sumo de sa
prudència, y per lo molt interessan los drets de
vostra senyoria, los quals se defraudan, abusantse los de la Generalitat y per lo que condueix a
la conservació de las dos casas y continuant los
bons officis que de vostra senyoria en totas ocasions se han experimentat, y en consideració de
la correspondència que sempre se han tingut, se
digne afavorir a la Deputació, ab aquells medis
que a vostra senyoria li aparexeran més convenients y segurs per obviar los danys que deterioran y defraudan los drets, fent aquellas ordinacions y disposicions que a vostra senyoria, per
reals privilegis, li és lícit y permès, tant per a què
los valluters, sastres y sos fadrins no la vengan ni
treballen, com també que los demés habitants
// 37r // d’esta ciutat no la usen sens estar manifestada ni pagar lo degut dret, que a més de que
tot redundarà en servey de las dos magestats, divina y humana, y del benefici públich y comú
del Principat, ho rebrà lo concistori a particular
favor de vostra senyoria».
E poch aprés, tornats que són estats los dits senyors, han fet relació en lo concistori de ses se-

nyories que dits molt il·lustres senyors concellers havian fet de resposta que tractarian la
matèria, y procurarian acistir al concistori en tot
allò que per sa part poguessen obrar.
En aquest mateix die ses senyories, absent de la
present ciutat lo senyor oÿdor militar, concistorialment, aba verguers y massas, ab las insígnias
de domàs carmesí, abb escut del General als pits,
anant ab cotxes, són baixats a la Llotja del mar
de la present ciutat, a effecte de fer arrendament
dels drets del General de Cathalunya, Bolla de
Barcelona y Bollas foranas que no eran arrendadas, y han fet fet arrendament de la Bolla de
plom y sagell de sera de la ciutat de Balaguer y
sa col·lecta a Joseph Barri, botiguer de la ciutat
de Balaguer, per preu de nou centas vuytanta
lliuras per quiscun any, ab cent coranta lliuras
de axaus per una vegada tant solament y deu
lliuras de mitjas ditas, també per una vegada
tant solament.
Divendres, a XV. En aquest die ses senyories, absent de la present ciutat lo senyor oÿdor militar,
concistorialment, abc verguers y massas, ab las
insígnias // 37v // de domàs carmesí, ab lo escut
del General als pits, anant ab cotxes, són baixats
a la Llotja del mar de la present ciutat, a effecte
de fer arrendament dels drets del General de
Cathalunya, Bolla de Barcelona y Bollas foranas
de tot lo present Principat de Catahalunya que
no eran arrendadas, y han fet fet arrendament
de la Bolla de plom y sagell de sera de la vila de
Servera y sa col·lecta, per preu de mil dos centas
sinquanta lliuras per quiscun anys, ab cent lliuras de axaus per una vegada tant solament.
En aquest mateix dia Joseph Saurina, Joseph
Iglésia y Mariano Roig, corredors públichs y jurats y ministres del General, han fet relació a ses
senyories, estant junt concistorialment en la
casa del General de la present ciutat, a effecte de
arrendar los drets del General, Bollas de Barcelona y demés Bollas foranas que no són arrendadas. Y han dit com havian encantat las Bolla de
Cervera diffarents vegades y en aquella han publicat, de orde de ses senyories, moltas vegades
que qui·s posaria en dita de mil y sinch centas
lliuras li donarian cent lliuras de axaus, y que no
han trobat persona alguna que acceptàs dita
dita. Y, després, a vista del sobredit, de orde de
ses senyories han encantat que qui·s possaria en
dita de mil y quatre-centas lliures li donarian
cent lliures de axaus. Y tampoch hi ha agut persona que acceptàs dita dita. Y, a vista també del
sobredit, han encantat, de orde de ses senyories,
a. a continuació ratllat massas.
b. a continuació ratllat las insígnias.
c. a continuació ratllat massas.

que qui·s posaria en dita de mil tres-centas y sinquanta lliures li donarian cent lliures de axaus, y
tampoch no·y ha agut qui acceptàs la dita dita.
Y a vista de tot lo sobredit, de orde de ses senyories han passat en publicar que, qui·s posaria
en dita de 1250 lliures, sous, li donarian 100
lliures, sous de axaus, la qual dita ha exceptada
Antoni Joan Costa, al qual se li és estat lliurat lo
dit arrendament de dita Bolla de Cervera per dit
preu de 1250 lliures, sous, ab las ditas 100 lliures, sous de axaus per una vegada tantsolament,
la qual relació me hana // 38r // ordenat ses senyories a mi, scrivà major del General continuàs
en lo present dietari.
Dimars, a XVIIII. En aquest die, per medi de don
Francisco Sans y Puig y Joan Bonaventura de
Gualbes, donsell, han reportat a ses senyories una
embaxada de part del molt il·lustre bras militar,
en resposta de altre per ses senyories enviada a dit
molt il·lustre bras militar lo die present, lo qual és
assí cusit, signat de lletra A, y del thenor següent:
«Molt il·lustre senyor. En lo que vostra senyoria
fou servit participar lo die 19 del corrent al molt
il·lustre bras militar de que lo negoci de las Bollas no prenia lo èxhit que vostra senyoria desitjave, y que anave dilatant-se, y que vostra senyoria estimaria que lo molt il·lustre bras militar
prengués lo medi més // 38v // convenient y,
que si aparexia de conveniència fer una altra
embaxada al excel·lentíssim senyor llochtinent y
capità general vostra senyoria ho estimaria. Lo
molt il·lustre bras militar nos ha ordenat assegurassem a vostra senyoria de sa part que està molt
prompte per a servir a vostra senyoria per tots
los medis lo sien possible, com ho té offert a
vostra senyoria ab embaxada de vuyt del corrent. Y, en quant a la embaxada vostra senyoria
proposa per lo excel·lentíssim senyor llochtinent y capità general, desitjant anar ab tot assert
a la resolució, suplica a vostra senyoria sie servit
dir-los que hapar se ha de representart a sa excel·lència perquè se aconseguesca lo fi que vostra senyoria desitja y lo que lo molt il·lustre bras
militar de servir a vostra senyoria.»
Dimecres, a XX. En aquest die lo doctor Joan
Batista Reverter, subrrogat en lo offici de racional del General y present casa de la Deputació,
és baxat a la Llotja del mar de la present ciutat
per a fer continuar de encantar los drets del General, Bolla de Barcelona y altres Bollas foranas
que no estan arrendadas.
En aquest mateix die los molt il·lustres senyors
deputats y oÿdors de comptes reberen en llur
a. a continuació una representació transcrita a l’Apèndix 4,
pàg. 1584.
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concistori, de part dels molt il·lustres senyors
concellers de la present ciutat, per medi del senyor don Alexandro de Boxadors y Jaume Falguera, ciutedà honrrat de Barcelona, una embaxada en resposta de la per ses senyorias als molt
il·lustres senyors concellers feta lo die de 13 del
corrent. Y, després de haver explicat de paraula,
per orga de dit senyor don Alexandro de Boxadors, han entregat a ses senyories un paper de
embaxada que·s assía //39r // cusit, signat de lletra A, y del thenor següent:
«Molt il·lustre senyor. Responent los concellers
d’esta ciutat de Barcelona a la embaxada que en
scrits, per medi del senyor don Carlos de Llupià
y Gismundo Boffill, ciutedà honrrat, per part de
vostra senyoria reportada lo die dels 13 del corrent, y al que de paraula dits senyors explicaren,
diuen a vostra senyoria que tenen viu sentiment
del desconsuelo al que vostra senyoria se troba
de no poder arrendar los drets de la Generalitat
per los danys tant graves se ocasionan a eixa
casa, y per los motius en dita embaxada expressats, assegurant a vostra senyoria que voldria
esta ciutat per tots medis y camins dar a vostra
senyoria tots consuelos, y que per part d’esta
ciutat no·s faltarà en tot allò que·s puga offerir
per lo major servey de vostra senyoria, no ecsusant totas y qualsevols diligèncias pugan offerirse per lo del major benefici de vostra senyoria y
de la Generalitat en continuació de la tant antiga correspondència que sempre esta ciutat se ha
pressiat tenir y tindrà a vostra senyoria».
Dijous, a XXI. En aquest die, constituhit personalment en lo concistori de ses senyories Francisco Garriga, studiant en filosofia, en la present
ciutat de Barcelona habitant, com a procurador
de Joseph Janer, studiant en lleys en la vila de
Cervera, tauler dels safrans del General de dita
vila, com de sa procura consta en poder de Joan
Montaner, // 39v // burgès y notari públic de
dita vila de Cervera, a 15 del corrent mes de octubre, la qual és assí cusida, signada de lletra A,
en dit nom ha renunciat en mà y poder de ses
senyories pure et libere lo dit offici de tauler dels
safrans de dita vila de Cervera. E ses senyories
han acceptada la dita renunciació si et in quantum, et cetera, essent present per testimonis
Francisco Paÿssa, altre delsb verguers de ses senyories y Joan Ribes, notari públich de Barcelona.
Divendres, a XXII. En aquest die lo magnífich
Erasma de Lana y Fontanet, racional del General y present casa de la Deputació, és baixat a la
a. a continuació una resposta transcrita a l’Apèndix 4, pàg.
1584.
b. a continuació ratllat taulers.
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Llotja del mar de la present ciutat per fer continuar de encantar los drets del General, Bolla de
Barcelona y demés Bollas foranas que no estan
arrendadas.
Dilluns, a XXV. En aquest die ses senyories, absent de la present casa lo senyora // 40r // oÿdor
militar, concistorialment, ab verguers y massas,
ab las insígnias de domàs carmesí, ab lo escut
del General als pits, anant ab cotxes, són baxats
a la Llotja del mar de la present ciutat, a effecte
de fer arrendament dels drets del General de
Cathalunya, Bolla de Barcelona y Bollas foranas
de tot lo present principat de Catahalunya que
no eran arrendadas, y han fet arrendament de la
Bolla de plom y sagell de sera de Berga y Bagà y
sa col·lecta a Joseph Sicart, teixidor de llana de
la vila de Berga, per preu de sinch centas sexanta lliuras per quiscun any.
Dimecres, a XXVII. En aquest die lo magnífich
Erasma de Lana y Fontanet, racional del General y present casa de la Deputació, és baxat a la
Llotja del mar de la present ciutat per a fer continuar de encantar los drets del General, Bolla
de Barcelona y demés Bollas foranas que no estan arrendadas.
Dijous, a XXVIII. En aquest die ha fet relació lo
doctor Francisco Montaner // 40v // y Pérez,
síndich del General, com, per orde del molt
il·lustre concistori, a portat recado a sa excel·lència, representant-li que, estant los officials del General regonexent la casa de mestre
Joan Bendanent, sastre, que la té en lo carrer de
las Portadoras de la present ciutat, trobaren en
aquella un justacós de panyo color musco ab sa
botonada de fil de or, y uns balons del mateix
panyo y, regonexent dit vestit las guardas del
General, la trobaren sens cera ni senyal de haver-n’i hagut, ab lo que judicaren per frau y, a la
que se’n volian portar dits officials no duptà
don Domingo Dentessi, capità de cavalls a pèndrer dit vestit de sa pròpia auctoritat, y lo donà
y entregà a son criat, dient a dits officials que ja
parlaria ab los senyors deputats, que ja los conexia, y los aportaria dit vestit, que no volien que
cosas suas se’n aportassen los officials, com
constave del acte se’n prengué que entregà a sa
excel·lència. Y, coms fins vuy lo dit don Domingo Dentessi no aja donat satisfació, per lo que
restà lo molt il·lustre concistori ab gran desconsuelo, ocasionat del desman y perturbació que
ha fet lo dit Domingo a la execució dels drets
del General, suplicave lo molt il·lustre concistori fos servit sa excel·lència aconsolar-lo ab sa
gran real auctoritat, fins que restàs satisfet, pera. a continuació una renunciació transcrita a l’Apèndix 4,
pàgs. 1584-1585.

a la Llotja del mar de la present ciutat per a fer
continuar de encantar los drets del General, Bolla de Barcelona y demés Bollas foranes que no
estan arrendades.

què, ha vista de dit exemplar, los demés officials
de guerra no intentassen fer semblants abús
contra la bona exacció dels drets del General,
que, si bé ses senyories poder valer-se dels remeys que en semblants casos està disposat per
constitucions y capítols de Cort, encara emperò
lo molt il·lustre concistori que, corrent per mà
de sa excel·lència, ab major facilitat alcansarà lo
reparo convenient. A lo que respongué sa excel·lència, havent pres lo sobredit acte, que ne
faria lo degut sentiment.
41r

En aquest mateix dia ha fet relació lo síndich del
General com, per orde del molt il·lustre consistori ha aportat altre recado a sa excel·lència,
dihent-li que, per poder continuar las diligèncias feyen ses senyories per evitar los abusos
grans se experimentaven en fraudar los drets del
General y Bolla, importava regonèxer algunas
casas de militars. Per lo que suplicaven fos servit
manar donar assistència de algun ajudant de tinent general per fer ditas regonexensas. Al que
respongué sa excel·lència offeria, y encontinent
cridà al ajudant don Manuel Suriano, que·s trobave en palàcio, y li digué –present dit síndich–
que li donava ordre que assístis als officials del
General sempre que fos avisat, y que entràs en
qualsevols casas de militars, axí de officials majors com menors, sens exepció alguna, encara
que fos en son palàcio, y que en ellas reconegués com se li ordenaria, y després seguidament
digué advertís a ses senyories ab estats paraulas
«que siempre que los deputados quisieran venir a
reconocer mi palacio, con mucho gusto mandaré
abrir las puertas».

Dissapte, a XXX. En aquest die me han ordenat
ses senyories a mi, scribà major del General de
Cathalunya, cosís en lo present dietari un acte
autèntich clos per Jaume Padrés, notari públich
de la ciutat de Gerona, y escrivà de la Deputació
local de dita ciutat, sots data de 16 de octubre
1683, contenint de com se són publicadas en la
ciutat de Gerona las ordinacions fetas per ses senyories per lo present y corrent trienni, lo qual
acte és assí cusit, signat de lletra A.a
42r

En aquest mateix dia ha fet relació lo dit síndich
del General com, per orde del molt il·lustre
concistori se era conferit a tots los convents de
religiosos de la present ciutat, y havian representat als presidents de quiscun de aquells tinguessen a bé de no permètrer que en llur convent se treballàs robas sens manifestar-las, y que
manassen sos súbdits que per amistat, correspondència ni altra causa, directa ni indirecta, //
41v // recullissen robas sens bolla y sens ésser
despachadas perquè, quant ses senyories tinguessen alguna notícia, seria de sa obligació valer-se dels remeys consedits ab differents bullas
apostòlicas, que sentirian per lo desdoro recauria al convent. Al que han respost dits presidents
que, per ser tant justa la petició, ab gran gust y
affecta servirian a ses senyories com ordenaven,
y a més recomanarian als confessors fessen escrúpol als penitents en llurs confessions no fessen semblants abusos.
Divendres, a XXVIIII. En aquest (die) lo magnífich Erasma de Lana y Fontanet, racional del
General y present casa de la Deputació, és baxat
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En aquest mateix die me han ordenat ses senyories a mi, scribà major del General de Cathalunya, cosís en lo present dietari un acte autèntich
clos per Joan Pau Salinas, notari públich de la
ciutat de Tarragona, y escrivà de la Deputació
local de dita ciutat, sots data de 16 de octubre
1683, contenint de com se són publicadas en la
ciutat de Tarragona las ordinacions fetas per ses
senyories per lo present y corrent trienni, lo
qual acte és assí cusit, signat de lletra B.

Desembre MDCLXXXIIII
Dimecres, a III. En aquest die lo magnífich
Erasma de Lana y Fontanet, racional del General y present casa de la Deputació, és baxat //42v
// a la Llotja del mar de la present ciutat per a
fer continuar de encantar los drets del General,
Bolla de Barcelona y demés Bollas foranas que
no estan arrendades.
Dijous, a IV. En aquest die, constituhit personalment en lo concistori de ses senyories lo reverent doctor Antoni Roseres, prevere, en Barcelona residint, com a obtenint la capellania de
Nostra Senyora fundada en la capella d’en Marcús de la present ciutat, ha jurat en mà y poder
de ses senyories, de com a fet las degudas diligèncias en sercar la venda y original creació de
censal, de preu cent sinquanta lliures, y pensió
cent sous, que tots anys, al primer de dezembre,
lo obtenint dita capellania rebia sobre dit General, no ha pogut trobar aquell, lo qual censal
fonch extret en la extracció de censals feta per lo
antecessors de ses senyories al primer de juliol
pròxim passat de 1683.
En aquest mateix die lo il·lustre senyor oÿdor
ecclesiàstich és baxat a la Llotja del marb de la
present ciutat, y s’és conferit en la casa del Gea. a continuació dos actes transcrits a l’Apèndix 4, pàgs.
1585-1586.
b. a continuació repetit del mar.

[ 1683 ]

[ 1683 ]

sa per Joseph Martí, notari públich de Vilafranca
del Panadès, sots data de vint-y-tres de octubre
proppassat, contenint de com se són publicades
en la vila las ordinacions fetes per ses senyories
per lo present y correnta trienni, la qual sertificatòria és assí cusida, signada de lletra A.

neral y en lo aposiento del receptor dels fraus de
aquella, a effecte de vèurer los fraus són comesos en lo mes de octubre proppassat, y se han
trobat los següents:

43r

Primo, deu canas, menos mitg palms, satí de
mostras y color de musco y blanch.
Ítem, tres canas y un palm llama color de aurora.
Ítem, set canas, sis palms pelfa negra.
Ítem trentaa-tres canas, sinch palms boratab parda.
Ítem deu canas y un palm tafetà negra entredoble.
Ítem setze canas, sis palms, sis palms y mitg tafetà entredoble negre.
Ítem trenta-tres canas tafetà entredoble encarnat y blanch.
Ítem setze canas, sinch palms de satí negra de
mostras.
Ítem sinch canas, tres palms risso de mostras negra.
Ítem sinch canas, sis palms y mitg risso negre de
mostras.
Ítem deu canas, sis palms y mitg risso negre de
mostras.
Ítem sis canas, dos palms xamellot fi de quatre
palms, pardo de Olanda.
Ítem sinch canas, dos palms y tres quarts xamellot fi de quatre palms, pardo.
Ítem sinch canas, quatre palms llama verda.
Ítem una cana, tres palms satí de mostras y las
flors de or.
Ítem trenta canas de la mitja olanda.
Ítem sis canas, quatre palms ab tres trossos llama blava.

En aquest mateix die me han ordenat a mi,
scrivà major del General de Cathalunya, cusís en
lo present dietari una relació del magnífich racional de la present casa, acerca de aquell censal
de penció cent lliuras, pagador al primer de dezembre, que sortejà lo reverent Antoni Roseres,
prevere, obtenint la capellania de Sancta Maria,
instituhida en la capella d’en Marcús de la present ciutat, en la extracció de censals que al primer de juliol proppassat y del corrent any 1683
fou feta per los molt il·lustres senyors deputats
predecessors de ses senyories, com en dita relació és de vèurer, la qual és assí cusida, signada
de lletra B.
Divendres, a V. En aquest die lo magnífich Erasme de Lana y Fontanet, racional del General y
present casa de la Deputació, és baixat a la Llotja de la mar de la present ciutat per fer continuar
de encantar los drets del General, Bolla de Barcelona y demés Bollas foranas que no estan
arrendadas.b
44r

Las quals robas se són presas per frau de casa de
don Victoriano de Balda.
Ítem se han pres per frau de casa de don Christòfol Es, coronel dels alemanys, un taler de texir
tafetà y altres sorts de robas sens haver-hi pintas
y altre ormetgs.
Ítem se ha pres per frau un taler que·y falta molta cosa que ja estava desmarxat, excepto las bancadas y algunas altres fustas de casa de Ignasi
Pujol, al carrer del Carme.
43v

Ítem un altre taler, tot desfet, amagat ab un sostre fals, y faltan moltas pessas en dit taler per poder-i taxir, de casa de don Anton de Paguera.
En aquest mateix die me han ordenat a mi,
scrivà major del General de Cathalunya, cusís en
lo present dietari una certificatòria autèntica clo-

Dilluns, a VIII. En aquest die, constituhit perçonalment en lo concistori de ses senyories lo reverent Francisco Andreu, prevere en la iglésia
parroquial de Sancta Maria del Mar de la present ciutat, beneficiat, com a procurador del reverent Barthomeu Pal, doctor en sancta theologia, prevere y canonge de la Seu de Gerona, y
Delmau Pal y Rossell, cavaller en la parròquia
de Sant Gregori, vicaria de Gerona domiciliat,
com de sa procura consta, en poder de Salvi Regordera, notari públich de dita ciutat de Gerona, a 16 de febrer 1683, de la qual ha fet ocular
ostenció, en dit nom a jurat de com, dits sos
principals, han fetas las degudas diligèncias en
sercar la venda y original creació de censal, de
hon devalla la part de censal de preu mil y set
centas lliures, y penció vuitanta-sinch lliuras,
que dits germans Pals rebran sobredit general
als 17 de octubre, la qual part de censal fonch
extreta en la extracció de censals feta per los antecessors de ses senyories a 25 de maig 1682, no
ha pogut trobar aquells y per ço ésser feta certificatòria.
En aquesta mateix die lo magnífich Erasme de
Lana y Fontanet, racional del General y present
a. a continuació ratllat any.
b. a continuació una certificació i una relació transcrites a
l’Apèndix 4, pàg. 1586.

a. trenta interlineat.
b. a continuació ratllat negra.
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casa de la Deputació, és baxat a la Llotja del mar
de la present ciutat per fer continuar de encantar los drets del General, Bolla de Barcelona y
demés Bollas foranes que no estan arrendades.
Dimecres, a X. En aquest die ses senyories, absent de la present ciutat lo senyor // 44v // oÿor
militar, consistorialment, ab verguers y massas,
ab las insígnias de domàs carmesí ab lo escut del
General als pits, anant ab cotxes, són baixats a la
Llotja del mar de la present ciutat, a efecte de
fer arrendament dels drets del General de Cathalunya, Bolla de Barcelona y Bollas foranas
que no estan arrendades. Y han fet arrendament
de tot lo dret, expectant a ses senyories, del fil
de or y plata que·s fabrica en la present ciutat de
Barcelona com en lo present principat de Cathalunya y també lo foraster que vindrà en lo
present Principat per temps de tres anys, qui
han comensat a córrer lo primer dia del mes de
juliol proppassat, y finiran al darrer del mes de
juny 1686, a Antoni Simon, botiguer de telas,
per preu de cent sexanta lliuras, lo primer any, y
cent setanta lliures los demés dos anys, per haver-se-li donat deu lliures de xaus per una vegada tantsolament.
Divendres, a XII. En aquest die ses senyories,
absent de la present ciutat lo senyor oÿdor militar, consistorialment, ab verguers y massas, ab
las insígnias de domàs carmesí ab lo escut del
General als pits, anant ab cotxes, són baixats a la
Llotja del mar de la present ciutat, a efecte de
fer arrendament dels drets del General de Cathalunya, Bolla de Barcelona y Bollas foranas de
tot lo present principat de Cathalunya que no
eran arrendades. Y han fet arrendament dels
drets dela // 45r // General de tot lo present
Principat, per lo trienni que ha comensat lo primer dia del mes de juliol pròxim passat en havant a Francesch Maseres, daguer, ciutedà de
Barcelona, per preu de vint-y-tres mília lliuras,
per quiscun any, ab nou-centas lliuras de axaus
per una vegada tantsolament.
En aquest mateix die Joseph Saurina, Joseph
Iglésias y Mariano Roig, corredors públichs y
jurats y ministres del General han fet relació en
lo concistori de ses senyories, estant junts concistorialment en la dita casa del General, a effecte de arrendar lo dret del General, Bolla de Barcelona y demés Bollas foranas que no estaven
arrendadas. Y han dit com havian encantat, de
orde de ses senyories, lo dret de General, y havian publicat, que, qui·s posaria en dita vint-yquatre mília lliuras li donarian mil lliuras de
axaus, la qual dita no fonch acceptada; y després
a. a continuació un vot transcrit a l’Apèndix 4, pàgs. 15861587.
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publicaren que qui·s posaria en dita de vint-ytres mília lliuras li donarian nou-centas lliuras
de axaus, la qual dita fonch acceptada per lo sobredit Francesch Maseres, la qual relació me
han ordenat ses senyories a mi, scrivà major del
General, continuàs en lo present dietari.
Dissapte, a XIII.En aquest die ha fet relació lo
doctor Francisco Montaner y Pérez, subrrogat
en lo offici de síndich del General com, per orde
del molt il·lustre concistori, a las dos horas passat mitg dia, és anat al palàcio dels venerables
pares inquisidors, per donar-los un recado de
part de ses senyories y, havent demanat audiència y obtinguda aquella, passada alguna mitja
hora, per estar ocupats los pares inquisidors en
las cosas mana la fe, és entrat dins lo concistori
del Sanct Tribunal ha hon estaven consistorialment los pares inquisidors y son secretari, Joseph Vinyals de la Torra, y havent-se asentat en
una cadira de estisora ab la espallera que //45v //
estava previnguda fora del balustre, y en front y
de cara los pares inquisidors donà lo verbo,
dient-los que per evitar los abusos que feyen los
officials del Sanct Tribunal y altre en fraudar los
drets de la Generalitat, recullint roba y mercaderias en sas casas, y permetent sens dur Bollas
ni manifestar-las, incumbia a la obligació del
molt il·lustre concistori regonèxer las casas dels
officials del Sanct Tribunal, que·s tenia notícia y
havia semblants robas, conforme acostumava
fer per las demés casas, axí eglesiàsticas com seculars, encara que militars, y si bé podia lo molt
il·lustre concistori –en observança dels capítols
de la concòrdia feta en lo any 1626, entre lo
Sant Tribunal y lo molt il·lustre concistori, confirmada per lo eminentíssim cardenal don T. Espinosa, inquisidor general, passada per lo Consell Supremo de Aragó– entrar y regonéxer
qualsevol casas de familiars y comissaris y demés
officials del Sant Tribunal per lo effecte sobredit
y lo il·lustre deputat ecclesiàstich o son delegat
en las casas dels ecclesiàstichs y exemps, en virtut de bulla apostòlica. Ab tot, en conformitat
de la bona correspondència que sempre se a tingut entre los dos concisoris, suplicave lo molt
il·lustre concistori fossen servits ses senyories
donar llicència y permissió que los officials del
General entrassen y regonexessen las casas dels
officials del Sant Tribunal que·s tindria notícia y
havia robas sens manifestar, que o rebrie a singular favor.
Ab que respongueren los venerables pares inquisidors que regonexien ésser molt justa la petició y tractarian la matèria, assegurant que
quant seria possible asistirian al favor que demanavan sas senyories y de llur resolució o participarian al molt il·lustre concistori.
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Y, considerant que dita resposta demanava
temps, y tenint orde del molt il·lustre concistori
que, sent la resposta general y que meresqués
dilació, replicàs y demanàs // 46r // permissió y
llicència en continent per tenir notícia que de
present se sabia una frau en casa de un official
del Sant Tribunal. Replicà dit síndich dihent
que convenia a ses senyories lo haver de regonéxer quant antes la habitació de un official, per
tenir-se notícia que en ella y havia una partida
de roba recollida sens manifestar, y que axí fossen servits de present concedir al molt il·lustre
concistori dita gràcia. Oÿda dita instància del
síndich, digueren los pares inquisidors los entregàs la concòrdia y bulla, y que donàs un poch
de lloch, que després lo cridarian per tornar-li
resposta. Entregats dits papers, donà lloch lo dit
síndich, haxint fora del dit concistori. Y, al cap
de alguna mitja hora, lo tornaren a avisar per a
què entràs y, essent tornat dins, li digueren los
venerables pares inquisidors que, encara que
que molts dels capítols de la sobredita concòrdia no estavan en útil observança, ab tot, per
afavorir als senyors deputats en lo que demanavan, sent tant justa la petició, havian resolt consedir-los assistència de algun official per a què
regoneguessen las casas dels officials del Sant
Tribunal sempre que aparegués, elegint per dit
effecte al dit Joseph Vinyals de la Torra, son secretari. Oÿda dita resposta lo síndich los digué
que sens prejudici de la pretencions de una y altra dels dits concistoris que ordenassen al dit secretari lo seguís, per regonéxer una casa de official del Sant Tribunal que de present se havia de
mirar, al que vingueren a bé. Y, tenint orde lo
dit secretari Vinyals dels pares inquisidors, y los
junts isqueren del dit concistori y baixaren fins a
la porta major de dit palàcio y, essent en dit
puesto, cridà lo síndich als officials del General
que estavan devant lo portal de la Seu, devant la
sala real ahont estaven des de las dos horas que
dit síndich entrà al palàcio del Sant Tribunal,
aguardant // 46v // lo orde los donaria dit síndich de part del molt il·lustre concistori dels senyors deputats. Y los ordenà regoneguessen la
casa del escarceller major del Sant Tribunal, que
la tenia baix lo pati del Sant Tribunal y demés
parts de dit palàcioa que deurian ésser algunas
quatre horas de la matexa tarda, y entrats dins
dit palàcio los officials, se’n tornà lo síndich per
fer-ne participant a ses senyories.
Dilluns, a XV. En aquest die ses senyories, absent
del concistori lo senyor deputat ecclesiàstich, y
de la present ciutat lo senyor oÿdor militar, consistorialment, ab verguers y massas, ab las insígnias de domàs carmesí ab lo escut del General als
pits, anant ab cotxes, són baxats a la Llotja del
a. a continuació ratllat que.

mar de la present ciutat, a effecte de fer arrendament de la Bolla de Barcelona y demés Bollas foranas que no són arrendadas. Y han fet arrendament de la Bolla de plom y sagell de cera de la
Seu de Urgell per lo trienni que ha comensat lo
primer de juliol proppassat y finirà lo derrer dia
del mes de juny del any 1686 a Gerònim Ponsa,
passamaner, ciutedà de Barcelona, per preu de
sinch-centas lliuras per quiscun any.
En aquest mateix die Joseph Saurina, Joseph
Iglésias y Mariano Roig, corredors públichs y
jurats y ministres del General // 47r // h an fet
relació a ses senyories, estant junts en la casa del
General, a fi y effecte de arrendar la Bolla de
Barcelona y demés Bollas foranas que no estavan arrendadas. Y han dit de com havian encantat la Bolla dea la Seu de Urgell y sa col·lecta,
des dels set de janer proppassat fins lo die present, y havian diffarents vegades publicat que,
qui·s posaria en dita de sis-centas sinquanta lliuras li donarian sinquanta lliuras de axaus, la qual
dita no fonch acceptada; y després publicaren
que qui·s posaria en dita de sis-centas sinquanta
lliuras li donarian cent lliuras de axaus, la qual
tampoch fonch acceptada, y després publicaren
que qui·s posaria en dita de sis-centas lliuras li
donarian cent lliuras de axaus, la qual tampoch
fonch acceptada. Després, a vista de tot lo sobredit, de orde de ses senyories, an publiccat
que qui·s posaria en dita de sinch-centas sinquanta lliuras li donarian sinquanta lliuras de
axaus, la tampoch fonch acceptada. Y després,
vista de que unas ni altres de las sobreditas ditas
foren acceptadas, han passat a donar mitjas ditas, y tampoch no ha hagut perçona que·y digués cosa, y han lliurat vuy dia present dita Bolla a dit Gerònim Ponsa, per lo preu sobredit de
sinch-centas lliuras lo any, per no haver-i trobat
major dita, la qual dita de sinch-centas lliuras
fonch donada a dits corredors per lo senyor Anton Pera de Tort lo die de dilluns, que contàvem a VIII del corrent, la qual dita donà ab pacte
que li fos lliurat lo arrendament per tot lo die de
XV del corrent mes que quant no se apartava de
aquells, y axí mateix dit Pere, devant de ses senyories, estant junts en la casa del General, digué a ses senyories que si no li arrendaven la dita
Bolla per tot lo die present se apartava de dita
dita, com o tenia ja dit al corredor, lo qual Pere
fonch lo qui abonà lo dit Geroni Ponsa, al qual
se és lliurada dita Bolla, la qual relació me han
ordenat ses senyories a mi, scribà // 47v // major
del General, continuàs en lo present dietari.
En aquest mateix die, constituhit perçonalment
en lo concistori de ses senyories Joseph Albinyana, tauler del General de la vila de Alcover, ha
a. de ... col·lecta interlineat al marge esquerre.
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En aquest mateix die me han ordenat ses senyories a mi, scrivà major del General de Cathalunya, cusís en lo present dietari dos relacions del magnífich racional de la present casa,
acerca de aquells dos censals, un de pensió
cent y tresa sous y quatre diners, pagador a 24
de juliol, que sortejà Joan Ferrer de Gualbes; y
lo altre de penció cent y quatre sous, pagadors
als 8 de juliol, que sortejà la senyora Madalena
Móra y Xammar, vídua de Joan Móra, donzell,
los quals dos censals sortejaren en la extracció
de censals que al primer de juliol proppassat y
del corrent any 1683 fou feta per los molt
il·lustres senyors deputats predecessors de ses
senyories, com en ditas relacions és de vèurer,
las quals són assí cusidas, signadas de lletras A
y B.b

renunciat lo dit offici pura y líberament en mà y
poder de ses senyories. E, ses senyories, restant
cercionats que lo dit Joseph Albinyana no era
debitor al General en quantitat alguna, com
aparà ab la certificatòria del magnífich racional,
la qual és assí cusida, signada de lletra A, han acceptada la dita renunciació si y en quant per capítols ya actes de Cort los és lícit y permès, essent present per testimonis Pau Sayol y
Francesch Païssa, verguers de ses senyories.
Dimecres, a XVII. En aquesta die lo magnífich
Erasme de Lana y Fontanet, racional del General y present casa de la Deputació, és baixat a la
Llotja del mar de la present ciutat per fer continuar de encantar la Bolla de Barcelona y demés
Bollas foranas que no estan arrendadas.
Divendres, a XVIIII. En aquesta die lo magnífich
Erasme de Lana y Fontanet,b // 48r // racional
del General y present casa de la Deputació, és
baxat a la Llotja del mar de la present ciutat per a
fer continuar de encantar la Bolla de Barcelona y
demés Bollas foranas que no són arrendadas. En
aquest mateix die me han ordenat a mi, scribà
major del General de Cathalunya, cusís en lo
present dietari una relació del magnífich racional de la present casa, acerca de aquell censal de
pensió mil lliuras, pagador a tretze de agost, que
sortejà lo doctor en drets Pere Pau Canyadell en
la extracció de censals que al primer de juliol
proppassat y del corrent any 1683 fou feta per
los molt il·lustres senyors deputats predecessors
de ses senyories, com en dita relació és de vèurer, la qual és assí cusida, signada de lletra A.

49r

Dilluns, a XXII. En aquest die ses senyories, lo
senyor oÿdor militar absent de la present ciutat,
consistorialment, ab verguers y massas, ab las
insígnias de domàs carmesí ab lo escut del General als pits, anant ab cotxes, acompanyats dels
assessors y advocat fiscal y de altres officials del
General y present casa de la Deputació, anaren y
se conferiren a la mare de las fonts del General,
com és acostumat quiscun any, per a regonèxer
si se necessitave de // 48v // fer obras en ellas. Y,
vistas y regonegudas aquellas se’n tornaren ab
lo mateix acompanyament fins a la present casa
de la Deputació.
Dimecres, a XXIIII. En aquesta die lo magnífich
Erasme de Lana y Fontanet, racional del General y present casa de la Deputació, és baixat a la
Llotja del mar de la present ciutat per a fer continuar de encantar la Bolla de Barcelona y demés Bollas foranas que no són arrendadas.
a. a continuació ratllat en.
b. a continuació una certificació transcrita a l’Apèndix 4,
pàg. 1587.
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Divendres, a XXVI. En aquest die me han ordenat ses senyories a mi, scrivà major del General,
cusís en lo present dietari una requesta presentada, instant lo procurador fiscal del General al
doctor misser Pau Canyadell lo acte de la presentata, de la qual és assí cusit, signat de lletra
D, y del thenor següent:
«Nouerint universi, quod anno a Nativitate Domini millessimo sexcentessimo octuagesimo tercio,
die vero veneris, vigessima sexta novembris ejusdem anni, intitulata presente et ad hec vocato atque requisito Joanne de Argila, secretario et scriba major Generalis principatus Cathalonie et
presentibus etiam Josepho de Sauleda, milite, et
Joanne Ribas, notario publico Barcinone, pro testibus ad ista vocatis ad ista voatis especialiter et
assumptis doctor Joannes Quadras, fisci procurator Generalis Cathalonie, constitutus personaliter coram et ante presenciam magnifici Petri
Pauli Canyadell, utriusque juris doctoris, perçonaliter reoerti in scrivania major domus Deputacionis presenti civitatis Barcinone, qui dicto
nomine eidem obtulit et presentavit et seu per me,
dictum scribam majorem, obtule et presentare
publice petiit et requisivit quandam in scriptis
papiri requisicionis sedulam thenoris seguentis:
Molt bé sab e ignorar no pot vostra mercè, senyor Pere Pau Canyadell, doctor en drets, et cetera. Inseratur copia hujusc eidem tradidit et liberavit quan accepit et penes se retinuit qua
quidem papiri requsicionis sedula sich ut predicitur oblata et presentata illico dictus Petrus Paulus Canyadell verbo respondendo dixit // 49v //
quod retinebat sibi terminum juris ad respondendum de quibus. Ita per actis dictis gestis et secutis illico dictus Joannes Quadras dicto nomine
a. a continuació ratllat lliuras.
b. a continuació dues relacions transcrites a l’Apèndix 4,
pàgs. 1587-1589.
c. a continuació ratllat modi.
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petiit et requisivit fieri et tradi unum et plura
publicum seu publica consimilia instrumenta per
me, dictum et infrascriptum scribam majorem
que fuerunt acta Barcinone sub anno, die, mense
et loco predictis, presente me dicto scriba majore et
presentibus eciam testibus predictis ad premissa
vocatis specialiter et assumptis pro ut superius
continetur».
En aquesta mateix die lo magnífich Erasme de
Lana y Fontanet, racional del General y present
casa de la Deputació, és baxat a la Llotja del mar
de la present ciutat per a fer continuar de encantar la Bolla de Barcelona y demés Bollas foranas
que no són arrendades.
Dissapte, a XXVII. En aquest die me han ordenat
ses senyories a mi, scribà major del General, cusís en lo present dietari un vot fet per los magnífichs assessors ordinaris del General y present
casa, advocat fiscal y demés consulens, aplicat lo
qual vot, és assí cusit y signat de lletra A, y del
thenor següent:
«En lo fet consultat per los molt il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes del General de Cathalunya als magnífichs assessors, advocat fiscal y consulents aplicats en y sobre si lo
molt il·lustre senyor deputat ecclesiàstich, qui
vuy és y per temps serà, com a delegat apostòlich, en virtut de la bulla pontifícia de la santedat de Clement Setè, dada en Roma a diset de
las kalendas de maig 1524a // 50r // pot, per si
y per sos subdelegats, entrar sens assistència
dels ordinaris a regonèxer iglésias, monastirs,
convents,b col·legis, oratoris, axí de regulars
com de seculars, de qualsevol orde, y en casas
de perçonas ecclesiàsticas, familiars del Sant
Offici y officials del mateix Sant Offici, y en
qualsevols altres llochs, puestos y casas de
exemps, a fi y effecte de averiguar si y ha robas
o mercaderias subjectes a pagar dret de Generalitat que no estigan llegitítimament despachadas. Y axí bé hajan insidit en la pena de comís per lo frau comès als drets de la
Generalitat, y si en cas que·s fes resistència,
turbació, impediment o molèstia alguna per
algú dels sobredits en la dita regonexensa, concernents, dependents y emergents de aquella
que mire a perturbar la llibertat y potestat amplíssima que té lo General en orde al que expecta a la exacció, conservació de sos drets y
aprehenció dels fraus que·s trobaran comesos
contra aquells, que és lo que podia obrar lo
molt il·lustre concistori, y és trobat lo frau, podrà aportar-se’n aquell sens permís, intervenció
a. a continuació una requesta, una interpel·lació, una relació
i un vot transcrits a l’Apèndix 4, pàgs. 1589-1593.
b. a continuació ratllat iglésias.
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o consentiment del superior o ordinari dels referits respective exempts.
Vista la dita deliberació feta aa del corrent mes
de nohembre 1683. Vista la dita bulla aposthòlica. Vistos los capítols consedits y decretats per
lo reverendíssim don Joan, bisbe de Lleyda, inquisidor general a suplicació dels tres estaments
de Cathalunya, convocats en las Corts de Monsó
a dos de agost 1512. Vista la bulla del Papa Leo
10, en confirmació dels sobredits capítols, dada
en Sant Pere de Roma, a las kalendas de agost
1616. Vista la confirmació feta // 50v // per lo
cardenal Adrià, bisbe de Tortosa e inquisidor
general dels mateixos capítols y nova concessió
dels altres capítols a ell presentats en la Cort de
Barcelona, any 1520, que tot se troba col·lectat
en lo llibre primer de las Pragmàticas y altres
drets, etcètera, títol etcètera, de la Santa Inquisició, volum 2 de las Constitucions.
Vista la concòrdia vulgarment dita del senyor
cardenal Espinosa, inquisidor general, de 17 de
juliol 1578. Vistos differents capítols y actes de
Cort, y vist tot lo que y havia què vèurer sobre
la matèria concernent.
Attès y considerat que en la dita bulla pontifícia
la santedat de Clement Setè fou servit confirmar
y approbar ex certa sciencia la existència y disposició de la Generalitat, creació de magistrats,
constitucions, estatuts, establiments y ordinacions fetas y fahedors per la Cort General y las
consuetuts, privilegis, indults aposthòlichs que
té dit molt il·lustre concistori y deia tenir aleshores, encara que de dits indults no constàs altrament etiam quo ad ecclesias et ecclesiasticas
perçonas, manant que totas las imposicions fetas
y ordenadas y en havant fahedors per la Cort
General, las paguen y degan pagar qualsevols
ecclesiàstichs, axí seculars com regulars de qualsevol calitat o condició que sien, encara que bisbes, archabisbes o cardenals, y encara que las
cosas compradas o venudas haguessen de servir
per ús y ornament de las iglésias, y últimament,
per la major eficàcia de tot lo concedit en dita
bulla, se cometé la execució de aquella entre altres al deputat ecclesiàstich que per temps serà,
ab la clàusula quatenus ipsi vel duo aut unus eorum, et cetera, per a què, per si o per altre, conservàs y defensàs la quieta y pacífica pocessió
sempre en què està lo molt il·lustre concistori
sobre la líbera administració, concervació y
exacció dels drets de la Generalitat, contra qual// 51r // sevols perçonas que indèbitament los
volguessen molestar en dita pocessió y administració ab la clàusula contradictores per censuram ecclesiasticam apellatione post posita compesa. a continuació un espai en blanc d’uns 15 mms.

cendo, et cetera, y moltas altras pregmàticas, per
enclòurer en dita concessió qualsevols perçonas
per de altaa dignitat que sien. Attès y considerat
que per differents capítols y actes de Cort y ordinacions, y en particular los capítols 64, Corts
1599, capítol 16 Corts 1543 y altres, se troba
disposatb y ordenat que lo molt il·lustre concistori, per medi de sos officials pot entrar a qualsevol part a regonéxer si ha algun frau fet als
drets de la Generalitat y fer aprehenció de
aquell, aportant-se-le’n, y en dita conformitat
se ha observat sempre, de tal manera que sempre que se ha offert la ocasió, de temps immemorial, ha usat de dita facultat lo molt il·lustre
concistori.
Attès també y conciderat que altrament seria
impossible poder lo molt il·lustre concistori administrar los drets de la Generalitat y conservarc
aquells si no fos permesa la indagació y regonexensa en qualsevol part y lloch, encara que
exempt y de la jurisdicció ecclesiàstica, y que
tots los ecclesiàstichs dehuen pagar los drets de
la Generalitat, per de alta dignitat que sien, exceptada solament la perçona de Sa Santedat, segons lo capítol 44 y 86, Corts 1481, necessàriament se segueix del thenor de dita bulla que ab
la concessió en ella feta al molt il·lustre senyor
deputat ecclesiàstich se li dóna plena potestat y
amplíssima jurisdicció per a poder fer ditas regonexensas en qualsevols llochs exempts. Attès
també y considerat que la comissió se li dóna al
molt il·lustre senyor deputat ecclesiàstich és de
la sede aposthòlica y pleníssima potestat sobre
dita matèria, y que lo delegat aposthòlich té per
territori tota la província, sens necessitar de permís ni assistència alguna de qualsevol ordinari
//51v // sinó és que per a major quietut y escusar
inconvenients li aparega útil valer-se de la assistència dels dits ordinaris. Atès y considerat
que en lo capítol II dels consedits per dit don
Joan, bisbe de Lleida, inquisidor general, estàd
estatuhit y ordenat que los inquisidors no se entrometen dels deputats del General de Cathalunya, ni dels officials de la Deputació en las cosas
tocants a deputats o drets del General, lo qual
cap se troba specifice confirmat per la santedat
de Leo Desè ab la sobredita bulla, a las kalendas
de agost 1616.
Attès aximateix y considerat que en la dita concòrdia del senyor inquisidor general, cardenal
Espinosa, se troban en lo capítol 4 las paraules
del thenor següent: «Y lo mismo los familiares
tratantes que cometiene fraude en vituallas y
a.
b.
c.
d.

a continuació ratllat quantita.
a continuació repetit se troba disposat.
a continuació ratllat los drets.
a continuació una paraula ratllada.
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provisiones, y en los drechos de la Generalidad del
dicho Principado, que en este caso conoserán los
juesses diputados de la Generalidad o otros juezes
seglares a quien respectivamente tocare y no a los
inquisidores».
Attès y considerat que la inconcusa observança
és en lo present Principat que axí los senyors inquisidors com los officials y familiars del Sant
Offici paguen los drets de la Generalitat, si y
conforme las demés perçonas ecclesiàsticas, y
axí bé, tant los dits senyors inquisidors com officials y familiars dels Sanct Offici restan compresos en la disposició de la bulla apostòlicha de la
santedat de Clement 7, de manera que en quant
al punt dels drets de la Generalitat y sos dependents y emergens no tenen, ni al·legar poden,
exempció alguna per la qual no degan estar subjectes a la regonexença predita com los demés
ecclesiàstichs.
Atès y considerat que perçona ninguna se troba
exempta de pagar los drets de la Generalitat
sinó sols lo sumo pontífice, axí que ni los senyors reys de Aragó, per sa gran clemència //52r
// se han volgut escusar de pagar dits drets, com
consta de la constitució primera, dit «De drets
del General».
Y, últimament, atès y considerat que, en la permissió de entrar a regonèxer sens necessitar de
assistència de ningun ordinari dels exempts respectivament, a fi y effecte de indegar y haveriguar si se ha fet algun frau als drets de la Generalitat, resta substancial y virtualment compresa
la potestat de trobar dit frau, aportar-se’l-ne,
premàxime si se considera que, segons capítols
de Cort té fisch la casa, lo qual proceheix sempre captis pignoribus, y que per capítols de Cort
té la casa official destinat per entregar-se y encarregar-se en continent de las mercaderias
apresas en frau y privative ad quos cumque.
Per ço y altrament, los dits magnífichs senyors
assessors, advocat fiscal y consulents aplicats,
són de vot y parer que pot, lo molt il·lustre senyor deputat ecclesiàstich, en virtut de dita bulla
pontifícia, per si y per sos subdelegats, éssent
instat per dit il·lustre concistori, y important axí
a la bona administració dels drets de la Generalitat, ab los officials de dita Generalitat, entrar a
regonéxer sens assistència alguna de algun ordinari a qualsevols iglésias, monastirs, col·legis,
convents, oratoris, casas de ecclesiàstichs, seculars o regulars, de qualsevol condició que sien,
encara que constituhits en preheminent dignitat
com de archebisbat, bisbat, abadia o qualsevol
altre, y en casas dels senyors inquisidors, de officials y familiars del Sant Offici, y de aportar-se’n
las mercaderias de qualsevol género trobades en
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frau, sens necessitat de permís, consentiment o
llicència alguna dels sobredits ordinaris respectivament dels exempts. Y que en cas que·s fes resistència, turbació, impediment o molèstia alguna de sobredita regonexensa y demés resultants
// 52v // d’ella, (podrà) procehir dit il·lustre senyor deputat ecclesiàstich com a delegat apostòlich contra dits resistents, turbants, impedints o
molestants, segons sèrie o thenor de dita concessió apostòlica. Y la Generalitat pot y déu valer-se dels mèdits estilats contra los dits turbants
y molestants los drets de la Generalitat, y axí ho
senten. Barcelona, nohembre 26 de 1683.
De Sayol, assessor canonicus Ecclesiae Barcinonae. Llampillas, fisci Generalis Cathalonie advocatus. Areny, assesor substitutus».
Dilluns, a XXVIIII. En aquest die és vingut en lo
concistori de ses senyories don Joseph de Cartellà Çabastida, Eril y de Cardona, síndich del
molt il·lustre bras militar, y ha entregat a ses senyories una súpplica ab què representa com lo
batlle de la parròchia de Sant Pere de Premiàa //
53r // y los jurats de dita parròchia, acompanyats
de altres del consell de aquella, sens acistència
del veguer de Barcelona ni altre llegítim superior, als 13 de juliol pròxim passat, se’n aportaren sinch quarteras de blat de la hera de la casa y
heretat dita d’en Figueras y Massià, que Jaume
Massià, ciutedà honrrat de Barcelona, té en dita
parròchia, ab motiu que lo pocessor de dita heretat d’en Figueras y Massià devie pagar a dita
universitat 14 lliures, sous, per talls y tatxas fets
per aquella, com tot lo sobredit consta ab los
papers que axí mateix ha entregats a ses senyories, que són assí cusits, signats de lletras A, B,
C, D, E. Y que los dits procehiments encontran
ab diffarents constitucions de Cathalunya, per
ésser lo dit Massià ciutedà honrrat de Barcelona, y axí bé exempt de la jurisdicció del batlle,
suplicant a ses senyories sien servits exir al reparo
de dita contrafacció, com més llargament ab dita
súplica és de vèurer, la qual és assí cusida, signada de lletra F.
En aquest mateix die lo magnífich Erasma de
Lana y Fontanet, racional del General y present
casa de la Deputació, és baixat a la Llotja del
mar de la present ciutat per a fer continuar de
encantar la Bolla de Barcelona y demés Bollas
foranas que no són arrendades.

Fontanet, racional del General y present casa de
la Deputació, és baixat a la // 53v // Llotja del
mar de la present ciutat per a fer continuar de
encantar la Bolla de Barcelona y demés Bollas
foranas que no són arrendadas.
Dijous, a II. En aquest die me han ordenat ses
senyories a mi, scrivà major del General, cusís
en lo present dietari una requesta presentada,
instant lo procurador fiscal del General a Joan
Ferrer de Gualbes lo acte de la presentata, de la
qual és signat de lletra H, y del thenor següent:
«Nouerint universi, quod anno a Nativitate Domini millessimo sexcentessimo octuagesimo tercio,
die vero jovis, secundo mensi desembris ejusdem
anni, intitulata presente et ad hec vocato atque
requisito Joanne de Argila, secretario et scriba
major Generalis principatus Cathalonie et presentibus etiam Josepho de Sauleda, milite, et Joanne Ribas, notario publico Barcinone, pro testibus ad ista vocatis specialiter et assumptis doctor
Joannes Quadras, fisci procurator Generalis Cathalonie, constitutus personaliter coram et ante
presenciam magnifici Joannis Ferrer de Gualbes,
domicelli, personaliter reperti in scribania majori domus Deputacionis presentis civitatis Barcinone, qui dicto nomine eidem obtulit et presentavit et seu per me, dictum scribam majorem,
obtulere et presentare publice petiit et requisivit
quandam in scriptis papiri requisicionis scedulam thenoris sequentis: Molt bé sab y ignorar no
pot vostra mercè, senyor Joan Ferrer de Gualbes inseratur, et cetera. Copia cujus eidem tradidit et liberavit quan accepit et penes se retinuit
qua quidem papiri requsicionis scedula sich ut
predicitur oblata et presentata illico dictus Joannes Ferrer de Gualbesa // 54r // verbo respondendo
dixit, quod retinebat sibi terminum juris ad respondendum de quibus. Ita per actis dictis gestis et
secutis illico dictus Joannes Quadras dicto nomine petiit et requisivit fieri et tradi unum et plura
publicum seu publica consimilia instrumenta per
me, dictum et infrascriptum scribam majorem,
que fuerunt acta Barcinone sub anno, die, mense
et loco predictis, presente me dicto scriba majore et
presentibus eciam testibus predictis ad premissa
vocatis specialiter et assumptis pro ut superius
continetur».

Dimechres, al primer de desembre MDCLXXXIII.
En aquest die lo magnífich Erasma de Lana y

Divendres, a III. En aquest die me han ordenat
ses senyories a mi, scrivà major del General, cusís en lo present dietari una certificatòria autèntica, closa per Gerònim Alba, notari de la vila de
Monblanch, archabisbat de Tarragona, contenint de com se són publicadas en la dita vila las
ordinacions fetas per ses senyories per lo present

a. a continuació sis documents transcrits a l’Apèndix 4, pàgs.
1593-1597.

a. a continuació una requesta, una interpel·lació i una certificació transcrites a l’Apèndix 4, pàgs. 1597-1598.
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y corrent trienni, la qual certificatòria és assí cusida, signada de lletra A.
Disapte, a IIII. En aquest die són baxats ses senyories concistorialment, lo senyor oÿdor militar absent de la present ciutat, en la casa del General, anant ab cotxes, ab verguers ab massas, ab
las insígnias de domàs carmesí ab lo escut del
General, a effecte de arrendar la Bolla de Barcelona y demés Bollas foranas que no són arrendades. Y han lliurada pocessió a Francesch Masera,
daguer, ciutedà de Barcelona, del dret del General de tot lo present Principat. Y, per al ministeri de dits drets // 54v // de la present ciutat de
Barcelona, se han entregat a dit Maseras, las cosas següents:
Primo, un encuny anomenat pich de telas.
Ítem, altre encuny dit capa de moro.
Ítem altre encuny dit pich de mitjas.
Ítem altre encuny per galons y plata de Milà.
Ítem altre encuny per galons y puntas fora de
Barcelona.
Ítem una enclusa per a desota de dits pichs.
E lo dit Maseras ha firmat àpoca de totas las sobreditas cosas, essent presents per testimonis Jacintho Morató y Pau Sayol, verguers de ses senyories.
Dilluns, a VI. En aquest die és baixat a la casa del
General de la present ciutat lo magnífich racional de la present casa, per orde de ses senyories,
a effecte de fer encantar las Bollas y altres drets
del General que no són arrendats.

soldats acostumave sa magestat, Déu lo guarde,
onrrar al concistori ab sa real carta, y que quant
vinga lo cas procuraran ses senyories y lo General
fer lo esfors possible en fer la dita lleva.
Dimecres, a VIII. En aquest die lo magnífich racional de la present casa ha firmat àpoca a Joseph Maseras, daguer, ciutedà de Barcelona,
arrendatari de las Bollas de Figueras y Castelló
de Empúrias lo trienni 1637 dels llibres continuats en lo memorial que·s assí cusit, signat de
lletra A.
En aquest mateix die lo magnífich Joseph Comerma, en quiscun dret doctor, constituhit personalment en lo concistori de ses senyories,
com apar de Joseph Sala, ciutedà honrrat de
Barcelona, en la parròchia de Santa Maria de
Fogarolas, bisbat de Vich, domiciliat, com //55v
// de sa procura consta, en poder de Joseph Pujol, notari públich de la ciutat de Vich, als 22 de
novembre 1681, la qual és assí cusida, signada
de lletra B, en dit nom ha renunciat lo offici de
altre dels taulers del General de la vila de Granollers, bisbat de Barcelona, en mà y poder de
ses senyories, y en favor de Joseph Alberch y
Pujol, per ésser altre dels officis antichs y que
poden alienar-se. E ses senyories, restant cercionats que lo dit Sala no era debitor al General,
com de la certificatòria del magnífich racional
de la present casa apar, la qual és assí cusida, signada de lletra C, han acceptada la dita renunciació si et in quantum, essent presents per testimonis Pau Sayol y Jacintho Morató, altres dels
verguers de ses senyories.

Dimarts, a VII. En aquest die ses senyories, a las
sinch horas de la tardab //55r // són anats concistorialment, ab cotxes, en lo palàcio del excel·lentíssim senyor virrey, enviats a sercar per sa
excel·lència, acompanyats de molts officials de la
present casa. Y, arribats que són estats en la
presència de sa excel·lència, després de fetas entre ells las degudas cortesias, los ha dits sa
excel·lència que las armas francesas amenessaven
invadir lo present Principat, y que seria molt del
servey de sa magestat que lo General fes lleva
de un tèrcio, com en semblants ocasions havia
acostumat, del major número de gent que fos
possible y ab tota brevedat. Al que han respost
ses senyories, per orga del senyor deputat ecclesiàstich, que lo General no acostumave ni podia
fer llevas sinó és per deffensa dels drets de la Generalitat quant los francesos los invadien o turbaven, precehint deguda informació del sobredit, y
que per altre part antes de fer las ditas llevas de

Dijous, a VIIII. En aquest die han enviat ses senyories, per medi del síndich del General, al excel·lentíssim senyor virrey dos proposicions de
subjectes per a la provisió del offici de altre de las
guardas ordinàrias de la Bolla de la present ciutat,
lo qual vacca per mort dea Joseph Gil, la una per a
sa excel·lència per a la provisió del ínterim de dit
offici, y la altra per a la provisió de la proprietat de
aquell per a sa magestat, Déu lo guarde, las quals
són assí cusidas, signadas de lletras B y C.

a. cap interlineat damunt d’una paraula ratllada.
b. a continuació un memorial transcrit a l’Apèndix 4, pàgs.
1598-1600.

a. a continuació ratllat Francesch.
b. a continuació dues certificatòries, dues proposicions i una
renunciació transcrites a l’Apèndix 4, pàgs. 1600-1602.
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Divendres, a X. En aquest die, constituhit personalment en lo concistori de ses senyories Joan
Móra, donsell, com a procurador de la senyora
Magdalena Móra y Xammar, sa muller, com de
sa procura consta en poder del quòndam Joseph Fontana, notari de Barcelona, als 14 de janer 1669, del qual ha fet fe Lluís Fontana, regint las scripturas de dit Joseph Fontana, en dit
nom ha jurat en mà y poderb // 56r // de ses se-
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nyories com, havent fets las degudas diligènsias
en sercar los actes de la original creació de
aquell censal de pensió 104 lliures, sous, en que
sortejà en la extracció de censals per los antecessors de ses senyories feta al primer de juliol pròxim passat, no ha pogut trobar los dits actes.
En aquest mateix die, constituhit personalment
en lo concistori de ses senyories Joan Serra, notari causídich, ciutedà de Barcelona, com a procurador dels reverents Joseph Fet y Rafel Oriol,
preveres y beneficiats de la Seu de Gerona, administradors dels aniversaris comuns de dita
Seu, com de dita procura consta, en poder de
Isidoro Vila, notari públich de dita ciutat de
Gerona, als 16 del mes de juny 1682, de la qual
ha fet ocular ostensió, en dit nom ha jurat en
mà y poder de ses senyories com, havent fetas
las degudas diligènsias los dits sos principals en
sercar los actes de la original creació de aquell
censal de preu 60 lliures, sous, y pensió 2 lliures
8 sous, en lo qual sortejaren en la extracció de
censals feta als 20 de novembre 1679, no han
pogut trobar los dits actes.
En aquest mateix die me han ordenat ses senyories a mi, scrivà major del General, cusís en lo
present dietari una certificatòria feta per Joan
Montaner, notari de Cervera, sots data de 9 del
corrent, ab la qual fa fe com las ordinacions fetas per lo present y corrent trienni se són publicadas en dita vila de Cervera y sa col·lecta, la
qual certificatòria és assí cusida, signada de lletra C.
En aquest die lo magnífich Erasma de Lana y
Fontanet, racional del General y present casa de
la Deputació, és baixat a la Llotja del mar de la
present ciutat per a fer continuar de encantar la
Bolla de Barcelona y demés Bollas foranas que
no són arrendadas.
56v

Venerables, nobles, amados y fieles nuestros. Haviéndose Dios servido de que las armas del emperador, mi tío, hayana // 57r // logrado una tan
gran victoria contra el turco, no sólo aziéndole levantar el sitio que tenía puesto a la plaza de
Vihena, sino derrotando su exército, tomándole
la artillería, tiendas de campanya y otros pertrechos de guerra, con mortandad de mucha gente.
He resuelto participaros estas noticias y encargar
y mandaros, como lo hago, dispongáis se den gracias a Nuestro Señor por este sucesso y se hagan las
demostraciones de regosijo que en tales casos se
acostumbran, que assí es mi voluntad. Dada en
Madrid, a XVIII de nobiembre MDCLXXXIII.
Yo, el rey.
Vidit, doctor Josephus Rull, regens. Vidit, Valen,
regens. Vidit don Anthonius de Calateyut. Vidit
don Joannes Baptista Pastor, regens. Don Franciscus Izquierdo Berbegal, secretarius.»
Dimecres, a XV. En aquest die lo magnífich Erasme de Lana y Fontanet, donsell, racional del General y present casa de la Deputació, és baxat a la
Llotja del mar de la present ciutat per a fer continuar de encantar la Bolla de Barcelona y demés
Bolles foranes que no són arrendadas.
Dijous, a XVI. En aquest die me han ordenat ses
senyories a mi, scrivà major del General, cusís
en lo present dietari una certificatòria // 57v //
feta per lo doctor en medicina Joan Vern, ab la
qual fa relació com la malaltia de Joseph Blanch,
altre dels verguers de ses senyories, de la qual
féu relació a ses senyories als setse de setembre
proppassat, à durat y vuy die present persevera,
y per rahó de la qual no pot dit Blanch servir dit
offici de verguer, com més llargament és de
vèurer ab dita certificatòria, la qual és assí cusida, signada de lletra A.

Dimarts, a XIIII. En aquest die me han ordenat
ses senyories a mi, scrivà major del General de
Cathalunya, cusís y continuàs en lo present dietari una real carta de sa magestat, Déu lo guarde, despedida en deguda forma de cancellaria,
ab que se serveix participar a ses senyories la
victòria que han tingut las armas del sereníssim
senyor emperador contra las otomanas, encarregant se fassen las demonstracions de dar gràcies a Nostre Senyor per tant senyalada victòria,
y que se fassan las demonstracions de regosijo
que en tals casos de acostuman fer, com en dita
real carta més llargament és de vèurer, la qual és
assí cusida, signada de lletra B, y del thenor següent:

Divendres, a XVII. En aquest die lo il·lustre senyor oÿdor ecclesiàstich és baixat a la Llotja del
mar de la present ciutat y s’és conferit en lo aposiento del receptor dels fraus per a vèurer los
fraus se havian comesos al General en lo mes de
nohembre proppassat, y se han trobat los següents:

«El rey.

a. a continuació una carta transcrita a l’Apèndix 4, pàg.
1602.
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Primo, quatre mantos negras, apresos a una
dona, que la trobaren en la Bòria, que·s diu Maria.
Ítem, una pessa de tafetà enrrissat, que tira vinty-nou canes y sis palms.
Ítem, una cana, sis palms y dos quarts, vellut negre.

58r

Ítem, dotse canas y un palm alafaya negra.
Ítem, catorse canas, sinch palms, dos quarts, tafetà enrrissat.
Ítem, diset canas, sis palms y dos quarts tafetà
doble a dos caps.
Ítem, dotse canas, dos palms y dos quarts tafetà
negre a un cap.
Ítem, duas canas, dos palms y dos quarts alafaya
negra.
Ítem, una cana, sis palms de dita alafaya.
Ítem set palms y mitg alafaya negra.
Ítem, altres set palms de dita alafaya negra.a
Ítem, una cana, tres palms, tafetà negre enrrissat
ab dos trossos.
Ítem, quatre palms de dit tafetà negre enrrissat,
ab dos trossos.
Ítem, sis palms y mitg alafaya negra.
Ítem, onse canas, sinch palms, domàs carmesí.
Ítem duas canas, sinch palms y dos quarts
domàs blanch ab quatre trossos.
Ítem, una cana, dos palms tafetà negre ab un cap.
Ítem, sinch canas y mitg palm tafetà cabellat ha
un cap.
Ítem, una cana, quatre palms domàs blanch ab
quatre trossos.
Ítem, nou canas, dos palms y mitg tafetà vert a
un cap ab tres trossos.
Ítem, sinch palms y mitg tafetà blau d’ayre a un
cap.
Ítem, sis palms y mitg tafetà a un cap, color de
orora, ab dos trossos.
Ítem, vuyt canas, dos palms y mitg telaton negre de ayguas, ab dos trossos.
Ítem, deu canas, set palms telaton color camosat, ab sinch trossos.
Ítem, set canas telaton del mateix color ab sinch
trossos.
Ítem, quatre canas y mitja telaton negra llis ab
dos trossos.
Ítem, dotse canas, set palms tafetà de llustra de
mantos, ab set trossos.
Ítem, tres palms alafaya verda.
Ítem, duas canas, tres palms telaton de diferents
colors ab tres trossos.
Ítem, tretse bussins de diferents colors de tafetans, domasos, telatons, que corresponan de
partits que dalt estant conti- // 58v // nuats, que
són mostras respectivament de dits partits. Y
tota la sobredita roba se és presa en frau de la
Bolla de casa o palàcio de la Inquisició, en un
aposento en lo que habita Jaume Sala, dins de
una caxa que·stava tancada, y dit Sala digué que
dita roba era de Francesch Cortada, notari causídich.
Ítem, sis canas y un palm de tafetà negre de llustre de mantos, aprés de casa Gismundo Caxanes, sastre.
a. a continuació una certificació transcrita a l’Apèndix 4,
pàg. 1602.
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Ítem, duas talladuras en las quals se ha trobat
sera y lo partit de la roba no se ha trobat en casa
al sastre y, que per haver caygut en pena de deu
lliures se ha fet aprehensió per frau de la Bolla,
apresas de casa Jaume Balasch, sastre.
En aquest mateix diea, per medi del síndich del
General, han enviat ses senyories unab súplica al
excel·lentíssim senyor virrey, replicant al decret
los envià sa excel·lència lo die de air, aserca las
sinch-centas sinquanta lliures ordenà se donassen als senyors visitadors per las lluminàrias fahedoras per la victòria de las armas del sereníssim senyor emparador contra las delc // 59r //
turch, la qual súpplica és assí cusida, signada de
lletra B.
Diumenge, a XVIIII. En aquest die me han ordenat ses senyories a mi, scrivà major del General,
cusís y continuàs en lo present dietari una carta
del rey, nostre senyor, dada en Madrit, a 9 de
desembre proppassat, ab la qual se serveix avisar
a ses senyories de haver romput la guerra ab lo
rey christianíssim y altres cosas, continuadas largament en dita real carta, la qual és assí cusida,
signada de lletra D, y del tenor següent:
«El rey.
Diputados. Haviendo roto la guerra el rey christianíssimo contra esta corona, y hallándose esse
Principado en el estado presente, sin la prevención que nezessita para su defensa, y siendo preciso aplicar promptamente los medios precisos para
su seguridad, en que queda entendido mi cuidado por el amor y affecto con que deseo resguardar
y conservar tan fieles y buenos vassallos. He querido participaroslo y deziros juntamente que la experiencia que tengo del çelo y fineza con que havéis acudido en las ocasiones passadas a la guerra
y las demás que se han offrezido del real servicio,
me assegura que devo esperar lo mismo en ésta, y
que como tan propiamente interessado esse Principado en su misma defença, acudirá por su parte
a ella, disponiendo la leva de un tercio de infantería, pagada del mayor número que sea possible
para que se emplee en las operaciones que fueren
menester, fiando yo de vuestras intenciones que en
el affecto havéis de ganar las horas por lo que instan el tiempo y la necessidad presente en que corresponderéis a la confiança con que estoy de vuestras assistencias, y que merezcáis de mi real
agrado lo que dezeo favoreceros y hazeros merced,
como lo entenderéys del duque de Bounonville, mi
lugartiniente y capitán general // 59v // que es
a. die interlineat.
b. a continuació ratllat embaxada.
c. a continuació un decret, una suplicació i una carta transcrits a l’Apèndix 4, pàgs. 1602-1604.
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dará ésta. Dada en Madrid, a
MDCLXXXIII.

IX

de deziembre

Yo, el rey.
Vidit don Petrus Villacampa, regens. Vidit don
Josephus Rull, secretarius. Vidit don Joannes
Baptista Pastor, regens. Don Franciscus Izquierdo Berbegal, secretarius.»
Dilluns, a XX. En aquest die me han ordenat a
mi, scrivà major del General de Cathalunya, cusís en lo present dietari una fe del doctor en medicina Jaume Pujadas, ab què certifica que la
malaltia de Joseph Gil, altra de las guardas de la
Bolla de la present ciutat durà fins lo die quatre
del corrent, que morí, com en dita fe és de véurer, que és signada de lletra C.
En aquest mateix die me han ordenat ses senyories a mi, scrivà major del General de Cathalunya,
cusís en lo present dietari una relació del magnífich de la present casa aserca de aquells quatre
censals, lo un de penció setanta-set sous y tres diners, pagadors a vint-y-dos de juliol; altre de
penció dos-cents y sis sous, y dos, pagador a vinty-dos de agost; altre de penció trenta sous, pagador a dos de octubre; y lo altre de penció cent
vuytanta-sis sous y vuyt diners, pagadors a tretse
de noehembre, que sortejà Joseph Bru y Banyuls, los quals quatre censals foren extrets en la
extracció feta per los antecessors de ses senyories
y al primer de juliol proppassat, com en dita relació és de vèurer, la qual és assí cusida, signada de
lletra D.a
60r

lo havia fet de resposta que ab molt gran gust
assistiria a la dita festa si li donarian lloch las
ocupacions ab què de present se trobava, per
ocasió del rompiment de la pau ab lo senyor rey
christianíssim de França.
En aquest mateix die, per medi del síndich del
General, han enviat a convidar ses senyories per
la dita festa al molt il·lustre y reverendíssim //
60v // senyor bisbe de Barcelona, suplicant-li fos
servit venir a dir de pontifical axí lo die vint-yvuyt a las primeras vespras y celebració del Te
Deum laudamus, com lo die següent en lo offici, anà també lo dit síndich a convidar los molt
il·lustres senyors conseller de la present ciutat y
al molt il·lustre senyor protector del bras militar. Y, tornat lo dit síndich en lo consistor de ses
senyories, féu relació que lo dit senyor bisbe li
havia fet de resposta que sos atchaques no li
permetian poder dir de pontifical, que altrament ab molt gran gust serviria a ses senyories,
y que los molt il·lustres senyors consellers y
molt il·lustre protector del bras militar havian
respost acudirian a la dita festa ab molt gran
gust.
Dilluns, a XXVII. En aquest die ses senyories, per
la celebració de la festa que se ha de fer en la
present casa lo die de demà, als primeras vespras, feren adornar totas las salas de la present
casa ab las millors colgaduras y tapiceria que té,
ab los salamons y aranyas, de la matexa manera
que se acostuma adornar quant se fa la festa del
gloriós màrtir sant Jordi, patró del present Principat.

Diumenge, a XXVI. En aquest die, inseguint la
deliberació per ses senyories presa als 17 del corrent de fer festa solemne en la present casa, ab
aquella grandesa y pompa que se acostuma fer y
celebrar la del gloriós màrtir sant Jordi, patró
del present Principat, en acció de gràcias per la
victòria tant gran que las armas del sereníssim
senyor emperador han obtingut contra las armas del turch sobre la plaça de Viena, cort de
dit emperador, és anat lo molt il·lustre senyor
oÿdor militar, per orde de ses senyories, com en
semblants cosas se acostuma de convidar lo excel·lentíssim senyor llochtinent y capità general
de sa magestat, Déu lo guarde, en lo present
Principat, obtinguda primer hora per medi del
síndich del General a las onze horas de la matinada, acompanyat de alguns officials de la present casa. Y, després de haver convidat a dit excel·lentíssim senyor per la dita festa, se’n tornà
en la present casa ab lo mateix acompanyament,
y féu relació a ses senyories que a ses senyories

Dimars, a XXVIII. En aquest die, a las tres de la
tarda vingueren en la present casa los magnífichs assessors, advocat fiscal y officials mestres
del General, y se’n entraren en la capella gran,
ahont se havia y se acostumava de celebrar la
dalt dita festa del gloriós màrtir sant Jordi y al
cap de un rato vingué lo senyor oÿdor real, aba
la insígnia de domàs carmesí ab lo escut de plata
ab las armas del General, hanant en forma de
bras: al mig un ecclesiàstich y hun militar,
acompanyats de moltas perçonas // 61r // ecclesiàsticas, militars com reals, y officials del General, fonch rebut per dits magnífichs asessors, advocat fiscal y oficial y officials mestres al cap de
la escala de la present casa. Y, essent-se despedit
de son acompanyament, ab moltas cortesias, se
posà al mitg de dits magnífichs assessors y se encaminà a ala dita capella gran, anant los verguers
devant ab massas altas. Y, després, feta oració al
altarb, se asentà en los banchs de vellut carmesí
que estaven posats en la dita capella a la part de

a. a continuació una certificació i una relació transcrites a
l’Apèndix 4, pàgs. 1604-1607.

a. ab... General interlineat al marge esquerre.
b. a continuació ratllat major.
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la epístola de dit altar. Poch després vingué lo
senyor oÿdor militar ab la dita insígnia y ab la
sobredita forma de bras al mitg de un ecclesiàstich y de un ciutedà, acompanyat de molts cavallers y officials del General, fonch rebut per
dit senyor oÿdor real al dit cap de la scala de la
present casa. Y, fetas las matexas circunstàncias
de cortesia se posà a la mà dreta de dit senyor
oÿdor real, y se encaminaren a la dita capella,
anant los verguers devant ab massas altas y, fetas
las matexas serimònias de fer oració y saludar-se
lo hu al altre se acentaren en dits banchs colxats
de vellut carmesí. Vingué després lo oÿdor ecclesiàstch en la matexa forma de bras y ab la insígnia, que era vinguts los senyors oÿdorsa militars y reals, y ab semblant acompanyament
fonch rebut per dits senyors oÿdors militar y
real al cap de la dita scala y, fetas las matexas cerimònias que sos companys, se posà al mitg de
ells, y ab los verguers devant ab masses altas se
encaminà a la dita capella y féu lo mateix que
sos companys. Vingueren després los molt
il·lustres senyors deputats en la mateixa forma
de bras que los senyors oÿdors, y ab semblant
acompanyament y ab lo mateix orde, lo real primer després lo militar y últimament lo ecclesiàstich, ab esta emperò diferència que ab los dits
senyors deputats hanave ha // 61v // cada hu respective lo verguer de son estament ab la massa
alta des de la casa de cada hu de dits senyors deputats fins a la present casa de la Deputació.
Vingué després lo molt il·lustre protector del
bras militar, fonch rebut per los senyors oÿdors
militar y real, assessors, advocat fiscal y officials
fins al cap de la dita escala y, posant-se en lo
mitg dels senyors oÿdors se’n entraren junts a la
dita capella y, feta la oració al altar major y després de fetas las degudas cortesias se dividiren
los molt il·lustres senyors oÿdorsb, protectors,
tornant-se los senyors oÿdors en son lloch y lo
dit senyor protector se encaminà, y se assentà en
lo lloch acostumat contra lo pilar primer la dita
capella, en la part del evangeli ab un banch de
domàs vert propi del aposento del estament o
bras militar, y los cavallers segon acompanyament en uns banchs vanovats de vaqueta també
propis de dit aposento. Vingueren després los
molt il·lustres senyors concellers, foren rebuts
per ses senyories, exint consistorialemnt de dita
capella ab verguers ab massas altas fins al cap de
la escala, graduarent-se los dits senyors concellers, anant lo un cap a la mà dreta del senyor
deputat ecclesiàstich y los demés a la mà dreta
cada hu dels demés concistorials, ço és, lo conceller segon a la mà dreta del senyor deputat militar; lo tercer a la dreta del senyor deputat real;
lo quart a la senyor oÿdor ecclesiàstich; lo quint

a la del senyor oÿdor militar y lo sisè a la del senyor oÿdor real, encaminant-se a la dita capella.
Després, feta oració, se alçaren, saludaren tots al
dits protector del bras militar y cavallers y, fetes
entre si las cortesias se assentaren en los banchs
colchats de vellut carmesí en esta forma: los senyors concellers a la mà dreta dels senyors deputats, estant assentat lo senyor deputat ecclesiàstich y conceller en cap, un al costat del altre,
los demés senyors concellers per son ordea , estant assentat lo sisè més serca del altar, y los demés senyors concistorials, servant son orde, estant // 62 // assentat lo senyor oÿdor real lo
últim més prop de la porta de la dita capella,
després los magnífichs assessors, advocat fiscal y
officials mestres en banchs, emperò de vaqueta.
Comensarent-se en continent las completas, y
al cap de un rato vingué després lo molt il·lustre
senyor fra don Francisco Bernardo de Pons,
abat de Sanct Cugat del Vallès, qui havie de oficiar de pontifical lo Te Deum laudamus ab sos
assistents monjos del orde de Sant Benet y lo
mestre de serimònias de la Seu de la present ciutat. Fonch rebut per los senyors oÿdors militar y
real ab los verguers ab massas altas fins fora la
porta de la dita capella en lo mitg del clàustro,
entre lo dit cap de la escala y la dita capella y,
posant-se entre los dits senyors oÿdors se’n
entrà en la dita capella. Feren oració lo dits senyor abat y dits senyors oÿdors molt serca del
altar, tenint almohada lo dit senyor abat, y després de feta oració se alssaren y, fetas las degudas cortesias, se encaminà lo dit senyor abat ab
los verguers devant al aposento de la dita capella
que serveix de sacristia en estos casos, y los senyors oÿdors se’n entraren cada hu en son lloch.
Y, acabadas las completas, hisqué de la dita sacristia lo dit senyor abat, vestit de pontifical, ab
crossa y mitra, y dits sos assistents, ab los verguers devant ab massas altas. Entonà lo Te
Deum laudamus y, acabat aquell, se’n tornà a la
dita sacristia. Hisqué després, féu oració y, fetes
les degudas cortesias, se’n tornà acompanyat
dels senyors oÿdors, que·l reberen ab verguers y
massas devant, fins al lloch hont fonch rebut. Y,
tornats los dits senyors oÿdors, se despediren y
se’n anaren los molt il·lustres senyors concellers; foren acompanyats de la mateixa manera,
hanant en la matexa forma que anaren al venir,
acompanyats cada hu ab son consistorib, visitaren las salas de la present casa, havent-hi en cada
una de ellas molt bona música, y se despediren
al cap de la escala de la present casa, a hont foren rebuts. Y, tornats ses senyories en la dita capella, se alçà encontinent lo dit senyor procurador del // 62v // bras militar, féu cortesia a ses
senyories en senyal de despedida, y fonch acom-

a. a continuació ratllat ecclesiàstich.
b. a continuació ratllat procuradors.

a. a continuació unes paraules ratllades.
b. a continuació unes paraules ratllades.
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panyat per los matexos senyors oÿdors en la matexa forma y fins lo lloch a hont fou rebut. Venir y tornats los dits senyors oÿdors en la dita
capella, se alçaren ses senyories, feren oració y,
consistorialment, se’n anaren al concistori dit lo
vell, a hont fan residència los magnífichs assessors, y cada hu se’n tornà sens insígnia, masses
ni acompanyament.

no assistiran per ocasió de la pretenció que de
anar a oferir inmidiadament després de ses senyories y antes que lo molt il·lustre protector
del bras militar. Estigueren assentats en los mateixos banchs que lo die de ahir en filera més
prop del altar lo senyor deputat ecclesiàstich y,
després, per son orde, los demés, y consecutivament los dits officials de la present casa. Assistí
en dita festa lo dit senyor protector dels bras militar, vingué després inmediadament que sabé
que ses senyories se trobaven ja en la capella,
acompanyats com lo die de ahir, y fonch rebut
dels senyors oÿdors militar y real, y officials de la
present casa, ab verguers y ab massas altas,
anant los dits officials devant las ditas massas ab
las matexas cerimònias com lo die de ahir. Estigué assentat lo dit senyor protector y cavallers
del acompanyament ab los mateixos banchs y
puesto que lo die de la festa, y seguidament se
alçà lo dit senyor oÿdor ecclesiàstich de son
puesto, y se encaminà a la sacristia acompanyat
dels dits officials de la present (casa), y los verguers devant, y ab lo mateix acompanyament
hisqué de dita sacristia per a la // 63v // celebració de dit aniversari, y a l’offertori anaren primer ses senyories, inmediadament lo senyor
protector, després los cavallers del acompanyament y officials de la present casa, tots mesclats,
sens servar ningun orde ni serimònia y, acabat
lo dit aniversari se despedí lo dit senyor protector fonch acompanyata com lo die de ahir per
los senyors oÿdors militar y real, y officials de la
present casa, ab verguers ab massas altas, anant
los dits officials devant los dits verguers, després
ses senyories, se’n anaren en lo mateix aposento
per hont hisqueren y allà se llevaran las insígnias
y se’n anaren sens acompanyament.b

Dimecres, a XXVIIII. En aquest die se celebrà la
festa del gloriós màrtir sant Jordi, patró del present Principat, hagué·y solemne offici ab la música de la Seu de la present ciutat, com també
ahir a las completas, y Te Deum laudamus; digué de pontifical lo molt il·lustre senyor don
Francisco Bernardo de Pons, abat de Sant Cugat del Vallès, del orde de Sant Benet, ab los assistents, monjos de dit orde y mestre de serimònias de la Seu de la present ciutat. Hagué·y
sermó, predicà lo pare Manensa, de la companyia de Jesús, fonch acompanyat al púlpito dels
oficials mestres de la present casa des de la sacristia ab los verguers ab massas devant, y lo mateix al tornar. Vingueren en dita festa ses senyories ab la matexa forma y acompanyament que
lo die de ahir a las completas. Vingué després lo
molt il·lustre protector del bras militar, després
los molt il·lustres concellers y tots estigueren y
sols feren las matexas serimònias que lo dia de
ahir a las completas, acceptat que los senyors
concellers no tornaren a visitar la sala de la present casa, anant-se’n primer lo dit senyor abat,
després los senyors concellers, últimament lo
senyor protector del bras militar, y no vingueren
en dita festa lo excel·lentíssim senyor llochtinent y capità general. // 53r // Després se’n anaren ses senyories servant la mateixa forma que lo
die de ahir.
Dijous, a XXX de dezembre MDCLXXXIII. En
aquest die se celebrà un aniversari ab la mateixa
música de la Seu que lo die de ahir per las ànimas dels soldats defunts en la batalla sobre la
plaça de Viena, ab los mateixos adornos y túmol
com lo que se acostuma quant se fa festa del
gloriós màrtir sant Jordi lo endemà de dita festa; digué la missa lo molt il·lustre fra Francisco
Munmany, prior major del monastir de Sant
Cugat del Vallès, del orde de Sant Benet, oÿdor
ecclesiàstich, ab assistència de monjos de dit
orde y lo mestre de serimònias de la Seu de la
present ciutat. Hagué·y sermó y predicà lo pare
Soler de Sant Francesch de Pàula. Juntarent-se
ses senyories en la present casa en lo concistori
vell, a hont fan sa residència los magnífichs assessors de la present casa y de dit aposento hisqueren ab las insígnies ab los verguers devant,
ab sas gramallas, y las massas altas cubertas de
bayeta, acompanyats dels officials de la present
casa, no emperò dels magnífichs assessors que
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Gener MDCLXXXIIII
Divendres, a VII. En aquest die me han ordenat
ses senyories a mi, scrivà major del General, cusís en lo present dietari un acte autèntich, dat en
Manresa als vint-y-dos del mes de octubre pròxim passat, ab lo qual consta haver-se publicat
en la dita ciutat de Manrresa las ordinacions per
la bona administració dels drets del General lo
trienni corrent, com més llargament en dit acte
és de vèurer, lo qual és assí cusit, signat de lletra
A.
Dissapte, a VIII. En aquest die me han ordenat
ses senyories a mi, scrivà major del General, cusís y continuàs en lo present dietari un paper
que han rebut lo die present del excel·lentíssim
senyor llochtinent y capità general, lo qual paa. a continuació ratllat lo dit.
b. a continuació una ordre transcrita a l’Apèndix 4, pàg.
1607.

per és assí cusit, signat de lletra H, y del thenor
següent:

fraus se havian comesos al General en lo mes de
dezembre proppassat, y sols se han trobat tres
trossos de filampua de seda cuyta, los quals tres
trossos tiran tots junts sinch canas, apresos de
casa mestre Batista Maig, valer. En aquest mateix die me han ordenat ses senyories a mi, scrivà major del General, cusís en lo present dietari
un dupte és estat interposat per los magnífichs
assessors ordinaris de la present casa lo die present, ab què se declara que los dos taulers de la
vila de Caldes de Monbuy no tenen més que
dos sous per lliura, entre tots dos, de allò que
col·lectan, ni tampoch los demés taulers de las
altras taulas del present Principat, que semblantment n·i ha dos, com en la dita declaració
de dupte més llargament és de vèurer, lo qual és
assí cusit, signat de lletra E, y serà registrat en lo
llibre y interpretació de duptes.

«Su magestad, que Dios guarde, se sirve de mandarme que, respeto de estar rota la pas y declarada la guerra con Francia por todas partes, haga
yo por ésta las más ostelidades que pudiere a los
enemigos, y que para este efeto me valga de los medios possibles, y que solicite con vuestra señoría la
prompta formación de su tercio, de que doy noticia a vuestra señoría para que con // 64v // ella y
sin dilación alguna me responda lo que fixamente ejecutará, para que yo dé qüenta de ello a su
magestad, la divina guarde a vuestra señoría
muchos anyos. Barcelona, a 8 de henero de 1684.
Alexandre, duque de Bournonville.
Señores deputados del General de este Principado.»

Dimarts, a XI. En aquest (die) constituhit perçonalment en lo concistori de ses senyories lo
doctor en medicina Jaume Pujadas, com la malaltia de Jaume Miquel, guarda ordinària de la
Bolla de Barcelona, ha continuat y continua inpossibilitat de poder acudir acudir a la servitut
de dit son offici, com ja·n tenia feta relació altra
vegada a ses senyories.

Dilluns, a X. En aquest die me han ordenat ses
senyories a mi, scrivà major del General, cusís
en lo present dietari una certificatòria dela senyor doctor Pau Sabater, ab la qual fa feb com la
malaltia de Francisco Toldo, guarda ordinari
del general, ha continuat y continua, com més
llargament ab dita certificatòria és de vèurer, la
qual és signada de lletra B.
En aquest mateix die me han ordenatc ses senyories a mi, scrivà major del general, cusís en
lo present dietari dos certificatòrias, una del
doctor en medicina Pal·ladi Juncar, y altre del
doctor en medicina Francisco Boneu, ab la qual
fan fe, ço és, dit doctor Joncar, com la malaltia
de Joseph de Olzina y Riusech, regint lo llibre
de Manifest de la Bolla, sia continuat y continua; y dit doctor Francisco Boneu com la malaltia de Joseph Puigventós, correu del General de
Cathalunya, ha continuat y continua com més
llargament ab ditas certificatòrias és de vèurer,
las quals són assí cusidas y signadas de lletras C y
D.

En aquest mateix die, constituhit perçonalment
en lo concistori de ses senyories Joan Ferrer de
Gualbas, donzell, ha jurat en mà y poder de ses
senyories com, havent fetas las degudas diligèncias en sercar lo acte de la original creació de
aquell censal de preu dos-centas lliuras, y penció dos-cents sous, que tots anys, a vint-y-quatre de juliol, reb sobre lo General, lo qual sortejà en la extracció de censals feta al primer de
juliol proppassats per los antecessors de ses senyories no ha pogut trobar aquells.
65v

En aquest mateix die ses senyories, concistorialment, ab verguers y ab las insígnias de domàs
carmesí ab lo escut del General als pits, anant ab
cotxes, són baixats a la Llotja del mar de la present ciutatd // 65r // a afecte de arrendar la Bolla
de Barcelona y demés Bollas foranas que no estavan arrendadas, y lo molt il·lustre senyor oÿdor ecclesiàstich se és conferit en lo aposiento
del receptor dels fraus a efecte de vèurer los
a. a continuació una paraula ratllada.
b. a continuació una paraula ratllada.
c. a continuació ratllat a mi.
d. a continuació un acte, tres certificatòries i una representació transcrits a l’Apèndix 4, pàgs. 1604-1609.
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Dimechres, a XII. En aquest die Joseph Boer,
adroguer, ha firmat àpocha a Jerònim Ferrer, se
ha de allargar segons està segons està al peu del
present memorial, signat de lletra A.
Dissapte, a XV. En aquest die lo magnífich racional del General y present casa, de orde de ses senyories y, per no haver donat lloch a ses senyories las ocupacions, s’és baixat a la Llotja del
mar de la present casa a effecte de fer encantar la
Bolla de Barcelona y demés Bolles foranas que
no estavan arrendadas, y dit magnífich racional,
després de haver fet encantar dita Bolla de Barcelona y demés Bollas foranas que no estavan
arrendadas, ha fet relació en lo concistori de ses
senyories com havia fet publicar que, qui·s posaria en dita de la Bolla de plom y sagell de sera
de la vila de Trem, y passasen mil lliuras per
quiscun any li donarian sinquanta-sis lliuras de
xaus per una vegada tant solament, la qual

[ 1684 ]
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fonch acceptada per Barthomeu Boer, negociant del lloch de Basturs, bisbat de Urgell, eo
per ell son legítim procurador, al qual fonch
lliurada dita Bolla per preu de mil lliuras, per
quiscun any, ab sinquanta lliuras de axaus per
temps dea // 66r // de tres anys, que han comensat a córrer lo primer del mes de juliol pròxim
passat de 1683 y finiran lo darrer die del mes de
juny 1686.

còpia del qual és assí cusida, signada de lletra B,
y del thenor següent:
«Excel·lentíssim seneyor.
Los deputats y oÿdors del General de Cathalunya, en resposta de la que vostra excel·lència és
estat servit escríurer al concistori, per a què ab
expressió diga a vostra excel·lència lo que executarà, en orde a la formació del tèrcio. Dihuen
y representan a vostra excel·lència que lo concistori ha resolt servir a sa magestat, que Déu
guarde, en la formació de dit tèrcio, sempre que
puga rèbrer jurídica informació de la guerra y
perturbació dels drets de la Generalitat, diligència necessària per a què puga loa concistori procehir a la formació de dit tèrcio segons disposicions de capítols de Cort, a que deu ajustar-se
en sas operacions. Ab que pot vostra excel·lència quedar ben assegurat que lo concistori està
prevenint tots los medis necessaris per a la més
prompta formació de aquell, a la qual no faltarà
ab la finesa y fidelitat que ha procurat sempre
lograr totas las ocasions del major servey de sa
magestat y gust de vostra excel·lència».b

En aquest mateix die me han ordenat ses senyories a mi, scrivà major del Genral, cusís en lo
present dietari un paper que han rebut lo die
present de part del excel·lentíssim senyor llochtinent y capità general, lo qual paper és signat
de lletra C y del thenor següent:
«Su magestad, que Dios guarde, se sirve mandarme de nuevo que solizite el no perder un momento
de tiempo en levantar los tercios de vuestra señoría y de la ciudada en cuya ejecución repito otra
vez a vuestra señoría lo mucho que importa el que
se dé en esta leva la mayor prisa que fuere possible,
pues es tal la necessidad de provehir de guarniciones la frontera que sin estos tercios peligra mucho,
respecto de estar del todo declarada la guerra en
todas partes de la monarquía, como son Espanya,
Ytalia y Flandes, y se me manda de la corte que
los embargos passen a confiscación declarada,b y
que haga yo todas las hostilidades possible con que
vuestra señoría no tiene más que dudar en la materia, y deve creher por fixo que es forçosos prevenir los enemigos que tienen intención de hazer sus
esfuerzos sobre alguna plaza de la frontera, como
se ha sabido de buena parte. Y vuestra señoría me
envíe hoy en todo caso respuesta por escripto para
que yo pueda embiarla a su magestad, la divina
guarde a vuestra señoría muchos años. Barcelona, a 15 de henero de 1684.
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Divendres, a XXI. En aquest die lo magnífich
Pere Pau Canyadell, en quiscun dret doctor,
ciutedà honrrat de Barcelona, constituït perçonalment en lo concistori de ses senyories, ha jurat com, havent fetas las degudas diligèncias en
sercar los actes de la original creació dec aquell
censal de preu mil lliuras, en què sortejà en la
extracció de censals per los antecessors de ses
senyories, feta al primer de juliol pròxim passat,
y no ha pogut trobar dits actes, y per ço ésser
feta certificatòria.

Alexandre, duque de Bournonville.
Señores deputados del General deste Principado».
En aquest mateix die, obtinguda primer hora
per medi del senyor síndich del General per las
sis de la tarde, han enviat ses senyories un paper
de embaxada al excel·lentíssim senyor llochtinent y capità general de sa magestat, Déu lo
guarde, en lo present Principat, per medi dels //
66v // senyors don Joseph Ferré y Granollachs y
Joseph Llunas, ciutedà honrrat de Barcelona,
aserca la formació del tèrcio que de present està
demanant sa excel·lència, pagat de pecúnias del
General, y després de explicar lo dit paper de
paraula me han entregat còpia a sa excel·lència,

Dimars, a XVIII. En aquest die me han ordenat
ses senyories a mi, scrivà major del General, cusís
en lo present dietari una fe autèntica, feta y closa per Francisco Estevan, notari de la Deputació
local de la Seu de Urgell, ab la qual fa fe com las
ordinacions fetas per lo present y corrent trienni
se són publicadas en dita col·lecta de Urgell, la
qual és assí cusida, signada de lletra A.

67v

a. a continuació una ordre i un memorial transcrits a
l’Apèndix 4, pàgs. 1609-1610.
b. a continuació unes paraules ratllades.
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Dimecres, a XXVI. En aquest die lo doctor en
medicina Jaume Solà, constituhit perçonalment
en lo consistori de ses senyories, à feta relació
mitjensant jurament, de com lo doctor en medicina Jacintho Gibert, receptor dels fraus y fogatges del General de Cathalunya y de las Bollas
de las taulas foranas de la col·lecta de la present
ciutat de Barcelona, pateix un atxaque de una
a. a continuació ratllat real.
b. a continuació una representació i una relació transcrites a
l’Apèndix 4, pàgs. 1610-1611.
c. a continuació ratllat censal.

èrnia intestinal que li impedeix lo anar a cavall
fent jornadas fora la present ciutat.

principals han fetas las degudas diligèncias en
sercar la original creació dea aquell censal, de
preu cent vuytanta-set lliuras, deu sous y, penció cent vuytanta-set sous y sis diners, que tots
anys, al primer de mars, rebia sobre dit General,
lo qual censal fonch extret en la extracció de
censals per los antecessors de ses senyories feta
al primer de juliol.

Dijous, a XXVII. En aquest die Jaume Puigdoura
y Joseph Amat, gerrers, ciutedans de Barcelona,
constituhits perçonalment en presència de mi,
scrivà major del General de Cathalunya, a instància del magnífich Erasma de Lana y Fontanet, racional de General, mitjensant jurament han fet
relació de com, a instància del magnífich racional
són estats requisits, ço és, Jaume Puigdoura, per
part de Joan Camps, gerrer, y dit Joseph Amat,
per part de dit magnífich racional, de que fessen
relació segons la // 68r // perícia y pràtica tenian
en dit offici de gerrer, de que diguessen la dotsena dels grasolets que se’ls són estats ensenyats, a
quin preu la deuhen pagar, los quals, en presènciade dit scrivà major y de dit racional, diuhen
que, segons la pràtiga tenen en dit offici, que la
poden pagar a un sou y quart per dotsena uns ab
altres, a la qual relació són estats presents per testimonis Joan Ribes y Francisco Paÿssa, altre dels
verguers de ses senyories.

En aquest mateix die, obtingua primer hora per
las sis de la tarde, per medi del síndich del General, són anats per orde de ses senyories, los
molt il·lustres senyors deputat y oÿdor militars y
a participar al excel·lentíssim virrey y capità general com ses senyories havian deliberat fer la
lleva de un tèrcio infantaria de quatre-centsb hómens per servey de sa magestat, Déu lo guarde,
y defenssa del present Principat. Y, essent tornats en concistori los dits senyors deputat y oÿdor han fet relació que sa excel·lència havie ensenyat estar molt agrahit de la sobredita
resolució y deliberació per ses senyories presa, y
que lo participarie a sa magestat.

En aquest mateix die me han ordenat ses senyories a mi, scrivà major del General de Cathalunya, cusís en lo present dietari y continuàs un
paper que han rebut lo die present del excel·lentíssim senyor llochtinent y capità general, lo
qual paper és signat de lletra A y del thenor següent:
«Haviéndose publicado la guerra con las formalidades que se acostumbra, com a vuestra señoría le
consta, y teniéndose noticia de que el enemigo
junta sus tropas en Rossellón para entrar a imbadir nuestro paýs, devo dezir a vuestra señoría que
importará mucho el servicio de su magestad, y
para defença de nuestras fronteras el que sin punto de dilación efectua vuestra señoría la formazión de su tercio, para poderle aplicar donde más
convenga, como lo fío del celo que siempre he experimentado en vuestra señoría, el qual me assegura esta execución sin perder en ella instaren de
tiempo, y corresponidendo que él será con el mayor
lucimiento possible. Dios guarde a vuestra señoría muchos años. Barcelona, a 27 de henero 1684.

Dissapte, a XXVIIII. En aquest die me han ordenat ses senyories continuàs y cusís en lo present
dietari una real carta de sa magestat, Déu lo
guarde, dada en Madrid als 22 del corrent, en
resposta de altra carta per ses senyories a sa magestat enviada, sots data de 24 de dezembre
proppassat, la qual real carta és assí cusida, signada de lletra B, y del thenor següent:c
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Alexandro, duque de Bournonville.
Diputados del General deste Principado.»
Divendres, a XXVIII. En aquest die, constituhit
perçonalment en lo concistori de ses senyories
Joseph Escardó, notari causídich, com a procurador de la //68v // comunitat de preveres de Vilafranca del Panadès, com de sa procura consta,
en poder de Joseph Martí, notari públich de
dita vila, als 30 de maig 1675, de la qual ha fet
ocular ostenció, en dit nom ha jurat de com sos
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«El rey.
Diputados, por una carta de 24 del passado he
visto lo que respondéis a la de 9 del mismo, en que
os participé haver roto la guerra el rey christianíssimo contra esta corona, y os encargué juntamente acudiéseis con un tercio de infantería, pagado
para la defensa de esse Principado, sobre que aseguráis la diligencia y cuydado que pondríais en
su ejecución, obervando la disposición de los capítulos de Corte y constituciones que dan siempre los
medios para la formación de dicho tercio. Y me
suplicáis que para que sea con todo lucimiento y
tenga officiales del valor y prendas que se requiere, sea servido concederos que, en caso de licenciarse y reformarse gozen la merced de la reforma, como la tienen los tercios de Aragón y
Valencia. Y, haviendo considerado con particular atención la instancia que me hacéis, he resuelto deciros que en lo mucho que desseo favorezer y
consolar esse Principado en todas las ocassiones
que se offrezcan, lo huviérais experimentado en
a. a continuació ratllat censal.
b. a continuació una paraula ratllada.
c. a continuació dues cartes transcrites a l’Apèndix 4, pàg.
1611.

[ 1684 ]

[ 1684 ]

ésta de la reforma que solicitáis, si la materia que
en el estado presente no tuviera otras reflexiones
que obligan a suspender la resolución. Pero podéis
aseguraros de que mi real ánimo está dispuesto a
gratificaros y favoreceros en quanto fuexe posible,
y que a este fin tendré muy presente la fineza y
desseos que manifestáis en la ejecución deste servicio, en que no dudo procuraréis ganar las horas,
como combiene y os tengo encargado, para que
pueda obrar a los primeros del mes de abril próximo, com más particularmente lo entenderéis del
duque de Bournonville, mi lugarteniente y capitán general, que os dará ésta. Dada en Madrid,
a XXII de enero MDCLXXXIIII.

Deputació, la una aserca de aquells dos censals,
lo un de penció noranta-nou sous, pagador al
31 de agost, y lo altre de penció mil sous, pagadors a 25 de setembre, que sortejà lo reverent
pare rector del col·legi de la Companyia de Jesús de la present ciutat en la extracció de censals
feta per los antecessors de ses // 70v // senyories
al primer de juliol proppassat. Y la altre aserca
de aquell censal, penció sis-cents sous, pagadors
als 12 setembre, que sortejà don Anton de Copons en la dita extracció de censals feta lo dit die
del primer de juliol proppassat, y la altre, aserca
de aquells dos censals, lo un de penció trescents sous, pagador a 20 de setembre, y lo altre
de penció dos mil tres-cents sous, pagador a 13
de mars, que sortejà dona Gerònima Dusay en
dita extracció, las quals relacions són signadas,
la primera de lletra A, la segona de lletra B, y la
tercera de lletra C.

Yo, el rey.
Petrus Perez. Vidit, don Didacus de Villacampa,
regens. Vidit don Josephus Rull, regens. Vidit
Calatayud. Vidit don Joannes Baptista Pastor,
regens. Vidit don Franciscus Izquierdo Berbegal,
secretarius.»
69v

Febrer MDCLXXXIIII.
Divendres, a IIII. En aquest die lo molt il·lustre
senyor oÿdor ecclesiàstich és baixat a la Llotja
del mar de la present ciutat y s’és conferit en lo
aposiento del receptor dels fraus per a véurer los
fraus se havian comesos al General en lo mes
proppassat de janer, y se trobà sols un frau aprés
de casa Barthomeu Potau, paler, de una caputxa
de estamenya parda de bayeta.

70r

Dimars, a VIII. En aquest die, constituhit personalment en lo concistori de ses senyories lo doctor Gabriel Cols, ha fet relació, mitjensant jurament, a ses senyories com lo doctor Esteve
Mercadal, receptor de la Bolla de la present ciutat, estava en lo llit detingut de malaltia corporal ab febrer, per rahó del que està impedit servir lo dit offici.a
71r

Dissapte, a V. En aquest die, obtinguda primer
hora per medi del síndich del General per a las
sis de la tarde, és anat, per orde de ses senyories
lo molt il·lustre senyor oÿdor militar a participar
al excel·lèntíssim senyor virrey com ja se havia
donat principi a la lleva del tèrcio de quatrecents hòmens, deliberat als 28 de janer pròxim
passat, suplicant a sa excel·lència fos servit que
fossen donadas las patentas y suplements de serveys si seran menester per al mestre de camp,
sargento major, sis capitans, dos ajudants y los
papers necessaris per set alférez de dit mestre de
camp y los restants sis de dits capitans. A que ha
respost sa excel·lència que escriuria a sa magestat, Déu lo guarde, per dit effecte y donat orde
a son secretari devant de dit senyor oÿdor fes la
carta en continent, segons relació que després
ha fet dit senyor oÿdor militar en lo concistori
de ses senyories.
Dilluns, a VII. En aquest die me han ordenat ses
senyories a mi, scrivà major del General, cusís
en lo present dietari las certificatòrias del magnífich racionala del General y present casa de la
a. a continuació ratllat de la present casa.
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Dijous, a XIII. En aquest die me han ordenat ses
senyories a mi, scrivà major //71v // del General,
cusís en lo present dietari una súplica en llur
concistori presentada per part de Pere Llosas,
notari públic de Barcelona, subrrogat en lo offici de scrivent ordinari del magnífich racional, la
qual és assí cusida, signada de lletra D.
Divendres, a XVIII. En aquest die me han ordenat ses senyories a mi, scrivà major del General,
cusís en lo present dietari un acte autèntich clos
per Francisco Puig, prevere y notari públich de
la vila de Puigcerdà y de la Deputació local de
dita vila, a diset de janer 1684, ab lo qual fa fe
com las ordinacions fetas per lo present y corrent trienni se són publicadas en dita vila, lo
qual acte és assí cusit, signat de lletra A.
Dimarts, a XXII. En aquest die, constituhit personalment en lo concistorib // 72r // de ses senyories lo doctor Francisco Salvador, prevere,
obtenint la capellania sots invocació de Santa
Anna y Santa Ignès en la iglésia de Santa Maria
del Mar fundada, ha jurat de com ha fetas las
degudas diligèncias en sercar lo acte de la original creació de aquell censal, de preu cent lliures
a. a continuació tres relacions transcrites a l’Apèndix 4, pàgs.
1611-1617.
b. a continuació una suplicació, un acte i una relació transcrites a l’Apèndix 4, pàgs. 1617-1618.

y pensió quatre lliures, que tots anys, al primer
de abril, rebia sobre dit General, lo qual censal
fonch extret en la extracció de censals per los
antecessors de ses senyories feta, als primer de
juliol proppassat, y no ha pogut trobar aquell.

nis Francisco Paÿssa y Pau Sayol, verguers de ses
senyories.
En aquest mateix die Joseph Iglésias, corredor
públich y jurat ministre del General, ha fet relació en lo concistori de ses senyories de com, havent encantat per la present ciutat y casa de la
Deputació qui per menos voldria fer tres-cents
talaïns y tres-centas bandoleras de vaqueta de
ganye ben adobada,a // 73r // bona y rebadora,
conforme la mostra que per dit effecte aportave,
y ab los pactes en la tabba contemplats, no ha
trobat qui per menos volgués fer dits talahins y
bandoleras que Joseph Fortó, mestre sinter de
la present ciutat, lo qual ha promès fer dits talahins y bandoleras per preu de vint-y-dos sous
y nou diners, entre talahí y bandolera, havent-li
promès de axaus sinch lliuras, deu sous. E, ses
senyories, attenent la sobredita relació, han fet
acte de concert ab dit Joseph Fortó de que fes
los dits tres-cents talahins y tres-centas bandoleras per lo dit preu de vint-y-dos sous y nou diners, entre talahí y bandolera, los quals ha de
donar acabats per tot lo die vint de mars primer
vinent, y ab los pactes en la tabba de dit acte
contenguts. Y lo dit Joseph Fortó, present en lo
concistori de ses senyories, ha acceptat lo dit
concert ab los pactes y forma sobredita de obligació de personas y béns, com a deutes fiscals y
reals, y ab jurament, y ha prestat sagrament y
homenatje en mà y poder de Francisco Païssa,
verguer de ses senyories, essent presents per testimonis Pau Sayol y Jacintho Morató, verguers
del concistori. Y per major tuició y seguretat ha
donat per fermansas Joan Esteve, assahonador,
y Pau Marcer, sabater, los quals han acceptat lo
càrrech de dita fiansa ab las matexas obligacions
que son principal y ab jurament, essent presents
per testimonis los sobredits Sayol y Morató,
verguers predits.

Dimecres, a XXIII. En aquets die me han ordenat
ses senyories a mi, scrivà major del General, cusís en lo present dietari una relació del magnífich racional del General y present casa de la
Deputació, aserca de aquell censal de pensió
2000 sous, pagador al primer de febrer, que
sortejà don Bernat de Fexa y Boxadors en la extracció de censals feta per los antecessors de ses
senyories al primer de juliol pròxim passat, la
qual relació és assí cusida, signada de lletra B.
Dijous, a XXIIII. En aquest die, constituhit personalment en lo concistori de ses senyories Joseph Bru y Banyuls, ha jurat en mà y poder de
ses senyories com, havent fetas las degudas diligènsias en sercar los actes de las originals creasions de aquells censals, lo un de preu 123 lliures, sous, a 27 de juliol; lo altre de 558 lliures,
sous, a 12 de agost; lo altre de 40 lliures, sous, a
2 de octubre; y lo altre de 484 lliures, sous, a 13
de novembre; en què sortejà en la extracció de
censals feta per los antecessors de ses senyories
al primer de juliol proppassat, no ha pogut //
72v // trobar aquells.
En aquest mateix die me han ordenat ses senyories a mi, scrivà major del General, cusís en lo
present dietari una certificatòria feta per lo doctor en medicina Jaume Pujades, ab la qual fa fe
com Jaume Miquel, guarda ordinària de la Bolla
de Barcelona, estigué desganat des del primer
de janer proppassat fins a sis del present y corrent mes de febrer, la qual certificatòria és assí
cusida, signada de lletra C.
En aquest mateix die, constituhit personalment
en lo concistori de ses senyories don Bernat de
Foxà, ha jurat en mà y poder de ses senyories
com, havent fetas las degudas diligènsias en sercar los actes de la original creació de aquell censal de pensió 2000 sous, que tots anys al primer
de febrer rebia sobre dit General, lo qual censal
fonch extret en la extracció de censals per los
antecessors de ses senyories feta, al primer de
juliol proppassat, no ha pogut trobar aquells.

E més, ha fet relació com, per orde de ses senyories, havia promès dos doblas de axaus a
Francisco Bergadà, sinter, ço és, una dobla per
ésser-se posat en dita de 1 lliura 6 sous, y la altra
per ésser-se posat en dita de 1 lliura 3 sous en
dits talahí y bandolera.
73v

En aquets mateix die, constituhit personalment
en lo concistori de ses senyories Jaume Pólvora,
sargento de la companyia del capità don Miquel
Ramon, ha renunciat en mà y poder de ses senyories lo dit càrrech de sargento, en considerasió de no trobar-se de bastant salut per poder
exercir lo dit càrrech. E ses senyories han admesa dita renunciació, essent presents per testimo701

Març MDCLXXXIIII
Dimechres, al primer de mars de MDCLXXXIIII.
En aquest die Joseph Iglésias, corredor públich
y jurat ministre del General, ha fet relació en lo
concistori de ses senyories com, havent encantat per la present ciutat y casa de la Deputació
qui, per menos, voldria fer tres-cents sombreros
y més si més se’n han menester, conforme la
a. a continuació una certificació transcrita a l’Apèndix 4,
pàg. 1620.

[ 1684 ]

[ 1684 ]

mostra que per dit effecte portava, y ab los pactes en la tabba contenguts. No ha trobat qui per
menos volgués fer dits tres-cents sombreros que
Ramon Huguet, mestre sombrerer de la present
ciutat, lo qual ha promès fer dits sombreros per
preu de deu reals cada un, havet-li promès de
axaus duas lliuras, quinse sous. E, ses senyories,
// 74r // attenent la dita relació, han fet acte de
concert ab dit Ramon Huguet de que fasse los
dits tres-cents sombreros, y més si se an menester, per lo dit preu de una lliura per cada hun,
los quals à de donar acabats en lo termini en la
dita tabba contengut. E lo dit Ramon Huguet,
present, ab obligació de perçona y béns, com a
deutes fiscals y reals, present en lo concistori de
ses senyories, ha acceptat lo dit concert ab los
pactes y forma sobredita, y ab jurament, y ha
prestat sagrament y omenatge en mà y poder de
Francisco Paÿssa, altre dels verguers de ses senyories, essent presents per testimonis Jacintho
Morató y Pau Sayol, verguers del concistori;
aximateix, lo dit Huguet, per major tuició y seguretat de dit consert ne dóna per fermanças
Pere Pau Gibert, sinter, y Joseph Prats, sombrerer, los quals han acceptat lo càrrech de dit fermança, essent presents per testimonis los sobredits.
Dijous, a II de mars MDCLXXXIIII. En aquest dia
Joseph Iglésias, corredor públich y jurat ministre del General, ha fet relació en lo concistori de
ses senyories com, havent encantat per la present ciutat y casa de la Deputació qui, per menos, voldria fer tresa-cents parells de sabates, y
més si se’n an menester, conforme la mostra
que per dit effecte portava, y ab los pactes en la
tabba contenguts, y no ha trobat qui per menos
volgués fer dits tres-cents parells de sabates que
Francesch Trullols, mestre sabater de la present
ciutat, lo qual ha promès fer dits tres-cents parells de sabates, y més si se’n an menester, per
preu de setse sous y sis diners per quiscun parell,
havent-li promès de axaus sinch lliuras, deu
sous. E ses senyories, attenent la sobreditab relació, han fet acte de concert al dit Francesch
Trullols de que fes dits tres-cents parells de sabates, y més si se’n an menester, per dit // 74v //
preu de setse sous y sis quiscun parell, los quans
ha de donar fets dins lo termini en dita tabba
contengut. E lo dit Trullós, present en lo concistori de ses senyories, à acceptat lo dit concert
ab los pactes y forma en dita tabba contenguts,
ab obligació de perçona y béns com a deutes fiscals y reals, y ab jurament y ha presentat sagrament y homenatge en mà y poder de Francesch
Paÿssa, altra dels verguers de ses senyories, essent presents per testimonis Jacintho Morató y
a. a continuació una paraula ratllada.
b. a continuació unes paraules ratllades.

Pau Sayol,a verguers de ses senyories; y axí mateix lo dit Trullols, per major tuició y seguretat
de dit concert, ne dona per fermança a Pere
Joan Gallart, mestre de casas, y a Carlos Pasqualí, mestre sabater de la present ciutat, los quals
han acceptat lo càrrech de dita fiança, essent
presents per testimonis los sobredits.
E més à feta relació lo dit Iglésias que ha promès, per orde de ses senyories duas lliuras,
quinse sous de axaus a Francesch Roquer, mestre sabater, per ésser-se posat en dita de diset
sous y sis per cada parell de sabates.
Divendres, a III. En aquest dia Joseph Iglésias,
corredor públich y jurat ministre del General,
ha fet relació en lo concistori de ses senyories
com, havent encantat per la present ciutat y casa
de la Deputació qui, per menos, vindria a fer
tres-cents parells de mitjes de aquella llana colorades, y més si se’n han menester, conforme la
mostra que per dit effecte portava, y ab los actes
en la tabba contenguts, no·n à trobat qui per
menos volgués fer dits tres-cents parells de mitjas que Joan Bac, barrater de agulla de la present ciutat, lo qual ha promès fer dits tres-cents
parells de mitjes, y més si se’n han menester, per
preu // 75r // de vuyt sous per quiscun parell. E
ses senyories , attenent la sobredita relació, han
fet acte de concert ab dit Joan Bac, e que fes dits
tres-cents parells de mitjes per lo dit preu de
vuyt sous quiscun parell, los quals à de donar
fets dins lo termini en dita tabba contengut. E
lo dit Joan Bach, present, ha acceptat lo dit concert ab los pactes y forma en la dita tabba contenguts, ab obligació de perçona y béns, com a
deutes fiscals y reals, y a jurament llargament, y
ha prestat sagrament y homenatge en mà y poder de Jacintho Morató, altre dels verguers de
ses senyories; y, per major tuicó y seguretat de
dit concert à donat fermança ha Francesch Torres, mestre sabater de la present ciutat, lo qual à
acceptat lo càrrech de dita fermança en la forma
acostumada, essent present per testimonis en
totas las sobreditas cosas Francesch Paÿsa y Pau
Sayol, verguers de ses senyories.
Dissapte, a IIII. En aquest dia lo il·lustre senyor
oÿdor ecclesiàstich és baixat a la Llotja del mar
de la present ciutat, y s’és conferit en lo aposento del receptor dels fraus per a vèurer los fraus
se havian comesos al General en lo mes proppassat de febrer, y se ha trobat sols un frau,
après de casa la senyora Font, viuda, que és lo
següent:
Primo, quatre canas, tres palms bayeta negra divuytena.
a. a continuació uan paraula ratllada.
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Tres canas y mitg palms vint-y-dosè musco.
Vint-y-dosa canas estamenya negra escotina,
après tot en frau en casa de dita senyora.
En aquest mateix die me han ordenat ses senyories a mi, scrivà major del General, cusís en lo
present dietari una súpplica, en llur concistori
presentada per part de don Joan Baptista Avinyó, scriventb // 75v // ordinari de regent los
comptes, la qual és assí cusida, signada de lletra
A.
En aquest mateix die me han ordenat ses senyories a mi, scrivà major del General, cusís y continuàs en lo present dietari una carta que han rebut de sa magestat, Déu lo guarde, dada en
Madrit, ac vint-y-quatre de febrer pròxim passat, la qual és signada de lletra bé, y del thenor
següent:
«El rey.

Es justo administrar justicia, y si el bayle de Junquera tiene parte en la culpa será bien que esto se
ajuste, antes que padesca y el bayle y todo el lugar
de Junquera. Alexandre, duque de Bournonville.
Señores diputados del General de este Principado.»

Diputados, haviéndome dado cuenta el duque de
Bournonville, mi lugartiniente y capitán general en esse Principado, de la prontitud con que
havéis deliberado servirme en la presente guerra
con Francia cond un tercio de quatre cientos infantes, y el zelo y cuydado con que dávays, disponiendo su formación. He querido desiros que me
ha sido de especial hagrado la finesa y puntualidad con que obráis en la determinación y execución de este cervicio, haviendo sido muy propio de
tan fieles vassallos el amor que manifestáis, el
qual, después de daros las gracias que merecéis,
lo tendré muy presente para favoreceros en lo que
os tocare, de que podéis estar muy assegurados.
Dada en Madrid, a veynte y quatro de febrero
1684. Yo, el rey.
Don Franciscus Izquierdo Bergegal, secretarius. Vidit don Petrus Vilacampa, regens. Vidit
marchio de Castellnou. Vidit don Anthonius de
Calatayud. Vidit Joannes Baptista Pastor, regens.»
Y, semblantment, me han ordenat cusís en lo
present dietari un paper que axí mateix han rebut de sa excel·lència, lo qual paper és signat de
lletra C, y del thenor següent:
76r

se informe de sus abogados del estado que tiene y
que vea si se podrá tomar algun expediente en
volver algun dinero al governador de Bellaguardia, que insta vivamente, pidiendo se le den 20
doblones, que es lo que dize importa lo que se tomó
a franzeses. Pues haviendo estos días un franzés
hurtado a su amo un macho en el Ampurdán le
ha hecho restituir, como es cierto. Pero que si no se
le da la satisfacción que solicita la tomará del
bayle de La Junquera. Vuestra merced me dirá lo
que en esto se ofreciere para hazer que se le responda a dicho governador. Dios guarde a vuestra señoría muchos años. Barcelona, 2 de março de
1684.

«Haviendoe en tiempo de los antecesores de vuestra señoría detenido en la Junquera a un dinero
de unos franzeses albañiles, y puéstose entonces en
justicia la materia, estimaré que vuestra señoría
a. a continuació una paraula ratllada.
b. a continuació una paraula ratllada.
c. a continuació ratllat catorse.
d. a continuació una paraula ratllada.
e. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
75v i 76r del trienni 1683-1686.
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En aquest mateix die, per medi del síndich del
General, han enviat ses senyories a sa excel·lència la resposta del sobredit paper, la qual és signada de lletra D y del thenor següent:
«Excel·lentíssima senyor.
Los diputats y oÿdors del General representan a
vostra excel·lència com an fet mirar los comptes
del que se havia pres en frau // 76v // en la
col·lecta de Girona, y en particular cerca lo lloch
de La Junquera, y se ha trobat que als 12 de
juny, 1682, se féu aprehensió a uns francesos,
mestres de cases, de tretse doblas y mitja en or,
de sinch reals de vuit y mig de plata, y de onse
reals de plata, per no aver·o denunciat ni pagat
lo degut dret, la qual aprehensió se féu a instancia de Àngel Gerle, com a procurador de Joan
Soley, tots dos de nació francesos, arrendataris
alashoras del dret de monedas. Y axí mateix, a
instància dels dits francesos arrendataris, fou declarat per lo acessor de dita col·lecta de Girona
aver caigut en frau dita moneda, y se dividí en la
conformitat que disposan los capítols de Cort,
so és, la quarta part per lo acusador, la altre per
la Generalitat y las dos restants per dits francesos arrendataris. Y axís, per aver passat en cosa
judicada, no·s troba expedient algú per fer tornar dit diner, del qual no ha quedat quantitat alguna en mans del batlle de La Junquera ni és estat còmplice en cosa, suposat sols cumplint a la
obligació de son ofici féu asistència per aver-lo
requirit dit Àngel Gerle, francès, com a procurador de Joan Suley, cònsol dels francesos,
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
75v i 76r del trienni 1683-1686.
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arrendatari, los quals en tot cas tindria la culpa y
és qui se’n ha aportat la major part de dit diner
com ha arrendatari que és, quant se ofereix representar ha vostra excel·lència en resposta del
que se ha dignat participar-los als 2 del corrent.»
En aquest mateix die Joseph Iglésies, corredor
públich y jurat ministre del General, ha fet relació en lo consistori de ses senyories com, havent
encantat per espay de més de vuyt dies per la
present ciutat y present casa de la Deputació qui
per menos volgués fer tres-cents vestits y més se
seran menester que han de servir per los soldats
del tèrcio que de present fa lleva lo General, pagats dels socorros de dits soldats, ço és, gambeto, // 77r // balons y camisola, conforme la mostra que per dit effecte aportave lo dit Iglésies, y
ab los pactes contenguts en la tabba que per dit
effecte aportave, no havie trobat qui per menos
volgués fer los dits tres-cents vestits y més si seran menester que Ramon Puig, mestre sastre de
la present ciutat, lo qual ha promès fer los dits
vestits per nou lliures, setse sous, cada hu, ab
què ses senyories li bestraguessen mil y cent lliures de present. E ses senyories, attenent la dita
relació, han acceptada la dita offerta en lo modo
y la forma sobredita, ordenant-me a mi, scrivà
major, continuàs la deliberació de ditas mil y
cent lliures. Y lo dit mestre Ramon Puig ha acceptat també lo dit consert prometent a ses senyories farà los dits tres-cents vestits en lo modo
en la tabba contengut y conforme la mostra li és
estat entregada. Y per ço atténdrer y cumplir ne
ha obligat sa persona y béns com a deutes fiscals
y reals, y ab jurament llargament, y ha prestat
sagrament y homenatge en mà y poder de Jacintho Morató, altre dels verguers de ses senyories, y per major tuició y seguretat ha donat per
fermanses a Pau Julià, negociant, Martí Vila y
Joseph Arreras, sastres, los quals, presents en
consistori, han acceptat lo càrrech de la fermansa ab totas obligacions, conforme lo estil de la
present casa y escrivà major de aquella. Essent
presents per testimonis Francesch Païssa y Pau
Sayol, verguers de ses senyories.
77v

Dimecheres, a VIII. En aquest die lo reverent
Pere Raurell, prevere, com aprocurador de
dona Gerònima Dusay y Aragall, viuda, consta
de sa procura en poder de Ramon Vilana Perlas,
notari públich de Barcelona, als 30 de juny,
1676, de la qual ha fet ocular ostensió, en dit
nom, constituhit personalment en lo consistori
de ses senyories, ha jurat com havent fetas las
degudas diligèncias en sercar los actes de las originals creacions de aquells dos censals, lo un de
pensió 115 lliures, y lo altre de pensió 150 lliures, en los quals la dita dona Gerònima Dusay y
Aragall sortejà en la extracció de censals per ses
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senyories feta al primer de juliol pròxim passat,
no ha pogut trobar los dits actes.
En aquest mateix die me han ordenat ses senyories a mi, scrivà major del General, cusís en lo
present dietari una real carta de sa magestat,
Déu lo guarde, dada en Madrit a 25 de febrer
pròxim passat, la qual és signada de lletra E y
del thenor següent:
«Ela rey.
Diputados. El duque de Bournonville, virrey y capitán general de esse Principado me ha dado
quenta de la puntualidad que tubísteis en la concessión del tercio de infanteria para servirme en
esse exército y de la aplicación con que solicitáis su
más breve formación, // 78r // y siendo uno y otro
muy conforme al amor y celo con que siempre
atendéis a lo que es de mi mayor servicio, os doy las
gracias, esperando que en lo demás que se offreciere corresponderéis como tan leales vasallos y tan de
mi estimación. De Madrid, a 25 de febrero de
1684. Yo, el rey.
Don Juan Antonio López de Çárate.
A la Deputación de Barcelona. Gracias.»
En aquest mateix die Mariano Roig, corredor
públich y jurat, ministre del General, ha fet relació en lo consistori de ses senyories com havent
encantat per orde de ses senyories, per la present ciutat y casa de la Deputació, qui per menos volgués fer tres-centas camisas y tres-centas
corbatas per los soldats que de present està fent
lleva lo General de Catalunya per servey de sa
magestat, Déu lo guarde, y deffensa del present
Principat, que Joseph Juret, matalasser, lo qual
havie promès fer ditas camisas y corbatas per
una lliura, dos sous y sis cada camisa y corbata,
tot junt, ab què ses senyories li bestraguessen
cent lliures de present. E ses senyories, attesa la
dita relació, han acceptada la dita offerta en lo
modo y la forma sobredita, ordenant-me a mi,
scrivà major, continuàs la deliberació de ditas
100 lliures. Y lo dit Joseph Comet, matalasser,
present en lo consistori, ha acceptat també lo
dit consert prometent a ses senyories farà las ditas tres-centas camisas y tres-centas corbatas en
lo modo en la tabba de dit consert contengut y
conforme la mostra li és estada entregada. Y per
ço atténdrer y cumplir ne ha obligat sa persona
y béns com a deutes fiscals y reals y de jurament
llargament. Y ha prestat sagrament y homenatge en mà y poder // 78v // de Jacintho Morató,
altre dels verguers de ses senyories. Y per major
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
76v i 77r del trienni 1683-1686.

tuició y seguretat ha donat per fermansas Joan
Güell, matalasser, y Joan Puig Torner, ciutedans de Barcelona. Los quals també presents en
lo consistori han acceptat lo càrrech de la fermansa ab totas obligacions, conforme lo estil de
la present casa y escrivà major de aquella y ab jurament. Essent presents per testimonis Francesch Païssa y Pau Sayol, verguers de ses senyories.

manera que no podie acudir a la servitut de dit
son offici.a
80r

E més, ha fet relació que ha promès per orde de
ses senyories una lliura, vuyt sous, de axaus a
Francesch Nogués, paller, per ésser-se posat en
dita de divuyt sous per quiscuna camisa, essent
la tela de menor calitat y no comprenent-s·i la
corbata.
Divendres, a X. En aquest die, per orde de ses
senyories, és baxat a la casa del General de la
present ciutat lo magnífich Erasma de Lana y
Fontanet, racional de la present casa, a effecte
de arrendar las Bollas que fins lo die present se
són arrendadas. Y anant encantant los drets de
plom y sagell de cera de la Bolla de Tàrrega y sa
col·lecta no ha trobat per ells major dita que mil
lliures per quiscun any, las quals ha promesas
donar Francesch Martí, parayre y abaxador de la
present ciutat, segons relació de Mariano Roig,
corredor públich y jurat, ministre del General,
lo qual arrendament és estat lliurat a dit Francisco Martí, per orde de ses senyories per lo dit
preu de mil // 79r // lliures, y ha comensat a córrer lo primer die del mes de juliol pròxim passat
ab los pactes en la tabba contenguts y ab promesa que se li entregarà lo col·lectat en la dita
Bolla des de dit die del primer de juliol proppassat fins lo die present, com totas estas cosas més
llargament estan contengudas en lo acte de dit
arrendament.
79v

Dimechres, a XXII. En aquest die, constituhit
personalment en lo consistori de ses senyories,
Ignasi Pagès, causídich de la ciutat de Gerona,
com a procurador de Jaume Desplà, notari real
y causídich de dita ciutat de Gerona, procurador fiscal del General de la deputació local de la
ciutat y stació de dita ciutat, com de sa procura
consta en poder de Joseph Nato, notari de dita
ciutat, a 17 del corrent mes, la qual és assí cusida, signada de lletra A, en dit nom, ha renunciat
en mà y poder de ses senyories lo dit offici de
procurador. E ses senyories, essent estat cerciorats de que lo dit Desplà no era debitor al General en quantitat alguna, com apar ab la certificatòria del magnífich racional de la present casa,
que·s assí cusida, signada de lletra B, han acceptada la dita renunciació si y com per capítols y
actes de Cort los és lícit y permès.
Divendres, a XXIIII. En aquest die, per quant lo
doctor Joseph Romaguera, ciutedà honrrat de
Gerona, ha recusat acceptar lo càrrech de deputat local de dita ciutat en què fou provehit per sa
excel·lència en lo interim que sa magestat, Déu
lo guarde, pren resolució en la provisió de dit
offici, y que lo magnífich deputat local qui de
present troba ha fet diffarents instànsias per
exonerar-se de dit offici, ses senyories, per medi
del síndich del General, han enviat a sa excel·lència la proposició per a la provisió del interim de dit offici, que és assí cusida, signada de
lletra E.

80v

Disapte, a XVIII. En aquest die me han ordenat
ses senyories a mi, scrivà major del General, cusís en lo present dietari una relació del magnífich racional del General y present casa de la
Deputació aserca de aquells tres censals, lo un
de pensió 360 lliures, pagador al primer de
agost, lo altre de pensió 1.000 sous, pagador a 7
de octubre, y lo altre de pensió 200 sous, pagador al primer de novembre, que sortejà la reverent priora y convent del monestir de Junqueres
desta ciutat en la extracció de censals feta al primer de juliol proppassat feta per los predecessors de ses senyories. La qual relació és assí cusida, signada de lletra A.
En aquest mateix die, constituhit personalment
en lo consistori de ses senyories, lo doctor Jacinto Andreu ha fet relació, mitjensant jurament, com la malaltia de Joseph Blanch, altre
dels verguers de ses senyories, continuave, de
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Dissapte, a XXV. En aquest die me han ordenat
ses senyories a mi, escrivà major del General,
cusís en lo present dietari una requesta presentada a don Anton de Copons, lo acte de la presentata de la qual és assí cusit, signat de lletra O
y del thenor següent:
«Noverintb universi quod anno a Nativitate Domini millessimo sexcentessimo octuagessimo quarto, die vero sabbati, XXV mensis marcii eiusdem
anni intitulata, presente et ad hec vocato, rogato
atque requisito Josepho Sauleda, secretario et scriba maiori Generalis Catalonie subrrogato, et
presentibus eciam reverendo Joanne Riera, presbitero in ecclessia parroquiali beata Marie de
Mari, presentis civitatis Barchinone, beneficiato
Augustino Buadella, Barchinone residente, et Joanne Ribes, notarius publicus Barchinone, pro
testibus, ad ista vocatis specialiter et assumptis
a. a continuació quatre documents transcrits a l’Apèndix 4,
pàgs. 1620-1622.
b. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
80v i 81r del trienni 1683-1686.
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doctor Joannes Quadras, fiscalis procurator Generalis Cathalonie, constitutus personaliter coram
et ante presenciam domni Anthonii de Copons,
personaliter reperti intus domos sue proprie habitacionis quas fovet in presente civitate Barchinone, in vico nuncupato la devallada de Sant
Miquel, qui dicto nomine eisdem obtulit et presentavit et seu per me, dictus scribam maiorem
obtulere et presentare publice, petiit et requisivit
quandam in scriptis papiri requisicionis scedulam thenoris sequentis: «Molt bé sap, vostra
mercè, y ignorar no pot, senyor don Anton de
Copons, etcètera. Inseratur copia. Cuius eidem
tradidit et liberavit quam accepit et penes se retinuit quaquidem papiri requisicionis scedula sic
ut predicitur oblata et presentata, illico dictus
domnus Anthonius de Copons, verbo respondendo, dixit quod retinet sibi terminum iuris ad respondendum. De quibus ita per actis, dictis gestis
atque secutis dictus Joannes Quadras,a // 81r //
dicto nomine, petiit et requisivit fieri et tradi
unum et plura publicum seu publica instrumenta per me, dictum et infrascriptum scribam
maiorem. Qua fuerunt acta Barchinone sub
anno, die, mense et loco predictis presente me dito
scriba maiore et presentibus testibus predictis ad
premissa vocatis specialiter et assumptis pro ut superius continetur.»
Dilluns, a XXVII. En aquest die me han ordenat
ses senyories a mi, scrivà major del General, cusís en lo present dietari un paper que han rebut
de sa excel·lència, lo qual és signat de lletra F y
del thenor següent:
«Asegurándomeb los avisos con que me hallo que á
bajado el enemigo a la plana de Serdanya, y que
en Palau ja se juntava cavallería y infantería,
será bien que quanto antes marche junto el tercio
de vuestra señoría a Bagá, pues para que lo pueda excutar he mandado al thesorero que forme los
tránsitos. Y espero que vuestra señoría dispondrá
que quanto antes se distribuyan los vestidos, a fin
de que marche luego este tercio. Dios guarde a
vuestra señoría muchos años. Barcelona, a 27 de
1684. Alexandre, duque de Bournonville.

Divendres, a XXXI. En aquest die han enviat ses
senyories al excel·lentíssim senyora // 82r //
llochtinent y capità general de sa magestat, Déu
lo guarde, en lo present Principat, per medi del
síndich del General, las proposicions de subjectes per als llochs vacants de deputats y oÿdors y
officis de la present casa fins lo die present, los
quals memorials són assí cusits, signats de lletras
A et B.

Abril.
Dissapte, al primer de abril, MDCLXXXIIII. En
aquest die me han ordenat ses senyories a mi,
scrivà major del General, cusís y continuàs en lo
present dietari una real carta de sa magestat,
Déu lo guarde, en resposta de la que ses senyories escrigueren en jornada de 10 del passat per
correu extraordinari, la qual és assignada de lletra V y del thenor següent:
«Elb rey.

Dimecres, a XXVIIII. En aquest die me han ordenat ses senyories a mi, scrivà major del General,
cusís en lo present dietari dos certificatòrias del
magnífich racional del General y present casa de
la Deputació: la una acerca de aquell censal,
pensió 600 sous, pagador al primer de novem-

Diputados. Nobles y amados nuestros los deputados de la Generalidad de nuestro principado de
Cataluña. Hase visto vuestra carta de 10 del corriente que encaminásteis con extraordinario, en
que representáis el desconsuelo que os ocasionava
no veher essa frontera tan prevenida y dispuesta,
como se considerava, la de franceses, cuyas tropas
se juntavan con intento de haser entrada en esse
Principado, solicitando las acistencias convenientes para ocurrir a los riesgos que pudieren ofrecerse y resguardar essa provincia. Y ha parecido responderos que esta representación es muy de mi
agrado, por lo que en ella manifestáis vuestro zelo

a. a continuació una requesta transcritas a l’Apèndix 4, pàg.
1622.
b. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
80v i 81r del trienni 1683-1686.

a. a continuació dues relacions i dos memorials transcrits a
l’Apèndix 4, pàgs. 1622-1627.
b. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
81v i 82r del trienni 1683-1686.

Señores diputados del General deste Principado.»
81v

bre, qui sortejà dona Catharina Çalba Vallgornera y Pons en la extracció de censals per los antecessors de ses senyories feta al primer de juliol
pròxim passat de 1683, la qual és signada de lletra G, y la altre, acerca de aquells tres censals, ço
és, un de penció 148 sous 1/2, pagador als 10
de octubre, altre de penció 1.200 sous, pagador
al primer de dit mes de octubre, que sortejaren
los administradors del Ospital General de Santa
Creu de la present ciutat, y lo altre, de pensió
281 sous, 3, pagador als 9 de juny, que dits administradors junt ab los administradors dels pobres presos de la presó de la present ciutat y la
regent abadesa y convent de Nostra Senyora y
Santa Elisabet de la present ciutat sortejaren en
la extracció de censals per los predecessors de
ses senyories feta al primer de juliol, 1683, la
qual és signada de lletra H.
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y fidelidad a mi mayor servicio, correspondiendo
a vuestras // 82v // obligaciones. Y devéys estar
ciertos de que mi especial cuidado es la conservación y deffensa de esse Principado. Y a este fin se
han dado las órdenes para que los tersios de Valensia, Costa y Casco de Granada assaleren su
passage para engrossar esse exército, y luego se
pondrán en marcha los trosos de cavallería que se
hallan en estos reynos. Y para la remonta de los
que están en esse exército van los cavallos necessarios, y están ajustados los assientos de granos y carruage, y se han remitido con correos al duque de
Bournonville sinquenta mil reales de a ocho para
un socorro general y acudir a los gastos más precissos, y se hirán continuando muy puntualmente
los medios y demás acistencias para segurar la
manutención del exércitos en que ha de consistir
el resguardo de esse Principado, a que tanto attenderé siempre. De Madrid, a XXIIII de março
de MDCLXXXIIII. Yo, el rey.
Don Hierónimo Antonio de Çárate.»
En aquest mateix die me han ordenat ses senyories a mi, scrivà major del General, cusís en lo
present dietari un memorial estampat, presentat
a sa excel·lència per part del molt il·lustre bras
militar, lo qual memorial ha participat a ses senyories dit molt il·lustre bras, per medi de don
Joseph Çabastida y don Francisco Sans, y és signada de lletra M.
Diumenge, a II. Festa de la Resurrecció de Nostre Senyor.a
83r

Dimars, a IIII. En aquest die me han ordenat ses
senyories a mi, scrivà major del General, cusís
en lo present dietari una relació feta per los
magnífichs assessors ordinaris del General y present casa de la Deputació al peu de tres suplicacions, la una del magnífich racional y del regent
los comptes del General y present casa de la Deputació, y las restants dos dels escrivents de dits
racional y regent los comptes, aserca la pretensió de anomenar ajudants de vehedor y pagador
dels tèrcios de que fa lleva lo General, la qual relació és signada de lletra F y del thenor següent:
«Vistab la suplicació donada per part del magnífich racional y regent los comptes de la present
casa, vista la commissió al peu de aquella als infrascrits assessors que relació fassen, vista la supplicació donada per part de Pere Llosas, subrrogat en lo offici de escrivent ordinari del racional,
vista així mateix altre suplicació donada per part
a. a continuació dues súpliques transcrites a l’Apèndix 4, pàg.
1628, i un imprès: Representació per la Perrogativa... R. Figueró. 24 març 1684. F. Bon. 4651.
b. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
82v i 83r del trienni 1683-1686.
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de don Joan Baptista de Avinyó, escrivent ordinari de regent los comptes, vistos los capítols 84
y 97 de las Corts de 1599, vist lo disposat per lo
capítol 4 de las Corts 1452, llibre dels Quatre
Senyals, foli 298, vista la sentència de visita del
trienni 1653 sobre la querela de número 94,
vist lo vot per los doctors del Real Consell fet als
4 de desembre // 83v // 1657, vista la sentència
feta per los magnífichs assessors ordinaris de la
present casa als 24 de juliol, 1681, vist tot lo demés que se havia de véurer, concernent a la subjecte matèria.
Attès, encara que y considerat que per part del
magnífich racional y regent los comptes de la
present casa se pretenga que per tenir a llurs respective officis, aplicat lo exercici de vehedor y
pagador del tèrcio que se està formant per servey de sa magestat, que Déu guarde, y defensa
de la pàtria, en dit nom, los toque anomenar ab
aprobació del molt il·lustre consistori, ajudants
de vehedor y pagador ab lo salari de 40 lliures
cada mes per quiscun, y en execució de sa pretenció, lo dit magnífich racional à passat a la nominació de ajudant de vehedor y lo regent los
comptes a la nominació de ajudant de pagador
pretenent la aprobació del molt il·lustre consistori.
Attès encara que y considerat que per part de
Pere Llosas, subrogat en lo offici de escrivent
ordinari de dit racional, y així mateix per part de
don Joan Baptista de Avinyó, escrivent ordinari
de dit regent los comptes, se pretenga que a ells
respectivament toca lo ser ajudants de vehedor
y pagador del dit tèrcio, y que lo dit affer y negoci se’ls deu aplicar en execució y observança
del capítol 4, Corts 1452, y del capítol 84,
Corts 1599, que disposen que sempre que en la
present casa sobrevé algun afer o negoci extraordinari, aquell se hage se apropriar un official,
que més adequadament li pertany y com a més
pròxim li toque.
Emperò, attès y considerat que per lo capítol
97, Corts 1599, està expressament prohibit als
molt il·lustres senyors deputats y oÿdors de
comptes lo fer creació de nous officials, y com
// 84r // no·s troben creats per la cort los officis
de vehedor ni pagador ni ajudants de aquells, és
cert y constant que dits molt il·lustres senyors
deputats no poden crear dits officis ni officials
nous sens contravenir a la formalitat de dit capítol, y encara que los és permès per lo capítol segon, Corts 1599, y per la observansa subseguida que à donat interpretació y intel·ligència a
dit capítol en defensa de la pàtria lo poder formar milicias armadas, del que se dedueix per necessària conseqüència que poden per dit effecte
crear officials militars majors y menors, com se
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necessita, per a que puga subsistir lo art y disciplina militar, donant los dits capítols la tàcita facultat per a crear semblants officis, de la qual
dosse són lo pagador y vehedor, y així apar que
també poden los dit molt il·lustres senyors deputats crear dits officials de pagador y vehedor,
ab tot, com los predits officis no sian propriament militars sinó pertanyents a milicia, anomenats officis de ploma, y per ço, són de sa naturalesa aplicables als de racional y regent los
comptes, als quals deven servir no com ha officis, no obstant que abusivament se digan tals,
sinó com affers y negocis extraordinaris que sobrevenen que se adoptan a llurs càrrechs de racional y regent los comptes, conforma disposa
lo referit capítol 4, Corts 1452, y ho entengué
així lo referit vot dels doctors del Real Consell.
Attès emperò, y considerant que, los dits racional y regent los comptes tenen altres officials
menors y subalternos a llurs officis ya creats per
la cort ya també creats per sa magestat, en virtut
de la real reserva, als quals lo és aplicable a fer de
pagador // 84v // y vehedor en lo cas y lloch que
lo racional y regent los comptes se escusasen de
fer semblants affers, ab pretés que los treballs
que suportan en dit exercici són molt grans y
que lo sou o paga que reben és tenue, y que axí
se li ha de donar ajudants en dits officis ab nou
salari, és cert que en dit cas, ex identitate racionais et iure de volucionis los tocarie a dits officials
menors la aplicació de dits affers de vehedor y
pagador que entén dir-se compresos en dit capítol 4 a la mateixa paga o sou de 50 lliures lo més,
y à assenyalat al racional y regent los comptes per
quiscú prefferint lo més immediat official al menos immediat y remot successivament.
No obsta lo dir que havent-se ya aplicat lo dit
affer de vehedor y pagador als dits officals de racional y regent los comptes, no pot ni deu alterar-se esta disposició a favor de altre official, per
estar ya per fet lo acte y per haver-se applicat y
executat lo disposar en dit capítol a favor de dits
racional y regent los comptes.
Ni menos obsta lo dir que estan en pocessió seu
quasi de anomenar officials ajudants de vehedor
y pagador en los casos que lo tèrcio se troba fora
de la present ciutat, y que així deuen ser mantenguts en la dita pocessió seu quasi. Perquè en
quant a la primera objecció se respon que, no
obstant que sian ya aplicats los dits affers de pagador y vehedor, si per alguna causa lo racional
ho regent los comptes se escusa exercir aquells,
poden y deuen los molt il·lustres senyors deputats aplicar-los y adeptar-los al official que més
pròxim se segueix dins los officis de racional y
regent los comptes ex eadem idemptitate racionis, // 85r // y per enténdrer-se compresos en la
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disposició del dit capítol 4. En quant a la segona
objecció se respon que la possessió seu quasi
que se al·lega de aver anomenat los dits racional
y regent los comptes officials ajudants de vehedor y pagador és contraria a la lley «Que officials nous puguen crear-se». Y així, dita possessió no és manutenible ni deu continuar-se per la
notòria resistència del dret, et maxime de la
constitució última, títol «De observar constitucions». A més de que se seguirie gravísism dany
a la Generalitat si a dita pagadoria y vehedoria se
li donàs naturaleza de ofici. Y així mateix se puguessen dits racional y regent los comptes fer
nominació de officials ajudants de vehedor y pagador perquè podria venir lo cas de pagar-se
multiplicats salaris per una mateixa cosa, com si
per alguna llegítima causa estàs impedit lo pagador ho vehedor, que alesores és cert que si fos
offici la pagadoria y vehedoria se li deuria donar
subrogat ab doble salari, com se acostuma ab
tots los officials de la casa. Y axí mateix altres
subrrogats als officials ajudants se estassen llegítimamemnt impedits ex identitate racionalis y
axí en los demés lo que fore un prossés in infinit
de multiplicació de salaris, del que manifestament se enfereix y se demostre lo perjudici, lo
qual absurdo y inconvenient cessa si los treballs
y affers extraordinares de veador y pagador que
sobrevenen als dits respective officis de racional
y regent los comptes // 85v // se paguen per via
de remuneració y no per via de salari, perquè las
remuneracions no·s deven al offici sinó a la persona per rahó del treball y affers extraordinaris
que suporte en lo offici. Y axí, és cert y indubitat
que no·s deu pagar si no al que fa lo treball, lo
que és molt conforme a la rahó y a la observança
de la present casa.
Per ço y altrament, los infrascrits assessors fonch
feta relació a vostra senyoria que la dita pretenció del magnífich racional y regent los comptes
de poder anomenar officials y ajudants de vehedor y pagador respective no ha ni deu tenir
lloch en manera, ans bé, los dits racional y regent los comptes deven donar providència a la
total administració de la vehedoria y pagadoria
del dit tèrcio, tant si·s trobe dins la present ciutat com fora d’ella, ab la remuneració o sou que
ya era assenyalat de cinquanta lliuras al mes per
quiscú, entenent que si ab la dita paga o sou ya
assenyalat escusaran dits racional y regent los
comptes lo treball y afer de vehedor y pagador
puga y dega en dit cas lo dit molt il·lustre consistori aplicar dits afers a altre oficial dins los officialats del racional y regent los comptes a qui
més de pròxim li tocarà per dret de volució. Axí
ho senten, demanant a vostra senyoria sie servit
manar continuar la present relació en dietari.
Barcelona, als 2 de abril de 1684. De Sayol, assessor. Arenys, assessor subrogatus.»

86r

Disapte, a VII. En aquest die, constituhits personalment los magnífichs Erasma de Lana y Fontanet, donzell, racional del General y present
casa de la Deputació, y Francisco Marí y Genovès, regent los comptes de dit General en la
present casa de la Deputació, entre las deu y un
quart de onze de la matinada, en presència de
mi, Joseph de Sauleda, cavaller, subrogat en lo
offici de secretari y scrivà major de dit General,
me han requirit a mi, dit secretari y scrivà major,
de què llevàs acte com li entragaven dos supplicacions, ço és, la una que comensa «Molt il·lustre senyor. La deliberació per a vostra senyoria
feta als 4 del corrent mes de abril» y acaba
«Omni meliori modo. Officio, et cetera», y la altre, «Molt il·lustre senyora. Ab la deliberació» y
acaba «Omni et quocumque meliori modo. Officio et cetera». Y que ditas dos supplicacions contenian, ço és, la una, apel·lació de la deliberació
per ses senyories presa a 4 del corrent mes, y la
altre, que obtemperavan a la sobredita deliberació ab las protestas en ella expressadas. Y que
per causa que lo consistori no estava junt y lo
termini de la constitució que dits Erasma de
Lana y Francisco Marí le aturava lo die 6 del
corrent, que fonch lo die de la notificació de
dita deliberació, spirava, per // 86v // la qual
rahó no entén cauren en ninguna móra per rahó
de no haver respost dins lo termini de dita consitució, per quant estavan promptes y aparellats
per a respòndrer, com en effecte responen y entregan los papers de ditas sas respostas a mi, dit
scrivà major, com ja està dit, per a que aquellas
notifique a ses senyories quant estigan junts. De
totas las quals cosas me han requirit ne llevàs lo
present acte. Al que foren presents per testimonis Pere Màrtir Carreras, donzell, y Joan Ribes,
notari públic de Barcelona.
En aquest mateix die, constituhit personalment
en lo consistori de ses senyories lo reverent Pere
Ignasi Camós, sacerdot de la Companyia de Jesús, com a procurador per las cosas avall scritas
del pare Narcís Vilar, rector del col·legi de Batlem de la present ciutat, apar de sa procura en
poder de Jaume Corbera, notari públich de
Barcelona, als 17 de juliol, 1683, en dit nom, ha
jurat en mà y poder de ses senyories com havent
dit pare rector, son principal, fetas las degudas
diligèncias en sercar los actes de la original creació de aquell censal, de preu 1.000 lliures y pensió 1.000 sous, que tots anys als 20 de setembre
rebia sobre dit General, en lo qual censal sortejà
en la extracció de censals feta per los antecessors
de ses senyories al primer de juliol proppassat,
no ha pogut trobar aquells.
En aquest mateix die lo doctor Ramon Fontana, mitjansant jurament, ha fet relació en lo
consistori de ses senyories de com lo doctor Ja709

cinto Gibert, receptor dels fraus, del die del Dijous Sant ensà se troba desganat y vuy en dia en
lo llit de un dolor al bras, lo qual no·l dexa dormir, sengrat tres vegades, per la qual // 87r //
rahó està impossibilitat de poder servir dit offici.
Dilluns, a X de abril, MDCLXXXIIII. En aquest die
lo magnífich Domingo Gallart, en quiscun dret
doctor, constituhit personalment en lo consistori de ses senyories, com a procurador dels administradors del hospital de la vila de Tremp,
com de sa procura consta ab acte rebut en poder de Joan Grau, notari públic de dita vila de
Tremp, en jornada del primer de mars pròxim
passat del present y corrent any 1684, de la qual
ha fet ocular ostenció, en dit nom, ha jurat en
mà y poder de ses senyories com havent fetas las
degudas diligèncias en sercar lo acte de la original creació de aquell censal de pensió 160 sous
que los dits administradors sortejaren en la execució feta per los antecessors de ses senyories al
primer de juliol proppassat, no han pogut trobar aquell.
Dimars, a XI. En aquest die, havent tingut ses
senyories intel·ligència certa que sa magestat,
Déu lo guarde, havia fet mercè al excel·lentíssim
senyor marquès de Laganès, grande de Espanya
y general de cavallaria del exèrcit del present
Principat del virreynat de Navarra, obtinguda
primer ora per medi del síndich del General per
a las // 87v // quatre de la tarda, són anats los
molt il·lustres senyors oÿdors militar y real ab
sas insignias de domàs vermell, ab lo escut del
General, ab verguers ab massas altas, acompanyats de molts officials de la present casa, anant
ab cotxos en la posada de dit senyor marquès, y
li han donat la enorabona de part de ses senyories de la marcè ere estat servit fer-li sa magestat
empleant-lo ab dit virreynat. Són estat rebuts de
sa excel·lència ab molta demonstració de agasajo. Y després de ésser-li estada donada la dita
enorabona per orga del senyor oÿdor militar,
són tornats en la present casa ab lo mateix
acompanyament y forma que són anats.
Dimecres, a XII. En aquest die és vingut en la
present casa de la Deputació lo excel·lentíssim
senyor marquès de Leganés, gran de Espanya y
general de la cavalleria del exèrcit del present
Principat, havent enviat primer a demanar ora
per medi de don Agustín ..., cavaller del àbit de
Sant Jaume de la Espasa, majordom de sa excel·lència, entre las tres y las quatre de la tarde.
És estat rebut al venir per los magnífichs assessors y advocat fiscal de la present casa fins al
replà de la escala de la present casa, y per los demés officials fins baix a la entrada, y per los molt
illustres senyors oÿdors militar y real fins al cap
de la dita escala, ab verguers y masses altas. Y se-
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guidament, després de ésser estat arribats al dit
cap de la escala, han feta oració lo dit senyor
marquès y oÿdors a la capella petita, que estave
molt ben adornada. Y després se són encaminats
a la Sala dels Reys, a la porta de la qual estavan
aguardant los demés senyors consistorials. Y posant-se lo dit senyor marquès en mitg dels senyors deputats ecclessiàstich y militar se són encaminats a la sala del consistori, fent entrar
primer lo dit senyor marquès en las dos portas
de que // 88r // offereixen antes de entrar en la
dita sala del consistori. Y se són assentats dins lo
doser de la dita sala ab las cadiras de vellut carmesí de la manera que venian, ço és, lo dit senyor marquès en lo mitg dels senyors deputats
ecclessiàstich y militar en la cadira de dit senyor
deputat ecclessiàstich, y los demés senyors consistorials en son degut lloch. Y després de un
rato de conversació, essent-se despedit sa excel·lència de ses senyories, se són alsats. Acompanyà’l tot lo consistori ab los demés officials
fins devant lo cap de la escala, a hont és estat rebut per lo molt il·lustre bras militar, y se és encaminat acompanyat dels officials de dit molt
il·lustre bras envés la sala gran de Sant Jordi a
effecte de despedir-se de dit bras militar.
En aquest mateix die, entre las quatre y las sinch
oras de la tarde, volent ses senyories posar en
execució lo real decret de sa magestat en orde
als officis del General de què se han format bolsas, vacant lo offici de receptor de la Bolla de la
present ciutat de Barcelona per mort del doctor
Esteve Mercadal, ardiaca y canonge de la Seu de
Vich, últim possessor de dit ofici, se són juntats
en la Sala dels Reys de la present casa de la Deputació ab assistència dels magnífichs assessors,
advocat fiscal del General y demés officials qui
acostuman assistir en tots los actes de extraccions y tenen obligació per rahó de sos officis,
havent-hi també en la dita extracció moltas altres personas de tots estaments. Y en presència
de totas foren fets rodolins de cera en la forma
acostumada. Y fonch extret a sort de rodolí en
lo dit offici de receptor de la Bolla de dita present ciutat mossèn Romualdo Escapa.

89r

En aquest mateix die lo il·lustre senyor oÿdor
ecclessiàstich és baxat a la Llotja del mar de la
present ciutat y s’és conferit en lo // 88v // aposiento del receptor los fraus per a véurer los
fraus se avian comesos al General lo més proppassat de mars. Y se són trobats los fraus següents:
Primo, a 13 de mars, 1684, un vestit de vint-yquatre colzes branquinos.
Ítem, altre vestit vint-y-quatrè color de musco.
Ítem, altre vestit vint-y-dosè color de musco.
Ítem, altre vestit vint-y-quatrè color clar.
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Ítem, altre vestit vint-y-quatrè refí.
Ítem, altre vestit gambeto baló de xamallot de
Olanda, forrat de Talaton, lo gambeto color
amusco.
Ítem, un gambeto vint-y-dosè color clar.
Ítem, un taló y gambeto de groguets usat y forrat de xamallot usat.
Ítem, dos gambertos de 24è amusco forrat de
bayeta.
Ítem, un gambeto y talons color amusco forrat
de Cadis.
Ítem, set sobretodos de erbatge forrats de bayeta plateada.
Ítem, dos sobretodos de 24è portuguès forrats
de bayeta fluxa guarnits ab un galonet negre.
Ítem, sinch bastits gambeto y baló 22è musco
forrats los gambetos de bayeta plateada fluxa.
Ítem, nou camisolas de cordellats vermells.
Ítem, quatre camisolas de cordellats grochs.
Ítem, dos camisolas de cordellats llaonats.
Ítem, sis camisolas de cordellats blaus.
Ítem, sis camisolas de cordellats pardos.
Ítem, dos balons cordellats vermells sens forrar.
Ítem, tres balons de estamenya blava sens forrar.
Ítem, quatre camisolas de cordellats de differents colors y sens forrar.
Ítem, sinch balons de borrells sens forrar.
Ítem, tres balons de cordellats tenyits sens forrar.a
Ítem, dos balons de cordellats petits sens forrar.
Ítem, uns balons petits de borell sens forrar.
Ítem, un gambeto vint-y-dosè color musco clar
forrat de bayeta fluxa plateada.
Ítem, un gambeto y baló 22è color amusco.
Ítem, uns balons 22è clar.
Ítem, tres gambetos petits de borrell sens forrar.
Ítem, dos repillas setsè forradas de tela.
Ítem, sis parells de calsons de cordellats tonats.
Ítem, sis parells de calsons de burell.
Y tot lo sobredit fou après de casa de Pere Padrosa, paller.
Ítem, a 26 de mars, 1684, de la torra del senyor
don Francisco Sans, a la parròquia de Sant Iscle
de la Fexas. Y digué la muller del masover de un
home de Sant Hipòlit que·s diu Manuel après
per frau de la Bolla tres pessas de bayeta negre
cap y cua y una pessa de estamenya negre cap y
cua.
A dit die per frau de General, tretse robas de llana que se és presa a Sant Andreu de Palomar de
Bernat Vivet, parayre de Taradell, y a Pere Sayol, parayre.
Dijous, a XIII. En aquest die me han ordenat ses
senyories a mi, scrivà major del General, cusís
en lo present dietari una relació del magnífich
a. a continuació una relació transcrita a l’Apèndix 4, pàg.
1629.

racional de la present casa acerca de aquell censal, de pensió 258 lliures, pagador a 21 de mars,
que sortejaren lo reverent prior y comunitat de
Sant Juan de Barcelona en la extracció de censals feta per los antecessors de ses senyories al
primer de juliol proppassat de 1683, la qual relació és assí cusida, signada de lletra A.
Divendres, a XIIII. En aquest die, constituhit
personalment en lo consistori // 89v // de ses senyories Ramon Mas, notari causidich, com a
procurador de don Bernat Agustí Peres de Pomar Lopes de Mendoza y Pons, compte de Robres, y de dona Catherina de Çalva y Pons,
comptesa de Robres, com de sa procura consta
en poder de Joseph Monclar, notari públich de
Barcelona, a 21 de abril, 1681, de la qual ha fet
ocular ostensió, en dit nom, ha jurat en mà y
poder de ses senyories de com dits sos principals
han fetas las degudas diligènsias en sercar lo acte
de la original creació de aquell censal de preu
sis-centas lliures en que sortejà dita senyora
dona Catherina de Çalva en la extracció de censals feta per los antecessors de ses senyories al
primer de juliol proppassat, no han pogut trobar aquell.
En aquest mateix die me han ordenat ses senyories a mi, scrivà major del General, cusís en lo
present dietari, un decret de sa excel·lència dat
en la present ciutat de Barcelona als XX de desembre proppassat de 1683, ab lo qual revoca
altre decret que han donat, ab lo qual manave
que·s donassen y pagassen als senyors visitadors
del trienni pròxim passat que vuy estan fent la
visita sinch-centas sinquanta lliures per a fer las
lluminàrias per la victòria que han alcansat las
armas imperials contra las del turch, com més
llargament en dit decret és de véurer, lo qual és
assí cusit, signat de lletra A.
En aquest mateix die me han ordenat ses senyories a mi, scrivà major del General, cusís en lo
present dietari una relació feta per lo magnífich
racional de la present casa aserca de aquell censal, pensió 302 sous, pagador a 17 de octubre,
que sortejaren los majorals de la confraria de la
Inmaculada Concepció dea // 90r // la Verge
Maria en los claustros de la Seu de Barcelona,
constituïda en la extracció de censals feta per los
antecessors de ses senyories en lo primer de juliol proppassat de 1683, la qual relació és assí
cusida, signada de lletra B.
Dissapte, a XV. En aquest die, constituhit personalment en lo consistori de ses senyories, lo reverent Joseph Bartrolí, prevere, subrogat en lo
a. a continuació dos decrets i una relació transcrita a l’Apèndix 4, pàgs. 1631-1632.
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offici de ajudant de racional y regent los comptes, en lloch y durant la ocupació del molt il·lustre senyor don Miquel de Pallarès, de present
deputat militar, ha renunciat en mà y poder de
ses senyories la dita subrrogació pure et libere. E
ses senyories han acceptada aquella si y en quant
per capítols y actes de Cort los és lícit y permès.
Essent presents per testimonis Pau Sayol y Francesch Païssa, verguers del consistori de ses senyories.
En aquest mateix die me han ordenat ses senyories a mi, scrivà major del General, cusís en lo
present dietari dos requestas presentadas, la una
a Joseph Bru y de Banyuls, y la altre als administradors de la confraria de la Puríssima Concepció en los claustros de la Seu de la present ciutat
fundada. Los actes de las quals són assí cusits,
signats de lletras D et E, y del thenor següent:
«Noverinta universi quod anno a Nativitate Domini millessimo sexcentessimo octuagessimo quarto, die vero sabbati, XV mensis apprilis eiusdem
anni intitulata, presente et ad hec vocato, rogato
atque requisito Josepho Sauleda, secretario et scriba maiori Generalis Catalonie subrrogato, et
presentibus eciam Paulo Corbera, civi honorato
Barchinona, et Joanne Ribas, nottario publico
dicta civitatis Barchinone, pro testibus, ad ista
vocatis specialiter et assumptis doctor Joannes
Quadras, fiscalis procurator Generalis Cathalonie,
constitutus personaliter coram et ante presenciam magnifici Josephi Bru et Banyuls, domicelli,
personaliter reperti in scribania maioris domus
Deputacionis presentis // 90v // civitatis Barchinone, qui dicto nomine eisdem obtulit et presentavit et seu per me, dictus scribam maiorem obtulere et presentare publice, petiit et requisivit
quandam in scriptis papiri requisicionis scedulam thenoris sequentis: «Molt bé sap, vostra
mercè, y ignorar no pot senyor Joseph Bru y
Banyuls, etcètera.» Inseratur copia. Cuius eidem tradidit et liberavit quam accepit et penes se
rettinuit quaquidem papiri requisicionis scedula
sic ut predicitur oblata et presentata, illico dictus
Josephus Bru y Banyuls, verbo respondendo, dixit
quod retinet sibi terminum iuris ad respondendum. De quibus ita per actis, dictis gestis atque
secutis dictus Joannes Quadras, dicto nomine, petiit et requisivit fieri et tradi unum et plura publicum seu publica instrumenta per me dictum et
infrascriptum scribam maiorem. Qua fuerunt
acta Barchinone sub anno, die, mense et loco predictis, presente me dito scriba maiore et presentibus testibus predictis ad premissa vocatis specialiter et assumptis pro ut superius continetur.»

a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
90v i 91r del trienni 1683-1686.
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«Noverinta universi quod anno a Nativitate Domini millessimo sexcentessimo octuagessimo quarto, die vero sabbati, decima quinta mensis apprilis
eiusdem anni intitulata, presente et ad hec vocato, rogato atque requisito Josepho Sauleda, secretario et scriba maiori Generalis Catalonie subrrogato, et presentibus eciam dompno Francisco
Sans, et reverendo doctore Joanne Llet, presbitero,
pro testibus ad ista vocatis specialiter et assumptis,
doctor Joannes Quadras, fiscalis procurator Generalis Cathalonie, constitutus personaliter coram et
ante presenciam administratorum confraria Purissima Concepcionis in Claustris Sedis Barchinona instituta et fundata, personaliter repertorum
in sacristia capella Purissima Concepcionis, quibus dicto nomine eisdem obtulit et presentavit et
seu per me, dictus scribam maiorem obtulere et
presentare, publice petiit et requisivit quandam
in scriptis papiri requisicionis scedulam thenoris
sequentis: «Molt bé saben y ignorar no poden
vostres mercès, senyors majorals de la confraria
de la Puríssima Concepció en los claustros de la
Seu de Barcelona constituïda.» Inseratur, et cetera. Copia cuius eisdem tradidit et liberavit
quam acceperunt et penes se retinuerunt quaquidem papiri requisicionis scedula sic ut predicitur
oblata et presentata, illico dictus administratores
seu majoralesb // 91r // verbo respondendo, dixerunt quod retinebat sibi terminum iuris ad respondendum. De quibus ita per actis, dictis gestis
atque secutis illico dictus Joannes Quadras, dicto
nomine, petiit et requisivit fieri et tradi unum et
plura publicum seu publica instrumenta per me
dictum et infrascriptum scribam maiorem. Qua
fuerunt acta Barchinone sub anno, die, mense et
loco predictis presente me dito scriba maiore et
presentibus testibus predictis ad premissa vocatis
specialiter et assumptis pro ut superius continetur.»

entre las deu y las onse oras de la matinada, la
qual relació me han ordenat ses senyories a mi,
scrivà major del General, continuàs en lo present dietari.
En aquest mateix die me han ordenat ses senyories a mi, // 91v // scrivà major del General, cusís
en lo present dietari una relació feta per lo magnífich Erasma de Lana y Fontanet, racional del
General y present casa de la Deputació aserca de
aquell censal, de pensió 400 sous, pagador al
primer de abril, que sortejaren los reverents
prior y convent de Nostra Senyora del Carme
de la present ciutat en la extracció de censals per
los antecessors de ses senyories feta al primer de
juliol proppassat de mil sis-cents vuytanta-tres,
la qual relació és assí cusida, signada de lletra A.
En aquest mateix die, constituhit personalment
en lo consistori de ses senyories, lo doctor en
medicina Pal·ladi Juncar, mitjensant jurament,
ha fet relació de com la indisposició de Joseph
de Olzina y Riusech, regint lo llibre de Manifestos de la Bolla, ha continuat fins lo die present y
continua, ab la conformitat ne té fetas ja altres
relacions a ses senyories, impossibilitat de poder
servir lo dit offici.
Dimechres, a XVIIII. En aquest die, constituhit
personalment en lo consistori de ses senyories,
lo doctor en medicina Ramon Fontana ha fet
relació a ses senyories, mitjensant jurament,
com lo doctor en medicina Jacintho Gibert, receptor dels fraus y fogatges del General de Catalunya y de las Bollas de las taulas foranas de
Barcelona, està indispost del bras dret, impossibilitat de poder acudir y acistir y per consegüent
de poder acistir al exercici y servey de dit offici.a
92r

Dilluns, a XVII. En aquest die me han ordenat
ses senyories a mi, scrivà major del General, cusís en lo present dietari una súplica donada per
part de Joan Gabriel, junt ab un vot dels magnífichs assessors, al peu de dita súplica la qual és
assí cusida, signada de lletra B.

Disapte, a XXII. En aquest die me han ordenat
ses senyories a mi, scrivà major del General de
Cathalunya, cusís y continuàs en lo present dietari una real carta de sa magestat, que Déu guarde, sots data de 15 del corrent, la qual és assí cusida, signada de lletra A y del thenor següent:
«Elb rey.

Dimars, a XVIII. En aquest die Francisco Païssa,
altre dels verguers de ses senyories, ha fet relació
com de orde de ses senyories és anat en casa del
doctor Jacinto Gibert, receptor dels fraus y fogatjes de la present ciutat, a fi y effecte de dir-li
de part de ses senyories que vingués en la present casa y consistori de ses senyories, y fet relació que no·l havie trobat en casa, que devian ser

Venerables nobles y amados nuestros. Hase visto
vuestra carta de 18 del passado en que participáis
lo adelantada que estava la formación del tercio
de infanteria con que me servís, y solicitáis que a
los officiales deste tercio se les conseda reforma
quando llegue el caso de licenciarle, y las perrogativas que a los demás tercios. Y apareciendo res-

a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
90v i 91r del trienni 1683-1686.
b. a continuació dues requestes i una súplica i vot transcrites a
l’Apèndix 4, pàgs. 1632-1634.

a. a continuació una relació transcrita a l’Apèndix 4, pàg.
1634.
b. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
91v i 92r del trienni 1683-1686.

712

ponderos la mucha satisfacción que me aciste de
vuestro amor y çelo a mi servicio y la puntualidad
y finesa con que la manifestáis en correspondencia de la obligación de tan leales vassallos, y
teniendo tan principal lugar en mi agrado y memoria, podéis asseguraros attenderé muy particularmente a los officiales de vuestro tercio en sus
medias y conveniencias. De Madrid, a 15 de abril
de 1684. Yo, el rey. Antonio López de Çárate.
A la Deputación de Cataluña.»
92v

En aquest mateix die me han ordenat ses senyories a mi, scrivà major del General, cusís en lo
present dietari una relació feta per lo magnífich
racional del General y present casa de la Deputació aserca de aquell censal de pensió 240 sous,
pagador al primer de abril, que sortejaren la reverent priora y convent de las monjas de las Madalenas de la present ciutat en la extracció de
censals per los antecessors de ses senyories feta
al primer de juliol proppassat de 1683, la qual
és assí cusida, signada de lletra B.
Diumenge, a XXIII. En aquest die se celebrà la
festa del gloriós màrtir Sant Jordi en la capella
petita de la present casa. Han acudit los senyors
deputats ohint una missa, baixà consistorialment ab insignias y verguers y massas altas.
Dilluns, a XXIIII. En aquest die me han ordenat
ses senyories a mi, scrivà major del General, cusís en lo present dietari una relació feta per lo
magnífich racional del General y present casa de
la Deputació aserca de aquell censal de pensió
27 sous 1/2, pagador als 9 de octubre, que sortejà la sagristana del convent de Valldonsella de
la present ciutat, en la extracció de censals per
los antecessors de ses senyories feta al primer de
juliol proppassat de 1683, la qual és assí cusida,
signada de lletra A.a

93r

Dimechres, a XXVI. En aquest die me han ordenat ses senyories a mi, scrivà major del General,
cusís en lo present dietari una requesta presentada al doctor Joseph Comerma, procurador de
la priora y convent de Junqueras, lo acte de la
presentata de la qual és assí cusit, signat de lletra
E y del thenor següent:
«Noverintb universi quod anno a Nativitate Domini millessimo sexcentessimo octuagessimo quarto, die vero mercurii, vigessima sexta mensis apprilis eiusdem anni intitulata, presente et ad hec
vocato, rogato atque requisito Josepho Sauleda, sea. a continuació dues relacions i una requesta transcrites a
l’Apèndix 4, pàgs. 1635-1637.
b. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
92v i 93r del trienni 1683-1686.
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cretario et scriba maiori Generalis Catalonie
subrrogato, et presentibus eciam Jacintho Andreu, medecine doctore, et Joanne Ribes, notario
publico Barchinone, pro testibus, ad ista vocatis
specialiter et assumptis doctor Joannes Quadras,
fiscalis procurator Generalis Cathalonie, constitutus personaliter coram et ante presenciam magnifici Josephi Comerma, utriusque iuris doctor,
procuratoris reverenda priorissa et conventus de
Junqueres presentis civitatis Barchinone, personaliter reperti in scribania maioris domus Deputacionis Generalis Catalonie, qui dicto nomine
eisdem obtulit et presentavit et seu per me dictus
scribam maiorem publice petiit et requisivit
quandam in scriptis papiri requisicionis scedulam thenoris sequentis: «Molt bé sap, vostra
mercè, y ignorar no pot, reverent priora y convent del monestir de Junqueres d’esta ciutat de
Barcelona, etcètera.» Inseratur copia. Cuius eidem tradidit et liberavit quam accepit et penes se
rettinuit quaquidem papiri requisicionis scedula
sic ut predicitur oblata et presentata, illico dictus
doctor // 93v // Josephus Comerma, dicto nomine,
verbo respondendo, dixit quod retinebat sibi terminum iuris ad respondendum de quibus. Ita per
actis, dictis gestis atque secutis dictus Joannes
Quadras, dicto nomine, petiit et requisivit fieri et
tradi unum et plura publicum seu publica instrumenta per me, dictum et infrascriptum scribam maiorem. Qua fuerunt acta Barchinone sub
anno, die, mense et loco predictis, presente me dito
scriba maiore et presentibus testibus predictis ad
premissa vocatis specialiter et assumptis pro ut superius continetur.»
Disapte, a XXVIIII. En aquest die me han ordenat ses senyories a mi, scrivà major del General,
cusís en lo present dietari una resolució feta per
lo magnífich racional del General y present casa
de la Deputació aserca de aquell censal de pensió 118 sous, 1 1/2, pagador als 19 de març,
que sortejà lo reverent prior y convent de Santa
Catherina, màrtir de la present ciutat, en la extracció de censalsa //94r // per los antecessors de
ses senyories feta al primer de juliol pròxim passat de 1683, la qual és assí cusida, signada de
lletra A.
En aquest mateix die me han ordenat ses senyories a mi, scrivà major del General, cusís en lo
present dietari una certificatòria feta per Pedro
Sedano, scrivà del rey, nostre senyor, residint en
la vila de Madrit, ab la qual fa fe com als 22 del
corrent mes de abril Benet de Pelegrí, agent del
General de Catalunya de la cort de sa magestat,
ha presentada una carta de ses senyories a Romualdo Escapa y Guitart, residint en dita vila de
a. a continuació una relació, una certificació y dues proposicions transcrites a l’Apèndix 4, pàgs. 1638-1639.
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Madrid, la qual certificatòria és assí cusida, signada de lletra C.

conseller en cap, per a que si li apareixie, pogués
proposar·o al savi Consell de Cent que estave
acabant de juntar-se per a tractar lo mateix, que
ja ses senyories tenian premeditat.

En aquest mateix die, per medi del síndich del
General, han enviat ses senyories al excel·lentíssim senyor llochtinet general dos proposicions
de subjectes per a la provisió del offici de altre
de las guarda ordinàrias del General de la present ciutat, lo qual vaca per mort de Francisco
Toldo, valer, la una per a sa excel·lència per la
provisió del interim de dit offici y al altra per a la
provisió de la proprietat de aquell per a sa magestat, Déu lo guarde, las quals són assí cusidas,
signadas de lletras D et E.

E poch aprés, són vinguts ab embaxada, de part
dels molt il·lustres senyors consellers y savi
Consell, los senyors don Joan Amat y Despalau
y lo doctor Gismundo Boffill, ciutedà honrrat
de Barcelona, dient a ses senyories que en la
ocasió present, de tanta importància com és haver lo enemich executada la entrada en lo present Principat per las parts del Empurdà, havie
deliberat lo savi Consell de Cent fer representació a sa magestat del estat de la província, supplicant-li fos servit manar venir los socorros y
assitèncias necessarias per a la opposició a sos
designes per correu extraordinari, fent enténdrer per correu també esta diligència al excel·lentísism senyor llochtinent y capità general,
que estava en marxa per a la ciutat de Gerona, y
que en consideració de haver antès que per al
millor assert convindria que en tot prosehissen
en bona conformitat las dos casas de Deputació
y ciutat, si gustavan ses senyories, porian scriurer a sa excel·lència encontinent per lo mateix //
95v // correu que enviave la ciutat. Y han entregat a ses senyories còpia de la deliberació de dit
savi Consell de Cent, la qual és assí cusida, signada de lletra A. E ses senyories han respost fent
molta estimació de la dita deliberació. Y encontinent, per medi de Joseph Sauleda, cavaller, y
Joseph Catà y Bertran, ciutedà honrrat, han fet
una embaxada als molt il·lustres senyors concellers representant-los de quanta estimació era
estada per ses senyories la dita deliberació del
savi consell de Cent, y que ab molt particular
gust faran la representació a sa magestat per
correu extraordinari, pagan pecunias de las dos
casas, com en altres ocasions se ha acertat, y per
medi del mateix correu que enviavan los molt
il·lustres concellers a sa excel·lència scriurien ses
senyories també. E los dits molt il·lustres senyors concellers han feta molta estimació d’esta
resolució, segons relació feta per dits senyors
Joseph Sauleda y Joseph Catà en lo consistori
de ses senyories.

Maig.
Dimars, a II. En aquest die lo il·lustre senyor oÿdor ecclessiàstich és baxat // 94v // a la casa del
General de la present ciutat y s’és conferit en lo
aposento del receptor dels fraus per a véurer los
fraus se haurian fets al General en lo mes de
abril proppassat. Y se són trobats los següents:
Primo, de casa Joseph Servià, valluter, dos telas,
una de tafetà de servo, que tira vint-y-quatre canas, comprenent-hi dos canas que hi ha de texit,
y altre negra, que tira vint canas, y de texit una
cana.
Ítem, un gambeto forrat de sargeta verda, y lo
drap ab una franja verda y blava de dos dits de
ample. Y un de dos palms del mateix drap del
gambeto, aprés de casa de Pau Julià, paller.
Ítem, dos balons de escot que se estaven cusint
apresos de casa mestre Anton Soler, sastre.
Ítem, dos caputxos negres fets y acabats de cusir
folrats de bayeta negre vella, apresos de casa
mestre ... sastre, que està devant la plaça del Àngel.
Dijous, a IIII. En aquest die, a las nou horas del
matí, haa // 95r // partit de la present ciutat lo
excel·lentíssim senyor virrey. Y havent tingut
notícia que lo enemich ere entrat ab son exèrcit
a las parts del Empurdà, y aparexent a ses senyories que seria bé participar en la novedat a sa
magestat, Déu lo guarde, per correu extraordinari, donant primer noticia a dit excel·lentíssim
senyor virrey, representant lo estat del Principat
y suplicant fos sa magestat servit manar provehir
de prompte remey enviant las acistensias necessàrias, y per a lo millor acert de la matèria
que se procehís, fent la representació en bona
conformitat, com tenen acostumat, las dos casas
de Deputació y present ciutat, me han ordenat a
mi, scrivà major, que·m conferís en la dita casa
de la ciutat y proposàs la matèria al molt il·lustre
a. a continuació una deliberació i una certificació transcrites
a l’Apèndix 4, pàg. 1639.

Divendres, a V. En aquest die los molt il·lustres
senyors concellers de la present casa, per medi
de son síndich, han enviat a ses senyories còpia
de una carta que scrivian a sa magestat, Déu lo
guarde, per lo correu extraordinari. E ses senyories, per medi del síndich del General, han enviat també a dits molt il·lustres senyors concellers al còpia de la carta que per dit correu
scrivian a sa magestat.
96r
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Dilluns, a VIIII. En aquest die és tornat a consistori lo molt il·lustre senyor oÿdor real.

Dimecres, a X. En aquest die, Francisco Daguí,
notari públich de Barcelona, constituhit personalment en lo consistori de ses senyories, com a
procurador de Ermenegildo Grases, mercader,
obtenint lo offici de credenser del General de
Catalunya y present ciutat de Barcelona, com
de sa procura consta ab acte rebut en poder de
Joan Ribes, notari públic de Barcelona, lo die
present, certificatòria de la qual és assí cusida,
signada de lletra A, en dit nom, ha renunciat lo
dit offici de credencer del General en mà y poder de ses senyories en favor de Pau Sayol, mercader de la present ciutat, per ser altre dels officis antichs y que poden alienar-se. E ses
senyories, restant cerciorats que lo dit Ermenegildo Grases no és debitor al General en cantitat
alguna, conforme la certificatòria ne fa Erasma
de Lana y Fontanet, racional del General y present casa, la qual és assí cusida, signada de lletra
B, han acceptada la dita renunciació si y en
quant per los capítols y actes de Cort los és lícit
y permès. Essent presents per testimonis Jacinto
Morató y Francesch Paÿssa, verguers de ses senyories.
96v

ries, esperant obrarian com en totas las ocasions
han acostumat, segons relació presa.a
97r

Disapta, a XIII. En aquest die, constituhit personalment en lo consistori de ses senyories, Feliu
Soldevila, prevere, com a procurador de donya
Catarina Ivorra y Çalba, consta de sa procura ab
acte rebut en poder de Antoni Fabra, notari real
col·legiat als 22 de mars, 1676, de la qual ha fet
ocular ostenció, en dit nom, ha jurat en mà y
poder de ses senyories, com havent fet las degudes diligèncias en sercar los actes de la original
creació de aquell censal, de preu 200 lliures, y
que dita senyora dona Catarina Ivorra sortejà en
la extracció per los antecessors de ses senyories
feta al primer de juliol proppassat de 1683, no
ha pogut trobar los dits actes.
En aquest mateix die, havent ses senyories rebut
una carta per correu extraordinari dels molt
il·lustres senyors jurats de la ciutat de Gerona,
ab què avisan trobar-se lo enemich ab exèrcit
numerós devant dita ciutat, supplicant a ses senyories fossen servits socórrer lo més prest sie
possible aquella ciutat, com llargament ab dita
carta és de véurer, la qual és assí cusida signada
de lletra C, per medi de Joseph Sauleda y lo senyor Gismundo Boffill, ciutadà honrrat de Barcelona, obtinguda primer ora per medi del síndich del General, han enviat una embaxada al
portanveus del general governador offerent-se a
tot lo que fos del major servey de sa magestat,
en consideració del avís han tingut ses senyories
per medi de la sobredita carta. E lo dit portantveus de general gubernador ha fet de resposta
que estimave molt la atenció de ses senyories,
que per ara no·s offeria fer diligència alguna, y
que ja quant fos menester avisarie a ses senyo715

Dilluns, a XV. En aquest, havent tingut ses senyories intelligència que lo excel·lentíssim senyor llochtinent y capità general de sa magestat,
Déu lo guarde, en lo present Principat, era arribat venint de la ciutat de Gerona, y per quant ab
carta que han rebut de sa excel·lència, en resposta de la qual li scrigueren per correu extraordinari lo die 13 del corrent, los insinuà que a
boca tenia que tractar ab ses senyories tot lo
convenient per a la millor deffensa de la dita
ciutat de Gerona, com en dita carta llargament
és de véurer, la qual és assí cusida, signada de
lletra A, obtinguda primer ora per medi del síndich del General, són anats a visitar a sa excel·lència a las dotse oras de mitgdie, consistorialment, ab verguers ab massas, acompanyats
de alguns officials de la present casa, portant ses
senyories las insignies y anant ab cotxos. Y després de haver donat la benvinguda y tractat altres negocis concernent al real servey de sa magestat y a la defensa de aquest Principat se’n son
tornats a la present casa ab lo mateix acompanyament.
Dimars, a XVI. En aquest die, constituhit personalment en lo consistori de ses senyories lo doctor en medicina Jacinto Blanch, com a procurador de la abadesa y convent de Hierusalem de la
present ciutat, consta de sa procura en poder de
Jaume Rondo, quòndam, notari public de Barcelona, a 6 de maig, 1681, de la qual ha fet ocular ostensió, y en dit // 97v // nom, ha jurat en
mà y poder de ses senyories de com havent fet
las degudas diligèncias ditas sas principals en
sercar la venda y original creació de aquell censal de la primera creació de 1.000 lliures, y pensió de 200 lliures, en que sortejà la dita abadesa
y convent en la extracció de censals feta per los
antecessors de ses senyories al primer de juliol
proppassat, y no han pogut trobar aquells.
En aquest mateix die me han ordenat ses senyories a mi, scrivà major del General, cusís y continuàs en lo present dietari una súplica los és estada presentada per part del magnífich racional y
regent los comptes, la qual és signada de lletra E
y del thenor següent:
«Moltb il·lustre senyor.
No obstant que ab la supplicació a vostra senyoria presentada per orde de Erasma de Lana y
a. a continuació dues cartes transcrites a l’Apèndix 4, pàg.
1640.
b. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
97v i 98r del trienni 1683-1686.
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Fontanet, donzell, racional, y Francesch Mari y
de Genovès, donzell, regent los comptes del
General, y en dits noms vehedor y pagador respective dels tèrcios que lo General fa y levanta
en servey de sa magestat, Deu le guarde, y defensa del present Principat, als 12 de abril pròxim passat, presentàs a vostra senyoria la resolució que havian presa los sobredits, anar
personalment a donar providència al terci que
de present té fet, anomenant per eix effecte
subrrogats en los respective officis de racional y
regent los comptes, supplicant se servís approbar aquells ab doble salari, adealas y demés,
com ab tot effecte vostra senyoria se ha servit
aprobar ditas nominacions. Ab tot, per haver
sobrevingut a dits supplicants alguna indisposició, per rahó de la qual estan actualment prenent medicina, la qual la causa no és possible
per lo present conferir-se personalment en lo
lloch y puesto a ont se troba dit tèrcio, per fer la
assistència en ell, y regonexent lo quant importa
al serveya // 98r // de sa magestat y benefici de la
Generalitat, lo envian quant antes personas per
a que donen la deguda providència al dit tèrsio
y fassen la deguda assistència a ell. Per tant y altrament, pro nunch los dits Erasma de Lana y
Fontanet y Francisco Mari y de Genovés, anomenats per los ajudants eo subrrogats de vehedor y pagador, és a ssaber, lo dit Erasma de
Lana y Fontanet ha Pau Corbera, ciutedà honrrat de Barcelona, y dit Mari, al ajudant reformat Joseph Fontanills, ab lo sou emperò per
vostra senyoria deliberat ab la deliberació de 4
de abril proppassat, atès lo que supplican a vostra senyoria sia servit aprobar ditas nominacions, las quals fan y entenen fer ab la dita supplicació de 22 de abril y no sens aquellas y ab
ànimo exprés de repetir totas las quantitats que
llargament constarà aver las supplicacions satisfet y pagat als dit ajudants eo subrrogats, volent
tenir sempre salvas y illesos los drets que·ls compreixen, omni et quocumque meliori modo, supplicant així mateix que vostra senyoria sie servit
ordenar al scrivà major del General y present
casa continue la present en dietari. Officio et cetera. Altissimus, et cetera. Pi. Guell.»

poder // 98v // de ses senyories en favor de ell
mateix, per ésser altre de los officis antichs y que
poden alienar-se. E ses senyories, restant cerciorats lo dit senyor Torner no és debitor al General en cantitat alguna, han acceptada la dita renunciació si y en quant per capítols y actes de
Cort los és lícit y permès. Essent presents per
testimonis lo doctor en medicina Jacinto
Blanch y Pau Sayol, altres verguers de ses senyories.
Dimecres, a XVII. En aquest die, havent tingut
ses senyories notícia que lo excel·lentíssim senyor marquès de Leganés era arribat en esta ciutat, obtinguda primer ora per medi del síndich
del General, són anats a donar la benvinguda a
dit excel·lentíssim senyor marquès de Leganés,
de part de ses senyories, los senyors oÿdor ecclessiàstich y real, hanant ab los tres verguers ab
masses, y ses senyories ab las insignias, acompanyats de molts officials de la present casa y ab
cotxos. Y arribats a la presència de dit excel·lentíssim senyor marquès de Leganés, que posava
en lo carrer Ample, en lo palacio vell, los quals
foren rebuts per dit senyor a la primera sala. Y
després de fetas las degudas cortesias fonch donada a sa excel·lència la benvinguda per orga de
dit senyor oÿdor ecclessiàstich, offerent-se lo
consistori a tot lo que convingués en servey de
sa magestat. E sa excel·lència respongué estimant molt la mercè li feye lo consistori, de què
feya molta particular estimació. Y després de enrahonat un rato se despediren dit senyors oÿdor
ecclessiàstich y real, acompanyant-los dit excel·lentíssim senyor fins al cap de la // 99r // escala. Y ses senyories se’n tornaren en la present
casa ab lo mateix acompanyament.
Disapta, a XX. En aquest die, constituhit personalment en lo consistori de ses senyories, lo
pare fra Ramon Colat, religiós, sacerdot y monjo profès del real monestir y convent de Sant
Hierònym de la Vall de Ebron, en lo territori y
fora las murallas de la present ciutat, com a procurador del prior y convent de dit monestir de
Sant Hierònym, com de sa procura consta en
poder de Mariano Rondo, notari públich de
Barcelona, a 12 de mars proppassat, de la qual
ha fet ocular ostenció, ha jurat de com havent
fetas las degudas diligèncias en nom de dit prior
y convent en sercar la venda y original creació
de censal, de preu 931 lliures, 3 sous, 10, y pensió 744 sous, 11, en que sortejà dit prior y convent en la execució de censals feta per los antecessors de ses senyories al primer de juliol
proppassat, no ha pogut trobar aquells.

En aquest mateix die lo doctor Joseph Costa,
constituhit personalment en lo consistori de ses
senyories, com a procurador del doctor Francisco Torner, prevere, en la Seu de Barcelona beneficiat, obtenint lo offici de guarda ordinària
del General de Catalunya, com de sa procura
consta en poder de Joseph Vila, notari real
col·legiat a 9 de octubre, 1683, la qual és assí
cusida, signada de lletra F, en dit nom, ha renunciat lo dit offici de guarda ordinària en mà y
99v

a. a continuació una procura transcrita a l’Apèndix 4, pàg.
1640.
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Dilluns, a XXII. En aquest die, avent rebut ses
senyories una carta dels molt il·lustres senyors
jurats de la ciutat de Gerona, han fet convidar

una Novena de personas dels tres estaments per
las deu de la matinada, ço és, per lo estament
ecclessiàstich, los senyors: fra don Anton de Planella, abat; don Lluýs de Josa, ardiaca de Santa
Maria y canonge de la present ciutat; don Ramon Sans, ardiaca y canonge de dita Seu. Per lo
estament militar: don Carlos de Llupià, don
Narcís Descatllar, don Anton de Rocabertí. Per
lo estament real: lo doctor Gismundo Boffill,
ciutadà honrrat de Barcelona.

guarnició. Majorment, ab las noticias que·s tenian de la armada naval enemiga, y finalment
que per falta de assistèncias se estaven preterint
los soldats de fam.
Així mateix, havem representat a sa magestat de
quanta importància era per la concervació de
tot lo Principat lo acudir a la defensa y conservació de Gerona, per ser la única fortalesa que cubrie la d’esta ciutat. Y assegurave la quietut de
tot lo Principat individuant-li los moviments //
100v // feye lo exèrcit enemich en la conformitat
que lo llochtinent de sa magestat y la ciutat de
Gerona nos ó participaven, supplicant sempre
ab lo rendiment possible a sa magestat se dignàs
amparar-nos en esta ocasió, que era de las més
apratadas a tingut est Principat.

Y encara que fonch manat al verguer de dit estament lo convidar a altres dos personas de dit estament, ha fet relació lo dit verguer no las havia
trobadas. Y estant junts los dits senyors en lo
consistori de ses senyories, després de ésser-los
estat llegit lo paper infrascrit, los és estat donat
aquell per preposició, per a que, havent-lo vist y
premeditat, aconsellassen a ses senyories lo més
convenient. Lo qual paper és assí cusit, junt at
ab la carta signat de lletra A, y del thenor següent:

Los effectes que han resultat d’estas representacions y instàncies ja són a vostra senyoria notòries y manifestas a tots, y lo tenir notícies que en
la cort de sa magestat estan en different dictamen, del què aquí nos està passant. Per lo tant,
considerant que serie de molta conveniència
que·s trobàs persona en la Cort que avivant nostras representacions continuament instàs las assistèncias promptes de que tant necessitam y
que en altres ocasions més apretades y no de
tanta importància se ha acostumat per dit effecte enviar per a la Cort de sa magestat, per a què
incessablement representàs y instàs ditas assistèncias.

«Molta il·lustre senyor.
Havent-se tingut notícia de que lo enemich
juntave las tropas, així de infantaria com de cavallaria, y que aguardave a la frontera del Principat, representarem a sa magestat,b // 100r // Déu
lo guarde, lo infelís estat en que·s trobave lo
Principat y quant poch previnguts per a la defensa, supplicant juntament a sa magestat fos de
son real servey enviar las més promptas assistèncias possibles, així de gent com de grans y diners
per a que ab ellas y ab las que tot lo Principat
procurara fer ab tota diligència, lograssen las reals armas de sa magestat felices successos y senyaladas victòrias.
Havem continuat estas representacions y instancias ab differents extraordinaris, ajuntants·i
los moviments que anave fent lo exèrcit enemich, ja quant invadí lo Principat ja quant se
aquartelà en Bàscara ja quant se posà a la vista
de Gerona, y juntament lo encontre y choque
que·s tingué al passar lo pont y desguassar lo
riu, y que per ser lo exèrcit de sa magestat desigual en número era estat forsós retirar-se en Gerona per a poder dexar en aquella plaça la guarnició possible, que fou totas las tropas de
infanteria que a les ores se trobaven en lo real
exèrcit, y que per lo tant, quedavem casi sens esperanças de socórrer-la, per falta d’ella, puix ja
se’n havia tret molta de la que·s trobava en altras plassas, las quals axí mateix necessitaven de

Ab tot, nos ha aparegut, antes de posar·o en
execució, participar·o a vostra senyoria, supplicant-li sie servit aconcellar, tant sobre aqueix
particular com de tot lo demés que apereixerà a
vostra senyoria, puga y dega obrar lo consistori
de las noticias ha tingut vuy per carta de la ciutat de Gerona, que·s llegirà a vostra senyoria,
per a què ab lo madur y savi consell de vostra senyoria puga ab tot acert passar est consistori a
péndrer aquella resolució, que serà del major
servey de Nostre Senyor, de sa magestat, conservació y defensa de aquest Principat.»a
101r

a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
99v i 100r del trienni 1683-1686.
b. a continuació una carta transcrita a l’Apèndix 4, pàg.
1641.
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Disapte, a XXVII. En aquest die me han ordenat
ses senyories a mi, scrivà major del General, cusís en lo present dietari dos cartas, la una dels
il·lustríssims senyors deputats del Regne de
Aragó y la altre dels senyors jurats de la ciutat de
Çaragoza, en resposta de las que escrigueren ses
senyories a dits consistoris, en jornada de 18 del
corrent, demanant assitèncias de gent per al socorro de Gerona, las quals són signades de lletras B et C.

a. a continuació dues cartes transcrites a l’Apèndix 4, pàg.
1641.
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Dilluns, a XXVIIII. En aquest die me han ordenat
ses senyories a mi, scrivà major del General, cusís en lo present dietari una carta del sa magestat
// 101v // Déu lo guarde, la qual és signada de
lletra D y del thenor següent:
«Ela rey.
Venerables nobles y amados nuestros. Hase visto
vuestra carta de 6 del corriente que vino con extraordinario, en que con motibo de las noticias
que os havía participado el duque de Bournonville de la entrada del enemigo en el país representáis vuestro cuydado, assigurando la puntualidad y fineza con que acudiréis y todos vuestros
naturales a lo que fuere de mi mayor servicio y defensa de la provincia, solicitando juntamente los
medios y asistencias para el mayor opósito del enemigo. Y ha parecido deziros se atiende con especial cuydado y aplicazión a augmentar las tropas
de nuestro exército, y igualmente a la provisión de
los medios y seguridad de los assientos de granos y
carruages para la manutenzión y operación del,
manifestándoos juntamente la estimazión con
que quedo de vuestro çelo y fineza, y que no dudo
lo mostraréis en todo lo que se ofreciere, de que me
daré por muy servido. Dada en Madrid a 20 de
mayo de 1684. Yo, el rey.

102r

desvelo que ponéis en vuestra propria defensa, assegurándoos lo mucho que se atenderá a ello, procurando socorrer essa provincia con gente y dinero
y todo lo demás que condugese a esse fin, en que se
queda entendiendo, y no se dejará de la mano
hasta que experimentéis el cuidado con que se está
de // 102v // atender a la custodia y resguardo de
tan finos y leales vasallos. De Madrid, a 24 de
mayo de 1684. Yo, el rey.
Don Juan Antonio López de Çárate. A la Deputación de Cataluña.»

Don Antonio López de Zárate.

«Ena respuesta de la carta de vuestra señoría de
18 del corriente se me manifiesta su desconsuelo
de ver que el enemigo está sobre Gerona. Puedo
asegurar a vuestra señoría que su magestad ha
mandado hazer y se están executando quantos esfuerzos caven en lo posible para el socorro de aquella plaça y la mayoría de todo el Principado, pues
assí lo deve creer vuestra señoría del cariño de su
magestad y del conocimiento con que está de la fineza y amor con que vuestra señoría obra y procura adelantar su real servicio. Yo solicitaré siempre el de vuestra señoría con el afecto que
corresponde a mi grande obligación y al igual interés que tengo en todo lo que toca a vuestra señoría, a quien guarde Dios y conserve los muchos y
felices años, que desseo. Madrid, a 27 de mayo,
1684.

A la Diputación de Cataluña.»

El duque de Medinacelli, Segorbe y Alcalá.»

Juny.

«Ilustríssimob señor.

Disapte, a III. En aquest die me han ordenat ses
senyories a mi, scrivà major del General, cusís
en lo present dietari tres cartas que han rebut: la
una de sa magestat, Déu lo guarde, la altre dels
il·lustríssims senyors deputats del regne de Aragó y la altre del excel·lentíssim duch de Medinaceli. Las quals són signades de números 1, 2 et 3
y del thenor següent:

Venerables nobles y amados nuestros. En carta de
15 del corriente representáis la fuerça del exército
de Francia, solizitando se socorra esse Principado
con los medios y gente que necessita para su defensa y embarazar que el enemigo no intente mayores progressos que el sitio de Gerona, de que quedo
enterado. Y á parezido responderos a sido de toda
estimación y gratitud el amor y fineza con que
miráis quanto puede ser de mi real servicio y el

Estimamos mucho que hayan tenido en el agrado
de vuestra señoría nuestros deseos y esfuerzos la
aceptación que nos significa. Y prosiguiendo en
este intento tan noticiado de la causa pública y de
lo que nos preciamos de servir a vuestra señoría
ilustrísima, en consequencia del participado, inbiamos a vuestra señoría ilustrísima //103r // que
se está haciendo, con toda la puntualidad posible,
sesenta hombres desde luego y ofrecemos irán por
todo el mes de junio primero viniente asta trescientos, y todos aquellos más que cupieren en la oportunidad del tiempo y diligencia, en que queda encargado este consistorio. Y sirva este
adelantamiento que significamos de afectuosa demostración engracias de lo que devemos a vuestra
señoría ilustrísima en su grande acuerdo y defensa
universal, porque repetimos con alvorozo la enorabuena ayudada en su celebridad con el portento
que vuestra señoría ilustrísima nos participa de
San Narcís, antiguo tutellar de vuestra señoría

a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
101v i 102r del trienni 1683-1686.
b. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
101v i 102r del trienni 1683-1686.

a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
101v i 102r del trienni 1683-1686.
b. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
101v i 102r del trienni 1683-1686.
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ilustrísima, y de todos, que no correspondía menor
milagro a acción tan gloriosa como la de vuestra
señoría ilustrísima. Ojalá sirva de orror a los contrarios como de aliento y dirección a los nuestros,
para que ambos efectos eternizen en vuestra señoría ilustrísima su gran providencia y valor. Y su
divina magestad guarde a vuestra señoría ilustrísima con los sucesos y aumentos que se prometen de
tan felizes principios. Zaragoza, mayo 30 de 1684.

Dilluns, a XII. En aquest die me han ordenat ses
senyories a mi, scrivà major del General, cusís
en lo present dietari dos cartas, la una de sa magestat, que Déu guarde, dada en Madrid, a VIIII
de maig pròxim passat, y la altre de sa excel·lència, dada en lo Camp de Palau, a 8 del corrent,
las quals són signadas de números 4 y del thenor següent:
«Ela rey.

El conde de Robres y Monlaga, marqués de Vilanant.
Doctor don Bernardo Bueno. Piedrafita, dean.
Don Joseph Gomes Baxo. Gedola Antony Estevan.
Juan Francisco Sánchez. Moscardon y Dónez.
Doctor Gerónimo Ximénez de Urrea. Jorge Pertús. Thomás Antonio Cardiel. Diputados del reyno de Aragón. Joseph Luperzio Panzano y Ibáñez, secretario.
Ilustrísimos señores diputados del principado de
Cataluña.»
103v

Dilluns, a V. En aquest die lo il·lustre senyor oÿdor ecclessiàstich és baixat a casa del General de
la present ciutat y s’és conferit en lo aposento
del receptor dels fraus se són comesos al General en lo mes de maig pròximpassat. Y se han
trobats los següents:
Primo, duas canas, tres pams estamenya caturzena de color, y una cana, set palms catorsena
blanca. Après de un home que no sap qui és que
fugí en Sant Feliu de Cudinas.
Ítem, sinch canas de sarja de estamenya, apresa
de casa de Pau Sanyat, sastre, ciutedà de Barcelona.
Ítem, un baló y gambeto de burata, lo aforro
del gambeto de tafetà vert, après de casa mestre
Joan Bandament, sastre, ciutedà de Barcelona.
Dijous, a VIII. En aquest die, constituhit personalment en lo consistori de ses senyories, lo
doctor Isidro Vidal, canonge de la iglésiaa //
104r // de Santa Anna de la present ciutat, com a
procura de donya Eleonor Sabater y Agullana,
consta de sa procura en poder de Jacintho
Borràs, notari púbich de Barcelona, a 17 de nohembre, 1683, de la qual ha fet ocular ostensió,
ha jurat com havent fetas las degudas diligèncias
en nom de dit son pricipal en sercar los actes de
la venda y original creació de aquell censal de
preu y proprietat cent-y-sinch lliuras en què dita
sa principal sortejà en la extracció de censals feta
per los antecessors de ses senyories en lo juliol
proppassat, no ha pogut trobar aquells.
a. a continuació una àpoca transcrita a l’Apèndix 4, pàg.
1642.
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Diputados. Por diferentes cartas que me havéis escrito, he visto el justo cuydado en que estáys por la
entrada del exército de Francia en el Empurdán,
y haver puesto citio a la ciudad de Gerona. Y junto con las instancias que me acéis para que mande encaminar //104v // promptas asistencias para
socorrer la manifestáis vuestro celo y amor a mi
servicio, y lo que por vuestra parte deseéis adelantarlo en esta ocasión. Sobre que he querido responderos ha sido de particular agrado para mí la expresión que hacéis de vuestra innata fidelidad, y
reconociendo esta y la necesidad en que os halláis,
he resuelto se hagan todos los esfuerzos posibles
para que se remitan al duque de Bournonville,
mi lugarteniente y capitán general, los mayores
socorros de gente y dinero que se puedan juntar, lo
qual se está ejecutando y se continuará con la celeridad que requiere la urgencia presente, y que
también se encaminen algunas fuerzas marítimas a essos puertos para su mayor resguardo, y
que se logre la conservación y defensa de ese Principado, de la qual me aplico con toda vigilancia y
cuidados y con la misma solicito por todos medios
vuestro aliento y consuelo, esperando corresponderéis a ella, continuando el contribuir a la defensa
de vuestra provincia con el amor y celo que es propio a vuestra obligaciones, de que me quedará
particular gratitud, por lo que estimo tan buenos
vassallos, como más por extenso lo entenderéis del
dicho mi lugarteniente y capitán general, que os
dará. Dada en Madrid, a XXIX de mayo,
MDCLXXXIIII. Yo, el Rey.
Don Franciscus Izquierdo de Berbegal, secretarius. Vidit don Petrus Villacampa, regens. Vidit
don Josephus Rull, regens. Vidit marchio de Castellar, regens. Vidit Valero, regens.»
«Heb recivido la carta de vuestra señoría de 5 del
corriente, y estimando // 105r // sus expresiones de
afecto y la enorabuena que me da del feliz suceso
que se logró en Gerona del dia 24 del pasado. Y
aunque ya he representado a su magestad lo bien
que se portó el tercio de vuestra señoría en aquella
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
103v i 104r del trienni 1683-1686.
b. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
103v i 104r del trienni 1683-1686.
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ocasión, a fin de que se sirva de conceder la reforma a los officiales del, en acabándose la campaña
volveré a hacerlo de nuevo, atendiendo a la instancia de vuestra señoría, y no dudo la conseguirán los que a la sazón se hallaron de todo de aquella plaza, como también los demás, e hasiendo
otro servicio particular demás de que según se me
avisa de la corte se les dará a todos los que la deffendieron un escudo de vantaja, para que le gosen
sobre qualquier sueldo de que en llegando en caso
habrán de pagar los derechos que se acostumbra al
servicio de guerra. En el inter estimaré infinito a
vuestra señoría disponga que con toda brevedad
se levante el mayor número de gente que fuere possible para suplir la falta de los heridos y que murieron en la referida ocasión, y que en las que en
adelante ocurrieron, se halle el tercio de vuestra
señoría reclutado, de modo que pueda formar esquadrón según lo fío del zelo de vuestra señoría. Y
en lo demás me remito a lo que por menor dirá a
boca el síndico de vuestra señoría. Que guarde
Dios muchos años. Campo de Palau, a 8 de junio,
1684. Alexandre, duque de Bournonville.
Señores diputados del General deste principado
de Cataluña.
105v

Dimechres, a XIIII. En aquest die me han ordenat ses senyories a mi, scrivà major del General,
cusís en lo present dietari una carta que han rebut de sa magestat, Déu lo guarde, la qual és
assí cusida, signada de lletra A y del thenor següent:
«Ela Rey.
Diputados. Por vuestra carta de 27 del pasado he
entendido el affecto con que os congratuláis de
haver desemparado el enemigo los ataques que tenía puestos a la ciudad de Girona, obligado de la
notable pérdida que padeció su exército en los tres
abanzes reales que dio a la ciudad. Y porque rezeláis no se esfuerze y buelva a embestir dicha plaza,
me suplicáis mande embiar todas las asistencias
de que dezís se necesita para que se pueda hechar
al enemigo de esse Principado, añadiendo que
aunque el tercio con que me servís ha quedado
muy derrotado por resistir dichos avanzes en la
vanguardia procuráis por vuestra parte reclutarlo y aumentarlo al mayor número posible. Sobre que he querido responderos que me hallo con
toda gratitud del parabien que me dáis por el
buen suceso de Gerona, asegurándoos el particular cuidado y desvelo con que estoy de encaminar
todas las asistencias de gente y dinero que se van
juntando para la defensa de essa provincia, quedando yo con el mismo conocimiento que vosotros
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
105v i 106r del trienni 1683-1686.
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me representáis de quan necesarias son, para que
se logre su conservación y aumento. Dada en Madrid, a VI de junio MDCLXXXIIII. Yo, el rey. Petrus
Preses. // 106r // Don Franciscus Izquierdo de
Berbegal, secretarius.
Vidit don Petrus Villacampa, regens. Vidit marchio de Castellnovo. Vidit don Josephus Rull, regens. Vidit don Antonius de Calatayud. Vidit
don Joannes Baptista Pastor, regens. Vidit Valero, regens.»
Dijous, a XV. En aquest die, constituhit personalment en lo consistori de ses senyories lo reverent Jaume Amat, prevere, en sagrada theologia doctor, com a procurador de Marianna
Martines, viuda del quòndam Agustí Martines,
blanquer, ciutedà de Barcelona, com de sa procura consta ab acte rebut en poder de Mariano
Rondo, notari públic de Barcelona, als 16 de
maig proppassat de 1684, de la qual ha fet ocular ostensió, en dit nom, ha jurat en mà y poder
de ses senyories com havent fetas las degudas
diligènsias en sercar los actes de la original creació de aquell censal, de hont devalla la part del
censal preu y proprietat 402 lliures, en que fou
extreta dita Martínez en la extracció de censals
feta per los antecessors de ses senyories al primer de juliol proppassat, no ha pogut trobar
aquells.
En aquest mateix die fonch entregat en las càrcers de la present casa Pere Brio, sargento reformat, soldat del tèrcio del General, lo qual estava
detingut en los càrcers reals a relació del auditor
de la plaça de la present ciutat y vuy està a relació dels magnífichs assessors ordinaris del General y present casa de la //106v // Deputació, de
que me han ordenat ses senyories ne fes nota en
lo present dietari.
Divendres, a XVI. En aquest die me han ordenat
ses senyories a mi, scrivà major del General, llegís en consistori una carta que ha rebut del excel·lentíssim senyor llochtinent y capità general
de sa magestat, Déu lo guarde, en lo present
Principat, dada en lo camp de Palau, en jornada
de dotse del corrent, la qual és assí cusida, signada de lletra A y del thenor següent:
«Siendoa tan importante como se deja reconocer el
aumentar estas tropas, no escuso dezir a vuestra
señoría que me será de particular estimación el
que quanto antes disponga vuestra señoría el embiar algun refuerzo a su tercio, porque sitio no
puede formar su esquadrón por los enfermos que
han quedado en Gerona y otros que ha perdido al
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
106v i 107r del trienni 1683-1686.

passo, que por pocos que reclute conservará este
tercio su esquadrón entero. Y no dudo del gran
zelo de vuestra señoría que mandará haser este
servicio, para que pueda yo ofrecer la batalla al
exército enemigo para librar, si Dios quiere, al
Empurdán de lo que padece y más en razón que
según los últimos avisos que que he tenido parese se
hallan entre Rosas, Palamós y las Medas quinse
navíos franceses, los nueve muy grandes y los seis
pequeños, lo que no deja de tenernos con gran cuidado. Siendo cierto, que no se deve retardar más
el que vuestra señoría de un maestro de campo a
su tersio, pues ni a un sargento al presente tiene, y
don Ramón Caldes ha ejercitado el puesto // 107r
// en el sitio de Gerona, como le constará a vuestra señoría. Que guarde Dios muchos años. Campo de Palau, a 12 de junio, 1684. Alexandre, duque de Bournonville.

la ocasió del siti de Gerona, preferint-los als que
no se trobavan en ell. Esperant ha de obrar vostra senyoria lo mateix ab dit don Felip Ramon
de Caldes, empleant-lo ab lo puesto de mestre
camp, puix en tant llur ocasió lo governava,
com explica sa excel·lència en lo últim de la carta a més de haver-se trobat altres semblants funcions que se han offert en lo temps de vint-ydos, a més que està servint los reals exèrcits de
sa magestat ab los puestos de capità de infanteria y de cavalls en lo real exèrcit de Galicia y en
lo de aquest Principat de mestre de camp de un
dels sinch tercios de espanyols per nominacions
per sa magestat en lo any MDCLXXVII, que és
quant ofereix repetir a vostra senyoria per los
desitxs tinch del major acert en la resolució y
desempenyo de las obligacions de mon càrrech.»

Señores diputados del General deste Principado.»

En quant al primer punt se conforman y són del
mateix parer tots los demés senyors consistorials.

Y encontinent de llegida dita carta, lo molt
il·lustre senyor deputat ecclessiàstich ha dit als
demés senyors consitorials las rahons següents:
«La carta que se ha llegit a vostra senyoria del
senyor duch de Bournonville, lochtinent de sa
magestat, Déu lo guarde, en aquest Principat, y
que repetesch a vostra senyoria per proposició,
se redueix a dos punts. Lo primer, que se envie
algun refors al tèrcio per a que puga per si sol
formar esquadró. Lo segon, que se anomene
mestre de camp de aquell, puix de present ni
sargento major té per trobar-se ferit, com consta vostra senyoria y és notori.
En quant al primer, lo desentir que vostra senyoria done orde per a que quant antes marxen
los caranta hòmens de la nova lleva y los demés
que·s troban en la present ciutat de dit tèrcio
que estigan per a marxar, y juntament que vostra senyoria aplique tots los medis y diligèncias
possibles per a reclutar y aumentar lo tèrsio ab
tota putualitat y de la manera sia més convenient al real servey.
En quant al segon punt, considerant quant precissa és la assitencia de official major en lo tèrcio, per a que altrament, a més que per si sol no
pugue formar esquadró, seria molt contingent
se malograssen las diligencias que vostra senyoria aplica per son aument y conservació. Per lo
tant, en consideració del contengut en la dita
carta, proposo y anomeno en mestre de camp
de dit tèrcio a don Felip Ramon de Caldes, confiant acertar al parer de vostra senyoria, puis seguesch lo zeloso dictamen que son haver vostra
senyoria resolt provehir la companyia vacant per
mort del capità Joseph Massart en persona de
un // 107v // dels que han assistit en dit tèrcio en
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En quant al segon punt y nominació de mestre
de camp és de sentir lo senyor deputat militar se
fasse luego y se anomene lo senyor compte de
Paralada, per aparéixer subjecte molt a propòsit
per a servir dit puesto, ya per los grans serveys
de sa casa com per la calitat y valor, y ésser lo qui
vuy té oprimits tots són vassalls del enemich y
un dels cavallers que tenen més vassals en Catalunya frontarissos.
Lo senyor deputat real és de parer, en quant al
segon punt, que puix lo senyor deputat ecclessiàstich y militar no són conformes a la nominació de mestre de camp, essent de tant importància que·s fasse ab la major brevedat possible,
que·s prengue un temperament lo que aparegue
més convenir // 108r // per a facilitar la dita nominació, y que quant se escriga a sa excel·lència
en resposta de la referida carta se li escriga en lo
estat que estarà la dita nominació.
Lo senyor oÿdor ecclessiàstich és del parer del
senyor deputat de son estament en la nominació de mestre de camp, y quant no se conformen los demés senyors consistorials en la dita
nominació és de parer del senyor deputat real
en lo demés.
Lo senyor oÿdor militar diu que ha suplicat al
molt il·lustre consistori fos de son servey honrrar-lo ab lo puesto de mestre de camp de dit
tèrcio, y quant ses senyories no resolguessen
fer-li mercè com a consistorial per lo gasto tant
gran se oferiria, anat consistorial, o suplirie de sa
hizienda lo dit gasto o renunciaria lo càrrech de
oÿdor, essent-li permès, donant-li lo dit puesto
de mestre de camp, y si ab esta condició no se li

[ 1684 ]

[ 1684 ]

fa mercè és del mateix parer del senyor deputat
real.

de la visura, per a que ab tant autèntichs testimons se avescan més las maravellas que obra
Déu ab sos sants, que a més de ésser matèria en
què vostra senyoria interessa tant per lo que ha
confessat vostra senyoria déurer a la venerable
mare y per la pietat que en si porta esta religió lo
suplicant lo rebrà a singular favor de vostra senyoria. Lo offici et cetera. Altissimus, et cetera.»

Lo senyor oÿdor real és en tot del parer del senyor deputat de son estament.
Dilluns, a XVIIII. En aquest die, constituït personalment en lo consistori de // 108v // ses senyories, lo doctor en medicina Joan Vern ha fet relació, mitjansant jurament, com la malaltia de
Joseph Blanch, altre dels verguers de ses senyories, continuave de manera que lo impedeix per
servir lo dit offici.

En aquest mateix die ha faltat del consistori de
ses senyories lo senyor deputat militar.
109v

En aquest mateix die me han ordenat ses senyories a mi, scrivà major del General, cusís y continuàs en lo present dietari una súplica los és estada presentada per part del ardiaca y canonge de
la Seu de la present ciutat don Ramon Sans y de
Puig, acerca la visura del cos de la venerable
mare sor Àngela Margarida Serafina, ínclita fundadora de las religiosas Caputxinas de la present
ciutat. La qual súplica és assí cusida, signada de
lletra A y del thenor següent:
«Molta il·lustre senyor.
Don Ramon Sans y de Puig representa a vostra
senyoria que en lo any 1674, a instancias de la
reyna, nostra senyora, Déu la guarde, se donà
principi a las informacions de la vida y miracles
de la venerable mare sor Àngela Margarida Serafina, ínclita fundadora de las religiosas caputxinas. Y que seguí vostra senyoria lo real exemple ab repetidas súplicas al senyor don Alonso
de Sotomayor, de bona memòria, bisbe aleshores de Barcelona, a que axí mateix concorregueren tots los senyors arquebisbes y bisbes de la
Corona de Aragó, junt ab la aclamació dels pobles que representats ab sos regnes y ciutats volgueren tenir part en tant santas instancias.
No permeté la edat y mort del senyor don Alonso que conclogués ab la causa, bé que la dexà
molt avançada son fervorós afecte. Tracta ara lo
suplement que se termine matèria de tant gran
consuelo y que se passe a la visura de la incorruptibilitat de sas venerables reliquias. Y per a
que // 109r // no falte ninguna de las sircunstàncias que condueixen al felis èxhit importa que
vostra senyoria sie servit manar fer sindicat al suplicant, per a que en nom de vostra senyoria
puga instar esta causa en lo tribunal del il·lustríssim senyor bisbe de Barcelona o en qualsevol
altre, ab las clausulas que tindrà vostra senyoria
gust concedir-li, y que així mateix, si vostra senyoria és servit acistir a la solempnitat del acte
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
108v i 109r del trienni 1683-1686.
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Divendres, a XXIII. En aquest die han anat ses
senyories consistorialment a casa del General de
la present ciutat per arrendar las Bollas que no
se han arrendadas y no se ha trobat dita.
Disapte, a XXIIII. En aquest die Francesch Païssa, altre dels verguers del consitori de ses senyories, ha fet relació com essent-se conferit per
orde de ses senyories don Joan Amat y Despalau, deputat militar que fou en lo trienni, per a
saber de sa marcè si en lo últim de dit trienni havie manat a Joseph Pujol, adroguer y cerer del
General, que en las ceras que havie de fer per al
ministeri de las Bollas y mesclas, quantitat de
seba sacutri per a que ab difficultat se poguessen
contrafer y ab facilitat se conegués la falsedat en
cas de averigüació li havie dit lo dit don Joan
Amat y Despalau, que ere veritat ésser-li estat
comès per los demés senyors principals lo fer
posar en las ditas ceras a dita mixtura de seba sacutri, y que axí ho haurie manat fer a dit Pujol, y
que havie feta la averiguació de dita mescla però
que la quatitat que lo dit Pujol hi posa per lliura
sols la pot dir lo dit Pujol.
Dilluns, a XXVI. En aquest die, constituhit personalment en lo consisitori de ses senyories, Joseph Bru y de Banyuls, obtemperant una deliberació per ses senyories presa als vint-y-dos del
present y corrent // 110r // mes de juny aserca la
solta se ha de fer al dit Bru y Banyuls de preu de
aquells quatre censals, entre tots de pensió 25
lliures, 2 sous y de preu, entre tots 1.204 lliures,
6 sous, 8, del qual preu sols se ne especta a dit
Bru y de Banyuls la quantitat de 500 lliures,
8 sous, 4, los quals censals tigués y possehí Jaume Bru, quòndam, debitor al General en la
quantitat de mil nou-centas sexanta-dos lliures,
dos sous y deu, com a fermansa de differents
consistorials, ço és, com a fermança de Massià
Thomàs, deputat real que fou en lo trienni
1614 en la quantitat de 1.716 lliures, 2 sous,
com a fiansa de micer Joseph Massó, oÿdor real
que fou en lo trienni 1632, en la quantitat de
13 sous 8, y com a fiansa de don Henrich de
Alemany, oÿdor ecclessiàstich que fou en lo
trienni 1635, en la quantitat de 247 lliures, 6
sous 7. Declarant haver-se de fer la solta dels

preu de dits censals en la conformitat en la dita
deliberació espressada, entès emperó y declarat
que antes de éser feta la dita solta lo dit Bru y
Banyuls llohe, aprove y de nou confirme las ditas fermanças fetas per dit Jaume Bru per la dita
quantitat de sinch-centas lliures, tres sous y
quatre que a ell li espectan en dits censals, sens
novació ni derogació de las primeras obligacions, ans bé, acomulant aquellas. Per ço, lo dit
Joseph Bru y Banyuls lloha, aprova, ratifica y
confirma las ditas fideiussions per lo dit Jaume
Bru, quòndam, fetas, sens ninguna derogació
de ninguna de las obligacions en los actas primitius de ditas fermansas continuadas, declarant
que aquellas per rahó de dita solta, no sian en
ninguna cosa prejudicadas, derogadas ni cancelladas, ans bé, aquellas resten en sa forsa y valor,
prometent als molt il·lustres senyors deputats y
oÿdors de comptes que avuy són y per temps seran que sempre y quant tinga lloch la execució
de dits dèbits donarà y pagarà la dita quantitat
de sinch-centas lliuras, tres sous y quatre que
per rahó de dita primitiva // 110v // fiança està
obligat. Y per ço atténdrer y cumplir ne ha obligat sa persona y béns com a deutes fiscals y reals
y ab jurament ha prestat sagrament y homenatge en mà y poder de Jaume Païssa, altre dels
verguers del consistori de vostra senyoria. Essent presents per testimonis Jacinto Morató y
Pau Sayol, verguers del consistori.
En aquest mateix die és baxat a la casa del General de la present ciutat Jacinto Morató, verguer del consistori de ses senyories, per no trobar-se en la present casa lo magnífich racional, y
ha fet encantar las Bollas que faltan per arrendar. Y ha fet relació a ses senyories no haver-se
trobat dita en ninguna de ditas Bollas y se havie
fet porrogar per dimechres primer vinent.
En aquest mateix die és tornat en lo consistori
de ses senyories lo senyor deputat militar.
111r

Juliol.
Disapte, al primer de juliol MDCLXXXIIII. En
aquest die me han ordenat ses senyories a mi,
scrivà major del General, cusís en lo present dietari un vot dels magnífichs assessors de la present casa y doctors consulents aplicats, aserca si
havent los molt il·lustres senyors visitadors fet
intimar a ses senyories que havia provehit lo decret de execució als dotse de juny pròxim passat
de la sentència per ells proferida contra lo doctor Joan Quadras, procurador fiscal del General, sobre las querelas de números 8, 52 y 58,
contra aquell fulminadas, en la qual sentència,
segons se diu, és estat dit Quadras suspès del
exercici de dit son offici per temps de sinch
anys, deuhen ses senyories posar en execució
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dita pretesa sentència, suspenent a dit Quadras
de dit offici y nomenant altre en son lloch, ab lo
qual vot són de parer que no deuen ses senyories passar a la execució de dita pretesa sentència
per las causas y rahons llargament expressadas
en dit vot, lo qual és assí cusit, signat de lletra A
y del thenor següent:
«Ena lo fet consultat per part dels molt il·lustres
senyors deputats y oÿdors de comptes del General de Cathalunya als magnífichs assessors y
advocat fiscal y consulents aplicats sobre si havent los molt il·lustres senyors visitadors fet intimar a dits molt il·lustres senyors deputats que
havian provehit lo decret de execució proferida
contra lo doctor Joan Quadras, procurador fiscal del General, sobre las querelas de números
8, 52 y 58, contra aquell fulminadas, en la qual
sentència, segons se diu, és estat dit Quadras
suspès del exercisi de dit offici per temps de
sinch anys, deuhen dits molt il·lustres deputats
y oÿdors de comptes posar en execució dita pretesa sentència, suspenent a dit Quadras de dit
offici // 111v // y nomenant altre en lloch seu.
Vista la deliberació feta per dits senyors deputats y oÿdors als ... Vist lo capítol 1 del nou redrés de las Corts del any 1599. Vist lo vot fet als
16 de febrer, 1664, en la present casa, per lo
noble regent la Real Cancellaria dos doctors de
la Real Audiencia, assessors y advocat fiscal del
General. Vist lo llibre de las relacions intimas de
dita visita. Vistas totas las demás cosas que condueixen al present fet. Attès y considerat que en
los números 9 y 10 del dit capítol 1 del nou redrés està disposat que los visitadors dins sis mesos, ço és, los tres mesos primers la offensa y los
restants tres mesos la defensa, precisos y peremptoris, hajen de fer los processos de la visita,
tant contra deputats y oÿdors com contra assessors, advocat fiscal y demés officials del General,
axí residents dins Barcelona com fora d’ella, y
dins tres mesos aprés hajen de declarar y sentenciar en tots los dits processos, y en lo número
29 se disposa que lo dit termini de nou mesos
no·s puga per causa alguna porrogar ni acuriar.
Attès y considerat que encara que en los números 12 y 13 del mateix capítol està estatuhit y
ordenat que lo offici y càrrech de visitadors no
sie finit ni finesca fins que las sentèncias que·s
faran en dita visita sian ab tot effecte executadas, prestant-los per lo dit efecte, e si quant menester sia y costat los deputats y oÿdors y demés
officials del General las penas en dit capítol contengudas, emperò, per quant com se ha dit lo
dit termini dels 9 mesos per fer la visita no·s
puga per causa alguna porrogar, se ha de dir
que lo disposat en dits números 12 y 13 se ha de
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
110v i 111r del trienni 1683-1686.
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// 112r // enténdrer

executant dits visitadors las
sentèncias dins lo dit termini de nou mesos, y
en cas que dins lo dit termini no poguessen los
visitadors executar aquellas per las moltas ocupacions, o altrament deven remétrer la execució
als deputats y oÿdors de comptes, conforme inconcussament se és sempre observat en totas las
visitas fetas des del any 1599 fins lo die present,
la qual observansa ha interpretat així lo disposat
en dits números 12 y 13, com doctament se discorregué en lo dit vot fet per lo noble don Joseph de Casademunt, òlim de Boxadós, aleshores regent la Real Cancellaria y després regent
en lo Supremo de Aragó, y los magnífichs Juan
Baptista Pastor y Joseph Rull, doctors de la Real
Audiència, vuy nobles y meritíssims regents en
lo Supremo de Aragó, y assessors doctor Joan
Joffreu y doctor Francisco Vidal y Roca, y advocat fiscal, doctor, y doctor Joseph Jalpí. Attès y
considerat que la dita visita acaba als 15 de juny
present y corrent més, en lo qual die finiren los
dits nou mesos, per haver comensat als 15 de
desembre, 1683, y que las ditas intimas foren
presentadas a dits molt il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes als 26 de dit mes de
juny, y així finits los dits nou mesos, y totalment
extincta la jurisdicció de dits senyors visitadors,
sens poder exercir acte algú si no és merament
fet la entrega dels processos de la visita al molt
il·lustre consistori. Attès y considerat que fins
vuy no se han entregat los processos de las querelas contra dit Quadras ni altres per dits molt
il·lustres visitadors als molt il·lustres senyors //
112v // deputats y ohidors, y així bé no podan tenir sas senyorias indivídua notícia del que han
de obrar en execució de ditas sentèncias, no devent-se aténdrer ditas sentèncias com a fetas extra terminum dels nou mesos de jurisdicció de
dits visitadors. Són de vot y parer que per ara no
deu lo molt il·lustre consistori passar en execució de dita pretesa sentència contra dit Quadras,
y per consegüent ni à suspéndrer-lo ni anomenar altre en son lloch fins que ab tot effecte sien
entregats los processos de ditas querelas, perquè ab la inspecció puga vostra senyoria deliberar lo que deu obrar en compliment de sa obligació, y serà molt digne de la circunspecció de
vostra senyoria instar la entrega de dits processos y demés de dita visita per poder quant antes
aténdrer en la deguda execució de las sentèncias
de dita visita.

la visita per a que lo representàs fossen ses senyories servits entregar totas las sentèncias y demés procehiments fets per sas senyorias durant
la visita, attès era ya acabat lo temps de la visita
per apoder executar lo tocant a dits procehiments, en que me respongueren los senyors visitadorsa // 113r // llegint-me lo capítol 1 de las
Corts del any 1599 y la observança fins vuy era
estada de poder porrogar segons lo temps havian de menester, y que si los molt il·lustres deputats tenian cosa per a reportar al contrari de
dit capítol de Cort se’ls entregàs. Y los senyors
deputats, vista la resposta, me entregaren un vot
per a que los ho ensenyàs, tret del arxiu, lo qual
aportí als senyors visitadors. Y després de llegit,
me digueren digués a ses senyories fossen servits
entregà’ls còpia que tenian lo assessor fora ciutat, que quant vindria mirarien lo convenient
per servir a ses senyories.
Dilluns, a III. En aquest die me han ordenat ses
senyories a mi, scrivà major del General, cusís
en lo present dietari las nominacions de subjectes per sa magestat, Déu lo guarde, fetas dels
llochs vacants de deputats y oÿdors y officis del
General vaccants fins als 31 de mars pròximpassat de 1684, y tres decrets de sa excel·lència per
a que tres nobles pugan ser insiculats com a
mossèn, las quals nominacions són assí cusidas,
signadas de números 1 et 2 y los decrets números 3, 4 et 5.
113v

Llampillas, fiscalis Generalis Catalonia advocatus. De Sayol, assessor. De Valda, consulens. Delfau, consulens. Arenes, assessor subrrogatus. Hieronimus de Ferrer, consulens. Portell, consulens.»
En aquest mateix die ha fet relació a ses senyories lo síndich del General com éssent-li estat
ordenat que anàs al molt il·lustre consistori de
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Dimars, a IIII. En aquest die, constituhit personalment en lo consistori de ses senyories lo reverent Jaume Figueres, prevere, obtenint lo benefici de Sant Gabriel, Sant Ambrós y Sant
Hieroni de la iglésia parroquial de Sant Just y
Sant Pastor de la present ciutat de Barcelona
instituhit y fundat, ha jurat en mà y poder de ses
senyories com havent fet las degudas diligèncias
en sercar lo acte de la original creació de a hont
devalla aquell censal, de preu 252 lliures y pensió 208 sous, 4, en que sortejà en la execució de
censals per los antecessors de ses senyories feta
al primer de juliol, 1683, no ha pogut trobar los
dits actes.
Dimecres, a V. En aquest die són vinguts en la
present casa y consistori de ses senyories los senyors don Phelip Ignasi de Alegre y lo doctor
Onofre Monsalvo, ab embaxada de part dels
molt il·lustres senyors consellers y Vint-y-quatrena de guerra dient que dits molt il·lustres senyors concellers y Vint-y-quatrena havian resolt
posar a la noticia de sa magestat , que Déu guarde, lo estat de las cosas del present Principat,
que si ses senyories gustavan acompanyar la dita
a. a continuació un nomenament i quatre decrets transcrits a
l’Apèndix 4, pàgs. 1642-1646.

representació en continuar de la correspondència observada entre las dos casas, los dits senyors
concellers y Vint-y-quatrena ne farian // 114r //
molta estimació. E ses senyories, parlant lo senyor deputat ecclessiàstich, han fet de resposta
consultarien la matèria y tornarien resposta.

en altre ocasió havia proposat al molt il·lustre
consistori, que ere anomenar per mestre de
camp a don Felip Ramon de Calders, en consideració que los molt il·lustres cosistorials del estament militar han assentit que se escusàs de
present anomenar per cabo del tèrcio algun dels
molt il·lustres consistorials, y ab la confiança de
asertar al parer del molt il·lustre consistori, puix
segueix sos zelosos dictàmens que son haver resolt y concordat provehir la companyia vacant
per mort del capità Joseph Massart en persona
de un dels que han assistit en dit tèrcio en la
ocasió del siti de Gerona, preferint-los als que
no se trobaren en ell, esperant avian de resòldrer lo mateix en don Phelip Ramon de Calders, empleant-lo ab lo puesto de mestre de
camp, puix en tant cusida ocasió lo governave,
com insinua sa excel·lència en las últimas rallas
de sa carta, y haver vint-y-dos anys que segueix
los reals exèrcits, havent entrat en lo exercici de
la guerra ab plaça de soldat ras y essent estat capità de infanteria y de cavalls en lo real exèrcit
de Galicia y en lo de aquest Principat, per nominació feta per sa magestat en lo any 1677, mestre de camp de un dels sinch tercios espanyols
que·y havia en lo real exèrcit, y trobar-se vuy actualment assistint en la campanya ab plaça de
mestre de camp reformat, y aixís disposat per assistir a dit tèrcio y procurar son augment, conservació y lustre com en las demés funcions que
se ha trobat ha ben manifestat.

Poch aprés, són anats ab embaxada, per part de
ses senyories, Joseph de Sauleda, cavaller, y lo
dit Guismundo Boffill, ciutadà honrrat de Barcelona, als molt il·lustres senyors concellers,
dient que los molt il·lustres senyors deputats farian la mateixa representació a sa magestat de
molt bona gana del estat de la provincia que desitjavan fer dits molt il·lustres senyors concellers, y que per a poder conformar-se ab més assert a la dita representació estimarien que los
molt il·lustres senyors concellers fassen noticiosos a ses senyories de la novedat que tenien. A
què han respost dits senyors concellers que tenien encarregat a la Vint-y-quatrena de guerra
fessen la carta y que la participarien a ses senyories, y que si ses senyories tenien altre cosa particular estimarien la participassen a la ciutat, de
què han fet relació en lo consistori los dits senyors embaxadors.
Dijous, a VI. En aquest die ses senyories, consistorialment, ab verguers ab massas, acompanyats
dels officials del General y present casa de la Deputació, ab sas insignias, anant ab cotxes, se són
conferits, convidats de don Ramon Sans y Puig,
ardiaca y canonge de la Seu de la present ciutat
// 114v // de Barcelona, en lo real convent de
Caputxinas de la ciutat de Barcelona, a effecte
de assistir a la visura del cos de la mare Sarefina,
religiosa de dit convent. Assistiren en la dita visura lo molt il·lustre y reverendíssim senyor bisbe de la present ciutat y los molt il·lustres senyors concellers. Estigueren assentats en la dita
iglésia de dit convent en la forma següent: dit
senyor bisba en sa cadira y almoada, arrimada al
altar major de dita iglésia, girada la cara al poble, los dits concellers ab sas cadiras y almoadas
a la part del Evangeli, y ses senyories a la part de
la Epístola ab ses cadiras de vellut carmesí y sas
almoadas allí posades. Fonch feta la visura del
cos de dita mare Sarefina, que estava enter, menos la cara, que estava un poch desfeta y denegrida. Y feta la dita visura, se’n tornaren ses senyories en la present casa ab lo mateix
acompanyament.

115v

Dissapte, a VIII. En aquest die, volent ses senyories posar en execució la nominació de mestre
de camp del tèrcio del General y present casa de
la Deputació, per cumplir a cosa tant del // 115r
// servey de sa magestat, benefici del present
Principat y lustre de dit tèrcio, lo molt il·lustre
senyor deputat ecclessiàstich ha repetit lo que
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Divendres, a XIIII. En aquest die, lo molt il·lustre senyor oÿdor ecclessiàstich és baxat en la
casa del General de la present ciutat. Y essent-se
conferit en lo aposiento a hont fa la residència
lo receptor dels fraus del General per a véurer
los fraus que·y havie que·s deguessen continuar
en lo present dietari, y no se ha trobat ningun
frau.
En aquest mateix die ha fet relació en lo consistori de ses senyories lo doctor en medicina Gabriel Cols, mitjensant jurament, com Joseph
Olzina y Riusech, regent lo llibre de Manifest
de la Bolla de la present ciutat, continua en sa
malaltia.
En aquest mateix die lo magnífich racional del
General y present casa de la Deputació, per orde
de ses senyories, és baxat a la casa del General
de la present ciutat a effecte de fer encantar las
Bollas y demés drets que no són arrendats.
Disapte, a XV. En aquest die lo síndich del General, per orde de ses senyories, se és conferit en
la galera Almudena de la esquadra de Espanya
que·s troba en lo moll de la present ciutat, capità d’ella don Francisco Grimau, y li entregà,
de part de ses senyories, un memorial dels
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forçats que·s troban en la galera que havian acabat lo temps de sa penitència, y en altre galera
de dita esquadra, que també se trobave en dit
moll, dient-li posàs en llibertata // 117r // a dits
forçats, com era just y disposat així per generals
constitucions de Catalunya. A que respongué
dit Grimau que per haver donat part a sa magestat, prevenint lo cas antes de partir-se de Cartagena, havia de menester divuit dies de temps
per aguardar la resposta.
Divendres, a XXI. En aquest die me han ordenat
a mi, scrivà major del General, cusís en lo present dietari un original dupte declarat per ses senyories y magnífichs assessors acerca la intel·ligència del capítol 1 de las Corts de 1599, lo
qual és assí cusit signat de lletra A. Còpia del
qual, comprobada ab son original, és en lo llibre
// 117v // intitulat «Llibre de dubtes».
En aquest mateix die és baxat a la casa del General de la present ciutat lo magnífich racional
del General y present casa de la Deputació, per
orde de ses senyories, a effecte de fer encantar
las Bollas que faltan a arrendar, particularment
de la Bolla de Tortosa. Y havent promès 200
lliures de axaus qui se posarie en dita de 2.050
lliures per quiscun any en dita Bolla de Tortosa
fonch acceptada aquell per la persona que dirà y
farà relació lo corredor.
En aquest mateix die me han ordenat ses senyories a mi, scrivà major del General, cusís en lo
present dietari las proposicions dels subjectes
per a la provisió del offici de correu del General,
las quals són signadas de lletres E y F.
Dilluns, a XXIIII. En aquest die se és conferit lo
síndich del General, per orde de ses senyories,
ab don Francisco Grimau, capità de la galera Almudena de la esquadra de Espanya, dient-li si
havia tingut la resposta de sa magestat,b // 118r
// Déu lo guarde, per a donar la llibertat als forsats que havian acabat lo temps de sa penitènsia,
conforme lo memorial li era estat entregat en
jornada de onse del corrent. A què ha respost
dit capità que no tenia encara la dita resposta y
que no havie de posar en llibertat a dits forsats
per que eran menester per armar la capitana de
Espanya, y altrament estar lo enemich en los
mars de Catalunya.
Divendres, a XXVIII. En aquest die, constituhit
personalment en lo consistori de ses senyories
Jaume Valldovinos, jove silurgià, mitjensant jurament, ha fet relació de com Jaume Aymerich,
a. a continuació un vot transcrit a l’Apèndix 4, pàg. 1646.
b. a continuació dos memorials transcrits a l’Apèndix 4, pàg.
1646.
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soldat de la companyia //118v // de don Fèlix de
Semmanat, altre de las del tèrcio que la present
casa ha levantat en servei de sa magestat y deffensa del present Principat, està baldat de un
bras, en lo qual fou ferit en lo citi de Gerona,
per lo qual està impossibilitat de poder continuar de servir de soldat.

Agost.
Dimars, al primer de agost de MDCLXXXIIII. En
aquest die, constituhit personalment en lo consistori de ses senyories lo doctor en medicina Jacintho Andreu, ha fet relació mitjensant jurament de com lo doctor Diego Martínez y de
Folcras, ajudant primer de la scrivania major de
la present casa de la Deputació, ha stat ab febra,
per lo que necessita // 119r // de medicinar-se, y
aixís impossibilitat de poder acudir a la servitut
de son offici.
En aquest mateix die, presents en consistori los
magnífichs assessors y advocat fiscal del General
y present casa de la Deputació, me han ordenat
ses senyories a mi, scribà major del General de
Cathalunya, continuàs en lo present dietari com
havent consultat ab los dits magnífichs assessors
ordinaris y advocat fiscal del General y present
casa de la Diputació la decretació havia de fer-se
a una súplica en llur consistori presentada per
part del doctor Joan Quadras, havien aconsellat
dits magnífichs assessors y advocat fiscal que la
dita súplica havia de ésser-se comesa a dits magnífichs assessors per a que fessen relació en escrits del que devien ses senyories obrar aserca lo
contengut y supplicat en elles y no a justícia.
Dijous, a IIII. En aquest die, constituhit personalment en lo consistori de ses senyories lo doctor en drets Joseph Comerma, com a procurador de no sols la reverent priora y convent de
Junqueres de la present ciutat, però encara com
a procurador de la sagristana de dit convent,
com de sa procura consta, ço és, de la dita priora y convent en poder de Joseph Güell, notari
públich de Barcelona, // 119v // y de la dita sagristana en poder de dit Güell, de las quals ha
fet ocular ostensió de dits noms, mitjensant jurament, ha jurat en nom de ditas sas principals
las degudas diligèncias en sercar las vendas y
originals creacions de aquells quatre censals, ço
és, un de preu 600 lliures en que sortejà dita sagristana de Junqueras en la extracció de censals
feta per sos antecessors de ses senyories al primer de juliol 1683, altre de preu 775 lliures en
que sortejà en la dita extracció la priora y convent de Juanqueres, altre de preu 200 lliures en
que sortejà en la dita de execució de censals dita
priora y convent en la dita extracció, y lo altre
de preu 1.000 lliures en que sortejà dita priora y

convent en la dita extracció, no han pogut trobar aquells.
En aquest mateix die, ab llicència de ses senyories, s’és partit de la present ciutat de Barcelona
lo il·lustre senyor deputat militar.

tra señoría remito la adjunta para el capitán comendante de ellas, a fin de que los haga poner en
libertad en la forma que se acostumbra. Dios
guarde a vuestra señoría muchos años. Olot, a 26
de julio, 1684. Alex duque de Bournonville.
Señores diputados del General deste Principado.»

En aquest mateix die, per orde de ses senyories,
lo síndich del General s’és conferit ab lo espectable portantveus de general governador, per a
dir-li com ses senyories havien entès com en los
càrcers reals de la present ciutat se trobava pres
y detingut Barthomeu Reus, altre dels soldats
del tèrcio de la present casa de la Deputació, suplicant a sa senyoria fos servir manar-lo entregar
en los càrcers de la present casa a effecte de que
ses senyories lo poguessen castigar de la fuga
havie comès en dit tèrcio. E lo dit spectable portantveus de general governador ha fet de resposta que faria aportar en los càrcers de la present casa a dit Barthomeu Reus, com en effecte,
en presencia de dit síndich ha donat ordre a son
alguasil que ho executàs de exa manera, de tot
lo qual ha fet relació en lo consistori de //120r //
ses senyories lo dit síndich.
120v

Divendres, a XI. En aquest die, constituhit personalment en lo consistori de ses senyories, lo
doctor Joachim Burniach, com a procurador
dels administradors del hospital de Nostra Senyora de Misericòrdia de la present ciutat de
Barcelona, com de sa procura consta ab acte rebut en poder de Pere Màrtir Llunell, notari públich de Barcelona, a 24 de febrer pròxim passat
de 1684, de la qual ha fet ocular ostensió, en dit
nom, ha jurat com havent fet las degudas diligènsias en sercar lo acte de la original creació
de aquell censal, de preu 566 lliures, 13 sous, 4,
en que sortejà lo dit hospital en la extracció de
censals per los antecessors de ses senyories feta
en lo any 1680, no havie pogut trobar lo dit
acte.

«Cona la carta de vuestra señoría de primero del
corriente recivo la lista que me remite de los forsados que se hallan en las dos galeras de España que
han acavado el tiempo de sus condenas, sobre que
puedo disir a vuestra señoría que luego que me
embió la primera lista escriví al governador de
dichas galeras para que pusiesse en libertad los
forsados que vuestra señoría solicita. Y no haviéndome respondido ni executádolo todavía me persuado a que abrá encontrado alguna difficultad
y dado quenta a su magestad, respeto de que no se
puede haver perdido mi carta por haverla remitida abertoria en el pliego de vuestra señoría, para
que se la hiciesse entregar a dicho governador, que
siendo natural deste Principado no puede ignorar sus constituciones ni yo haser más de lo que he
hecho, como reconoce vuestra señoría.
Buelve despachada la proposición de sugetos que
vuestra señoría me remite para el interín del officio de correo del General, aunque días ha que creo
la embié a vuestra señoría despachada en la misma forma, y pasaré a las reales manos de su magestad la que assí mesmo viene para la propiedad,
deseoso de que vuestra señoría quede con satisfacción, como solicito // 121v // en todo. Dios guarde
a vuestra señoría muchos años. Olot a 6 de agosto,
1684. Alex duque de Bournonville.
Señores diputados del General deste Principado.»

«Recivía la carta de vuestra señoría con la memoria que acompañan de los forsados que vuestra señoría solicita se saquen de las dos galeras de España que se hallan en esse puerto por haver complido
el tiempo en que fueron condenados al remo, y //
121r // deseando tenga afecto la instancia de vues-

Dilluns, a XIII. En aquest die lo síndich del General, per orde de ses senyories, s’és conferit ab
don Francisco Grimau, governador de las dos
galeras de Espanya que·s troban en lo moll de la
present ciutat, y després de haver-li entregat
una carta de sa excel·lència per a que posàs en
llibertat los forsats de ditas galeras que havian
acabat lo temps de sa penitència y haver-li ensenyat las cartas de sa excel·lència que són cusidas originalment en lo present dietari, en jornada de dotse del corrent, y havent-li dit de part
de ses senyories donàs la llibertat a dits forsats, li
havie respost lo senyor governador tenie orde
de sa magestat, Déu lo guarde, de no donar llibertat a dits forsats que no fos acabada la campanya, de què ha fet relació lo dit síndich en
consistori. E ses senyories, encontinent, han enviat un recado al senyor regent la Real Cancella-

a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
120v i 121r del trienni 1683-1686.

a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
120v i 121r del trienni 1683-1686.

Disapte, a XII. En aquest die me han ordenat ses
senyories a mi, scrivà major del General, cusís y
continuàs en lo present dietari dos cartas que
han rebut de sa excel·lència lo excel·lentísism
senyor llochtinent y capità general en lo present
Principat las quals són signadas de lletras A et B
y del thenor següent:
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ria supplicant-li fos servit donar orde als alguasils reals fessen assistència a dit síndich per a fer
represàlias de esclaus per a poder conseguir la
llibertat de dits forsats, // 122r // com en semblants ocasions se acostuma. Y dit senyor regent
respongué donarie lo dit orde, com en effecte lo
donà y lo tingué lo alguasil Gerònim Pastor.
Dimechres, a XVI. En aquest die lo síndich del
General, per orde de ses senyories, ab asistència
dels aguasils Gerònim Pastor y Joan Balmes,
han capturat deu moros de las dos galeras que·s
troban en lo moll de la present ciutat y los han
portats presos en la present casa de la Deputació, a hont estaran detinguts fins a que lo governador de ditas galeras haje donat llibertat als
forsats que han acabat lo temps de sa penitènsia.
Divendres, a XVII. En aquest die és vingut en lo
consistori de ses senyories lo doctor deputat militar.
En aquest mateix die s’és partit de la present
ciutat lo senyor oÿdor ecclessiàstich.
Divendres, a XVIII. En aquest die, per orde de
ses senyories, s’és conferit ab don // 122v //
Francisco Grimau, governador de las dos galeras que·s troban en lo moll de la present ciutat
de la esquadra de Espanya, dient-li que se posave en llibertat los forsats que havian acabat lo
temps de sa condemnació, axí com se havia fet
represàlia dels deu esclaus en jornada de setse
del corrent, se passaria avant en tot allò que donassen lloch las generals consitucions de Cathalunya. Al que respongué lo dit Grimau que entregaria los forsats que eran de la Corona de
Aragó. E ses senyories tingueren a bé de acceptar la dita offerta, ordenant a dit síndich se conferís ab lo vehedor de ditas galeras per a que entregàs lo despaig per la llibertat de dits forsats
de la Corona de Aragó, a que respongué lo dit
vehedor dient que no se entenian per la Corona
de Aragó los forsats de Cicilia, Palerm y Nàpols.
Y havent tornat lo dit síndich la dita resposta a
ses senyories ordenaren que acceptàs los demés
forsats que comprenien dins la Corona de Aragó.
123r

Dimars, a XXII. En aquest die lo molt il·lustre senyor oÿdor real és baixat en lo aposiento del receptor dels fraus del dit General per véurer los
fraus hi havia que·s deguessen continuar. Y se
han trobat sis canas, quatre palms xamallots colors ab quatre trossos appresos en la vila de Granollers, en casa de Jaume Artigas, botiguer.
En aquest mateix die, essent-se conferit lo síndich del General en las dos galeras de la esquadra de Espanya per a entregar-se dels forsats de
728

que se fa menció en jornada de divuit del corrent, y li són estats entregats los següents:
Primo, Joseph Tello, natural de Alcanyís, de
Aragó.
Ítem, Sebastià Lledó, natural de Paretas, en
Mallorca.
Ítem, Pere Masip, natural de Vulldemolins, del
present Principat.
Ítem, Francisco de Torras, natural de Mislata,
del regne de València.
Ítem, Joan de Escalas, natural de Muro, en Mallorca.
Ítem, Francisco Barrera, natural de Ayora, en
València.
Ítem, Pere Gorris, natural de Carinyena, en
Aragó.
Ítem, Joan Terricabras, natural de Sant Martí
del Bas de Llussanès, en lo present principat de
Catalunya.
Ítem, Blas de la Niussa, natural de Aragó.
Ítem, Jacintho de Paga, natural de Mallorca.
Ítem, Antoni Pastor, natural de Camps de Aragó.
Dimechres, a XXIII. En aquest die són vinguts en
lo consistori de ses senyories los // 123v // sobredits forsats, a qui fou donada llibertat lo die de
air. Y donaren las gràsias a ses senyories per haver-los fet posar en llibertat.
En aquest mateix die és baixat en la Llotja del
mar y la casa del General de la present ciutat lo
magnífich racional de la present casa, per orde
de ses senyories, a effecte de fer encantar la Bolla de la ciutat de Tortosa y demés que faltan a
arrendar, de la qual Bolla de Tortosa ha reffarit
se troba dita de dos mil y sinquanta lliures per
quiscun any.
Divendres, a XXV. En aquest die és baxat lo
magnífich racional de la present casa en la casa
del General de la present ciutat per orde de ses
senyories a effecte de fer encantar las Bollas que
no són arrendadas.
Disapte, a XXVI. En aquest die Gerònim Fau,
mestre sirurgià de la present ciutat, ha fet relació, mitjensant jurament, com Vicens Puigbó,
soldat de la companyia de don Felip Semmanat,
altre de las del tèrcio del General y present casa
de la Deputació, té una hernia la qual li impadeix lo real servey de sa magestat.
En aquest mateix die és tornat en la present casa
lo doctor Diego Martínez, ajudant primer de la
scrivania major, per //124r // estar ja ab salut per
continuar la servitut de dit son offici.
Dimechres, a XXX. En aquest die lo magnífich
Erasma de Lana y Fontanet, racional del Gene-

ral y present casa de la Deputació, per orde de
ses senyories, és baixat a la casa del General de la
present ciutat a effecte de fer encantar las Bollas
que no són arrendadas.

passen sin la menor dilación a la deffensa de esas
costas, con que sólo me queda significaros la estimación con que estoy del zelo que manifestáis y lo
que havéis obrado por vuestra parte en lo que
mira a la seguridad de eesa provincia y su deffensa, esperando lo contunuaréis en quando prodréis
con el mismo affecto, y que me merecéis muchas
gracias, como ahora os las doy muy particulares,
por vuestra innata fidelidad y el ánimo que manifestáis en todo lo concerniente a este fin. Dada
en Madrid, a 14 de agosto MDCLXXXIIII. Yo, el
rey.

Setembre.
Divendres, al primer de setembre, MDCLXXXIIII.
En aquest die, lo doctor en medicina Sebastià
Pedrós, ha fet // 124v // relació a ses senyories,
mitjensant jurament, com Gabriel Farreny, soldat de la companyia del capità Agustí Piinyana,
altre dels dels tèrcio del General de Catalunya,
és restat tant mal fent de las referidas que tingué
en la ocasió del siti de Girona que no està per a
poder continuar lo real servey.
Dilluns, a IIII. En aquest die me han ordenat ses
senyories a mi, scrivà major del General, cusís y
continuàs en lo present dietari una carta que
han rebut de sa magestat, que Déu guarde,
dada en Madrid als 14 del mes de agost pròxim
passat, la qual és signada de lletra A y del thenor
següent:

125v

Don Franciscus Izquierdo de Berbegal, secretarius. Vidit don Joannes Baptista Pastor, regens.
Vidit Valero, regens. Vidit Calatayud. Vidit don
Joseph Rull, regens.»

126r

Dilluns, a XI. En aquest die ha fet relació lo síndich del General y present casa de la Deputació
de que per orde de ses senyories se era conferit
ab lo molt il·lustre consistori del bras militar, y
que a vista que dit molt il·lustre consistori los
havia fet participant de las contrafaccions de
Geroni Vidal y havian mirat y regonegut los papers del arxiu. Y vistos aquells, havian format un
memorial en deffensa de ditas contrafaccions,
entregant los dos plechs de aquell per a que dit
molt il·lustre consistori del bras militar miràs
aquell, y si cosa tenia que advertir ho fes participant a ses senyories.

«Ela rey.
Diputados. He recivido la carta que me escrivísteis en 13 del passado representándome el lastimoso estado en que la guerra ha constituído essa provincia, hallándose invedida, assí por mar como
por tierra, con el exército y armada de Francia,
distruyendo el país, sitiando plaças y teniendo en
continuo susto las // 125r // poblaciones de la Marina y del Ampurdán, sin que por nuestra parte
se hayan podido remediar estos danyos ni haser
opposición al enemigo para impedirle la toma de
Cadaqués ni el bloqueo que por mar y tierra havía puesto a la plassa de Rosas. Ponderan el desconsuelo que causa a essos naturales el verse tan
indefensos, la finesa con que todos han acudido y
acuden a mi servicio, los esfuerzos que hasen y
como si no se les aliena no podrán continuarlos si
dura mucho la guerra, por lo que pedís mande socorrer y dar la providensia que se necessita, assí en
el exército como en los hospitales, y lo demás que ha
menester el duque de Bournonville, mi lugarteniente y capitán general, para deffender esse
Principado.Y haviendo visto todo lo que refferís
en la materia, he querido desiros que por lo que
amo tan buenos y fieles vassallos como los de essa
provincia, no ay cosa que prepondere al cuydado
con que estoy de remitir los socorros necessarios
para la seguridad della, y podeis tenerla de que
no se alsa la mano desta providensia, a cuyo fin
tengo también todas órdenes para que mis armadas marítimas, assí de navíos como de galeras,

Y dit molt il·lustre bras militar ha fet de resposta
que estimava la diligència de ses senyories y que
mirarian dit memorial y si cosa tenia que dir ho
participaria a ses senyories.
126v

a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
123v i 124r del trienni 1683-1686.
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Divendres, a XV, En aquest die lo molt il·lustre
senyor oÿdor militar és baxat a la casa del General de la present ciutat y se és conferit en lo aposiento del receptor dels fraus del dit General per
véurer los fraus ý havia que·s deguessen continuar. Y se han trobat los següents:
Primo, quatre-centas trenta-quatre canas, quatre palms, de puntas de fil blanques de diffarents
mostras.
Ítem, sinquanta-tres canas de puntas de fil petitas de diffarents mostras, apresas en frau del General en la torre de Pere Pau Galceran, parròchia de Sant Genís, y diuen són ditas puntas de
Francisca Causa, de Raymunda Manegat, viuda,
y de Theresa Corbera.
Disapte, a XVI. En aquest die, a las sinch horas
de la tarda, ses senyories, los senyors deputats
militar y oÿdor ecclessiàstich absents de la present ciutat, consistorialment ajuntats en la Sala
dels Reys de la present casa de la Deputació, ab
asistència dels magnífichs assessors y advocat
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fiscal y demés officials del General y present casa
de la Deputació, asentats ab sas cadiras de vellut
carmesí, y los dits assessors y advocat fiscal ab
cadires de vaquera de moscòvia, y los dits officials en la forma acostumada ab una taula llarga
devant, vacant lo offici de scrivent ordinari de
regent los comptes per mort de don Joan de
Avinyó, últim possessor de aquell, volent fer extracció de dit offici segons forma del real decret,
han fet aportar // 127r // la urna de plata en què
acostuman posar los rodolins quant se fa extracció de deputats y oÿdors, y en la mateixa forma
y serimònies, en presència de molta gent de diffarents estaments y públicament, per medi de
un minyó de edat menor de vuit anys, han feta
extracció de dit offici de escrivent ordinari de
regent los comptes. Y és estat extret lo doctor
Joan Costa, canonge de Tortosa.

tarda lo ensenyaria. Y essent tornat per la tarda,
veu era una carta del secretari del consell de
guerra. Y que en diada de set de setembre de dit
any era tornat a aportar altre recado a dit senyor
don Francisco de Grimau per a que dins dotse
horas li entregàs los forçats havia demanats en
lo recado demunt dit, quant no que ses senyories passarian en tot allò que los capítols de Cort
y constitucions de Cathalunya li permetia obrar
en semblants casos, y que dit senyor don Francisco de Grimau li respongué donàs dit recado
al vehedor de ditas galeras y que si dit vehedor
feya despaig per a entregar los dits forçats que
estava prompta en entregar-los. Y al mateix
punt se conferí ab dit vehedor y donà lo mateix
recado havia donat dit don Francisco, a que se
respongué no hi havia ningun forsat de la Corona de Aragó hagués acabat lo temps, y així, que
no // 128r // tenia obligació a restituhir-ne ningun. Y encara que n·i hagués, no podia per tenir
un despaig de sa magestat que li manave no entregàs ningun forsat. La qual resposta, havent-la
donada a ses senyories, li ordenaren tornàs a dit
senyor don Francisco de Grimau y que li digués
com creyan que en aquellas horas se fora vist ab
lo senyor vehedor y haurian resolt entregar los
forsats que demanaven. A què havie respost dit
senyor don Francesch de Grimau que gustaria
donar gust a ses senyories, però que·s trobava
ab lo orde tenia del consell de guerra de sa magestat, com tenia dit en altre recado, en què li
manava no entregàs ningun forsat si no que fos
de la Corona de Aragó. Y que aquexos tenia ja
entregats a sa senyoria temps havia, y que en los
demés forsats demanava gustava que ses senyories li donassen temps de tres semmanas per escríurer a sa magestat.

Al qual és estada posada per lo magnífich racional del General y present casa de la Deputació la
excepció següent, dient non potest quia est debitor, virtute sentencia visita trienni 1665, super
querelis numerorum 3, 4, 12 et 33.
Dilluns, a XVIII. En aquest die lo doctor Joseph
Orlau, síndich subrrogat del General de Catalunya, ha fet relació en lo consistori de ses senyories com en jornada de vint-y-set de agost
pròxim passat, per orde de ses senyories, aportà
un recado al senyor don Francesch Grimau, capità comendant de las dos galeras de Espanya
que·s troban vuy en lo moll de la present ciutat,
anomenadas Almodena y Santa Anna, dient li
entregàs los restants forsats havian acabat lo
temps de sa penitènsia que són de la Corona de
Aragó y aquells que eran estats condempnats
per qualsevol jutge de Cathalunya, encara que
fossen de // 127v // qualsevol nació. Y dit senyor
don Francisco de Grimau féu de resposta que
no entenia destituhir los dits forsats per ser estats condempnats per lo auditor general y no
venir compresos dins lo privilegis de Catalunya,
per ser forasters, y los que eran dins la Corona
no havian acabat lo temps. Y que si sa senyoria
volia permètrer temps de sis dias procuraria saber si tenia obligació de restituhir los dits forsats. A què respongueren ses senyories que venian bé en aguardar dits sis dies. E com per orde
de ses senyories passats los dis dies se era conferit ab dit senyor don Francico de Grimau per la
resposta, y donat lo recado, responga si dit senyor don Francisco de Grimau tenia un despaig
de sa magestat, que Déu guarde, que li manave
entregàs per esta volta tantsolament los forsats
que eran de la Corona de Aragó, sens que pogués servir de exemplar, y que aquexos en dias
passats los tenia ja entregats. Y replicant-li demaní fos servit dexar-li véurer dit despaig, a que
respongué no·l tenia, que si gustava tornar a la

Y als deu de dit se encontrà ab lo senyor vehedor de ditas galeras y praticant las matèrias se
devia restituhir los forsats li digué restituhiria
un forsat que era de la Corona de Aragó per ser
del regne de Valènsia y estar comprès dins la
Corona y haver acabat lo temps. Lo qual, als
tretse de dit mes de setembre, havia entregat y
donat llibertat a Joseph Calvo, valensià forsat de
la galera Almodena.

Octubre.
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Dilluns, a II. En aquest die són arribadas en lo
moll de la present ciutat vint-y-sinch galeras de
sa magestat, que Déu guarde.
En aquest mateix die ses senyories, per medi del
síndich del General, han enviat un paper de embaxada al excel·lentíssim senyor llochtinent y
capità general de sa magestat, Déu lo guarde, ab
còpia dels papers de que fan mensió en lo dit
paper de embaxada, per a prevenir que las gale-

ras que se troban en lo moll de la present ciutat,
eo mercaders y moros de aquellas, no paren
tendas y vengan robas sens manifestar y pagar
los drets. La qual és assí cusida, signada de lletra
A y del thenor següent:
«Excel·lentíssima senyor.
Los deputats y oÿdors de comptes del General
de Cathalunya, regonexent los danys tant considerables que resultan als drets de la Generalitat
quant las esquadras de las galeras de sa magestat, que Déu guarde, arriban an lo moll de la
present ciutat de que los patrons y moros de
aquellas paren tendas y venen robes y mercaderies sens manifestar aquellas ni pagar los dits
drets, posan en la consideració de vostra excel·lència las repetidas diligèncias fetes per sos
antecessors ab lo sereníssim senyor rey don
Phelip Tercer de Aragó y Quart de Castella, que
gloria aje, y sereníssima reyna trobant-se general governadora, de què resulta los reals ordes,
còpia dels quals posan en mà de vostra excel·lència, per al reparo de dits danys. E com se
tinga intelligència que las galeras que se troban
vuy en lo dit moll aportan moltas y differents
mercaderies subjectes a pagar los dits drets, y la
dita Generalitat importe lo gasto // 130r // tant
exorbitant de sustentar un tersio y per altra part
la Bolla de Barcelona sens arrendar, havent de
córrer la administració per medi dels officials
destinats per dit ministeri, per so suplican a vostra excel·lència sie servit, en execució de dits reals ordes, no donar lloch a que se paren públicament las ditas tendas sens manifestar las ditas
robas, a effecte de pagar los dits drets, y de donar orde al governador de la plaça per a que lo
capità, officials y soldats que se troben de guarda en la Porta del Mar, y fora de ella en lo dit
moll, donen tota la asistència, favor y ajuda que
per esta rahó los demanaran y hauran menester
los dits officials de General y Bolla y altres que
los dits deputats enviaran en lo dit Portal de
Mar per a evitar aquest abús, que a més de ésser
est fet en observansa de las generals constitucions de Catalunya y la real voluntat de sa magestat, los deputats ho rebran a mercè particular
de vostra excel·lència.»

drets a la Generalitat, havie fet de resposta sa excel·lència decretant lo dit paper de embaxada y
cometent-lo a don Joseph de Borja, governador
de la plaça, entregant-lo a dit síndich per a que
se conferís ab dit governador. Y que essent-se
vist ab dit don Joseph de Borja, li havia fet de
resposta que ab molt gran gust manarie donar
tota la assistència que los officials del General
demanarian als officials y soldats de // 130v // la
guarda del portal de Mar de la present ciutat, y
fora de ella, per a la haverigüació dels fraus que
intentarian fer a la Generalitat los mercaders y
moros de la esquadras de las galeras.
En aquest mateix die, constituhit personalment
en lo consistori de ses senyories, lo magnífich
Vicens Vidal, en quiscun dret doctor, com a
procurador del reverent Joan Talarn, prevere y
beneficiat de la iglésia parroquial de la vila de
Cherta, com de sa procura consta ab acte rebut
en poder de Joan Guardia, notari de Tortosa,
als vint-y-nou de abril pròxim passat de mil siscents vuitanta-quatre, la qual és assí cusida, signada de lletra B, en dit nom, ha renunciat en mà
y poder de ses senyories lo dit offici de tauler del
General de dita vila de Cherta. E ses senyories,
certificats del magnífich racional del General y
present casa de la Deputació de que dit regent
Joan Talarn no era debitor al General en quantitat alguna, com de la certificatòria consta,
que·s assí cusida, signada de lletra C, han acceptat la dita renunciació si y en quant per capítols
y actes de Cort los és lícit y permès. Essent presents per testimonis Francesch Paÿssa y Pau Sayol, verguers del consistori de ses senyories.

Dimars, a III. En aquest die lo síndich del General ha fet relació en lo consistori de ses senyories
com havent entregat a sa excel·lència lo paper
de embaixada li fonch ordenat lo die de ayr, ab
la còpia dels reals òrdens, per a que los moros y
mercaders de las galeras que·s troban en lo moll
de la present ciutat no paren tendas ni vengan
robas y mercaderias sens manifestar y pagar los

En aquest mateix die, a les nou hores y mitja del
matí, són estats avisats ses senyories lo die de
ahir per medi de un ajudant de tinent de mestre
de camp general, per orde de sa excel·lència, digué se conferissen en son palàcio, que tenia que
comunicar ab ses senyories consistorialment, ab
verguers y massas, anant ab cotxes, acompanyats de molt officials del General y present casa
de la Deputació, són anats en lo palacio de sa
excel·lència per a saber lo que tenia que manar
al consistori. Y trobats en sa presència, després
de fetes las acostumadas cortesias, han participat com, per ocasió de haver acabat son trienni,
sa magestat,a // 131r // que Déu guarde, ere estat servit exhonerar-lo dels càrrechs de llochtinent y capità general, havent anomenat per als
dits càrrechs al excel·lentíssim senyor marquès
de Leganez, ensenyant a ses senyories las cartas
que havia rebut de sa magestat per correu extrahordinari, las quals, de voluntat de sa excel·lència y per orde de ses senyories, he legidas públi-

a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
129v i 130r del trienni 1683-1686.

a. a continuació una certificació i una procura transcrites a
l’Apèndix 4, pàgs. 1646-1647.
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cament yo, escrivà major del General, dihent
després a ses senyories que desitjaria tenir moltas ocasions en servey del Principat en què poder ensenyar quant agrahit estave de lo que havia obrat lo consistori en lo temps de son
govern. E ses senyories, parlant lo senyor deputat ecclessiàstich, han respost a sa excel·lència
dient-li la satisfacció tant gran que tenia lo Principat del acert a que havia obrat sa excel·lència
en lo discurs del temps de son govern, de què
estarian ab perpètua memòria. Y lo consistori
acudirie gustós en allò que sa excel·lència fos
servit emplear-lo de la major conveniència y
agrado. Y després de haver discorregut un rato
se són despedits ses senyories, y sa excel·lència
los acompanyà fins alcap de la escala de son palacio, y ab lo mateix acompanyament se’n són
tornats en la present casa de la Deputació.
Dimecres, a IIII. En aquest die ha fet relació en
lo consistori de ses senyories Jacintho Morató,
altre dels verguers de dit consistori, de com entre las sis y set horas de la matinada se era conferit en la casa de la pròpria habitació del doctor
Llampillas, advocat fiscal del General, a effecte
de avisar-lo per a que vingués en la present casa
de la Deputació, que lo molt il·lustre consistori
se juntave per cosas concernents lo benefici de
la Generalitat. Y havent-li tornat resposta la
criada que son amo ere en lo llit, li ha ben encarregat li digués quant se llevàs que los senyors
// 131v // deputats lo havian fet havisar per a que
acudís a las nou hores de la matinada en la casa
de la Deputació, que se juntave lo molt il·lustre
consistori. Y que la dita criada havie respost que
dormia lo dit doctor Llampillas y que en despertar-se lo·y dirie.
En aquest mateix die, vehent ses senyories que
lo dit Rafel Llampillas, advocat fiscal del General y present casa de la Deputació, no havie decidit en son aposento, a hont se trobaven los
magnífichs assessors de la present casa, y que tenian cosa precisa que comunicar-li en benefici
de la Generalitat, a les onze ores y un quart, per
medi de Francesch Paÿssa, altre dels verguers
del consistori, han enviat a sercar per a que vingués. Y a las dotse horas tocadas à fet relació lo
dit Païssa com era estat dos vegadas en casa de
dit doctor Rafel Llampillas y que en la primera
no·l havia trobat en casa y que en la segona havie encontrat al criat de dit doctor Llampillas.
Avent-li preguntat si son amo ere en casa, li havia fet de resposta que sí, y que estave dinant, y
que li à dit digués al dit doctor Llampillas que
ses senyories estaven junts en consistori aguardant-lo, que tenian cosa precisa que tractar-li. Y
lo dit criat li ha tornat de resposta que lo dit
doctor Llampillas, son amo, no cregue que ses
senyories estiguessen junts en aquellas horas.
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E ses senyories, encontinent que serie un quart
tocat per a la una hora passat mitx die, han enviat a Pau Sayol, altre verguer, en la casa de dit
doctor Rafel Lampillas, dient-li que vingués encontinent, que ses senyories estaven junts y que
necessitaven tractar-li cosas en benefici de la
Generalitat. E lo dit Sayol, poch aprés, essent
tornat de casa de dit doctor Rafel Llampillas, à
fet relació a ses senyories de com lo havie trobat
dinant, y li ha dit lo que ses senyories li havian
ordenat, de que vingués encontinent // 132r //
en consistori, que ses senyories lo estaven
aguardant, y que havie respost dit Llampillas
dient que si havian de dinar ses senyories, a què
ha respost dit Sayol que no·u sabie sinó que ses
senyories li havien manat que li digués que vingués encontinent, que·l estaven haguardant. E
ses senyories, vehent que no venie, se són disgregats als tres quarts per a la una hora tocats.
En aquest mateix die, havent ses senyories tingut notícia que lo excel·lentíssim senyor duch
de Fursis, grande de Espanya y general de las
galeras de la esquadra de Gènova, ere arribat a
la present ciutat, obtinguda primer hora per
medi del sínndich del General per las tres de la
tarda, los molt il·lustres senyors deputats militar
y real, segons forma de real decret, són anats ab
sas insignias de domàs vermell ab lo scut del General ab verguers ab massas acompanyats de
molts officials del General y present casa de la
Deputació, anant ab cotxes, a donar la benvinguda a dit excel·lentíssim senyor duch de Tursis
en nom del consistori de ses senyories. Foren
rebuts de dit excel·lentíssim duch fins fora la
porta a hont los à donada la audiència, fent
molta demonstració de agrahiment per la atenció de ses senyories. Y al despedir-se, després de
donada la dita benvinguda per paraula de dit senyor oÿdor militar, los ha acompanyats fins al
cap de la escala de son palacio que té al carrer
Ample en la present ciutat, baxant dos grahons
de la dita escala. Y los dits senyors oÿdors són
tornats en la present casa ab lo mateix acompanyament, modo y forma que són anats.
En aquest mateix die és vingut en la present
casa y consistori de ses senyories Balthesar Oriol
y Marcer, scrivà de manament, y à presentat a
ses senyories un real privilegi de lloctinent //
132v // general de sa magestat, Déu lo guarde,
despedit a favor del excel·lentíssim senyor marquès de Leganés, lo qual privilegi és estat regonegut per los magnífichs assessors y advocat fiscal del general ordinari de la present casa de la
Deputació de orde de ses senyories, y comprobat ab altres privilegis de llochtinent general antecessors de sa excel·lència, los quals han fet relació a ses senyories que venia ab la deguda
forma y que podian ses senyories assistir al jura-

ment de dit excel·lentíssim senyor marquès de
Leganés per medi del síndich del General, fent
las protestas de que baix se fa menció. Y així mateix ha entregat a ses senyories lo dit Balthasar
Oriol y Marcer una carta de sa magestat, Déu lo
guarde, despedida en deguda forma de Cancellaria, dada en Madrid, a vint-y-sis de setembre
pròxim passat de mil sis-cents vuytanta-quatre,
ab la qual avisa de com an anomenat en los càrrechs de llochtinent y capità general al excel·lentíssim senyor marquès de Leganés, com
de dita real carta és de véurer, la qual és assí cusida, signada de lletra B y del thenor següent:
«Ela rey.
Diputados. Haviendo nombrado al marqués de
Leganés para los cargos de mi lugartiniente y capitán general en esse Principado por la satisfacción que tengo de su persona y experiencias militares, y lo que espero atenderá a la conservación y
defensa de esta provincia con el zelo que ha mostrado en los puestos que ha tenido ocasión en ella,
he querido avisaros y encargaros, como lo hago, le
asistáis, respetéis y obedezcáis en todo lo que fuere
de mi servicio y conviniere al beneficio y seguridad de esse Principado, como es razón y confío de
vuestra innata fidelidad lo executaréis, y que le
admitiréis con la brevedad que pide el estado presente de las cosas al juramento que ha de prestar
en la forma acostumbrada para el exercicio de
dichos cargos, como lo havéis hecho // 133r // en
otras ocasiones, sin embargo de lo que disponen las
constituciones, usos y costumbres de esse Principado, mientras los negocios universales de la monarquía y otros justos reparos que se offrezen permitan, como lo deseo, que yo pueda favorezeros con
mi real presencia y jurar dichas constituciones,
usos y costumbres. Dada en Madrid, a XXVI de
septiembre MDCLXXXIIII. Yo, el rey.
Petrus Preses. Don Franciscus Izquierdo de Berbegal, secretarius. Vidit don Petrus Villacampa,
regens. Vidit don Joannes Baptista Pastor, regens. Vidit Calatayut. Vidit, don Josephus Rull,
regens.»
En aquest mateix die, obtinguda primer hora
per medi del síndich del General per a las set de
la nit, són anats ab embaxadas, per part de ses
senyories, los senyors don Carlos de Llupià y
don Francisco Sans y Puig, donant-li la benvinguda del exèrcit, y que disposat lo die y hora
que fos servit de jurar en lo càrech de llochtinent general, que ses senyories assitirien al dit
jurament, per son síndich, com és acostumat. Y
al cap de un rato són tornats los dits senyors
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
132v i 133r del trienni 1683-1686.
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embaxadors en lo consistori de ses senyories y
han fet relació que sa excel·lència havia feta
molta estimació de la atenció de ses senyories,
havent-los rebut ab molta demonstració de agasajo, y en orde a assenyalar die y hora per al jurament los ha dit que lo die de demà, dijous, tindria la ciutat Consell de Cent per al dit effecte y
havisarie a ses senyories.
Dijous, a V. En aquest die és tornat en lo consistori de ses senyories lo // 133v // il·lustre senyor
deputat militar.
En aquest mateix die ha fet relació a ses senyories lo síndich del General com lo die de ahir se
ere conferit ab lo general de las galeras de Nàpols ab orde de qui estan totas las demés esquadras que·s troban en lo moll de la present ciutat
per orde de ses senyories, y li havia representat
lo prejudici tan gran que seguian a la Generalitat de que los negociants y moros de ditas galeras venguessen públicament robas y mercaderias parant tenda fora de dit moll, sens pagar los
dits drets, lo que no volia permetrer sa magestat, Déu lo guarde, com podia lo dit senyor general manà véurer ab la còpia que lo dit li à entregat de dits reals ordes. La qual llegí tota,
suplicant de part de ses senyories fos servit manar se llevassen las ditas tendas y no permetés
que en havant se’n posassen, que a més de ser
exa la voluntat de sa magestat ne rebrien mercè.
A què respongué dit senyor general que serviria
a ses senyories ab grandíssim gust, manant a las
galeras de sa esquadra que en ninguna manera
parassen tendas, ni a las demés esquadras, o deportaria a sos governadors, fent-los ostensió
dels reals despaigs que lo dit síndich li ha entregat.
En aquest die, constituhit perçonalment en lo
consistori de ses senyories lo doctor Rafel Lampilles, ha referit com se era ocasió de no haver
acudit al consistori ab la puntualitat que devie
lo die de ahir. Ere estat la causa lo ser despertat
y ésser-se descuydats los criats de sa casa de dirli que lo avien havisat de part de ses senyories, y
la equivocació que havia aprés ab los recados. Y
que ja ere vingut a la una hora passat lo mitgdie
y que perdonassen ses senyories, que ere estat
per lo no haver vingut ab aquella puntualitat
que devie.
En aquest mateix die a las sinch oras de la tarda
ha prestat son jurament en lo càrrech de llochtinent y capità // 134v // de sa magestat, Déu lo
guarde, lo excel·lentíssim marquès de Leganés
en la Seu de la present ciutat, com és acostumat.
Assistí en lo dit jurament lo síndich del General
en virtut de ses senyories presa lo die present,
fent las protestas ordinàrias y extrahordinarias

[ 1684 ]
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que són assí cusidas, signadas de lletras D et E.
Rebé lo acte de dit jurament y protestas Balthazar Oriol y Marcer, scrivà de manament.
En aquest mateix die ha fet relació en lo consistori de ses senyories lo síndich del General com
se ere conferit ab lo general de las galeras de
Nàpols per a dir-li de part de ses senyories que
los negociants y moros de las galeras, no obstant la representació ere estada feta a sa excel·lència de part de ses senyories per evitar no
parassen tendas y venguessen mercaderias sens
manifestar ni pagar los drets de la Generalitat,
paraven ditas tendas y venien ditas mercaderias,
y que serie forçós a ses senyories sinó se evitave
est dany passar a fer la demostració a que li obligan los capítols de Cort. E lo dit governador ha
fet de resposta que fessen ses senyories lo que
fossen servits, que ell ja havie donat los ordes
necessaris, y que los governadors de las demés
esquadras lo havian respost que tenian ordes en
contrari de sa magestat, y que havent-los demanats a dits governadors no·ls y havian encara entregats.
Divendres, a VI. En aquest die, obtinguda hora
per medi del síndich del General, primer hora
per a las sinch de la tarde, són anats ses senyories consistorialment, ab verguers ab masas altas, acompanyats de molts officials del General y
present casa de la Deputació, anant ab cotxes, a
visitar lo excel·lentíssim senyor marquès // 134v
// de Leganés, lloctinent y capità general de sa
magestat, Déu lo guarde, en lo present Principat, com era acostumat ab tots los demés excel·lentíssims senyors lloctinents lo die després
de haver prestat son jurament. Foren rebuts de
sa excel·lència fora la porta a hon donave las audièncias. Y després de haver-li donat ses senyories la enorabona prengué la paraula lo senyor
deputat ecclessiàstich. Respongué sa excel·lència ab molta demostració de agrahiment y se
despediren y los acompanyà dos pessas més enllà de hont donave las audiencias, y ses senyories
se’n tornaren en la present casa de la Deputació
ab lo mateix modo y forma que eren anats.
Dilluns, a VIII. En aquest die ha fet relació lo
síndich del General de orde de ses senyories se
ere conferit ab lo governador y vehedor de las
galeras de Espanya que·s trobaven en lo moll de
la present ciutat per dir-li, de part dels molt
il·lustre consistori, que en ditas galeras se trobaven alguns forçats que havien acabat lo temps
de sa condena, y que se servís manar que se entregassen. A què dit governador y vehedor respongué que no entenian restituhir ningun forçat per trobar-se lo decret de sa magestat, que
Déu guarde, a que manava no se entregàs ningun forçat fins a la fi de la campanya, y que axò
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se entenia al ivernadero, y altrament per tenir
molta falta de xurma, per haver-se de armar las
galeras novas que·s troban // 135r // en la Drassana.
E poch aprés s’és conferit dit síndich en la galera capitana de Cerdenya de orde de ses senyories a aportar altre recado al governador a ditas
galeras, per a dir-li de part del molt il·lustre consistori que en ditas galeras se trobaven alguns
forçats que havien acabat lo temps de sa condena, en què se servís manar se entregassen. A què
dit governador respongué que voldria poder
donar gust a ses senyories, perquè no podia entregar ningun forçat per no trobar-se general de
ditas galeras, y axí mateix estar sens xurma per a
poder navegar, que essén en Gènova hagueren
de prestar-li vuyt o deu esclaus per poder passar
a estos mars, y majorment no tenir los llibres
originals de a hont són entrats los dits forçats,
per haver restat aquells en la ciutat de Càllir.
En aquest mateix die, a las quatre de la tarda,
vingué en la present casa de la Deputació y consistori de ses senyories lo excel·lentíssim senyor
duch y príncep de Bournonville a despedir-se de
ses senyories. És estat rebut en la mateixa forma
que los excel·lentíssims senyors grandes de Espanya, fins al replà de la escala, per los magnífichs assessors, per los demés officials de la present casa fins al sol devall de ella, y al cap de la
escala lo aguardaven los senyors oÿdors militar y
real, ab verguers ab massas altas. Y arribat, se
posà a sa excel·lència al mitx de dits senyors oÿdors, y junts se’n entraren en la capella petita de
la present casa, que estave molt ben adornada.
Feren oració, y poc aprés se alçaren encaminant-se per lo terraplè dels tarongers a la Sala
dels Reys, a hont aguardaven los demés senyors
consistorials. Acompanyaven los magnífichs assessors y advocat fiscal, anant devant de las massas, y los demés officials del General detras de sa
excel·lència y dits senyors oÿdors. Y arribats a la
porta de dita Sala dels Reys se incorporà ab los
demés consistorials, posant-se // 135v // sa excel·lència a mà dreta del senyor deputat ecclessiàstich, anant los demés per son orde. Y se encaminaren a la sala del consistori, fent entrar
primer a las portas a sa excel·lència ab moltas
cortesies, asentant-lo sota lo doser en esta forma, havent posada una cadira de vellut més, ço
és, lo senyor duch a la cadira del mitg, tenint a
mà dreta lo senyor deputat ecclessiàstich, deputat real y oÿdor militar y oÿdor ecclessiàstich y
ohidor real, que és la forma que observan los senyors deputats en la capella y en qualsevol altre
que hajen de estar tres a cada part, tenint algun
personatge al mitg. Y després de haver conversat un rato se despediren de sa excel·lència y
fonch acompanyat per tot lo consistori y demés

officials fins devant la capella petita de Sant Jordi, a hont lo vingueren a rébrer los senyors del
bras militar a qui anave fer visita.
En aquest mateix die, lo síndich del General,
per orde de ses senyories, se és conferit ab lo excel·lentísism senyor llochtinent y capità general,
y després de explicat de paraula li ha entregat un
paper per orde de ses senyories, ab inserta de altre que·s fa menció de dit paper, lo qual paper
entregat per dit síndich a excel·lència és assí cusit, signat de lletra A y del thenor següent:

Poch aprés tornà dit síndich y digué dit excel·lentíssim senyor llochtinent y capità general
havia fet de resposta que en quant a la prohibició de las paradas de las mercaderias de las galeras aconsolaria a ses senyories en lo que serie de
justícia, en quant a la asistència per tràurer los
forçats de las galeras que·s troban en lo moll enviarian un recado als senyors governadors per
ser molt justa la demanda de ses senyories.
136v

«Excel·lentíssima senyor.
Los deputats y oÿdors de comptes del General
de Cathalunya, regonexent los danys tant considerables que resultan als drets de la Generalitat
quant las esquadras de las galeras de sa magestat, que Déu guarde, arriban en lo moll de la
present ciutat, de que los patrons y moros de
aquellas paren tendas y venen robes y mercaderies sens manifestar aquellas ni pagar los dits
drets, posan en la consideració de vostra excel·lència las repetidas diligèncias fetes per sos
antecessors ab lo sereníssim senyor rey don
Phelip Tercer de Aragó y Quart de Castella, //
136r // pare de sa magestat, que gloria aje, y sereníssima reyna trobant-se general governadora, de què resulta los reals ordes, còpia dels
quals posan en mà de vostra excel·lència, per al
reparo de dits danys. E com se tinga intelligencia que las galeras que se troban vuy en lo dit
moll aportan moltas y differents mercaderies
subjectes a pagar los dits drets, y la dita Generalitat importe lo gasto tant exorbitant de sustentar un tersio y per altra part la Bolla de Barcelona sens arrendar, havent de córrer la administració per medi dels officials destinats per dit
ministeri, per so suplican a vostra excel·lència
sie servit, en execució de dits reals ordes, no donar lloch a que se paren públicament las ditas
tendas sens manifestar las ditas robas, a effecte
de pagar los dits drets y de donar orde al governador de la plaça per a que lo capità, officials y
soldats que se troben de guarda en la porta del
Mar y fora de ella, en lo dit moll, donen tota la
asistència, favor y ajuda que per esta rahó los
demanaran y hauran menester los dits officials
de General y Bolla y altres que los dits deputats
enviaran en lo dit Portal de Mar per a evitar
aquest abús, que a més de ésser est fet en observansa de las generals constitucions de Catalunya
y la real voluntat de sa magestat, los deputats ho
rebran a mercè particular de vostra excel·lència.»

a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
135v i 136r del trienni 1683-1686.
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Dimars, a X. En aquest die lo doctor en medicina Jaume Fontana, constituhit personalment en
lo consistori de ses senyories, mitjensant jurament, ha fet relació com Joan Pau Mitjà, mercader, obtenint lo offici de albaraner del General,
ha estat indispost y impossibilitat de poder servir lo dit offici des de tretse juliol proppassat fins
a vint-y-set setembre també proppassat.
Divendres, a XIII. En aquest die lo reverent doctor Joan Tollenda, de la parroquial iglésia de
Nostra Senyora del Pi, obtenint en la capella de
Sant Esteve en la Seu de Barcelona instituhida,
y constituhit personalment en lo consistori de
ses senyories ab la forma acostumada, de que
havent fetas las diligencias en sercar los actes de
la original creació de aquell censal y proprietat
cent sexanta-quatre lliures, un sou y tres, penció
cent trenta-hun sou y tres, en què fou extret en
la extracció per los antecessors de ses senyories
fetas en lo juliol de mil sis-cents vuytanta-tres,
no ha pogut trobar aquells.
En aquest mateix die me han ordenat ses senyories a mi, scrivà major del General, cusís en lo
present dietari una súplica los és estada //137r //
presentada per part de Erasma de Lana y Fontanet, racional de la present casa, y en lo dit nom
vehedor y comptador de la gent de guerra y tercio del General, la qual és assí cusida, signada de
número 4 y del thenor següent:
«Molta il·lustre senyor.
Per occassió que a Erasme de Lana y Fontanet,
racional de la present casa, y en dit nom vehedor del tercio y llevas de gent de guerra que
vostra senyoria llevanta en servey de sa magestat, que Déu guarde, en jornada de setse de
maig pròxim passat, sobrevingué una indisposició per rahó de la qual se trobava despedit per
poder anar personalment als llochs y puestos a
hont a las horas se trobava dit tercio, anomenà
en son lloch en ajudant eo subrrogat a Pau Corbera y Palau, ciutedà honrrat de Barcelona, com
de dita nominació apar en lo dietari corrent en
dita jornada de setse de dit mes de maig. Y com,
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
136v i 137r del trienni 1683-1686.
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molt il·lustre senyor, encara vuy en dia lo suplicant li continue la matexa indisposició, per rahó
de la qual actualment està prenent medicinas, y
novament hage caygut malalt lo dit Pau Corbera y Palau, de tal manera que·s troba impossibilitat de poder continuar en lo exercici de ajudant eo subrrogat de vehedor, per tant, ab las
mateixas salvetats per lo suplicant fetas, ab suplicacions per ella a vostra senyoria presentadas
en jornadas de vint-y-dos de abril, i·s pose de
mans del present y corrent any, y no sens aquellas ni en altre manera, anomena per lo ajudant
eo subrrogat a Honofre Orriols, notari causídich de la ciutat de Gerona, suplicant a vostra
senyorie sie del servey de vostra senyoria aprobar la dita nominació y juntament manar que la
present suplicació sie cusida en dietari, lo que
espera de la rectitut del ànimo de vostra senyoria. Officio, et cetera. Altissimus et cetera.»
137v

En aquest mateix die ha fet relació lo síndich del
General com per orde de ses senyories se ere
conferit ab lo excel·lentíssim senyor llochtinent
y capità general per a representar-li que Pere
Brió, sargento retirat del tercio del General y
present casa de la Deputació, era estat condempnat per delictes comesos a servir quatre
anys en lo fort de Brufol, dit de Monjuhich, de
la plaça de Gerona, no haurie volgut admétrer
al dit Pere Brió sens orde especial de vostra excel·lència, suplicant a sa excel·lència fos servit
donar los ordes convenients a dit governador
per la dita admissió. Y que sa excel·lència li havia
fet de resposta que donarie los dits ordes y per
dit effecte que·s vés ab lo secretari. E així mateix
ha fet relació com havie representat a sa excel·lència de que los mercaders y moros de las
galeras continuaven en parar tendas en lo moll
de la present ciutat, venent robas y mercaderias
subjectes a pagar los drets al General sens manifestar ni pagar los dits drets, y que sa excel·lència li havie fet de resposta se informarie, com se
ere acostumat, altra vegada.
E així mateix, à fet relació com havie preguntat
a sa excel·lència de que los governadors de las
galeras recusaven posar en llibertat los forçats
que havien acabat lo temps de sa penitència, y
que li havie respost que ja tenie enviat lo recaudo a dits governadors per a que entregassen a
dits forçats, y que creye los entregarien.
Disapte, a XIIII. En aquest die ha fet relació a ses
senyories lo síndich del General com per orde
del molt il·lustre consistori se han conferit los
senyors governadors de las esquadras de Espanya y Cerdenya // 138r // dihent que lo excel·lentíssim senyor llochtinent y capità general
havia fet enténdrer a ses senyories havia enviat
recado a dits governadors per a que entregassen
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los forçats que havian acabat lo temps de sa penitència, a que respongueren dits governadors
no havien tingut recado de sa excel·lència, y que
ells en ninguna manera podien entregar ningun
forçat que no fos ab exprés orde de sa magestat.
E més, digué lo governador de la esquadra de
Espanya, que si altre vegada enviavan ses senyories altre recado fos en scrits, per a poder-lo reportar a sa magestat.
En aquest mateix die ha fet relació lo síndich del
General com per orde de ses senyories se ere
conferit ab lo excel·lentíssim llochtinent y capità general per a representar-li que ses senyories se trobaven en contínuas instancias per a
que fos donat llibertat als forçats que·s trobavan
haver acabat lo temps de sa penitència, y inseguint lo recado que sa excel·lència havia reportat en diada de ahir a dit síndich se era conferit
ab los dits senyors governadors de ditas esquadras de Espanya y Cerdenya per a que se li entregassen los forçats, y dits governadors havian
respost no tenir ningun orde de sa excel·lència
per a que se entregassen, que sens exprés orde
de sa magestat no n’entregarian ningun. Y que
respongué sa excel·lència tornaria enviar segon
recado, y que lo síndich se conferís ab ell lo die
de diumenge pròxim vinent per a la resposta.
Dilluns, a XVI. En aquest die, constituhit personalment en lo consistori // 138v // de ses senyories, lo doctor en medicina Pal·ladi Juncar, mitjensant lo jurament, ha fet relació de com la
indisposició y atxaques que pateix Joseph de
Olzina, regent los llibres de Manifests de la Bolla, continua de la manera que li impedeixi la
servitut de son offici.
Dimars, a XVII. En aquest die, constituhit personalment en lo consistori de ses senyories, lo reverent doctor Joan Vallès, prevere, en la Seu de
Barcelona beneficiat, com a síndich y procurador del molt il·lustre Capítol de dita Seu, consta
de sa procura en poder de Macià Marçal, notari
de Barcelona, y de dit Capítol, als vint de setembre mil sis-cents vuytanta, de la qual ha fet
ocular ostensió, à jurat com havent fet las degudas diligèncias en cercar los actes de las originals
creacions dels censals dels que devallan aquells
dos censals, lo un de preu cent sinquanta-sinch
lliuras, quatre sous y tres, y lo altre de preu cent
sinquanta-sinch lliuras, quatre sous, no ha pogut trobar los dits actes. Y així mateix à jurat
junt amb Benet Sastre, flaquer, com ha procurador del hospital general, consta de sa procura ab
acte rebut en poder del deputat Jaume Corber,
notari públich de Barcelona, als trenta de dezembre mil sis-cents vuiytanta-hu, de la qual axí
mateix à fet ocular ostensió, com havent fet las
degudas diligèncias per sercar los actes de la ori-

ginal creació de aquell censal de preu quatrecentas noranta lliuras no ha pogut trobar los
dits actes, los quals censals foren extrets per los
antecessors de ses senyories feta al primer de juliol de mil sis-cents vuitanta-tres.
Dimecres, a XVIII. En aquest die és vingut en la
present casa de la Deputació, // 139r // a les tres
de la tarde, lo excel·lentíssim senyor duch de
Tursis, a tornar la visita y despedir-se de ses senyories. Foren fetas ab sa excel·lència las matexas cortesias y serimònias que·s feren ab lo excel·lentíssim senyor duch de Bournonville, que
són continuadas en lo dietari present en jornada
de nou del corrent.
Dijous, a XVIIII. En aquest die, constituhit personalment en lo consistori de ses senyories, mitjensant jurament, lo doctor en medicina Francisco Boneu à fet relació a ses senyories com
Emanuel Rossell, receptor de las averias, estava
desganat ab una llaga en lo peu, que li inpideix
lo poder exercir lo dit offici.

ses senyories Erasma de Lana y Fontanet, racional del General y present casa de la Deputació, a
effecte de fer encantar la Bolla del present Principat que no són arrendadas. Y ha fet relació
que en la Bolla de Tortosa ha trobat que ha offert dos mil y sinquanta lliuras per quiscun any
lo reverent Francesch Canuda, prebere, ab dos
centes lliures de axaus per una vegada tantsolament. E ses senyories, attesa la dita relació, han
fet arrendament dels drets de plom, sagell de
cera de la dita Bolla de Tortosa al dit reverent
Francesch Canuda, prevere, per temps de dos
anys, que han comensat contar lo primer die del
mes de juliol pròxim passat y finiran lo darrer
die del mes de juny del any mil sis-cents vuitanta-sis, per lo dit preu de dos mil sinquanta lliures per quiscun ay, ab ditas dos-centes lliures de
axaus per una vegada tantsolament.

En aquest mateix die me han ordenat ses senyories a mi, scrivà major del General, cusís en lo
present dietari tres relacions del magnífich racional del General y present casa de la Deputació: la una acerca de aquell censal, penció vuytcentas lliuras, pagador als dos de setembre, que
sortejaren los administradors dels aniversaris
comuns de la Seu de Barcelona en la extracció
de censals del juliol mis sis-cents vuytanta-tres,
//139v // la qual és signada de número 1; la altre,
acerca de aquell altre censal, de pensió sinch mil
vuyt-centes quaranta-una lliura, pagador al primer de janer, que sortejà la Pia Almoina de la
dita Seu en la dita extracció, la qual és signada
de número 2, y la altre acerca de aquell altre
censal, de pensió noranta-set lliuras, pagadoras
al vint-y-hu de juliol, que sortejaren los administradors de la charitat de la dita Seu en la dita
extracció de censals, la qual és signada de número 3.

En aquest mateix die ha fet relació lo síndich del
General de Catalunya com, per orde de ses senyories, se ere conferit ab lo excel·lentíssim
llochtinent y capità general en jornada de setsea
// 140r // del corrent per la resposta del recado
havia aportat lo dit síndich a sa excel·lència en
diada de catorse del present mes, al qual recado
respongué sa excel·lència se acudiria al excel·lentísism senyor marquès de Cogulludo, que donaria las ordes convenients per trobar-se comendant de ditas esquadras per a que se entregassen
los forçats que·s topaven en las dos esquadras de
Espanya y Cerdenya, per aver-li ja enviat un recado fent-li compéndrer la petició demanaven
ses senyories. Y que quant lo excel·lentíssim senyor marquès ne donàs orde que se entregassen
que lo dit síndich acudís a ell, que manaria donar
las asistèncias que deven donar en semblants
ocasions. Y com aprés se era conferit lo dit síndich ab lo excel·lentíssim senyor marquès de
Cogolludo representant-li de part de ses senyories que en las dos esquadras de las galeras de Espanya y Cerdenya se trobavan alguns forçats que
havian acabat lo temps de sa penitència y que se
recusave entregar aquells, per lo que suplicaven
a sa excelencia fos servit manar se’ls donàs llibertat, al qual recado respongué «enviaría a llamar
a los officiales qué razón tenían para no entregar
los forçados, y que bolviesse el dicho síndico el día
siguiente por la respuesta». Y com en jornada de
devuyt del corrent, essent-se conferit per orde
de ses senyories ab lo excel·lentíssim senyor
marquès de Cogulludo, per a que se dignàs respóndrer al recado havia aportat en nom de ses
senyories, y havia respost que los governadors
de las esquadras de Espanya y Cerdenya havian
respost que ells no tenian autoritat de poder donar llibertat a ningun forçat que no fos ab decret

Divendres, a XX. En aquest die és baxat en la
casa del General de la present ciutat per orde de

a. a continuació tres relacions transcrites a l’Apèndix 4, pàgs.
1647-1648.

En aquest mateix die lo reverent micer Benet
Dro, prevere, deputat local del General de la
ciutat de Gerona, à fet relació a ses senyories
com havent convocat lo magnífich doctor Joseph Moret, assessor de dita deputació local per
affers de la Generalitat, li havie fet de resposta
que tenie renunciat lo dit puesto de assessor en
poder de Isidro Vila, notari de dita ciutat de
Gerona, y que no volie tenir més lo dit offici,
com en effecte està vuy patrocinant la causa de
Gayetano Fratasi contra lo procurador fiscal del
General.
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especial de sa magestat, que Déu guarde, per
trobar-se en estat de no tenir xurma per a poder
obehir los ordes de sa magestat de passar a Italia
si se entregaven aquells. Y com en jornada de denou de dit, per orde de ses senyories se era conferit ab // 140v // lo excel·lentíssim senyor llochtinent y capità general per a representar com lo
excel·lentíssim marquès de Cogulludo los havia
fet enténdrer que los governadors de la esquadra
de Espanya y Cerdenya no volian entregar los
forçats per las rahons dalt en altre recado refferidas, y a vista de la recusació, suplicavan a sa excel·lència se dignàs donar-los totas asistència per
a poder fer represalias en la conformitat que
sempre se era acostumat fer. Al qual recado respongué donaria la acistència que ses senyories
demanaven en cas se recusàs. E com poch aprés
se ere conferit per orde de ses senyories ab lo dit
excel·lentíssim llochtinent y capità general, suplicant se servís manar donar la acistència que en
semblants ocasions se era donada per a fer represàlias, per a tenir ses senyories repetidas instancias per la part dels forsats que no podian escusar en repetir a sa excel·lència donàs ditas
asistèncias, al qual recado respongué enviaria un
recado a don Miguel de Cortiada, regent la Real
Cancellaria en lo present Principat, y del que resoldria participaria a ses senyories. E com lo mateix die li havie dit lo senyor don Miquel de Cortiada, regent la Real Cancellaria, degués a ses
senyories que li havie dit lo excel·lentíssim llochtinent y capità general, que si per tot lo die no
entregaven los forsats donàs las asistencias que
demanaven ses senyories, e per ocasió de haver
executat los governadors de las galeras de Espanya y Cerdenya lo donar la llibertat als forsats
de ditas galeras ab asistència del alguazil Pastor
havia fet represèlias de deu moros, ço és, quatre
de las galeras de Espanya y sis de Cerdenya, que
ab un que estave pres en la present casa són
onze.a
141r

Dimars, a XXIIII. En aquest die me han ordenat
ses senyories a mi, scrivà major del General, cusís en lo present dietari dos relacions del magnífichs racional del general y present casa de la
Deputació: la una acerca de aquell censal, penció cent sous, pagadors al deset de octubre, que
sortejà la reverent abadessa y convent del monestir de Pedralbes en la extracció de censals per
los antecessors de ses senyories feta al primer de
juliol mil sis-cents vuytanta-tres, la qual és signada de lletra A, y la altre acerca de aquell censal, pensió dos-cents sous, pagadors al primer
de abril, que sortejà lo obtenint lo personat sots
invocació de Nostra Senyora del Roser de la vila
de Xerta en la dita extracció de censals per los
a. a continuació dues relacions transcrites a l’Apèndix 4,
pàgs. 1649-1650.

738

antecessors de ses senyories feta en dita jornada
del primer de juliol pròxim passat de mil siscents vuytanta-tres, la qual és signada de lletra
B.
En aquest mateix die, constituhit personalment
en lo consistori de ses senyories Joseph Quintana, exactor del General, ha // 141v // fet relació
com en execució del que ses senyories li havian
ordenat, se era conferit ab fra Rafel de Nadal,
dispenser de Ripoll, del orde de Sant Benet, visitador que fou del General de Catalunya, entre
altres, de la visita del trieni 1665, feta en 1668,
y li ha significat com en virtut de deliberació per
ses senyories presa en jornada de dotse de setembre pròxim passat, al parer dels magnífichs
assessors ordinaris del General y present casa de
la Deputació, continuat al peu de una súplica a
ses senyories presentada per lo procurador fiscal
de dit General, estave continuat ell y sos companys visitadors insolidum en lo llibre de Vàlues
com a debitor al General en la quantitat de trescentas y una lliura, nou sous y quatre, per haver
deliberat aquells officials de dita visita y General
contra la litteral forma donada per sa magestat
ab son real decret fet als catorse de juliol mil siscents sexanta-vuit, ab lo qual dona forma al gasto de las visitas fahedoras, y de com en la present ciutat no·s trobave ningun altre visitador
de la visita de dit trienni per poder fer la matexa
y semblant notificació. Y que lo dit fra Rafel de
Nadal li havia respost que·s conferirie ab ses senyories per a véurer lo que se havia de fer.
Axí mateix, ha fet relació com se era conferit ab
don Joseph de Ferrer y lo doctor en medicina
Gabriel Cols, visitadors de la visita del trienni
1668, feta en lo de 1671, y los havia notificat
com eran continuats in solidum y los demés
companys de dita visita debitors en lo llibre de
Vàlues en la quantitat de sinch centas vint-y-sis
lliures, vuyt sous, per las matexas rahons dels
sobredits visitadors de dit trienni 1665; y que
los demés visitadors de dit trienni 1668 no·s
trobaven en la present ciutat y altres morts per
//142r // poder fer la semblant notificació, y que
los dits don Joseph Ferrer y doctor Gabriel Cols
li havien fet de resposta que pendrian còpia de
la sobredita deliberació y procurarian donar satisfacció.
Així mateix, ha fet relació com se era conferit ab
fra Joseph Bover, abat de Gerri, visitador que
fou de la visita del trienni 1671, feta en lo de
1674, y li havia notificat com se trobave continuat debitor en lo dit llibre de Vàlues en la
quantitat de sinch-centas y setanta-vuyt lliures,
diset sous y tres, ab los demés consistorials de
dita visita insolidum per las matexas rahons que
los demés dalt dits visitadors. A què havie res-

post dit fra Joseph Bover que procuraria véurerse ab los demés companys y que tornaria resposta a ses senyories, y que de dit trienni no se trobave en la present ciutat altre visitador a qui
poder fer semblant notificació.
Així mateix ha fet relació com se era conferit ab
fra Anton de Planella, abat de Banyolas, ab lo
doctor y canonge Francisco Ferrer, ab lo doctor
y canonge Pere Bonet Axer, ab Joan Móra,
donzell, ab lo doctor en medicina Pal·ladi Juncar y ab Jaume Texidor, mercader, visitadors
que foren en la visita del trienni 1674, feta en lo
any 1677, y los havie notificat com se trobaven
debitors en lo llibre de Vàlues en la quantitat de
mil sinch-centas sinquanta lliures, sinch diners,
insolidum per las mateixas rahons que los demés
dalt dits visitadors. Y que li havian fet de resposta que se ajuntarian per a respóndrer y que farian tot lo que seria de rahó y justícia.
Axí mateix ha fet relació com se era conferit ab
Ramon // 142v // de Castelló, donzell, visitador
que fou de la visita del trienni 1677, feta en lo
any 1680, y li havie notificat com trobave continuat debitor en lo llibre de Vàlues en la quantitat de la visita vuyt-centas noranta-quatre lliures, nou sous y tres, insolidum ab los demés sos
companys per las causas y rahons dels dalt dits
visitadors de las sobreditas visitas. Y que li havia
fet de resposta que parlaria ab sos companys y
donarian sartisfacció al que seria de rahó que no
havia trobat en la present ciutat altre visitador
de dit trienni 1677 per a poder fer la mateixa diligència.
Últimament ha fet relació com se era conferit
fra Joseph Bover, abat de Gerri, doctor y canonge Antich Sala y Codina, don Anton Sayol, canonge de Barcelona, Francisco de Oris, visitadors del trienni pròxim passat de 1680, los
havie notificat com se trobaven debitors en lo
llibre de Vàlues en la quantitat de mil quatrecentes catorse lliures, set sous y vuyt, in solidum
per las causas y rahons dels dalt dits vistadors de
las sobreditas visitas. Y que se havian fet de resposta cada hu de per si que se conferís ab los demés companys y que farian tot lo que seria.
Dimecres, a XXV. En aquest die, absent del consistori de ses senyories lo senyor oÿdor militar,
són anats ses senyories consistorialment, ab verguer ab las massas altas, acompanyats dels magnífichs assessors y demés officials de la present
casa, com és acostumat, a la mare //143r // de las
fonts per a regonéixer si se necessitave de fer
obras en aquellas, y ab lo mateix acompanyament són tornats en la present casa de la Deputació.
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Dijous, a XXVI. En aquest die me han ordenat
ses senyories a mi, scrivà major del General, cusís en lo present dietari duas condempnas auctènticas de dos forçats de las galeras de Sardenya, la una de Joseph Ferriols, condemnat per
sinch anys, y la altre de Isidro Porta y Bertran,
micalet condempnat per altres sinch anys, las
quals són signades de lletras B et C.
Divendres, a XXVII. En aquest die me han ordenat ses senyories a mi, scrivà major del General,
cusís en lo present dietari una carta que han rebuda de sa magestat, dada en Madrid, a denou
del corrent, la qual és signada de lletra A y del
thenor següent:
«Ela rey.
Diputados. Por vuestra carta de siete deste he entendido el affecto y promptitud con que dispusisteis
el admitir al marqués de Leganés para el juramento que prestó en los cargos de mi lugarteniente
y capitán general en essos Principado y condados, y
he querido responderos ha sido muy accepto en mi
estimación este servicio y os doy las gracias por él y
por la finesa que manifestáys, que es muy propria
de vuestras //143v // atenciones. Y la tendré en memoria para favorezeros. Dada en Madrid, a XIX
de octubre, MDCLXXXIII. Yo, el rey.
Don Hieronimus Villanueva, marchio de Villalva, protonotarius. Vidit don Joannis Baptista
Pastor, regens. Vidit Comes. Vidit Calatayud.
Vidit don Josephus Rull, secretarius.»
Disapte, a XXVIII. En aquest die ha fet relació lo
síndich del General de Catalunya com, per orde
de ses senyories, se era conferit ab don Emanuel
de Montamayor, vehedor de las galeras de Sardenya, per a que li restituís y entregàs los forçats
se havian acabat lo temps de sa penitència, executant los ordes tenia del excel·lentíssim senyor
llochtinent y capità general de sa magestat, Déu
lo guarde, en lo present Principat, com també
del excel·lentíssim marquès de Cogolludo, general de las galeras de Nàpols y regint las demés
esquadras se troban en lo moll de Barcelona, a
que respongué a dit recado, trobant-se official
del rey, nostre senyor, que Déu guarde, no li
podia mandar lo marquès de Cogolludo ni demés si no fos per orde expressa de sa magestat, y
que sens dit orde no volia entregar aquells.
E com aprés se és conferit lo dit síndich per
orde de ses senyories, ab assistència del alguasil
Gelabert, ab dit don Emmanuel Montamayor,
vehedor de ditas galeras, que en cas fos renitent
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
142v i 143r del trienni 1683-1686.
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a entregar los forsats fes aprehensió y represàlias
en la persona de dit vehedor. En lo mateix punt,
obehint los ordes de ses senyories, se capturà la
persona de dit vehedor. Y vehent-se capturat digué entregaria los forçats que constavan // 144r
// haurian acabat lo temps de sa penitència, com
en lo punt executà la paraula avia donada, entregant los forçats següents, ço és, deu cathalans, quatre aragonesos y dos mallorquins:

atque requisito Josepho Sauleda, secretario et scriba maiori Generalis Catalonie subrrogato, et
presentibus eciam Ludovico Aldarich et Gabrielle
Fontanet, presbiteris, in Sede Barchinone beneficiatis, ac Josepho Creus, scriptor Barchinone, pro
testibus, ad ista vocatis specialiter et assumptis
magnificus Josephus Costa, utriusque iuris doctor, fiscalis procurator Generalis Cathalonie, constitutus personaliter coram et ante presenciam admoduma //145r // Ludovici de Josa, archidiaconis
Beate Marie de Mari, et Petri Martiris Ferrer,
canonicorum Sedis Barchinone, elemosinorum
dicte Sedis, personaliter repertorum in clustris
dicta Sedis, qui dicto nomine eidem obtulit et presentavit et seu per me, dictum scribam maiorem,
obtulere et presentare publice, petiit et requisivit
quandam in scriptis papiri requisicionis scedulam thenoris sequentis: «Molt bé saben y ignorar
no poden vostres mercès, senyors don Lluís de
Josa y doctor Pere Màrtir Febrer, etcètera.» Inseratur copia. Cuius eidem tradidit et liberavit
quam accepit et penes se rettinuit quaquidem papiri requisicionis scedula sic ut predicitur oblata
et presentata. Illico dicti don Ludovicus de Josa et
doctor Petrus Martis Febrer, verbo respondendo,
dixerunt quod retinebant sibi terminus iuris ad
respondendum. De quibus ita per actis, dictis gestis atque secutis dictus doctor Josephus Costa, dicto nomine, petiit et requisivit fieri et tradi unum
et plura publicum seu publica instrumenta per
me dictum et infrascriptum scribam maiorem.
Qua fuerunt acta Barchinone sub anno, die,
mense et loco predictis presente me dito scriba
maiore et presentibus testibus predictis ad premissa vocatis specialiter et assumptis pro ut superius
continetur.»

Primo, Bernat Estret, natural del Vendrell, condempnat per deu anys.
Joseph Martines, natural de Batea, en Catalunya, condemnat per sinch anys.
Joseph Ferriols, natural de Sellent, en Catalunya, condempnat per sinch anys.
Jaume Domingo, natural de Valls, en Catalunya, condempnat per sinch anys.
Pere Blay Folch, natural de Garcia, en Catalunya, condemnat per tres anys.
Isidro Porta, natural de Fornells, en Catalunya,
condempnat per sinch anys.
Andreu Mossols, natural de Labranch, en Cathalunya, condemnat per sinch anys.
Joan Tobau, natural de Sant Jaume de Frontanyà, en Catalunya, condemnat per deu anys.
Joseph Alzinellas, natural de Castellfollit de
Llobregós, condemnat per tres anys.
Sebastià Serra, alias Pinya, natural de Inca, en
Mallorca, condemnat per sinch anys.
Miquel Bordoy, natural de Fonolica, en Mallorca, condempnat per deu anys.
Hiacinto Fernández, natural de la vila de Sant
Pere de Calandra, en Aragón, condempnat per
tres anys.
Pere Rodríguez, natural de Albalascent, Aragón, condempnat per quatre anys.
Anthoni Ros, natural de Monçón, en Aragón,
condemnat per tres anys.
Joseph Bayona, natural de Cascante, en Aragó,
condempnat per sis anys.
144v

Dimars, a XXXI. En aquest die me han ordenat
ses senyories a mi, scrivà major del General, cusís en lo present dietari una requesta presentada
instant lo procurador fiscal del General al molt
il·lustre senyor don Lluís de Josa, ardiaca de
Santa Maria del Mar, y Pere Màrtir Febrer, canonges de la Seu de Barcelona, vuy almoyners
de la almoyna de dita Seu, lo acte de la qual és
assí cusit, signat de lletra A y del thenor següent:

En aquest mateix die, vacant lo offici de donador de ploms del General per mort de Francesch Burguès, han fet ses senyories extracció
de dit offici en la forma acostumada en la Sala
dels Reys de la present casa, ab assistència dels
magnífichs assessors y advocat fiscal de la present casa y en presència de diferents testimonis,
ab multitut numerosa. Y és estat extret a sort de
rodolí mestre Francisco Boneu, doctor en Medicina.
145v

Novembre.

«Noverinta universi quod anno a Nativitate Domini millessimo sexcentessimo octuagessimo quarto, die vero martis, XXXI mensis octobris eiusdem
anni intitulata, presente et ad hec vocato, rogato

Divendres, a III . En aquest die, vacant lo offici
de scrivent ordinari de regent los comptes per
mort del senyor doctor y canonge, han feta extracció ses senyories de dit offici en la forma
acostumada, y fonch feta lo die de trenta-hu del
passat la del offici de donador de ploms. Y
fonch extret a sort de rodolí mossèn Romualdo

a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
144v i 145r del trienni 1683-1686.

a. a continuació dues condemnes i una requesta transcrites a
l’Apèndix 4, pàgs. 1651-1653.
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Escapa, ja receptor de la Bolla. Y havent-li fet
enténdrer per part de ses senyories la dita extracció, à fet de resposta que se aturave dos dies
per péndrer resolució si se restaria ab lo dit offici de receptor de la Bolla o si admetria lo de escrivent ordinari de regent los comptes en que
era estat extret.

de son color, guarnit ab botons y sinch balons
també de sa color, folrat de tela crua. Tot après
de la barca del patró Vicens Abram.
Ítem, sis palms de xamellot de Olanda, apresos
de casa de mestre Baptista Vila, sastre.
En aquest mateix die, havent fet avisar ses senyories per medi de Joseph Pelegrí, altre dels
verguers de ses senyories, a Romualdo Escapa,
receptor de la Bolla de la present ciutat, a effecte de que digués si admitia lo offici de scrivent
ordinari de regent los comptes en que ere estat
extret en jornada de 3 del corrent, y havent respost que per ocasió de trobar-se desganat no
podie venir en la present casa de ses senyories,
me han ordenat a mi, scrivà major del General,
me conferís en la casa de Romualdo Escapa per
a que digués si admitie o no lo dit offici de escrivent ordinari de regent los comptes. A que à
respost que no admitie aquell, y que podien ses
senyories passar a extracció de altres subjectes
en son lloch. Essent presents per testimonis
Joan de Ballaró, major, y Joan Baptista Fuster,
corredor de orella.

Dilluns, a VI. En aquest die, constituhit personalment en lo // 146r // consistori de ses senyories, Joseph Castelló, sastre, del lloch de Castellnou de las Alujas, archiprestat de Àger, com
a procurador de Gabriel Ramell, sabater, de la
vila de Cervera, bisbat de Çolsona, com a administrador de la causa pia fundada per Clara
Coch, com consta de la procura en poder de Jacintho Balsells, notari públich de dita vila de
Cervera, als 23 de octubre proppassat, com dit
notari de paraula li’n ha fet, en dit nom, ha jurat
en poder de ses senyories com à fet dit son principal les diligèncias degudas en sercar lo acte de
la original creació de hont devalla la part de censal de penció 240 sous y preu 300 lliures que
fonch extret en la extracció de censals feta per
los antecessors de ses senyories en lo any mil siscents vuytanta-dos, la qual part de censal dita
causa pia rebia sobre dit General lo primer de
octubre, no ha pogut trobar dit acte.
En aquest mateix die, trobant-se per represàlies,
entre altres, pres en la present casa de la Deputació, en un aposento de la sala de Sant Jordi, Joan
Rodríguez Munyós, official major de la vehedoria de las galeras de Espanya, per recusar lo governador de ditas galeras entregar los forçats
que havian complert lo temps de sa penitència,
conforme per generals consititucions està disposat, havent ses senyories tingut notícia que lo dit
Joan Rodríguez Munyós estave desganat y que
li havian administrat lo viàtich per medi de mi,
scrivà major del General, li an fet enténdrer
quant apesarats estaven ses senyories de sa desgana, y que si per son consuelo desitjave anarse’n a sa posada que se li darie permissió. A que
ha respost lo dit Rodríguez Munyós que estimave molt la mercè li feyan ses senyories, que si lo
metje aconsellave podia anar-se’n no dexarie de
acceptar la mersè que ses senyoreis li offerien.

Dimechres, a VIII. En aquest die an fet ses senyories extracció en la forma acostumada del
offici de escrivent ordinari de regent los comptes, vaccant per mort del doctor y canonge Joan
Costa, y per no haver acceptat Ramualdo Escapa, sortejà lo dit offici en jornada de tres del corrent. Y fou estret en sort de rodolí mossèn
Francesch Alaix.
147r

Dilluns, a XIII. En aquest die me han ordenat ses
senyories a mi, scrivà major del General, cusís y
continuàs en lo present dietari una real carta de
sa magestat, Déu lo guarde, dada en Madrid, a
22 de agost proppassat, y un real despaig ab què
se ha servit péndrer resolució a alguns punts li
foren representats per part del consistori de la
visita pròxim passada, de què fa menció en dita
real carta, com en aquella és de véurer, la qual és
assí cusida, signada de lletra A, y lo dit real despaig de lletra B, y del thenor següent:
«Ela Rey.

Dimars, a VII. En aquest die és baxat en la casa
del General de la present //146v // ciutat lo molt
il·lustre senyor oÿdor militar. S’és conferit en lo
aposento a hont fa la residència lo receptor dels
fraus de dit General per a véurer los fraus que·i
havie que deguessen continuar-se en lo present
dietari, y se han trobat los fraus baix scrits y següents:

Diputados. Haviéndome representado algunos
puntos el consistorio de los visitadores de essa Diputación y tomado en ellos resolución con despacho de la fecha de este, dirigido al duque de Bournonville, mi lugarteniente y capitán general en
esse Principado, he querido advertíroslo, ordenar
y mandaros, como lo hago, que en la parte que os
tocare executéis y cumpláis la dicha resolución en
la forma que estenderéis, que assí conviene a mi

Primo, vuyt gambetos de drap folrats de bayeta
de França de diferents colors, lo drap és premsat

a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
146v i 147r del trienni 1683-1686.
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//147v // servicio y procede de mi determinada voluntad. Dada en Madrid, a XXII de agosto,
MDCLXXXIIII. Yo, el rey.

Don Franciscus Izquierdo de Berbegal, secretarius. Vidit don Joseph Baptista Pastor, regens. Vidit Valero, regens. Vidit Calatayud, regens. Vidit don Joseph Rull, regens.»
«Loa duch y príncep de Bournonville, llochtinent y capità general.
Nobles y amats de la real magestat los deputats
y oÿdors de comptes de la casa de la Deputació
del General de Cathalunya, en Barcelona residints. Lo rey, nostre senyor, que Déu guarde, és
estat servit enviar-nos un real orde, firmat de sa
real mà y despachat en deguda forma de la Real
Cancellaria del Supremo Consell de Aragó, que
és del tenor següent: «El rey. Ilustre duque de
Bournonville, pariente, mi lugarteniente y capitán general. Haviendo visto lo que me informáis
en carta de siete de junio próximo passado y el papel que remitís de essa Real Audiencia cerca de
los puntos en que representaron los visitadores de
la Generalidad de esse Principado estava menoscabada la authoridad de su consistorio y la administración de la justicia, para que fuesse servido
de aplicar el remedio conveniente, he tomado sobre cada punto la resolución que se sigue.
En primer lugar. Representan los visitadores que
con real despacho de tres de junio de mil seiscientos setenta y sinco fui servido mandar que no se
admitiessen recursos por la Real Audiencia de las
sentencias dadas por ello, sino es en caso de nulidad o notoria injusticia, y que si dentro de treinta días de interpuesto el recurso no fuessen revocadas se procediesse a la ejecución como si no huviere
precedido el recurso. Pero que como esta real orden no comprendió las sentencias dadas antes della, se han quedado aquellas sin ejecución respecto
de no instarla el fiscal de la Diputación, por no
comparezer en la //148r // Real Audiencia y contravenir al capítulo primero de las Cortes del año
mil quinientos noventa y nueve. Y para remediar
este perjuicio proponen mande yo por real decreto
que todos los que han sido condenados por los visitadores y han recurrido a la Real Audiencia, si
dentro cierto término no están revocadas las sentencias o moderadas sean ejecutadas como si no
huviessen precedido los recursos.
Considerándose en este primer punto que muchos
de los condenados en estas causas havrán muerto y
que será preciso sean citados sus herederos y demás
que fueren interessados, y atendiendo a que el
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
147v i 148r del trienni 1683-1686.
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procurador fiscal de la visita, durante ella, y después de fenezida el síndico de la Deputación, no
tienen justo motivo para negarse la comparición
en la Real Audiencia, he resuelto encargar y
mandaros, como lo hago, déis las órdenes convenientes a los dos consistorios de diputados y visitadores para que en la parte que tocaren a cada
uno den orden al procurador fiscal de la visita, y
en su caso al síndico del General, comparescan en
la Real Audiencia a instar la declaración de los
recursos pendientes en ellas, para que dichas causas no se diffieran más por esta razón ni queden
sin ejecutarse las sentencias dadas por los visitadores justamente.
Lo segundo que representan los visitadores es el excesso que han concedido los diputados passados,
consumiendo grandes cantidades, que llegan a
tres mil libras, en remuneraciones, sin haverlas
consultado con los doctores de la Real Audiencia,
como está dispuesto en el capítulo veynte de las
Cortes del año mil quinientos sinquenta y tres,
alegando los diputados que la causa de no haver
pedido parezer sobre ellas a los ministros de la
Real Audiencia, conforme dicho capítulo de Corte, ha sido por haver prohibido yo, con real despacho de //148v // veinte y nueve de disiembre de mil
seiscientos y ochenta, que no puedan darle en negocios de las casas de la Diputación y ciudad de
Barcelona. Y respecto de estar exceptuados en el
mismo despacho los casos en que huviere de tratarse cosas de interés o conveniencia del real servicio,
y reputarse por tal distribución del dinero de la
Generalidad, me suplican los visitadores sea servido demandar que se execute lo dispuesto en el
capítulo de Corte mencionado, sin hazer novedad
alguna en quanto a la obligación de consultar los
diputados a los doctores de la Real Audiencia semejantes remuneraciones.
Sobre este segundo punto ha parezido deziros que
mi real intención no es que se comprehenda en la
orden de veinte y nueve de diziembre de mil seiscientos y ochenta el capítulo veinte de las cortes del
año mil quinientos sinquenta y tres que mira a la
precaución con que se han de sar estas remuneraciones, y assí estaréis advertido dello y lo prevendréis a los diputados y a los visitadores. Y quando
se ofreciere haver de pedir parezer los diputados a
los ministros de essa Real Audiencia sobre semejantes remuneraciones, les daréis licencia para
que les aconsejen en estos casos.
Lo tercero que piden los visitadores es que yo sea
servido conceder a ellos solos la facultad de proponer personas para los lugares vacantes en las bolsas de los officios de la visita, respecto de que por
tener la misma facultad los diputados resultan
emulaciones y es contra la authoridad del consistorio de los visitadores y libertad de la justicia.

En este punto tercero a parezido que no se innove
cosa alguna en lo que por real orden de primero
de agosto de mil seiscientos sesenta y cinco está dispuesto, de que así los diputados como los visitadores propongan aparte dos personas para cada lugar que vacare de los officios de la visita. //149r //
Y así se lo diréis a los visitadores, assegurándoles
que atenderé a los que ellos me propusieren para
la insaculación, como lo he hecho hasta aquí en las
vacantes que se han ofrezido.
En quarto lugar representan los visitadores que es
corto el salario de trescientas libras señalado al
procurador firscal de la visita, por cuya causa no
suelen azetar el officio algunos que sortean en él, y
proponen se le dé un ayudante con salario competente, para que, llevando entre los dos el trabajo,
cumplan mejor con su obligación.
Assí mismo dizen los visitadores que no es suficiente el salario de tres cientas libras que ellos y sus assesores tienen señalado por real orden de treze de julio del año mil seiscientos sesenta y ocho para poder
residir en Barcelona nueve meses quando sortean
en dichos oficios los de fuera della, por lo que suplican mandar se aumenten dichos salarios.
A lo referido, añaden los visitadores que tampoco
se les libró cantidad alguna este año quando se hizieron luminarias por la victoria contra el turco
en el socorro de Viena, siendo así que hasta el menor de los oficiales de la Diputación se dio propina para esta función, y que lo mismo sucede en los
lutos o vestuarios, y todo dizen redundar en desestimación de su consistorio.
Sobre este capítulo quarto y siguientes ha parezido
deziros se ha tenido presente el real despacho citado, de treze de julio de mil seiscientos sesenta y
ocho. Empero, se atendió a las ocupaciones que tienen los visitadores y los demás officiales, señalando más salario a los que substanciavan los processos y a los ayudantes de assessor y abogado fiscal.
También se dio salario proporsionado, con lo qual
viene a ser menor el trabajo de los acessores, abogado fiscal y procurador fiscal. Pero en lo tocante
a las luminarias, lutos o vestuarios, respecto de
considerarse quedando los visitadores con algun
menoscabo en lo que representan, he resuelto que
en adelante siempre que se ofresca haver de hazerse semejantes demostraciones, se de a los visitadores y officiales de la visita y cada uno dellos la //
149v // mitad de lo que se da a los visitadores y officiales de la Diputación respectivamente, conforme el grado y preeminencia de sus oficios, para
cuyo cumplimiento deréis la orden necessaria a los
diputados.
Últimamente, me han representado los visitadores que los diputados siempre que han de solicitar
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algun real decreto en materias de la visita
aguardan a instarle quando no pueden contradezirlo los visitadores, y por esto me suplican que
en semejantes casos remita el tomar resolución en
tiempo que los visitadores puedan informar lo que
se ofreciere.
En este último punto pareze que respecto de ser limitado el tiempo de la visita no es fázil que sean
oýdos los visitadores antes de tomar yo resolución
en semejantes representaciones de los diputados,
pero les diréis a los visitadores que mientras duraren los nueve meses de la visita se procurará oirles
en qualquiera pretención que se ofresca a los diputados tocante a ella, para resolver lo más conveniente.
La resolución tomada en los puntos referidos participaréis a los diputados y visitadores, para que
cada uno la execute en la parte que les tocare, a
cuyo fin les escrivo las cartas adjuntas encargándoles lo mismo, por ser esta mi determinada voluntad. Dada en Madrid, a veinte y tres de agosto de mil seiscientos ochenta y quatro. Yo, el rey.
Vidit don Joannes Baptista Pastor, regens. Vidit
Calatayud. Vidit Valero, regens. Vidit don Josephus Rull, regens.» Y perquè és molt just que los
reals ordes de sa magestat sien ab tot effecte
cumplits y executats, per ço, vos diem y manam
que encontinent, sens móra ni dilació alguna,
poseu en execució lo prechalendat y dalt insertat real orde de sa magestat, en la conformitat y
de la manera que en ell està contengut y expressat, y a son temps ho participareu als visitadors
que sortejaran perquè ne tinguen la deguda notícia y sapien lo que deven observar en avant,
atès que axí proceheix de la // 150r // real voluntad de sa magestat y nostra. Dat en Barcelona, a
dos de octubre, MDCLXXXIII. Alex, duque de
Bournonville.
Locus sigilli. Vidit Montserrat, cancellarius.
Balthezar de Oriol et Marcer.
In curia locumtenentis XII. Foleo LXI.
Vuestra excelencia manda a los diputados y oydores de quentas del General de Cataluña que pongan en exequción la real orden de su magestad en
este despacho insertada.»
Dimecres, a XV. En aquest die, constituits personalment en lo consistori de ses senyories, lo
reverent Joseph Piquer, prebere, beneficiat de
la parroquial iglésia de Sant Miquel de la present ciutat, com a procurador de la abadessa y
convent de Santa Elisabet de dita present ciutat,
consta de sa procura en poder de Joseph Monclar, notari públic de Barcelona, a 18 de febrer
proppassat, de la qual ne ha fet ocular ostensió,
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Pau Troch, apotecari, com administrador y procurador dels administradors de la almoyna dels
pobres presos de las càrcers reals de la present
ciutat, consta de la procura en poder de Bonaventura Torres, notari públich de Barcelona, als
trenta de juny, mil sis-cents vuytanta-hu, de la
qual à fet també ocular ostensió, Benet Sastre,
flaquer, com a procurador dels administradors
// 150v // del hospital general de Santa Creu de
la present ciutat, com de sa procura consta en
poder de Jaume Corbera, notari públich de la
present ciutat, a trenta de desembre, mil siscents vuytanta-hu, de la qual ne ha fet també
ocular ostensió, han jurat en la forma acostumada com havent fetas las degudas diligèncias en
sercar los actes de la original creació de censal
de pensió catorse lliuras, un sou y tres, que en lo
mes de juny dit hospital, dita Pia Almoyna y dit
convent de Santa Elisabet comunament y per
indicis rebian de dit General, en lo qual censal
foren extrets en la extracció feta al primer de juliol mil sis-cents vuytanta-tres, no han pogut
trobar aquell.
En aquest mateix die, obtemperant Francesch
Païssa, altre dels verguers del consistori de ses
senyories, a càrrech de què estave en los càrcers
de la present casa, a hont se troba detingut y
pres Joseph Jonat, scultor de la vila de Flix, la
deliberació per ses senyories presa lo die present
de tràurer de dits càrcers a dit Jonat y enviar
aquellas a sa excel·lència per cosas convenients
al real servey, ha entregat lo dit Paÿssa, per a
què aquell conduís y entregàs a sa excel·lència,
de las quals cosas me ha requirit lo dit Paÿssa a
mi, scrivà major del General, ne llevàs acte en
escrits. Presents per testimonis Joseph Creus,
scrivent, en Barcelona, y Joseph Pelegrí, altre
dels verguers de ses senyories.
En aquest mateix die ha fet relació lo síndich del
General com essent-se conferit per orde de ses
senyories ab sa excel·lència a effecte de participar-li com ses senyories, en consideració del paper que havien rebut de sa excel·lència, havien
manat tràurer dels càrcers de la present casa de
la Deputació la perçona de Joseph Jonat, escultor en la vila de Flix, per al effecte que se servís
sa excel·lència participar-los, prevenint a sa excel·lència que lo dit Jonat estave pres per haber
defraudat los drets del General y que ere necessari que fos restituhit en los dits càrcers, y que sa
excel·lència havie fet de resposta estimant molt
la estimació de ses senyories que ell darie compte de dit forçat.
151r

Divendres, a XVII. En aquest mateix die ha enviat sa excel·lència a ses senyories un paper ab
una carta inclusa de sa magestat, Déu lo guarde,
juntament ab un real despaig, los quals papers
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me han ordenat ses senyories cusís y continuàs
en lo present dietari, quals són signats de número 1, 2, 3 y del thenor següent:
«Remitoa a vuestra señoría la adjuncta copia de
despacho de su magestat tocante al pleyto que está
pendiente por no haverse pagado en Tortosa los
derechos de 20.350 quarteras de trigo que en dos
saetias se remitieron a Mahón para que, en vista
de su contendio, disponga vuestra señoría se administre justicia a Jayme Texidor, sin permitir
reciva agravio, assegurando a vuestra señoría
que, además de prezeder assí la real voluntad de
su magestad, me será de toda estimación la buena
obra que se le iziere, por hallarme en el conocimiento del çelo con que se aplica a quanto conduce al real servicio. Así mismo, remito a vuestra señoría la inclusa real carta conserniente a que el
marqués de Tamarit pueda entrar en este Principado y extraher desta ciudad y demás partes y
puertos dél, diferentes géneros de víveres y pertrechos para las galeras de su magestad sin poner en
ello embaraço alguno ni llevar derechos, a fin de
que vuestra señoría disponga por su parte el que se
execute como manda su magestad, la divina
guarde a vuestra señoría. Barcelona, 17 de nohembre 1684.
El marqués de Leganés.
Señores diputados del General deste Principado.»
«Elb rey.
Diputados, haviéndose hajuntado con don Francisco // 151v // Montserrat, marqués de Tamarit,
la provisión y factoría general de mis galeras de
Espanya por tiempo de sinco anyos, des del primero de henero del passado de mil seiscientos ochenta
y dos, hasta fin de deziembre de mil seiscientos
ochenta y seis, necessita entrar y sacar en cada
uno para el sustento y manutención de dichas galeras de las ciudades de Tarragona y Barcelona y
demás partes de esse Principado los génerosc siguientes:
Veynte mil y quinientas corteras de habas.
Quatro mil cargas de vino.
Seyscientos quintales de tossino.
Tres mil quartales de azeyte.
Ocho mil quintales de vizcocho y otras tantas
quarteras de trigo.
Cien cargas de vinagre.
Setecientos quintales de jarcia.
a. l’original d’aquest document apareix cusit intercalat entre
els folis 150v i 151r del dietari trienni 1683-1686.
b. l’original d’aquest document apareix cusit intercalat entre
els folis 150v i 151r del dietari trienni 1683-1686.
c. géneros siguientes interlineat al marge esquerre.

Doscientos y sinquenta quintales de sevo.
Trescientos quintales de bacallao.
Ciento y sinquenta quintales de estopa.
Ciento y sinquenta quintales de alquitrán.
Ciento y sinquenta de brea.
Cinquenta quintales de cuerda de munición.
Cinquenta quintales de plomo.
La cotonía que fuere necessaria para velas de las
galeras, que viene de Marcella y passa por Cataluña.
Y los pertrechos de hierro, como son ánchora, manillas y blancas, clavasón y demás géneros que se
an menester para dichas galeras y pidieren los officiales reales de ellas.
Por lo que he querido encargaros, como lo ago,
que, en conformidad de lo que os dirá el marqués
de Leganés, mi lugarteniente y capitán general,
qe os entregará ésta, permitáis que pueda entrar
en esse Principado y extraher desta ciudad de
Barcelona y demás partes y puertos de esse Principado, la(s) quantidades arriba expressadas sin
embargo alguno, y sin llevar drechos respecto de
ser para mi servicio, en que le recibiré de vosotros.
Dada en Madrid, XXVIII de octubre MDCLXXXIV.
Yo, el rey.
Don Hieronimus Villanueva, marchio de Villalva, prothonotarius.
Vidit, don Joannes Baptista Pastor, regens. Vidit
Comes et Torro. Vidit Calatayud. Vidit don Josephus Rull, regens».
152r

Ela rey. Ilustre marqués de Leganés, primo, gentilhombre de mi cámara, mi lugarteniente y capitán general. Por parte de Jaime Texidor, vesino de
essa ciudad de Barcelona, se me ha representado
que en 20 de julio de 1679 don Clemente Arino,
provehedor general de los presidios de Espanya y de
África, por medio de Lázaro Talarn, embarcó con
dos saetias dos mil trescientas y sinquenta quarteras de trigo en la ciudad de Tortosa para la provisión del presidio de Mahón, y que, no haviendo
querido recibirle el governador, huvieron de venir
con él a Barcelona y que, sin embargo que dichas
saetias salieron de Tortosa con los despachos necessarios, los officiales de la Generalidadb hizieron
apreención de ellos y del trigo de orden de los diputados, con motivo de no haver pagado los drechos
de salida de reyno en Tortosa, y passaron a vender
parte del dicho trigo de que se havía entregado el
acceptor de la Generalidad, alargando lo demás
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
150v i 151r del trienni 1683-1686.
b. a continuació ratllat y.
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que la caución que prestó el suplicante a quién venía dirigido, sin querer considerar los diputados
que se devía drecho alguno, ni se podía cometer
fraude siendo trigo para el real servicio, pues sirvió para el sustento de los soldados de mi exército, y
que aunque mandé yo suspender el curso del pleyto
que sobre esto se havía movido ante los diputados,
se ha buelto a suscitar ahora con vivas instancias
del procurador fiscal de la Generalidad contra el
suplicante comprador, y no ha podido conseguir
que los diputados mandassen a su secretario dar
copia de la carta que yo les escrivía y ellos respondieron sobre la materia, para ponerla en el processo, todo con intento de molestar al suplicante y no
restituhir el trigo o su valor que está en poder del
receptor de la Generalidad. Por cuyas razones me
suplica sea servido de mandar a los diputados suspendan el curso de dicho pleyto asta que, informado yo de la verdad, resuelva lo conve- // 152v //
niente, y que también pongan en el proceso las cartas mencionadas. Y, haviéndose visto lo referido
en este mi Consejo Supremo, á parezido encargar
y mandaros, como lo ago, que, attendiendo a lo
que el supplicante representa, déis las órdenes que
convengan para que se le administre justicia sin
permitir reziva agravio contra ella, que assí es mi
voluntad. Dada en Madrid, a veynte y ocho de octubre de mil seiscientos ochenta y quatro. Yo, el
rey.
Don Geronimo de Villanueva, marchio de Villalva, prothonotarius. Vidit don pedro Villacampa,
regens. Vidit Calatayud. Vidit don Joannes Baptista Pastor, regens. Vidit Joseph Rulls, regens.
Vidit Comes y Torro.»
Dissapte, a XVIII. En aquest die han rebut ses senyories una carta de sa magestat, Déu lo guarde, sots data de deu del corrent, la qual és assí
cusida, signada de lletra A, y del thenor següent:
«Ela rey.
Diputados. Haviendo visto la representación que
me havéis hecho de que an padecido los lugares de
esse Principado durante esta campanya y en las
antecedentes, las finezas con que han acudido a
mi servicio y la necessidad que tienen de ser aliviados en el alojamiento de la cavallería, he dado
al marqués de Leganés, mi lugarteniente y capitán general, las órdenes convenientes acerca deste
fin, de que he querido havisaros para que lo tengáis entendido, que siempre estaré con atención al
mayor alivio y consuelo de essos vassallos, como lo
merece su fineza. Dada en Madrid, a X de noviembre MDCLXXXIIII.
a. l’original d’aquest document apareix cusit intercalat entre
els folis 152v i 153r del dietari trienni 1693-1686.
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Yo, el rey.
Don Hieronimus Dalmau et Casanate, secretarius.
Vidit don Antonius de Calatayud, regens. Vidit
don Josephus Rulls, regens. Vidit don Joannes
Baptista Pastor, regens».
153r

Dimars, a XXI. En aquest die, constituhit personalment en lo concistori de ses senyories Mathias Amell, donzell, y obtemperant a una deliberació per ses senyories presa lo die de ahir,
aserca la solta se’ls havie de fer del preu de
aquells tres censals, entre tots tres nou-centas
lliuras, en què sortejà en la extracció de censals
per los antecessors de ses senyories feta en jornada de vint de nohembre 1679, entès emperò
y declarat que antes de fer la dita solta hagués
de ratificar, lloar y aprobar la fermança feta a
Francesch Amell, quòndam, son pare, deputat
militar que fou del trienni 1662, lo qual fou
condempnat en la visita de dit trienni en la
quantitat de vuyt-centas setanta-quatre lliuras,
catorse sous y sis, com més llargament en dita
deliberació és de vèurer, a la qual se ha relació.
Per ço, lo dit Mathias Amell, lloa, aproba, ratifica y confirma la dita fermança per ell feta al dit
Francesch Amell, sens ninguna derogació de
ninguna de las obligacions en lo acte primitiu
de dita fermança continuadas, declarant que
aquella, per rahó de dita solta, no sie en manera
alguna prejudicada, derogada ni cancel·lada,
ans bé, reste aquella en sa força y valor, prometent a dits molt il·lustres senyors deputats que
sempre y quant tinga lloch la exequció de la
querela en la qual fonch condempnat lo dit
quòndam Francesch Amell, son pare, donarà y
pagarà // 153v // la quantitat que per rahó de
dita primitiva fiansa està obligat, y per ço attènder y cumplir, ne obliga a sa perçona y béns
com a deutes fiscals y reals, y ab jurament, y ha
prestat sagrament y omenatge en mà y poder de
Francesch Paÿssa, altre dels verguers del concistori de ses senyories. Essent presents per testimonis Hiacintho Morató y Joseph Pelagrí, també verguers de ses senyories.
Dimecres, a XXII. En aquest die constituhit perçonalment en lo concistori de ses senyories lo
doctor en medicina Jaume Solà, ha fet relació a
ses senyories, mitjensant jurament, de com Romualdo Escapa y Gitart, receptor de la bolla de
la present ciutat, està indispost de opilacions y
del pit, per lo que està impossibilitat de poder
acudir en lo exercici y servitut de dit offici.
Dijous, a XXIII. En aquest die, en la tarda, me
han ordenat ses senyories a mi, scrivà major del
General, cusís en lo present dietari un paper que
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an rebut de sa excel·lència la matexa tarda, en
orde a participar la pau entre las dos coronas de
Espanya y França, lo qual paper és assí signat de
lletra A y del thenor següent:
«Sua magestad, Dios le guarde, por su real despacho de nueve del corriente, se sirve mandarme havisar se está en paz con la Francia, para que en
todas partes se eviten desde luego los accidentes
que puedan resultar de esta ignorancia, y que los
vassallos de su magestad puedan comerciar en
Francia, como también aquellos en Espanya, en
cuya consideración está ajustado que, desde el día
veinte de octubre próximo passado quedan los
duenyos de las aziendas // 154r // confiscadas de
una y otra parte tomar la pocessión de ellas.
Guarde Dios a vuestra merced muchos años. Barcelona, 23 de noviembre 1684.
El marqués de Leganés.
Senyores deputados del General de este Principado».
Divendres, a XXIIII. En aquest die ses seneyories,
en consideració del paper que reberen lo die de
ahir al tart del excel·lentíssim senyor lloctinent y
capità general en lo present Principat, ab lo qual
avisa estar lo rey nostre seneyor, que Déu guarde, en pau ab França, per medi dels senyors don
Lluýs de Josa, ardiacha de Santa Maria del Mar
y canonge de la Seu de la present ciutat, don
Francisco Sans y Puig, y Jaume Falguera, ciutedà honrat de Barcelona, enviaren a sa excel·lència un paper de embaxada participant-li la extincció del tèrcio del General per ocació de dita
pau, anant los dits embaxadors ab verguers ab
massas, acompanyats de molts officials de la
present casa, obtinguda primer hora per medi
del síndich del General per las tres de la tarda y,
arribats en presència de sa excel·lència en la dita
hora, després de explicar de paraula li entregaren un paper de embaxada del thenor següent:
«Excel·lentíssim senyor.
Los diputats y oÿdors del General de Cathalunya, ab deliberació presa en jornada de 28 de janer proppassat, en consideració del rompiment
de la pau publicat al 22 de dit mes en la present
ciutat, deliberaren en formar un tèrcio en servey
de sa magestat, que Déu guarde, y defença del
present Principat de quatre-cents hòmens, per
temps de un any, si tant durava la guerra. E
com, ab lo paper que reberen de vostra excel·lència lo die de ahir, se haja vostra excel·lència servit participar-los lo real despaig de sa maa. l’original d’aquest document apareix cusit intercalat entre
els folis 153v i 154r del dietari trienni 1683-1686.

gestat de nou del corrent, en què avisa estar en
pau ab França, perquè en // 154v // totas parts se
eviten los accidents poden resultar de dita pau
y, per consegüent, segons disposició de capítols
de Cort, no poder-se gastar peccúnias del General sinó és en cas de invasió de enemichs en lo
present Principat y que ý aja guerra en ell, reste
finit y extinct lo dit tèrcio y no puga continuarse aquell. Ab tot, los deputats y oÿdors, antes de
notificar als officials y soldats de dit tèrcio o representan a vostra excel·lència sperant que, donant-se per servit del que ha obrat lo concistori,
se dignarà disposar que no·s fasse impediment
algú als dits officials y soldats per axir de la guarnició a hont se troban, que se rebrà particular
mercè de la grandesa de vostra excel·lència».
Poch aprés, tornats los dits embaxadors en lo
concistori de ses senyories, han fet relació que
sa excel·lència lo havia rebut ab molt agrado, y
havia resposta la embaxada dient que, encara
que judicave ser molt dels servey de sa magestat
la continuació del tèrcio del General, però que
conexia també que los diners de la Generalitat
no podian gastar-se sinó en lo cas de invasió de
enemichs y que donaria orde al governador de
Girona per a què no inpedís la exida de dit tèrcio de dita plassa y poguessen los officials y soldats de aquell anar-se’n líbrament.

que se’ls està devent de son sou vençut fins lo
die de 30 del corrent mes y any, y axí mateix,
respectivament als officials y soldats que se troban vuy en la present se’ls lliure y pague dit sou
fins lo die de 25 del corrent. Y com, molt il·lustre senyor, tant per la indisposició del dit Erasma de Lana y Fontanet, com y també per las
moltas y precisas occupacions que se li occoren
haver de fer Francisco Marí y Genovès, no pugan los suplicants assistir personalment a passar
dita mostra ni a fer ni lliurar las pagas del sou
vençut, y altrament, en dita ciutat de Gerona
cada hu dels dits suplicants tinga destinada perçona que·s cuyde de assistir al dit tèrcio fent lo
mateix que los suplicants farian a trobar-s’i; per
tant, obtemperant al per vostra senyoria a ells
ordenat, encontinent oferexen a vostra senyoria
donar orde a las perçonas que luego inseguint
lo thenor de la deliberació per vostra senyoria
presa, passen dita mostra y fassen lo demés que
vostra senyoria a ella los mane, y que sie manat
al scrivà major continue la present en dietari.
Offici, et cetera.
Altissimus, et cetera.
Pi.»
155v

Dissapte, a XXV. En aquest die és estada presentada un súplica en lo consistori de ses senyories
per part dels magnífichs Francisco Marí y Genovès, regent los comptes del General, y en lo
dit nom pagador del tèrcio que de present té fet
lleva lo General de Cathalunya en servey de sa
magestat, que Déu guarde, y defença del present Principat, y Erasme de Lana y Fontanet, racional de la present casa, y en dit nom vehedor y
comptador de dit tèrcio, la qual és signada de
lletra B y del thenor següent:
155r

«Molta il·lustre senyor.
Lo die 24 del corrent mes y any, per part de
vostra senyoria fonch intimada una deliberació
per vostra senyoria presa lo mateix die y any a
Erasma de Lana y Fontanet, donzell, racional
del General y present casa de la Deputació, y a
Francisco Marí y Genovès, donzell, regent los
comptes de aquella, y en dits noms respectivament vehedor y pagador del tèrcio y llevas de
gent de guerra que de present vostra senyoria
tenia levantat, ordenant-los ab ella que encontinent anassen a passar la mostra al dit tèrcio en la
ciutat de Girona, a hont se troba a effecte de
lliurar y pagar als officials y soldats de aquell lo
a. l’original d’aquest document apareix cusit intercalat entre
els folis 154v i 155r del dietari trienni 1683-1686.
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En aquest mateix die, constituhit personalment
en lo consistori de ses senyories Mathias Amell,
donsell, ha jurat en mà y poder del molt il·lustre
senyor deputat ecclesiàstich, en presència dels
demés senyors concistorials com, havent fet las
degudas diligèncias en sercar los actes de las originals creacions de aquells tres censals, lo un de
penció cent sous; lo altre de penció dos-cents
sous; y lo altre de penció cis-cents sous, en què
sortejà en la extracció de censals per los antecessors de ses senyories feta als 20 de nohembre
1679, no habia pogut trobar los dits actes.
En aquest mateix die los il·lustres senyors doctor Baltazar de Montaner y de Sacosta, monjo
de Ripoll y paborde de Berga, don Miquel de
Pallerès, en Barcelona populat, Josep Mèlich,
ciutedà honrrat de Barcelona, deputats del General del principat de Cathalunya; fra Francisco
Mongay, monjo y pabordre major de Sant Cugat del Vallès, don Pere de Cartellà y Desbach y
Honofre Cartes, ciutedà de la ciutat de Tortosa,
oÿdors de comptes de dit General, ferman àpocha a Jaume Gassol, apotecari de la vila de Valls,
com a altre de las fermanças del arrendament de
la Bolla de Tarragona, lo qual tragué Joan Martí, botiguer de la vila de Reus en lo trienni
1677, encara que absent, que en lo modo avall
scrit y sots la cessió havall scrita, los ha donadas
y pagadas eo per ells als deputats que foren en lo
dit trienni 1677, mil dos-centas y sinquanta
lliuras, moneda barcelonesa, y ditas són per la
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última y derrera terssa del arrendament de las
Bollas de la col·lecta del Camp de Tarragona,
cayguda al últim de juny del any 1680, y a tot
compliment de dit trienni de la dita col·lecta, la
qual àpoca fan los dits il·lustres senyors deputats
en virtut de certificatòria fetaa // 156r // per lo
magnífich Erasma de Lana y Fontanet, racional
del General de Catalunya, sots data de vint-yquatre del corrent, lo modo de la paga és que
aquellas, a 16 de octubre 1680, foren ditas y escritas en lo banch de la present ciutat als molt
il·lustres senyors deputats de dit trienni per dit
Jaume Gassol, de Valls, y axí no sols firman la
present àpocha, però encara sens evicció alguna
donan y sedexen en dits molt il·lustres senyors
deputats a dit Jaume Gassol tots los drets y accions que dits senyors deputats tenian antes de
dita solució, per a què, en virtut de dita cessió,
puga dit Jaume Gassol accobrar de dit Joan
Martí dita quantitat, y de altres qualsevols perçonas a ditas cosas tingudas y obligadas. Essent
present per testimonis Hiacintho Morató y
Francisco Païsa, verguers de dits molt il·lustres
senyors deputats.
Dilluns, a XXVII. En aquest die me han ordenades ses senyories a mi, scrivà major del General,
cusís en lo present dietari una certificatòria per
lo doctor en medicina Francisco Boneu, ab la
qual fa fe com la malaltia de Emanuel Rossell,
receptor de las avarias, està continuat, del que·n
féu relació a ses senyories, a 19 del passat, com
en dita certificatòria més llargament és de vèurer, la qual és assí cusida, signada de lletra A.
Dimars, a XXVIII. En aquest die me han ordenat
ses senyories a mi, scrivà major del // 156v // General, cusís en lo present dietari lo tractat de las
treguas fetas entre las dos coronas de Espanyab y
França, ajustat en Ratisbona, als 15 de agost
1684, lo qual és assí cusit, signat de lletra B.
En aquest mateix die à fet relació lo síndich
com, per orde de ses senyories, se era conferit a
portar un recado al senyor don Joan Valldiviesso, capità comandant de la esquadra de las galeras de Espanya, per a què li entregàs los forçats
havien de cabar lo temps de sa penitència, a què
respongué dit recado que ab molt gust entregaria dits forçats sempre que li aportàs sèdula dels
officis, que quant no, no era possible poder entregar aquells.
Y axí mateix, ha fet relació lo dit síndich com,
per orde de ses senyories, se era conferit ab lo
excel·lentíssim senyor loctinent y capità general
a. a continuació un certificat transcrit a l’Apèndix 4, pàg.
1653.
b. a continuació repetit de Espanya.
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del present principat de Catalunya, representant-li com, per espay de molt temps, se tenian
detinguts en las presons de la Deputació alguns
moros, donant-los a menjar, per no aportar-losne de ses galeras sinó bescuit y aygua, y axò à
dos mesos tant solament, y als demés sens aportar-los ninguna cosa, y que ses senyories no podien gastar los diners de la Generalitat per a donar-los lo sustento. Per lo que suplicavan a sa
excel·lència se servís que·ls donàs lo necessari a
dits moros per son sustento, y axí mateix, en
què se restituhissen los forçats que havien acabat lo temps de sa penitència, puix los havie fet
entèndrer lo capità comandant de las galeras
que sempre y quant se li aportàs scèdula dels officis, encontinent entregaria aquells, y tenir
entès ses senyories que los còmits y altres officials de ditas galeras los maltractaven per poca
ocasió que tinguessen, per causa que havian demanat llibertat. Al què ha respost a dit recado
que ses senyoriesa // 157r // eren tant generosos
que·ls farien donar a menjar, fent-los olla del
bescuyt y aygua, y ell lo demés o miraria.
Diumenje, a III. En aquest die, constituhit
perçonalment en lo concistori de ses senyories
Mathià Beulo, clergue y beneficiat del benefici
segon sots invocació de Sant Ilari,b en la Seu de
la present ciutat de Barcelona instituhit y fundat, ha jurat com, havent fet las degudas diligèncias en sercar actes de la original creació de
aquell censal de preu quatre-centas lliuras, en
què fou extret lo dit beneficiat en la extracció de
censals per los antecessors de ses senyories al
primer de juliol 1683, no ha pogut trobar los
dits actes.
En aquest mateix die és baxat en la casa del General de // 157v // la present ciutat lo molt il·lustre senyor oÿdor militar, y s’és conferit en lo
aposento a hont fa sa residència lo acceptor dels
fraus del General, per a vèurer los fraus que se
haurian presos lo mes proppassat de nohembre,
y no se ha trobat frau algú.
Dilluns, a IIII. En aquest die à faltat del concistori de ses senyories lo molt il·lustre senyor deputat militar.
Dimars, a V. En aquest die ses senyories, per
medi del síndich del General, ha enviat a sa excel·lència còpia de una súplica los és estada presentada per part de Pere Canals, jurat del lloch
de Papiol, ab la qual representa ésser arribats en
dit lloch dos companyas de cavalls, la una de las
a. a continuació un imprès intercalat entre els folis 156v i
157r, Tratado de tregua entre esta corona y la de Francia,
ajustado en Ratisbona, a quinze de agosto de 1684. Barcelona. Imprenta de Rafael Figueró.
b. a continuació repetit sots invocació de Sant Ilari.

quals encara se troba en dit lloch, que ere la del
capità don Joan Pinatelli, demanant als jurats de
dit lloch y terme moltons, gallinas, quinse corteras de sivada y trenta bagatges, lo que no podian suportar dit lloch y terme, tenint obligació
tant solament de assistir dita companya ab vuyt
bagatges, y lo que disposan las generals constitucions de Catalunya, segons lo orde del noble
regent la Real Thesoreria, com més llargament
de dita súplica és de vèurer, la qual és assí cusida, signada de lletra A, suplicant a sa excel·lència si és servit posar remey en las sobreditas cosas, a què à respost sa excel·lència que devian
estar mal informats ses senyories, per no trobarse lo dit Pinyatelli ni son tinent en dita companya, y que creya que los soldats aurian demanat
sivada per no tenir-ne, y que serie exa la causa
de estar disgustada la dita companya en dit
lloch, y que en quant al demés, encontinent se
donaria ordea // 158r // per haveriguar la veritat,
y cas que o fos, castigaria als delinqüents y manaria se’n anàs lo endemà sens falta la dita companyia; de què ha fet relació lo dit síndich a ses
senyories.

junt ab altres en la extracció del primer de juliol
1683; y no ha pogurt trobar aquells.
159r

Dimars, a XVIIIIo. En aquest die és tornat lo senyor deputat militar a venir en lo concistori de
ses senyories.
Dimecres, a XX. En aquest die a deu horas de la
matinada ses senyories, // 159v // lo senyor oÿdor eclesiàstic absent de la present ciutat, són
anats a fer la reconeixensa general per las botigas de la present ciutat, com és acostumat, y altres parts de aquella per a vèurer si se cometian
fraus al General. La qual reconeixensa han feta
ses senyories ab açistència dels officials avall
scrits, ço és, ab lo deputat eclesiàstic, don Ramon Çagarriga, regent la vegueria de Barcelona; ab lo senyor deputat militar, Gerònim de
Pastor, alguasil ordinari de sa magestat; ab lo
senyor deputat real, Miquel Soler, alguatzil extraordinari; ab lo senyor oÿdor militar, Anton
Moxiga, batlle de la present ciutat; y ab lo senyor oÿdor real, Joan Balmes, alguazil del governador. Y dit oÿdor militar, en la botiga de
Pau Planes, botiguer, trobà en frau sinch canas
de blauets ab dos trossos.

Dijous, a VII. En aquest die, constituhit perçonalment en lo concistori de ses senyories Pere
Joan Soldevila, notari causídic, ciutedà de Barcelona, administrador subrrogat de la causa pia
fundada per la quòndam Constança de Alabès,
com de las lletras de la subrrogació consta en
actes de la cort del veguer de Barcelona, intervenint Anthon Riera, notari y escrivà dels testamentaris y pias causas de dita cort, als 24 de setembre 1683, registradas en lo llibre de Notas
de dita cort, 34, foli 42. Ha jurat en mà y poder
de ses senyories com havent fet las degudas diligèncias en sercar los actes de la original creació
de aquell censal de dos-centas lliuras en preu,
que sortejà la dita causa pia en la última extracció per los antecessors de ses senyories feta en lo
mes de juliol mil sis-cents vuytanta-tres, no ha
pogut trobar los dits actes.
158v

Dilluns, a XI. En aquest die, constituhit personalment en lo concistori de ses senyories Benet
Sastre com a procurador del Hospital de la Santa
Creu de Barcelona, com de sa procura consta en
poder de Jaume Corbera, notari públic de Barcelona, a trenta de dezembre 1681, ha jurat com
à fet las degudas diligèncias en sercar los actes de
la original creació del censal de pensió sinquanta
lliuras que al primer de octubre dit hospital rebia
del General, y de la creació de altre censal de
hont devalla una part de censal de pensió sexanta lliuras que dit hospital rebie de dit General,
los qual censals y part de censal foren extrets

Dissapte, a XVI. En aquest die, constituhit personalment en lo concistori de ses senyories lo
doctor en medicina Joan Vern, ha fet relació
mitjensant jurament de com la indisposició de
Josep Blanch, altre dels verguers de ses senyories, continuave de manera que li impadeix la
servitut de dit son offici.

En aquest mateix die me han ordenat ses senyories a mi, escrivà major del General de Catalunya, entregàs al procurador fiscal de dit General
una informació autèntica rebuda en la vila de la
Bisbal, col·lecta de Gerona, als 14 de novembre
pròxim passat, contra Miquel Gispert, de dita
vila de la Bisbal; la qual informació he entregada
a dit senyor fiscal. Essent presents per testimonis Jacinto Morató y Francesc Païssa, verguers
de ses senyories.
160r

Dilluns, a XXV de desembre, any de la
Nativitat del Senyor MDCLXXXV

160v

Dilluns, al primer de janer MDCLXXXV.

a. a continuació una súplica transcrita a l’Apèndix 4, pàgs.
1653-1654.

749

En aquest die, havent rebut ses senyories un paper de sa excel·lència acerca la reforma dels officials del tèrcio del General y present casa de la
Deputació, me han ordenat a mi, escrivà major
del General, cusís y continuàs aquell en lo present dietari, lo qual paper és assí cusit, signat de
lletra A y del thenor següent:

[ 1685 ]

[ 1685 ]

«Sua magestad, Dios le guarde, con su real despacho de 24 de junio passado deste año, de que he recivido duplicado, se sirvió de mandar desir al señor duque de Bournonville, mi antecessor en estos
cargos, lo siguiente:
«Vengo en que a los officiales de los tercios de la
ciudad de Barcelona y Diputación que se han hallado en Gerona se les dé la reforma quando se retiren. Y assí lo tendrá vuestra señoría por entendido y lo hará participar a los officiales de su
tercio para que acudan a los officios del sueldo,
donde se les sentará el que les toca de reformados
en execución // 161r // de la orden de su magestad, y de la que para su cumplimiento he expedido este día. Dios guarde a vuestra señoría muchos
años. Barcelona, 31 de diciembre 1684.
El marqués de Leganés.
Diputados del General deste Principado.»
161v

Dilluns, a VIII. En aquest die, essent vinguts en
lo concistori de ses senyories ab embaxada per
part del molt il·lustre bras militar del present
Principat los senyors don Joseph Bru y Ramon
Castelló, han entregat a ses senyories, després
de explicat de paraula, un paper de embaxada
junt ab un memorial o representasió feta al excel·lentíssim senyor marquès de Leganès, lloctinent y capità general de sa magestat, que Déu
guarde, en lo present Principat en deffensa de la
perrogativa té lo dit molt il·lustre bras de que
no se allotje en las casas dels militars, los quals
papers me han ordenat ses senyories cusís en lo
present dietari, que són signats, ço és, lo dit memorial o representació de lletra B y la embaxada
de lletra C y del thenor següent:
«Moltb il·lustre senyor. Essent tant precís lo defensar la perrogativa que té lo molt il·lustre bras
militar de que no se alotje en las casas dels militars, ha feta novament una representació al excel·lentíssim senyor marquès de Leganès, lloctinent y capità general, la qual nos ha ordenat lo
molt il·lustre bras posàssem en mà de vostra senyoria, y lo demés que anirà obrant ho participarà // 162r // a vostra senyoria, assegurant-se
del zel de vostra senyoria en cas se li offeresca la
açistència de vostra senyoria, quedant sempre lo
molt il·lustre bras militar molt prompte per tot
lo que se offeresca a vostra senyoria.»
E ses senyories, parlant lo senyor deputat eclesiàstic, han respost que en tot lo que se offerís al
a. l’original d’aquest document apareix cusit intercalat entre
els folis 160v i 161r del dietari.
b. l’original d’aquest document apareix cusit intercalat entre
els folis 161v i 162r del dietari.
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molt il·lustre bras militar en deffensa de sas perrogativas, açistirien ses senyories gustosos.
Dimars, a VIIIIo. En aquest die, constituhit personalment en lo concistori de ses senyories lo
doctor en medicina Jaume Solà y Pere Màrtir
Castells, silurgià, han fet relació a ses senyories
mitjensant jurament de com lo doctor en medicina Jacinto Gibert, receptor dels fraus y fogatges de la present ciutat y General de Catalunya,
pateix una hèrnia intestinal que li impadeix, no
sols lo anar a cavall, sinó també lo caminar de
pressa y muntar escales, per ser molt gran la
obertura, que ab molt leve treball li ix lo intestino; axí que lo impadeix la servitut de dit offici.
En aquest mateix die, constituhit personalment
en lo concistori de ses senyories lo doctor en
medicina Pallarí Joncar, mitjensant jurament ha
fet relació de com la indisposició y axaques que
pateix Joseph de Alzina, regint lo llibre de Manifest de la Bolla, continua de manera que li impedeix la servitut de dit offici.
Dimecres, a X. En aquest die és baxat en la casa
del General lo molt // 162v // il·lustre senyor oÿdor militar y se és conferit en lo aposento a hont
fa la residència lo receptor dels fraus del General
a effecte de vèurer los fraus se eran comesos en
lo més proppassat de desembre. Y se han trobat
los següents:
Primo, sinch canas de blauet ab dos trossos,
apresos de la botiga de T. Planes.
Ítem, altre frau, après de casa dea..., que diuhen
és lo dit frau de la muller de Ossio, alguasil de la
Capitania, en lo qual se troba la roba següent:
Primo, dos sombreros blanch.
Ítem, una pesa de tela de vintena blanca.
Ítem, sis canas, dos palms, de tela prima blanca,
de amplària de dos palms y un quart.
Ítem, altres sis canas de tela de la mateixa calitat.
Ítem, onse canas, quatre palms, de tela de París.
Ítem, altres onsa canas y tres palms de la mateixa tela.
Ítem, sis palms i mitg de escot negre, ab un escapuló.
Ítem, dos canas, sis palms, ab altre escapuló.
Ítem, una cana de moqueals negres, ab un escapuló.
Ítem, tres palms y mitg de bordets.
Ítem, una vànova de moros ab flors, de seda fluxa.
Ítem, quatre canas, sis palms, blauhet de cotó,
ab un escapuló.
Ítem, tres canas y mitja de fondo raso ab flors
negre.
a. a continuació un espai en blanc d’uns 45mm.

Ítem, setse canas, sinch palms, de tafatà negre
ab ayguas, com si fos taleton.
Ítem, un mas ab fil blau.
Ítem, quatre masos de fil de saló blanch.
Ítem, un cobritaula de mostras de pelfa colors.
Ítem, dos damascos de mostra ab flors, de seda
fluxa.
Ítem, sis palms y mitg de escot blanch.
163r

Dijous, a XI. En aquest die, constituhit personalment en lo concistori de ses senyories lo doctor en medicina Jaume Pujades, ha fet relasió en
lo concistori de ses senyories mitjensant jurament com lo discret Joseph Ferrer, notari real
col·legiat, obtenint lo offici de escrivent ordinari de la Scrivania Major del General de Catalunya, pateix molt temps ha uns vèrtigos o torbas
de cap que algunas vegadas lo posan en contingènsia de fer-se apoplètich o ferir-se, de la
qual malaltia se troba vuy en lo llit sangrat dos
vegadas, y juntament, una falta gran que pateix
en la vista. Per las quals malaltias lo judica inpedit de servir officis que requirescan molt escríurer, per haver-se de fer forsa de cap. Y com lo dit
offici de escrivent ordinari de la present casa requiresca haver de escríurer molt en horas molt
inconvenients, com és algunas vegadas de nits;
per ço, lo judicà imposibilitat de poder-lo servir
ab la relació féu a ses senyories en escrits en jornada de divuyt de decembre proppassat. Y vui
en dia se troba dit Ferrer imposibilitat de poder
servir lo dit offici, y cas que no·s trobàs detingut
en lo llit, té per impossible puga servir lo dit offici sens perill de sa vida.
Divendres, a XII. En aquest die lo síndich del
General ha fet relació a ses senyories com essent-se conferit per orde de ses senyories ab lo
regent la Real Cancellaria, don Miquel de Cortiada, per a què fos servit manar donar la acistènsia necessària per a continuar las represàlias
per a conseguir la llibertat dels forsats de las galeras // 163v // que han acabat lo temps de sa penitènsia, li ha respost que havie parlat ab sa excel·lència per dit effecte y que li havie dit
parlarie ab lo marquès quatralvo de ditas galeras
per a què manàs restituhir los dits forsat, ço és,
los que fossen condempnats en Catalunya, no
entenent-se los condempnats per lo auditor general, encara que fossen condempnats en Catalunya, per no venir compresos dins la constitució.
En aquest mateix die me han ordenat ses senyories a mi, escrivà major del General, cusís y continuàs en lo present dietari un paper que han rebut del molt il·lustre canceller per a què ses
senyories informen aserca la representasió feta a
sa magestat, Déu lo guarde, per part dels molt
il·lustres senyors visitadors del trienni proppas751

sat, lo qual paper és así cusit, signat de lletra D y
del thenor següent:
«Molta il·lustre senyor. Sa excel·lència me ha
ordenat participàs a vostra senyoria com havent-se representat a sa magestat, que Déu
guarde, en nom dels visitadors de la Diputació
del present Principat que vostra senyoria ha feta
una declaració donant per nul·los tots los procehiments fets en esta última visita, representant que de ella poden nàxer molts inconvenients y és totalment destruhir la jurisdicció de
dits visitadors. Y ab dits motius y los decrets
continguts en lo memorial imprès presentat a sa
magestat, sie servit manar lo que més convingue
en orde al reparo del referit dany.
És estat sa magestat servit ab son real despaig en
data de 28 de octubre 1684, en vista // 164r //
d’esta instància, encarregar a sa excel·lència que
junt ab la Real Audiència, havent hoÿt las rahons que vostra senyoria tindrà que representar
y també dels visitadors, ynforme a sa magestat
per a què, ab notícia judicial de tot, puga pèndrer la resolució que més convinga. Del que
dono a vostra senyoria notícia y que est negoci
està posat en mà del senyor doctor Miquel de
Tavarner y Rubí, del Real Concell, per a què
vostra senyoria dispose se li donen los motius
tingue en la exclusió de la pretensió referida.
Restant y sempre rendit a la obediència de vostra senyoria. Guarde Nostre Senyor a vostra senyoria molts anys. Barcelona, y decembre 28 de
1684.
Molt il·lustre senyor, besa la mà de vostra senyoria son major servidor, doctor Olaguer
Monserrat.»
Dilluns, a XV. En aquest die, constituhit personalment en lo concistori de ses senyories lo doctor en medicina Jacintho Andreu, mitjensant
jurament ha fet relació de que lo doctor Diego
Martines y de // 164v // Folcràs, ajudant primer
de la Scrivania Major de la present casa de la
Deputació, se troba en lo llit desganat, ab un
tumor sota la exella, sangrat tres voltas; y axí,
impossibilitat de poder servir lo dit offici de ajudant primer. En aquest mateix die me han ordenat ses senyories a mi, escrivà major del General, cusís en lo present dietari una relació en
escrits feta per lo doctor en medicina Jaume Pujades ab la qual fa fe de la malaltia y indisposició
que pateix Joseph Ferrer, notari, escrivent ordinari de la Scrivania Major. La qual relació
fonch presentada a ses senyories per part de dit
Ferrer en jornada de dinou de decembre pròa. l’original d’aquest document apareix cusit intercalat entre
els folis 163v i 164r del dietari.
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xim passat junt ab una súplica ab la qual se demanave per part de dit Ferrer que, attès de dita
relació constava de sa indisposició y malaltia,
fossen ses senyories servits donar-li subrrogat ab
doble salari y adeales per a la servitut de dit son
offici, la qual relació és assí cusida, signada de
lletra B.
Dimars, a XVI. En aquest die ha fet relació a ses
senyories don Gerònim Genares, drasaner del
General, de com en las drasanas de la present
ciutat se necessita de fer unas tàpias o reparar
aquellas per a evitar major ruhina; que judica,
segons la relació li ha fet mestre Jaume Arnaudies, mestre de casas de la present casa, vindrà a
costar la obra o reparo de ditas tàpias vuytanta
lliures. En aquest mateix die, constituhit personalment en lo concistori de ses senyories lo doctor en medicina Jaume Solàa, // 165r // ha fet relació a ses senyories mitjensant jurament de
com Romualdo Escapa y Gitart, receptor de la
Bolla de la present ciutat, està indispost de opilacions y del pit, per lo que està impossibilitat
de poder acudir en lo exercici y servitut de dit
offici.
165v

Disapte, a XXVII. En aquest die, constituhit personalment en lo concistori de ses senyories lo
doctor en medicina Palladí Juncar, ha fet relació
a ses senyories mitjençant jurament que, essentse informat ab personas pràticas en la casa del
General de la present ciutat de quant treball sie
lo servir lo offici de regint lo llibre de Manifest
de la Bolla de la present ciutat, que obté Joseph
Olsina Riusech, no li consent la malaltia que pateix lo dit Alsina Riusech la servitut contínua de
dit offici sens manifest perill de sa vida.

166r

Dijous, al primer de febrer de
MDCLXXV.
En aquest die, constituhit personalment en lo
concistori de ses senyories lo reverend Joseph
Sunyer, prevere, com a segrestador dels béns de
Madalena Pla Carse, com havent fetes las degudas diligèncias en sercar lo acte de la original
creació de aquell censal de preu 600 lliures y
pensió 600 sous, pagadors a quatre de maig, en
què sortejà Onofre Llobet y Vilaseca, com a segrestador dels béns que foren de dita Madalena
Pla y Carse en la extracció de censals per los antecessors de ses senyories feta en lo mes de abril
1672, no ha pogut trobar aquells.
Disapte, a III. En aquest die lo reverend Joseph
Sunyer, prevere, com a segrestador // 166v //
dels béns de Madalena Pla y Càrcer, obtempea. a continuació un certificat transcrit a l’Apèndix 4, pàg.
1654.
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rant a una deliberació per ses senyories presa en
jornada del primer del corrent, inseguint la sesió y thenor de una sentència proferida en lo
concistori de ses senyories per los magnífics assessors ordinaris del General y present casa de la
Diputació en lo procés de la causa entre lo
quòndam Honofre Llobet y Vilanova, com a segrestador que era de dits béns de dita Madalena
Pla y Càrcer, de una, y lo procurador fiscal del
General de altra, y decret de execució de aquella; ab la qual declaran haver-se de fer la solta del
preu de aquell censal de preu 600 lliures y pensió 600 sous en què sortejà dit Onofre Llobet,
com a segrestador predit, en la extracció de censals per los antecessors de ses senyories feta en
lo mes de abril 1672, no obstant la relació feta
per lo magnífic racional de la present casa a vinty-hu de abril 1673, ab la qual posa diffarents
duptes, y entre altres, per ésser estat possehit lo
dit censal per Francesc Pla com a fermança de
Ramon de Sabater, oÿdor militar del trienni
1632, qui ab sos condiputats fou condempnat
en 20 lliures, 5 sous, 8, com en dita relació estas
y altres cosas més llargament són de vèurer.
Ab la qual, deliberaren ses senyories que li sien
soltades 340 lliures deposades en dita taula a dit
Sunyer en dit nom de segrestador per la resta
del preu de dit censal, no obtant los duptes opposats per dit racional, dient, entre altres, que
dit censal està obligat en la sobredita quantitat
deguda per dit Francesc Pla, revelidant primer
lo dit Sunyer en dit nom la obligació de dit
Francisco Pla per la sobredita quantiat en què·s
troba debitor al General, sens, emperò, prejudici de las primeras obligacions, ans bé, aumentant y ajustant a aquellas. Per ço, lo dit reverent
Joseph Sunyer en lo dit nom de segrestador
predit revelida la dita obligació de la sobredita
quantitat de vint lliures, sinch sous y // 167r //
vuyt per lo dit Francesc Pla degudas al General,
sens, emperò, novació ni derogació de las primeras obligacions, ans bé, augmentant y ajustant a aquellas, y promet que sempre y quant
tinga lloch la exequció de la solució y paga de
dita quantitat de ditas 20 lliures, 5 sous, 8, donarà y pagarà aquellas de las ditas 340 lliures
part del preu de dit censal. Y per çò attèndrer y
cumplir, ne obliga tots los béns de dita Madalena Pla y Càrcer com a deutes fiscals y reals y ab
jurament. Essent presents per testimonis Joan
Ribes, notari públic de Barcelona, y Joseph
Creus, scrivent.
Dilluns, a V. En aquest die a la tarda són anats
ses senyories concistorialment ab sas insígnias,
verguers ab massas, anant ab cotxes, a la casa del
General de la present ciutat a effecte de arrendar
las Bollas que no són arrendadas.

Dimars, a VI. En aquest die a la matinada són
tornats ses senyories en lo modo y manera que
anaren lo die de aïr a la casa del General de la
present ciutat per al mateix effecte que lo die de
aïr de arrendar las bollas que faltan a arrendar.

Joseph Baudino, natural de Bagunxe, en lo regne de Nàpols, condempnat en la dita campanya
de Murallàs per dit auditor Marrón lo any
1674.
Donato de Salve, natural de Estranaudies, del
regne de Nàpols.

Dimechres, a VII. En aquest die a las onse horas
de la matinada és baixat //167v // lo magnífic racional de la present casa del General de la present ciutat de orde de ses senyories per fer continuar de encantar lo arrendament de la Bolla de
Gerona y fer porrogar per lo disapte propvinent.
En aquest mateix die ha fet relació lo síndich del
General y present casa de la Deputació que continuant en fer la relació aserca del fet dels forsats
fins al últim estat y conclusió de aquell, representant a ses senyories que després de reportar a
ses senyories la resposta que féu lo noble don
Miquel de Cortiada, regent la Real Cancellaria,
de com los condempnats per lo auditor general
no venian conpressos dins las constitucions, encara que fossen condempnats en Cathalunya.
Per lo que dit il·lustre concistori de ses senyories se conferí ab sa excel·lènca, anant per dit effecte los magnífics assessors y advocat fiscal a informar a dit senyors regent, perquè en virtut de
la constitució 9, títol «De penas corporals», se
donàs la llibertat a dits forsats, condempnats en
Catalunya per lo auditor general, que havian
acabat lo temps de sa penitènsia. Y després, per
a demostrar la justificació de la pretensió del
molt il·lustre concistori, se féu un memorial a sa
excel·lència al·legant y ponderant llargament las
rahons que li acisteixen per continuar las represàlias se instaven.

Jaume Casanovas, francès; don Pere Nabona,
natural de Sagovia; Làsaro Capsulo, napolità;
Alfonso Peuz, natural de Granada, tots condempnats en la dita companya de Murallàs en lo
dit any 1674 per lo dit auditor general don
Francisco Marrón.
En aquest mateix die per orde de ses senyories
fonch donada llibertat a Joan de Pobles, official
major de la vehedoria de la esquadra de galeras
de Espanya, y a Joan Carvallo, escrivà del auditor general de ditas galeras, y a sinch moros presos y detinguts en los càrcers de la present casa,
tots presos per represàlias respecte de recusar
los officials majors de ditas galeras posar en llibertat als forsats que se trobaven en ellas que
havian acabat lo temps de sas condempnacions,
per haver entregat los dits forsats.
168v

Per major comprehensió de la matèria, se informà també a sa excel·lència per lo noble don Daniel Sayol, altre dels assessors de la present casa,
y alterat sa excel·lencia de la justícia, manà se
posassen en llibertat tots los forsats que·s trobaven en lo moll de la present ciutat que havien
acabat lo temps de sa penitènsia, encara que tots
fossen condempnats per lo auditor o capità general, que entre tots foren nou, que els donasen
llibertat. Y vingueren // 168r // a donar a ses senyories las gràcias de sa llibertat lo die sinch del
present y corrent mes de febrer, que se anomenan en la forma següent:
Primo, Francisco Trepat, natural de Cathalunya, del lloch de Valldomar, condempnat per lo
auditor general anomenat don Francisco Marrón en la campanya de Morallàs en lo any 1674.
Anthoni Joan Moralns, natural de Alòs, en Cathalunya, condempnat en la dita companya de
Murallàs en lo any 1674 per don Francisco Marrón, auditor general.
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Disapte, a X. En aquest die són baixats ses senyories concistorialment anant ab cotxes en la
casa del General de la present ciutat a effecte de
arrendar las bollas que no són arrendadas, y han
fet arrendament dels drets de plom y sagell de
cera de la bolla de Gerona y sa col·lecta per
temps de dos anys, los quals han comensat a
córrer lo primer die del mes de juliol pròxim
passat del any 1684 y finiran lo darrer dia del
mes de juny 1686, a Pons Planas, negociant,
ciutedà de Barcelona, com a més donant en lo
encant públic, segons relació a ses senyories feta
per Joseph Iglésias, corredor públich y jurat ministre del General, per preu de 13.000 lliures
per quiscun any, ab 500 lliures de axaus per una
vegada tant solament. E lo dit Pons Planas ha
acceptat lo dit arrendament prometent pagar
aquell per tersas, com en la tabla se conté, y de
donar dins deu dies fermansas a coneguda de
ses senyories ab obligació de sa persona y béns
com a deutes fiscals y reals y ab jurament llargament y ha prestat sagrament y homenatge en
mà y poder de Jacintho Morató, altre dels verguers de ses senyories. Essent presents per testimonis Francesc Païssa y Joseph Pelegrí, verguers del concistori de ses senyories.
E més, ab altre acte Anton Crosas, botiguer de
Gerona, abonant la persona de dit Pons Plana,
negociant, ha convingut y promès a ses senyories que fan tenir y valer la dita per dit Pons Planas promesa en lo sobredit acte de arrendament
//169r // ab obligació de la persona y béns com a
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deutes fiscal y reals y ab jurament llargament y
ha prestat sagrament y homenatge en mà y poder de dit Jacintho Morató, verguer de ses senyories. Essent presents per testimonis los sobredits Paÿssa y Pelegrí.
Dijous, a XV. En aquest die me han ordenat ses
senyories a mi, escrivà major del General, continuàs en lo present dietari com lo doctor Diego
Martines, ajudant primer de la Scrivania Major,
trobant-se ja ab salut per a exercir lo dit son offici, comensà lo die present a continuar la servitut de aquell.
169v

Disapte, a XVII. En aquest die, constituhit personalment en lo concistori de ses senyories lo
doctor en medicina Ramon Fontana, ha fet relació a ses senyories mitjensant jurament de
com lo doctor en medicina Jacintho Gibert, receptor dels fraus y fogatges del General, està detingut en sa casa de malaltia, la qual li impadeix
lo poder fer la servitut de dit son offici.
Dimecres, a XX. En aquest die me han ordenat
ses senyories a mi, scrivà majora // 170r // del
General, cusís en lo present dietari dos certificatòrias del magnífich racional del General y
present casa de la Deputació, la una acerca de
aquell censal de pensió 31 sous, 3, pagador als
20 de abril, que sortejà lo obtenint lo benefici
de Sant Miquel y Sant Gabriel, de la vila de Solsona, en la extracció de censals per los antecessors de ses senyories feta al primer de juliol
1683, la qual és signada de lletra A; y la altre
acerca de aquell censal de pensió dos-cents y
vint sous, pagador a vint-y-sis de setembre, que
sortejaren los reverends rector y comunitat de
preveres de la iglésia parroquial de Sant Andreu
de la Selva, en lo Camp de Tarragona, en la dita
extracció de censals del primer de juliol 1683, la
qual és signada de lletra B.
En aquest mateix die me han ordenat ses senyories a mi, escrivà major del General, cusís en lo
present dietari una requesta presentada al pare
Narcís Vilar, rector del col·legi de la Companyia
de Jesús de la present ciutat, lo acte de la presentata de la qual és assí cusit, signat de lletra C
i del thenor següent:
«Noverintb universi quod anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo octuagesimo quinto
die vero mercurii vigesima prima mensis fabruarii eiusdem anni intitulata, presente et ad hec vocato atque requisito Josepho Sauleda, secretario et
a. a continuació dues relacions i una requesta transcrites a
l’Apèndix 4, pàgs. 1654-1656.
b. l’original d’aquest document apareix cusit intercalat entre
els folis 169v i 170r del dietari.
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scriba majore Generalis principatus Cathalonie
subrrogato, et presentibus etiam Francisco Verges, notarius causidico, et Francisco Sanctacreus,
scultore, pro testibus ad premissa vocatis spetialiter et assumptis, magnificus Josephus Costa,
utriusque iuris doctor, fisci procurator Generalis
Cathalonie, constitutus personaliter coram et
ante presentiam reverendi patris Narcisi Vilar,
rectoris collegii Societatis Jesu presentis civitatis
Barchinone, personaliter reperti in dicto collegio,
qui dicto nomine eidem obtulit et presentavit et
seu per dictum scribam majorem, obtulere, presentare publice petiit et requissivit quandam in
scriptis papiri requisitionis sedulam thenoris subsequentis: «Molt bé sap y ignorar no pot vostra
reverència, pare Narcís Vilar», et cetera. Inceratur copia, cuius eidem tradidit et liberavit //170v
// quam accepit et penes se retinuit. Quaquidem
papiris requisitionis sedula, sic ut predicitur,
oblata et presentata illico dictus reverendo pater
Narciscus Vilar verbo respondendo dixit: «quod
retinebat sibi terminum juris ad respondendum». De quibus ita per actis, dictis, gestis et secutis illico dictus doctor Josephus Costa dicto nomine petiit et requisivit fieri et tradi, unum et
plura, plublicum seu publica consimilia instrumenta per me, dictum et infrascriptum scribam
majorem. Que fuerunt acta Barchinone sub
anno, die, mense et loco predictis, presente me,
dicto scriba majori, et testibus supradictis ad premissa vocatis specialiter et assumptis pro ut superius continetur.»
En aquest mateix die me han ordenat ses senyories a mi, escribà major del General, cusís en lo
present dietari tres certificatòries del magnífic
racional de la present casa de la Deputació, la
una aserca de aquell censal pensió 320 sous, pagador al primer de abril, que sortejaren la reverend abadessa y comunitat del monestir de Sant
Daniel, fora los murs de Gerona, en la extracció
de censals per los antecessors de ses senyories
feta al primer de juliol 1683, la qual és signada
de número 1; la altra aserca de aquell censal de
pensió 210 sous, pagadors als 13 de agost, que
sortejaren los reverends prior y convent de Sant
Gerònim de la Vall de Hebron en la dita extracció del primer de juliol, la qual és signada de número 2; y la altre aserca de aquell censal de pensió 204 sous, 6, pagadors als sis de febrer, que
sortejaren los reverends domers y comunitat de
Sant Pere de la present ciutat en la dita extracció
del primer de juliol, la qual és signada de número 3.
Divendres, a XXIII. En aquest die lo molt il·lustre oÿdor militar és baxat a laa // 171r // casa
a. a continuació tres relacions i una requesta transcrites a
l’Appèndix 4, pàgs. 1656-1659.

del General de la present ciutat en lo aposento a hont fa sa residència lo receptor dels fraus
per a regonèixer los fraus apresos en lo mes de
janer proppassat. Y se han trobat los fraus següents:
Primo, als 11 de janer 1685 fonch trobat en
casa de Joan Osio, que vuy habita Joan Abat,
fuster, en lo carrer d’en Jansana, una tovalla verda y groga de cubrir cuxins, de quatre palms de
ample.
Ítem, tres parells de mitjas de seda de colors.
Ítem, sis parells guants.
Ítem, quatre canas, quatre palms sengala, color
amusco.
Ítem, cent sexanta escudellas de Pisa sens ansas.
Ítem, onse platas entre grans y xicas.
Ítem, sis platas y dos tallers.
Ítem, quatre-centas sinquanta xícaras de pèndrer chocolate.
Ítem, deu pabreras.
Ítem, vuyt salés y tres tapadors.
Ítem, un plat y tres gibralletas.
Ítem, tres jarros y dos platas.
Ítem, tres candaleros, tot lo sobredit de Pisa.
Ítem, als 21 del present y corrent mes de febrer
se prengué de casa mestre Miquel Ramon, sastre, al carrer del Pedritxol, lo següent:
Primo, un gipó de talaton o taletas de ayguas
aforrat de escot negre vell, sens ésser acabat.
Ítem, unas mànegas de satí negre de mostras.

catoris, personaliter repertorum Hospitale Generalis Sancte Crucis presentis civitatis Barchinone, administratorum dicti Hospitalis, quibus
dicto nomine eisdem obtulit et presentavit et seu
per me, dictum scribam majorem, obtulere et
presentare publice petiit et requissivit quandam
in scriptis papirii requisitionis sedulam thenoris
subsequentis: «Molt bé saben y ignorar no poden vostres mercès, senyors administradors del
Hospital General de la Santa Creu», et cetera.
Inseratur, et cetera. Copia, cuius eisdem tradidit
et liberavit quam acceperunt et penes se retinuerunt. Quaquidem papiri requisitionis sedula,
sich ut predicitur, oblata et presentata dicti illustres administratores verbo respondendo dixerut:
«quod retinebat sibi terminum juris ad respondendum». De quibus ita per actis, dictis, gestis et
secutis illico dictus doctor Josephus Costa dicto
nomine petiit, requisivit fieri et tradi, unum
et plura, plublicum seu publica consimilia instrumenta per me, dictum et infrascriptum scribam majorem. Que fuerunt acta Barchinone sub
anno, die, mense et loco predictis, presente me,
dicto et infrascripto scriba majore, et presentibus
etiam testibus supradictis ad premissa vocatis
specialiter et assumptis pro ut superius continetur.»
172r

En aquest mateix die me han ordenat ses senyories a mi, escribà major del General de Cathalunya, cusís en lo present dietari una requesta presentada als administradors del Hospital de
Santa Creu de la present ciutat, lo acte de la
qual és assí cusit, signat de lletra A y del thenor
següent:
«Noverinta universi quod anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo octuagesimo quinto
die vero veneris vigesima tertia mensis // 171v //
februarii eiusdem anni intitulata, presente et
ad hec vocato atque requisito Josepho Sauleda, secretario et scriba majore Generalis Cathalonie
subrrogato, et presentibus etiam reverendo Agustino Costa, presbitero, Jacobo Costa, notarius publico Barchinone, et Vincentio Gavarro, scriptore, pro testibus ad premissa vocatis spetialiter et
assumptis, magnificus Josephus Costa, utriusque
iuris doctor, fisci procurator Generalis Cathalonie, constitutus personaliter coram et ante presentiam illustrium don Raymundi Sans, archidiaconi et canonici Sedis Barchinone, Francisci
Maymo, canonici dicti Sedis, Joannis Joffreu,
utriusque iuris doctor, et Jacobi Llobateras, mer-

Dimars, a XXVII. En aquest die, obtemperant los
magnífics assessors y advocat fiscal a la deliberació per ses senyories presa en jornada de 13 del
corrent, constituhits personalment en lo concistori de ses senyories, han fet relació de las causas
se aportan en llur concistori.
Dimechres, a XXVIII. En aquest die, constituhit
personalment en lo concistori de ses senyories
lo reverend pare fra Ramon Colat, com a procurador del convent de Sant Geroni de la Vall de
Ebron, ha jurat en la forma acostumada de que
havent fetas las degudas diligèncias en sercar
aquella part de censal de preu 210 lliures y pensió 210 sous, que feya y prestava lo General al
dit convent, en lo qual censal fou extret dit convent en la extracció feta en lo juliol de 1683 per
los antecessors de ses senyories, y no ha pogut
trobar aquells.

Dijous, al primer de mars de
MDCLXXXV.
En aquest die ha faltat en lo concistori de ses senyories lo molt il·lustre senyor deputat ecclesiàstich.
172v

a. l’original d’aquest document apareix cusit intercalat entre
els folis 170v i 171r del dietari.
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Dimechres, a VII. En aquest die me han ordenat
ses senyories a mi, escrivà major del General,
cusís en lo present dietari una relació del magnífic racional de la present casa aserca de aquell
censal pensió 93 sous, pagador als 4 de janer,
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que sortejà lo noble don Emanuel de Lanuça y
Semmanat en la extracció de censals feta al primer de juliol 1683, la qual és siganda de lletra
B.a
173r

174r

Dimars, a XX. En aquest die me han ordenat ses
senyories a mi, escrivà major del General, cusís
en lo present dietari tres relacions del magnífic
racional de la present casa. La una, aserca de
aquell censal de pensió 118 sous, 3, pagador al
primer de octubre, que sortejà lo obtenint lo
benefici sots invocasió de sant Salvador, fundat
en la iglésia de Sant Joan de la present ciutat, en
la extracció de censals per los antecessors de ses
senyories feta al primer de juliol 1683, la qual és
signada de número 1. La altra, aserca de aquell
censal pensió 65 sous, 7 1/2, pagador als 16 de
janer, que sortejà dona Eleonor de Agullana y
Sabater, la qual és signada de número 2. La altra, aserca de aquell censal de pensió 880 sous,
pagador al primer de janer, que sortejaren la reverend priora y monestir de las gerònimas de la
present ciutat en la dita extracció de censals del
primer de juliol 1683, la qual és signada de número 3.

174v

Dimechres, a XXVIII. En aquest die és tornat lo
molt il·lustre senyor deputat ecclesiàstich en lo
concistori de ses senyories.

Disapte, a X. En aquest die me han ordenat ses
senyories a mi, escribà major del General, cusís
en lo present dietari una certificatòria feta per lo
doctor en medicina Francisco Boneu ab la qual
fa fe com la malaltia de Emmanuel Rossell, receptor de las averyas, està continuant, del que·n
féu relació a ses senyories a 19 de octubre proppassat, com en dita certificatòria més llargament
és de vèurer, la qual és assí cusida, signada de
lletra D.
Dimars, a XIII. En aquest die me han ordenat ses
senyories a mi, escribà major del General, cusís en lo present dietari quatre relacions del
magnífic racional del General y present casa de
la Deputació. La una, aserca de aquell censal de
pensió 75 sous, pagador a 24 de maig, que sortejaren la reverend abadesa y convent de las
monjas de Hyerusalem de la present ciutat en la
extracció de censals per los antecessors de ses
senyories feta al primer de juliol 1683, la qual és
signada de número 1. La altra, aserca de aquell
censal de pensió 570 sous, pagador als 4 de
mars, que sortejaren los administradors de la
causa pia de misser Joan Jover en la dita extracció de censals, la qual és signada de número 2.
La altre, aserca de aquell censal de pensió 60
sous, 6, pagador al primer de juny, que sortejà
dona Theresa // 173v // Llobet y de Oluja en la
dita extracció de censals, la qual és signada de
número 3. Y altre aserca de aquell censal de
pensió 261 sous, 2, pagador a deu de desembre,
que sortejà lo abat y convent de Nostra Senyora
de Montserrat en la dita extracció de censals del
primer de juliol 1683, la qual és signada de número 4.
Divendres, a XVI. En aquest die, constituhit personalment en lo concistori de ses senyories lo
doctor en medicina Jacinto Andreu, mitjensat
jurament ha fet relació de com la indisposició de
Joseph Blanch, altre dels verguers de ses senyories, continua de manera que lo impadeix la servitut de son offici de verguer.
Disapte, a XVII. En aquest die és baxat lo il·lustre senyor oÿdor militar a la casa del General a
effecte de vèurer los fraus del mes passat de febrer, y no ne ha trobat algú.b

a. a continuació cinc documents transcrits a l’Apèndix 4,
pàgs. 1659-1664.
b. a continuació tres relacions transcrites a l’Apèndix 4, pàgs.
1664-1666.
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Disapte, a XXXI. En aquest die me han ordenat
ses senyories a mi, scrivà majora // 175r // del
General, cusís en lo present dietari dos certificatòrias fetas per lo magnífic racional de la present casa, la una acerca de aquell censal de pensió 230 sous, pagador als 30 de juny, que
sortejà don Carlos Francisco de Cocovarem en
la extracció de censals per los antecessors de ses
senyories feta al primer de juliol 1683, la qual és
signada de número 1. Y la altra, aserca de
aquells dos censals, lo un de pensió 44 sous, pagador al primer de juny, y lo altre de pensió
1.000 sous, pagador al primer de setembre, que
sortejaren los reverends vicari perpètuo y comunitat de la iglésia parrochial de Santa Maria del
Mar de la present ciutat en la dita extracció de
censals, la qual és signada de número 2.
En aquest mateix die, constituhit personalment
en lo concistori de ses senyories lo reverend
pare fra Joan Bonet com a procurador del prior
y convent de Nostra Senyora del Carme de la
present ciutat, com de sa procura consta ab acte
rebut en poder de Joseph Fontana, notari públic de Barcelona, en jornada del primer de febrer 1681, de la qual ha fet ocular ostenció, en
dit nom ha jurat en mà y poder de ses senyories
com havent fetas las degudas diligèncias en sercar los actes de las originals creacions de a hont
devallan dos parts de censals, lo un de pensió 10
lliures que en lo mes de setembre rebien sobre
dit General, extret als dotse de juliol 1680, y lo
a. a continuació dues relacions i dos memorials transcrits a
l’Apèndix 4, pàgs. 1666-1672.

altre de pensió altres 10 lliures que rebien en lo
mes de novembre, extret als quinse de maig
1681, no havie trobats los dits actes.

Bruniquer, y responent los senyors consellers a
la embaxada que per part de ses senyories los
fonch feta lo die de ahir, an dit los dits senyors
embaxadors que, havent participat los molt
il·lustres concellers al savi Concell de Cent la representació los era estada feta per part de ses senyories, havian deliberat acompanyar la carta
que ses senyories desitjavan fer a sa magestat,
Déu lo guarde, fent-lo noticiós del estat de la
província y solitar assitèncias y que, sempre que
ses senyories havissasen, escriurie la ciutat.

En aquest mateix die per medi del síndich del
General han enviat ses senyories al excel·lentíssim lloctinent y capità general de sa magestat,
Déu lo guarde, en lo present Principat las dos
proposicions de subjectes acostumades dels
llochs vacants de deputats y oÿdors y dels officis
de la present casa fins lo die present, las quals
són assí cusidas, signadas de lletras A y B.

Dissapte, a VII. En aquest die, constituhit personalment en lo concistori de ses senyories lo doctor en medicina Palladí Joncar, à fet relació mitjensant jurament de com la indisposició de
Joseph de Olsina, regint lo llibre de Manifest de
la Bolla de la present ciutat, continuave de manera que li inpedia la servitut de dit son offici.

Diumenge, al primer de abril
MDCLXXXV.
175v

Dimars, a III. En aquest die me han ordenat ses
senyories a mi, escribà major del General, cusís
en lo present dietari una certificatòria del magnífic racional del General y present casa de la
deputació aserca de aquell censal de pensió 720
sous, pagadors als 23 de agost, que sortejaren la
reverend abadesa y convent de Valldonsella, de
la present ciutat, en la extracció de censals feta
al primer de juliol 1683, la qual és signada de
número 3.

176v

Dijous, a V. En aquest die per medi de Joseph
de Sauleda, cavaller, y lo doctor misser Francisco Pinyana Galvany, ciutedà honrat de Barcelona, han enviat ses senyories una embaxada als
molt il·lustres senyors concellers de la present
ciutat representant-los que en concideració de
trobar-se esta provínsia tant exposada al perill
de si sobrevenia, lo que Déu no vulla, algun
rompiment de la pau, per trobar-se tant desabrigada y ab tant poca deffensa en las fronteras,
y per altre part, tant poch acistits los soldats, havien resolt manar donar la providència necessària per a remediar estos danys, y que estimarien
fossen ses senyories dels molt il·lustres senyors
consellers servits acompanyar esta representació, en consideració de la conformitat quea //
176r // observan las dos casas de Deputació y
ciutat. Y tornats en concistori los dits Sauleda y
Pinyana, han fet relació que los molt il·lustres
senyors consellers havian respost que participarien la dita embaxada al molt il·lustre savi Consell de Cent, per no poder fer la representasió
que ses senyories demanaven sens fer-la entèndrer a dit savi Consell de Cent, y que avisarien a
ses senyories la resolució.

Dimars, a X. En aquest die, constituhit perçonalment en lo consistori de ses senyories lo doctor Honofre Grau com a arxiver del col·legi de
Sant Sever, ha jurat en mà y poder de ses senyories en dit nom com havent fet las degudas diligèncias en sercar los actes de la original creació
de aquell censal de penció 11 lliures, 1 sou, 5,
que als tres de mars rebia sobre dit col·legi sobre dit General, lo qual fonch extret en la extracció per los antecessors de ses senyories feta
en lo primer de juliol 1683, y no ha pogut trobar los dits actes.

Divendres, a VI. En aquest die són vinguts ab
embaxada de part dels molt il·lustres senyors
consellers de la present ciutat los senyors don
Joseph Ferrer y Granollachs y Francisco Rius y

Dimecres, a XI. En aquest die, constituhit personalment en lo consistori de ses senyories Vicens Gavarró, scrivent, com a procurador substituhit del senyor don Antich Ruiz, ajudant de
tinent de mestre de camp en lo present principat de Cathalunya, procurador de Thomàs Folquer, clergue, obtenint lo perçonat sots innvocació de Nostra Senyora del Roser, de la vila de
Xerta, bisbat de Tortosa, instituhit y fundat,
com de la procura consta en poder de Joseph
Ferrús, //177r // notari públic de la vila de Bega,
bisbat de Solsona, a 28 de abril 1684; de la
substitució, emperò, consta en poder de Joan
Ribes, notari públic de Barcelona, als dos del
corrent mes, de la qual fa ocular ostenció. En
dit nom ha jurat en mà y poder de ses senyories
com havent fetas las degudas diligèncias en sercar lo acte de la original creació de aquell censal
de penció dos-centas lliuras que al primer de
abril rebia dit Thomàs Folquer com a obtenint
dit personat, lo qual fonch extret en la extracció
per los antecessors de ses senyories feta al primer de juliol 1683, y no ha pogut trobar lo dit
acte.

a. a continuació una relació transcrita a l’Apèndix 4, pàgs.
1672-1673.

Dijous, a XII. En aquest die, constituhit personalment en lo concistori de ses senyories lo doc-
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tor en medicina Jaume Solà, ha fet relació a ses
senyories mitjensant jurament de com la malaltia y indisposició de Romualdo Escapa i Gitart,
receptor de la Bolla de la present ciutat, continua, per lo que està impossibilitat de poder acudir en la servitut de dit son offici. En aquest mateix die me an ordenat ses senyories cusís en lo
present dietari una certificatòria feta per lo doctor en medicina Francisco Boneu ab la qual fa fe
com la malaltia de Emmanuel Rossell, receptor
de las averies, està continuant, com // 177v // en
dita certificatòria és més llargament de vèurer,
la qual és assí cusida, signada de lletra A.
Divendres, a XIII. En aquest die se és conferit lo
molt il·lustre senyor oÿdor real en la casa del
General de la present ciutat y en lo aposento a
hont fa sa residència y té custòdits los fraus lo
receptor dels fraus del General de la present ciutat. Y se són trobats los fraus apresos des de 2 de
mars proppassat fins lo die present baix scrits y
següents:

signada de número 1. La altre, acerca de aquell
altre censal de pensió 100 sousa, pagadors al 18
nohembre, que sortejaren los administradors de
la causa pia de Barthomeu Raichb, prevere, en la
dita extracció de censals, la qual és signada de
número 2. Y lo altre acerca de aquells altres dosc
censals; lo un de pensió 240 sousd, pagador als
onse de mars; y lo altre de pensió 62 sous, 6, pagador als dotse de abril, que sortejaren los administradors de la causa pia de Galceran de Copons en la dita extracció de censals del primer
de juliol 1683, la qual és signada de número 3.
178v

Dilluns, a XXIII. En aquest die se és celebrada la
festa del gloriós màrtir sant Jordi en la capella
petita, com lo any passat.

179r

Dimars, al primer de maig MDCLXXXV.
Divendres, a IIII. En aquest die, constituhit personalment en lo concistori de ses senyories lo
doctor en medicina Pau Sabater, ha fet relació
mitjensant jurament com lo magnífich Eras- //
179v // ma de Lana y Fontanet, racional del General y present casa de la Deputació, pateix una
malaltia del pit y complicació de altres atxaques,
per los quals necessita de prompte remey, per lo
que no pot acudir en la servitut de dit son offici.

Als 21 de mars 1685, fou après de casa mestre
Rafel Balius, sastre, un vestit de panyo vint-yquatre, color lleonat, ço és, baló y gambeto, lo
qual és forrat de bambon.
Ítem, a 22 de dit mes y any, fou après per los officials del General de la barca del patró Esteve
Giralt, de la vila de Mataró:
Primo, 18 dotzenas de plats de coure blaus.
Ítem, una dotsena de platas perdigueras blavas.
Ítem, dotse dotsenas de platarols blaus petits.
Ítem, divuyt dotsenas de escudellas petitas blavas.
Ítem, divuyt dotsenas de escudellas grans blau.
Ítem, dotse molas de esmolar estisoras entre
grans y xiques.
Las quals coses estan recòndides dins lo magatsem del General.
Ítem, als 14 del corrent mes de abril fou après
per las guardas del General de casa de T. Monjo, ostaler del hostal de Manresa, quatre canes y
mitja tela de París.
[Ítem], viuda de T. Rius, calsater, onse parells y
mitx de peals de cordellats blanchs.

Dissapte, a V. En aquest die se és celebrada la
festa del gloriós màrtir sant Jordi, patró del present Principat, per no ésser poguda celebrar lo
die 23 del passat, segona festa de Pasqua de Resurecció. Fonch la celebració de dita festa a la
capella petita ab música de segos tant solament,
oÿran missa en dita capella; concistorialment y
per dit effecte se juntaren en lo concistori vell, a
hont fan sa residència los magnífics assessors, y
de allí, hisqueran consistorialment, absent lo senyor oÿdor militar, ab las insígnias, ab verguers
y massas altas, acompanyats dels magnífics assessors y altres officials de la present casa. Y acabada la missa, se’n tornaren de la matexa manera que eren anats; y arribats a dit consistori, se
disgregaren.
180r

En aquest mateix die me han ordenat ses senyories a mi,a //178r // scrivà major del General, cusís en lo present dietari tres certificatòries del
magnífic racional del General y present casa de
la Deputació. La una, acerca de aquell censal de
pensió 240 sousb, pagador als diset de juliol,
que sortejà don Diego Despalau y Julià en la extracció de censals per los antecessors de ses senyories feta al primer de juliol 1683, la qual és
a. a continuació cins documents transcrits a l’Apèndix 4,
pàgs. 1675-1679.
b. 240 lliures al document.
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En aquest die, constituhit personalment en lo
concistori de ses senyories lo doctor en medicina Agustí Fatjó, mitjensant jurament à fet relació a ses senyories de com Joseph Quintana,
exactor del General del present principat de Catalunya y present casa de la Deputació, pateix
una debilitat dintre lo cos, y en particular, en las
juncturas de las camas, per la qual indisposició
ab molta dificultat pot caminar y necessita de
a.
b.
c.
d.

100 lliures al document.
Rarich al document.
dos interlineat.
240 lliures al document.

«Ela rey.

fer-se remey, y per dit effecte, impossibilitat de
servir lo dit offici.

Diputados. Por vuestra carta del tretse del passado he entendido lo que me representáys en orde(n)
al mal estado del exercicio y plaças de esta provincia y los zelos con que estáys de que, a vista deb //
181v // desprevención, no passan franceses a invadirla sin embargo de la tregua entre ambas coronas. Y decís que este motivo, y el deseo que tenéis
de solicitar lo que condusse a mi mayor servicio, os
ha obligado a despachar extrahordinario y suplicarme sea servido de mandar remitir a esse Principado las prontas assistencias de que necessita
para su conservación y defença. Y e resuleto responderos que por considerar la suma inportancia
de que essa provincia esté assistida con los medios
que afiançan su seguridad, he mandado al governador de azienda que disponga todos los que
sean possibles para el intento. Y me ha dicho tiene
tres mil doblones promptos que remitir ahora, y
que hirá continuando las remesas de dinero, como
lo tengo muy encargado. De que he querido havisaros para que lo sepáis; y que ha sido de mi gratitud la representación que me hazéis por reconocer
naze de vuestro zelo y fidelidad a mi servicio.
Dattus en Aranjuez, a XI de mayo MDCLXXXV.

En aquest die, constituhit personalment en lo
concistori de ses senyories los reverends doctors
Fèlix Atxer y Joachim Ros, com a procuradors
de herències de la comunitat de preberes de
Santa Maria del Mar de la present ciutat, consta
de sas procuras en poder de Rafel Arbia, notari
de Barcelona, a 27 de abril 1685, an jurat en mà
y poder del molt il·lustre consistori com no tenen los actes de las originals creacions de a hont
devallan aquells sinch censals o part de censal,
ço és, un de pensió sinquanta lliuras, en lo mes
de setembre; altre de pensió 10 lliuras, en dit
mes de setembre; altre de pensió 4 lliures, 8
sous, en lo mes de juny; altre de pensió 2 lliures,
4 sous, en lo mes de juny; altre de pensió 4 lliures, 10 sous, 11, en lo mes de agost. Los quals
censals foren extrets en la extracció de censals
feta per los antessessors de ses senyories al primer de juliol 1683, y no han pogut trobar
aquells.
180v

Divendres, a XI. En aquest die se és conferit lo
molt il·lustre senyor oÿdor real en la casa del
General de la present ciutat en lo aposiento a
hont fa la residència y té custòdits los fraus lo
receptor dels fraus de la present ciutat. Y se
han trobat los fraus apresos des de 13 de abril
proppassat fins lo die present baix scrits y següents:
Al 18 de abril 1685, fou après de casa mestre
Pere Pons, sastre, 8 canas, sis pams, tela prima
blanca. Més de dita casa, se prengué deu pams
tela de ayguas sensera. Més dit dia, se prengué
de casa Joan Padrinas, sastre, dos camisolas de
cordellats vermells sens ser acabadas. Més dit
die, se prengué de casa mestre Ramon Vidal,
sastre, uns trossos de vayeta divuytena color de
plom, los quals eran per aforro de un gambeto;
lo qual frau fou absolt per lo defenedor als nou
del corrent mes. Més a set de mars, fou après de
casa Barthomeu Codina, sastre, un gipó de tela
de ayguas blau de cel sens ésser acabat y sens
mànegas. Ítem, fou après de dita casa quatre
trossos de tafetà doble, negre, nous, que cada
tros té un pam de llarch, y alguns, dos quarts y
mitx de ample.

181r

Yo, el rey.
Don Hieronimus Dalmao et Cassanate, secretarius. Vidit don Petrus Villacampa, regens. Vidit
don Joannes Baptista Pastor, regens. Vidit Calatayud. Vidit don Josephus Rull, regens. Vidit Comes et Torro.»
182r

Dimecres, a XXIII. En aquest die me han ordenat
ses senyories cusís en lo present dietari una certificatòria feta per lo doctor en medicina Francisco Boneu ab la qual fa fe com la malaltia de
Emanuel Rossell, receptor de las averias, ha
continuat fins a 20 del corrent mes de maig,
com en dita certificatòria feta per lo doctor en
medicina Francisco Boneu més llargament és de
vèurer, la qual és assí cusida, signada de lletra B.

182v

Dimars, a XXVIIII. En aquest die, constituhit
personalment en lo consistori de ses senyories
lo doctor en medicina Jaume Pujades, ha fet relació a ses senyories mitjensant jurament de que
la malaltia de Joseph Ferrer, notari real col·legiat, scrivà ordinari de la Escrivania Major de la
present casa, continua en la mateixa conformitat que féu relació a ses senyories en jornada de
15 de janer proppassat, per la qual malaltia està
inpossibilitat per a servir lo dit offici.

Dissapte, a XVIII. En aquest die me han ordenat
ses senyories a mi, escrivà major del General,
cusís y continuàs una real carta de sa magestat,
Déu lo guarde, sots data de 11 del corrent, y en
resposta de la que ses senyories enviaren per
correu extrahordinari a 13 del passat, la qual és
assí cusida, signada de lletra A y del thenor següent:

759

a. l’original d’aquest document apareix cusit intercalat entre
els folis 181v i 182r del dietari.
b. a continuació un certificat transcrit a l’Apèndix 4, pàg.
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Dimecras, a XXX. En aquest die, constituhit personalment en lo concistori de ses senyories lo
doctor en medicina Joseph Bas, ha fet relació a
ses senyories mitjensant jurament com lo doctor Gismundo Bofill, ajudant tercer de la Escrivania Major, se troba en lo llit desganat de una
colera morbus, vulgarment, passacòlica, per rahó
de la qual està inpossibilitat de poder acudir al
exercici y servey de dit son offici.

etiam testibus supradictis ad premissa vocatis specialiter et assumptis pro ut superius continetur»
183v

Divendres, al primer de juny
MDCLXXXV.
En aquest die me han ordenat ses senyories a
mi, escrivà major del General, cusís en lo present dietari una requesta presentada al pare
prior de Santa Catherinaa // 183r // Màrtir de la
present ciutat, lo acte de la qual és assí cusit, signat de lletra E y del thenor següent:
«Noverintb universi quod anno a Nativitate Domini MDCLXXXV die vero veneris prima mensis
junii eiusdem anni intitulata, presente et ad hec
vocato atque rogato Josepho Sauleda, secretario et
scriba majore Generalis principatus Cathalonie
subrrogato, et presentibus etiam Bartholomeo Romeu, mercatore et philosophie doctore, Francisco
Tagell, legum professore, pro testibus ad premissa
vocatis spetialiter et assumptis, magnificus Josephus Costa, utriusque iuris doctor, fisci procurator
Generalis Cathalonie, constitutus personaliter
coram et ante presentiam reverendi patris prioris
monasterii et comunitas Dive Catherine Martiris, ordinis Santi Dominci, presentis civitatis
Barchinone, personaliter reperti in claustris dicti
monasterii et conventus, qui dicto nomine eidem
obtulit et presentavit et seu per me obtulere et presentare publice petiit et requissivit quandam in
scriptis papiri requisitionis schedulam thenoris sequentis: «Molt bé sab e ignorar no pot vostra
paternitat, pare prior del convent de Santa Catherina Màrtir de la present ciutat», et cetera. Inseratur copia, cuius eidem tradidit et liberavit
quam accepit et penes se retinuit. Quaquidem
papiri requisitionis schedula, sic ut predicitur
oblata illico dictus reverendus pater prior verbo
respondendo dixit: «quod retinebat sibi terminum juris ad respondendum». De quibus ita per
actis, dictis, gestis et secutis illico dictus Josephus
Costa dicto nomine petiit, requisivit fieri et tradi, unum et plura, plublicum seu publica consimilia instrumenta per me, dictum et infrascriptum scribam majorem. Que fuerunt acta
Barchinone sub anno, die, mense et loco predictis.
Presente me, dicto scriba majore et presentibus
a. a continuació una requesta transcrita a l’Apèndix 4, pàg.
1679.
b. l’original d’aquest document apareix cusit intercalat entre
els folis 182v i 183r del dietari.
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Dilluns, a IIII. En aquest die ha faltat en lo consistori de ses senyories lo il·lustre senyor deputat real.
Dissapte, a VIIIIo. En aquest die ha fet relació en
lo concistori de ses senyories mitjensant jurament lo doctor en medicina Ramon Fontana
com lo doctor Jacintho Gibert, receptor dels
fraus y // 184r // fogatjes del General y present
ciutat, continua en la malaltia per rahó de la
hèrnia intestinal que pateix, per rahó de la qual
no pot fer moviment inmòdich ni anar a cavall
sens perill que li hisca la dita hèrnia.
Dijous, a XIIII. En aquest die lo reverend Joan
Baptista Ruigdecens, prevere, en Santa Maria
del Mar beneficiat, com a procurador de dona
Geltrudis Fivaller y Torras, viuda de don Pedro
Fivaller y Pol, en Barcelona populat, y don Carlos Fivaller y Torras, son fill, com de sa procura
consta en poder de Ramon Vilana Perlas, notari
de Barcelona, als sinch del corrent, de la qual à
fet ocular ostensió, en dit nom ha jurant en mà
y poder de ses senyories de com ha fet las degudas diligèncias en sercar la venda y original creació de aquell censal de a hont devalla la part de
censal de preu 135 lliures, // 184v // y pensió
120 sous, que tots anys a 12 de setembre rebian
sobre dit General los hereus y pocessors de Miquel Pol, donsell, lo qual censal fonch extret en
la extracció de censals feta als 20 de novembre
1679, no ha pogut trobar aquella.
En aquest mateix die se és conferit lo senyor oÿdor real en la casa del General de la present ciutat a hont fa la residència y té custòdits los fraus
lo receptor dels fraus de la present ciutat. Y se
són trobats los fraus apresos des de 11 de maig
proppassat fins lo die present baix i següents:
Primo, a vint-y-sinch de maig fonch pres en la
vila de Mataró de casa Llorens Pi, adroguer, los
partits següents:
Primo, dotse canas, un palm, tafetà doble, vert,
a un cap.
Ítem, una cana, tres quarts, tafetà doble, vert i
groc de or.
Ítem, sis canas, alafaya verda.
Ítem, sinch canas, dos palms, alafaya del gra
gros, color amusco.
Ítem, vint-y-dos canas, set palms, tafetà entre
doble, negre, de quatre palms.
Ítem, tretse canas, dos palms, tafetà ayguas vert.
Ítem, dit die fonch après de casa Anna Torner,
viuda de dita vila, dos canas, dos palms, bambusí blanch
Ítem, als trenta de maig fonch après de Lluís Sa-

de Bascaraa, // 186r // en jornada de set de nohembre proppassat de mil sis-cents vuytantaquatre, la qual és assí cusida, signada de lletra A.
En dit nom à renunciat en mà i poder de ses senyories lo dit offici de tauler de la Bolla de dita
vila de Bascara pure et libere en mà y poder de ses
senyories, havent-los constat que lo dit Francesc
Espolla no és debitor al General, com apar de la
certificatòria del magnífic racional de la present
casa, la qual és assí cusida, signada de lletra B. An
acceptada la dita renunciació si y en quant per
capítols y actes de Cort los és lícit y permès. Essent presents per testimonis Jacintho Morató y
Francesch Paÿssa, verguers de ses senyories.

bater, sastre de Barcelona, unas faldillas de escot
negre acabadas de cusir.
Ítem, dit die fonch après de casa Joseph Batlle,
tintorer, una cana de escot negre.
Ítem, als sinch de juny de dit any fonch après de
casa Marià Muns, hortolà, vint-y-dos canas estamenya // 185r // negra de sinch palms, la qual
estamenya se és haveriguat era de Maria Martina, viuda.
Ítem, dit die fonch après de casa Catherina Vinyes, viuda, dos mantos estam negre, lo qual se
és haveriguada eran de Maria Martina
Divendres, a XV. En aquest die lo reverend Joseph Ratera, clergue, com a administrador de la
causa pia del quòndam Bernat Tries y Roig, en
dit nom ha jurat en mà y poder de ses senyories
com ha fetes las degudas diligèncias en sercar los
actes de las originals creacions de hont devallan
dos preus de censal; un de penció dos lliuras,
nou sous, que tots anys en lo mes de juny reb sobre dit General, extret en la extracció de censals
feta a 6 de juliol 1672; e lo altre de penció 16
sous, 6, extret en la extracció feta al primer de
abril 1683. Y no ha pogut trobar aquells.

186v

Dilluns, a XVIII. En aquest die, constituhit personalment en lo con- // 185v // sistori de ses senyories lo doctor en medicina Jacintho Andreu,
mitjensant jurament ha fet relació de com la indisposició de Joseph Blanch, altre dels verguers
de ses senyories, continua de manera que li inpedeix la servitut de son offici de veguer. En
aquest mateix die, constituhit personalment en
lo concistori de ses senyories lo mateix doctor
en medicina Jacintho Andreu, mitjensant jurament ha fet relació com lo doctor Diego Martínez y de Folcràs, ajudant primer de la Escrivania
Major, se troba desganat en lo llit de terciana,
per rahó de la qual està inpossibilitat de poder
exercir al exercici y servey de son offici. En
aquest mateix die és tornat en lo consistori de
ses senyories lo il·lustre senyor deputat real.
Dimars, a XVIIII. En aquest die, constituhit personalment en lo consistori de ses senyories lo
doctor en medicina Palladí Joncar, mitjensant
jurament ha fet relació a ses senyories de com la
indisposició y achaque de Joseph Olsina y Riusech, obtenint lo offici de regint lo llibre de Manifest de la Bolla de la present ciutat, continua
de manera que li inpedeix lo exercir lo dit offici.
Dimecres, a XX. En aquest die, constituhit personalment en lo concistori de ses senyories Joachim Ros, notari causídich de la present ciutat,
com a procurador de Francesch Espolla, major
de dies, fuster de la vila de Bascara, tauler de la
Bolla de dita vila, com de sa procura consta en
poder de Ignasi Ferrer, notari públic de dita vila
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Dimecres, a XXVII. En aquest die lo reverend Joseph Grau, prevere, doctor en drets, degà de la
Catredal Iglésia de Solsona, com a procurador
del reverend Fèlix Grau, doctor en drets, com a
obtenint lo benefici de sant Miquel y sant Gabriel, fundat en dita cathedral, de sa procura
consta en poder de Fèlix Pintor, notari de Solsona, a vint-y-tres de mars 1685, constituhit
perçonalment en lo consistori de ses senyories, à
jurat com dit son principal à fet las degudas diligèncias en sercar lo acte de la original creació
de a hont devalla la part de censal de penció 1
lliura, 15 sous, 3, que lo General de Catalunya
feya en lo mes de abril a dit obtenint lo benefici
de sant Miquel y sant Gabriel, lo qual censal
fonch extret en la extracció de censals feta per
los antecessors de ses senyories al primer de juliol 1683. Y no ha pogut trobar aquells.
Dissapte, a XXX. En aquest die, constituhit personalment en lo // 187r // concistori de ses senyories lo doctor en medicina Jaume Solà, à fet
relació a ses senyories mitjensant jurament de
com la malaltia y indisposició de Romualdo Escapa y Guitart, receptor de la Bolla de la present
ciutat, continue, per lo que està inpossibilitat de
poder acudir en la servitut de dit son offici.

Diumenge, al primer de juliol
MDCLXXXV.
Dimars, a III. En aquest die, constituhit perçonalment en lo concistori de ses senyories lo doctor en medicina Jacintho Andreu, y à fet relació
a ses senyories mitjensant jurament de com lo
doctor en medicina Diego Martines y Folcràs,
ajudant primer de la Scrivania Major, continuave en sa malaltia, per rahó de la qual no estava
encara per a poder acudir a la servitut de dit son
offici. En aquest mateix (dia) me an ordenat ses
senyories a mi, escrivà major del General, cusís
en lo present dietari las nominacions de subgeca. a continuació una procura i un certificat transcrits a
l’Apèndix 4, pàg. 1680.

[ 1685 ]
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tes per sa magestat, Déu lo guarde, fetas de deputats y oÿdors de comptes y officis del General
vacants fins al 31 de octubre proppassat del present y corrent any 1685; altres set decrets per a
què set //187v // nobles pugan ser inscrits com a
mossèn; y un decret ab què corregeix sa
excel·lència una equivocació presa en la nominació de un lloch de oÿdor militar de la vegueria
de Lleyda. Las quals nominacions són assí cusidas, sigandas de números 1 y 2, y los dits decrets de números 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10.
Dilluns, a VIIIIo. En aquest die, constituhit perçonalment en loa // 188r // concistori de ses senyories lo doctor en medicina Jaume Pujadas,
ha fet relació a ses senyories mitjensant jurament de que la malaltia de Joseph Ferrer, notari
real col·legiat, scrivent ordinari de la Scrivania
Major de la present casa, continua en la conformitat que féu relació a ses senyories en jornada
de quinse de janer proppassat, per la qual malaltia està inpossibilitat per a servir dit son offici.

Ítem, als 25 de dit mes de juny de casa de Masià
Fornells, quòndam, velluter, una tela de seda de
color de aurora ab tres canas de texit, y altres
tantes per teixir, la qual teixia Geroni Seguí, velluter.
Ítem, a sinch de juliol, de casa Agustí Aguilar,
velluter, una tela de deu canas de tir, la qual se
féu aprehenció per no tenir-ne sinó sis canas en
manifest.
Ítem, a 11 de juliol, de casa de Isabel Sala, dos
trossos moqueals, so és, una cana color de sofra
y mitja cana de color encarnat y blaua.
189r

Divendres, a XIII. En aquest die me han ordenat
ses senyories a mi, scrivà major del General, cusís en lo present dietari una relació en escrits
feta per lo doctor en medicina Pau Sabater de
com la malaltia que ha patit Erasme de Lana y
Fontanet, racional del General y present casa de
la Deputació, ha durat des de quatre de maig
proppassat fins als 10 del present y corrent mes
de juliol inclusive, com en dita relació consta,
que és assí cusida, signada de lletra A.
188v

Dissapte, a XIIII. En aquest die, constituhit personalment en lo consistori de ses senyories lo
doctor en medicina Joseph Bas, ha fet relació a
ses senyories mitjensant jurament com lo doctor Gismundo Boffill, ajudant tercer de la Scrivania Major, continua de la matexa manera de
què té feta relació a ses senyories en jornada de
trenta de maig proppassat, acceptat que no està
en lo llit, de la qual està inpossibilitat de poder
acudir a la servitut de dit son offici.
En aquest mateix die se és conferit lo molt
il·lustre senyor oÿdor militar en la casa del General de la present ciutat y en lo aposento a
hont fa la residència lo receptor dels fraus. Y se
han trobat los fraus següents:
Primo, a 18 de juny de 1685 se prengué en frau
de casa Joan Cartaner, velluter, una tela y plegador, en lo qual y hab... pams,c... canas, per teixir,
tafetà negre, lo qual era de dita pessa.
a. a continuació 10 documents transcrits a l’Apèndix 4, pàgs.
1681-1687.
b. a continuació un espai en blanc d’uns 10mm.
c. a continuació un espai en blanc d’uns 15mm.

762

Ítem, als 12 de juliol fou après de casa Barthomeu Casas, veler, dos trossos de tafetà negre entre doble, ço és, lo un tros sis canas y mitja y lo
altre vuyt canas.
Ítem, dit die, de dita casa, una tela de tafetà negre sens teixir, de tir onse canas, la qual fonch
apresa per haver-la posada en taler sens manifestar-la.
En aquest mateix die me han ordenat ses senyories a mi, scrivà major del General, cussís en lo
present dietari una requesta presentada als cónjugues don Carlos Francisco y dona Maria Covarem, lo acte de la qual és aquí cusit, signat de
lletra B y del tehnor següent:
«Noverintb universi quod anno a Nativitate Domini millessimo sexcentesimo octuagesimo quinto
die vero sabbati decima quinta mensis julii eiusdem anni, presente et ad hec vocato atque requisitio Josepho Sauleda, secretario et scriba majore
Generalis Cathalonie principatus subrrogato, et
presentibus etiam Michaelle Pomes, sartore, Petro
Joannes Fontalvan et Vincentio Gavarro, scriptore Barchinone, pro testibus ad premissa vocatis
spetialiter et assumptis, magnificus Josephus Costa, utriusque iuris doctor, fisci procurator Generalis Cathalonie, constitutus perçonaliter coram
et ante presentiam domni Caroli Francisci de
Covarem et domne Marie Covarem et Carser,
eius consortis, usufructuario et propietarie, nominibus perçonaliter repertorum in domibus sue
proprie habitationis quas fovet in presenti civitate Barchinone, in vico dictoc..., quibus dicto nomine eisdem obtulit et presentavit et seu per me
obtulere et presentare publice petiit et requissivit
quandam in scriptis papiri requisitionis schedulam thenoris sequentis: «Molt bé saben y ignorar
a. a continuació una requesta transcrita a l’Apèndix 4, pàg.
1687.
b. l’original d’aquest document apareix cusit intercalat entre
els folis 188v i189r del dietari.
c. a continuació un espai en blanc d’uns 45mm.

no poden vostres mercès, senyors don Carlos
Francisco de Covarem», et cetera. Inseratur copia, cuius eisdem tradidit et liberavit quam acceperunt et penes se retinuerunt. Quaquidem papiris requisitionis schedula, sich ut predicitur,
oblata illi dicti conjugues Covarem verbo respondendo dixerunt: «quod retinebant sibi terminum
iuris ad respondendum». De quibus ita per actis,
dictis, gestis et secutis illico dictus Josephus Costa
dicto nomine petiit et requisivit fieri et tradi,
unum et plura, plublicum seu publica consimilia
instrumenta // 189v // per me, dictum et infrascriptum scribam majorem. Que fuerunt acta
Barchinone sub anno, die, mense et loco predictis.
Presente me, dicto scriba majore, et presentibus
etiam testibus supradictis ad premissa vocatis spetialiter et assumptis pro ut superius continetur»
190r

Dissapte, a XXI. En aquest die, constituhit personalment en lo concistori de ses senyories lo
magnífic Francisco de Solanell, en quiscun dret
doctor, en Barcelona pupulat, com ha procurador de la senyora Theresa de Solanell y de Montalla, viuda, administradora de la causa pia instituhida y fundada per lo magnífich Llorens
Jover, quòndam, en quiscun dret y de la Reial
Audiència de la tercera sala doctor, com de sa
procura consta ab acte rebut en poder del doctor Francisco Illa, notari públich de la vila de
Ripoll, en jornada de dos del present y corrent
mes de juliol, de la qual fa fe lo doctor Sebastià
Guasch, notari públich de dita vila de Ripolla,
de la qual à feta ocular ostenció, en dit nom à
jurat en mà y poder de ses senyories com havent
fetas las degudas diligèncias la dita senyora, son
principal, en sercar los actes de la original creació de aquell censal en què sortejà en la extracció de censals per los antecessors de ses senyories feta al primer de juliol 1683, no ha pogut
trobar los dits actes.

190v

Dimecres, al primer de agost
MDCLXXXV.

dita terciana, per lo que està inpossibilitat per
servit lo dit offici.
192r

En aquest die lo doctor en medicina Francisco
Orriols, constituhit personalment en lo concistori de ses senyories, mitjensant jurament à fet
relació com Miquel Rossell, altre dels verguers
de ses senyories, se troba en lo llit desganat des
de 18 de juliol proppassat de una malaltia dita
terciana.
191v

Dimars, a XIIII. En aquest die lo doctor en medicina Joan Alòs, constituhit personalment en
lo concistori de ses senyories, mitjensant jurament à fet relació com lo magnífic Francisco
Marí y Genovès, regent los comptes del General, se troba en lo llit desganat de una malaltia

Dimars, a XXI. En aquest die se és conferit lo
molt il·lustre senyor oÿdor real en la casa del
General de la present ciutat en lo aposento a
hont té la residència lo receptor dels fraus. Y se
han trobat los fraus següents:
Primo, a 19 de juliol 1685 fonch après de casa
Patronilla Marís, viuda, un taler ab tots sos
arreus, en lo qual se trobà un palm de tafetà doble vert ya teixit y un palm per a texir.
Ítem, als 21 de dit, fonch après de casa Monserrat Padrot, botiguer de tall, tres pessas de escot
blanch capycua y sinch canas, quatre palms, de
escot negre.
Ítem, dit die fonch après de la botiga de Pau
Puig-origer, botiguer de telas, la roba següent,
la qual té pro manifesto curie Generalis Cathalonie segrestat en pena de 500 lliures:
Primo, dos pessas de xamelot de Flandes color
oliva, capycua.
Ítem, dos pessas de xamellot de Flandes color
pardo, capycua.
Ítem, altre pessa de xamellot de Flandes color
blanch y negre, capycua.
Ítem, 4 canas arbatge plateat.
Ítem, dos canas, dos pams, xamellot de Olanda,
groch.
Ítem, sinch canas, un palm, xamellot fi de Olanda, negra.
Ítem, dos canas, borata negra.
Ítem, 66 canas de xamellots de flandes ab diferents trossos y diferents colors.
Ítem, nou canas, sinch palms, xamellot de
Olanda, negra.
Ítem, y finalment, 25 canas xamellot de estam y
seda.
Dimecras, a XXII. En aquest die se és conferit lo
síndich del General per orde de // 192v // ses senyories al molt reverend canseller y a don Miquel
Joan de Taverner, del Real Consell, per a instar
se despatxàs lo informe per sa magestat, Déu lo
guarde, dels visitadors del trienni proppassat. Y
que an respost dits senyor se haran de menester
alguns papers convenients per a facilitar dita informa. En lo mateix die ha instat al senyor doctor
Miquel Joan de Taverner per a què fos servit despaxar una informa per a sa magestat, que los deputats del trienni proppassat havian entregat los
papers a dit senyor doctor de Taverner per lo fet
de T. Monfajas, de Lleyda, y lo doctor Francisco
de Pujades, de Figueras, a què dit senyor doctor
Taverner à respost miraria a hont tenia los papers
y procuraria despatxar dit informe.
Dijous, a XXIII. En aquest die, constituhit personalment lo reverend Esteve Puig y Bosom com

a. a continuació quatre paraules ratllades.
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a procurador de Llàtzer Miraller, prebere, beneficiat de la Seu de Gerona, consta de sa procura en poder de Salvi Regordera, notari públich de la dita ciutat de Gerona, als 19 de
febrer 1685, de la qual ne ha fet ocular ostenció, com a obtenint lo benefici primer sots invocació de sant Dalmau y sant Jordi, fundat en
dita Seu de Gerona, constituhit perçonalment
en lo consistori de ses senyories, à jurat en la deguda forma que ha fet las degudas diligèncias en
sercar los actes de la original creació de aquell
censal de propietat 900 sous y pensió 40 lliures,
17 sous, 2, en què fou extret en la extracció de
censals feta per los antessesors de ses senyories
en lo juliol de 1683; no ha pogut trobar aquells.
Divendres, a XXIIII. En aquest die per medi dels
dos il·lustres senyors concistorials és estat reportat per orde de ses senyories al excel·lentíssim senyor llochtinent y capità general de sa
magestat, Déu lo guarde, en lo present Principat un paper que se ha //193r // firmat en la present casa per los magnífics assessors ordinaris
d’ella y doctors consulens aplicats acerca la
aprehenció de una barca francesa anomenada
Sant Jaume, patrona de ella Francisco Palí, lo
qual paper me an ordenat ses senyories cusís y
continuàs en lo present dietari, que és signat de
lletra A y del thenor següent:
«Excelentísimoa señor. El día seis de julio del corriente anyo poco después de mediodía llegó al
puerto de la villa de Palamós el patron Francisco
Palí, de nación francesa, en su barca llamada
San Jayme, muy líberamente sin haver ocasionado borrasca y otro mal alguno. Poco después, a dicho patrón se le dio prátiga, en cuya conformidad
desembarcó él y los de su barca; y entraron en dicha villa el mismo día de seis. Siendo preguntado
el patrón y el escrivano de dicha barca si llevavan
algunas mercaderías, respondieron que sólo llevaban astra.
Teniéndose noticia de que en dicha barca havían
diferentes mercaderías de toda estimación y de
valor, y viendo los officiales del General residentes
en Palamós que havían passado veynte y quatro
oras después que se le dio práctica al dicho patrón
y su gente y no se havía dado manifesto de la ropa
iva en dicha barca, en consideración de lo dispuesto en el capítulo octavo de las Cortes 1547; en
el número 8, página 137, por el qual se halla dispuesto que qualquier patrón que llegue a las playas de Barcelona o de otras partes de Cataluña y
sus puertos con qualquier especie de embarcación
que sea, encontinente y antes de descargar cosa alguna aya de denunciar mediante juramento a
a. l’original d’aquest document apareix cusit intercalat entre
els folis 192v i 193r del dietari.
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los collectores de las generalidades y dar por escrito
y con toda verdad todas las ropas y mercaderías
que serán cargadas, so pena de 200 sueldos, confiscada la ropa y mercaderias o su valor a la Generalidad.
Y que en el capítulo 30 de las ordinaciones públicas en el corriente trienio en conformidad de las
que se publican ordinariamente todos los trienios,
las quales tienen fuerça // 193v // de capítulo de
Corte, se ordenó explicando el término de “incontenente” del referido capítulo 8, y para su más
prompta y cabal exequción, que dicho manifiesto
se aya de dar dentro de veinte y quatro horas, quedando con este término explicado el de dicho “encontinente”.
Y siguiendo lo que indistintamente an observado
siempre los officiales de la Generalidad, assí con
los franceses como ingleses, olandeses, genoveses y
otras qualesquieras naciones estrangueras, sin
contradicción alguna, quando establecido este estilo y costumbre con diferentes declaraciones en la
casa, en contradictorio judicio se hizo aprehensión de la barca y sus mercaderías en die ocho del
mismo mes de julio.
Por parte del referido patrón se insta la restitución de dichas mercaderías, pretendiendo escusarse del comisso de ellas con lo acordado en el capítulo 15 de la paz firmada entre las dos coronas
de Espanya y de Francia, ajustando la procalidad que allega. Y en todo caso dize que le ha de
sufragar, pues por lo menos pudo persuadirse sin
temeridad que según dicho capítulo 15 no tenía
obligación de dar el manifiesto de las mercaderías que llevava, no haviendo rompido el cargo, y
que así no podía insidir en la pena de comisso, en
que no se incurre sin dolo y fraude, por lo que según se tiene entendido, se han dado algunos memoriales por parte de dicho patrón a vuestra excelencia pidiendo se le restituhieran dichas
mercaderías.
Y haviendo el concistorio premeditado la materia
con la atención devida a la calidad del negocio, y
reconociendo que es de su mayor interés y que sus
consequencias llevan la contingencia de un grande perjuizio y grave danyo irreparable, muy en
deservicio de su magestad, Dios le guarde, se ha
precisado el poner en la alta consideración de
vuestra excelencia que en el tratado de la paz se
abla con distinción de los derechos e interseses de
los particulares de ambos reynos y de los reales del
a(l)miranta[zgo].
Desdel capítulo 5 del dicho tratado se da providencia para lo primero, como es de ver en su letra,
que es com(o) se sigue: «Por el medio de esta paz //
194r // y estrecha amistad, los súbditos de ambas

partes qualesquiera que sean podran, guardando
las leyes y costumbres de los paýsses, hir, venir, quedar, traficar, frequentar y bolver a los paýsses de
uno y otro, comerciar como mayor les pareciere,
tanto por tierra como por mar y otras aguas dulses, tratar y negociar juntos, y serán mantenidos y
defendidos los súbditos de uno en el paýs del otro
como propios súbditos, pagando razonablemente
los drechos acostumbrados en cada parte y los que
por sus magestades o sus successores fueren inpuestos.» Prosigue diziendo «las villas, súbditos, mercaderes y estantes y habitantes de los reynos, estados, provincias y paýsses pertenecientes al senyor
rey cathólico gosarán de los mismos privilegios,
franquesas, libertades y seguridades en el reyno de
Francia, otros estados pertenecientes al senyor rey
christianíssimo, que gosan los súbditos de Inglaterra, sin que puedan en Francia y otros lugares de
la obediencia del rey christianíssimo demandar
ni sacar de los espanyoles y otros súbditos del rey
cathólico mayores drechos y inposiciones de las que
serán pagadas por los naturales de Inglaterra y
de los Estados Generals de las Provincias Unidas o
otros strangeros que fueron allí tratados más favorablemente; el mismo tratamiento se ará en todos los estados de la obediencia del senyor rey cathólico a todos los súbditos del dicho senyor rey
christianíssimo de qualquier paýs o nación que
sea.
Continúasse el mismo assumpto en los capítulos
siguientes, de modo que en orden a los interesses de
los vassallos quizieran los senyores reyes de Espanya y Francia que se guardassen las leyes y costumbres de sus paýses en el hir y venir, quedar,
traficar y frequentar y bolver a los paýses del uno y
del otro, negociar y comerciar, assí por mar como
por tierra, justa y devida providencia, pues las leyes del comercio se an establecido respectivamente
por los senyores reyes para la conservación recíproca de los reynos, necessitando precisamente // 194v
// de su observancia.
Desde el capítulo 10 empiesa a tratarse de los intereses reales de ambas coronas y materias de contrabando, y en el capítulo 14 se explica lo acordado sobre este particular, disiendo: « La exequción
de lo aquí arriba acordado se ará en la manera
siguiente: que los navíos y otras embarcaciones de
los súbditos del señor christianíssimo con sus mercaderías, haviendo entrado en algún puerto del
dicho senyor rey cathólico en donde solien entrar y
comerciar antes de la presente guerra, y queriendo passar a otros de sus enemigos, serán obligados
solamente de mostrar a los officiales del puerto de
Espanya, o de otros qualesquiera estado de la magestad cathólica de donde saldrán, sus passaportes, los quales han de contener specificadamente la
carga de sus navíos, reconocidos, firmados, dichos
passaportes y selladas con el sello y senyal ordina765

rio de los officiales del almirantazgo, y que de los
puertos o lugares de la obediencia del rey christianíssimo de donde salieron la primera ves, con declaración del lugar donde van destinados, todo en
la forma ordinaria y acostumbrada, y después de
dicha exhibición de su passaporte en la forma referida, no podrán ser molestados, procesados, detenidos ni retardados en su viage debaxo de ningún
pretexto.»
La letra y mente de dicho capítulo es clara en orden a que se trata en si de las enbarcaciones que
entraren en algún puerto de su magestad queriendo passar a otro de sus enemigos, y que en este
caso, los officiales del puerto se ayan de contentar
de los passaportes con la específica carga de la embarcación, firmados y sellados de los officiales del
almirantazgo; assí que dicho manifiesto se ha de
dar a los officiales del puerto de Espanya, assí que
éstos sólo puedan considerarse los de su magestad y
del almirantazgo para noticiarse de si en dichas
embarcaciones se llevan a los enemigos de Espanya cosas de contrabando, lo que es propio de los
officiales de su magestad, y no de los intereses de
los particulares y otros comunes.
Continúasse el mismo assumpto en el inmediato
capítulo 15 // 195r // disiendo lo mismo se ha de
entender con los navíos y qualesquiera enbarcaciones francesas que llegaren a algunos puertos o
bahías de los reynos y estados del rey católico donde
solían comerciar y traficar antes de la presente
guerra, sin tener intención de entrar en dichos
puertos, o entrando en ellos sus capitanes o maestres, no quisieran desembarcar o romper su cargo,
a los quales no se á de poder obligar que den cuenta de la cargaçón de sus navíos sino fuera en caso
que aya sospexa de que llevan a los enemigos de dicho senyor rey cathólico mercaderías de contrabando, como queda referido.
Este capítulo es infalible que tiene consecución y
dependencia del antecedente, como lo dicta assí su
contestura y las palabras aquellas «lo mismo se ha
de entender» que azen relación al capítulo inmediato precedente, y que en él se trata del mismo
interés respeto de sus magestades cahtólica y cristianíssima y sobre las materias de contrabando y
del manifesto que se á de dar en dicho caso a los officiales del almirantazgo, con quien se proporciona la limitación de dicho capítulo, si no fuesse en
caso de que ubiesse sospecha de llebar cosas de contrabando a los enemigos de su magestad. Con que
es preciso confessar en este capítulo 15, por caso
omisso, el de la manifestación que dan las embarcaciones a los officiales de los comunes reynos donde entran a comerciar, por sus particulares leyes y
observancias; y por consiguiente, se á de observar
lo acordado en el capítulo 15 antecedente, donde
con toda expressión quissieran los señores reyes en
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los interesses particulares se guardassen las leyes y
costumbres de los paýses.
Queda con lo dicho satisfecho al argumento que
quissá se ará por parte del patrón disiendo que
con la specialidad de lo dispuesto en el capítulo 15
se deroga la // 195v // generalidad del capítulo 5,
porque dicho capítulo 15 no es specialidad de ningún modo de lo dispuesto en el 5, sino que sólo es
explicación de lo dispuesto en orden a los interesses
de sus magestades y materias de contrabando. Lo
que quita todo género de duda y scrúpulo es la observancia uniforme que se ha subseguido inmediada a dicha capitulación establecida en contraditorio juyzio, pues quantas embarcaciones
francesas an venido a los puertos o playas de Cataluña, dentro de las veynte y quatro horas an
dado manifesto; y a los que no lo hizieron, les comisaron las mercaderías. Esta observançia en casos semejantes es más poderosa para la segunda
intelligencia del acto sobre en que recaye, de modo
que aquello que se alla observado tiene la misma
eficacia que si se huviera expressado en el acto, sin
necessitar del tiempo para su prescripción. Y esta
conclusión procede aunque se hayan de inpropiar
de algún modo las palabras de la disposición y intelligencia contraria fuera la más conforme a
drecho.
De tal manera que, una vez tomada la intelligencia del rescrito o privilegio por la observancia
que se le siguió, se á de estar a ella; no obstante que
el príncipe, que es a quien toca el declarar sus rescritos o privilegios, dé otra declaración; verdad en
que contestan los doctores, aunque con el carácter
de ministros de su magestad y de primera suposición.
Dicha observancia es común en ambas coronas,
pues en Francia, según se tiene entendido, y se
ofrece<s> plena provancia, se estila lo mismo con
las embarcacions de Espanya y sus vasallos. Assí
que la pretensión de dicho patrón es de novedad
asta ahora no vista praticada, queriendo introducir una desigualdad grande entre los vassallos
de una y otra corona muy censible en la bissaría
espanyola y contra lo acuerdo del mismo tratado
de la paz, en que //196r // se dispone sea uniforme
y recíproco el tratamiento de los vassallos de una y
otra corona.
Házese más ponderable esta novedat a vista de los
inconvenientes que della con toda provabidad pudieren temerse en ruyna de los derechos de la Generalidad y muy en deservicio de su magestad,
que se hallará inposibilitada de poder acudir a él
con aquella finura que pide su obligación por su
innata fidelidad. Porque es de suponer por cierto
que la disposición del capítulo de Corte en que se
manda dicha manifestación, fue con aquella pro766

videncia de cuitar los grandes fraudes que se avían experimentado si a las embarcaciones se les
diera el permisso de estar y desembarcar en los
puertos y playas sin manifestar sus mercaderías,
dexándolo a su arbitrio, porque a horas causas les
sería fácil despachar o trabalsar sus mercaderías
sin pagar los derechos ni tener recurso la Generalidad para poderlos recobrar, ignorando los sugetos en poder de quienes paravan.
También ha de supponer por cierto que en dicho
tratado de la paz están incluhídos los ingleses,
olandeses, genoveses y todas las demás naciones estrangeras, assí que si se dava lugar a la novedat
que pretende dicho patrón francés, será preciso
admitirla con todos los demás incluídos en dicho
tratado, pues es una misma la disposición en todos. A vista de la qual, se podría dar por cierta la
ruina total de los derechos de la Generalidad.
Sin que dicho patrón pueda favorecerse de la probabilidad que allega a su favor, que a más de que
esto sería de los méritos del pleyto, es constante en
drechos que el estrangero que va a comerciar a
qualquier parte que sea debe antes noticiarse de
las leyes, usos y observancias de aquella provincia
u paýs sin que le pueda suffogar la ignorancia de
ellas.
Estas, excelentísimo señor, son las razones que assisten al concistorio niveladas con el capítulo de
Corte y observancia seguida, que con todo rendimiento representa a vuestra excelencia, esperando
sea de su agrado el permitir que se prosiga el pleyto sobre este comisso // 196v // ante el deputado local de la estación de Gerona, su juz peculiar en
primera instancia privativamente a qualesquiera otros, y en caso que vuestra excelencia halle algún reparo en la materia por la concomitancia
del tratado de la paz a que dicho patrón quiere
acojerse, y que se necessita de que su magestad le
declarase o interprete su súplica, sea servido vuestra excelencia favorecer al concistorio con su recomendación para que pueda con ella lograr su justa pretensión.»
Disapte, a XXV. En aquest die me han ordenat
ses senyories a mi, escrivà major del General,
cusís en lo present dietari una carta de Benet de
Pelegrí, agent del General de Catalunya en la
cort de sa magestat, la qual és assí cusida, signada de lletra B y del thenor següent:
«Muya ilustre señor. Encontinente que rezivo la
de vuestra señoría illustre he entregado en manos
de su magestad, que Dios guarde, la adjunta tocante a las instancias de visitador de los officiales
a. l’original d’aquest document apareix cusit intercalat entre
els folis 196v i 197r del dietari.

reales que purgan tabla. Y no ofreziéndose novedad particular que participar a vuestra señoría
muy ilustre, paso a suplicar a vuestra señoría
muy ilustre le merezca continuados empleos de su
servicio. Nuestro Señor guarde a vuestra señoría
muy ilustre los largos anyos, como dezeo y he menester. Madrid, y agosto 18 de 1685.
Muy ilustre señor, besa la mano de vuestra señoría su rendido servidor, Benito de Pelegrí.
Muy ilustres señores diputados del General del
principado de Cataluña.»
197r

Dimecres, a XVIIII. En aquest die Silvestre Serra,
teixidor de llana, Llorens Camps, parayre, Sagimon Casanovas, teixidor de llana, Agustí Grau,
parayre, Joan Verdaguer, parayre, Jaume
Camps, teixidor de llana, Bernadí Camps, parayre, Joan Pau Serratosa, parayre, Joan Casanova, parayre, Joseph Co y Cudina, parayre,
Bernat Morera, parayre, Francesc Magnet, teixidor de llana, Llorens Serratoda, parayre, Jaume Monjo y Santmartí, parayre, Pere Monanat,
parayre, Gaspar Miaxons, parayre, Pau Boxó,
parayre, Ipòlit Goula, hostaler, Ipòlit Serratosa,
parayre, Anthoni Serratosa, parayre, Jaume
Odetx, parayre, Joseph Odetx, parayre, Joseph
Castells, parayre, Rafel Banat, parayre, Benet
Vergés, parayre, Joan Benet, parayre, Joseph
Parrí, sastre, Joseph Coma, teixidor, Bernadí
Serratosa, menor, Joseph Serratosa, major, parayres, Andreu Pujades, parayre, Salvador Pujadas, teixidor, Anthoni Ramisas, parayre, Bernardí Verdaguer, parayre, Pau Cortada, parayre,
Pau Terré, parayre, Anthoni Lliró, taverner, Esteve Camps, texidor, Joseph Santmartí, parayre,
Jaume Ordetx, teixidor, y Joan Sala, sastre, tots
de la vila de Sant Ipòlit de Boldragà, bisbat de
Vich, attenent que ses senyories a una deliberació feta lo die present, ab la qual an deliberat ésser los sobredits remesos del delicte havian
comès fins lo primer del mes de agost // 197v //
1683 per rahó de la falsificació de diferents responcions fetes a diversos albarans ab la composició de vuytanta doblas en camaradas, ab las
averies tocants y acostumadas als officials de la
present casa, pagadoras ditas vuytanta doblas ab
tres iguals pagas, és a saber, la primera lo die de
la festa de sant Miquel de setembre primervinent, lo altre lo die de Nadal primervinent, y la
última per tot [mes] de abril 1686, com en dita
deliberació més llargament és de vèurer, la qual
se ha relació. Per ço, los sobredits, vol[ent]
cumplir al pactat y promès ab dita deliberació,
de grata y certa sçiència sua convenen y en bona
fe prometen a dits molt il·lustres senyors deputats del General del present principat de Cathalunya, absens, y a mi, escrivà major del dit General, a la firma de Silvestre Serra, present, que
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donaran y pagaran las ditas 80 doblas ab lo
modo y pagas dalt specificat y per las rahons
dalt ditas y en dita deliberació expressadas, lo
que prometen atténdrer y cumplir, tenir y servar
[sens] dilació ni escusa alguna ab salari de procurador, dins [Barcelona] deu sous y fora vint,
ab totas obligacions, quarentias, [escrip]turas
de ters ab obligació de sas perçonas y béns y de
que[...] de ells assoles com a deutes fiscals y reals y ab jurament llargament.
Testes firme dicti Silvestri Serra sunt Salvador
Golorons, notarius, et Francisus Teixidor, scriptor Barchinone.»
Divendres, a XXXI. En aquest die, constituhit
perçonalment en lo concistoria // 198r // de ses
senyories lo doctor en medicina Jaume Fontana, ha fet relació mitjensant jurament com Pau
Mitjà, albaraner del General, estave detingut de
malaltia corporal, per la qual estave inpossibilitat de poder acudir al exercici y servitut de dit
son offici. En aquest mateix die, constituhit
personalment en lo consistori de ses senyories
lo magnífic Joseph Camps com a procurador
del reverend Bernat Valls, prevere y beneficiat
de la iglésia parroquial de Sant Pere Pescador y
tauler del General de dita vila, com de sa procura consta en poder ab acte rebut en poder de
Miquel Pastell, notari públic de la vila de Castelló de Ampúrias, en jornada de sis de maig
proppassat de 1685, la qual és assí cusida, signada de lletra C, en dit nom ha renunciat lo dit offici de tauler del General de dita vila de Sant
Pere Pescador en mà y poder de ses senyories
pura y líberament. E ses senyories, havent-los
constat que lo dit Bernat Valls no era debitor al
General en quantitat alguna, an acceptat la dita
renúncia si y en quant per capítols y actes de
Cort los és lícit y permés. Essent presents per
testimonis Joseph Pelegrí y Francesc Paÿssa,
verguers de ses senyories.

Dissapte, al primer de setembre
MDCLXXXV.
En aquest die me han ordenat ses senyories a
mi, scrivà major del General, cusís en lo present
dietari una súplica los és estada presentada per
part de don Francesc Junyent, la qual és assí cusida, signada de lletra D. En aquest mateix die à
comensat a servir lo offici de ajudant tercer de la
Escrivania Major Emanuel Texidor, burgès y
notari real col·legiat.
En aquest mateix die per medi del síndich del
General han enviat ses senyories // 198v // un rea. a continuació una procura i una súplica transcrites a
l’Apèndix 4, pàgs. 1688-1689.
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cado en escrits al excel·lentíssim senyor lloctinent y capità general de sa magestat, Déu lo
guarde, lo qual paper és assí cusit, signat de lletra D y del thenor següent:
«Excel·lentíssima senyor. Los deputats y oÿdors
del General de Catalunya diuhen que en sa
concòrdia feta per lo General ab sos acrehedors
als 9 de agost mil sis-cents setanta, decretada per
lo excel·lentíssim alehores lloctinent general, fou
expressament convingut ab lo capítol 8 de aquella lo següent, ibi : «Ítem, que tots los acrehedors,
tant per rahó de las pencions cessadas de pagar
fins al die de la concòrdia, com los altres acrehedors, tant de la propietat com de las ditas pencions que aniran cahent, hajan de firmar la present concòrdia si volen gaudir del contengut en
ella. Y los tals prometen no instaran ni faran instar
exequcions algunas contra lo General ni contra
altres debitors per rahó de dits censals ab motiu
que lo General no·ls paga las ditas pencions. Y
que los que no firmaren la present concòrdia, no
solament no gaudiran del contengut en ella, però
també no pugan instar exequcions contra lo General ni altres perçonas debitoras per rahó de dits
censals ab lo mateix motiu que lo General no
paga las ditas pencions.» Per lo que suplicaran los
dits deputats de present a sa excel·lència mane ordenar no se admeten ditas exequcions.
Y encara que dita concòrida sie firmada per més
de la major part dels acrehedors, estar aquella
en viril observança y execució y sens contradicció de persona alguna, ab tot, no se ha duptat
per part del noble don Anthon Copons de molestar a don Francisco de Junyent y de Pons en
la Real Audiència a relació del magnífic doctor
misser Jaume de Potau contra lo thenor y sèrie
de dit pacte, lo que resultaria en gran dany de la
utilitat pública y de la intenció de sa magestat,
que Déu guarde, y serie donar ocasió que los
demés acrehedors intentarian lo mateix, y en
conseqüència necessària, restaria frustrada la
dita concòrdia, restant axí inpossibilitat lo General de poder acudir a las ocasions // 199r // se
oferiran del major servey de sa magestat. Per lo
que suplican a vostra excel·lència sie servit donar providència de remey per a què ab tot effecte sie puntualment observat lo dit capítol de
dita concòrdia, que ho rebran a singular gràcia
de la mà de vostra excel·lència»
E sa excel·lència ha fet de resposta que miraria
lo dit paper, segons relació à fet dit síndich.
Dilluns, a III. En aquest die à fet relació a ses senyories lo síndich del General com essent-se
a. l’original d’aquest document apareix cusit intercalat entre
els folis 198v i 199r del dietari.
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conferit ab lo doctor Miquel Joan Taverner a
effecte de que fos servit despachar los informes
a sa magestat, Déu lo guarde, que té a son càrrech, lo un dels visitadors del trienni proppassat
y altres, y lo altre, dels taulers de Figueras y
Lleyda. A què ha respost que essent-se passada
la festa de Nostra Senyora diria al senyor canseller juntàs las tres salas per a fer relació, y que en
orde als dits taulers, ja havia trobat los papers y
se’ls mirarie.
En aquest mateix die me han ordenat ses senyories a mi, escrivà major del General, cusís en lo
present dietari un vot dels magnífics assessors
ordinaris del General y present casa de la Deputació y doctors consulents aplicats en resposta
de la consulta remesa a ses senyories per lo magnífic deputat local de la ciutat de Gerona, que·s
assí cusida, en lo llibre de Deliberacions corrent, en jornada de 22 de agost y pròximpassat,
sobre lo fet de la aprehencióa de las mercaderies
del patró Francesc Palí, de nació francès, feta en
jornada de 6 de juliol proppassat de 1685, lo
qual vot és assí cusit, signat de lletra E y del thenor següent:
«Enb lo fet consultat per los molt il·lustres senyors deputats y oÿdors //199v // de comptes als
magnífics assessors, advocat fiscal y consulens
aplicats en y sobre lo fet de la aprehenció de las
mercaderias del patró Francesc Palí, de nació
francès, feta a 6 de juliol 1685 en lo port de la
vila de Palamós, del qual consta en deliberacions a 22 agost proppassat en lo paper presentat a vostra senyoria per misser Benet Duró, deputat local de la ciutat y col·lecta de Gerona, al
qual se ha relació per dit il·lustre concistori de
dit die de 22 de agost, ab la nominació dels
consulens infrascrits.
Vist altra paper continuat en dietari als 24 de
agost 1685 enviat a sa excel·lència ab embaxada
per medi de dos il·lustres consistorials. Vist tot
lo que se havia de vèurer ab aquella maduresa y
premeditació deguda a la gravedat de la matèria.
Attès y considerat que sa excel·lència en resposta del paper se li donà per part del molt il·lustre
concistori dit die de 24 de agost fou servit disposar que sobre lo contengut en aquell, attesa la
gravedat de la matèria, se tingués conferència
per dits assessors y consulens aplicats en presència de sa excel·lència, y que en conformitat del
sobredit, se conferiren dit assessor y consulents
en lo palàcio lo die de 25 de agost proppassat
a. a continuació repetit sobre lo fet de la aprehenció.
b. l’original d’aquest document apareix cusit intercalat entre
els folis 198v i 199r del dietari.

per a dita conferència, la qual se tingué present
sa excel·lència y assistint en ella lo noble don
Miquel de Cortiada, regent la Cancelleria, lo
magnífic doctor Francisco Portell, jutge de la
règia cort, y don Francisco Soto, auditor general del reial exèrcit de Catalunya, a hont se disputà y discutí dit fet ab totas sas circumstàncias.

Francisco Cotxet y Soler Ferran, notari públic
de Barcelona, a 28 de juny 1684; certificatòria
de la qual és assí cusida, signada de lletra F. En
dit nom, attenent ses senyories a una deliberació feta al primer del present y corrent mes ab la
qual an deliberat ésser lo dit Joseph Camps,
juntament amb Madalena Camps, muller de
Bernadí Camps, Joan Santmartí, sirugià, y Ipòlit Ordex, teixidor de // 200v // llana de la vila de
Sant Ipòlit de Vich, remesos del torp a ells fulminat ab la composició de 320 lliures encamaradas ab las haverias tocants y acostumadas als
officials de la present casa, pagadoras ditas 320
lliures ab tres iguals pagas, és a saber, la primera
de comptants lo die de la firma de la present
obligació, la segona lo die de sant Miquel del
present y corrent mes, y la tercera y última lo
primer die del mes de juliol del any 1688, com
en dita deliberació més llargament és de vèurer,
a la qual se ha relació.

Y en consideració de que en la aprehenció de la
roba de la dita barca an concorregut los tribunals de la Deputació, Capitania General y dret
de guerra, havent-se pres inventari després de
com a consentiment de sa excel·lència y concistori en nom doble de la Generalitat y Capitania,
y encomanadas las mercaderias en un tercer,
sens prejudici de las pretencions de las parts, y
per consegüent, era ý és la competència entre
dits y sos respective tribunals, y durant la qual
no·s pot passar a la difinició de la causa; y que
per a la reso-a // 200r // lució de la competència
se necesitava de una prolixa dilació haver-se de
participar a sa magestat, Déu lo guarde, lo que
precisament havia menester llarch temps, y que
en lo entretant podian patir deterioració ditas
mercaderias, y que en semblants casos se acostuma lliurar las ditas mercaderias prestita cautione; y en consideració també que dit patró francès, com a foraster, no li era possible trobar tota
aquella caució que·s podria desitjar; y que en la
ocurrència present concurrien diferents rahons
conduhins a la pública utilitat y tranquilitat del
present Principat, en lo qual cas, és molt prudenciós ajustar-se a la petició, volent donar
aquella expedició que lo àrduo negoci en lo present fragent demana, se acordà en dita conferència que ab lo medi de dita caució que donà
dit patró francès se li restituhissen ditas mercaderias y que per dit effecte se escrigués al dit deputat local per lo molt il·lustre concistori que o
posàs en execució.

Per ço, lo dit Joseph Camps e o lo dit Josep Ignasi Camps, són legítim procurador, volèn
cumplir al pactat e promès ab dita deliberació,
de grat y certa sciència sua, en dit nom [con]venen y en bona fe prometen a dits molt il·lustres
senyors deputats del General del principat de
Catalunya, absents, y a mi, escrivà major del
General, present, que donarà y pagarà las ditas
320 lliures ab lo modo y pagas dalt specificat y
per las rahons dalt dites y en dita deliberació expressadas, lo que promet attèndrer y cumplir y
servar sens dilació, escusa alguna, ab salari de
procurador, dins Barcelona [X] y fora XX sous,
ab totas obligacions, quarentigias, scripturas de
ters ab obligació de la perçona y béns de dit son
principal com a deutes fiscal y reals e ab jurament.
Testes Joseph Pelegrí y Francesc Paÿssa, verguers de dits molt il·lustres seyors deputats.

Per so, són de vot y parer que dit deputat local
practique dit medi y per dit effecte ab inserta del
present vot se li escrigue per lo molt il·lustre
concistori en resposta de la consulta que remeté
dit deputat local al dit molt il·lustre concistori.
Vuy, en Barcelona, als 2 setembre 1685.
De Sayol, assessor. De Valda, consulens. Lampillas, fisci Generalis advocatus. Areny, assessor
subrrogatus. Hieronimus de Ferrer, consulens.»

Dimars, a V. En aquest die me han ordenat ses
senyories cusís en lo present dietari una certificatòria del doctor en medicina Joan Alòs ab la
qual fa fe com la malaltia del magnífic Francisco
Marí y Genovès, regent los comptes del General
de Catalunya, encara dura; la qual certificatòria
és assí cusida, signada de lletra A.a

En aquest mateix die Joseph Ignasi Camps,
doctor en Philosophia y Theologia, com a procurador de Joseph Camps, pagès de la parròquia de Sant Ipòlit de V(o)ltragà, bisbat de
Vich, com de sa procura consta en poder de

Dijous, a VI. En aquest die, constituhit personalment en lo concistori de ses senyories lo doctor en medicina Joseph Bas, ha fet relació mitjensant jurament a ses senyories de com la
malaltia del doctor Gismundo Bofill, ajudant
tercer de la Escrivania Major, continuave, per
rahó de la qual està impedit de poder acudir al

a. a continuació un certificat transcrit a l’Apèndix 4, pàg.
1689.

a. a continuació un certificat transcrit a l’Apèndix 4, pàg.
1690.
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exercici y servey de dit son offici. En aquest mateix die lo magnífic Joan Ximéniz y Quintana,
en quiscun dret doctor, ha fet relació en lo concistori de ses senyories com essent estat procurador de Joan Batista de Riera, interessat entre
altras a la cobrança de un censal preu 1.700 lliures y pensió 85 lliures, que tots anys lo General
de Catalunya al 2 de octubre feye y prestava al
dit de Riera, entre altres interessats, ere mort;
per carta que ha ensenyat lo dit doctor Ximéniz
de seu llibre, ab què lo avisavan de dita mort de
10 de maig proppassat de 1685.

cesch Oliver, sobrecullidor del General de la
part de Llevant, que està recòndit en la rectoria
de Sant Cugat, a effecte de que vingués a servir
lo offici o que anomenàs altra subrrogat ab sas
fianças, perquè lo subrrogat que tenia per causas y rahons no·l volien. Y à respost que tenie
entès que lo seu subrrogat havia complert a son
offici y que ell feya las diligèncias de sercar subrrogat ab sas fianças.
202v

Divendres, a VII. En aquest die ha fet relació lo
síndich del General com per orde de ses senyories se era conferit ab lo doctor Miquel Joan de
Taverner per a entregar-li los papers closos que
contenian las sinch visitas que restavan debitors
los visitadors de quiscun trienni, y aquells té entregats a dit doctor Miquel Joan de Taverner. Y
à respost que posaria mà en fer relació.
201v

Dilluns, a X. En aquest die, constituhit personalment en lo concistori de ses senyories lo doctor Palladí Juncar, mitjensant jurament à fet relació a ses senyories de com la indisposició y
atxaque de Joseph de Olsina y Riusech, obtenint lo offici de regent lo llibre de Manifest de la
Bolla de la present ciutat, continua de manera
que li inpedeix lo exercici de son offici. En
aquest mateix die Joseph Pelegrí, altre dels verguers del concistori de ses senyories, à fet relació que havent anat a casa de Francisco Oliver,
sobrecullidor del General de la part de Llevant,
que està retirat en la rectoria de Sant Cugat de
la present ciutat, a efecte de que anomenàs altre
subjecte per servir lo dit offici de sobrecullidor,
o que ses senyories anomenaren altra persona
per lo subrrogat en dit offici. À fet de resposta
que enviarie perçona per informar antes a ses senyories sobre dita matèria.
Dimecres, a XII. En aquest die Francesc Paÿssa,
altre dels verguers del concistori de ses senyories, à fet relació que essent anat a casa de Francisco Oliver, sobrecullidor del General de la
part de Llevant, que està recòndit en la rectoria
de Sant Cugat de la present ciutat, a effecte de
que anomenàs altre subjecte per servir lo dit offici de sobrecullidor per haver-se de anar a las
col·lectas o que ses senyories anomenarian altra
persona per subrrogat // 202r // en dit offici. Y
aquell avia dit ab altre relació que enviaria perçona per a informar a ses senyories y que ses senyories no havian vist ningú. Y ha respost sa senyoria que Francisco Oliver no era en casa.
Dijous, a XIII. En aquest die Jacintho Morató,
altre dels verguers del consistori de ses senyories, ha fet relació que essent en casa de Fran770

Dimecres, a XVIIIo. En aquest die me ha ordenat
ses senyories a mi, escribà major del General,
cusís en lo present dietari una certificatòria feta
del doctor en medicina Jaume Pujadas ab la
qual fa fe com la malaltia de Joseph Ferrer, scrivent ordinari de la Scrivania Major del General,
continua; com en dita certificatòria és de vèurer, la qual és signada de lletra A. En aquest mateix die és baixat en la casa del General de la present ciutat lo molt il·lustre senyor oÿdor real per
vèurer los fraus se trobarien en lo aposento del
receptor dels fraus del General en lo present y
corrent mes de setembre, y no se ha trobat haver frau algú.
Dissapte, a XXII. En aquest die, constituhit personalment en lo concistori de ses senyories lo
doctor en medicina Jacinto Andreu, à fet relació
a ses senyories mitjensant jurament com la malaltia de Joseph Blanch, altre dels verguers del
consistori, persevera. En aquest mateix die me
han ordenat ses senyories a mi, // 203r // escrivà
major del General, cusís en lo present dietari
una carta que an rebut de sa magestat, que Déu
guarde, la qual és assí cusida, signada de lletra B
y del thenor següent:
«Ela rey. Diputados. Por vuestra carta de 28 de
julio próximo passado he entendido el desconsuelo
con que se halla esta provincia a vista de su desprevención para ser disminuido el exército por
falta de pagas y sustento diario de pan y cevada, y
estar las plazas sin lo necessario para su sustento
al tiempo que los franceses están engrosando sus
tropas en Rossellón y dando causa a los vassallos
de esse Principado para recelar de la(s) excessivas
contribuciones que pretenden cobrar de la guerra
passada, por lo qual me suplicáis de nuevo sea servido de mandar se dé remedio prompto a los danyos que amenazan, por no poder el marqués de
Leganés, mi lugarteniente y capitán General,
cuitarlos con su mucha aplicación, faltándole los
medios para ello. Y después de agradeceros lo que
me representáys en la materia, por nacer de vuestro zelo y amor a mi real servicio, he querido responderos que por donde toca he mandado con
aprieto que se dé a toda la provincia possible al rea. l’original d’aquest document apareix cusit intercalat entre
els folis 202v i 203r del dietari.

paro de las instancias que me azéis, pudiendo asseguraros que atiendo siempre a lo que mira al
consuelo y defença de essa provinçia. Dattus en
Madrid, a XIII de seteiembre MDCLXX(X)V.

Vidit don Joannes Baptista Pastor, regens. Vidit
comes et Torro. Don Hieronimus Dalmao et Cassanate, secretarius.
Illustre marqués de Leganés, primo, gentilhombre
de mi cámara, mi lugarteniente y capitán general en el principado de Cataluña y condados de
Rossellón y Cerdaña.»

Yo, el rey.
Vidit don Antonius de Calatayud, regens. Vidit
don Joannes Baptista Pastor, regens. Vidit don
Josephus Rull, regens. Vidit Comes et Torro, regens. Don Hieronimus Dalmao et Cassanate, secretarius.»
203v

Dimars, a XXV. En aquest die, constituhit perçonalment en lo consistori de ses senyories lo doctor en medicina Jaume Pujadas, mitjensant jurament à fet relació com la malaltia y
indisposició de Joseph Ferrer, notari y scrivent
ordinari de la Scrivania Major de la present casa,
persevera en la conformitat féu relació a ses senyories en jornada de 9 de juliol proppassat, la
qual lo inpossibilita de no poder acudir al exercici de son offici.

Dimecres, a XXVI. En aquest die à fet relació lo
síndich del General com per orde de ses senyories se era conferit ab lo senyor conseller a dir-li
que ses senyories tenien entès se havia tingut
tres salas que judicavan fora per la contència tenen entre los visitadors y ses senyories. A què à
respost lo senyor doctor Aleny y que no fos millorada la desgana, no podia tenir-se, per trobarse advocat fiscal patrimonial y estar noticiós de
ditas cosas.
205r

En aquest mateix die me an ordenat ses senyories a mi, escribà major del General, cusís en lo
present dietari un paper que an rebut de sa excel·lència, lo qual paper o carta és assí cusit, signat de lletra C, y la còpia de dita carta original
també és assí cusida, signada de lletra D y del
thenor següent:
«Ela Rey. Ilustre marqués de Leganés, primo,
gentilhombre de mi cámara, mi lugarteniente y
capitán general. Por parte del maestre de campo
don Luýs de Areny y de Armengol, cavallero de la
orden de Santiago y governador del castillo de
Valencia, en esse Principado, se me ha representado en el memorial, de que se os remite copia, sus
méritos y servicios y los de su casa, y por ellos y los
motivos que en él expressa, me suplica sea servido
de azerle merced de que pueda renunciar al officio que tiene de collector de la Generalidad en la
villa de Tremp y Pallás y su collecta. Y para tomarb // 204r // resolución en su instancia, ha parecido encargar y mandaros, como lo ago, que
oyendo sobre ella a los deputados, me informéys y
digáys lo que se os ofreciere y pareciere, para que
entendido, resuelva lo que convenga. Dattus en
Madrid, a VI de setiembre MDCLXXXV.

Divendres, a V. En aquest die, constituhit personalment en lo concistori de ses senyories lo
doctor en medicina Jaume Solà, mitjensant jurament à fet relació com los axaques e o indisposició que pateix Romualdo Scapa, exactor del
General, continua de manera que li inpedeix la
servitut de dit son offici. En aquest mateix die
me han ordenat ses senyories a mi, escrivà major
del General de Catalunya, cusís en lo present
dietari una carta han rebudaa //205r // de Benito
de Pellegrí, hagent de ses senyories en la cort de
sa magestat, que Déu guarde, y un memorial
que han enviat los molt il·lustres senyors consellers de la present ciutat per medi del síndich de
la present ciutat en lo qual suplica a sa magestat
sie de son real servey demanar a sa Sanctedat
que consedesca la extensió del rezo del offici
propi de la sancta per tota la Iglésia Cathòlica,
com més llargament se conté en dit memorial,
que és assí cusit, signat de lletra A y del thenor
següent:

Yo, el rey.

«Señorb. La ciudad de Barcelona dize que reconoziendo a la gloriosa virgen y mártir santa Eulalia,
su patrona y acrehedora de sus mayores obsequios,
se halla en la precisa obligación de solicitarle sus
más preziados y aventajados cultos por medio de la
exaltación o dilatación por toda la universal Iglesia Cathólica del rezo propio de su officio que se celebra en Barcelona y su obispado, para cuyo fin
acude a los pies de vuestra magestad con las razones siguientes:

Vidit don Antonius de Calatayud. Vidit don Josephus Rull, regens. Vidit Marchio de Villalba.

La ínclita barcelonesa santa Eulalia fue hija de
padres nobles, los quales, haziendo su mansión en

a. l’original d’aquest document apareix cusit intercalat entre
els folis 203v i 204r del dietari.
b. a continuació una carta i un certificat transcrits a l’Apèndix 4, pàg. 1690.

a. a continuació una carta transcrita a l’Apèndix 4, pàg.
1690.
b. l’original d’aquest document apareix cusit intercalat entre
els folis 204v i 205r del dietari.
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una casa de campo no distante de la ciudad, tenían en ella a la ninya instruhida en documentos
christianos a tiempo que Daciano, prefecto, inviado a Espanya por los emperadores Diocleciano
y Maximiano, paró en Barcelona, en donde publicó bárbaros y crueles edictos contra los que professassen la ley christiana (e) hizo a los sodadosa
solemne sacrificio mandando que lo fuessen de su
tiranía los que recusasen obsequiarles.
Llegó esta noticia a los oydos de Eulalia, que solo a
la sazón contava catorze anyos, quando a dezora,
llevada en // 205v // alas de su deseo, ignorando
sus padres, se fue a retar públicamente al tirano
en su palacio increpándole la covardía, vil e ignominiosa sugeción a sus ídolos y manifestándole
con restadas y animosas razones que sólo Jesuchristo es el dios verdadero a quien se deve adoración.
Turbó al tirano más que la novedad del sucesso, el
ver en tan debil, flaca y tierna edad tanto valor y
constancia. Y discurriendo en que podría vencer
a Eulalia con blandura, le propuso las razones
que podían desviarla del intento que llevava.
Pero conoziendo al cabo que de las mismas azía la
santa donzella motivo para firmarse más en su
propósito, acudió a las del terror, aziéndole un
breve, aunque orroroso, compendio de la muchedumbre de tormentos que le prevenía su industria
quando no quiziesse desistir de su destino. Pero
Eulalia, ambiciosa y sedienta de padecerlos por
Christo, en el desprecio que hizo de ellos y del tirano logró la ocasión de entrar en la sangrienta,
tempestuosa lucha de su martirio, por quien suspirava.
Mandóla primero Daciano atar con fuertes y duros cordeles, y metida en un obscuro calabozo, hizo
que resiamente la açotassen asta derramar copiosos raudales de sangre, a cuyo descompassado torbellino de golpes con que la herían, fortalezida de
su amado, respondía la santa: «porque mi dios
me conforta, no siento vuestros tormentos».
Enfurecido desto el prefecto, la mandó atar en el
ecúleo y aranyar con uñas de yerro u abrasar sus
costados con achas encendidas; fue cosa maravillosa ver en aquel teatro de orrores competirse la
obstinación y el sufrimiento. Ingeniosa, la industria de Daciano buscava exquisitos modos de
atorment- // 206r // tar; sedienta la ansia y el
anelo en Eulalia, discurría nuevos rumbos de padecer, en cuya desigual emulación, embargados o
trocados los efectos a las causas, triumfó de la
constancia, la flaqueza, reconoziendo un tirano
armado de severidad y de furor ser vil despojo de
una tierna y delicada donzella. Más no desena. a continuació repetit soldados.
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ganyado, aunque vencido, perseverante en la tenacidad de su mal ideado propósito dispuso que la
embolviessen en cal viva y que echassen sobre su cabeça azúfre hirviendo y plomo derritido; y mostaza desluyda en vinagre por las narices y las llagas,
de que tenía cubierto todo el sagnado y virginal
cuerpo; y que essas mismas, se las refregassen con
pedassos hagudos de vasijas quebradas; y que le
quemassen los ojos con velas encendidas. Pero superior siempre en bríos Eulalia a tanta variedad
de tormento, alabava al omnipotente dios que la
enfortalezia, e increpava la seguera y pertinancia del tirano, en qual haziendo motivos de irritarse los que lo devían ser de convenserse, buscó un
exquisito modo de provar su constancia, persuadido de que podría mellar en ella con executarle.
Mandó, pues, que desnudassen del todo su llagado
y castíssimo cuerpo, y expuesto assí, lo paseassen
por todas las calles y playas de la ciudat. Pero la
altíssima providencia del Todopoderoso que cubre
a la asusena de candor y de carmín a la rosa, dispuso que con blanda y suave lluvia se desprendiesse el cielo en copos de blanquíssima nieve para cubrir de hermosura aquella desnudes innocente.
Luego, la mandó poner en una cruz espada, la
qual fue para la castíssima esposa de Jesuchristo
mullido, blando y florido lecho en que descansar
sus ansias de padecer. Y finalmente, reconociendo
el tirano que ningunas industrias valían para
que desmayasse en Eulalia la constancia, mandó
destroncar aquel hermoso clavel cubriendo a un
mismo tiempo de precio- // 206v // sos corales su
santíssimo cuerpo y exalando en figura de blanquíssima paloma, visible su puríssima alma, descançar en el regazo de su amado.
Estas triumfales palmas arrancó Barcelona de los
estériles campos de la gentilidad en la heroica fe y
varonil constancia de su hija santa Eulalia en 12
de febrero trescientos y tres, inperando Dioclessiano y Maximiano, de cuyo sagrado cuerpo á conservado siempre el precioso thesoro, estando muchos anyos escondido e ignorado en un campo
fuera de la ciudad donde hagora dentro della ay
un sumptuoso templo llamado de Santa María de
la Mar, hasta que por los de 878 milagrosamente
lo manifestó el cielo a la tierra en tiempo del senyor conde de Barcelona Vifredo Segundo, siendo
su obispo Frodoyno, y fue trasladado a la sagristía
de su santa cathedral iglésia, desde donde en siete
de los idus de julio 1339 con gran sumptuosidad y
pompa se trasfirió a la ostentosa capilla donde oy
religiosamente descansa.
Hízose esta última translación con la magestad
devida a tan sagradas exuvias, porque antes de
ponerlas en la urna o archa que se les prevenía,
fueron passeados con solemníssima processión en
ombros de los senyores reyes don Pedro el Quarto

de Aragón y don Jayme de Mallorca; y de los senyores infantes don Pedro y don Ramón Berenguer, hijos del senyor rey don Jayme el Segundo;
don Jayme, hijo del senyor rey don Alonço el
Quarto; y don Fernando, hermano del senyor rey
de Mallorca; y de algunos prelados de los capitulares de aquella cathedral; y de los conçellers de
Barcelona, acompanyando la misma processión
la senyora reyna doña Elisenda, viuda del dicho
senyor rey // 207r // de Aragón; don Jayme el Segundo; doña María, consorte de dicho senyor rey;
y don Pedro el Quarto; doña Constança, muger
de dicho señor rey de Mallorca; don Fernando de
Albi, cardenal legado a latere; el arçobispo de
Tarragona; el obispo de Barcelona y demás obispos
y prelados de Cataluña y toda la nobleza de ella.

Dilluns, a VIII. En aquest die, constituhit personalment en lo consistori de ses senyories lo doctor em medicina Agustí Fatjó, mitjensant jurament à fet relació a ses senyories com la malaltia
y indisposició del senyor Joseph Quintana,
exactor del General, de la qual féu relació als 9
de maig proppassat, des de aquell continua y
vuy continua, per la qual està inpossibilitat de
poder exercir dit son offici. En aquest mateix
die, constituhit personalment en lo consistori
de ses senyories lo doctor en medicina Grabiel
Cols, mitjensat jurament ha fet relació com lo
senyor Joan Argila, cavaller, escrivà major del
General de la present casa, per sos axaques y indisposicions no pot exercir son offici // 208r //
sens gran prejudici y detriment de sa salud.

A este sagrado propósito á acudido siempre la ciudad de Barcelona en todas sus necesidades, desde
donde ha logrado tan pronto y feliz despacho como
se lo pronosticó el seráfico padre san Francisco, el
qual, predicando <a los> en Bacelona a los conselleres y a todo su numerossísimo pueblo, por los
anyos de 1214 les dixo fuessen muy devotos de su
gran patrona la santa Eulalia porque por su poderosa intercessión havían de alcançar grandes
dichas.

Divendres, a XII. En aquest die me han ordenat
ses senyories a mi, escrivà major del General, fes
nota en lo present dietari com tenen comès als
magnífics assessors ordinaris del General y present casa de la Deputació fassen relació en scrits
al peu de una los és estada presentada per part
de Joan Guiu, notari públic de Barcelona, acerca las casas de Joan Pau Negrell que tenie en la
vila de Caldes y vuy té y posseheix lo General
per sos crèdits, regoneixent los papers los són
estats entregats per rahó de ditas casas.

Y siendo uno de los mayores blasones de la ciudad
de Barcelona y de la santa que ninguno de quantos senyores condes de Barcelona an servydo en cabeça la corona ha dexado de doblar la rodilla a su
sepulcro, reconociendo esse passo por el primer de
sus aciertos, en cuyo obsequio, fue de los que más se
senyalaron el señor rey don Felipe IV, glorioso padre de vuestra magestad, el qual, por la singular
devoción que professó a la santa inbió de su real
capilla el braço del protomártir sant Estevan al
convento de capuchinos nombrado Santa Eulalia, que es el primero de Espanya, y por tadizión se
dize haver sido la casa donde la santa vivió, y que
de ella se fue a la ciudad a padecer martirio.

208v

Y atendiendo assí mismo Barcelona a que las más
de las ciudades de España han procurado la mayor exaltación del culto de sus santos tutelares solicitando la extención del rezo de su officio, suplica
la ciudad a vuestra magestad sea de su real servicio mediar con su // 707v // Santidad pidiendo
con real carta que conseda la extinción por toda
la universal Iglesia Cathólica su rito, sub duplici
secunda clasis, del oficio proprio de la santa que
con aprobación apostólica se celebra en Barcelona
y su obispado, y juntamente, mande a su embaxador en Roma no cese de solicitar esta gracia hasta
que se vea conseguida, que a más de ser obsequio
que la santa se lo retribuirá a vuestra magestad
en muchas prosperidades de la monarquía, la
ciudad lo recibirá a singular merced de la real
grandeza de vuestra magestad.»
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Dimecres, a XVII. En aquest die és baxat en la
casa del General de la present ciutat lo molt
il·lustre senyor oÿdor real per vèurer los fraus se
trobaven en lo aposiento del receptor dels fraus
del General en lo present y corrent mes de octubre. Se són torbats los fraus següents:
Primo, als 2 de octubre, per Joseph March, tauler de Espa(r)raguera, fonch entregat un frau
après de casa Rafel Sagobí, sirurgià de Espa(r)raguera, de 19 canas, 4 palms, cordellats
blanchs.
Dit die, per dit tauler, fonch entregat un frau
après de casa mestre Francisco Galceran, sastre
de dita vila, la qual és una cota de andador de
cordillats blanchs ab las mànegues cusidas.
Als 8 de octubre fonch per lo receptor detingut
tres pessas vuyt canas, set palms, tercianello negre.
Ítem, dos pessas capycua tafetà de tres palms
entre doble llustre, la qual roba juntament ab
altre fonch apresa per dit receptor en casa de
Nicholau Simonart, negociant, de nació francès, habitant en Barcelona, la qual roba fonch
apresa a fi y efecte de comprobar lo recanament
que·s féu de la roba tenie subjecte de Bolla en sa
casa, com consta de dita recanació ab acte se’n
llevà en poder del escrivà major del General a
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tants de agost proppassat. Y com de dita comprobació consta no ésser la dita roba carregada
en son manifest, per ço, se féu aprehenció de ditas 3 pessas, 8 canas, 7 palms tercianello y de las
ditas dos pessas tafetà de llustre, com la demés
se li fonch restituhida en virtut del càrrech despedit per lo magnífic defenedor a 8 del corrent,
del qual recamament penja causa entre dit receptor de una y dit Simonart de altra, notari son
scrivà.
209r

Dit die fonch entregat en frau per Miquel Berafull, guarda extraordinària del General, un frau
après de casa Pere Russell, pagès de Sant Feliu
de Llobregat, que són 4 canas, 4 pams, burell
negre.
Dit die, per dita guarda, un frau après de casa
Agustí Campde(r)rós, pagès de Sant Feliu de
Viladecans, que és una cana, sis palms, burell
negre.
Als 10 de dit, fonch après per dit receptor de
casa Jaume Guanyabens, mariner de la vila de
Mataró, una pessa primaveras de mostras de
cotó, capycua.
Disapte, a XX. En aques die me han ordenat ses
senyories a mi, escribà major del General, cusís
en lo present dietari un vot fet y firmat per los
magnífics assessors ordinaris y advocat fiscal del
General y present casa de la Deputació, doctorsa consulents aplicats [de] las facultats de
Tho[logia y] lley, acerca lo contengut en la deliberació per ses senyories presa en jornada de
vuyt del corrent, lo qual vot és assí cusit, signat
de número 1 y del thenor següent :
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«Jesúsb, Maria, Josep cum beato Georgio.
En lo fet consultat per part dels molt il·lustres
senyors deputats y oÿdors de comptes del principat de Catalunya als magnífics assessor y advocat fiscal y consulents infrascrits en y sobre si
pot lo molt il·lustre concistori, no obstant lo
ajustat en lo capítol 12 de la concòrdia que féu y
firmà entre dit molt iul·lustre concistori y los
acrehedors a 2 de agost de 1670, fer la extracció
dels censals de pròxim fahedora y las demés que
en havant se offeriran ab los pactes y condicions
llargament continuats en la deliberació feta als
18 de octubre 1685.

a. doctors ... lley interlineat al marge esquerre.
b. l’original d’aquest document apareix cusit intercalat entre
els folis 208v i 209r del dietari. El text del cos del dietari no inclou les citacions, tot i que n’indica la seva presència a l’original per mitjà d’una numeració correlativa (de l’1 al 22) al final d’alguns paràgrafs. El vot original està transcrit a
l’Apèndix 4, pàgs. 1690-1695.
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Vista dita deliberació. Vista dita concòrdia y attentament examinada y particularment lo dit
capítol 12 y demés consernéns en aquell. Vist
tot lo que se havia de vèurer.
Attès y considerat o, lo contengut en lo dit capítol 12, 13 y demés consernens, és matèria
utrinque obligatòria, axí per part dels acrehedors condonats y no condonats, axí los que se
troban debitors del General, com los que no,
com per part de la Generalitat; o, no és utrinque
obligatòria, sinó és tant solament als acrehedors
debitors.
Si és utrinque obligatòria, com sie evident la
utilitat que resultaria axí a dita Generalitat com
als mateixos acrehedors no condonats, per
quant ab aquest medi se facilita la condonacióa
de les 27 pencions que deu la Generalitat a sos
acrehedors, las quals importan altra tant que lo
preu respectivament dels censals y més de un
ters, del que se segueixen diferents beneficis
tant a la Generalitat com als crehedors que no
condonan.
Primo, perquè dexaria la Generalitat los següents anys de pagar las mitjas pencions que
acostuma pagar quiscun any a sos acrehedors a
tots aquells altres acrehedors que haurian condonat, y la mitja penció que se escusaria de pagar la Generlaitat als acrehedors que hauran
condonat, se aplicarà per las lluÿcions fahedoras
de las proprietats dels censals.
Secundo, que ab la sola condonació queda líberat lo General de la càrrega y obligació de las 27
pencions, y axí bé, millorada la condició de la
Generalitat debitora, en què interessan sos acrehedors.
Tertio, perquè tollerant que lo acrehedor gaste
lo preu del censal extret antes de la averiguació
del crèdit que pot tenir contra // 210r // lo acrehedor condonat, queda il·lès y salvat son dret
per a demanar-lo, si y conforme se estyla y practica ab los demés que no condonan, segons la
sèrie y thenor de la dita concòrdia; ab la qual
preservació del dret y ab la qual preservació del
dret y acció competent a la Generalitat, y no altrament, se li permetrà gastar lo preu.
Quarto, que lo dret de la retensió que renuncia
lo General als acrehedors que condonan, ab la
salvetat expressada, notòriament no és equivalent ni comparable ab lo benefici que conseguiren la Generalitat y acrehedors no condonats ab
la condonació, per quant comuna y regularment
lo crèdit de la Generalitat és molt inferior a la
a. consideració al document, condonació al vot original.

quantitat que importan las ditas 27 pencions
condonadas, com també perquè seran molts,
com són estats, los acrehedors que han condonat que no són estats debitors a la Generalitat, y
axí, lo benefici de la condonació és infalible y lo
de la retenció és contingut il·líquid e incert.
Quinto, perquè la experiència ha ensenyat y fe
evidència de las ditas rahons de conveniència,
puix que després que la concòrdia corre, se ha
exonerat la Generalitat ab lo benefici de la condonació en la quantitat de setanta-vuyt mil y
sinch-centas lliuras, y per lo medi de la retenció
sols ha cobradas nou mil y set-centas vuytantasinch lliuras, onse sous y onse.
Axí que com és dit, se facilitaria ab lo dit medi la
condonació dels acrehedors y seria major lo número dels condonats, sabent que no sols à de
retenir, com fins vuy se’ls havia retingut, lo preu
dels censals ab lo medi antecedent de la averiguació y causa, segons se diu, y an insiculat
molts acrehedors que reparavan en condonar,
lo que de necessitat à de cedir en major benefici
de la Generalitat y dels acrehedors no condonats, com està dit.
A vista de tot lo qual, ni per rahó del contracte
ni per rahó del jurament, encara que fos utrinque obligatòria, restaria la Generalitat precissada a apartar-se del dit dret de la retenció // 210v
// ab la salvetat expressada, no per rahó del contracte, perquè sempre y quant las cosas de
aquell no notabiliter mutantur seu alternatur
in damnum contrahentis no és vist obligar-se
haver de continuar dit contracte per quant ningun entén obligar-se en allò que li à de ser notablement danyós y prejudicial. 1.
Perquè si se hagués previst al temps de la promesa lo que després havia de subseguir en son
dany y prejudici, se presum que no s’i haguera
obligat, com o discorren los dalt citats y és comuna sentència entre los doctors, axí theòlegs
com jurisconsults.
A la dita theòrica aludeix també altra proposició
en dret constant de que en qualsevol contracte
sub intelligitur la clàusula rebus sic stantibus. 2.
No per part del jurament, perquè lo jurament és
correspective y accessori de la promesa cui accedit y no obligant lo contracte ni tampoch lo jurament, y en dita conformitat tos los doctors
dalt referits ensenyan que ni en lo predit cas
obliga lo jurament, perquè en aquell sub intelligitur partier la clàusula rebus sich stantibus. 3.
Semblantment, per rahó de la utilitat és evident
que se’ls à de seguir als acrehedors que no con775

donan de que lo molt il·lustre concistori admetrà la condonació indistintament de qualsevol acrehedor, no usant de la retenció dels preus
en la forma contenguda en dit capítol 12, és de
presumir que dits acrehedors no condonats an
de assentir a dita deliberació fahedora, o de la
perçona a qui és la obligació és de crèurer que
qualsevol innovació que·s fassa en dita conformitat serà segons sa voluntat y consentiment tàcit y pressumpto, lo qual basta encara que ý entrevinga jurant en contracte y sie confirmatori
d’ell. 4.
En consideració del sobredit, és proposició comuna dels doctors que lo hereu gravat pot molt
bé permutar la cosa del fideicomís ab altra //
211r // que cedesca en major utilitat de aquell,
no obstant la prohibició de alienar, y dita cosa
permutada se subrroga en lloch de la primitiva.
5.
Y quant la referida doctrina pogués tenir alguna
dificultat per rahó de la promesa y jurament fet
al home, no·s pot commutar en millor y major
benefici del acrehedor. Emperò, esta theòrica se
limita quant concorre consentiment e opresó
tàcita probatiu de la perçona a qui se ha fet la
promesa y obligació, com és de vèurer en los
mateixos doctors que estableixen. 6. y que dit
consentiment resultarie de la notificació que la
Generalitat farà a sos acrehedors per medi del
edicte.
Ajusta’s al sobredit altre proposició certa e infalible: que los contractes encara que jurats, se regulan per la causa final que·ls motiva, y de tal
manera, que cessant dita causa cessa també de
dita obligació del contracte y jurament, y com la
causa final de dit contracte jurat fonch la utilitat
de una y altre part, no faltant a aquella, com resta dit, ni tanpoch se falta al contracte ni al jurament. 7.
Si lo contengut en dit capítol 12 y altres concernents de dita concòridia no és utrinque obligatori, com apar no ser-ho, per quant en dit capítol 12 sols los acrehedors debitors se obligaren
y prometeren passar per la retenció dels preus
dels censals en què sortejassen fins fer-se la averiguació y discussió del que inportaven lo crèdit
y dèbit, emperò, la Generalitat no se obliga ni
precisa a valer-se de dita retenció, y axí és evident que de part sua no ý à obligació ni promesa, sinó sols se pot contemplar una estipulació
en què la Generalitat stipulà y demanà a sos
acrehedors que se subjectassen a dita retenció, y
estos la prometeren; y és principi cert que la stipulació no és contracte ultro citroquo obligacions, y que sols obliga al permissor // 211v // y
no al estipulant. 8.
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Y per esta rahó, encara que ubiquis promisit alteri vendere stipulationem cogi possitad vendendum ille vero cui facta est promissio non potest
cogi ademendum. 9.

tat com dels acrehedors, prometeren y juraren
la dita concòrdia generalment ab los pactes en
aquella contenguts, perquè se respon que dita
Generalitat resoluitur in sua singularitate singula singulis referendo, ço és, la Generalitat en
quant se obliga y jura los acrehedors en quant
respectivament en aquell se obligaren, per
quant sempre que en un acte ý ha diferents disposicions entre diferents perçonas y després se
segueix altre general sub intelligitur in illa la
clàusula singula singulis referendo.16. y en térmens de transacció proceheix també esta regla
com al propòsit observa Orceolus. 17.

Cessant la obligació en la Generalitat, cessa també lo vincle del jurament, lo qual sempre és respectiu y accessori de dita obligació y segueix la naturalesa, qualitats y condicions del contracte. 10.
En tot cas, la obligació dels acrehedors debitors
de subjectar-se a la dita retenció apar que mira
sols a favor de la Generalitat, y que dits acrehedors no tingueren atenció als altres acrehedors;
y segons proposicions certas de justícia, lo contracte accipit legem a mente contrehentium et a
causa finalis. 11. Ni lo contracte pot extèndrerse ultramentem et intentionem agenitum. 12. Y
axí, no havent estat la intenció de dits acrehedors debitors en dit capítol 12 de subjectar-se a
la retenció predita en son benefici ni de altre
que de la Generalitat, és vist entrar altra regla de
dret y principi en Tehologia que dicta que qualsevol pot renunciar a son benefici. 13.

Finalment, no podia ofèndrer si·s digués que los
acrehedors purs tindrian algun interés y benefici
en la retenció convinguda en dit capítol 12 y
que la Generalitat, precindint del contracte, no
podria obrar ni concordar in fraudem et prejuditium de sos acrehedors, com non sint debitores suis pactionibus et transactionibus creditorum
jura ledere. 18.
212v

Al sobredit no obstaria si·s digués que la transacció y demés contractes són individuos ab los
pactes en aquell contenguts, perquè esta regla
no proceheix sempre y quant concorran en lo
contracte diferents perçonas, y los pactes de
aquell són separats y diversos, sens tenir dependència necessària uns de altres, ni que dits pactes se convinguessen de tal manera que uns sens
altres no se haurian ajustat y concordat, perquè
en dits casos no se judica per individuo lo contracte ni los pactes de aquell, ans bé, no poden
subsistir uns y altres, no com en tèrmens de
transaccions són expressas las doctrinas. 14. Las
quals se aplican admirablement en nostre cas
perquè en dita concòrdia hi són la Generalitat,
acrehedors que són // 212r // debitors y acrehedors que no u són, y los acrehedors debitors són
los que en dit capítol 12 se obligaren a passar
per dita retenció, fent la promesa y contractant
ab la Generalitat y no als crehedors purs, ni la
Generalitat admeté dit pacte a favor de ells, sinó
sols de la mateixa Generalitat, sens tenir dependència alguna ni connexitat necessària en lo
dit pacte los acrehedors purs ab los debitors, ni
la matèria de dit capítol 12 y altres de la mateixa
qualitat ab los restants de la dita concòrdia, de
tal manera que los dits acrehedors purs de la
matexa manera havian concordat ab la Generalitat encara que no fos fet lo dit pacte presertim
si·s considera que la dita retenció alii jure li
competiria a la Generalitat, essent com són los
crèdits líquits. 15.
Semblantment, no obstaria la conclusió de dita
concòrdia en la qual las parts axí de la Generali776

Perquè no proceheix esta theòrica indistinctament, sinó quant la transacció o altre pacte se fa
ab ànimo de fraudar lo acrehedor y que lo frau
sie cum eventu. 19. Y axí mateix, és menester
que si lo frau és parte eius cumquo transactum
vel contractum est sive ex causa lucrativa. 20.
Y per ço, si debitor non diminuendi patrimonii
causa sed augendo potius transigit contra bonam
fidemerit transcactionem recindere. 21. Y per la
matexa rahó, pot lo hereu gravat transigir si la
transacció no es en frau del fideicomís. 22.
La Generalitat tollerant que los acrehedors debitors gasten los preus dels censals extrets sens
usar del benefici de la retenció, no fa frau ni prejudici algú in concilio nec in eventu als acrehedors purs, ans bé, entén fer, y effectivament fa
son negoci y benefici, com se à dit, menos concórrer lo frau per part dels acrehedors debitors,
en los quals nos·s pot considerar lo ànimo de
fraudar que també requereix lo dret, ans bé,
apar que si algun prejudici pogués contemplarse, seria contra sos mateixos acrehedors debitors.
Per ço y altrament, són de vot y parer que pot y
deu lo molt il·lustre concistori admètrer la condonació de las 27 pencions se dehuen al(s) acrehedors de dita Generalitat y dexar-los gastar y
tràurer las quantitats dels preus dels censals que
han sortejat sens inpedir-los la solta de dit diner
ni usar de la retenció de aquell per rahó de la
averiguació si són debitors o no a la Generalitat,
ab expressa, emperò, salvetat que si apar dels llibres de dita casa restar debitors en alguna quantitat y agan demanar la cobrança, y perquè vinga

a nom de tots los acrehedors del principat de
Catalunya, sien publicats edictes a insinuació
del contingut en la deliberació fahedora. De Sayol, assessor. Lampillas, fisci Generalis advocatus.
Areny, assessor subrrogatus.
Fra Diego Carli, mestre y prior de Santa Catherina, verge i màrtir, de Barcelona y orde de predicadors, excatedràtich de Scriptura de la universitat secular y examindor sinodal //213r // del
bisbat i diòcesi de la dita ciutat, consulent. Raymundo Costa, maestro cathedrático de prima de
la Universidad de Barcelona y examinador sinodal de su obispado, consulente. Vitoriano de
Valdà, òlim pavordre de la Santa Iglésia metropolitana de València, catthedrático de prima de
canonesensus universidad y examinador en ambas jurisprudencias, consulente. Joseph Delfau,
doctor en ambos derechos, cathedrático de prima
de leyes y antes de código en la Universitat de
Barcelona, consulente. // 212v // Narciso Vilar,
recctor del colegio de la Compañía de Jesús de
Barcelona, excathedrático de Theología en el mismo, calificador // 213r // de la Inquisición, examinador sinodal en los obispados de Barcelona y
Gerona, consulente. Galderique Río, de la Companñía de Jesús, lector de prima de Theología en
el colegio de Belén y calificador del Santo Oficio,
consulente. Hierònim de Ferrer y Vinyals, en
Philosophia y en quiscun dret doctor, consulent.»
Dilluns, a XXII. En aquest die me han ordenat
ses senyories a mi, scrivà major del General, cusís en lo present dietari un vot dels magnífics assessors ordinaris del General y present casa de la
Deputació y doctors consulents aplicants aserca
lo que dehuen ses senyories obrar en lo demanat per lo patró Emanuel Beaumont, de nació
francès, ab suplicació presentada en jornada de
17 del corrent, com en dit vos és de vèurer, lo
qual és assí cusit, signat de lletra A y del thenor
següent:
«Ena lo fet consultat per part dels molt il·lustres
senyors deputats y oÿdors de comptes del present principat de Catalunya als magnífics assessors, advocat fiscal y consulents aplicats sobre lo
fer y obrar // 213v // lo molt il·lustre consistori
per lo patró Emanuel Beaumont, de nació
francès, ab suplicació per ell presentada als 17
del corrent mes de octubre. Vista la deliberació
del molt il·lustre consistori feta en lo mateix die.
Vista la dita suplicació. Vistos los processos de
la causa vertent, axí devant lo molt il·lustre concistori com del deputat local de la ciutat y
col·lecta de Tarragona. Oÿda la part de dit Bea. l’original d’aquest document apareix cusit intercalat entre
els folis 213v i 214r del dietari.
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aumont y son advocat. Y vist tot lo demés que
se devia vèurer.
Attès y considerat que lo contengut y demanat
ab dita suplicació és que sie rebuda a informació
ad futuram rey memoriam devant vostra senyoria sobre diferents capítols contenguts en dita
suplicació, y que la matèria de dits capítols és
connexa y dependent y concernent als mèrits de
dita causa vertent devant la Deputació local, y
que sobre matèria litigiosa no té lloch la informació extrajudicial ad futuram rei memoriam,
màxime devant de un mateix consistori.
(Atès que) lo motiu de [ésser de] recessu los testimonis que vol ministrar dit patró Beaumont
no és bastant, podent recórrer o al ordinari que
deu y acostuma en son cas rèbrer semblants informacions, o a la causa pendent ab la qual té
connexitat la matèria de la informació que se
insta, a hont segons la providència del dret, no
falta remey a la part per lo que sie de justícia y
de dret en losa casos que ý pot haver perill in
mora nepereat jus partis, sens embaràs de què
per algun incident estiga suspès lo exercici de la
jurisdicció en lo jutge de la causa principal, perquè lo que ho és del incident o de la qualitat,
proveheix aleshores en tot lo que ínterim se ofereix, encara que sie cosa extranya del judici del
incident y qualitat, concorrent la rahó sobredita
nejus partis pereat ex mora; y attès que lo medi
de recórrer al jutge de la causa vertent per lo effecte de rèbrer los testimonis que·s pretén, essent com és judicial, aprofitab a la part, y la informació ad futuram rei memoriam com a cosa
extrajudicial és inútil y attentat notori en prejudici de la causa pendent.
Y, finalment, // 214r // attès que havent-se representat estas rahons a la part y a son advocat,
no dona satisfacció significant que no volia usar
de ningun de dits medis; per ço, són de vot y
parer que pot y déu dit molt il·lustre concistori
decreta(r) dita suplicació remetent-la-y a la part
al judici y causa pendent y als magnífics assessors que·s troban vuy extrets en aquella, perquè
en vista de dita suplicació, se administre a la part
lo que sie de dret y justícia. En Barcelona, vuy,
als 21 de octubre 1685.
De Sayol, assessor. Lampillas, fisci Generalis advocatus. Areny, assessor. Delfau, consulens. Ameller, consulens. Aguirre, consulens.»
Dimecres, a XXIIII. En aquest die són anats ses
senyories consistorialment ab verguers ab massas, acompanyats dels magnífics assessor, advoa. a continuació repetit en los.
b. a continuació repetit aprofita.
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cat fiscal y altres officials del General y alguns
cavallers y personas particulars a la mare de las
Fonts, com és acostumat, per a vèurer y regonèixer si se ofereix fer obras en aquellas. Y ab
lo mateix acompanyament, són tornats a la present casa de la Deputació.
214v

Diumenge, a XXVIII. En aquest die me an ordenat ses senyories a mi, escrivà major del General, cusís en lo present dietari una súplica dels
magnífics advocat fiscal y procurador fiscal del
General acerca dos requestas los foren presentadas instant lo patró Emanuel de Beaumont,
francès, sens assitència de mi, escrivà major del
General, y un vot dels magnífics assessors ordinaris del General y present casa de la Deputació
y doctors consulents aplicats ab què se aconsella
lo que deu obrar-se en lo sobredit fet, com llargament en dita súplica y vot és de vèurer, lo
qual és assí tot cusit, signat de lletra B y del thenor següent:
«Molta il·lustre senyor.
Per part del patró Emanuel Beaumont se han
presentat requestes al procurador fiscal del General y advocat fiscal lo die de ahir y avuy, pretenent en aquellas haver-se fet algunas contrafaccions a las constitucions de Catalunya y capítols
de Cort ab los procehiments fets per lo deputat
local de Tarragona y officials de dita col·lecta y
altres vexacions, segons que llargament continuadas en ditas requestas que·s presentan a vostra senyoria. Y com lo procurador fiscal y advocat fiscal desitjen cumplir a las obligacions de
son offici y fer y exequtar tot ço, y quant los serà
aconsellat per los magnífics assessors de la casa
sens dilació alguna, ni altrament, la matèria és
de la gravedat y conseqüèncias se dexa considerar, y per consegüent, digníssima de tota premeditació, suplica per ço a vostra senyoria comete dit fet y resposta fahedor a ditas requestas
ab sos insidents als dits magnífics assessors per a
què en escrits aconsellen a vostra senyoria y a dit
procurador fiscal y advocat fiscal lo que deu fer
y obrar en y sobre ditas cosas expressadas en ditas requestas, per a què en ningun temps se
puga pretèndrer que s’à faltat al què tocava a
dita Generalitat, com y tambéb //215r // se ha de
procehir contra lo notari y notaris que sens intervenció del escrivà major llevan actes y presentan scripturas en cosas tocants a la Generalitat,
essents-lo prohibit per la constitució 1, títol
«De notaris» y contra las prerrogativas y estil y
consuetut de la casa. Officio, et cetera. Altissia. l’original d’aquest document apareix cusit intercalat entre
els folis 214v i 215r del dietari.
b. a continuació dues requestes i una procura transcrites a
l’Apèndix 4, pàgs. 1695-1698.
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mus, et cetera. Lampillas, fisci Generalis Cathalonie advocatus.
Oblata XXVII octobris MDCLXXXV in consistorio.
Et domini deputati intervenientibus dominis auditoribus computorum comisserunt predicta
magnificis advocatis Generalis Cathalonie qui
super suplicatis relationem in scriptis faciant. Josephus Sauleda, scriba major Generalis Cathalonie subrrogatus.»
«Jesúsa. Maria. Joseph.
En lo fet consultat per los molt il·lustres senyors
deputats y oÿdors de comptes del present principat de Catalunya als magnífics advocat fiscal y
demés consulents aplicats en y sobre lo contengut en la suplicació per lo magnífic advocat fiscal y procurador fiscal als 27 de octubre proppassat acerca lo punt com se à de proçehir
contra Joseph Forés, notari reial col·legiat, que
sens intervenció del scrivà major à presentat dos
requestes en los dies 26 y 27 de octubre al magnífic advocat fiscal y procurador fiscal del General a instància del patró Emanuel Beaumont, de
nació francès, y a cetero contra los demés notaris
que intentaran presentar semblants requestas o
lliurar actes de scripturas en cosas tocants a la
Generalitat.
Vista la deliberació del molt il·lustre concistori
de la matexa jornada. Vista la constitució 1, títol
«De notaris». Vist lo capítol 59 de las Corts del
any 1599. Y axí mateix, vist lo capítol 72 dels
capítols y actes de Cort del mateix any 1599 y
altres. Vistos diferents exemplars de la casa sobre la subjecta matèria. Vistas las ditas requestas
presentadas //215v // per part de dit patró. Y vist
tot lo demés que se devia vèurer.
Attès y considerat que ditas constitucions y capítols de Cort, y assenyaladament, del sobredit
capítol 59 del General de las Corts del any
1599, resulta que las scripturas y actes fahents y
tocants a la Generalitat han de pèndrer-se y llevar-se per lo escrivà major de la casa y ab intervenció sua, y en recusació de aquell, se podan
pèndrer y llevar per altres notaris.
Attesa y considerada, axí mateix, la observança
de la casa de no consentir que altres notaris que
lo escrivà major presenten actes ni lleven scripturas algunas tocants a la Generalitat, y de procehir en los casos ocurrents contra los notaris
atentan lo contrari, obligant-los a restituhir y
entregar los originals de ditas scripturas a la
casa, y algunas ocasions, procehir a capturar sea. l’original d’aquest document apareix cusit intercalat entre
els folis 214v i 215r del dietari.

gons las circumstàncias y qualitats del fet donant-las per indibitament presas.
Són de vot y parer que per ara, usant de benignitat, ordene lo molt il·lustre consistori al procurador fiscal que, acompanyat de un alguazil,
junt ab lo scrivà major requeresca a dit Forés
que encontinent entregue a dit escrivà major las
apríssias o originals de ditas requestas, y en cas
de recusació, passe a fer-lo capturar; y lo demés
se podrà axí practicar en casos semblants, sinó
es que las circumstàncias y qualitats del fet necessiten de major demonstració. Vuy, als 28 de
octubre de 1685.
De Sayol, assessor. Lampillas, fisci Generalis Cathalonie advocatus. Areny, assessor subrrogatus.
Delfau, consulens. De Valda, consulens. Ameller,
consulens.»
En aquest mateix die Joseph Brossa, notari real
col·legiat, subrrogat en lo offici de procurador
fiscal del General de Catalunya, de orde de ses
senyories ab assistència del magnífic regent la
vegueria de Barcelona, inseguint lo vot dels
magnífics assessors y advocat fiscal del General y
doctors consulens dalt cusit y continuat, me à
requerit a mi, Joseph Sauleda,a //216r // subrrogat en lo offici de escrivà major del General,
llevàs acte de la presentata de una requesta a Joseph Forés, notari real col·legiat, la qual és assí
cusida, signada de lletra A y del thenor següent:
«Noverintb universi quod anno a Nativitate Domini MDCLXXXV die vero dominica vigessima octava mensis octobris eiusdem anni, presente et ad
hec vocato atque requisito Josepho Sauleda, scriba
majore et secretario Generalis Cathalonie principatus subrrogato, et presentibus etiam Jacobo Vilarriguer, scriptore, et Jacobo Margenida, negociatore, pro testibus ad premissa vocatis spetialiter
et assumptis, discretus Josephus Brossa, notarius
regius collegiatus, fisci procurator Generalis Cathalonie subrrogatus, constitutus perçonaliter coram et ante presentiam discreti Josephus Fores,
notarius regii collegiati, personaliter reperti in
domus sue propie habitationis quas fovet in presenti civitate Barchinone in vico dicto Divi Dominici, qui dicto nomine eidem obtulit et presentavit et seu per me obtulere et presentare publice
petiit et requissivit quandam in scriptis papiri requisitionis schedulam thenoris sequentis: «Molt
bé sap y ignorar no pot vostra mercè, senyor Joseph Forés, notari», et cetera. Inseratur copia,
cuius eidem tradidit et liberavit quam accepit et
a. a continuació una requesta transcrita a l’Apèndix 4, pàg.
1698.
b. l’original d’aquest document apareix cusit intercalat entre
els folis 215v i 216r del dietari.

779

penes se retinuit. Quaquidem papiris requisitionis schedulam, sic ut predicitur, oblata illico dictus Josephus Fores verbo respondendo dixit: «que
restitueix dits actes per deslliurar-se de la vexació a ell fahedora, y en quant al dir que se li fou
notificat a ell que no podie presentar ditas requestas, se reb equivocació, conforme consta de
la resposta feta per dit doctor Lampillas en lo
acte de presentació de aquella, y també respon
que creu haver-o pogut fer en virtut de generals
constitucions que no prohibeixen presentar
semblants scripturas a officials del General extra
clàustros, y altrament, se atura lo temps de la
constitució». De quibus ita per actis, dictis, gestis
et sequtis illico dictus doctor Josephus // 216v //
Brossa dicto nomine petiit et requisivit fieri et
tradi, unum et plura, plublicum seu publica consimilia instrumenta per me, dictum et infrascriptum scribam majorem. Que fuerunt acta
Barchinone sub anno, die, mense et loco predictis.
Presente me, dicto scriba majore, et presentibus
etiam testibus supradictis ad premissa vocatis specialiter et assumptis pro ut superius continetur.»
Dimecres, a XXXI. En aquest die lo doctor en
medicina Francesc Orriols ha fet relació com la
malaltia de Miquel Rossell, altre dels verguers
dels senyors deputats, à durat fins lo die trenta
del corrent inclusive y que està abte per servir
dit offici.

Dijous, al primer de nohembre
MDCLXXXV.
En aquest die arribà en la present ciutat lo emminentíssim senyor cardenal Javo Mellini, nunci de sa Sanctedat en la cort de sa magestat, Déu
lo guarde, venint de dita cort. Y havent ses senyories enviat lo síndich del General en lo convent de la Mercè, a hont posave dit eminentíssim senyor, a effecte de demanar hora per anar
lo molt il·lustre consistori a visitar-lo y donar-li
la benvinguda, //217r // li fonch respost per part
de sa eminència que no podia detenir-se en la
present ciutat per estar de partida y no poder
tornar la visita.
Disapte, a III. En aquest die lo eminentíssim senyor cardenal Javo Milleni per medi de dos gentils hòmens de sa família ha enviat un recado a
ses senyories dient-los que estimava molt la
mercè ses senyories lo feyen en anar-lo a visitar,
y que per estar de partida se escusave.
Dilluns, a V. En aquest die à fet relació lo doctor
en medicina Joan Alòs a ses senyories de com la
malaltia de Francisco Marí y Genovès, regent
los comptes del General de Catalunya, havia
durat fins lo die present.
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Dijous, a VIII. En aquest die en presència dels
demés senyors concistorials // 217v // en lo concistori de la present casa de la Deputació ajuntats, lo molt il·lustre senyor Joseph Melich, deputat real, me à entregat un paper per a què
cusís y continuàs lo dit paper en lo present dietari, com en effecte és assí cusit, signat de letra B
y del thenor següent:
«Que·sa responga als billets de sa excel·lència lo
senyor virrey per medi de embaxada en forma
de braços representant-li que lo concistori dels
senyors deputats y oÿdors de comptes del General de Catalunya estan sempre molt gustosos
en servir a sa excel·lència en tot lo que·ls és
permès segons disposicions dels capítols y actes
de Cort y statuts de la casa de la Deputació, las
quals inviolablement estan obligats a observar
sens alter cas en circunstància alguna per lo jurament tenen prestat en lo ingrés de sos officis y
estar constituhits tants solament per la bona administració dels drets de la Generalitat, restranyén-se al que·s troba disposat en los capítols de
Cort, observant igualtat, com és de rahó y justícia, als acrehedors de ella; y a est fi no a altre
dehuen dirigir totas sas operacions, per lo que
se troba precissat lo consistori a posar en la alta
comprehensió de sa excel·lència las notícias y rahons que acerca la matèria té lo concistori que
representar, per a què a vista de aquellas, se digne sa excel·lència admètrer lo bon zel ab què lo
consistori dessitja proceguir en los termes de sa
obligació.
En lo any 1668 lo excel·lentíssim senyor duch
de Ussuna y de Uzeda, virrey y capità general
aleshores de aquest Principat, instà a nostres antecessors se pagassen al real fisch las pencions se
li devian dels censals fa lo General de aziendas
de catalans que havian confiscat durant la guerra per haver seguit lo partit de França. Y havent
dit excel·lentíssim senyor virrey ab repetidas instàncias solicitat als deputats que aleshores eran
la paga // 218r // de ditas pencions, advertint lo
reparo que tenia dita petició y demanda y que
ells sols eran administradors dels drets de la Generalitat, acudiren als reals peus de sa magestat
de la reyna, general governadora de la monarchia, suplicant-li se dignàs donar los ordes convenients per a què lo fisc real cobràs las ditas
pencions, no ab la forma se demanaba per dit
excel·lentíssim duch de Usuna, sinó ab igualtat
als demés acrehedors censalistas. La qual se
dignà, a vista de dita petició y rahons se li participaren, enviar un real orde als 28 de febrer
1669 al dit excel·lentíssim senyor virrey, lo
qual, segons las notícias tingueren los tunch dea. l’original d’aquest document apareix cusit intercalat entre
els folis 217v i 218r del dietari.
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putats participadas per son hagent, que contenia que lo real fisch cobràs las ditas pencions ab
la matexa igualtat dels demés acrehedors censalistas, y sens embargo de dit real orde, experimentà lo concistori novas instàncias de dit excel·lentíssim senyor virrey solicitant dita
cobrança. Y accedint altra vegada als reals peus
de sa magestat, féu lo consistori nova representació ab repetidas cartas per medio de son hagent a sa magestat, lo qual hagent participà al
concistori com havia tingut notícia que se enviarie orde ab carta al dit excel·lentíssim duch
de Usuna que se posàs en execució lo real orde
de 28 de febrer 1669, y junt envià [còpia] de la
real carta, que és com se segueix: «La reyna governadora», etcètera. Y aleshores cessaren las
instàncias y se sobresegué en dit negoci.
Altra rahó milite vuy y concorre no de menos
rellevància que la pròxim dita que no concorria
en lo temps que lo dit excel·lentíssim duch de
Usuna féu la dita petició; y es que vuy se troba
la concòrdia que en lo any 1670 se firmà entre
los acrehedors censalistas donant la forma se havia de observar, axí en las lluÿcions de censals //
218v // de dits acrehedors, com també en pagar
las pencions se’ls estan devent, en la qual y en
un de dits capítols està disposat en quant al què
té respecte al pagar las pencions, que se observe
igualtat en tots los acrehedors, de tal manera
que no·s pugan pagar més pencions a un acrehedor que a altre, y que se haguen de pagar per
mesos axí com aniran cahent. La qual concòrdia
juran los deputats y oÿdors de comptes en lo ingrés de sos officis de observar y tot lo contingut
en ella, ab què concorre la obligació de la observància de la concòrdia jurada.
Y essent veritat que no ý pot haver obra més pia
y sancta que la acistència del Hospital General
de la present ciutat, per las moltas necessitats tenen los pobres malalts, y havent acudit los administradors al consistori que vuy és per a què
se’ls pagués una sola penció de las que se’ls està
devent de censals reb lo dit Hospital sobre la
Generalitat, premeditada la matèria, se trobà reparo en privilegiar al Hospital General dels demés acrehedors y resolgué no fer-ho per no poder alterar lo disposat en la concòrdia.
Estas són las rahons que lo concistori pot per lo
dit medi de embaxada representar a sa excel·lència.»
Divendres, a VIIIIo. En aquest die són vinguts ab
embaxada de part del il·lustre Capítol de la present ciutat los senyors canonges Gabriel Texedor y Andreu Foix, posant a la notícia de ses senyories com sa magestat, Déu lo guarde, ab sa
real carta havia participat a dit capítol las victò-

rias que las armas del sereníssim senyor emperador havian alcansat y conseguit de las otomanas,
en- // 219r // carregant se fessen las demonstracions de gràcias a Déu Nostre Senyor per tant
particular gràcia y que per dit effecte lo diumenje primervinent, que contarem a 11 del corrent,
se celebrarà lo ofici y Tedèum en la Seu de la
present ciutat, y que dit molt il·lustre Capítol
estimarie a ses senyories fossen servits assistir a
la celebració de dits officis. E ses senyories an
respost que estimavan molt la mercè los feya dit
molt il·lustre Capítol y que procurarian acudir a
dita celebració, donant lloch las ocupacions que
podian oferir-se.
Disapte, a X. En aquest die per medi del síndic
del General an enviat ses senyories un recado al
molt il·lustre president del Capítol de la Seu de
la present ciutat, y en sa ausència, als comissaris
de dit Capítol, escusant-se de asistir als officis en
què foren convidats per medi de dits comissaris
lo die de ahir a la tarda, per ser partit de la present ciutat ena aquest mateix die lo molt il·lustre
senyor deputat militar, essent anat ab permició
del del molt il·lustre concistori.

decursas que li està devent la Generalitat dels
censals dels acrehedors de las haziendas confiscadas, no obstant la concòrdia que té firmada la
Generalitat ab sos acrehedors.
Vista la deliberació per lo molt il·lustre consistori feta als set del corrent mes de novembre.
Vista la sobredita concòrida. Vistos tres billets
de sa excel·lència al molt il·lustre concistori a 5
de octubre, 25 de octubre y tres de novembre
1685. Vist lo vot a 10 de febrer 1676 fet sobre
lo mateix cas per los magnífics doctors de la
Reial Audiència, Joseph Aleny, Joan Baptista
Roca Julià, assessor y advocat fiscal. Vist tot lo
que se havia de vèurer.
220r

Attès y considerat que lo fisch reial, encara que
succehesca a dits acrehedors confiscats com a
successor d’ells, emperò, sempre ve a ser spetiali
nota digne a succrehir anilationis jure et publico
et non representando y sempre és verdader dir
que li asisteix alguna qualitat major que als demés acrehedors.

Diumenge, a XI. En aquest die se celebrà en la
Seu de la present ciutat lo ofici y Te Deum laudamus per acció de gràcias per las victòrias de
las armas del sereníssim senyor emperador contra las otomanas. Assistiren en dita solempnitat
sa excel·lència, Real Audiència y consellers de la
present ciutat, y ses senyories no ý assistiren per
escusar pendèncias ab los senyors consellers.
219v

Attès y considerat que laa sobredita concòrdia,
si bé convingué y pactà de no haver-se de pagar
més de mitja penció sens poder-se pagar als
acrehedors de altra manera, emperò, en aquella
y en los dits pactes no està en ninguna manera
expressat lo fisch reial ni lo cas en què aquell
succehís en lloch dels acrehedors, y axí bé, dit
cas ve a ésser omís en dita concòrdia.

Attès y considerat per las sobreditas rahons pugue duptar-se si lo fisc estave comprès en la dita
concòrdia, per no poder-se-li pagar més de la
mitja penció pre màxime a vista de ésser disputable entre los doctors si se ofereix ex justa causa
pot demanar y exhigir ante diem las pencions
que in diem se li dehuen, quals són las pencions
que demana, que revera són degudas encara
que diferida la paga in diem.

Dimecres, a XIIII. En aquest die me han ordenat
ses senyories a mi, escrivà major del General,
cusís y continuàs en lo present dietari un vot
dels magnífics doctors consulents aplicats de las
dos facultats de Theologia y Lleys ab què declaran que poden ses senyories pagar a sa magestat,
Déu lo guarde, y a son fisch real las pencions
cessadas y degudas fins a 20 de octubre 1684
dels censals de acrehedors de la(s) haziendas
confiscadas, no obstant la concòrdia feta y firmada entre lo General de Catalunya y sos acrehedors censalistas, com en dit vot és de vèurer,
lo qual és assí cusit, signat de lletra E y del thenor següent:

Attès y considerat que en lo any 1676, quant se
féu lo sobredit vot, se duptà si lo fisch estava precissat a passar per los pactes de la dita concòrdia y
si lo molt il·lustre consistori podia pagar-li ditas
pencions per enter, no obstant dita concòrdia, y
fonch declarat que podian los molt il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes del General
pagar a sa magestat, Déu lo guarde, las pencions
degudas y cessades fins dit die dels censals que
devian als acrehedors censalistas que tenian confiscadas sas haziendas sens contravenir a dita
concòrdia, com ab tot effecte foren axí pagadas.

«Enb lo fet consultat per los molt il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes del General
de Catalunya als magnífics assessors y advocat
fiscal y consulents infrascrits en y sobre si lo
molt il·lustre concistori pot pagar per enter fins
a 20 de octubre 1684 al fisch real las pencions
220v

a. En ... die interlineat.
b. l’original d’aquest document apareix cusit intercalat entre
els folis 219v i 220r del dietari.
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Attès y considerat que ab lo sobredit exemplar
resta declarat lo dupte de si estave o no comprès
a. a continuació 8 paraules ratllades.
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[ 1685 ]

lo fisch real en la dita concòrdia y si lo molt
il·lustre consistori podia pagar per enter ditas
pencions, resultant de dit exemplar y paga la
observança interpretativa en favor del dit fisch
real.
Attès y considerat que la observança interpretativa és la que dona millor interpretació a qualsevol disposició, encara que en aquella se inpròprien las paraules del acte declarat, y que basta
sols un acte per a induhir observança interpretativa, màxime no havent-n’i de contrari, y que és
de tanta eficàcia que lo que·s troba axí observat
se atén y representa per scrit y expressat en
aquell.

consulent. Fra Raymundo Costa, maestro de la
órden de predicadores, consulente. Doctor Llucià
Marçal, prevere, cathedràtich de Theologia, cosulent. De Valdà, consulente. Hierònim de Ferrer, consulent. Narciso Vilar, rector del colegio
de la Compañía de Jesús, consulente. Galderique
Río, de la Compañía de Jesús, consulente. Claver,
consulent. Delfau, consulent.»
221v

Attès y considerat que en virtut de dita observança se troba lo fisch reial constituhit en la pocesió seu quasi de rèbrer y cobrar per enter las
pencions degudas confiscadas, en la qual ha de
ser mantingut y conservat com qualsevol altre,
premàxime perquè las rahons que·s poden considerar sobre la subjecta matèria sunt altioris indaginis.
Attès y considerat que molts acrehedors censalistas que an tingut confiscadas las hasiendas no
han firmat dita concòrdia, y los acrehedors que
han firmat dita concòrdia han consentit que
oferint-se gasto extraordinari, precio o inexcusable, puga lo molt il·lustre concistori expèndrer en aquell lo que sie convenient, y altrament, se han subjectat a tot allò que per rahó de
la dita concòrdia los és permès y podia subseguir-se.
Attès y considerat que en lo present fet se han
considerat y premeditat differents rahons de benefici per la Generalitat // 221r // y sos acrehedors, que encara que per si de ninguna manera
podian bastar per a fer lo que sa excel·lència demana, emperò, són sufficients en consideració
de que la casa no gasta, sinó que paga lo que
deu per a què no se li lleve al fisch real la pocessió en què està de cobrar per enter ditas pencions y no obstant dita concòrdia.
Per ço, a vista de tot lo sobredit, són de vot y
parer que poden los molt il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes del General de Catalunya pagar a sa magestat, que Déu guarde, y
a son fisch real las pencions cessadas y degudas
fins a 20 octubre 1684 dels censals que dehuen
als acrehedors censalistas, no obstant dita concòrdia. Vuy, als 13 de novembre 1685.
De Sayol, assessor. Lampillas, fisci Generalis
Cathalonie advocatus. Doctor Areny, assessor
subrrogatus. Fra Diego Carli, prior de Santa
Caterina Màrtir, de predicadors, de Barcelona,
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Dilluns, a XVIIIIo. En aquest die, constituhit perçonalment en lo concistori de ses senyories lo doctor en medicina Palladí Juncar, ha fet relació mitjensant jurament com la malaltia y indisposició de
Joseph Olsina y Riusech, regent lo llibre del Manifest de la Bolla, continua de tal manera que lo impedeix lo exercici y servitut de dit son offici.
Dimars, a XX. En aquest die lo molt il·lustre senyor oÿdor real és baxat a la casa del General de
la present ciutat en lo aposento a hont fa sa residència lo receptor dels fraus per a vèurer y regonèixer los fraus se trobarien ésser estats apresos des de la última regonexensa. Y se són
trobats los següents:
Primo, a 3 de nohembre corrent fonch après en
frau del General de casa Joseph Vieta, calsater,
un parell de mitjes de ingala terra vermellas.
Ítem, a 17 de dit, per Jaume Carbonell, tauler
de la vila de Caldas, fonch après de casa Maria
Brunes, viuda de dita vila, lo següent:
Primo, 13 canas, 2 palms, estamenya de montanya.
Ítem, sinch canas cordellats blanchs.
Dimecres, a XXI. En aquest die me han ordenat
ses senyories a mi, escrivà major // 222r // del
General, cusís en lo present dietari tres vots dels
magnífics assessors ordinaris del General y present casa de la Deputació y doctors consulents
aplicats aserca del fahedor respecte del article de
la evocació de la causa del comís vertent en la
Deputació local de la col·lecta de Tarragona,
entre parts del procurador fiscal y arrendatari
dels drets del General de una, y lo patró Emanuel Beaumont, de nació francès, de part altra,
instada per dit patró, las requestas presentades,
encara que nul·lament, a dits magnífic advocat
fiscal y procurador fiscal en jornadas de 26 y 27
de octubre pròxim passat, no obstant lo disposat en lo capítol 29, Corts del any 1533, y altres
coses consernents a dita causa, com més llargament ab dits tres vots és de vèurer, los quals són
assí cusits, signats de números 2, 3 et 4 y del
thenor següent:
«Jesúsa. Maria. Joseph.
a. l’original d’aquest document apareix cusit intercalat entre
els folis 221v i 222r del dietari.

En lo fet consultat per los molt il·lustres senyors
deputats y oÿdors de comptes del present principat de Catalunya als magnífics assessors y consulents aplicats en y sobre lo contengut en la suplicació donada per part del magnífic advocat
fiscal y procurador fiscal acerca del fahedor respecte del article de la evocació de la causa del
comís vertent en la Deputació local de la
col·lecta de Tarragona, entre parts dels procurador fiscal y arrendataris del dret del General de
una, y lo patró Emanuel Beaumont, de nació
francès, de part altra, instada per dit patró, ab
las requestas presentadas a dits magnífics advocat fiscal y procurador fiscal en diadas de 26 y
27 de octubre pròxim passat, no obstant lo disposat en lo capítol 29 de las Corts del any 1533.
222v

Vista la deliberació per dit molt il·lustre concistori feta als 27 de octubre pròxim passat. Vistas
las ditas requestas y lo continuat llargament en
aquellas y suplicació. Vistos alguns processos de
causas en primera instància vertents en las deputacions locals, evocadas y assumidas per lo molt
il·lustre concistori y comesas a sos magnífics assessors ex causa. Vist lo vot fet en la casa als 28
de abril per vuyt doctors de primera classe, entre los quals foren los doctors Càncer, Vinyas,
Ximménez, Anglasell, Soler y Puig, y després
del Real Consell los demés, y alguns del Supremo de Aragó. Vist lo procés de la causa de
apel·lació sobre lo punt de suspitas del assessor
y notari de dita col·lecta de Tarragona en quant
a la dita causa de comís interposada per dit patró Emanuel Beaumont y demés en aquell contenguts y per las parts deduhit. Vista la provissió
feta en dita causa de apel·lació per los magnífics
assessors als 22 de setembre proppassat, de la
qual se interposà causa de suplicació per part de
dit patró Beaumont. Oÿdas las parts y sos advocats diferents vegades sobre lo article de la evocació que se havia també demanada e inculcada
en dita causa de apel·ació per part de dit patró, y
demanàn, finalment, que la dita causa principal
del comís sie evocada y assumida per dit molt
il·lustre concistori, acontentant-se positivament
de la evocació y assumpció. Vist lo dit capítol 29
de las Corts 1533 y lo disposat en aquell. Vist
tot lo demés que·s devia vèurer y premeditada y
examinada atentament la matèria y sa gravedat.

magestat per medi de dit embaxador ab diferens
memorials que després se han remès a sa excel·lència, lo qual las à participadas al molt
il·lustre concistori ab particular instància que se
evocàs la dita causa del comís per atacar tots
gastos dilatoris y difugís y resecar las suspitas
que tenia dit patró de dits officials, lo que à
obligat a las parts a fer y publicar respectivament
quiscuna sos manifests inpressos en abono de
sas pretencions respective.
Attès y considerat també que en lo estat present
no ý ha deputat local en la col·lecta de Tarragona, per quant se ha trobat que lo anomenat per
sa magestat, qui és lo doctor canonge Joan Alemany, era comissari del Sant Offici, y axí bé, incapàç de dit offici, segons lo capítol 36 de las
Corts del any 1599, e fins ara no se troba provehit de altra persona dit offici, y lo assessor dea
dita col·lecta que hauria pogut suplir per dit negoci lo defecte de deputat local ne periret jus collecte et Generalitatis se à abstingut voluntariament de sa intervenció, y axí mateix, lo notari
de dita col·lecta; y altrament, se podrian considerar diferents inconvenients en la dilació de dit
negoci premàxime vistas las urgentíssimas
instàncias de dit patró Beaumont.
223v

Attès y considerat que en lo present negoci an
concorregut // 223r // y concorren diferents circunstàncias, moltas y singulars, per las quals se
és constituhit de especial y extraordinària qualitat y gravedat per quant per part de dit patró
Beaumont se à recorregut al embaixador de
França resident en la cort de sa real magestat,
que Déu guarde, representant diferents queixas
y oppressions dels officials de la dita Deputació
local de Tarragona, passant a reportar-los a sa
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Attès axí mateix y considerat que las parts de dit
patró Beaumont y arrendataris se ha formiter y
positivament demanat que dit molt il·lustre concistori se evocàs y se assumís assí dita causa de
suplicació interposada per dit patró Beaumont
de la dita provisió feta per los magnífics assessors
als 22 de setembre proppassat, en la qual se havia declarat no tenir lloch la evocació de dita
causa per no constar de la oppresisió de dits officials e o modo que de jure requirebatus que se
havian deduhit per part de dit patró per únich
motiu de sa pretesa evocació, y axí mateix, també dits officials se havian abstingut, com està dit.
Attès y considerat semblantment que la evocació de dita causa no pot cedir sinó en major utilitat y benefici de la Generalitat y de son fisch,
per quant en lo molt il·lustre concistori se podian ab major exuberància y circumspecció fer
las provas e instruhir lo procés ab la assistència
del magnífic advocat fiscal, escusant-se differents altercats y extrahordinàrias dilacions que
segons la naturalesa y circunstàncias del fet y se
amenaçan y esperan subseguir, y se han ja fins
vuy experimentat en evident dany y perjudici
del General y sos arrendataris, de què prengué
exprés motiu dit vot de 28 de abril 1628.
Attenent, finalment, que los statuts y lleys disposan que las causas en primera instància se dea. que al document.
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gan tractar devant los ordinaris y no en altre
lloch, se limitan en lo cas que ý hage alguna justa causa que justifique dita evocació, y en lo present cas, concorran totas las referidas, y en dita
// 224r // conformitat se ha practicat en la present casa diferents vegadas y se à aconsellat, particularment en lo sobredit vot de 28 de abril de
1628.
Per ço, attenent totas las ditas qualitats, circunstàncias y respectes en lo present cas concorrents, són de vot y parer que poden y dehuen lo
magnífic advocat fiscal y procurador fiscal aderir-se a la evocació instada per ditas parts del patró Beaumont y arrendataris.
De Sayol, assessor. De Valda, consulens. Delfau,
consulens. Areny, assessor subrrogatus. Aguirre,
consulens. Ameller, consulens.»
«Jesúsa. Maria. Joseph.
En lo fet consultat per los molt il·lustres senyors
deputats y oÿdors de comptes del present principat de Catalunya als magnífics assessors y advocat fiscal y demés consulents aplicats en y sobre si la causa y plet vertent en la Deputació
local de la col·lecta de Tarragona, entre parts
del procurador fiscal y arrendataris del dret del
General de una, y lo patró aportava una tartana
francesa que arribà al port de Salou, de las quals
se féu aprehenció per los officials de dita col·lecta, pot lo molt il·lustre consistori assumir-se-la y
comètrer-la a sos magnífics assessors, no obstant lo disposat en lo capítol 29 de las Corts del
any 1533, en lo qual se ordena que los deputats
generals no pugan evocar causas penjants devant los deputats locals, ans aquellas se hajan de
declarar sens inpediment algú per los deputats
locals.
224v

Vista la deliberació feta per lo molt il·lustre consistori als 27 de octubre pròxim passat. Vist lo
dit capítol 29. Vista la requesta donada per part
del procurador de dit patró Beaumont presentada al magnífic advocat fiscal y al procurador
fiscal, encara que nul·lament, y las rahons en
aquella llargament deduhidas. Vistos alguns
processos de causa en primera instància vertens
en las Diputacions locals evocadas y assumidas
per lo molt il·lustre concistori y comesas a sos
magnífics assessors ex causa. Vist lo vot fet en la
casa als 28 de abril 1628 per vuyt doctors de
primera classe, entre los quals foren los doctors
Càncer, Vinyes, Ximénez, Anglasell, Soler y
Puig, y després del Real Consell los més, y alguns del Supremo de Aragó. Vist lo procés de la

causa de apel·lació sobre lo present de suspitas
del assessors y notari de dita col·lecta de Tarragona en quant a la dita causa de comís interposada per dit patró Beaumont y demés en aquell
contengut y per las parts deduhit. Vista la provissió feta en dita causa de apel·lació per los
magnífics assessors als 22 de setembre proppassat. Oÿdas las parts y sos advocats diferents vegades sobre lo article de la evocació. Vista la sèdula donada judicialment per las matexas parts
en què renuncian a la causa de suplicació de dita
provisió interposada per dit patró y demana finalment que la dita causa de comísa sie evocada
y assumida per dit molt il·lustre concistori,
acontentant-se positivament de la evocació y assumpció. Vist tot lo que se devia vèurer y premeditada y examinada atentament la matèria y
sa gravedat.
Attès y considerat que en lo present negoci han
concorregut // 225r // moltas diferents circunstàncias singulars per las quals se és constituhit
de especial y extraordinària qualitat y gravedat,
per quant per part de dit patró Beaumont se à
recorregut al embaixador de França resident en
la cort de sa real magestat, que Déu guarde, representant diferents quexas y oppressions dels
officials de la dita Deputació local de Tarragona, passant a reportar-los a sa magestat per medi
de dit embaxador ab diferents memorials que
després se an remès a sa excel·lència, lo qual las
à participadas al molt il·lustre concistori ab particular instància que se evocàs dita causa del comís per atacar tots gastos dilatoris y difugís y resecar las disputas que tenia dit patró de dits
officials, lo que à obligat a las parts a fer y publicar respectivament quiscuna sos manifests inpressos en abono de sas pretencions.
Attès y considerat també que en lo estat present
no ý ha deputat local en la col·lecta de Tarragona, per quant se ha trobat que lo anomenat per
sa magestat, qui és lo doctor y canonge Joan
Alemany, era comissari del Sant Offici y axí bé,
incapàs de dit offici, segons lo capítol 36 de las
Corts del any 1599, e fins ara no se troba provehit de altra persona dit offici, y lo assessor de
dita col·lecta que hauria pogut suplir per dit negoci lo defecte de deputat local ne periret jus collecte et Generalitatis se à abstès voluntariament
de sa intervenció, y axí mateix, lo notari de dita
col·lecta; y altrament, se podian considerar diferents inconvenients en la dilació del dit negoci
premàxime vistas las urgentíssimas instàncias de
dit patró Beaumont.
Attès axí mateix y considerat, que las parts //
se ha formiter y positivament demanat

225v //

a. l’original d’aquest document apareix cusit intercalat entre
els folis 221v i 222r del dietari.
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que dit molt il·lustre concistori se evocàs y se assumís assí dita causa de comís, renunciant a la
dita causa de suplicació interposada per dit patró Beaumont de la dita provisió feta per los
magnífics assessors als 22 de setembre proppassat, en la qual se havia declarat no tenir lloch la
evocació de dita causa per no constar de la opresisió de dits officials e o modo que de jure requirebartur que se havia deduhit per dit patró per
únich motiu de sa pretesa evocació.
Attès també y considerat, que los estatus, lleys,
disposicions y constitucions sembants al dit capítol 29 que disposan que las causas en primera
instànsia se degan tractar devant los ordinaris y
no en altre lloch, se limiten en lo cas que ý hage
alguna justa causa que justifique dita evocació, y
en lo present cas concorren totas las referidas, y
en dita conformitat se ha practicat en la present
casa diferents vegadas y se à (a)consellat, particularment en lo sobredit vot de 28 de abril de
1628.
Per ço, en consideració de tots los sobredits
motius, circunstàncias y respectes, no obstant
que las opressions oposadas per part de dit patró no se han justificat de modo que poguessen
motivar dita evocació, com se digué en la provisió de dits magnífics assessors, són de vot y parer que pot y deu lo molt il·lustre concistori
evocar-se y assumir-se la dita causa de comís, no
obstant lo ditsposat en dit capítol 29.
De Sayol, assessor. De Valda, consulens. Delfau,
consulens. Areny, assessor subrrogatus. Aguirre,
consulens. Ameller, consulens.»
«Jesúsa. Maria. Joseph.
En lo cas consultat per los molt il·lustres senyors // 226r // deputats y oÿdors de comptes
del present principat de Catalunya als magnífics
assessors y consulens aplicats en y sobre la suplicació donada per part del magnífic advocat fiscal y procurador fiscal a 27 de octubre proppassat. Vista la deliberació del molt il·lustre
concistori de la matexa jornada. Vista la dita suplicació. Vistas las requestas en ella mencionadas. Vist lo capítol de Cort 36 del any 1599 y
disposat en aquell. Vistos los dos vots fets sobre
lo article de la causa de comís en primera instància en la Deputació local de Tarragona se aportave entre parts del patró Emmanuel Beaumont, de nació francès, de una y dels
arrendataris de dita col·lecta de Tarragona de
part altre. Vist lo tot lo demés se havia de vèurer.
a. l’original d’aquest document apareix cusit intercalat entre
els folis 221v i 222r del dietari.
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Attès y considerat que quant lo article de la evocació, que és lo principal de la matèria subjecta y
que pretengué per part de dit patró en ditas requestas, encara que nul·lament presentadas, se
ha donat ja providència en los dits vots de que·s
podia evocar dita causa y que·s podia y devia adherir lo procurador fiscal a dita evocació, no per
las rahons de ditas requestas, sinó per las continuadas llargament en dits vots; són del mateix
vot y parer, remetent-se a ells, y que ab la dita
providència se à satisfet en quant a dit article a
tot lo que podia tocar a fer a la Generalitat y al
magnífic advocat fiscal y procurador fiscal.
Ítem, attès y considerat que en lo sobredit capítol 36 està disposat que los officials del Sant Offici no poden obtenir ningun offici en lo General o Deputació y que lo doctor Joan Alemany,
canonge de la Seu de Tarragona, deputat //226v
// local de Tarragona y sa col·lecta anomenat
per sa magestat per lo present y corrent trienni a
proposició dels molt il·lustres senyors deputats
del trienni proppassat, era comissari del Sant
Offici, segons la disposició de dit capítol 36.
Attès també y considerat que lo molt il·lustre
concistori ignorave que al temps de la nominació de dit deputat local dit canonge Alemany
fos comissari del Sant Offici, y que esta notícia
no la ha tinguda fins ara, són de vot y parer que
encontinent se done per lo molt il·lustre concistori orde y envie carta a dit doctor y canonge
Alemany manant-li y ordenant-li no exercesca
en havant més dit offici de deputat local, y que
per sa part y en quant a ell li toca, casse, revoque
y anul·le ab acte públich tots los actes y procehiments que hauria fet en dit nom, remetent dita
autèntica revocació en exequció y observança
de la constitució «Poch valdria», 11, títol «De
observar constitucions», y en cas de recusació,
se prosehesca en la firma acostumada. Y que per
part del molt il·lustre concistori en lo mateix
temps se done providència per la provisió de dit
offici, entès, emperò, y declarat, que ab la dita
nul·litat y revocació de procehiments no se entengan compresos los de dita causa del comís,
per quant són estats fets per lo assessor ordinari
y demés officials legítims de dita col·lecta.
Y altrament, en quant al modo de procehir del
procurador fiscal sobre lo negoci y fet de las
pretesas queixas que fa lo patró Beaumont dels
officials de dita col·lecta de Tarragona, attès que
és dependent y té connexitat ab la causa y punt
// 227r // principal del comís y podria ser del interès de la Generalitat, y attesas las circumstàncias extrahordinàrias que concorran en est frangent, són de vot y parer que deu per ara dit
procurador fiscal citar los officials de dita
col·lecta de Tarragona y los hereus y successors
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de Joseph Voltas, defunt, tauler que fou de la
taula de Vilaseca, en dita causa de comís evocada y assumida, y segons resultarà de las provas,
obrar després lo que aparexerà més convenién y
conforme justícia.
De Sayol, assessor. De Valda, consulens. Delfau,
consulens. Areny, assessor subrrogatus. Aguirre,
consulens. Ameller, consulens.»
227v

Dimars, a XXVII. En aquest die, constituhit personalment en lo concistori de ses senyories lo
pare mossèn fra Joseph Ferrer, monjo y procurador del il·lustre abat y monestir de Nostra Senyora de Monserrat de la Montanya, consta de
sa procura en poder de Pau Pi, notari públic de
la present ciutat, al primer de noembre 1685,
ha jurat en la forma acostumada com avent fetas
las diligèncias en sercar los actes de aquell censal
de preu y propietat 417 lliures, 17 sous, 6, y
penció 161 sous, 2, que quiscun any feya y prestava dit General a dit convent en lo desembre,
en lo qual censal fou extret dit monestir en la
extracció de censals feta per los antecessors de
ses senyories en lo juliol de 1683, no ha pogut
trobar aquells.
En aquest mateix die, constituhit personalment
en lo concistori de ses senyories Benet Sastre,
flaquer, com a procurador del Hospital General
de Santa Creu de la present ciutat, consta de sa
procura en poder de Jaume Corbera, notari de
Barcelona, escrivà major de dit Hospital, a 30
de desembre 1681, ha jurat en la forma acostumada com havent fetas las degudas diligèncias
en sercar los actes de la original creació del censal de preu 150 lliures y penció 7 lliures, 8 diners 1/2 , que quiscun any feya y prestava dit
General en lo mes de octubre, lo qual censal fou
extret en la extracció de censals feta per los antecessors de ses senyories en lo primer de juliol
de 1683, y no ha pogut trobar aquells.
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Divendres, a XXX. En aquest die en la extracció
de consellers de la present ciutat sortejà en conseller en cap lo molt il·lustre senyor Joseph Melich, ciutedà honrat, deputat real lo trienni corrent.

Disapte, al primer de desembre de
MDCLXXXV.
En aquest die ses senyories per medi del síndich
del General an enviat una embaxada al molt
il·lustre senyor deputat real, de present conseller en cap de la present ciutat, donant-li la enorabona de haver sortejat lo dit offici de conseller
y fer-li entèndrer la mercè que sa magestat, Déu
lo guarde, tenie feta als deputats y oÿdors y a
quiscú de ells assolas, anant junts com separada786

ment, de poder usar y aportar la insígnia de domàs carmesí ab lo escut de armas del General
com a insígnias de la representació, esperant
que usarie d’ella, no obstant lo càrrech que obtenie de conseller en cap, en los actes públichs y
demés que se li offerissen. A què à respost lo dit
senyor conseller deputat que o tenie en la mente per a participar-o a ses senyories y que, axí
mateix, o participarie als demés senyors consellers, sos companys, de la resolució donaria notícia a ses senyories.
En aquest mateix die és anat lo senyor Joseph
Melich, deputat real y conseller, a prestar lo jurament acostumat en lo càrrech de conseller, al
matí, en la Seu de la present ciutat, en companyia dels demés senyors consellers, sos companys, anant lo verguer de la present casa de la
Deputació ab la massa ab los demés verguers de
la ciutat acompanyant dits senyors consellers. Y
a la tarda, a la visita que van a fer los senyors
consellers novament // 228v // extrets al excel·lentíssim senyor virrey, anave lo dit senyor
deputat real, conseller, aportant la insígnia de
domàs carmesí ab lo escut de armas del General, anant acompanyat lo dit veguer ab la massa
alta.
En aquest mateix die, constituhit personalment
en lo concistori de ses senyories lo doctor en
medicina Gabriel Cols, mitjensant jurament à
fet relació a ses senyories com la indisposició de
Joan de Argila, scrivà major del General de Catalunya, continuave de manera que li impedia lo
servir y exercici de escrivà major.
En aquest mateix die per medi del síndich del
General an enviat ses senyories dos proposicions de subjectes per a la provissió del offici de
deputat local de Tarragona per lo resíduo del
present y corrent trienni 1683 al excel·lentíssim
senyor lloctinent y capità general de sa magestat, Déu lo guarde, en lo present Principat, per
las rahons contengudas en la deliberació de 21
de nohembre pròxim passat. Encara que en ditas ternas vaje proposat entre los demés, lo doctor canonge Joan Alemany, és per haver-se renunciat lo offici de official del Sant Offici que
obtenia antes; las quals propocicions són assí
cusidas, signadas de lletra A y B.
En aquest mateix die me han ordenat ses senyories a mi, escrivà major del General, cusís en lo
present dietari una carta que an rebut de Benet
Pelegrí, agent del General de Catalunya en la
cort de sa magestat, la qual és así cusida, signada
de lletra C. En aquest mateix die ses senyories a
las quatre de la tarda ajuntats en la sala dels Reys
de la present casa de la Deputació, absents los
senyors deputats militar y real, an feta extracció

dels censals en execució del capitulat en laa //
229r // concòrdia entre lo General de Catalunya
y sos acrehedors censalistas per la quantitat de
sinquanta mil lliuras, ço és, 25 mil per los condonats y las restants 25 mil per las que no han
condonat.
Acrehedors condonats:
Erasme de Lana y Fontanet
Eulària Milsocos y Maria Mariner
Batista Argila y Duran
Doctor Benet Mas y Enueja
Pere Màrtir Descatllar y doctor Joseph Comerma
Matias Amell
Dona Mariàngela Olsina
Don Francisco Miquel y Descallar
Obtenint la capellania de Santa Maria en la iglésia de Santa Maria del Mar, en lo altar major
Maria Lleonart y Bertran
Don Ramon de Codina y Ferreras
Los que no han condonat:
Administradors del Hospital General de Santa
Creu. Primer agost, foli 449
26 lliures, 14 sous
Administradors del bassí de vergonyàns de Sant
Pere, setembre, foli 125
2 lliures, 12 sous, 3
Causa pia de Sebastià Bret, juliol, foli 127
1 lliura, 8 sous, 1
Administradors de la causa pia de Sagimon Ferreras, janer, foli 389
50 lliures
Convent de Jerusalem, juny, foli 734
11 lliures, 7 sous, 3
Causa pia de Bernat Roig, juny, foli 304
6 lliures, 16 sous, 4
Monestir de Sant Geroni de la Vall de // 229v //
Hebron, janer, foli 231
4 lliures, 13 sous, 9
Joan Ferrer de Gualbes, abril, foli 639
25 lliures
Communitat de Santa Maria del Mar, juny, foli
376
7 lliures, 13 sous, 11
Causa pia de Ramon Camps, abril, foli 196
15 lliures
Hospital de Santa Creu, juny, foli 65
16 lliures
Lo col·legi de Sant Martí Çacosta, mars, foli
534
51 lliures
Don Francisco Sunyer, janer, foli 297
6 lliures, 16 sous, 7
La caritat de la Seu de Barcelona, foli 489, mars
15 lliures

230r

a. a continuació dos memorials i una carta transcrits a
l’Apèndix 4, pàgs. 1698-1699.
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Hospital de Sant Sever, nohembre, foli 360
3 lliures, 5 diners
Los aniversaris comuns de la Seu de Vich, setembre, foli 263
33 lliures, 18 sous, 9
Convent de Sant Geroni de la Vall de Hebron,
mars, foli 33
15 lliures, 6 sous
Capítol de la Seu, administradors de la Casa de
la Caritat, octubre, foli 87
3 lliures
Convent de Santa Clara de la present ciutat,
abril, foli 262
3 lliures
Hospital de Santa Creu, juliol, 472
2 lliures, 5 sous, 6
Convent de Sant Hieroni de Hebron, nohembre, foli 51
11 lliures
Convent de Sant Pere de las Puellas, maig, foli
766
5 lliures, 6 sous, 2
Causa pia de Icart, agost, foli 853
26 lliures
Benefici de sant Miquel, en Sant Miquel de la
present ciutat, agost, foli 214
32 lliures
Convent de Sant Geroni de la Vall de Hebron,
mars, foli 453
3 lliures, 6 sous, 8
Dona Maria Amat y Despalau, febrer, foli 322
10 lliures, 6 sous
Don Francisco Sunyer, febrer, foli 180
5 lliures
La comunitat de Nostra Senyora del Pi, octubre, foli 609
5 lliures
Almoyna de la Seu de la present ciutat, desembre, foli 316
11 lliures, 13 sous, 4
Hospital de Misericòrdia, setembre, foli 836
10 lliures
Convent de Montalegre, agost, foli 84
22 lliures
Col·legi de predicadors de Solsona, setembre,
foli 62
4 lliures
Comunitat de sant Just y sant Pastor de la present ciutat, octubre, foli 566
2 lliures
La capella del palau de la Comptessa, janer, foli 95
15 lliures
Don Francisco Sunyer, janer, foli 496
1 lliura
Don Anton de Paguera y Guilla, setembre, foli
909
50 lliures
Vergonyants de Nostra Senyora de Pi, juliol,
foli 1533
21 lliures
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Lo pubill Joseph de Amigant, juliol, foli 124
10 lliures
Cònsols de la confraria dels blanquers, novembre, foli 777
13 lliures, 4 sous, 10
Convent de Carmelitas Descalsas de la present
ciutat, foli 675, maig
3 lliures
Administrador de la capella de Sant Sever, octubre, foli 520
32 lliures, 10 sous
Administradors de la escolania fundada per lo
doctor Berenguari, octubre, foli 836
50 lliures
Francisco Puigdesalit y Malla, agost, foli 985
9 lliures
Joan Ferrer de Gualba, juliol, 1566
1 lliura, 5 sous
Confraria de Sant Nicholau, en Sant Francesc
de la present ciutat, setembre, foli 955
25 lliures
Iglésia y col·legiata de Santa Ana, juny, foli 491
5 lliures, 5 sous
Dona Eleonor de Agullana y Sabater, desembre, foli 312
9 lliures
Convent dels Àngels, setembre, foli 631
15 lliures
Causa pia de Berenguer Ribas, juliol, foli 1265
3 lliures
Hereus y successors de Geroni Pastor, janer, foli
587
6 lliures, 10 sous
Convent de Jerusalem, setembre, foli 176
6 lliures
Doctor Diego Martínez y de Folcràs, foli 1524
30 lliures
Convent de Nostra Senyora de la Mercè, juliol,
foli 196
5 lliures, 12 sous, 6
Convent de Sant Geroni de la Vall de Hebron,
juny, foli 805
27 lliures, 9 sous
Convent de Sant Agustí de la present ciutat, janer, foli 566
3 lliures, 14 sous
Convent de Monsserrat, decembre, foli 87
25 lliures
Administrador de la capella de Sant Sever, octubre, foli 423
3 lliures, 2 sous, 6
Capellania de Sant Joan Baptista y Santa Margarida, en Santa Maria del Mar, octubre, foli
181
3 lliures
Confraria de la Concepció de Nostra Senyora
de la Seu de la present ciutat, abril, foli 524
4 lliures, 13 sous, 9
Hospital de Santa Creu, setembre, foli 347
78 lliures
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Lo pubill Joseph Prats y Murillo, juliol, foli 1470
50 lliures
Benefici de santa Anna, en la capella de Nostrta
Senyora de la Concepció, maig, foli 491
31 lliures
Convent de Valldonsella, setembre, foli 187
5 lliures
Anna de Miralles, octubre, foli 940
5 lliures
Rector de la Companyia de Jesús de la present
ciutat, nohembre, foli 305
7 lliuresa
Hospital de Santa Creu, juliol, foli 40
13 lliures, 12 sous, 8
Comunitat de sant Miquel de la present ciutat,
febrer, foli 293
4 lliures, 10 sous, 11
Col·legi de Sant Miquel de Solsona, febrer, foli
138
50 lliures
Convent de Santa Clara, setembre, foli 291
18 lliures, 10 sous
Convent de Santa Catherina Màrtir, abril, foli
246
40 lliures
Convent de Santa Clara, juny, foli 94
11 lliures, 7 sous, 2
Hospital de Santa Creu, octubre, foli 874
20 lliures
Causa pia de Rimbau, foli 846
20 lliures
Causa pia de Pere Seguer, setembre, foli 579
13 lliures
Deganat de la Seu de Barcelona, agost, foli 257
35 lliures
Convent de Nostra Senyora del Carme, setembre, foli 472
2 lliures, 10 sous
Comunitat de Sant Joan de la plaça de Lleyda,
decembre, foli 191
6 lliures
Convent de Junqueras, mars, foli 182
5 lliures, 2 sous, 6
Dona Gerònima Dusay, maig, foli 47
20 lliures, 9 sous, 1
Don Francisco Sunyer, mars, foli 609
10 lliures
Convent de Sant Gerònim de Hebron, setembre, foli 516
22 lliures, 2 sous
Benefici de sant Hipòlit, en la Seu de la present
ciutat, agost, foli 431
3 lliures, 19 sous, 4
Dona Maria Cruïlles, maig, foli 566
13 lliures
Convent de Valldonsella, febrer, foli 124
1 lliura, 13 sous, 9
a. a continuació un certificat transcrit a l’Apèndix 4, pàg.
1699.
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Dona Eleonor de Agullana y Sabater, maig, foli
616
30 lliures
Convent de Sant Pere de les Puelles, maig, foli
23
4 lliures, 10 sous
Convent de Santa Catherina de la present ciutat, juny, foli 466
2 lliures, 9 sous, 5
Procuradors de herència de Sant Miquel de la
present ciutat, mars, foli 340
5 lliures, 18 sous, 2
Honofre Llobet, juliol, foli 399
3 lliures, 2 sous, 6
Convent de las Mínimas, nohembre, foli 683
15 lliures
Hospital de pobres capellans de Sant Sever, foli 40
2 lliures, 7 sous, 3
Comunitat de Santa Maria del Mar, maig, foli
601
2 lliures, 2 sous
Comunitat de frares y capellans de Pedralbes,
agost, foli 462
21 lliures
Comunitat de Pi, juny, foli 592
6 lliures, 10 sous, 8
Confraria de Nostra Senyora de la Concepció,
juliol, foli 789
18 lliures, 4 sous, 10
Comunitat de Santa Maria del Mar, octubre,
foli 830
35 lliures
Administradors de la capellania de Sant Sever,
octubre, foli 145
10 lliures
Col·legi de Sant Sever, setembre, foli 270
15 lliures
Comunitat de Santa Clara, setembre, foli 918
10 lliures
Successors de Agustí Pexau, juliol, foli 646
6 lliures, 5 sous
Convent de Monstission, setembre, foli 918
10 lliures
Causa pia de Matheu, agost, foli 318
25 lliures
Causa pia de Bernat Icart, foli 527, mars
75 lliures
Dona Theresa Omdedeu, setembre, foli 221
27 lliures, 7 sous, 4
Hospital de Sant Sever, agost, foli 940
2 lliures, 12 sous, 11
Capítol de la Seu de Barcelona, maig, foli 338
3 lliures
Doctor Joseph Ximéniz de Monrrodon, agost,
foli 620
20 lliures
Convent de Sant Agustí, abril, foli 400
4 lliures, 3 sous
Hospital de Santa Creu, agost, foli 921
28 lliures, 20 sous
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Convent de las Madalenas, octubre, foli 1
7 lliures, 19 sous, 1
Convent de Sant Pere de las Puellas, setembre,
foli 529
15 lliures
Hospital de Santa Creu, febrer, foli 208
10 sous, 5
Capbrever de la Seu de Vich, vuy dona Theresa
Calders, abril, foli 274
20 lliures
Obrers menors de la Seu, setembre, foli 697
7 lliures
Hospital General de Santa Creu, mars, foli 586
5 lliures
Causa pia de Galceran de Copons, agost, foli
221
12 lliures
Hospital de Santa Creu, juliol, foli 1348
40 lliures
Administradors de la capellania de sant Sever,
agost, foli 244
5 lliures, 6 sous, 3
Convent de Jerusalem, setembre, foli 465
2 lliures
Successors de Agustí Pexau, juliol, foli 603
14 lliures, 1 sous, 3
Administradors de la capella de Sant Sever, octubre, foli 223
20 lliures
Convent de Sant Pere de les Puellas, desembre,
foli 287
16 lliures, 7 sous, 6
Obrers menors de la Seu de Barcelona, juliol,
foli 889
13 lliures, 12 sous, 8
Dilluns, a III. En aquest die, constituhit personalment en lo concistori de ses senyories Bernardí Verdaguer, tauler del General de la Bolla
de Sant Hipòlit, col·lecta de Vich, ha renunciat
lo dit offici de tauler pure y líberament. E ses senyories, havent-los constat no ser debitor al General, com apar ab la certificatòria del magnífic
racional de la present casa, la qual és assí cusida,
signada de lletra D, han acceptat la dita renunciació si y en quant per capítols y actes de Cort
los és lícit y permès. Essent presents per testimonis Jacintho Morató y Francesc Paÿssa, veguers de ses senyories.
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En aquest mateix die és tornat en lo concistori
de ses senyories lo molt il·lustres senyor deputat
militar.
Dijous, a VI. En aquest die, constituhit personalment en lo concistori de ses senyories lo doctor en medicina Joan Rocafort, ha fet relació a
ses senyories mitjensant jurament com lo doctor Gismundo Bofill, ajudant tercer de la Scrivania Major, continua en la malaltia que pateix de
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la matexa manera que té feta relació en altres
ocasions lo doctor en medicina [Joseph] Bas,
per rahó de la qual no pot acudir a la servitut de
dit son offici. En aquest mateix die lo doctor en
medicina Jacintho Andreu, constituhit personalment en lo concistori de ses senyories, ha fet
relació mitjensant jurament com la indisposició
de Joseph Blanch, altre dels verguers de ses senyories, continua de manera que impedeix la
servitut de dit son offici de verguer.

son grat y certa sciència ha revocat, cassat y
anul·lat, com de present revoca, cassa y anul·la,
tots los actes y prossehiments que per sa part y a
ell tocant en dit nom de deputat local ha fets, de
tal manera com si fets no·ls hagués, y que sian
per cassats, revocats y anul·lats. Prometent ditas
revocació, cassació y anul·lació tenir per fermas
y agradables. Al què foren presents per testimonis Jachinto Monguió y Christòfol Gamba, jòvens pagesos de dita ciutat de Tarragona.

Dijous, a VII. En aquest die me an ordenat ses
senyories a mi, escrivà major del General, //233r
// cusís en lo present dietari la certificatòria de
un acte de revocació del doctor y canonge de
Tarragona, Joan Alemany, deputat local que és
estat de la ciutat y col·lecta de Tarragona lo
trienni corrent, de tots y qualsevols actes y procehiments fets tocants a ell com a deputat local,
per no haver pogut obtenir lo dit offici per trobar-se comissari del Sant Offici quant fou provehit. Lo qual acte o certificatòria auctèntica de
aquell és assí cusida, signada de lletra A y del
thenor següent:

In quorum alieno calamo scriptorum fidem facio
ego, dictus Joannes Paulus Saliners, notarius et
scriba predictus, hic me suscribo et meum cum
impressione sigilli dicti concistorii appono
sig+num.»
Dissapte, a VIIIo. Festa de Nostra Senyora de la
Concepció. En aquest die acistiren en dita festa
sa excel·lència del senyor virrey, lo Real Consell
y lo molt il·lustre senyor deputat real, de present conceller en cap de la present ciutat, ab los
demés senyors concellers, sos companys y prohòmens, aportant la banda de domàs carmesí ab
lo escut de armas del General com a insígnia de
sa representació. Anave devant lo verguer del
estament real de la present casa de la Deputació,
qui és Francesc Paÿssa, ab la cota morada ab sa
massa al coll anant al mitx dels verguers que
aportan las massas de la present ciutat, y aportà
la dita massa al coll sempre, tant en lo anar com
en la prosessó fa en semblant die, y no abaxà
may // 234r // la massa ni se la tragué del coll, si
no és quant la abaxaren los verguers de la Real
Audiència, que fou després de dits y acabats los
officis, quant sa excel·lència féu oració en la capella de Nostra Senyora de la Concepció dels
clàustros de la dita Seu. Y després de feta oració,
sa excel·lència tornà a posar-se la massa al coll,
lo dit verguer fins a la porta de Santa Eulària a
hont aguardave lo cotxe de sa excel·lència, y
quant se embarcà també abaxà la massa perquè
los dits verguers de la Real Audiència la abaxaren. De què ha fet relació lo dit Paÿssa.

«Certificoa y fas fe jo, Joan Pau Salinas, per las
auctoritats apostòlica y real notari públic de la
ciutat de Tarragona y escrivà del concistori de la
Generalitat de dita ciutat y sa col·lecta devall
scrit, com ab acte rebut y testificat en poder
meu y continuat en lo registre corrent de dit
consistori als vint-y-sinch dies del mes de nohembre del any de la Nativitat de Nostre Senyor
Déu Jesuchrist de 1685, lo il·lustre y molt reverend senyor Joan Alemany, prevere, en drets
doctor, canonge de dita Santa Iglésia metropolitana de Tarragona, primada de las Espanyas,
attenent que en lo temps y ocasió que per lo rey
nostre senyor, que Déu guarde, fou creat y anomenat en lo offici de deputat local de dita ciutat
y sa col·lecta, era official del tribunal del Sant
Offici, lo que se encontra ab lo disposat en lo
capítol 39 de las Corts del any 1599, en què
està disposat que los officials del Sant Tribunal
de la Inquisició no pugan tenir ningun offici en
lo General o Deputació del present Principat, y
com dit doctor Joan Alemany en lo mateix
temps fou creat y anomenat en dit offici de deputat local se trobava official de dit Sant Tribunal, com és dit, y per dita rahó estar impossibilitat de obtenir ni exercir dit offici de deputat
local, per ço, inseguint lo thenor y orde de la
carta que li és estada remesa per lo molt il·lustre
concistori dels molt il·lustres senyors deputats
// 233v // del General y Diputació del dit Principat, la data de la qual és en Barcelona, als vint-yun del present y corrent mes de noembre, de

Dimars, a XI. En aquest die, constituhit personalment en lo concistori de ses senyories lo doctor en medicina Jaume Pujades, mitjensant jurament ha fet relació a ses senyories de com la
malaltia del doctor Joseph Ferrer, notari real
col·legiat de la present ciutat, scrivent ordinari
de la Scrivania Major, continua, la qual lo imposibilita de poder servir dit son offici. En aquest
mateix die ha faltat en lo concistori de // 234v //
ses senyories lo molt il·lustre senyor deputat militar per ocasió de una cayguda ha presa en lo
fossar de Sant Miquel de la present ciutat.

a. l’original d’aquest document apareix cusit intercalat entre
els folis 232v i 233r del dietari.

Divendres, a XIIIIo. En aquest die, constituhit
personalment en lo concistori de ses senyories
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lo doctor en medicina Agustí Fatjó, mitjensant
jurament ha fet relació com la indisposició de
Joseph Quintana, exactor del General, continua
de manera que li impadeix la servitut de dit son
offici. En aquest mateix die me han ordenat ses
senyories a mi, escrivà major del General, cusís y
continuàs en lo present dietari una súplica los és
estada presentada per los particulars del lloch de
Corroncuy, de la sotsvegueria de Pallàs, ab la
qual suplican sien servits ses senyories manar
donar orde al magnífic deputat local de la vila
de Tremp y sa col·lecta deixe en poder de dits
particulars quatre-cents caps de bestiar los són
estats appresos ab pretès frau per no haver-se
manifestat prestadat, done a caució per dits particulars, y la relació al peu de dita súplica continuada dels magnifics assessors ordinaris del General y present casa de la Deputació, ab la qual
diuen y relació fan que poden // 235r // ses senyories escríurer al dit deputat local de Tremp y
Pallàs restituhesca lo dit bestiar als particulars
de Corroncuy, prestada primer per aquells idònea caució; com totas estas cosas ab dita súplica
y relació són de vèurer, la qual és assí cusida,
signada de lletra B y del thenor següent:

sephus Sauleda, scriba major Generalis Cathalonie subrrogatus. De Sayol, assessor.
235v

En aquest die me han ordenat ses senyories a
mi, escrivà major del General, cusís y continuàs
en lo present dietari altra súplica los és estada
presentada per mi, Joseph Sauleda, subrrogat
en lo offici de escrivà major, ab doble salari y
adealas en lloch y per malaltia de Joan Argila, ab
la qual suplica sien servits firmar lo compte dels
dies he servit lo dit offici ab doble salari de la
porrata de la tersa proppassada per no poder
compèndrer ninguna de las rahons tenen ses senyories per la suspenció del salari tenen feta a
dit de Argila; y la relació en scrits al peu de dita
súplica continuada dels magnífics assessors ordinaris del General y present casa de la deputació ab intervenció del magnífic advocat fiscal de
dit General, ab la qual refereixen que poden ses
senyories y deuen manar despatxar lo dit compte de la porrata de la dita tersa pròxim passada,
noa obstant la suspenció de dit de Argila, com
en dita súplica y relació apar, la qual és assí cusida, signada de lletra C y del thenor següent:

«Molta il·lustre senyor.
Los particulars del lloch de Corroncuy, de la
sotsvegueria de Pallàs, tenen alguns caps de
bestiar de pèl y llana per son propi ús de sas casas que entre tot no exedeix de quatre-cents
sinquanta caps. Encara que lo bestiar de pèl ni
lo de llana és per propi ús no se haja acostumat
may manifestar, no deixa lo deputat local de la
col·lecta de Tremp y Pallàs, que en virtut de
una nova constitució feta en lo trieni de vostra
senyoria que en ditas parts no és estada posada
en ús ni observança per dit gènere de bestiar,
voler fer pèndrer aquell per via de frau per no
haver-se manifestat. Y com dit bestiar mentres
se ventila la causa del frau se gastaria y se deterioraria, suplican dits particulars a vostra
excel·lència sie de son servey manar-los deixar
en son poder los dits bestiars ab una idònea
caució que offereixen prestar en poder de dit
deputat local, com en semblants casos se acostuma fer, majorment sent tant litigiós y dubtós
dit pretès frau, lo que rebran a mersè de vostra
senyoria. Officio, et cetera. Altissimus, et cetera.
Figuerola et Ardanuy.

Vista la restroscripta suplicació presentada per
alguns particulars del lloch de Concorruy. Vistos diferents capítols de Cort fahedors per la
matèria subjecta. Vist tot lo que se havia de vèurer. Attès y considerat que encara que ab dits
capítols de Cort estigue disposat que la cosa
apresa en frau hage de estar en poder del receptor del General; però atès y considerat que la
aprehenció de dit frau és de bestiar, y per lo gasto que ocasionaria la detenció fins a declaració,
per ço y altrament, los assessors infrascrits dihuen y fan relació a vostra senyoria que pot escríurer al deputat local de la col·lecta de Tremp
y Pallàs restituhesca lo dit bestiar als dits particulars de Corroncuy, prestada primer per
aquells una idònea caució de restituhir dit bestiar en cas que per dit deputat local sie declarat
en frau. De Sayol, assessor. Areny, assessor subrrogatus.»

236r

Oblata XIIII decembris MDCLXXXV in concistorio.
Et domini deputati intervenientibus dominis auditoribus computorum comisserunt predicta
magnificis assessoribus Generalis Cathalonie qui
super suplicatis relationem in scriptis faciant. Joa. l’original d’aquest document apareix cusit intercalat entre
els folis 234v i 235r del dietari.
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«Moltb il·lustre senyor.
A notícia de Joseph Sauleda, subrrogat en lo offici de scrivà major del General, ha pervingut
que vostra senyoria té algun reparo en firmar-li
lo compte de la porrata de la tersa passada li especta per rahó de la dita subrrogació ab doble
salari y adeales que obté en lloch y per malaltia
de Joan de Argila, obtenint lo dit offici de scrivà
major del General de Catalunya. E com ninguna de las rahons per las quals té suspès vostra sea. no ... Argila interlineat al marge esquerre.
b. l’original d’aquest document apareix cusit intercalat entre
els folis 235v i 236r del dietari.

[ 1685 ]

[ 1685 ]

nyoria a dit Argila de sos salari y adeales pugan
compèndrer a dit Sauleda per rahó de dita suspenció per la qual degan-li de deixar de firmar
dit compte, per ço, suplica humilment a vostra
senyoria sie servit firmar lo dit compte, que o
rebrà a mercè particular de vostra senyoria. Lo
offici, etcètera. Altissimus, et cetera. Berenguer.
Oblata XII desembris MDCLXXXV in concistorio, et
cetera. Et domini deputati intervenientibus dominis auditoris computorum comisserunt predicta magnificis assessoribus Generalis Cathalonie
qui super suplicatis relacionem in scriptis faciant
interveniente magnifico advocato fiscali.
Emanuel Texidor, burguensis et notarius cohadjutor tertius Scribanie Majoris Generalis Cahtalonie subrrogatus propter impedimentum domni
Josephi Sauleda.
Vista la present suplicació. Vista la comissió als
infraescrits assessors per a què relació fassen en
escrits. Vista la sentència de la visita publicada
als 20 de maig 1684 ab la qual és estat condempnat Joan Argila, cavaller, escrivà major de
la present casa, en arxivar dins un any des del die
de la íntima del decret de exequció totas las
scripturas de la present casa que no estan arxivadas des de lo any 1668 exclusive fins tot lo trieni //236v // mil sis-cents vuytanta. Vist tot lo demés que se havia de vèurer concernent a la
subjecta matèria.
Attès y considerat que en dita sentència sols fou
condempnat dit Joan Argila en execució del capítol sisé, corts 1599, inposant-li la pena en
aquell contenguda en cas de contrafacció de
dita sentècia y en la qual no estan compresas las
escripturas del corrent trienni, per las quals ja ý
ha disposició en dit capítol de Cort, al qual treball estarà obligat dit suplicant Joseph Sauleda,
subrrogat, en son cas y lloch; y com la pena inposada en dita sentència al dit Argila no comprenga al dit Sauleda, y segons dret, la pena no·s
deu extèndrer-se de persona in personam.
Per ço y altrament, los infrascrits assessors fan
relació a vostra senyoria que pot y deu manar
despatxar al sobredit Joseph Sauleda, subrrogat
en scrivà major, lo compte de la porrata de la
tersa pròxim passada des de lo die que obtingué
la subrrogació de dit offici. De Sayol, assessor.
Lampillas, fisci advocatus. Areny, assessor subrrogatus.»
237r

Dimecres, a XVIIIIo. En aquest die, constituhit
personalment en lo concistori de ses senyories
lo doctor en medicina Jacintho Andreu, ha fet
relació mitjensant jurament a ses senyories com
lo doctor Diego Martines, ajudant primer del
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escrivà major, estave en lo llit desganat ab febre
des del die quinse del present y corrent mes de
desembre y sangrat tres vegadas, per lo que estave inpossibilitat de poder acudir al exercici y
servey de dit son offici. E més, à fet relació lo dit
doctor en medicina Jacinto Andreu de com lo
doctor Joseph Costa, servint lo offici de procurador fiscal, tampoc podia acudir al exercici de
dit son offici per ocasió de certa malaltia que pateix de cortana.
En aquest mateix die lo<s> molt il·lustre senyor
oÿdor<s> real és baixat en la casa del General de
la present ciutat y se és conferit en lo aposiento
en lo qual fa sa residència lo receptor dels fraus
del General y present ciutat de Barcelona y sa
col·lecta per a vèurer y regonèixer los fraus se
trobavan en poder de dit receptor dels fraus
apresos des de 20 de nohembre proppassat fins
lo die present. Y se són trobats los partits infrascrits y següents:
Als 24 de nohembre 1685 fonch après de casa
Rafel Cudina, valer, set palms de borata ansatinada.
Ítem, fonch après dit die en los tiradós una pessa de escot capycua blanca de Antoni Burgadà,
teixidor.
Ítem, a sis de desembre fonch après de Francesch Ferrer, sastre, unas faldillas de alafaya negra sens ésser acabadas.
Ítem, a set de desembre fonch après per Pau
Dedeu, guarda extrahordinària del General, per
frau del General sinch bots de sabó en lo lloch
de Semmanat per no dur albarà de guia, // 237v
// lo qual té entregat Pau Xixit, tauler de Sabadell.
Ítem, als 8 de desembre fonch entregat per Joseph Ros, tauler de Granollers, los quals li havia
entregat Miquel Borfull, guarda extraordinària
del General, la roba següent:
Primo, set trossos de cadissos verts per unas faldillas.
Ítem, un gipó de estamenya de montanya sense
ésser acabat, sens mànegas.
Ítem, altra gipó de xamellot color amusco sens
mànegues.
Ítem, altre giponet de cordellats sense ésser acabat. La qual roba fonch apresa de casa Sagimon
Fons, sastre de dita vila.
Ítem, als tretse de desembre fonch après en lo
molí d’en Barba, situat en lo lloch de Castellar,
una pessa de borell capycua, la qual és de Pere
Farrés, de la vila de Caldes, apresa per lo receptor dels fraus.
En aquest mateix die me han ordenat ses senyories a mi, escrivà major del General, que per
medi de un dels verguers de llur consistori fes
presentar al magnífic advocat fiscal del General

y present casa de la Deputació un memorial
autèntich de las causas de apel·lació enviat per
lo magnífic deputat local de la ciutat de Gerona
a effecte de que se passe havant en ditas causas,
lo qual tinch entregat a Joseph Pelegrí, altre
dels verguers de ses senyories, per a què entregue aquell a dit magnífic advocat fiscal.

239v

Fonch entregat lo sobredit memorial al sobredit
magnífic advocat fiscal, personalment trobat en
lo aposento de la present casa de la Deputació a
hont acostuma fer sa residència ab los magnífics
assessors de la present casa, per dit Joseph Pelegrí axí referint.
238r

Dijous, a XX. En aquest die ses senyories, absents los senyors deputats militar y real, són
anats a fer la regonexensa general que quiscun
any se acostuma fer per semblant die en las botigas de la present ciutat per a vèurer si se trobarian fraus en ellas, anant asistits cada hu de
dits senyors concistorials ab un official real, officials de la present casa y guardas del General
y Bolla, y no se ha trobat frau algú en ditas botigas.

Dimars, a XXV de decembre, any de la
Nativitat de Nostre Senyor Déu
Jesuchrist de MDCLXXXVI.
239r

Divendres, a IIII. En aquest die, constituhit personalment en lo consistori de ses senyories lo
doctor Benet Mas y Enueja, ha jurat en mà y
poder de ses senyories com havent fetas las degudas diligèncias en sercar los actes de la original creació de a hont devalla aquella part de
censal de preu quatre-centas lliuras en què sortejà en la extracció de censals per ses senyories
feta lo primer die de decembre proppassat, y no
ha pogut trobar los dits actes.
En aquest mateix die, constituhit personalment
en lo concistori de ses senyories lo doctor en
drets Joseph Comerma, ha jurat en mà y poder
de ses senyories con havent fetas las degudas diligèncias en sercar los actes de la original creació
del censal de hont devalla aquella part de censal
de preu mil y sinquanta lliuras que sortejà dit
doctor Comerma en la extracció de censals feta
per ses senyories al primer de dezembre proppassat, no ha trobat aquell.
Dissapte, a V. En aquest die, constituhit personalment en lo concistori de ses senyories lo doctor en medicina Jaume Solà, mitjensant jurament ha fet relació com la malaltia de
Romualdo Escapa y Guitart, receptor de la Bolla, continua de manera que lo inpedeix lo exercir lo dit son offici.
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Dimars, a VIII. En aquest die ses senyories, absent lo deputat militar per sa indisposició y lo
real del concistori, són anats consistorialment
ab sas insígnias y verguers ab massas, anant ab
cotxes, en la Llotja del mar de la present ciutat
acompanyants dels magnífics assessors, advocat
fiscal y demés officials de la present casa de la
Deputació com és acostumat a effecte de fer encantar los drets del General, Bolla de Barcelona
y demés que acostuman arrendar-se a la fi de
quiscun trienni.
Dimecres, a VIIIIo. En aquest die per orde de ses
senyories és baixat a la Llotja del mar de la present ciutat lo magnífic Erasme de Lana y Fontantet, racional del General y present casa de la
Diputació, a effecte de fer continuar los arrendaments dels drets del General y Bolla de Barcelona y demés que acostuma de arrendar lo dit
General.
Dijous, a X. En aquest die, constituhit personalment en lo concistori de ses senyories lo doctor
en medicina Palladí Juncar, mitjensant jurament ha fet relació com la malaltia de Joseph de
Olzina y Riusech, obtenint lo offici de regint lo
llibre de Manifest de la Bolla, continua de tal
manera que lo inpedeix del exercici y servey de
dit son offici.
Divendres, a XI. En aquest die per orde de ses
senyories és baixat a la Llotja del mar de la present ciutat lo magnífic Erasme de Lana y Fontanet, racional del General y present casa de la
Deputació, a effecte de fer continuar los arrendaments dels drets de General y Bolla de Barcelona y demés que acotuma arrendar lo General
de Catalunya.
Dilluns, a XIIII. En aquest die per orde de ses senyories és baixat a la Llotja del mar de la present
ciutat lo magnífic Erasme de Lana y Fontanet,
racional del General y present casa de la Deputació, // 240v // a efecte de fer continuar los
arrendaments dels drets de General y Bolla de
Barcelona y demés que acostuma arrendar lo dit
General.
Dimars, a XV. En aquest die és baixat lo molt
il·lustre senyor oÿdor real en la casa del General
de la present ciutat y se és conferit en lo aposento en lo qual fa sa residència lo receptor dels
fraus de la present ciutat y sa col·lecta per a vèurer y regonèixer los fraus se havian trobat <de>
des de dinou de decembre fins lo die present. Y
se ha trobat lo partit següent:
Primo, a 11 de janer en casa Joan Escala, sastre,
un gipó de cotonina blanca.
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Dimechres, a XVI. En aquest mateix die per orde
de ses senyories és baixat en la Llotja del mar de
la present ciutat lo magnífic Erasma de Lana y
Fontanet, racional del General y present casa de
la Deputació, a effecte de fer continuar los
arrendaments dels drets del General y Bolla de
Barcelona y demés que acostuma a arrendar lo
dit General.

lent cumplir al pactat en dita deliberació, per
ço, de son grat y certa sciència firman àpocha a
dit Mathias Amell, donzell, de ditas sinch-centas sinquanta-duas lliuras, diset sous y set, per
las causas y rahons contengudas en dita deliberació. Lo modo de la paga de ditas sinch-centas
sinquanta-dos lliuras, diset sous y set, és que
aquellas confessan haver hagudas y rebudas per
dita taula de la present ciutat de compte nou
feta dit die de 28 de novembre 1684 per dit
Mathias Amell, y axís, no sols li’n firman la present àpoca, però y encara li’n fan llarga y bastant
cessió a dit Amell per a recobrar aquellas de
qualsevols personas a ditas cosas tingudas y
obligadas, sens, emperò, evicció alguna y ab jurament. Essent presents per testimonis Jacintho
Morató y Francesc Paÿssa, verguers dels concistori de ses senyories.a

Divendres, a XVIII. En aquest die Erasma de
Lana y Fontanet, racional // 241r // de la present
casa, és baixat per orde de ses senyories en la
Llotja del mar de la present ciutat a effecte de
fer continuar encantar los arrendaments de General y Bolla per lo trienni propvinent.
Disapte, a XVIIIIo. En aquest die, constituhit
personalment en lo concistori de ses senyories
lo senyor don Gabriel de Olzina y Vilanova, ha
jurat en mà y poder de ses senyories com havent
fetas las degudas diligèncias en sercar los actes
de las originals creacions de aquells vuyt censals
que sortejà en la extracció de censals per ses senyories feta al primer die del mes de desembre
proppassat, y no ha pogut trobar los dits actes.

242r

Dicto die
Nosaltres, fra don Balthazar de Montaner y de
Sacosta, abat elet del monestir y convent de
Sant Pere de Camprodon, del orde de Sant Benet, deputat del General del present principat
de Catalunya, juntament ab Miquel de Pallarès,
absent del concistori de ses senyories per sa indisposició, y Joseph Melich, ciutedà honrat de
Barcelona, també absent de dit concistori, fra
Francisco de Mongay, paborde major de Sant
Cugat del Vallès, de dit orde de Sant Benet,
don Pere de Cartellà y Desbach y Onofre Castells, ciutedà de Tortosa, oÿdors de comptes de
dit General.
Attenent que ab deliberació presa en jornada de
vint de novembre // 241v // mil sis-cents vuytanta-quatre, a la qual deliberaren que sempre y
quant constàs que Mathias Amell, donzell, hagués deposat en la taula o banch de la present
ciutat sinch-centas sinquanta-duas lliuras, diset
sous y set, per consemblants se era trobat debitor per las causas y rahons contengudas en dita
deliberació, se li fes àpocha ab lloch y cessió per
a recobrar dita quantitat de qualsevols personas
a la dita quantitat obligadas a pagar, com dit
Mathias Amell en jornada de 28 de nohembre
1684 hage girades en la taula de la present ciutat de compte nou las ditas sinch-centas sinquanta-duas lliuras, diset sous y set, com és de
vèurer en lo vayvé primer de la dita taula del
present y corrent trienni 1683 y en dita jornada
de 28 de novembre 1684; y ses senyories, vo794

Dilluns, a XXI. En aquest die per orde de ses senyories és estat baixat a la Llotja del mar de la
present ciutat lo magnífic Erasme de Lana y
Fontanet, racional del General y present casa de
la Deputació, a effecte de fer continuar lo encantar los arrendaments dels drets de General,
Bolla de Barcelona y demés drets del General de
Catalunya.
En aquest mateix die, responent ses senyories a
dos papers que han rebut de sa excel·lència ab lo
real despaig que en cada hu de aquells menciona per a què ses senyories informen sobre lo
contengut en dit real despatx lo ver acerca de
pretèndrer Miquel Torres, altre dels taulers del
General de la ciutat de Tortosa, de que puga renunciar lo dit offici y passar aquell en cap de
Ponciano Torres, son fill, suplicant a sa magestat, Déu lo guarde, esta mercè en consideració
de sos serveys. Y lo altre acerca altre semblant
pretenció de Francesc Baró, sobrecullidor del
General de la part de Ponent, de poder renunciar lo dit offici a favor del doctor Salvador
Baró, son germà, suplicant a sa magestat, axí
mateix, esta mercè en consideració de sos serveys, com en dits papers és de vèurer, los quals
són assí cusits, signats de lletras A et B.
Per medi del síndich del General ha enviat a sa
excel·lència dos papers informant y responent lo
perjudici se segueix a la Generalitat de que se
fassan semblants mercès y se admeten estas renuncianions, per ésser contra lo real decret de sa
magestat del rey nostre senyor, que glòria hage,
pare de sa magestat, dattus en // 242v // Madrid,
als 25 de juliol 1654 y altres rahons en aquell
contengudas, los quals papers de informe són
axí mateix assí cusits y signats de lletras C et D.
a. a continuació dues cartes transcrites a l’Apèndix 4, pàg.
1699.

Dimechres, a XXIII. En aquest die, constituhit
personalment en lo concistori de ses senyories
Pere Màrtir Descallar y de Fivaller, tant en nom
seu propi com també com a procurador de Maria Fontanellas y Múxiga, viuda deixada del
quòndam Joseph Fontanellas, y Maria Descallar
y Fontanellas, muller sua, com de sa procura
consta ab acte rebut en poder de Francisco Soler Moner, notari públic de Vich, als catorse del
present y corrent mes de janer, de la qual à fet
ocular ostenció, ha jurat en mà y poder de ses
senyories de com havent fet las degudas diligèncias en cercar los actes de la original creació de
hont devalla aquella part de censal en què sortejà en la extracció de censals dels acrehedors
censalistas condonats per ses senyories feta al
primer de dezembre proppassat de 1685, no ha
pogut trobar los dits actes.

Fontanet, racional de la present casa de la Deputació, a effecte de fer continuar y encantar los
arrendaments dels drets del General y Bolla de
Barcelona y demés drets del General de Catalunya.

Divendras, al primer de febrer
MDCLXXXVI.
En aquest die, constituhit personalment en lo
concistori de ses senyories Melchior Cortès, notari real col·legiat de Barcelona, com a procurador de la senyora Maria Lleonart y Bertran, viuda del quòndam doctor misser Joseph Damià
Lleonart, quòndam, jutge de reclams de est
Principat, consta de sa procura ab acte rebut en
poder de Joseph Arbós, també notari real col·legiat de Barcelona, a deu de janer del corrent //
244r // any, en dit nom ha jurat en mà y poder
de ses senyories de que havent fet las degudas
diligèncias en sercar los actes de las originals
creacions a hont devallan aquelles quatre parts
de censals en què sortejà dita Maria Lleonart, sa
principal, en la extraccióa feta del primer de desembre proppassat, y no ha trobat dits actes.

En aquest mateix die, ses senyories concistorialmet ab verguers y massas altas, acompanyats
dels magnífics assessors, advocat fiscal y altres
officials de la present casa de la Deputació,
anant ab cotxes se són baixats a la Llotja del mar
de la present ciutat a effecte de fer continuar lo
encantar los arrendamens del General per lo
triennia // 243r // propvinent de 1686, y no havent fet ningun de dits arrendaments, han porrogat lo die de dilluns primervinent, per ser die
feriat lo die de divendres també propvinent per
ocasió de esdevenir-se en dit die la festa del gloriós sant Pau.
Dissapte, a XXVI. En aquest die, constituhit personalment en lo consistori de ses senyories lo
noble don Francisco Miquel y Descallar, ha jurat en mà y poder de ses senyories com havent
fetas las degudas diligèncias en sercar los actes
de la original creació de aquell censal de preu
tres-centas setse lliuras, onse sous y quatre, y
penció dos-cents vuytanta-set sous, que sortejà
en la extracció de censals per ses senyories feta al
primer de desembre proppassat, y no ha pogut
trobar aquells.

En aquest mateix die és baixat en la Llotja del
mar de la present ciutat per orde de ses senyories lo magnífic Erasme de Lana y Fontanet, racional de la present casa de la Deputació, a effecte de fer continuar lo encantar los
arrendaments dels drets del General y Bolla de
Barcelona y demés drets del General de Catalunya.
Dilluns, a IIII. En aquest die és baixat en la Llotja del mar de la present ciutat lo magnífic Erasme de Lana y Fontanet, racional del General y
present casa de la Deputació, a effecte de fer
continuar a encantar los arrendaments dels
drets de General y Bolla de Barcelona y demés
drets del General de Catalunya.
244v

Dilluns, a XXVIII. En aquest mateix die per orde
de ses senyories és baixat a la //243v // Llotja del
mar de la present ciutat lo magnífic Erasme de
Lana y Fontanet, racional del General y present
casa de la Deputació, a effecte de continuar a
encantar los arrendaments dels drets de General
y Bolla de Barcelona y demés drets del General
de Catalunya.
Dimecres, a XXX. En aquest mateix die és baixat
en la Llotja del mar de la present ciutat per orde
de ses senyories lo magnífic Erasme de Lana y
a. a continuació dos informes transcrits a l’Apèndix 4, pàgs.
1699-1700.
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Dimechres, a VI. En aquest die no és baixat lo
magnífic Erasme de Lana y Fontanet, racional
de la present casa, en la Llotja del mar a fer encantar los drets de General y Bolla de Barcelona, per quant no ý havia encants per causa de la
pluja.
Divendres, a VIII. En aquest die són baixats ses
senyories consistorialment ab verguers ab las
massas altas, acompanyats dels magnífics assessors, advocat fiscal y altres officials de la present
casa en cotxes en la Llotja del mar de la present
ciutat a effecte de fer continuar en encantar los
drets del General y Bolla per lo trienni propvinent de 1686.
a. a continuació cinc paraules ratllades.

[ 1686 ]

[ 1686 ]

Dissapte, a VIIIIo. En aquest die ha fet relació a
ses senyories lo síndich de com esent-se conferit
per orde de ses senyories ab lo molt reverend
canseller a effecte de instar la declaració de la
contrafacció se instà contra los officials de la Capitania General, havia respost dit molt reverend
conseller que ses senyories instassen li fos aportat lo procés.
245r

Dilluns, a XI. En aquest die per orde de ses senyories és baixat lo magnífic racional de la present casa de la Deputació en la Llotja del mar de
la present ciutat a effecte de fer continuar lo encantar los arrendaments de General y Bolla de la
present ciutat y Principat per lo trienni 1686.
Dimechras, a XIII. En aquest die per orde de ses
senyories és baixat lo magnífic racional del General y present casa de la Deputació en la Llotja
del mar de la present ciutat a effecte de fer continuar lo encantar los arrendaments dels drets
del General y Bollas. En aquest mateix die és
tornat en lo concistori de ses senyories lo molt
il·lustre senyor deputat militar.
Dijous, a XIIII. En aquest die à fet relació a ses
senyories lo síndich del General de com haventse conferit ab Balthezar de Oriol, scrivà de manament y secretari de província, a effecte de que
portés al molt reverend canseller lo procés de las
//245v // contrafaccions contra los officials y ministres de la Capitania General, li havia fet de
resposta lo dit Oriol que per tot lo die present
lo entregaria a dit molt il·lustre senyor canseller.

carlatina per frau del General de Antoni Janer,
parayre de la vila de Olesa, dos càrregues de oli
poch més o menos après fora los murs de la present ciutat per no aportar albarà de guia, del
qual presta lo dit Janer evicció en mà y poder
del deffenedor del General.
Ítem, a set de febrer fonch après per frau de la
Bolla de casa de Francisco Cortines, velluter,
tres canes y mitja de seda per texir.
En aquest mateix die per orde de ses senyories
lo magnífic Erasme de Lana, racional del General y present casa de la Deputació, és baixat a la
Llotja del mar de la present ciutat per a fer continuar lo encantar los arrendaments del General
y Bolla y demés de la present casa de la Deputació per lo trienni 1686.
Dimars, a XVIIII. En aquest die a instància de
Bernat Fumader, notari causídich, ciutedà de
Barcelona, com a procurador de Miquel Garcia
Mercader, ciutedà de dita ciutat de Barcelona,
com de sa procura consta ab acte rebut en poder de Eudalt Rollan, notari real col·legiat, en
joranda de vint-y-set de octubre 1686, la qual
és assí cusida, signada de lletra A, en dit nom és
estada presentada una requesta a Joseph Brossa,
servint lo offici de procurador //246v // fiscal del
General, lo acte de la presentata de la qual és
assí cusit, signat de lletra B y del thenor següent:

Ítem, dit die fonch après de casa mestre Jaume
Girgarnto, negociant, dos canas, tres palms, es-

«Noverinta universi quod anno a Nativitate Domini millessimo sexcentesimo octuagesimo quinto
die vero martis decima nona mensis februarii
eiusdem anni intitulata, presente et ad hec vocato atque requisito Josepho Sauleda, secretario et
scriba majore Generalis principatus Cathalonie
subrrogatus, et presentibus etiam Josepho Pelegri
et Francisco Payssa, virgariis concistorii suarum
dominationum, pro testibus ad premissa vocatis
spetialiter et assumptis, Bernardus Fumador, notarius causidicus, Barchinone civis utiprocurator
Michaelle Garcia Mercader ut de procuratione
constat instrumento recepto penes Edualdum
Rollan, notarium publicum et de collegio notariorum regiorum publicorum Barchinone, die vigessima septima mensis octobris anni 1683, constitutus personaliter coram et ante presentiam
Josephi Brossa, procuratoris fiscalis Cathalonia
subrrogati, personaliter reperti domo Deputationis Generalis presentis principatus Cathalonie,
qui dicto nomine eidem obtulit et presentavit dictum scribam majorem obtulere et presentare publice petiit et requissivit quandam in scriptis papiri requisitionis sedulam thenoris sequentis:

a. a continuació una procura transcrita a l’Apèndix 4, pàg.
1700.

a. l’original d’aquest document apareix cusit intercalat entre
els folis 246v i 247r del dietari .

Divendres, a XV. En aquest die per orde de ses
senyories és baixat lo magnífic racional del General y present casa de la Deputació en la Llotja
del mar de la present ciutat a effecte de fer continuar lo subastar dels arrendaments del General,
Bolla de Barcelona y demés per lo trienni 1686.
Dilluns, a XVIII. En aquest die se és conferit lo
molt il·lustre senyor oÿdor real en la casa del
General de la present ciutat y en lo aposento a
hont fa sa residència lo receptor dels fraus per a
regonèixer los fraus se trobaven en poder de dit
receptor. Y se han trobats los següents:
Primo, a 24 de janer proppassat fonch après per
frau de la Bolla, de Gabriel Julià, pagès del lloch
de Llevaneras, bisbat de Barcelona, una cana y
mitja tafetà entre dobla, negre, de tres palmsa //
246r // de ample.
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«Molt bé sap y ignorar no pot vostra mercè, senyor Joseph Brossa, subrrogat en lo offici de
procurador fiscal del General», et cetera. Inseratur copia, cuius eidem tradidit et liberavit quam
accepit et penes se retinuhit. Quaquidem papirei
requisitionis sedula, sich ut predicitur, oblata
illico dictus Josephus Borssa verbo respondendo dixit: «quod retinebat sibi terminum juris ad respondendum». De quibus ita per actis, dictis, gestis et secutis illico dictus Bernardus Fumador
dicto nomine petiit et requisivit fieri et tradi,
unum et plura, plublicum seu publicaa // 247r //
consimilia instrumenta per me, dictum et infrascriptum scribam majorem. Que fuerunt acta
Barchinone sub anno, die, mense et loco predictis.
Presente me, dicto scriba majore, et testibus supradictis ad premissa vocatis specialiter et assumptis pro ut superius continetur.

del General y Bolla y demés de la present casa
de la Deputació per lo trienni 1686.
248r

Postea autem die vigessima predictorum mensis
et anni ora quinta postmeridiem presente et ad
hec vocato atque requisito me, dicto Josepho Sauleda, secretario et scriba majore supramemorato, et
presentibus etiam magnifico Erasamo de Lana et
Fontanet, rationali presentis domus Deputationis, et Josepho Creus, scriptore, pro testibus ad premissa vocatis spetialiter et assumptis dictus Josephus Brossa, procurator fiscalis supradictus, petiit
et requissivit mihi, dicto scriba majore, continuare respontionem sequentem: «Responent Joseph
Brossa, notari real col·legiat de Barcelona, a una
requesta a ell presentada per lo assert procurador de Miquel Garcia Mercader, que comensa
«Molt Bé sab vostra mercè» y acaba «requirens
vos notarius», diu que encara que és veritat que
servesca lo offici de procurador fiscal del General de Catalunya, emperò, per eix exercici no és
exactor del General, puix ja la casa té dit offici
de exactor provehit en altre subjecte a càrrech
del qual toca lo contengut en dita requesta. Ni
menos, té notícia de que lo molt il·lustre concistori li hage donada la comissió se li insinua ab
dita requesta, per lo que sempre que se lo fasse
constar de tal comissió, se offereix prompte de
posar en execució lo contengut en dita requesta
y tot allò que induhesca al major útil de la casa y
obligació de son offici. Y axí, donant las // 247v
// presents per respostas, demana no ésser donada còpia de dita requesta sens inserta de las
presents respostas. Requirens vos notarius, et cetera.»
Dimecres, a XX. En aquest die per orde de ses
senyories lo magnífic Erasme de Lana y Fontanet, racional del General y present casa de la
Deputació, és baixat a la Llotja del mar de la
present ciutat a effecte de fer encantar los drets
a. a continuació una requesta transcrita a l’Apèndix 4, pàg.
1700-1701.
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En aquest die ha fet relació lo síndich del General com lo procés de contrafacció contra los officials de la Capitania General lo ha fet posar en
mans del senyor canseller y que ha instat a dit
senyor canseller la declaració de dita contrafacció.

Divendres, al primer de mars
MDCLXXXVI.
En aquest die són baxats ses senyories, havent
faltat lo deputat militar per sa indisposició, concistorialment ab verguer ab las massas altas,
acompanyats dels magnífic assessor y advocat
fiscal y altres officials de la present casa, anant en
cotxes, en la Llotja del mar de la present ciutat a
effecte de fer continuar a encantar los drets de
General y Bolla per lo trienni propvinent de
1686.
Dissapte, a II. En aquest die ha fet relació lo síndich del General //248v // com se era conferit ab
lo senyor canseller a fi y efecte de instar a sa senyoria fos servit de declarar la contrafacció que
lo General aporta contra officials de la Capitania
General.
En aquest mateix die, constituhit personalment
en lo concistori de ses senyories lo doctor en
medicina Gabriel Cols, mitjensant jurament à
fet relació de com la indisposició de Joan de Argila, scrivà major del General de Catalunya, de
què té fetas altres relacions, continua de manera
que lo inpedeix lo poder servir lo dit offici.
Dilluns, a IIII. En aquest die, per orde de ses senyories és baixat a la Llotja del mar de la present
ciutat lo magnífic Erasme de Lana y Fontanet,
racional del General y present casa de la Deputació, a effecte de fer continuar los arrendaments dels drets del General y Bollas per lo
trienni propvinent de 1686.
En aquest mateix die, obtinguda primer hora
per medi de un dels verguers del concistori, són
anats ab embaixada de part de ses senyories als
molt il·lustres senyors consellers de la present
ciutat los senyors Joseph Sauleda, cavaller, y Joseph Catà y Bertran, ciutedà honrat de Barcelona, a effecte de entregar a dits senyors consellers
lo jubileu que Sa Sanctedat se ha servit consedir
a tot est Principat, a cada bisbat en particular, a
petició de las comunitats particulars de cada hu
de dits bisbats per al remey de la plaga de llagosta, que per notícia dels molt il·lustres senyors
pahers de la // 249r // ciutat de Lleyda se havia
extès a més de cent llochs de aquellas parts, per

[ 1686 ]

[ 1686 ]

a què dits molt il·lustres senyors consellers fossen servits manar posar en mà del molt il·lustre
reverendíssim senyor bisbe de la present ciutat
lo dit jubileu consedit a petició del comú de la
present ciutat, mediant ab sa senyoria y molt
il·lustre capítol per a què se pose en execució ab
la forma que Sa Santedat disposa. A la qual ambaxada respongueren dits molt il·lustres senyors
consellers fent molta estimació del que ses senyories havian obrat en la concessió de dit jubileu, oferint-se a exequtar promptament la entrega de dit jubileu y mediar ab totas veras ab
dit senyor bisbe y capítol per a què se publique.
De què han fet relació en concistori los dits Sauleda y Catà y Bertran.

se ha donat a sa magestat, Déu lo guarde, y altre
còpia de un real despatx sobre dit effecte enviat
a sa excel·lència, tots los quals papers són assí
cusits, signats de números 2, 3 y quatre, menos
la còpia del memorial, que ha tornada entregar
a sa excel·lència.
Dilluns, a XI. En aquest die és tornat en lo concistori de ses senyories lo senyor deputat militar.
En aquest mateix die per orde de ses senyories
és baixat a la Llotja del mar de la present ciutat
lo magnífic Erasma de Lana y Fontanet a effecte
de fer continuar los arrendaments dels drets del
General y Bollas per lo trienni 1686. En aquest
mateix die, constituhit personalment en lo //
250v // consistori de ses senyories lo doctor
Francisco Boneu ha jurat en mà y poder de ses
senyories com la malaltia de Joseph Blanch, altre dels verguers del concistori de ses senyories,
continua, per la qual no pot exercir lo dit offici
de verguer.

Dimars, a V. En aquest die, constituhit personalment en lo concistori de ses senyories lo doctor en medicina Agustí Fatjó, mitjensant jurament à fet relació com la indisposició de Joseph
Quintana, exactor del General, de la qual féu
relació a 14 de desembre proppassat, continua
de manera que li inpedeix de poder servir lo dit
offici. En aquest mateix die, constituhit personalment en lo concistori de ses senyories lo doctor Joseph Bas, mitjensant jurament à fet relació
com la malaltia de Gismundo Boffill, ajudant
tercer de la Escrivania Major, de la qual féu relació en diada de 6 de desembre proppassat lo
doctor en medicina Joan Rocafort en lloch de
dit doctor // 249v // Bas, continua de manera
que li impedeix lo exercici de dit son offici.
Divendres, a VIII. En aquest die ses senyories,
consistorialment, absents los senyors deputats
militar y real, ab verguers ab massas altas, anant
ab cotxes, són baxats en la Llotja del mar de la
present ciutat a effecte de arrendar los drets del
General y Bollas de Barcelona, Bollas foranas y
altres; y havent fet encantar totas las Bollas foranas juntas; an trobat dita per ditas Bollas totas
juntas de coranta-vuyt mília lliuras ab mil lliuras
de axaus, segons relació del sobredit feta a ses
senyories per Joseph Iglésias, corredor públich
y jurat ministre del General.

En aquest mateix die, per tractar-se de negoci
en què interessa Joan Argila, escrivà major y secretari del General de Catalunya, me han ordenat ses senyories a mi, Miquel Fontcuberta,
com a subrrogat en lo offici de ajudant primer
de la Escrivania Major, cusís en lo present dietari una súplica de dit Argila y declaració de dupte
de aquella, la qual és assí cusida, signada de número 5, y que continuàs la dita súplica y declaració en lo llibre de Duptes, recòndit en la Scrivania Major de la present casa de la Deputació,
en la forma acostumada.
Dimecrhes, a XIII. En aquest die per orde de ses
senyories se conferí en la Llotja del mar de la
present ciutat lo magnífic racional del General y
present casa de la Deputació a effecte de fer continuar lo encantar los drets del General, Bolla de
Barcelona y demés drets per lo trienni 1686.a
251r

Dissapte, a XVI. En aquest die ses senyories,
convidats per assistir en un acte de conclusions
en Santa Catherina que se havia dedicat al molt
il·lustre concistori, y vingué a convidar-los lo
cathedràtich juntament ab lo liscenciado que
havia de tenir ditas conclusions .

En aquest mateix die per medi del síndich del
General han enviat ses senyories a sa excel·lència
del senyor virrey un paper de informes sobre la
pretenció del molt il·lustre senyor de present
oÿdor real, guarda ordinària del General y ciutat
de Tortosa, de poder renunciar lo dit offici en
favor de Thomàs Cartès, son nebot, lo quala //
250r // informe fan ses senyories en consideració
de un paper que han rebut de sa excel·lència
sots data de quatre de corrent, ab la còpia del
memorial que per part de dits senyor oÿdor real

Diumenge, a XVII. En aquest die són anats ses
senyories, absent lo senyor deputat real, concistorialment ab verguers ab massas altas acompanyants de molts officials, axí de la present casa
com de la casa del General, anant ab cotxes, en
lo convent de Santa Catherina Màrtir de la present ciutat per asistir en lo acte de conclusions
en què foren convidats lo die de aïr. Foren re-

a. a continuació una carta, un informe i un reial decret
trasnscrits a l’Apèndix 4, pàgs. 1701-1702.

a. a continuació una súplica, un certificat i un vot transcrits
a l’Apèndix 4, pàg. 1702-1707.
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buts fora la porta de la iglésia per lo pare prior y
altres religiosos de dit convent, anant un de dits
religiosos al costat de cada hu de ses senyories.
Estigueren assentants en dit acte ses senyories
ab las cadiras de vellut carmesí ab las almohadas
de vellut als peus y los officials consecutivament
ab banchs colxats de cuyro negres ab las armas
del General. Y acabat lo acte foren acompanyats
per dits religiosos fins a l’embarcar-se amb los
cotxes y se’n tornaren en la present casa ab lo
mateix acompanyament.
251v

Divendras, a XXII. En aquest die són baixats ses
senyories consistorialment // 252v // ab verguers
ab massas altas, acompanyats dels magnífics assessors, advocat fiscal y altres officials de la present casa de la Deputació, anant ab cotxes, a la
Llotja del mar de la present ciutat a effecte de
arrendar los drets del General, Bollas foranas y
Bollas de Barcelona y demés drets de la Generalitat. Y havent-los fet relació Joseph Iglésias,
corredor públich y jurat de la present ciutat, de
com en totas las Bollas foranas ý havia dita de
coranta-vuyt mília lliuras ab mil lliuras de axaus
per una vegada tant solament, y que en eix preu
venie lo General a cobrar més del que importave lo arrendament de ditas Bollas quant estaven
arrendades separadament, an manat a dit Joseph Iglésias, corredor predit, porrogar per lo
die de dimechres primervinent, per ser lo die de
dilluns feriat, publicant-se lliurarian ditas Bollas
foranas totas juntas al més donant sens falta ninguna.

Dilluns, a XVIII. En aquest die per orde de ses
senyories és baxat a la Llotja del mar de la present ciutat lo magnífic Erasme de Lana y Fontanet a effecte de fer continuar lo arrendament
dels drets del General y Bolla per lo trienni
1686. En aquest mateix die se és conferit lo
molt il·lustre senyor oÿdor real en la casa del
General de la present ciutat y en lo aposento a
hont fa sa residència lo receptor dels fraus per a
regonèixer los fraus se trobaven en poder de dit
receptor. Y se han trobats los següents:
Primo, a 28 de mars de casa T. Seguí, sastre,
unas faldillas de estamenya.
Ítem, dit die, de casa Isabel Soler, viuda, uns
calsots de cordellats.
Ítem, de casa Domingo Viver, 4 pessas de telas
gòtiga.
Ítem, a 18 de dit mes, de casa Barthomeu Batllia, tintorer, dos parells de mitjas de seda, unas
de criatura y altres de dona.

En aquest mateix die són vinguts ab embaixada
per part dels molt il·lustres senyors consellers de
la present ciutat los senyors don Francisco Sans
y Miquel Carreras, ciutedà honrrat, participant
a ses senyories ab dita embaixada de com lo jubilieu de com la opressió de la llagosta se publicarie lo diumenge primervinent, y han entregat
a ses senyories la còpia de dit jubileu, que és assí
cusida, siganda de lletra A.a
253r

En aquest mateix die lo doctor Palladí Juncar,
constituhit personalment en lo concistori de ses
senyories, ha fet relació mitjensant jurament
com Francisco Oliver, sobrecullidor del General de la part de Llevant, està detingut en lo llit
de malaltia corporal ab uns dolors particulars
que pateix, los quals li inpedeixen la servitut de
dit offici.
252r

En aquest mateix die són baixats ses senyories
consistorialment ab verguers ab las massas altas,
acompanyats dels magnífics assessors y advocat
fiscal y altres officials de la present casa, anant ab
cotxes, en la Llotja del mar de la present ciutat a
effecte de fer encantar los drets del General y
Bolla per lo trienni 1686.
Dimechres, a XX. En aquest die són baixats ses
senyories consistorialment en la Llotja del mar
de la present ciutat a effecte de fer continuar en
encantar los arrendaments del General, Bolla de
Barcelona y demés drets per lo trienni 1686.
Dijous, a XXI. En aquest die se·s partit de la present ciutat ab llicència de ses senyories lo molt
il·lustre senyor deputat ecclesiàstich.
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Dimars, a XXVI. En aquest die me han ordenat
ses senyories a mi, escrivà major del General de
Catalunya, cusís y continuàs en lo present dietari un paper que han rebut de sa excel·lència ab
què dona notícia a ses senyories de com sa magestat, Déu lo guarde, à acceptada la renunciació del lloch de deputat ecclesiàstich del Capítol
de Tarragona y de un lloch ecclesiàstich de la
bossa de escrivent ordinari de regent los compte(s) que obtenia lo doctor Joseph Valls, ardiaca
de Sant Llorens y canonge de la Seu de Tarragona, per a què ses senyories proposen personas
per la ensaculació de dits llochs, com en dit paper és de vèurer, lo qual és assí cusit, signat de
lletra B y del thenor següent:
«Sub magestad, Dios le guarde, con su real despacho de 16 deste mes se sirve mandar decirme que
attendiendo lo que ha representado el doctor Joseph Valls, arzediano de San Lorenço y canónigo
de la Santa Iglesia de Tarragona, acerca de que
por su mucha edad y achaques no podrá así sortear e acudir a exerzer ninguno de los empleos de la
a. a continuació un document imprés: «Jubileu universal per
la opressió de llagostas». 1 fol.
b. l’original d’aquest document apareix cusit intercalat entre
els folis 252v i 253r del dietari.

[ 1686 ]

[ 1686 ]

bolsa de diputado que toca al Cavildo de dicha
Santa Iglesia y del officio de escriviente ordinario
de regente las cuentas de la Deputación, sea servido de consederle licencia para renunciar la insaculación de entrambas bolsas, en virtud de la
qual // 253v // ha renunciado los dichos lugares,
por cuya razón están ambos vacos, lo que participo a vuestra señoría a fin de que lo tenga
en(ten)dido y proponga personas para ellos en la
forma acostumbrada para que de ellas, como de
otras, insicule su magestad al que fuere servido.
Dios guarde a vuestra señoría muchos años. Barcelona, 24 de marzo 1686.
El marqués de Leganés.

redor de orella, los quals, presents en lo concistori ses senyories, han promès junt ab dit son
principal de complir al promès per dit son principal de donar ditas fianças dins deu dies, per lo
que ne han obligat tant dit Simon Batlle com
ditas fiansas, las personas y béns y quiscú de ells
assolas com a deutes fiscals y reals y ab jurament, y los dits Simon Batlle y fiansas an prestat
sagrament y homenatge en mà y poder de Francesc Paÿssa, altre dels verguers de ses senyories.
Y essent presents per testimonis Joan Ribes, notari públic de Barcelona, y Jacinto Morató, altre
dels verguers de ses senyories.
254v

Señores diputados del General deste Principado.»
Dimechres, a XXVII. En aquest die són baixats
ses senyories aba les insígnies consistorialment
ab verguers ab massas altas, acompanyats dels
magnífics assessors, advocat fiscal y altres officials del General a la Llotja del mar de la present
ciutat a effecte de arrendar los drets del General, Bolla de Barcelona y Bollas foranas y demés
drets de la Generalitat, y havent-hi dita de en
totas las Bollas foranas juntas del present Principat de 48.000 lliures ab 1.000 lliures de axaus
per una vegada tant solament, després haver fet
publicar y offerir altres axaus a qui se posaria en
dita per ditas Bollas de 50.000 lliures, y després
qui se posaria en dita de 49.000 lliures, y després a mitjas ditas, que és la última diligència
que se acostuma de fer antes de lliurar-se semblants arrendaments; havent-los fet relació lo
dit Joseph Igléisas que no se trobave altre major
dita que la que tenie de ditas 48.000 lliures ab
mil lliuras de axaus per una vegada tant solament, fent estas cosas ab parer y consell // 254r
// dels magnífics assessors y advocat fiscal ordinaris del General y present casa de la Deputació
que·s trobaven presents en dita Llotja del mar,
han fet arrendament de totas las ditas Bollas a
Simon Batlle, calsater, ciutedà de Barcelona,
per preu de coranta-vuyt mília lliuras per quiscun any ab las ditas mil lliuras de axaus per una
vegada tant solament com a més donant en lo
encant públich.
Segons relació per dit Iglésias feta a ses senyories, lo dit Simon Batlle à acceptat lo dit arrendament prometent pagar aquell per tersas, com
en la tabba se conté, y de donar idóneas fiansas
a coneguda de ses senyories dins lo temps acostumat de deu dias, per capítols de Cort estathuit, per la qual promet de donar ditas fiansas
dins deu dies. Ne dona per fermança a Joan Domingo Fàbregas, adroguer, y Salvi Mallol, cora. ab ... insígnies interlineat al marge esquerre.
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Divendres, a XXVIIIIo. En aquest die per orde de
ses senyories és baixat en la Llotja del mar de la
present ciutat lo magnífic Erasma de Lana y
Fontanet, racional de la present casa, a effecte
de fer continuar los arrendaments del General y
Bolla per lo trienni 1686.

Dilluns, als primer de abril
MDCLXXXVI.
En aquest die per orde de ses senyories és baixat
en la Llotja del mar de la present ciutat lo magnífic Erasme de Lana y Fontanet, racional de la
present casa, a effecte de fer continuar encantar
los arrendaments del General y Bolla per lo
trienni 1686.
Dimars, a II. En aquest die, constituhit personalment en lo concistori de ses senyories lo noble senyor don Ramon de Codina // 255r // y
Farreras, ha jurat com havent fetas las degudas
diligèncias en cercar los actes de la original creació de un censal de penció trenta lliuras que a
vint-y-sis de setembre rebia sobre dit General,
y axí mateix, de una part de censal de penció
nou lliuras, deu sous, que a vint-y-sinch de setembre rebia sobre dit General, lo qual censal y
part de censal foren extrets en la extracció de
censals per ses senyories feta al primer de decembre proppassat, y no ha pogut trobar
aquells.
Dijous, a IIII. En aquest die me han ordenat ses
senyories a mi, escrivà major del General, cusís
en lo present dietari una relació del magnífic racional de la present casa de la Deputació acerca
de aquells sinch censals, ço és, lo un penció deu
sous y sinch, pagador a tres de febrer; altre penció sinch-cents setanta sous, pagador a tretse de
agost; altre penció dos mil sous, pagador a vint
setembre; y lo altre penció quatre-cents sous,
pagador a 17 octubre, que junt ab altres censals
sortejaren los administradors del Hospital General //255v // de Santa Creu de la present ciutat
de Barcelona en la extracció de censals per ses
senyories feta al primer de desembre proppassat

de 1685, la qual és assí cusida, siganda de lletra
D.

en jornada de 10 del present y corrent mes de
abril.

Divendres, a V. En aquest die és tornat en lo
concistori de ses senyories lo molt il·lustre senyor deputat ecclesiàstich.

Dimars, a XXIII. En aquest die és estada celebrada
la festa del gloriós màrtir sant Jordi en la capella
petita de la present casa ab música de ciegos, com
és acostumat. An assistit consistorialment ses senyories ab las insígnies y verguers ab massas altas
en una missa baixa, per no acostumar // 257v //
haver-i offici cantat, acompanyant los magnífics
assessors y advocat fiscal y altres officials, però
dins la dita capella sols asistiren los dits assessors
y advocat fiscal, per haver-i poch lloch.

Dissapte, a VI. En aquest die, constituhit personalment en lo concistori de ses senyories lo doctor en medicina Palladí Juncar, mitjensant jurament ha fet relació de com la indisposició de
Joseph de Olzina y Puigsech, obtenint lo offici
de regint lo llibre de Manifest de la Bolla, continua de manera que per ella està inpedit de exercir lo dit offici. En aquest mateix die ha faltat
del concistori de ses senyories lo molt il·lustre
senyor deputat ecclesiàstich per haver-se’n anat
fora de la present ciutat ab licència de ses senyories.a
256r

256v

Dimechres, a XXIIII. En aquest die se han celebrat missas de defunts en la present casa des del
matí fins al mitxdie en la capella petita per las
ànimas de deputats y officials dels General, com
és acostumat.

Dimechres, a X. En aquest die, constituhit personalment en lo consistori de ses senyories lo
reverend Pere Ignasi, sacerdot de la Companyia
de Jesús, com a procurador de Gaspar Gatillepa,
mercader, altre dels verguers del concistori de
ses senyories, com de sa procura consta ab acte
rebut en poder de Frances Lauder, ciutedà honrrat y notari públic de Barcelona, en jornada de
deset del mes de nohembre del any mil sis-cents
vuytanta-tres, la qual és assí cusida, signada de
lletra A. En lo dit nom ha renunciat lo dit offici
de verguer en mà y poder de ses senyories en favor de Joseph Pelegrí, passamaner, ciutedà de
Barcelona, per ésser altre dels officis antichs del
General y que poden alienar-se. E ese senyories,
fen estas cosas ab vot y parer dels magnífics assessors ordinaris del General y present casa de la
Deputació, lo qual és assí cusit, signat de lletra
B, verbo respondendo dixerunt que admetien la
dita renunciació sens perjudici de ninguna de
las pretencions que tinga lo procurador fiscal en
lo dit offici. Y essent presents per testimonis Jacintho Morató y Francesc Paÿssa, verguers de
ses senyories.

Dissaptem a XXVIII. En aquest die és tornat a
exercir son offici lo doctor Diego Martínez, ajudant primer de la Escrivania Major, perquè ja ha
convalescut de sa malaltia. En aquest mateix
die, constituhit personalment en lo concistori
de ses senyories lo doctor Gismundo Boffill,
ciutedà honrat de Barcelona, com a procurador
de Batista Aguilera // 258r // y Duran, burgès de
Vilafranca del Panadès, com de sa procura consta ab acte rebut en poder de Joseph Martí, notari públich de dita vila de Vilafranca del Panadèsa,
als vint-y-nou de decembre proppassat any de la
Nativitat del Senyor 1686, de la qual ha fet ocular ostenció. En dit nom ha jurat en mà y poder
de ses senyories com havent fet las degudas diligèncias en sercar los actes de la original creació
de aquell censal de preu tres-centas lliuras en
què sortejà lo dit Batista Aguilar en la extracció
de censals per ses senyories feta lo primer de dit
mes de desembre proppassat, no ha pogut trobar los dits actes.

Divendres, a XVIIIIo. En aquest die és baixat a la
casa del General de la present // 257r // ciutat lo
molt il·lustre senyor oÿdor real, y essent conferit
en lo aposento ahont fa sa residència lo receptor
dels fraus del General, ha trobat los fraus següents:
Primo, dos pessas de cotonina blanca capycua.
Ítem, una pessa de tela blanca capycua de amplària dos palms poch més o manco.
Ítem, dos trossos més o manco, tot après en
casa de Pere Casamitjana, de la vila de Mataró,

Dijous, a II. En aquest die és tornat lo molt
il·lustre senyor deputat ecclesiàstich // 258v // en
lo consistori de ses senyories y se’n tornà esta
tarda de fora la present ciutat ab llicència de ses
senyories. En aquest mateix die, constituhit
personalment en lo concistori de ses senyories
lo doctor en medicina Jacinto Andreu, mitjensant jurament ha fet relació com lo doctor Joseph Costa, qui serveix lo offici de procurador
fiscal del General, li continua la cortana, la qual
li inpedeix lo exercici de dit offici y necessita per
curar de ella de anar-se’n fora la present ciutat.

a. a continuació un certificat, un memorial i una relació
transcrits a l’Apèndix 4, pàgs. 1707-1711.

a. a continuació cinc paraules ratllades.
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Dimechres, al primer de maig
MDCLXXXVI.

[ 1686 ]

[ 1686 ]

En aquest mateix die me an ordenat ses senyories a mi, escrivà major del General, cusís en lo
present dietari tres relacions del General y present casa de la Deputació. La una, acerca la haveriguació de aquell censal penció sinch-cents
coranta-set sous y quatre, pagador als 26 de setembre, en què sortejà dona Thereza Omdedeu
y Amigó en la extracció de censals feta al primer
de desembre proppassat de 1685. Lo altre,
acerca la haveriguació de altre censal de pensió
sis-cents sous, pagador als 31 de juliol, que sortejà lo doctor Diego Martines en la dita extracció del primer de decembre. Lo altre, acerca de
aquells sinch censals, ço és, lo un penció deu
sous y sinch diners, pagador als tres de febrer;
altre penció sinch-cents setanta sous, pagador
als 13 de agost; altre penció dos mil sous, pagador a 20 de setembre; y lo altre de penció quatre-cents sous, pagador als 12 de octubre, que
junt ab altres censals sortejaren los administradors del Hospital General de Santa Creu de la
present ciutat de Barcelona en la dita extracció
de censals feta en dita jornadaa // 259r // del primer de desembre 1685, las quals relacions són
signadas de números 1, 2, 3.
En aquest mateix die és estada presentada a ses
senyories una súplica de dona Mariàngela y don
Joseph de Alemany, mare y fill, acerca la pretesa
contrafacció originada de un contracte fet y firmat entre lo espectable portantveus de General
governador en lo present Principat y don Carlos
Ros de Ortafà ab la qual demana la comunicació
de un memorial per part de dit espectable governador donat y que fos la dita súplica continuada en lo present dietari, com més llargament
en aquella se conté. Me han ordenat a mi, escrivà major del General, digués a dit don Joseph
Alemany, com en effecte li he dit, que ses senyories consultarian la dita súplica y respondrian sobre lo contengut en ella y que cusís y
continuàs aquella en lo present dietari, com dita
mare y fill Alemanys demanan, la qual és siganda de lletra A y del thenor següent:
«Moltb il·lustre senyor.
A notícia de esta part de dona Mariàngela y don
Joseph Alemany, mare y fill, à pervingut que havent donat lo primer die de abril pròxim passat
una suplicació de contrafacció contra lo espectable governador de Catalunya, don Emanuel
de Llupià, y instant la declaració de aquella, se li
féu entèndrer que per tota la Semana Santa se
daria memorial en dret per part de dit espectaa. a continuació tres relacions transcrites a l’Apèndix 4, pàgs.
1711-1720.
b. l’original d’aquest document apareix cusit intercalat entre
els folis 258v i 259r del dietari.
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ble governador, lo qual nos donà; y digué se
donaria la sammana // 259v // de Pasqua, tanpoch no·s donà; se digué se donarie lo dimars
de la semmana següent, tampoch donà fins divendres pròxim passat. Y instant esta part dels
nobles de Alemany dissapte pròximpassat de
que se li’n donàs còpia, arribà un recado de dit
espectable governador, que·l portà lo doctor
Domingo Aguirre, dihent que dit senyor governador deya que si apareixia als senyors deputats
de que se imprimís o bé se fes còpias del tal memorial, que exequtaria lo que apareguès ser més
breu. Y dits senyors resolgueren que se imprimís, no obstant la contradicció que feya esta
part perquè antes no isqués lo memorial de la
casa li’n fos donada còpia per sa defensa, attès
que en tot cas quedava lo borrador en son poder y ab ell podian fer inprimir les vint-y-quatre
horas de temps que demanava per fer-lo copiar,
y també perque lo endemà era diumenge y així
no·s podia terballar en la inpressió.
No obstant tot això, lo fonch denegada la dita
còpia, y ara, novament à tingut notícia esta noble part que se havia presa nova deliberació y
que dit memorial va de casa en casa dels consulents y assessors ab cert termini prefigit a cada
hun, lo que és en manifest perjudici de esta noble part, perquè si se li fos comunicat quant ho
demanava, mentres los consulens y assessors lo
van mirant esta part ý respondria. Per tant, suplica sie vostra senyoria servit manar que·s comunique dit memorial o paper a un dels advocats que firmaren la suplicació de contrafacció,
perquè no quede indefença esta noble part y
no·s perda temps en la declaració de la contrafacció, sent la principal obligació de vostra senyoria lo donar lloch a tots // 260r // los remeis
oportuns per a la haveriguació de la contrafacció y la present ésser continuada en dietari. Lo
offici. Altissimus, et cetera. Don Joseph Alemany de Bellpuig, en causa pròpia.»
Dassapte, a IIII. En aquest die és estada presentada a ses senyories una súplica per part de dona
Mariàngela y don Joseph Alemany, mare y fill,
en orde a la pretenció contenguda en altre súplica per los sobredits presentada a ses senyories
en jornada de dos del present y corrent mes de
maig, lo qual me han ordenat ses senyories a mi,
escribà major, cusís en lo present dietari, la qual
és signada de lletra B y del thenor següent:
«Molta il·lustres senyors.
No obstant que esta noble part de dona Marièngela y don Joseph Alemany, mare y fill, prea. l’original d’aquest document apareix cusit intercalat entre
els folis 259v i 260r del dietari.

sentaren una suplicació lo die de dijous pròxim
passat als dos del corrent mes de maig a la 11
oras del matí, contenint que lo primer die de
abril pròxim passat fou a vostra senyoria presentada una suplicació de contrafacció per part dels
suplicants // 260v // y contra lo espectable don
Emanuel de Llupià, portantveus de general governador del present principat de Catalunya, la
qual vostra senyoria remté als il·lustres y magnífics assessors, los quals demanaren consulents, y
vostra senyoria fou servit anomenar set consulents. Y instant esta noble [part] se declaràs, se
féu entèndrer que per tota la semmana Santa se
daria memorial per part de dit espectable governador, lo qual nos donà; y digué se donaria la
semana de Pasqua, tampoch se donà; se digué
se donaria lo dimars de la semmana vinent,
tampmoch se donà fins lo divendres, que·n portà lo doctor Domingo Aguirre una còpia a vostra senyoria, la qual entregaren als dits assessors.
Y instant esta part lo dissapte entre las deu y onse
oras del matí se li comunicàs lo tal memorial o
paper en sa pròpia figura a un dels magnífics advocats que havia firmada la suplicació de la contrafacció, arribaren lo dit doctor Domingo
Aguirre y Jaume Sahones, notaris, y al cap de un
poch de temps avisaren a esta part de don Joseph
Alemany, qui trobà lo senyor oÿdor ecclesiàstich
assentat al un dels padrissos de la finestra del pas
de la Escrivania Major, al altre padrís estava assentant Joseph Sauleda, y dit doctor Aguirre,
dret, arrimat a la paret de la Escrivania Major, y
esta dita part se posà al mitg y digué dit Aguirre
que lo senyor governador deye que los senyors
deputats fossen servits deliberar de quina manera volian se fes, si se inprimia lo paper o memorial, o bé, si·s donarie manuscrit, que ho exequtarie de la manera los apareixerie havie de ser
més prest fet. Y dit senyor oÿdor deliberà que se
inprimís, attès se·n havia de menester deu còpies
per consulents y assessors, sis per los senyors del
concistori // 261r // y una per la part, y que a eix
effecte se li fos entregada la còpia havia entregada lo die antes, no obstant la contradicció d’esta
noble part, dihent y deduhint que se li fos comunicat lo memorial antes totes coses, per
quant no era necessari se li entregà(‘s) dita còpia
per inprimir aquell, suposat que[da]ave en son
poder lo original o borrador, ab lo qual podie
inprimir les vint-y-quatre horas de temps que
demanava esta part y per a vèurer-lo sos advocats; a més, que aquelles o la major part de elles
no·s podien aplicar al treball de la inpressió, per
ser lo endemà diumenge. Y no obstant tot això,
li fou denegada la comunicació y entregada la
còpia als dits Aguirre y Sahones.
Y després, havent sabut dita esta part que havent-se representat per part de dit espectable
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governador no podie ni fer inprimir ni copiar
dit memorial o paper, se prengué altra deliberació y que anava lo tal paper de mà en mà de cada
un dels consulents tenint-lo cada un cert termini y ab molt secret, con[c]logué dient ere pèrdrer temps lo fer-se en esta forma y contra la
observança prescrita de la casa, perquè haventse comunicat primer al fiscal y a esta noble part
respòndrer a aquell, y demanà que fos posada
en dietari, y aguardà esta noble part la provisió
se faria a dita suplicació després de ser ja fora los
senyors concistorials. A un quart de la una passat mitgdie dit Sauleda tornà la suplicació sens
ninguna provisió, la qual esta noble part no volgué admètrer dihent insistie en que fos posada
en dietari, //261v // y no·l pogué requerir per no
trobar personas que li fessen testimoni. Y ab un
recaudo de que en lo fet de la suplicació ý havie
alguna dificultat acerca de alguna deliberació
quant al què se diu que esta noble part no ha
vist lo llibre de Deliberacions, y axís, no sap si
dit senyor oÿdor ecclesiàstich respongué ab
orde del concistori en escrits quant digué que·s
inprimís, però creu que fou ab orde de boca a
ell donat per lo concistori.
Suposat lo recado anave als senyors deputats, no
és de crèurer que un senyor de singular
intel·ligència y prudència com és dit senyor oÿdor ecclesiàstich decidís sobre lo fet sens haver-o
participat al concistori. E com del prudent y recto procehir de vostra senyoria inconcussament
observat sie que las dificultats que·s troban en la
present matèria de contrafaccions de constitucions, capítols de Cort, etcètera, primerament se
participa al fiscal que fa part, després de la primera suplicació y a la part privada, que no als consulents, lo que no se és exequtat en lo present
cas, sent axí que segons capítols de Cort, constitucions, pragmàticas, dret, usos y costums y observança de aquells subsequta del present Principat, deu vostra senyoria effectuar-o.
Per ço y altrament, del millor modo, via y manera que de dret poden y dehuen, los dits mare
y fill Alemany suplican a vostra senyoria que en
observança dels capítols de Cort catorse, llibre
dels Quatre Senyals, y del capítol sinch de las
Corts del any 1599 per lo redrès del General y
de la casa de la Deputació y de las constitucions
del llibre 1, títol 16, pàgina 44, «De observar
constitucions» y de altres capítols de Cort,
constitucions, pragmàticas, drets, usos y costums y observança de aquells subseguida, //262r
// las quals vol esta noble part tenir en la present
per expressades, sie vostra senyoria servit manar
comunicar encontinent lo dit memorial o paper
en sa pròpia figura y forma a un dels advocats
firmaren la contrafacció y fassen les demés diligèncias són menester per la conclusió de la de-

[ 1686 ]

[ 1686 ]

liberació de contrafacció fahedora, que a més
que serà cumplir a son offici, o rebran a singular
mercè com y de que la present sie continuada
en dietari. Officio, et cetera. Altissimus, et cetera.
De Valdà. Valencia. Marmer. Móra y Bosser.
Guell.»
A la qual ses senyories me han manat a mi, escrivà major, continuàs la decretació següent:
«Oblata IIIIo maii MDCLXXXVI.
Domini deputati intervenientibus dominis auditoribus computorum dixerunt et decretarunt que
encara que per part del espectable don Emanuel
de Llupià, portantveus de general governador
de Catalunya, se posà en mà del molt il·lustre
concistoria un paper escrit sobre la matèria de la
contrafacció denunciada per los nobles Alemanys, no anave dirigit al molt il·lustre concistori ni en forma de memorial ni se entregà judicialment ab ànimo de fer part ni de respòndrer a
la suplicació // 262v // donada per dit Alemany,
sinó tant solament per a informar e instruhir extrajudicialment lo molt il·lustre concistori,
magnífics assessors y consulents aplicats de que
en son contracte hauria obrat crehient no contrafer ninguna contrafacció. Y per a què ab més
brevedat y menos gasto de la Generalitat pogués pèndrer resolució, prevenint y dihent expressament que no volie fos comunicat a altres
que al molt il·lustre concistori, magnífics assessors y consulents, y per ells fou vist y llegit en la
conferència que tingueren lo mateix die, y regoneixent que ab la sola lectura del paper en dita
conferència no se podie fer cabal comprehenció
del que contenrie, ordenà lo molt il·lustre consistori de voluntant de dit espectable portantveus de general governador que fos comunicat a
cada hu dels magnífics assessors y consulents,
enviant-lo per son orde a sas casas.
Y corrent esta diligència, ha enviat vuy lo espectable governador lo doctor Aguirre en son nom
al molt il·lustre concistori demanant que se li
tornàs lo dit paper y, effectivament, se lo és tornat, no podent-ho escusar lo molt il·lustre concistori per ser cosa pròpia de dit espectable governador y per ell entregat voluntariament. Y
regonegué lo molt il·lustre consistori que sens
lo dit paper podrian y sabrian los magnífics assessors y consulents aconsellar-li lo que serie de
justícia y convenient, y per estas rahons no pot
ni ha pogut lo molt il·lustre concistori comunicar-lo a dits nobles Alemanys ni a sos advocats,
encara que fos estat de sa obligació fer-o per los
capítols de Cort que se al·legan, als quals plenament satisfà lo molt il·lustre concistori ohint,
a. a continaució tres línies ratllades.
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com à ohit, // 263r // a dits nobles Alemanys en
tot lo que han volgut y fent las diligèncias que
ha fet y farà fins a conseguir lo vot y consell dels
magnífics assessors y consulens y pèndrer resolució, que per la gravedat de la matèria y difficultats que concorren, requereix molta premeditació y estudi. Y encara que lo molt il·lustre
consistori té pleníssima satisfacció de la doctrina
de dits magnífics assessors y consulents, y que
ab ells y sens adjutori de altres subjectes té assegurat lo acert en lo fahedor, ab tot, se donarà
orde de que sien cridats y ohits los advocats de
dits nobles Alemanys per a què diguen y al·leguen lo que voldran.»
Dilluns, a VI. En aquest die, constituhit personalment en lo concistori de ses senyories lo pare
fra Joseph Ferrer, monjo, procurador del il·lustre abat y monestir de Nostra Senyora de Montserrat de la Montanya, consta de sa procura en
poder de Pau Pi, notari públic de Barcelona, al
primer de novembre proppassat, de la qual ha
fet ocular ostenció, en dit nom ha jurat en la
forma acostumada com havent fetas las degudas
diligèncias en sercar los actes de la original creació de aquell censal de preu dos-centas norantasis lliuras y setse sous y penció cent norantasinch sous y sis diners, que tots anys rebia sobre
dit General als 11 de maig, lo qual fou extret en
la //263v // extracció de censals feta per los antecessors de ses senyories a 12 de juliol 1680, y no
ha pogut trobar aquells.
En aquest mateix die, per orde de ses senyories
lo magnífic Erasma de Lana y Fontanet, racional de la present casa, [és baixat] en la Llotja del
mar de la present ciutat a effecte de fer continuar lo encatar los arrendaments.
Dimars, a VII. En aquest die, constituhit personalment en lo consistori de ses senyories Benet
Sastre, flaquer, ciutedà de Barcelona, com a
procurador dels administradors del Hospital
General de Santa Creu de la present ciutat, com
de sa procura consta ab altres juraments continuats en lo present dietari, del qual ha fet ocular
ostenció, en dit nom ha jurat en la forma acostumada com havent fetas las degudas diligèncias
en sercar los actes de las originals creacions de
hont devallan, primo, una part de censal de penció sinch-cents trenta-quatre sous y un diner,
que rebian sobre dit General a 12 de agost.
Ítem, altre part de censal de penció corantasinch sous y [sis] diners, que rebian a 20 de juliol. Ítem, altre part de censal de penció setantavuyt lliuras, que rebian en lo mes de setembre.
Ítem, un censal de penció dos-cents setanta-dos
sous y vuyt diners, que rebian a 23 de juliol. Las
quals quatre parts de censals y dit censal respective foren extrets junt ab altres en la extracció de

censals per dits molta // 264r // il·lustres senyors
deputats al primer de desembre, y no se han
progut trobar los dits actes.

dit offici de altre dels taulers del General de la
vila de Granollers en favor y en cap de dit //265r
// Macià Benet per las sobraditas rahons en mà y
poder de dit senyor oÿdor militar, lo qual à fet
la mateixa resposta que los senyors deputat real
y oÿdor ecclesiàstic. Essent presents per testimonis lo reverend Jaume Baucells, prevere, y lo
magnífic Francisco Calvet, en quiscun dret doctor y ciutedà honrat de Vich.

Dimechres, a VIII. En aquest die per orde de ses
senyories és baixat en la Llotja del mar de la present ciutat lo magnífic Erasma de Lana y Fontanet, racional de la present casa, a effectes de fer
continuar los arrendaments del General y Bolla
per lo trienni 1686.
Dijous, a VIIIIo. En aquest die a la una hora y
mitja passat mitxdie, constituhit personalment
don Miquel de Clariana y Seva en la casa de la
propia habitació dels molt il·lustres senyors Joseph Melich, ciutedà honrat de Barcelona, de
present deputat real del General de Catalunya, y
fra Francisco de Mongay, de la orde de Sant Benet, oÿdor de comptes de dit General, que és lo
Palau Real de la present ciutat, en presència de
dits senyors deputats real y ohidor ecclesiàstich,
com a procurador del magnífic Joseph Alberch
y Pujol, en quiscun dret doctor, altre dels taulers del General de la vila de Granollers, col·lecta de Barcelona, com de sa procura consta ab
acte rebut en poder de Joseph Pujol, notari públic de la ciutat de Vich, en jornada de set del
present y corrent mes de // 264v // maig del present any 1686, la qual és assí cusida, signada de
lletra A, en dit nom ha renunciat en mà y poder
de dits molt il·lustres senyors deputats real y
ohidor ecclesiàstich lo dit offici de altre dels taulers del General de dita vila de Granollers en mà
y poder de ses senyories y en favor del magnífic
Macià Benet, ciutedà honrat de Barcelona, per
ésser altre dels officis antichs y que poden alienar-se. E los dits senyors deputat real y oÿdor
ecclesiàstic han respost que admetian la dita renunciació si y en quant per Capítols y actes de
Cort los és lícit y permès. Present jo, Joseph de
Sauleda, subrrogat en lo offici de escrivà major
y secretari del General de Catalunya, y presents
per testimonis mossèn Jaume Bausells, prevere,
Mariano Moragull, estudiant de la ciutat de
Vich, y Jaume Santmartí, de la vila de Sant Ipòlit, bisbat de Vich, de la família de dit senyor deputat real.

Poch després, a un quart y mitx per las tres, lo
sobredit don Miquel de Clariana, com a procurador predit, à renunciat lo dit offici en mà y poder del molt il·lustre senyor Miquel de Pallarès,
deputat militar, personalment trobat en las casas de sa pròpia habitació, situadas en la present
ciutat en lo carrer dels Banys, y en favor de dit
Macià Benet.
E lo dit senyor deputat ha feta la mateixa resposta que los sobredits molt il·lustres senyors
sos companys. Essent present per testimonis los
propdits Baucells y Calvet.
Divendres, a X. En aquest die per orde de ses senyories és baixat en la Llotja del mar de la present ciutat lo magnífic Erasme de Lana y Fontanet, racional del General, a effecte de fer
continuar lo encantar los arrendaments del General y Bolla per lo trienni 1686.
265v

Poch després, a tres quarts de las dos horas passat mitxdie, lo senyor don Miquel de Clariana,
constituhit personalment en la casa de la pròpia
habitació del molt il·lustre senyor don Pedro de
Chartellà y Desb[osc], de present oÿdor militar
del General de Catalunya, que és en la plaça de
Santa Ana de la present ciutat, dita la casa de
don Narcís de Escallar, en presència de dit senyor oÿdor militar en lo dit nom à renunciat lo
a. a continuació una procura transcrita a l’Apèndix 4, pàgs.
1720-1721.
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Dissapte, a XI. En aquest die me han ordenat ses
senyories a mi, escrivà major del General, cusís
en lo present dietari dos relacions del magnífic
racional del General y present casa de la Deputació; la una, acerca de aquells dos censals, lo un
de penció dos-cents vuytanta-un sou y tres diners, pagador als 21 de juliol, y lo altre de penció cent vint-y-sinch sous, pagador a vint-y-tres
de dit mes, que sortejà Francisco Senjust y
Pagès en la extracció de censals per ses senyories
feta al primer de desembre proppassat de 1685,
la qual és assí cusida, signada de número 1. La
altre, acerca de aquells dos censals, lo un de
penció sis-cents sous, pagador als sinch de
maig, y lo altre de penció cent vuytanta sous,
pagador a 30 de decembre, que sortejà dona
Eleonor de Agullana y Çabater en la dita extracció del primer de desembre 1685, la qual és assí
cusida, signada de número 8.
En aquest mateix die a la tarda se·s partit de la
present ciutat lo senyor deputat eclesiàstic. En
aquest mateix die són vinguts en la present casa
de la deputació y consistori de ses senyories dos
religiosos del real convent de Nostra Senyora de
la Mercè y han convidat a ses senyories de part
del pare prior y religiosos de dit convent per al
Te Deum laudamus que se havia de celebrar en
la iglésia de dit convent per la declaració del

[ 1686 ]

[ 1686 ]

màrtiri de sant Pere Armangol, cathalà religiós
de la Mercè, que se havie de celebrar lo die de
demà diumenge. E ses senyories han feta molta
estimació de la mercè los feye lo dit prior y convent y per medi del síndich del Generala // 266r
// los han enviat un recado dient que per certs
respectes no podien assistir a la celebració de dit
Te Deum laudamus.

ha jurat com havent fetas las degudas diligèncias
en sercar los actes de la original creació de a
hont devallan aquellas dos parts de censals de
preu, lo un, cent vuytanta lliuras y penció cent
vuytanta sous, que tots anys als 30 de decembre
rebia sobre lo General de Catalunya, y lo altre
de preu y propietat sis-centas lliuras y penció
sis-cents sous, que tot anys rebia als 5 de maig
sobre dit General, en los quals fou extreta en la
extracció de censals feta per ses senyories al primer de decembre 1685, no ha pogut trobar
aquells.

Dilluns, a XIII. En aquest die per orde de ses senyories és baixat en la Llotja del mar de la present ciutat lo magnífic Erasma de Lana y Fontanet, racional del General, a effecte de fer
continuar lo encantar los arrendaments per lo
trienni 1686.

En aquest mateix die lo senyor don Francisco
Sunyer, constituhit personalment en lo concistori de ses senyories, ha jurat com havent fetas
las diligèncias en sercar los actes de la original
creació de hont devallan las quatre parts de censal en lo qual fou extret en la extracció feta per
ses senyories al primer de decembre proppassat,
no ha pogut trobar aquells.

Dimars, a XIIII. En aquest die és tornat en la
present ciutat y consistori de ses senyories lo
molt il·lustre senyor deputat eclesiàstic.
Dimecres, a XV. En aquest die per orde de ses
senyories és baixat en la Llotja del mar de la present ciutat lo magnífic Erasma de Lana y Fontanet, racional del General, a effecte de fer continuar lo encantar // 266v // los arrendaments per
lo trienni 1686. En aquest mateix die ha fet relació lo síndich del General com se era conferit
ab lo senyor canseller per a instar la declaració
de la contrafacció contra los officials de la Capitania General, y dit senyor canseller ha respost
que procurarà mirar-se dit procés.

267v

Divendres, a XVII. En aquest die és baixat lo
molt il·lustre senyor oÿdor real en la casa del
General, y essent-se conferit ahont fa sa residència lo receptor del fraus del General, ha trobat
los fraus següents:
Primo, als 29 de maig fonch après per frau del
General de casa Joan Bandament, sastre, quatre
sombreros de color.
Ítem, a 16 de maig fonch après de la celda de fra
Jaume T., cuyner del monestir de Sant Agustí
de la present ciutat:
Primo, una pessa de estamenya blanca capycua.
Ítem, un tros de estamenya blanca de tir 6 canas, 3 palms.
Ítem, y finalment, altre tros de tir sis canes y tres
palms.
267r

En aquest mateix die és baixat a la Llotja del mar
per orde de ses senyories lo magnífic Erasme de
Lana y Fontanet, racional del General y present
casa de la Deputació, a effecte de fer continuar
lo encantar los arrendaments del drets del General y Bolla de Barcelona y demés que faltan
arrendar per lo trienni propvinent de 1686.
En aquest mateix die me han ordenat ses senyories a mi, escrivà major del General, cusís en lo
present dietari una relació del magnífic racional
del General y present casa de la Deputació acerca de aquells tres censals, lo un de penció trenta-sis sous y set, pagador als sinch de janer; altre
penció tres-cents y dotse sous, pagador a quatre
de febrer, y lo altre de penció dos-cents sous,
pagador a 26 de mars, que don Francisco Sunyer sortejà en la extracció de censals per ses senyories feta al primer de desembre proppassat,
la qual és assí cusida, siganda de lletra A.
Dimechres, a XXII. En aquest die per orde de ses
senyories és baixat lo magnífic racional del General y present casa de la Deputació a la Llotja
del mar de la present ciutat a effecte de fer continuar lo encantar los arrendaments del General
y Bolla de Barcelona y altres que no són arrendats per lo trienni 1686.

Dilluns, a XX. En aquest die, constituhit personalment en lo concistori de ses senyories lo reverend Joan Batista Maurici com a procurador
de la noble dona Eleonor de Agullana y Sabater, com de sa procura consta en poder de Jacinto Borràs, notari públic de Barcelona, a 16 de
setembre 1684, de la qual à fet ocular ostenció,

En aquest mateix die me han ordenat ses senyories a mi, escrivà major del General, cusís en lo
present dietari un paper de sa excel·lència ab
la còpia de un real despaig de sa magestat,
que Déu guarde, en quèa // 268r // havisa com
mossèn Colldelram, canonge de la Santa Iglésia

a. a continuació dues relacions transcrites a l’Apèndix 4,
pàgs. 1720-1722.

a. a continuació una relació i una carta amb un reial despatx transcrits a l’Apèndix 4, pàgs. 1722-1724.
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de Vich, ensaculat en un lloch de deputat eclesiàstic del Capítol de dita Santa Iglésia, à renunciat lo dit lloch de deputat eclesiàstic, perquè
ses senyories proposen altre subjecte de dit Capítol en son lloch, los quals papers són assí cusits, signats de lletras B y C.
Dilluns, a XXVII. En aquest die me han ordenat
ses senyories a mi, escrivà major del General,
cusís en lo present dietari una relació del magnífic racional // 268v // del General y present casa
de la Deputació acerca de aquell censal penció
sis-cents coranta sous, pagador al primer de
agost, que sortejà lo obtenint lo benefici sots invocació de sant Miquel en la iglésia parroquial
de Sant Miquel de la present ciutat fundat, en la
extracció de censals per ses senyories feta al primer de desembre proppassat, la qual és assí cusida, signada de lletra C.

molt il·lustres senyors jurats de la ciutat de Gerona, ab una relació al peu de aquella continguda dels magnífichs assessors ordinaris del General y present casa de la Deputació, y un vot fet
aserca lo contengut en la súplica de dits magnífichs assessors y doctors consulents aplicats
acerca de la insaculació del doctor Joseph Pont
y Llombart, ciutadà honrat de dita ciutat, en la
bolsa de deputat reial per la dita ciutat de Gerona, pretenent obstar-li a la dita insaculació lo no
tenir la qualitat quant fonch insaculat y en lo dia
present de habitant en dita ciutat de Gerona,
necessària y indispensable, la qual súplica, relatió i vot és assí cusida, signada de lletra A y del
thenor següent:
269v

En aquest mateix die, constituhit personalment
en lo consistori de ses senyories lo doctor Francisco Garrigó, prevere, obtenint lo benefici de
sant Miquel, de la present ciutat instituhit y
fundat, ha jurat en mà y poder de ses senyories
com havent fet las degudas diligèncias en sercar
los actes de la original creació dea a hont devalla
aquella part de censal de penció sis cents coranta sous que sortejà en la extracció de censals per
ses senyories feta en jornada del primer de desembre proppassat de 1685, no ha pogut trobar
los dits actes.
Dimars, a XXVIII. En aquest die és tornat en la
present casa y concistori de ses senyories lo molt
il·lustre senyor deputat eclesiàstic.
Dimecres, a XXVIIIIo. En aquest die, constituhit
personalment en lo concistorib // 269r // de ses
senyories lo prevere don Antell Fises, del orde
de la Cartuxa, com a prior substituhit del prevere don Bernardino Planes, prior del convent de
la Cartuxa y procurador general de dit convent,
com de la substitució consta en poder de Jacinto Borràs, notari públic de Barcelona, a 4 de juliol 1685, ha jurat en la forma acostumada com
havent fetas las degudas diligèncias en sercar los
dits actes de la original creació de aquella part
de censal pensió quatre-cents coranta sous que
al primer de agost rebia dit convent sobre dit
General, fou extret en la extracció feta per ses
senyories en lo primer de decembre proppassat,
no ha pogut trobar aquells. En aquest mateix
dia me han ordenat ses senyories a mi, escrivà
major del General, cusís en lo present dietari
una súplica los és estada presentada per part dels
a. de ... devalla interlineat al marge esquerre.
b. a continuació una relació transcrita a l’Apèndix 4, pàgs.
1725-1726.
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«Molta il·lustre senyor.
Per part de la ciutat de Gerona, y per medi de
son síndich, en dias passats se féu representació
a vostra senyoria com se troba insiculat lo doctor Joseph Pont y Llombart, ciutadà honrat de
Gerona, en la bolsa de deputat real per la vegaria de Gerona, y que encara que se trobàs axí insiculat, li obtava lo no tenir la qualitat en lo
temps de sa embursasió y en lo dia present, de
habitant en la ciutat de Gerona, necessària e indispensable per ésser los ciutadans honrats de
dita ciutat, vulgarment dits de mà major, insiculats, fills i néts de aquells, segons lo disposat en
lo capítol 18, Corts 1542. Ans bé, en dit temps
tenia, com vuy té, la habitació en la present ciutat y no en la de Gerona, y no sols la habitació,
però encara lo domicili. Y disposant com disposa dit capítol ab clàusula irritant sa observància,
se pot instar en qualsevol temps sense sufragar
al insiculat, sent las qualitats expressadas en dit
capítol lo estat en què se troba ascerca la insiculació, per dar providència dit capítol en la desembursació.
Fou vostra senyoria servit comètrer dita representació als magnífichs assessors y advocat fiscal, qui ohiren a dit doctor Llombart, y així mateix, los advocats de dita ciutat de Gerona. De
dita conferència se comprengué, per estar part
que la matèria se inclinava reduhir-la a tela de
judici. Y volent practicar lo modo, se consideran
molts perjudicis a la dita ciutat, a la observància
de dit capítol 18 y al estat present, tant per lo
que se tracta com també per lo ritu o modo ab
què se ha de terminar, per moltes rahons que
deduhiran:
Lo primer, és que la ciutat de Gerona pateix lo
perjudici // 270r // de que los ciutadans honrats
habitants en aquella són de inferior condició
a. l’original d’aquest document apareix cusit intercalat entre
els folis 268v i 269r del dietari.

[ 1686 ]
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que no los no habitants, y que suportant aquells
los càrrechs y treballs de sa universitat, no és
conforme a rahó hagen de lograr estos lo premi
que en dita insiculació provida previngue la sort
per afavorir als ciutadans habitants.
La segona, que si la habitació se podia suplir per
filiació, demanaria que los bastàs la qualitat de
fills y néts sens habitació actual, porian sens
molta difficultat tenir tots los llochs fills y néts
no habitants y restar los ciutadans qui actualment habitan en dita ciutat sens lograr lo ésser
insiculats, dany prou considerable y destructiu
del disposat en dit capítol 18.
La tercera, en quant al disposat al dit capítol de
Cort, per observància se considera lo quant selozos són los capítols de Cort disposant acerca de
las insiculacions y inbursacions y qualitat de
aquellas, per ésser lo més preciós y que té la mira
al primer mòbil de la Generalitat, mereixent que
la observància no puga restar leziada per error y
inadvertència ni altrament, com ho insinuan
aquellas paraulas de dit capítol de Cort, ibi:
«Ans si altres en ensecularen per ignorància, o
altrament, si an bagueries per no ensaculats, i n·i
agen posar altres de la condició en lo present capítol mencionada», etcètera. Las quals paraulas
declaran la importància de la observància portant en si la recomendació de la brevedat.
270v

La quarta, en quant al estat present ha reduhir
la matèria a tela judicial apar és frustrar lo intent
de la ciutat y disposició de dit capítol de Cort,
perquè en lo judicial se consideran dos parts: la
una és la haveriguació de la conexensa que pot
caber en la facultat del qui declara; la altra és
forma y ritu que·s deu observar en la declaració.
En quant a la primera part, segons la subjecta
matèria és innegable que lo entrar en la conexensa directa o indirecta de un insiculat per sa
magestat, que Déu guarde, és posar la mà lo inferior en lo que ha obrat y fet lo superior, lo que
té algun reparo, segons los tèrmens de justícia.
En orde la segona, que té respecte a la forma y
modo de prosehir, se ponderan diferents medis:
Lo primer, és que cometent-se a judici, encara
que fos de compareant partes, que és lo propi en
matèria de insaculacions, se dilataria la matèria
concorrent dit doctor Llombart en la extracció
de pròxim fahedora, perquè semblants judicis
duran anys, com ensenya la experiència. Y axí,
havent de concórrer dit doctor Llombart aprés
de haver-se feta la manifestació de la falta de la
qualitat contenguda en lo capítol de Cort, donaria més dret a dit doctor Llombart, y per esta
extracció restaria frustrat lo intent de la ciutat.
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Lo segon medi, és perquè dit doctor Llombart
se troba insiculat a diputat y oÿdor real per dita
vegueria de Gerona, i així, o se dexa en dits dos
llochs, o no. Si vostra senyoria lo tollera o dissimula en dits llochs, es patent lo inconvenient. Si
proposa subjectes en lo lloch de oÿdor, donantlo per vacant, à de dir «lo dona per tal per la
munta a deputat», lo que // 271r // fóra declarar
que dit doctor Llombart resta insiculat a deputat, redicant-li totas qualitats de dit capítol de
Cort, y per lo medi mateix que vostra senyoria
escusaria determinar-lo, ho vindria a resòldrer
per indirecte, ab què·s veu que de una manera y
altre és inconvenient lo no pèndrer-se resolució
quant antes en la matèria.
Lo tercer medi, és que com en la extracció fahedora, segons lo disposat per capítols de Cort, sia
forçós que las bolsas sian plenas sens vacar lloch,
tindria dit doctor Llombart, a no pèndrer resolució cert, lo concórrer per no dar lo temps més
lloch, y concorrent en esta estracció, auria de
aguardar la ciutat de Gerona cerca de sis anys
per altra extracció, y aquells subjectes que tenen
las qualitats, resultarian sense consuleo de poder entrar en un lloch que ocupa altre que no té
las qualitats de dit capítol de Cort.
Per las quals rahons y motius, suplica lo dit síndic de la ciutat de Gerona sia de servei de vostra
senyoria lo comètrer lo present fet a la sala de
judicis, si sols apareixent a vostra senyoria comètrer als magnífichs assessors perquè oydas las
parts, extrajudicialment fessen després relació a
vostra senyoria perquè a vista de ella, puga vostra senyoria resòldrer lo fahedor y conseguir la
ciutat de Gerona lo consuelo que espera de vostra senyoria. Officio, et cetera. Altissimus, et cetera. Guell, advocatus civitatis, et cetera. Hieronimus de Ferrer, consulens.
Oblata XXVII may MDCLXXXVI. Et domini deputati intervenientibus dominis auditoribus // 271v
// computorum comisserunt predicta magnificis
assessoribus Generalis Cathalonie qui super suplicatis relationem in scriptis faciant. Josephus Sauleda, scriba major Generalis Cathalonie subrrogatus.»
«Vistaa la retroscrita suplicació presentada a
vostra senyoria per lo síndich de la ciutat de Gerona, en la qual demana que sie desensiculat de
la bolsa de deputats reals lo doctor Joseph Pons
y Llombart, ciutedà honrat de dita ciutat, ab
motiu que en lo temps de la insiculació no tenia
dit Llombart los requisits que eran menester segons lo capítol 18, Corts 1542. Vist dit capítol
a. l’original d’aquest document apareix cusit intercalat entre
els folis 268v i 269r del dietari.

de Cort; vist axí mateix altre capítol 85 de las
Corts 1599; vist lo vot dels magnífics assesors i
consulens aplicats fet sobre dita matèria a 28 del
corrent mes de maig; vista la comissió als infrascrits assessors per a què resolució fessen; vist tot
lo demés que se havia de vèurer concernet a la
subjecta matèria.

la habilitació coneixent dels dubtes y dificultats
que poden ocórrer ab los subjectes que hauran
de concórrer. Per ço, són del vot i parer que lo
molt il·lustre consistori pot i deu remètrer las
parts y la pretenció del síndich al referent judici
de la habilitació. Y així ho senten. En Barcelona,
als 28 de maig 1686. De Sayol, assessor. De Valda, consulens. Lampillas, fisci Generalis Cathalonie advocatus. Areny, assessor subrrogatus. Delfau, consulens.»

Attès y considerant que la cort per la millor expedició de las extraccions de deputats y oÿdors y
haveriguació de las qualitats y requisits són menester segons capítols de Cort, y occórrer als inconvenients que fossen per las insiculacions antecedens podien offrir-se ab dit capítol 85,
Corts 1599 y altres, lo consistori de habilitadors
per a que fessen la habilitació coneixent dels
duptes y dificultats poden occórrer en los subjectes que auran de concórrer.

En aquest mateix dia me han ordenat ses senyories a mi, escrivà major del General, cusís en lo
present dietari un paper de sa excel·lència amb
un real despaig de sa magestat, que Déu guarde, en què havisa que don Fèlix de Marimon,
insiculat en un lloch de procurador fiscal de la
visita, per a què ses senyories proposen altre
subjecte de dit capítol en son lloch. Los quals
papers són assí cusits, signats de lletras D, E.

Per ço, fan relació a vostra senyoria que pot y
deu remètrer las parts y la pretensió al judici de
la habilitació. Axí ho //272r // sentan. En Barcelona, als 29 de maig 1688. De Sayol, assessor.
Areny, assessor subrrogatus.»
«Ena lo fet consultat per lo moly il·lustre consistori dels senyors deputats i oïdors de comptes
del present principat de Cathalunya als magnífics assessors, advocat fiscal y consulents aplicats
en y sobre lo que se ha de obrar a vista de la suplicació donada per lo síndich de la ciutat de
Gerona als 27 del corrent mes y any, en la qual
se demana que lo doctor Joseph Pont y Llombart sie desenseculat del lloch de deputat real en
què se troba insiculat com a ciutadà honrat de
dita ciutat, ab motiu que no tenia ni à tingut sa
principal habitació en la mateixa ciutat de Gerona ni en sa vegueria, com se deurà tenir-la segons lo capítol 18, Corts any 1542. Y que la resolució del present fet se expedís per lo medi del
compareant partes.
Vista la deliberació feta per lo molt il·lustre consistori dit dia; vista la dita suplicació y lo decret
al peu de aquella fet per lo molt il·lustre consistori; vist lo capítol 18, Corts 1542, y també lo
capítol 85, Corts 1599; y vist tot lo demés que
se havia de vèurer; y oïdas las parts interassadas,
ço és, de dit síndich y doctor Llombart. Attès i
considerant que la cort per la millor expedició
de las extraccions de deputats y oïdors y averiguació de las qualitats y requisits que són menester segons capítols de Cort y ocórrer als inconvenients que forçan per las insiculacions
antecedents podien offerir-se, destina ab lo capítol // 272v // vuytanta-sinch, Corts 1599 y altres lo consistori de habilitadors per a què fassen

En aquest die per ordre de ses senyories és baixat en la Llotja del mar lo magnífich racional del
General de la present casa de la Diputació a effecte de fer continuar los arrendaments del General, Bolla de Barcelona y altres que no són
arrendats per lo trienni 1686. En aquest mateix
die me han ordenat ses senyories a mi, escrivà
major del General, cusís en lo present dietari
una relació del magnífich racional acerca la haveriguació de aquell censal pensió quatre-cents
coranta sous pagador al primer de agost que
sortejà lo reverend prior y convent de Montalegre en la extracció de censals per ses senyories
feta en lo primer de desembre proppassat, la
qual relació és así cussida, signada de lletra Fa.
273r

Divendres, a XXXI. En aquest dia per medi del
síndich del General han enviat ses senyories los
memorials y proposicions de subjectes dels
llochs vacants de deputats y oÿdors y officis de
la present casa de la Deputació al excel·lentíssim
senyor lloctinent i capità general de sa magestat,
Déu lo guarde, en lo present Principat, los quals
memorials són así cusits, signats de números 1
et 2.

Dissapte, al primer de juny
MDCLXXXVI.
273v

a. l’original d’aquest document apareix cusit intercalat entre
els folis 268v i 269r del dietari.
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Dijous, a VI. En aquest die, constituhit personalment en lo consistori de ses senyories lo doctor
en medicina Jacintho Andreu, à fet relació a ses
senyories mitjençant jurament com la malaltia
de Joseph Blanch, altre dels veguers del consistori de ses senyories, persevera; per rahó de (la)
qual, està impossibilitat de servir lo dit offici.
a. a continuació una relació, un reial despatx i dos memorials
transcrits a l’Apèndix 4, pàgs. 1726-1729.

[ 1686 ]

[ 1686 ]

Divendres, a VII. En aquest die, constituhit personalment en los consistori de ses senyories lo
doctor en medicina Gabriel Coll, ha fet relació
mitjençant jurament de com la malaltia que pateix Joan Argila, escrivà major del General, de
què té fetas altres relacions, persevera y vuy se
troba en estat de pitjor qualitat; per lo que està
impossibilitat de acudir a la servitut de dit offici
de escrivà major del General. En aquest mateix
dia, constituhit personalment en lo consistori
de ses senyories lo doctor en medicina Jaume
Pujades, mitjençant jurament ha fet relació de
com la malaltia y indisposició que pateix // 274r
// Joseph Ferrer, notari, scrivent ordinari de la
Escrivania Major de la present casa, de què té
fetas altres relacions, persevera; per lo que està
impossibilitat de poder acudir a la servitut de dit
son offici de scriven ordinari. En aquest mateix
die ha fet relació lo síndich del General com de
orde de ses senyories se era conferit ab lo il·lustre canseller per tractar la contrafacció contra
los de la Capitania General, y dit senyor ha respost que ja o miraria. En aquest mateix die són
baixats ses senyories consistorialment en la
Llotja del mar de la present ciutat a effecte de
fer continuar los arrendaments dels drets del
General y Bolla de Barcelona y altres que no són
arrendats.
Dissapte, a VIII. En aquest dia, constituhit personalment en lo consistori de ses senyories lo
doctor en medicina Agustí Fatjó, ha fet relació a
ses senyories mitjençant jurament com la malaltia de Joseph Quintana, exactor del General, ha
continuat de tal manera que li ha impedit lo
exercici de dit son offici. En aquest mateix die,
constituhit personalment en lo consistori de ses
senyories Barthomeu Roig, notari, com a altre
dels obrers de la parroquial iglésia de Sant Miquel Archàngel, de la present ciutat, ha jurat
que havent fetas las diligèncias en sercar // 274v
// los actes de la original creació de ahont devalla aquella part del censal de quantitat de trenta
lliuras, en què foren estats extrets dits obrers en
la extracció de censals feta per los antecessors de
ses senyories en lo primer de juliol 1685, y no
ha pogut trobar aquells. En aquest mateix die,
constituhit personalment en lo consistori de ses
senyories lo doctor en medicina Joseph Bas, ha
fet reació de com la indisposició del doctor Fernando Bofill, tenint lo offici de ajudant tercer
de la Escrivania Major, continua de manera que
li impedeix lo exercici de dit son offici.

ria mirar-se lo procés. En aquest mateix die són
baixats ses senyories consistorialment a la Llotja
del mar de la present ciutat a effecte de fer continuar los arrendaments dels drets del General y
Bolla de Barcelona y altres drets que no són
arrendats. // 275r // En aquest mateix sie ses senyories consistorialment ab verguers ab massas,
acompanyats dels magnífichs assessors, advocat
fiscal y altres officials de la present casa de la Deputació, anant ab cotxes, se són conferits en la
Llotja del mar de la present ciutat a effecte de
arrendar los drets del General, Bolla de Barcelona y altres drets que no són arrendats. En aquest
mateix dia, absent los deputats reals, a las sinch
horas de la tarda se són juntats ses senyories en
la present casa de la Deputació a effecte de fer
extracció del offici de donador de ploms, vacant
per mort del doctor en medicina Francisco Boneu, la qual és estada feta en la sala dels Reys,
aquella ab assistència dels magnífics assessors y
advocat fiscal y los demés officials dehuen assistir en semblants extraccions, y en presència de
moltas altres personas que asistien en la dita
sala. És estada feta la dita extracció ab la mateixa
serimònia ab què·s fa la de deputats y oÿdors,
acceptat que no·i ha altres testimonis més dels
que se troban casualment presents, y és estat extret en dit offici de donador de ploms mossèn
Francisco Puigdesalit y Malla, al qual és estada
posada exepció per lo magnífic racional de la
present casa dient non potest quia est debitor virtute sententie visite triennii 1665, super querelis
numererum 34-12-30 et 33 et etiam virtute deliberationis admodum illustrissimus dominorum
deputatorum presentis et currentes triennii facte
die duodecima septembris anni preteriti millessimi sexcentesimi octuagessimi quarti.
275v

Dilluns, a X. En aquest dia ha fet relació lo síndich del General com se era conferit ab lo senyor canseller a effecte de instar la declaració de
la contrafacció general del tribunal de la Capitania General que molt poch temps ha que se insta, y dit senyor canseller ha respost que procura810

Dimars, a XI. En aquest die ha fet relació lo síndich del General de com se era conferit ab lo senyor canseller de instar la contrafacció de la Capitania General, y ha respost que procuraria
mirar-se lo procés. En aquest dia per ordre de
ses senyories lo magnífich racional del General y
present casa de la Diputació és baixat a la Llotja
del mar de la present ciutat a effecte de fer encantar y subhastar los arrendaments dels drets
del General, Bolla de Barcelona i demés que no
són arrendats. En aquest mateix die me han ordenat ses senyories a mi, escrivà major del General, cusís y continuàs en lo present dietari dos
papers de resposta a la deliberació per ses senyories presa en jornada de vuyt del corrent, la qual
fonch intimada als deu de dit mes, dels magnífics racional del General y present casa de la Deputació y lo doctor Diego Martines, ajudant
primer de la Escrivania Major, los quals papers
són signats de números 1 et 2, y del thenor següent:

«Molta il·lustre senyor.
Obtempeant Erasme de Lana y Fontanet, donzell, racional de la present casa, a una deliberació per vostra senyoria presa als 8 del corrent de
juny 1686, y a dit de Lana intimada als 10 de dit
mes y any, ab la qual se serveix // 276r // vostra
senyoria ordenar a dit de Lana que dins de un
mes comptador del die de la notificació de dita
deliberació en havant, fassa la haveriguació si los
subjectes an possehit los censals que condonaren las pensions en la extracció per ses senyories
fe(ta) al primer del mes de decembre proppassat
de 1685, són debitors al General y demés contingut en dita deliberació, a la qual se ha relació;
ha vostra senyoria representa y diu li pesa molt
no poder servir a vostra senyoria posant en execució lo que per vostra senyoria se li ordenave
per diferents rahons.
La primera, perquè fins vuy a dit racional no se
li ha entregat lo memorial de ningun de dits
subjectes han possehit dits censals condonats.
La segona, perquè de present està fent la haveriguació dels atres censals no condonats que sortejaren en dita extracció, en la qual haveriguació
forçosament ha de emplear molt temps per ésser lo número de dits censals no condonats 124
y, per consegüent, los subjectes ha(n) possehit
aquells innumerables. Y, en tot cas, deuria vostra senyoria servir-se deliberar ordenant a dit racional suspengués la haveriguació de dits censals no condonats per evitar a dit racional las
ocasions de empenyo se li podrian offerir ab los
subjectes acrehedors de dits censals no condonats.
Y la última, perquè com vostra senyoria se servirà considerar, dins breu temps se troba vostra
senyoria sobre la extracció de nous senyors deputats y oÿdors, y antes de ella, deu dit racional
fer la dita averiguació de si tots los subjectes insiculats en deputats se troban ésser debitors o
no, y com dits insiculats sien en número de més
de sinch-cents, se necessita de moltas horas y
dias. Per tot lo qual, se troba impossibilitat dit
racional de poder servir a vostra senyoria dins lo
temps se li profigura, offerint a vostra senyoria
posar // 276v // en exequció dita haveriguació,
aparexent a vostra senyoria lo suspèndrer la haveriguació de dits censals no condonats, en trobar-se ab còmoda ocasió segons li donaran lloch
las precissas obligacions de son offici. Suplicant
a vostra senyoria sie servit tenir a bé la ocasió de
la dilació en posar en execució lo orde de vostra
senyoria de present, y, axí mateix, vostra senyoa. l’original d’aquest document apareix cusit intercalat entre
els folis 275v i 276r del dietari.
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ria sie servit ordenar al escribà major de la present casa continue la present en lo dietari del
corrent trienni perquè en tot temps consta no
haver dit racional per omisió y negligència sua,
faltat al compliment del gust i orde de vostra senyoria, que o tindrà a singular mercè de la mà
de vostra senyoria. Erasma de Lana y Fontanet,
racional.»
«Molta il·lustre senyor.
Obtemperant lo doctor Diego Martines y de
Folcràs, ajudant primer de la Escrivania Major
de la present casa, una deliberació per vostra senyoria als 8 del present mes de juny 1686 a dit
Diego Martines intimada als 10 de dit mes y
any, ab la qual se serveix vostra senyoria ordenar
a dit Martines que dins de un mes comptador
del die de la notificació de dita deliberació en
havant, fasse las successions dels subjectes an
possehit los censals que condonaren las pensions en la extracció per vostra senyoria feta lo
primer del mes de desembre proppassat de
1686 y demés contengut en dita deliberació a la
qual se ha relació; a vostra senyoria representa y
diu no poder // 277r // servir a vostra senyoria
posant en execució lo que vostra senyoria se li
ordena per differents rahons.
La primera, representa a vostra senyoria com
per rahó de dit offici té pressas més de mil y
sinch-centas àpocas, las quals se havian de despachar antes se acabàs lo trienni de vostra senyoria, y no despachant aquellas, seria gran
dany dels acrehedors censalistas de dit General,
perquè se haurian de tornar a pèndrer y modar
los noms dels que succehiran a vostra senyoria,
per haver de posar en ellas los noms dels que
succheiran a vostra senyoria, y per acabar las ditas àpocas en tant curt termini, à de menester
tot lo temps del present trienni, y serà affectible
ajen de quedar àpocas sens despatxar per haver
de estar ocupat en las extraccions, membranas,
insaculacions i demés ocupacions se li offeriran
per rahó de son offici per dit temps. Y també
haurà de cessar en fer las successions dels censals
no condonats per ferb dit treball. Y encara que
lo pèndrer àpocas y dispedir aquellas cessàs, ordenant a vostra senyoria manàn no proseguís en
fer las successions dels censals no condonats, no
tindrie temps dit doctor Martines en lo breu
temps de un mes donat per vostra senyoria per
despedir las successions dels censals condonats,
per ser molt llargues y haver-n·i de extrets vinty-tres, y dites successions necessitan de més
llarch termini que lo donat per vostra senyoria.
a. l’original d’aquest document apareix cusit intercalat entre
els folis 275v i 276r del dietari.
b. a continuació cinc paraules ratllades.

[ 1686 ]

[ 1686 ]

Per lo qual, se troba dit ajudant primer impossibilitat de poder servir a vostra senyoria dins lo
temps se li prefigura, offerint a vostra senyoria
despatxar ditas àpochas per rahó de dit son //
276v // offici, aparexent a bé a vostra senyoria
sospèndrer las successions dels censals condonats, fins trobar-se ab còmoda ocasió segons li
donaran lloch las previstas obligacions de dit
son offici. Suplicant a vostra senyoria sie servit
tenir a bé la dilació en posar en execució lo orde
de vostra senyoria la present, y, axí mateix, sie
vostra senyoria servit ordenar al escrivà major de
la present casa continue la present en lo dietari
del corrent trienni per a què en tot temps conste no haver dit ajudant primer per ommissió y
neglicència sua, faltat al cumpliment del gust y
orde de vostra senyoria, que ho tindrà a singular
mercè de la mà de vostra senyoria. Altissimus, et
cetera. Doctor Diego Martínez de Folcràs.»
En aquest mateix die ha fet relació lo síndich del
General com se és conferit ab lo senyor canseller
a instar-li la contrafacció de la Capitania General, y ha respost dit conseller que procuraria
despatxar-o.
Divendres, a XIIII. En aquest die Joseph Iglésias,
corredor públic y jurat ministre del General, ha
fet relació a ses senyories com havent més de un
mes que va encantant per los llochs sòlits y //
278r // acostumats de la present ciutat los sinchcents tomos del llibre intitulat «Primera part de
designis criminals», de don Miquel de Calderó,
no ha trobada major dita per dits 500 tomos
que la de 400 lliures. En aquest mateix die ha
fet relació lo síndich del General com se és conferit ab lo senyor canseller a effecte de instar la
declaració de la contrafacció de la Capitania General, y à respost que procuraria despatxar-o.
Dimars, a XVIII. En aquest die me han ordenat
ses senyories a mi, escrivà major del General,
cusís en lo present dietari una requesta presentada al magnífich advocat fiscal del General, lo
acte de la qual és assía // 278v // cusit o signat de
número 3 y del thenor següent:
«Noverintb universi quod anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo octuagesimo sexto,
die vero martis decima octava junii hora undecima ante meridiem eiusdem anni intitulata,
presente et ad hec vocato atque requisito Josepho Sauleda, secretario et scriba majori Generalis
principatus Catalonie subrrogatus, et presentibus
etiam magnificis Josepho Costa et Francisco Alos,
a. a continuació una intstrucció i una procura transcrites a
l’Apèndix 4, pàgs. 1729-1730.
b. l’original d’aquest document apareix cusit intercalat entre
els folis 278v i 279r del dietari.
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utriusque juris doctoribus, pro testibus ad premissa voccatis specialiter et assumptis, Jacobus Pasqual, mercator fransigena civitatis Marcilia, uti
procurator Emanuelis Beaumont, notarius fransigena, ut de procurationem constat instrumento
recepto penes Franciscum Llauder, civem honoratum regiaque auctoritate notarius publicus Barchinone, die vigessima tertia mensis octobris anni
millesimi sexcentesimi octuagesimi quinti, constitutus personaliter coram et ante presentiam Josephi Brossa, procuratoris fiscalis Generalis Cathalonie subrrogati, personaliter reperti in presenti
domo Deputationis dicto Generalis, qui dicto nomine eidem obtulit et presentavit et seu per me,
dictum scribam majorem, obtulere et presentare
quamdam in scriptis papireis requisitionis scedulam thenoris sequentis: «Instrucció del que han
de articular», et cetera. Inseratur copia cuyus eidem tradidit et liberavit quam accepit et penes se
retinuit. Quaquidem papiri requisitionis scedula
sicut predicitur oblata illico dictus Josephus Brossa
verbo respondendo dixit: «Que sempre y quant se
li donaran los noms de las personas han de testificar que los officials de la col·lecta de Tarragona
feren haprehenció de sinch-centas doblas y siscents reals de vuyt en la tartana de què·s tracta y
se repartiren // 279r // e detingueren aquells, a
vista dels materials li subministraren dits testimonis ministradors, se disposara en instar-se articular sobre dita matèria» de quibus ita per actis,
dictis, gestis atque secutis illico dictus Jacobus Pasqual dicto nomine petiit et requisivit fieri et tradi,
unum et plura, publicum seu publica consimilia
instrumenta per me, dictum et infrascriptum
scriba majorem, et presentibus etiam testibus supradictis specialiter et assumptis pro ut superius
continetur.
Postea, autem dicto die et quasi incontinenti presente et ad hec vocato atque requisito domino Josepho Sauleda, secretario et scriba majore supramemorato, et presentibus etiam dicto magnifico
Francisco Alos et Joannes Ribas, notarius publicus Barchinone, presentibus ad premissa vocatis
specialiter et assumptis, dictus Jacobus Pasqual,
mercatore francigena, dicto nomine constitutus
personaliter coram et ante presentiam magnifici
Raphaelo Lampillas, advocati fiscalis dicti Generalis et presentis domus Deputationis, personaliter reperti in presentis domu Deputationis, qui
dicto nomine obtulit et presentavit et seu per me
dictum scribam majorem obtulere et presentare
publice petiit et requissivit quandam in scriptis
papiri requisitionis sedulam thenoris sequentis:
«Instrucció del que han de articular», et cetera.
Inseratur. Referint-se a la scriptura presentada
al prior fiscal dalt insertada per contenir una
mateixa còpia, cuius eidem dedit et liberavit
quam accepit et penes se retenuhit. Quaquidem
papiri requisitionis sedula sichut predicitur obla-

ta illico magnificus // 279v // doctor Rapael
Lampillas, presente me Josepho Sauleda, scriba
majoris supra memorato, et presentibus etiam
magnificis doctoribus Joanne Ximenez et Quintana et Josepho Orlau, presentibus ad premissa
vocatis specialiter et assumptis, verbo respondendo
dixit: «Que sempre y quant se li donaran los
noms de las personas han de testificar que los
officials de la col·lecta de Tarragona feren aprehenció de sinch-centas doblas y sis-cents reals
de vuyt en la tartana de què és tracta y se repertiren y se retingueren aquells a vista dels materials li subministraren dits testimonis entregadors, se disposarà en articular sobre dita
matèria, perquè no apar just que no podent-se
instruhir primer dels testimonis, se empenya
publicament crehent de llargues de cinistras notícias lo procurador fiscal a informar persona alguna en matèria tant censible, per lo que se proteste al procurador y principal que sots los
voluntaris gastos se ocasionaran a la Generalitat
per rahó dels sobradits, vindran a gastos dels no
ferits y se recuperaran de qui sien de aquells encontinent y altrament, ab reserva de tots los
drets fiscals. Requirint a mi, dit escrivà major,
no done còpia de la sobredita requesta sens inserta de la present resposta.»De quibus ita per
actis, dictis, gestis et secutis illico dictus Jacobus
Pasqual dicto nomine petiit et requisivit fieri et
tradi, unum et plura, // 280r // publicum et publica consimilia instrumenta per me, dictum
scribam majorem. Que fuerunt acta Barchinone,
sub anno, die, mense, loco presentis, presente me
dicto scriba majore et presentibus etiam testibus
supradictis ad premissa vocatis specialiter et assumptis pro ut superius continetur.»
Dimechres, a XVIIIIo. En aquest mateix die són
baixats ses senyories concistorialment en la
Llotja del mar de la present ciutat a effecte de
arrendar los drets del General de tot lo Principat y Bolla de Barcelona y altres que no·s troban
arrendats per lo trienni que comensa en lo primer die del mes de juliol primer vinent. En
quant y volent facilitar lo arrendament de dit
dret del General, trobant-se dita de vint mil lliuras per quiscun any, donat orde als corredors
que publicassen que qui se posarie en dita de
vint-y-sinch mil lliuras li donarien sinch-centes
lliuras de axaus, y havent fet relació Joseph Iglésias, corredor públich y jurat ministre del General, que no havia trobat qui volgués pèndrer la
dita, li han ordenat que publicàs que qui vulgués posar-se en dita de ditas vint-y-sinch mília
lliures, li donarien vuyt-centes lliuras de axaus.
Y havent fet relació lo dit Iglésias que no trobave qui volgués pèndrer la dita, li han manat publicàs y offerís mil lliuras de axaus a qui volgués
posar-se en dita de ditas 25.000 lliures per quiscun any. Y havent fet relació lo dit Iglésias que
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no·y havie persona alguna que volgués //280v //
acceptar la dita, an manat a dit Iglésias publicàs
que qui se posarie en dita per lo dit arrendament de vint-y-quatre mília lliuras per quiscun
any, li donarien dos -centas lliuras de axaus. Y
com no se haja trobat qui volgués posar-se en
dita de ditas 24.000 lliuras, segons relació per
dit corredor feta, li an manat porrogàs per al divendras primervinent.
En aquest dia ha fet relació lo síndich del General com se era conferit ab lo senyor canseller a
effecte de solicitar la contrafacció contra la Capitania General, y à respost que procuraria despatxar-o.
Divendres, a XXI. En aquest die és baixat lo molt
il·lustre senyor oÿdor real en la casa del General
y se és conferit en lo aposiento del receptor dels
fraus, y se són trobats los fraus següents:
Primo, als 8 de juny fonch segrestat a pena de
mil lliuras de casa Joseph Gou, parayre, un drap
24, color.
Ítem, dit die fonch après de casa Victòria Bovera 4 pesas sarge de Roma a color.
Ítem, dit die fonch après de casa Maria Marin
un manto.
Ítem, a 12 de juny de Casa Anthoni // 281r //
Soler, sastre, una cana, tres palms, escot negra.
En aquest mateix die són baixats en la Llotja de
mar de la present ciutat anant ab cotxes a effecte de arrendar los drets del General, Bolla de
Barcelona y altres que no són arrendats. Y no
obstant que han manat publicar que qui se posarie en dita de 24.000 lliures per quiscun any
en lo arrendament de dits drets del General, se
li donarien tres-centas lliuras de axaus, no ha
trobat qui prengués la dita. En aquest dia ha fet
relació lo síndich del General com se era conferit ab lo senyor canseller a effecte de instar-li la
declaració de la contrafacció de la Capitania General, y ha respost que procuraria declarar-o.
Dissapte, a XXII. En aquest die, constituhit personalment en lo consistori de ses senyories lo
doctor en medicina Francesc Solà, mitjansant
jurament ha fet relació com la malatia de Romualdo Escapa y Guitart, receptor de la Bolla,
continua de tal manera que li impedeix lo exercici de dit son offici. En aquest mateix die per
medi del síndich del General han enviat ses senyories al excel·lentíssim senyor lloctinent y capità general de sa magestat las proposicions de
subjectes per al offici de altres dels taulers de la
vila de Puigcerdà y per al offici de altre de las
guardas ordinàrias del General de la ciutat de
Tortosa, que vuy se troban vacants, per ésser altre dels officis compresos en la real // 281v // re-
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serva. Còpia de las quals proposicions són assí
cusidas, signadas de números 1, 2, 3 y 4.
Dimecres, a XXVI. En aquest mateix die són baixats ses senyories consistorialment ab cotxes en
la Llotja del mar de la present ciutat a effecte de
arrendar los drets del General, Bolla de Barcelona y altres que no són arrendats. Y han fet publicar que qui se posarie en dita de vint-y-quatre
mília lliuras per quiscun any en lo dret del General li donariena // 282r // sinch-centes lliuras
de axaus. Després an fet publicar que qui se posarie en dita de ditas 24.000 lliuras, li donarian
mil lliuras de axaus, y després han fet publicar
que qui se posaria en dita de ditas 24.000 lliuras
per dita dita, li donarien mil y tres-centas lliuras
de axaus. Y havent fet relació Joseph Iglésias,
corredor públich y jurat ministre del General,
que no havia trobat qui volgués acceptar ni pèndrer la dita, li han ordenat ses senyories que publicàs que qui se posaria en dita de vint-y-tres
mília lliuras per quiscun any en lo dit dret del
General, li donaran dos-centas lliuras de axaus,
la qual ditab és estada acceptada, segons relació
ha fet lo dit Iglésias a ses senyories. Y després,
han ordenat ses senyories a dit Iglésias publicàs
que qui se posarie en dita de vint-y-tres mil quatre-centas, acceptarien la dita a mitjas ditas, y no
havent trobat qui volgués pèndrer la dita, han
manat porrogar per las quatre de la tarda.
Dijous, a XXVII. En aquest die a la tarda són baixats ses senyories consistorialment anant ab cotxes en la casa del General de la present ciutat a
effecte de arrendar los drets del General, Bolla
de Barcelona y demés que no són arrendats, y
no havent-se acceptada la dita dels drets del General, an porrogat per a demà divendres al matí.
Divendres, a XXVIII. En aquest die, matí i tarde
són baixats ses senyories al matí // 282v // a la
Llotja del mar, a la tarde a la casa del General de la
present ciutat, consistorialment anant ab cotxes
per al effecte del die de aïr, y an fet arrendament
dels drets del General a Anton Çabater, adroguer
de Solsona, habitant en la present ciutat, com a
més donant en lo encant públich, segons relació
a ses senyories feta per Joseph Iglésias, corredor
públich y jurat ministre del General, per preu de
vint-y-quatre mília y sis-centas lliures, ab sis-centas lliuras de axaus per una vegada tant solament.
Avent offert altres 400 lliures de axaus, an anat
encantant lo dit arrendament a Francesch Clavera, corredor de orella; ço es, 200 per ésser-se posat en dita de 23.000 lliures y altres 200 per ésserse posat en dit die de 24.000 lliures.
a. a continuació quatre memorials trasncrits a l’Apèndix 4,
pàgs. 1730-1731.
b. a continuació repetit la qual dita.
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Diumenge, a XXX. En aquest die a la tarde ses
senyories, consistorialment ab veguers ab massas altas, anat a peu, acompanyats dels magnífics
assessors, advocat fiscal y demés officials, així de
la present casa com los de la casa del General,
són baixats a la dita casa del General a las sis horas de la tarde y, després de haver fet encantar la
Bolla de Barcelona y demés drets que faltan
arrendar, entre las vuyt y nou horas de la nit,
que és la hora vulgarment dita de ca y llops, à
tret de mà dels arrendataris avís dels drets del
General que havien acabat lo trienni de son //
283r // arrendament, y posant en mà de Anthoni
Çabater, adroguer de Solsona, habitant en la
present ciutat, arrendatari de dits drets per lo
trienni que comensarà lo die de demà al primer
de juliol en avant, los encunys y demés cosas
convenits per la administració de dits drets, és a
saber:
Primo, un encunyament pich de telas.
Ítem, altre encuny anomenat cap de moro.
Ítem, altre encuny anomenat pich de mitjas.
Ítem, altre encuny per galons de plata fetas en
Barcelona.
Ítem, altre encuny per galons y puntas de plata
fetas en Barcelona.
Ítem, una enclusa per desota de dit pich.
Éssent presents per testimonis Francesch Païssa
y Jacinto Morató, verguers del consistori de ses
senyories.

Dilluns, al primer de juiol MDCLXXXVI.
En aquest die són baixats ses senyories consistorialment ab verguers ab las massas, anant ab cotxes, en la Llotja del mar de la present ciutat a effecte de fer encantar la Bolla de Barcelona y
demés drets que no són arrendats.
Dimecres, a III. En aquest die són baixats ses senyories en la Llotja // 283v // del mar de la present ciutat com lo die de dilluns y per mateix effecte. Y havent fet encantar que qui se posarie
en dita de trenta-vuyt mília lliuras per quiscun
any en la Bolla de Barcelona, se li donarien, en
primer lloch, dos-centas lliuras de axaus; després, quatre-centas lliuras; després, sinch-centas
lliuras. Y no se ha trobat qui volgués acceptar la
dita, segons relació feta per Joseph Iglésias, corredor públich, jurat ministre del General.
Divendres, a V. En aquest die són baixats també
ses senyories en la Llotja de mar de la present
ciutat com los dies de dilluns y dimecres y per lo
mateix effecte. Y havent fet encantar la Bolla de
Barcelona prometent mil lliuras de axaus a qui
volgués posar-se en dita de trenta-vuyt mília
lliuras per quiscun any, no se ha trobat qui volgués acceptar la dita.

284r

Dilluns, VIII. En aquest die no són poguts baixar ses senyories en la Llotja del mar de la present ciutat per arrendar la Bolla de Barcelona y
demés drets que no són arrendats, y en los
llochs de ses senyories, y per son orde, és baixat
lo magnífich racional del General de la present
casa de la Deputació.
Dimars, a VIIII. En aquest die, constituhit personalment en lo consistori de ses senyories lo
doctor en medicina Palladí Juncar, à fet relació
a ses senyories com la indisposició de Joseph de
Olzina y Riusech, regint lo llibre de Manifest de
la Bolla de la present ciutat, continua de manera
que li impedeix la servitut de dit son ofici.

284v

Dijous, a XI. En aquest die, constituhits personalment en lo consistori de ses senyories Maria
Matheu, viuda, y Joan Planes, botiguer de
draps, ciutadà de Barcelona, com a administradors de la casa pia fundada per Anthoni Matheu, quòndam, han jurat en mà y poder de ses
senyories com havent fetes las degudas diligèncias en sercar los actes de la original creació de
aquell censal de preu sis-centas vint-y-sinch lliuras, que sortejaren los dits administradors en la
extracció per ses senyories feta al primer de decembre proppasat, y no han pogut trobar los
dits actes. En aquest mateix die, constituhit personalment en lo consistori de ses senyories lo
reverend Pau Torres, prevere beneficiat de la
iglésia parroquial de Sant Pere de la present ciutat, com de sa procura consta ab acte rebut en
poder de Bonaventura Torres, notari públich de
Barcelona, a onse de juny proppassat, de què ha
fet fe dit notari, à jurat en mà y poder de ses senyories com havent fet las degudas diligèncias
en sercar los actes de la original creació de aquellas dos parts de censal, la una de cent norantasis lliuras, sis sous, y la atra de cent lliuras, en
què sortejà en la extracció per ses senyories feta
al primer desembre mil sis-cents vuytanta-sinch,
y no ha pogut trobar los dits actes.
Dicto die.
Nosaltres, lo doctor fra don Balthazar Montaner // 285r // y de Çacosta, abat de Sant Pere de
Camprodon, de l’orde de Sant Benet; don Miquel de Pallarès, en Barcelona populat; y Joseph
Melic, ciutadà honrat de Barcelona, deputats
del General del present principat de Cathalunya
en Barcelona residents; fra Francisco de Mongay, monjo paborde major de Sant Cugat del
Vallès; don Pedro de Castella y Desbach, en
Barcelona populat; Onofre Cartes, ciutedà de la
ciutat de Tortosa; oÿdors de comptes de dit General. Fent aquestas cosas amb vot y parer dels
magnífics assessors, advocat fiscal del General y
present casa de la Deputació al peu de una sú815

plica per lo infrascrit Barthomeu Salas presentada, continuat la qual súplica y tot és assí cusit,
signat de lletra A, en dit nom firman àpochas a
dit Barthomeu Sala, tresorer de draps, ciutadà
de Barcelona , absent, pagant per Rafel Calveria, Gaspar Garcia, Francesch Potau, major,
Francesc Potau, menor, pare i fill, mercaders,
Joseph Rumanyà, botiguer de telas, Jacinto
Cerdà, botiguer de tall, altre de las fiansas de las
bolsas de Barcelona y sa col·lecta del trienni
pròxim passat de 1680, que en lo modo havall
escrit y sots la cessió havall escrita, los ha donadas y pagadas sexanta-sis lliuras, tretse sous y
quatre, a compliments de cent lliuras. Y ditas
són per consemblants que dit Barthomeu Sala
ne prometé donar y pagar a dits molt il·lustres
senyors deputats per compliment dels sobradits,
ab acte rebut en poder del scrivà major del General de Catalunya a vint-y-sinch de febrer
1684 y per las causas y rahons en dit acte contengudas, la qual obligació ab la present àpocha
cancel·lan y anul·lan, confessan hagudas y rebudas ita et taliter, etcètera , lo modo de la paga
de ditas sexanta-sis lliuras, tretse sous y quatre,
en quant a dita quantitat de cent lliuras ab dos,
iguals pòlissas per lo banch de la present ciutat,
la una a nou de octubre 1684 y la atre als 18 de
febrer 1686, conforme està contengut en lo llibre de Vàluas de la present casa de la // 285v //
Deputació, com las restants trenta-tres lliuras,
sis sous y vuyt, dits molt il·lustres senyors deputats tingana rebudas de dit Potau, y axí, no sols
firman la present àpocha, però encara sens emició alguna, donen y sedeixen dits molt il·lustres
senyors deputats a dit Barthomeu Salas tots los
drets y accions que dits molt il·lustres senyors
deputats tenian antes de dita solució per a què
en virtut de dita cessió, puga lo dit Barthomeu
Sala cobrar dita quantitat dels sobredits y de altres qualsevols personas a ditas cosas tingudas y
obligadas. Testes sunt Franciscus Payssa et Josephus Pelegrí, vergarii suarum dominationum.
Divendres, a XII. En aquest die me han ordenat
ses senyories a mi, escrivà major del General,
cusís en lo present dietari un paper que han rebut de sa excel·lència acerca la renunciació feta
en mà y poder de sa excel·lència de un lloch de
oÿdor ecclesiàstic per lo Capítol de Vich, com
en dit paper és de vèurer, el qual és assí cusit,
signat de lletra B y del thenor següent:
«Haviendob renunciado el canónigo Joseph Llinàs, que lo es de la Santa Iglesia de Vique, el lugar de oidor ecclesástico en que estaba insiculado,
se lo participo a vuestra senyoría para que pueda
a. a continuació quatre paraules ratllades.
b. l’original d’aquest document apareix cusit intercalat entre
els folis 285v i 286r del dietari.
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passar a la proposición de sugetos para él. Guarde
Dios a vuesta senyoría muchos años. Barcelona, y
julio 7 de 1686. El marqués de Leganés.
Señores deputados del General de este Principado.»
En aquest mateix die són baixats ses senyories
consistorialment ab verguers ab massas altas
acompanyats dels magnífics assessors, advocat
fiscal y altres officials del General a effecte de
arrendara/286r // la Bolla de Barcelona y altres
drets que faltan arrendar, y havent fet publicar
que qui·s posarie en dita de trenta-vuyt mília
lliuras per quiscun any en la Bolla de Barcelona,
se li donarien mil lliuras de axaus; y després, mil
y sinch-centas lliuras. Y no havent trobat qui
volgués acceptar la dita, han fet publicar que
qui·s posarie en dita trenta-set mília lliuras per
quiscun any, se li donarien cent lliuras de axaus;
y després, dos-centas lliuras. Y no havent trobat
qui volgués acceptar las ditas, segons relació de
tot feta per Joseph Iglésias, corredor públich y
jurat ministre del General, han manat porrogar
per altre die.
Dilluns, a XV. En aquest die per medi del síndich del General és estat enviat a sa excel·lència
lo memorial o proposició de subjectes per la ensaculació dels llochs vacants de deputats y oÿdors per a cumplir lo número dels que han faltat
des del treinta de maig pròxim passat fins lo die
present, lo qual memorial és assí cusit, signat de
lletra A. En aquest die, per medi de Balthazar
Oriol y Marcer, scrivà de manament y secretari
de la província, són estadas entregadas // 286v //
a ses senyories las insaculacions dels llochs vacants de deputats y oÿdors de comptes que se
trobaven vacants fins lo últim die del mes de
maig pròxim passat y dels officis de la present
casa, los quals memorials de insaculacions són
assí cusits, signats de lletras B y C.

trament totas aquellas penas que són lliuras y
permesas a dit molt il·lustre consistori, sempre y
quant deixara de asistir en tots los actes del concistori y fins a la fi del present trienni, acusant-li
des de ara la repugnància y remitència fa en la
conclusió del present acta y en la observança y
pocessió en què està la present casa de la Deputació en la ocurrència de consistorial conseller
de la present ciutat ab los demés senyors consistorials. Ha respost lo senyor Joseph Melich, deputat real, conseller, que per la sua asistència en
lo present acte no entén en manera alguna perjudicar a la insígniaa // 287r // consular y prerrogativas d’ella, reservant-se lo temps que de dret
li és lícit y permès per a respòndrer a dita interpel·lació. Requirint a mi, escrivà major del General y present casa de la Deputació, no done
còpia del present acte sens inserta de la present
resposta, y així mateix, que satisfet en mon condecendent salari, li done còpia autèntica del
present acte. Los senyors deputats representan
que estan y perseveran al requeriment que tenen fet. Lo senyor deputat real està y persevera
en la resposta que té feta. En totas las quals cosas són estats presents per testimonis Joseph Pelegrí y Jacinto Morató, verguers de ses senyories.
En aquest mateix die me han ordenat ses senyories a mi, escrivà major del General, cusís en lo
present dietari los decrets del excel·lentíssim senyor lloctient y capità general perquè dos nobles
pugan ser ensaculats com a mossèn, los quals decrets són assí cusits, signats de números 1 y 2.

Dimars, a XVI. En aquest die los molt il·lustres
senyors deputats y oÿdors de comptes del General de Catalunya, consistorialment ajuntats en
la sala dels Reys de la present casa per a continuar y donar fi al acte de la inseculació que·s comensà lo die de ahir, entra las sinch y sis horas
de la tarda, trobant-se present lo il·lustre senyor
Joseph Melich, deputat real, y recusant asistir a
la continuació del present acte de ensaculació,
lo requireixan y interpelan que se assente en son
lloch acostumat com a deputat real per la constitució y donar fi a dit acte de ensaculació, com
à acostumat y demés actes consistorials fins a la
clohenda del present trienni, comminant-li al-

Dimecres, a XVII. En aquest die per orde de ses
senyories és anat lo síndich del General ab un
recaudo al molt il·lustre senyor deputat real
conseller dihent-li que ses senyories se havian
de ajuntar a las quatre de la tarda a effecte de fer
extracció de habilitadors per a la extracció de
pròxim fahedora de deputats y oÿdors, que se
servís sa senyoria de assistir a dit acte. E poch
aprés, ha fet relació lo dit síndich en lo consistori de ses senyories que lo dit deputat real li havia
fet de resposta que lo mal de pedra havie apuntat y que si li donava lloch, vindira asistir a dit
acte. // 287v // En aquest mateix die a las set de
la tarda ha fet relació lo síndich que per orde de
ses senyories era tornat a donar altre recaudo al
senyor deputat real per a què se servís venir en
lo acte de la extracció de habilitadors, que sols
esperavan a sa senyoria; ha què ha respost dit
deputat que estava continuant en lo mal de la
pedra, y que així mateix, li ha exit un humor al
ull esquerre, que lo metge havie resolt que si
continuave, se hauria de sangrar, y que així, li

a. a continuació una súplica amb un vot i un memorial
transcrits a l’Apèndix 4, pàgs. 1731-1732.

a. a continuació cinc documents transcrits a l’Apèndix 4,
pàgs. 1732-1736.
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perdonaren ses senyories que la indisposició no
li donava lloch de poder acudir a dit acte, y en
cas ses senyories no estiguessen satisfets de dit
recado, se servissen ses senyories de enviar un
doctor en medicina perquè fes relació a ses senyories de dita desgana, y quant no, ell faria venir
son doctor perquè digués lo estat de sa desgana.
En aquest mateix die, entre las sinch y sis de la
tarda hagué junta de brassos en la present casa
per a fer extracció de nou habilitadors, tres de
cada estament, so és, eclesiàstics, militars y reals,
conforme disposició de capítols de Cort, per a
habilitar las personas que podan ser insaculadas
a deputats y oÿdors de comptes. Y serviren de
brassos los testimonis següents:
Per lo estament eclesiàstic, los senyors: doctor
Rafel Pijuana y Galvany, canonge de Tortosa.
Fra Galderich Santjust. Fra Francisco Ballaró.
Per lo estament militar, los senyors: don Joseph
Oliver y Botaller. Don Framcisco de Areny y de
Tortosa. Don Thomàs Pallarès.
Per lo estament real, los senyors: lo doctor
Onofre Cartes. Lo doctor Agustí Fatjó. Lo doctor Pere Joan Soler.
E seguidament, en presència de dits brassos, feren extracció // 288r // de nou personas de cada
estament, eclesiàstic, militar y real, en habilitadors, ço és:
Per lo estament eclesiàstic, los senyors: lo doctor don Ignasi de Cruÿlles. Lo doctor Gil Nabona. Fra Diego de Olzina y Vilanova.
Per lo estament militar, los senyors: mossèn Ramon de Copons y Grimau. Mossèn Miquel de
Clariana. Mossèn Pere Dimas de Potau.
Per lo estament real, los senyors: mestre Jaume
Fontana. Misser Diego Figuerola. Lo doctor
Joan Joffreu.
Dijous, a XVIII. En aquest die los sobredits senyors habilitadors devall scrits per fer la habilitació dels que poden concórrer en la extracció fahedora a vint-y-dos del corrent de deputats y
oÿdors de comptes, juran a nostre senyor Déu
Jesuchrist y als seus sants quatre Evangelis que
se hauran bé y llealment en lo exercici de dita
habilitació. Y després de haver feta la sòlita y
acostumada protesta los militars y reals en lo
modo de assentar-se, ohiren sentència de excomunicació del thenor següent:
«Nos, Josephus Romaguera, decretorum doctor,
officialis et vicarius generalis pro admodum
817

illustrissimo et reverendissimo domino Barchinonense episcopo monemus vos reverendos et // 288v
// magnificos dominos dompnum Ignasium de
Cruylles, dompnum Raymundum de Copons,
dompnum Michaelem de Clariana, dompnum
Petrum Dimam de Potau, doctorem Didacum de
Figuerola, doctorem Joannem Joffreu, doctorem
Jacobus Fontana, habilitatores juxta formam capitulo 85 nove reformationis extractos quatenus
bene et legaliter vos habebatis in exertitio vostra
habilitationis facienda de his qui concurrere possint vel non in deputatos et auditores computorum eiusdem Generalis in extractione facienda
die 22 currentis juxta Deum et concientias vestras, et pro his auditis excomunicationis sententiam, quam in vos et quemlibet vestrum contrafacientem seu contrafacientes trina canonica
promissione ferimus et promulgamus in his scriptis»
En aquest mateix die ha fet relació lo síndich del
General com per orde de ses senyories se és
conferit en casa del senyor deputat real, com ses
senyories feyan a saber que estavan per a comensar lo acte de la habilitació, y que fos servit
acudir en dit acte. Y ha respost dit senyor deputat que estava continuant sa desgana de la fluxió
del ull y per tenir cuerció a las sagnias no se era
sangrat la nit passada, y que avuy sens falta se
hauria de sangrar y que en dita indisposició no
podie acudir en dic acte.
Divendres, a XVIIIIo. En aquest die me han ordenat ses senyories a mi, Diego Martínez y Folcràs, ajudant primer de la Scrivania Major, cusís
y continuàs en lo present dietari un paper de
resposta de vuyt del present y corrent mes de juliol intimadaa // 289/r // a Joan Argila, cavaller,
escrivà major de dit Geneal. Lo qual paper de
resposta és assí cusit, signat de lletra A y del thenor següent:
«Responentb Joan Argila, cavaller y escrivà major del General de Catalunya, a la notificació i
íntima que se li ha fet de una deliberació feta per
los molt il·lustres deputats y oÿdors de comptes
de dit General als vuyt del corrent mes de juliol
del any mil sis-cents vuytanta-sis, entregada al
doctor Diego Martínez y de Folcràs, ajudant
primer de la Escrivania Major de dit General,
diu y dedueix que lo contengut en dita deliberació no pot prosehir per differents causas y rahons.
Perquè, en primer lloch, dit Joan Argila deu ser
satisfet de totas las tersas, estrenas y adeales a ell
a. a continuació repetit intimada.
b. l’original d’aquest document apareix cusit intercalat entre
els folis 288v i 289r del dietari.
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degudas fins lo die present, y no de las degudas
solament fins al any y mitx després de la íntima
de la sentència de visita sobre la querela de número 12 del trienni proppassat y decret de execució de aquella, perquè encara que ab dita
sentència y decret de execució sie estat condempnat dit escrivà major en arxivar totas las escripturas del arxiu que no són arxivadas des del
trienni 1668 exclusive en havant dins un any y
sis mesos, sots pena de ser suspès de las tersas y
demés estrenas y adeales fins a tant hagués fet
dit treball, emperò, dit any y mitx no és passat
lo die de esta deliberació, y molt menos, era
passat cosa de més de un any retro que li han
suspès lo pagar-li sas tersas, estrenas y demés
adeales, contra disposició de differents capítols
de Cort.
Per ço, que dit Joan Argila en lo mes de octubre
del any 1684, molt en lo principi de dit any i
mitx, firmava dupte presentant súplica a dits
molt il·lustres senyors deputats aserca de la intel·ligència del capítol 6, Corts 1599, ab lo qual
se funda dita sentència, y així mateix, se havia de
//289v // obehir, o no, a la dita sentència, lo qual
dubte estigué pendent sens declarar-se fins a
onse de mars del corrent any 1686. Y és cert
que durant la suspenció de la declaració de dit
dupte, estigué suspès lo termini assenyalat a dit
escrivà major per arxivar fins fos declarat si la
sentència de visita se havia de posar en execució
o no. No podia obrar effecte la sentència per
semblants firmas de dupte, medis permesos dins
la casa del General a qualsevols que ab sentència
de visita són condempnats y duptan de la validitat de aquella; així, detret lo termini que estigué
suspès dit dupte des de la firma de aquell y entrega de súplica fins a la declaració, de molt no
ha passat lo any y mitx. Y ab esta conformitat ho
han declarat los mateixos molt il·lustres senyors
deptutats facto verbo per lo noble don Daniel
Sayol, altre dels magnífics assessors ordinaris de
la casa, ab provisió feta a 18 de mars del any corrent, ab lo qual foren condempnats los officials
de la casa en despedir tots los papers necessaris a
dit escrivà major per la cobransa de las tersas degudas y deudoras, ab expés motiu de què constava que dit Argila havia entregat la súplica de
dupte en lo mes de octubre 1684 y que lo
temps destinat per arxivar se li havia suspès durant dit dupte.
En segon lloch, y apretant més matèria, perquè
encara que los molt il·lustres senyors deputats
pretenguessin que lo termini se suspengués fins
al dia que sa senyoria tocà la oblata a dita súplica, que fou a 7 de agost 1685, lo que expressament se nega perquè dit Argila no·l incumbí
més que donar la súplica y lo diferir en tocar la
oblata de ella, no·l pogué prejudicar. Emperò,
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com lo mateix die se originà altercat de suspitas
contra lo noble don Daniel Sayol en la intervenció a declarar lo dubte saltim pendent ditas suspitas ab las quals se suspengué lo dubte, havia
de restar suspès lo termini per dit Argila, // 290r
// pues dits molt il·lustres deputats donaren per
suspesa la declaració del dupte; y la rahó y causa
es comuna per uns y altres. Així que, o bé no
havian declarat lo dupte dins termini previst y
peremptori de vint-y-quatre horas que assenyala
lo capítol 39, Corts 1599, o bé, si se suspengué,
resta també suspès per dit Argila lo termini que
li dava la sentència y decret de execució, que dependian de la declaració del dupte y decret. Solament lo termini que passa des de la oblata de
la súplica y suscitació de suspitar, que fou a 7 de
agost 1685, fins a la declaració del dupte, que
fou a 11 de mars 1686, no ha passat lo any y
mitx, conforme estas y altres cosas se representan als molt il·lustres senyors deputats ab súplica
presentada a 9 de maig propassat, y se à representat ab altra presentada a 8 del corrent mes,
requerint que fos posada en dietari. Y per consegüent, ab pretext de la dita sentència de visita
y decret de execució no·s pot dexar de pagar per
enter a dit Argila totas las tersas, estrenas y adeales degudas.
Tercerament, perquè ab la provisió que judicialment se féu dalt referida, foren condempnats
los fisclas en despedir tots los papers necessaris
tant per las tersas degudas com deudoras, y en
força de dita provisió los despediren, en tant
que en poder del molt il·lustre consistori se troba lo albarà detingut sens firmar-se, y així bé, la
dita deliberació en quant mana als officials que
despedescan los papers necessaris per la cobransa de las tersas del any i mitx, no extenent-se a
las demés contra lo declarata ab dita provissió. Y
primerament, decreten dits officials obehir a la
provissió, com en effecte an obehit que no a la
declaració, pues aquella no pot revocar lo judicialment decidit. Y així, dita deliberació es
supèrflua, pues dits officials han ja despedit los
papers mencionats ab la deliberaciób y lo que
falta és sols que dits molt il·lustres senyors deputats firmin lo albarà. Per lo que donant las
presents per legítimas respostas, requereix al dit
Martines que // 290v // continue aquellas al peu
de dita deliberació y en lo lloch hahont continuarà lo original de aquella, y que no·n done
còpia sens inserta de ditas respostas, protestant
de tots danys, gastos, intersessos y despesas. Requirens notarium, et cetera.
Dissapte, a XX. En aquest die per medi de Balthaçar Oriol Marcer, escrivà de manament y sea. a continuació repetit lo delcarat.
b. a continuació cinc paraules ratllades.

cretari de província, és estat entregat a ses senyories un real decret del excel·lentíssim senyor
lloctinent general ab lo que en virtut de real
despatx de sa magestat és desensaculat de la
bossa de deputat real per la ciutat de Gerona lo
doctor Joseph Pont y Llombart per las causas y
rahons en dit decret llargament expressat, lo
qual és assí cusit, signat de lletra B. En aquest
mateix die per medi del síndich del General han
enviat ses senyories al excel·lentíssim senyor
lloctinent general una proposició de subjectes
per al lloch vacant de deputat real de la ciutat de
Gerona per desenseculació del doctor Joseph
Pont y Llombart, còpia del qual memorial o
proposició és assí cusit, signat de lletra C.
Diumenge, a XXI. En aquest die me han ordenat
ses senyories a mi, escrivà major del General,
cusís en lo present dietari un decret que han rebut de sa excel·lència, lo qual anomena per al
lloch vacant de deputat real de laa // 291r // ciutat de Gerona per desensaculació del doctor Joseph Pont y Llombart al doctor Gerònim Fontdevila, com de dit decret és de vèurer, lo qual és
assí cusit, signat de lletra D. En aquest mateix
dia la Novena de insiculadors que està junta en
la present casa, per medi del procurador de dita
Novena de ensaculadors à enviat a ses senyories
un paper ab lo qual participan haver inhabilitat
la persona del doctor misser Gerònim Fontdevila, anomenat per sa excel·lència en lo dit lloch
de deputat real vacant de la ciutat de Gerona,
per no haver fet constar lo dit Fontdevila dels
requisits se havia menester per ésser ensaculat
en lo dit lloch, com més llargament ab dit paper
és de vèurer, lo qual és assí cusit, signat de lletra
E. E ses senyories, encontinent, en exequció de
dita inhabilitació, an enviat una proposició de
subjectes a sa excel·lència per medi del síndich
del General per a la insaculació de dit lloch de
deputat real de la ciutat de Gerona, la qual proposició ab los motius en aquella expressats és
assí cusit, signat de lletra F.

nyors don Ignasi de Cruïlles, canonge de la Santa Iglésia de Urgell, ya // 291v // mossèn Ramon
de Copons y Grimau, habilitadors extrets per la
habilitació de las personas ensaculadas en deputats y oÿdors per la extracció de pròxim fahedora, fou reportat al excel·lentíssim senyor lloctinent y capità general lo memorial de las
personas inhabilitadas per ses senyories y senyors de la Novena, suplicant a sa excel·lència lo
breu despatx per a què se puga passar a la extracció de deputats y ohidors. Poch aprés, per
medi de Balthaçar Oriol y Marçer, escrivà de
manament y secretari de província, és estat entregat a ses senyories y senyors de la Novena lo
decret tocant a dit memorial de personas inhabilitadas, lo qual decret per orde de ses senyories és assí cusit, signat de llera M, y lo dit memorial signat de lletra H. En aquest mateix die,
entre las onse y las dotse de la nit, ses senyories
consistorialment ab verguers ab massas altas,
portant lo veguer del estament eclesiàstic lo llibre de la Ànima, sens portar la massa per anar
enbarassat ab lo dit llibre, són extrets ses senyories al terraplè dels tarongers de la present casa
per a fer la extracció del deputats y oÿdors segons forma del capítol de extraccions per al
trienni que comensa tras lo primer die del mes
de agost primervinent del present y corrent any
1686. Y serviren de testimonis:
Per lo estament eclesiàstic, los senyors: fra don
Francisco Ballaró. Lo doctor fra Diego de Olzina y Vilanova. Fra Balthaçar Illa.
Per lo estament militar, los senyors: don Gerònim Generés. Mossèn Francisco Maresch.
Mossèn Gerònim Pallarès.
Per lo estament real, los senyors: lo doctor Salvador Ribas. Lo doctor misser Francisco Vertamon. Lo doctor misser Onofre Cartes.
292r

Dilluns, a XXII. En aquest die me han ordenat
ses senyories a mi, escrivà major del General,
cusís en lo present dietari un decret que han rebut de sa excel·lència per medi de Balthaçar
Oriol y Marçer, menor, escrivà de manament y
secretari de província, ab lo qual anomena per al
lloch vacant de deputat real de la ciutat de Gerona a mossèn Joan Batista Serra, com més llargament és de vèurer de dit decret, lo qual és assí
cusit, signat de lletra G. En aquest mateix die,
estantb junts ses senyories y Novena de habilitadors, a las nou horas de la nit per medi dels sea. a continuació un real decret i un memorial transcrits a
l’Apèndix 4, pàgs. 1736-1737.
b. a continuació repetit estant.
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Los quals senyors de la Novena militars y reals
han fet la acostumada protesta als senyors del
estament eclesiàstic de que per no estar assents
interpoladament, no entenen prejudicar-se en
la pretenció que tenen en lo modo de estar assentats interpoladament y consecutivament en
la sòlita y acostumada forma. Foren extrets en
deputats y oÿdors los següents:
Deputat ecclesiàstich: don Anton de Sayol, canonge de la Seu de Barcelona. Deputat militar:
mossèn Gerònim Gacia y Guerau. Deputat real:
mossèn Francesch Alaix. Oÿdor eclesiàstic: fra
Gerònim Móra, orde de Sant Benet. Oÿdor militar: mossèn Joseph Sitjes. Oÿdor real: mossèn
a. a continuació dos memorials i una carta transcrits a
l’Apèndix 4, pàgs. 1737-1738.
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Pau Corbera y Palau. Y se acabà lo dit acte lo dimars, a XXIII de dit mes y any, a las sinch horas
de la matinada.

estats rebuts per los officials de la present casa al
cap de la escla de aquella, los quals los an acompanyat fins a la porta de la sala dels Reys qui entra a la antesala del concistori, ahont los estavan
aguardant los senyors doctor fra Benet Sala,
abat de Sant Pau del Camp y de la Portella, don
Lluís de Josa, ardiaca de Santa Maria del Mar y
canonge de la Seu de la present ciutat, don Bernat Aymerich y Cruïlles y don Joseph Terré y de
Granollachs, anomenats per part de ses senyories. Y junts se són entrats en la sala ahont se té
lo concistori, fent entrar primer los dits senyors
anomenats per part de la ciutat, y se són assentats devant la porta que entra al terraplè dels tarongers, donant lo millor lloch a dits senyors
anomenats per la ciutat, com és acostumat sempre en semblants casos.

Dimars, a XXIIII. En aquest die lo doctor en medicina Gabriel Cols mitjençant jurament ha fet
relació als molt il·lustres deputats eclesiàstics y
militars y oÿdors de comptes de dits estaments,
absents los senyors deputats y oÿdor // 292v //
reals del concistori, de com lo molt il·lustre senyor Onofre Cartes, de present oÿdor real, se
trobava en lo llit ab un dolor grave en lo ventrell, havent-li durat tota la nit; per lo que no
podia venir de present en lo concistori de ses senyories repecte de que deya se trobava molt debilitat y ab pocas forças. Poch aprés, ses senyories els senyors deputats eclesiàstic y militar y
oÿdor del mateix stament an enviat un recado al
molt il·lustre senyor deputat real participant-li
la indisposició del senyor oÿdor real y dient-li
que respecte de haver de fer extracció de habilitadors per la extracció de deputat militar en virtut de orde de sa excel·lència ab son real decret,
ab què declara no poder obtenir lo dit offici
mossèn Gerònim Gassia y Guerau, novament
extret en aquell, per las causas y rahons en dit
decret llargament expressadas, era necessari vingués en la present casa y concistori per a poder
fer-se la dita extracció de habilitadors.
En aquest mateix dia y casi encontinent són vinguts en la present casa de la Deputació y concistori de ses senyories ab embaxada per part dels
molt il·lustres senyors consellers de la present
ciutat los senyors don Joan Amat y Despalau, lo
doctor misser Francisco Rius y Bruniquer dient
que per trobar-se de present lo senyors deputat
real conseller en cap de la present ciutat y no ésser estat declarat per los senyors de la junta que
en temps del molt il·lustre senyor don Miquel
Boneu, deputat y conseller, tingué lo puesto
que havia de obtenir en concurs ab los demés
senyors concistorials per al dit effecte en la ocasió present. A què han respost los dits senyors
deputats eclesiàstic y militar y oÿdors dels dits
estaments que venian bé ab lo que desitjaven y
demanaven los senyors consellers que anomenassen personas per las quatre de la tarda per tenir la junta, que ses senyories ne tindrien de
anomenadas per part de la Deputacióa.
293r

Dijous, a XXV. En aquest die a las deu horas de
la matinada, posant ses senyories en execució la
deliberació presa en jornada de divuyt del corrent, han enviat ses senyories per medi del síndich del General al excel·lentíssim senyor lloctinent y capità general de sa magestat, Déu lo
guarde, en lo present Principat per al reparo de
la contrafacció del portantveus de general governador, de què se féu menció en dita deliberació, lo qual paper és assí cusit, signat de número
2 y del thenor següent:
293v

«Excel·lentíssima senyor.

En aquest mateix die a la dita hora de las quatre
de la tarda són vinguts en la present casa en
nom y per part de la ciutat per lo effecte sobredit don Joan Amat y Despalau, don Joseph de
Cartellà y de Çabastida, don Francisco Sans y
Puig, lo doctor Francisco Rius y Bruniquer. Són

Los deputats y oÿdors de comptes del General
de Catalunya diuen y representan a vostra excel·lència que per part dels nobles dona Mariàngela de Alemany, viuda, y don Joseph de Alemany y Bellpuig, son fill, se a instat y representat
que los contractes posats en lo acte de censal rebut als 9 de fabrer 1686 en poder de Ramon Vilana Perlas, notari públic y ciutedà honrat de
Barcelona, per y entre lo spectable don Emanuel
de Llupià, cavaller del àbit de Alcàntara, general
de la artilleria del consell de sa magestat, que
Déu guarde, y portantveus de general governador del present principat de Catalunya, de una, y
al noble don Carlos Ros y de Ortafà, en Perpinyà
domiciliat, de altre, se encontran ab lo disposat
per la constitució primera, títol «Que no sie lícit
cessionar o transferir alguna cosa en altres més
potents», al usatge y constitució primera, títol
«De cosas litigiosas» y capítol 49 de las Corts del
any 1599. Per ço, los deputats y oÿdors de
comptes del General de Catalunya, a qui pertany
per la obligació de sos officis la observança de
generals constitucions y axir al reparo de aquellas, inseguint lo vot y parer dels assessors, advocat fiscal y consulents aplicats, extrajudicialment

a. a continuació un memorial i un reial decret transcrits a
l’Apèndix 4, págs. 1738-1740.

a. l’original d’aquest document apareix cusit intercalat entre
els folis 292v i 293r del dietari.
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suplican a vostra excel·lència sie de son servey
manar revocar al dit espectable portantveus de
general governador de Catalunya, don Emanuel
de Llupià, los dits contractes posats en dit acte
de censals per encontrar aquells a las generals
constitucions y usatges de Catalunya, y en particular, a las ditas constitució primera, «Que no
sie lícit cessionar y transferir alguna cosa en altres de més potents», al usatge de constitució
primera, títol «De cosas litigiosas» y capítol 49
de las Corts del any 1599, a fi y effecte que sien
aquellas inviolablement observadas y se prosehesca segons justícia a generals constitucions de
Catalunya, lo que rebran a singular gràcia y
mercè de la grandesa de vostra excel·lència.»
294r

Dimechres, a XXVI. En aquest die entre onse y
dotse de la matinada en virtut de sa excel·lència
y à hagut junta de brassos en la present casa per
a fer extracció de nou habilitadors per abilitar
las personas ensaculadas en la bolsa de deputat
militar per la extracció de pròxim fahedora de
dita bolsa en lloch y per no haver pogut obtenir
lo dit offici mossèn Gerònim Gassia y Guerau. Y
serviren de brassos los testimonis següents:
Per lo estament eclesiàstic, los senyors: lo doctor Antoni Sala y Cudina. Fra Barthomeu Illa.
Fra Francisco de Ballaró.
Per lo estament militar, los senyors: don Gerònim Generés. Don Pedro Dimas de Potau.
Mossèn Thomàs Pallarès.
Per lo estament real, los senyors: lo doctor Joan
Joffreu. Lo doctor Onofre Cartes. Lo doctor
Joan Dalmau.
Y foren extrets en habilitadors los següents:
Per lo estament eclesiàstic, los senyors: lo doctor Francisco de Amiganta. Lo doctor Antoni
Sala y Cudina. Fra Gerònim Abrich.

294v

Per lo estament militar, los senyors: Don Alexandro de Boxadós. Mossèn Bautista Falcó.
Don Francisco Junyent y Pons.
Per lo estament real, los senyors: mestre Ramon
Fontana. Mossèn Joseph Catà y Bertran. Mossèn Jaume Teixidor.
En aquest mateix die los sobredits senyors habilitadors per fer la habilitació dels que poden
concórrer en la extracció fahedora lo die present
de deputat militar en virtut de real decret en
lloch y per no haver pogut obtenir lo dit offici
en què fou extret en jornada de 22 del corrent,

a Nostre Senyor Déu Jesuchrist y als seus sants
quatre Evangelis juran que se hauran bé y lealment en lo exercici de dita habilitació, y després
de haver feta la sòlita y acostumada protesta los
militars y reals en lo modo de assentar-se, ohiren sentència de excomunicació del thenor següent:
«Nos, Josephus Romaguera, decretorum doctor,
officialis et vicarius generalis pro admodum
illustri et reverendo domino Barchinonense episcopo monemus vos reverendos et magnificos domnos doctorem Antonium Sala et Cudina, canonicum Sedis Vicensis, Franciscum de Amigant,
canonicum Sedis Barchinonensis, doctorem fratrem Hyeronimum Abrich, domnum Baptistam
Falco, domnum Josephum de Paguera et Vilana
et dompnum Alexandrum de Boxadors, Josephum Cata et Bertran, doctorem Raymundum
Fontana et Jacobum Texidor, habitatores juxta
formam capitulo 85 nove reformationis extractos
quatenus bene et legalitera // 295r // vos habeatis
in exercitio vestra habilitationis facienda de his
qui concurrere possint vel non in deputatum militarem eiusdem Generalis in extractione facienda die presenti juxta Deum et concientias vestras,
et pro his auditis excominicationis sententiam
quam in vos et quemlibet vestrum contrafacientem seu contrafacientes trina canonica monitione premissa ferimus et promulgamus in his scriptis»
En aquest mateix die és estada presentada a ses
senyories una súplica per part del capità Dionís
Pinyana, cosín germà que diu ésser de Gerònim
Gassia y Guerau, juntament ab una certificatòria de Joan Fabra, notari públic real col·legiat de
Barcelona, ab la qual fa fe de un acte de perdó
fet per Thomàs de Lizau, llibrater, ciutadà de
Barcelona, y la senyora Rafela Castelló y Càndia
Miró, suplicant a ses senyories sien servits suspèndrer los actes de extraccions de habilitadors
y demés per a fer nova extracció de deputat militar en lloch de dit Gerònim Gassia y Guerau, la
qual súplica y certificatòria, la còpia de dits papers, han enviat ses senyories al excel·lentíssim
senyor lloctinent general per medi del síndich
de dit General a effecte de què sa excel·lència
estigués informat de las rahons que se offerien a
dit Gerònim Gassia de Guerau a son favor. Los
quals papers són assí cusits, signats de lletra E.
En aquest mateix die a las onse horas de la nit
per medi dels senyors Antoni Sala y Cudina y
don Bautista Falcó, habilitadors extrets per la
habilitació de las personas insiculadas en la bossa de deputats militars per la extracció de pròa. a continuació una súplica i un certificat transcrits a
l’Apèndix 4, pàgs. 1740-1741.

a. a continuació un nom ratllat.
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xim fahedora de deputat militar, fou reportat al
excel·lentíssim senyor lloctinent general lo memorial de las personas inhabilitadas per ses senyories y senyors de la Novena, suplicant a sa
excel·lència lo breu despaig per a què se puga
passar a la dita extracció de deputat militar, lo
qual memorial és // 295v // assí cusit, signat de
lletra B. Poc aprés, per medi de Balthaçar Oriol
y Marçer, escrivà de manament y secretari de
província, és estat entregat a ses senyories y senyors de la Novena lo decret tocant a dit memorial de las personas inhabilitadas en la bolssa
de deputat militar, lo qual és assí cusit, signat de
lletra C.
En aquest mateix die y casi encontinent, entre
las dotse y una hora de la nit, ses senyories consistorialment ab verguers ab massas altas, portant lo veguer del estament eclesiàstic lo llibre
de la Ànima, sens portar la massa per anar embarassat ab lo dit llibre, són eixits ses senyories
al terraplè dels tarongers de la present casa per
fer la extracció de deputat militar segons forma
del capítol de extraccions per al trienni que comensa lo primer die del mes de agost primervinent del present y corrent any 1686, en virtut
de real decret enlloch y per no haver pogut obtenir lo dit offici y càrrech mossèn Gerònim de
Gassia y Guerau. Y serviren de testimonis:
Per lo estament eclesiàstic, los senyors: lo canonge Christòfol Teixidor. Francisco de Ballaró. Fra Galderich Santjust.
Per lo estament militar, los senyors: don Francisco Marí y Genovès. Don Gerònim Generés.
Mossèn Thomàs Pallarès.
Per lo estament real, los senyors: lo doctor
Francisco Pinyana. Lo doctor Onofre Cartes.
Lo doctor Joan Dalmau.

paper de embaxada és assí cusit, signat de número 2 y del thenor següent:
«Excel·lentíssima senyor.
Los deputats y oÿdors de comptes del General de
Catalunya diuen y representan a vostra excel·lència que per part dels nobles dona Mariàngela
Alemany, viuda, y Joseph Alemany y Bellpuig,
son fill, se ha instat y representat que los contractes posats en lo acte de censal rebut als nou de febrer 1686 en poder de Ramon Vilana Perlas, notari públich y ciutedà honrat de Barcelona»,
etcètera. Fiat ut in alio papiro misso sua exellentia sub die vigessima quinta currenti mensis julii
in presenti dietario efixo usque adii: «ab esta segona embaxada extrajudicialment tornan a suplicar a vostra excel·lència lo mateix que ab dita
primera embaxada se ha suplicat, lo que rebran a
singular gràcia y mercè de vostra excel·lència.»
Dilluns, a XXVIIIIo. En aquest die, constituhit
personalment en lo consistori de ses senyories
//296v // Genís Vidal de Roda com a procurador
del reverend Francisco Puig, prevere, notari y
escrivà del magnífic deputat local de la vila de
Puigcerdà y sa col·lecta, com de sa procura
consta en poder de Francesch Rossell, notari
públic de dita vila, en jornada de sis del present
y corrent mes de juliol, la qual és assí cusida,
signada de lletra A, en dit nom ha renunciat lo
dit offici pure y líberament en mà y poder de ses
senyories. E ses senyories, restant cerciorats que
lo dit Francisco Puig no és debitor al General en
quantitat alguna, com consta de la certificatòria
del magnífic racional de la present casa, la qual
és assí cusida, signada de lletra B, an ecceptat la
dita renunciació si y en quant per capítols y actes de Cort los és lícit y permès. Essent present
per testimonis Hyacintho Morató y Gerònim
Seguí, verguers del consistori de ses senyories.

Los quals senyors de la Novena militars y reals
han fet la acostu-a //296r // mada protesta als senyors del estament ecclesiàstich de que per no
estar assentats interpoladament no entenen perjudicar-se en la pretensió que tenen ni puga ser
tret en conseqüència lo present acte. Y consequtivament en la sòlita y acostumada forma,
fonch extret en deputat militar mossèn Miquel
de Masdovellas.

En aquest mateix die per medi del síndich del
General és estat reportat a sa excel·lència per
orde de ses senyories lo tercer recado de embaxada en orde a la contrafacció del portantveus
de general governador, lo qual paper de embaxada és assí cusit, signat de número 3 y del thenor següent:

Dissapte, a XXVII. En aquest die per medi del
síndich del General és estat reportat a sa excel·lència per orde de ses senyories lo segon recaudo de embaxadas en orde a la contrafacció
del portantveus de general governador, lo qual

Los deputats y oÿdors de comptes del General
de Catalunya diuen y representan a vostra ex-

a. a continuació un memorial, un decret i una ambaixada
tanscrits a l’Apèndix 4, pàgs. 1741-1742.
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«Excel·lentíssimb senyor.

a. còpia abreujada. El document original apareix cusit intercalat entre els folis 295v i 296r del dietari i transcrit a l’Apèndix 4, pàg. 1742.
b. còpia abreujada. El document original apareix cusit intercalat entre els folis 296v i 297r del dietari i transcrit a l’Apèndix 4, pàg. 1742.

cel·lència que per part dels nobles dona Mariàngela Alemany, viuda, y Joseph Alemany y Bellpuig, son fill, se ha instat y representat que los
contractes posats en lo acte de censal rebut als
nou de febrer 1686 en poder de Ramon Vilana
Perlas, notari públich y ciutedà honrat de Barcelona, etcètera. Fiat ut in alio papiro sive recado misso sua exellentia sub diebus 25 et 27 currentis mensis usque adii: «ab esta tercera
embaxada extrajudicialment tornan a suplicar a
vostra excel·lència lo mateix que ab dita primera
y segona embaxada se ha suplicat, lo que rebran
a singular gràcia y mercè de vostra excel·lència.»a
297r

En aquest mateix die per medi de dit síndich foren reportats a sa excel·lència los memorials de
subjectes per a la provissió axí de dintre com de
la propietat de las sinch Deputacions locals
compresas en la real reserva, ço és, de la Deputació local de Tarragona, axí per lo ínterim que
ha de provehir sa excel·lència com per la propietat que ha de provehir sa magestat, Déu lo guarde. Són esats proposats: Lo doctor Juame Alberich, lo doctor Joseph Torredemar, mossèn
Ambrós y Casal.
Per la Deputació local de Lleyda: Ignasi Palmerola, Miquel Minguella, Miquel Tarròs.
Per la Diputació local de Tortoça: mossèn Onofre Cartes, lo doctor misser Onofre Cartes, lo
comensal Gaspar Cartes.
Per la Deputació local de Gerona: Ignasi Gambert, Joseph Nató, Ramon Vila, notaris públics
de Gerona.
Per la Deputació local de Puigcerdà: mossèn
Christòfol de Morer, donzell. // 297v // Fèlix Sicart, Burgès. Lo doctor misser Jaume Subirana.
Dimars, a XXX. En aquest die se és conferit lo
molt il·lustre senyor oÿdor real en la casa del
General de la present ciutat y en lo aposiento
del receptor dels fraus a effecte de vèurer los
fraus se havian apresos en lo present mes, y se
són estats trobats los següents:
Primo, lo die set de juliol del corrent fonch
après per las guardas del General de casa del
abat Brea, de nació Genovès, cent y nou parells
de guants de Roma.

borata negra, de las quals n’i ha quatre canas de
texir y algunas set canas per texir.
En aquest mateix die, constituhit personalment
en lo consistori de ses senyories lo doctor misser
Pere Joan Regat com a procurador subtitulat de
don Felip de Truxillo, inquisidor del present
Principat, prior constituhit de la abadessa y convent de Sant Leandro, de la ciutat de Civilla, de
dona Joana Ortís, religiosa de dit monestir, de
don Andreu de Cilva y Almoguero, de dona
Eleonor Maria Sembrana, viuda de Joan Batista
de Viena, tots los sobredits de la ciutat de Civilla, com consta de la substitució en poder de
Lluís Fontana, notari públic de Barcelona, a 14
de juny proppassat, y de las procuras y constitucions ab actes rebuts en poder de Joan Antoni
Guerrero, notari de Civilla, ço és, de dita abadessa y convent y de dona Joana de Ortís a 8 de
abril proppassat y de dits don Andreu de Cilva
als 5 de mars proppassat. En dit nom, ha jurat
en poder de dit molt il·lustre consistoria // 298r
// haver-se fetas las degudas diligèncias en sercar lo acte de la original creació de ahont devalla
aquella part de censal penció vuytanta-sinch
lliuras y preu mil y set-centas lliuras en què dits
sos principals sortejaren en la extracció feta en
lo any 1683, y no an pogut trobar aquell.
En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo concistori de ses senyories Francisco Alegre, negociant, ciutadà de Barcelona, com a procurador del doctor Joseph Costa, ciutedà honrat
de Barcelona, obtenint lo offici de guarda ordinària del General, com apar de la procura rebuda en poder de Crhistòfol Arbell, notari públic de
Vich, que és assí cussida, signada de lletra B, renuncià en mà y poder de ses senyories lo dit offici
de guarda ordinària del General a favor del reverend Francisco Quintana, prevere beneficiat de la
parroquial iglésia de Sant Jaume, per ser altre dels
officis antichs vendibles de la present casa y ésser
acostumat fer-se senblants renunciacions. E ses
senyories an admès la dita renunciació si y com
per capítols y actes de Cort los és estat lícit y
permès, y constar de la certificatòria feta per lo
magnífci racional que dit doctor Costa no deu
quantitat alguna al General, com apar de dita certificatòria, que és assí cusida, signada de lletra C.

Ítem, als 15 de dit, fonch après de casa lo noble
don Gerònim de Vallgornera un taler ab tots
sos arreus, en lo qual se ha trobat una thela de

En aquest mateix dia me han ordenat ses senyories a mi, escrivà del General, que cusís en lo
present dietari un acte fet en Tortosa a instància
de Francesc Paÿssa, altre dels verguers de ses senyories, de com féu diffarents diligèncias per a
recobrar de Gerònim Gassia una carta que ses
senyories havian enviada donant-li notícia de

a. a continuació una ambaixada, un certificat i una procura
transcrites a l’Apèndix 4, pàgs. 1742-1743.

a. a continuació un certificat, un acte i una procura transcrits a l’Apèndix 4, pàgs. 1743-1744.
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ser estat extret en deputat militar, com més llargament és de vèurer en dit acte, que és assí cusit, signat de lletra A.
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Dimechres, a XXXI. En aquest die han fet ses senyories extraccions de censals en virtut de la
concòrdia feta entre lo General de Catalunya y
sos acrehedors // 298v // censalistas per la quantitat de vint mil lliuras, ço és, deu mil per los
condonats y las restant deu mil per los que no
han condonat.
Acrehedors condonats:
Don Gerònim de Miquel, juliol, foli 1419
50 lliures
Ítem, lo dit, janer, foli 453
5 lliures
Ítem, fabrer, foli 162
4 lliures, 8 sous, 1
Ítem, fabrer, foli 191
4 lliures, 8 sous, 1
Ítem, fabrer, foli 191
6 lliures, 5 sous
Ítem, fabrer, foli 156
4 lliures, 18 sous, 3
Ítem, juny, foli 447
1 lliura, 19 sous, 2
Ítem, juliol, foli 1257
15 lliures,
Ítem, nohembre, foli 296
6 lliures, 3 sous, 9
Ítem, octubre, foli 745
15 lliures
Los que no han condonat Convent de Montalegre, mars, foli 562
50 lliures
Lluminària del Sant Sagrament de la Seu de la
present ciutat, nohembre, foli 149
40 lliures
Convent de Montission, maig, foli 564
6 lliures, 5
Capellania del Sant Sepulcra de la Seu de Vich,
maig, foli 167
4 lliures
Dona Eulària Alemany, setembre, foli 65
10 lliures
Administradors de la capella de Sant Sever, setembre, foli 137
14 lliures, 1 sou, 3
Hospital de Santa Creu, maig, foli 433
23 lliures, 7 sous, 8
Col·legi de Sant Martí Çacosta de Gerona, janer, foli 553
10 lliures
Confraria de Sant Nicolau de Cervera, janer,
foli 250
40 lliures
Convent de Santa Maria del Mar, maig, foli 384
6 lliures, 7 sous, 2
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Capbrever major de la Seu de Vich, vuy dona
Theresa de Calders Desbosch y de Santvicens,
juliol, foli 499
18 lliures, 5 sous, 7 1/2
Administradors de las joyas de dona Catherina
de Vilanona, quòndam, prioressa de Alguayra,
nohembre, foli 523
45 lliures, 9 sous, 1
Convent de Sant Pere, juliol, foli 485
1 lliura, 2 sous, 9
Comunitat de Nostra Senyora del Pi, juliol, foli
570
1 lliura, 11 sous, 3
Dona Eleonor de Agullana y Çabater, maig, foli
79
50 lliures
Convent de Predicadors de Barcelona, janer,
foli 373
11 lliures, 10 sous, 4 sous
Convent de Junqueres, maig, foli 683
10 lliures
Francisco Puigdesalit y Malla, agost, foli mil
10 lliures
Causa pia de Damià Andreu, decembre, foli 380
25 lliures, 2 sous
Hospitals de Santa Creu y Sant Llàtzer, octubre, foli 8
11 lliures, 7 sous, 3
Comunitat de Santa Maria del Mar, juny, foli
326
5 lliures, 12 sous, 11
Causa pia de Ferrer Bret, maig, foli 635
6 lliures
Capellania de Sant Joan Bautista y Evangelista,
en Sant Andreu de Palomar, mars, foli 130
8 lliures
Comunitat de Santa Maria del Mar, janer, foli
311
7 lliures, 8 sous, 9
Comunitat de Montission, setembre, foli 364
20 lliures, 10 sous
Successors de misser Bernat Sala, setembre, foli
433
7 lliures, 10 sous
Convent de Santa Clara de la present ciutat,
abril, foli 258
4 lliures, 11 sous, 6
Comunitat de Santa Maria del Mar, janer, foli
19
45 lliures, 9 sous, 6
Convent de Montission, maig, foli 196
7 lliures, 15 sous, 6
Hospital de Santa Creu, setembre, foli 196
10 lliures,
Convent de Sant Gerònim de Hebron, juny,
foli 352
1 lliura
Aniversaris comuns de la Seu de la present ciutat, setembre, foli 513
1 lliura, 15 sous,

Capella de Sant Sever de la Seu de la present
ciutat, octubre, foli 128
6 lliures,
Dona Rafaela de Cruÿllas, juny, foli 276
7 lliures, 7 sous, 11
Convent de la Mercè, maig, foli 289
2 lliures, 10 sous, 3 1/2
Convent de Sant Pere de la present ciutat, juny,
foli 640
2 lliures, 7 sous, 4
Causa pia de Lluteras, janer, foli 196
11 lliures, 11 sous, 3
Hospital de Santa Creu, octubre, foli 769
30 lliures
Administrador de la caxa comuna de Sant Esteve de Banyolas, abril, foli 106
5 lliures, 10 sous
Lo pubill Joseph Fontanella, setembre, foli
1179
14 lliures
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Convent dels Àngels de Barcelona, janer, foli 383
2 lliures, 20 sous
Hospital de Santa Creu, juny, foli 331
1 lliura, 8 1/2
Marmessors de misser Bernat Sala, juliol, foli 338
3 lliures, 10 sous
Convent de Junqueras, fabrer, foli 13
5 lliures
Col·legi de Sant Martí Çacosta, agost, foli 839
100 lliures
Convent de Hyerusalem, juny, foli 825
4 lliures, 8 sous
Convent de frares y capellans de Pedralbas,
agost, foli 552
9 lliures, 5 sous, 8
Anna Falguera, janer, foli 577
25 lliures
Comunitat de Santa Maria del Mar, setembre,
foli 462
20 lliures
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Jesús.a Maria. Joseph.

Dijous, al primer de agost
MDCLXXXVIo.
En aquest die fou lo jurament dels senyors deputats y oÿdors en la forma acostumada y següent: entre las nou y deu horas de la matinada
arribaren en la present casa de le Deputació los
senyors deputats eclesiàstics y oÿdors que acabaven y entraren en lo consistori; vingueren
també los magnífics assessors y advocat fiscal y
encontinent de estar junts, donaren orde ses senyories als verguers del consistori que anassen a
havisar los senyors deputats y oÿdors novament
extrets serca las onse horas en la forma següent:
primer, lo senyor oÿdor real, després, lo militar,
y seguidament, lo eclesiàstic. Y lo mateix ordre
sercaren los senyors deputats, vingueren dits senyors deputats novament extrets en forma de
bras acompanyats, exeptat los militars: los eclesiàstics en mitg de un cavaller y ciutedà, los miltars de un eclesiàstic y ciutedà, y los reals de un
eclesiàstic y cavaller. Foren rebuts al cap de la
escala per los magnífics assessors y advocat fiscal
cada hu respective com anaven venint, y després
de haver feta oració a la capella petita de Sant //
1v // Jordi, que estava per dit effecte molt ben
adornada, entraren en lo aposento a on fan residència los dits magnífics assessors y advocat
fiscal, dit lo consistori Vell, y havent tingut notícia los dits senyors deputats que acabaven que
ja eran arribats los novament extrets, los enviaren un recado per medi del síndich del General
dihent-los si gustavan de anar a la capella de
Santa Eulàlia, de la Seu de la present ciutat, com
era acostumat a ohir la missa del Esperit Sant, a
què respongueren que sempre que ses senyories
fossen servits, anirien. Y feta relació lo dit síndic
de dita resposta, ses senyories hisqueren del
a. escrit al marge superior, al tiempo de la encuadernación se
extrajeron todos los números que faltan por estar en blanco.
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consistori los dits senyors deputats acabaven, ço
és, los senyors deputat eclesiàstic y oÿdors tant
solament, consistorialment ab sas insígnias y
verguers ab massas altas. Y arribats devant la
porta de dit aposento anomenat lo consistori
Vell a hont estaven junts los senyors deputats
novament extrets, se detingueren y encontinent
hisqueren y se juntaren los dits senyors nous ab
los que acabaven, ço és, los senyors deputat militar y real, lo militar per no estar ab disposició
de continuar y lo real per no tenir company, posarient-se en la mà esquerra de dits senyors deputats vells, anant sens las insígnias. Y arribats a
la dita capella de Santa Eulàlia se assentaren
com venien y perquè los senyors deputats nous
anaven a la mà esquerra, estigueren assentats a
la part del Evangeli, y los vells estigueren assentats a la part de la Epístola, però al anar a offerir
anaren primer los vells, y també los fou donada
primer la pau. Y acabada la missa se’n vingueren
en la present casa en la forma que·s trobavan
anant: los novament extrets a la mà dreta y los
que acabaven a la esquerra. Y arribats en la present casa se’n entraren en la sala de Sant Jordi a
hont estava parada una taula llargada ab un cobritaula de damàs carmesí y al cap de aquella un
missal, assentant-se dits senyors deputats en los
bancs // 2r // vanovats de vellut carmesí axí com
venian, y com los nous venian a la mà dreta, estigueren assentants a la mà esquerra a hont se
trobavan los senyors deputats militar y real
nous; y los vells, a la dreta. Al cap de la taula estaven lo molt reverend official y vicari general y
lo batlle de Barcelona ab sas cadiras, lo dit molt
reverend vicari general y lo escrivà major al cantó de la taula entre lo dit batlle y deputat ecclesiàstich nou, publicant y llegint lo acte de excomunicació, y los llaichs lo sagrament y
homentatge acostumat en mà y poder de dit
batlle de Barcelona. Y acabat totalment lo dit
jurament ab la forma demuntdita, los senyors
deputats y oÿdors vells aprés de haver entregat
als nous las claus del arxiu, se despediren precehint moltas cortesias y se encaminaren los

lloch los eclesiàstichs y després los militars y reals, y los reals feren la protesta ordinària, y encontinent, en presècia de dits brassos fonch per
lo escrivà major del General llegit lo dit capítol
ab alta veu, e llegit aquell, encontinent fonch
feta extracció en la forma que se sol fer de deputats y oÿdors. Y foren extrets en visitadors del
General los infraescrits y següents:

nous consistorialment ab los verguers devant ab
masses altes a la sala del consistori, assentant-se
quiscun de ells sota del dosser a la cadira que li
tocava conforme los predecessors havian acostumat, y després de haver tractat algunas cosas
que se offeriren se disgregaren anant-se cada hu
en sa casa.
En aquest mateix die, obtinguda primer hora per
medi del síndich del General per a las sinch de la
tarda, anaren ses senyories a visitar lo excel·lentíssim senyor lloctinent y capità general consistorialment a peu ab sas insígnias y los verguers ab
massas acompanyats dels officials del General
tant de la present casa com altres, donant-li lo senyor deputat eclesiàstic en nom de tots las gràcias de què sa magestat los hagués ensaculat a deputats y oÿdors, offerint-se a tot lo que fos del
servey de sa magestat y benefici del present Principat. Foren rebuts de sa excel·lència ab molta
demostració de contento //2v // y després de haver conversat un rato se despediren, acompanyant-los sa excel·lència fins ala... y se’n tornaren
en la present casa ab lo mateix modo que eran
anats. Y seguidament anaren de la mateixa manera y ab lo mateix acompanyament a visitar lo senyor bisbe de Barcelona y per boca de dit senyor
deputat eclesiàstic se oferiren a sa senyoria en tot
allò que fos servit emplicar lo consistori que fos
de conveniència de sa excel·lència y benefici del
present Principat. Foren rebuts de dit senyor bisbe amb molta demonstració de contento y després de haver conversat un rato se despediren de
sa excel·lència, acompanyant-los finsb... y se’n
tornaren ab la mateixa forma y acompanyament
que eran anats en la present casa de la Deputació.

Per lo estament eclesiàstic, los senyors: fra Francisco de Ballaró. Fra Francisco de Ferrer. Don
Ignasi de Lanuça y d’Oms. Per lo estament militar, los senyors: Mossèn Francisco d’Orrís.
Mossèn Diego Despalau. Mossèn Bautista Falcó. Per lo estament real, los senyors: mossèn
Gerònim Lafarga. Doctor misser Joseph Areny.
Mossèn Pau Miró.
E seguidament, axí mateix se féu extracció de
las novas bolsas de assessor, advocat fiscal, ajudant de assessor, ajudant de advocat fiscal,
scrivà major, ajudant primer y segon de scrivà
major y procurador fiscal de la visita del General
del present principat de Catalunya, conforme lo
ordre y decret de sa magestat. En los quals officis dalt mencionats // 3v // foren extrets los següents, ço és, per assessor de la visita, lo doctor
Maurici Rechs y Gallart. E feta la extracció de
assessor de la visita se prosseguí en fer extracció
de advocat fiscal per la visita, y fou extret lo
doctor misser Francisco Asprer. E seguidament,
se féu extracció de ajudant de assessor per dita
visita, y fou extret lo doctor misser Onofre Cartes. E més, se féu extracció de scrivà major de
dita visita, y fonc extret mossèn Ramon Vilana
Perlas. E així mateix, se féu extracció de ajudant
primer y segon de escrivà major de dita visita, y
foren extrets, en ajudant primer Francisco Falguera; ajudant segon de scrivà major fou extret
Lluís Cortès y Mercer. E finalment, se féu extracció de procurador fiscal per dita visita, y fou
extret don Joseph Bru.

Divendres, a II. En aquest die entre las vuyt y las
nou de la nit se féu extracció de visitadors ab la
forma acostumada y conforme disposa lo capítol primer del nou redrés de las Corts del any
1599 en lo terraplè dels tarongers en presència
de nou testimonis, que foren los següents:
Per lo estament eclesiàstic, los senyors: ardiaca
Joan Lacasa, ardiaca de la Seu de la present ciutat, don Joseph de Masdovellas, canonge de la
Seu de Urgell. Lo doctor Rafael Pinyana y Galvany, canonge de la ciutat de Tortosa. Per lo estament miltar, los senyors: don Lluís Sayol.
Mossèn Miquel Móra. Mossèn Joseph Bru y
Banyuls. // 3r // Per lo estament real, los senyors: doctor Honofre Monsalvo. Doctor misser Joseph Orlau. Doctor misser Francisco
Alaix.
Los quals testimonis assentats, ço és, en primer
a. a continuació un espai en blanc d’uns 80 mm.
b. a continuació un espai en blanc d’uns 80 mm.
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En aquest mateix die ha faltat del consistori de
sas senyories lo senyor deputat militar per causa
de sa indisposició.
4r

Dilluns, a V. En aquest die lo magnífic Erasma
de Lana y Fontanet, racional del General, per
ordre de ses senyories és baixat en la Llotja del
mar de la present ciutat a effecte de fer encantar
los drets de Bolla de la dita present ciutat y altres que no estan arrendats, per no haver-hi pogut baixar sa senyoria.
Dimecres, a VII. En aquest die, constituhit personalment en lo consistori de sa senyoria lo
doctor Diego Martínez y de Folcràs, ha jurat en
mà y poder de ses senyories com havent fet las
degudas diligèncias en sercar aquella part de
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censal de preu sis-centas lliuras y penció 600
sous que sortejà en la extracció de censals per
los antecessors de ses senyories feta en jornada
del primer de desembre proppassat de 1685, y
no ha pogut trobar aquell. En aquest mateix die
los molt il·lustres senyors deputats y oÿdors de
comptes, consistorialment ab verguers ab massas altas, anant ab cotxes, són baxats a la Llotja
del mar de la present ciutat a effecte de fer encantar y arrendar los drets de Bolla de la present
ciutat y altres que no són arrendats.
Divendres, a VIIIIo. En aquest die los molt il·lustres senyors deputats y oÿdors, consistorialment
ab verguers ab massas altas, anant ab cotxes, són
baxats a la Llotja del mar de la present ciutat a
efecte de fer arrendar y encantar los drets de la
Bolla de la present ciutat y altres que estan sense
arrendar.
Dilluns, a XII. En aquest die los molt il·lustres
senyors deputats y oÿdors, consistorialment ab
verguers ab massas altas, anant ab cotxes, són
baxats a la Llotja del mar de la present ciutat a
effecte de fer arrendar los drets de la Bolla de la
present ciutat y altres que estan sens arrendar.
Dimars, a XIII. En aquest die, constituhit personalment en lo consistori de ses senyories lo
magnífic doctor Maurici Rechs y Gallart, à dit a
ses senyories que renunciava al offici de assessor
de la visita en què fou extret lo die de 2 del corrent pure y líberament, ses senyories passassen a
extracció de altre subjecte en lloch seu en la forma acostumada. E ses senyories han admès la
dita renúncia. Essent presents per testimonis
Francesch Paÿssa, Jacinto Morató, Joseph Pelegrí, verguers de ses senyories.
5r

Dimecres, a XIIII. En aquest die, constituhit
personalment en lo consistori de sa senyoria lo
doctor en medicina Ramon Fontana, mitjensant jurament ha fet relació com lo doctor en
medicina Jacinto Gibert, receptor dels fraus y
fogatges del General y present ciutat de Barcelona, continua ab la malaltia, de què té feta relació altres ocasions en temps del molt il·lustres
senyors deputats antecessors de sa senyoria, per
rahó de la qual se troba inpossibilitat de poder
acudir al exercici y servey de dit son offici. En
aquest mateix die són baxats ses senyories en la
Llotja del mar de la present ciutat consistorialment, anant ab cotxes, a effecte de arrendar la
Bolla de Barcelona y altres drets que no són arrendats.
Divendres, a XVI. En aquest die entre las nou y
las deu de la matinada són vinguts en la present
casa de la Deputació los molt il·lustres senyors
visitadors novament extrets als dos del corrent
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per la visita dels senyors deputats y oÿdors de
comptes del trienni proppassat de 1683 y demés officials, conforma disposa lo capítpol 1 del
nou redrés de las Corts del any 1599. Y essent
arribats y estant junts en lo aposiento a hont fan
la residènsia los magnífics assessors y advocat
fiscal del General ordinaris de la present // 5v //
casa de la Deputació, dit lo consistori Vell, los
molt il·lustres senyors deputats, lo militar absent per sa indisposició, y oÿdors, eixint de llur
consistori són vinguts a la sala dels Reys de la
present casa de la Deputació a hont se acostuma
fer lo jurament de dits senyors visitadors per al
effecte sobredit, los quals arribats en la presència de ses senyories y fetas las degudas cortesias,
se assentaren en los banchs colxats de vellut
conforme estan assentats quan hi ha braços, tenint la tauleta devant ab lo juratori lo senyor deputat eclesiàstic, seguint-se després de ell lo
magnífic assessor, advocat fiscal y escrivà major;
després, a mà dreta del senyor deputat ecclesiàstic, de espatllas devés la paret que dona al carrer
de Sant Honorat, lo molt reverend official y vicari General, després de ell, consecutivament
los tres senyors visitadors eclesiàstics, seguidament los miltars y últimament los reals. Estant
assentats en la dita forma, los senyors visitadors
militars y reals han protestat que lo present acte
no fos tret en conseqüència ni pogués danyarlos en la pretensió que tenen de haver de estar
assentats interpolladament ab los senyors del estament eclesiàstic, ço és, un eclesiàstic primer,
després un militar y després un real, volent que
llur dret los reste salvo y sens que·ls sie fet prejudici algú per poder deduhir de ell en las primeras Corts, o allà a hont més los convinga. Y fetas
las ditas protestas, lo escrivà major del General
ab alta e intel·ligible veu llegí lo capítol 1 del
nou redrés, lo qual llegit, los dits senyors visitadors han prestat lo acostumat jurament y sagrament y homenatge en mà y poder de sa excel·lència, ço és, los eclesiàstics posant-se la mà
en los pits // 6r // y los militars y reals alsant-se
per son ordre y posant-se la mà en lo juratori,
devant de sa senyoria. Y després de prestat dit
jurament, lo molt reverend official y vicari general los publicà la sentència de excomunicació,
estant los dits senyors visitadors enpeus, en la
forma següent:
«Nos, Paulus Reig, sacre theologie doctor, in spiritualibus et temporalibus offitialis et vicarius
generalis pro admodum illustri et reverendissimo
domno Barchinonensis episcopo, monemus vos,
admodum illustres fratrem dominum Franciscum de Ferrer et Desguell, priorem et sacristam
majorem monasterii et conventus Sancti Cucuphatis Vallensis, ordinis Divi Benedicti, fratrem
Franciscum de Ballaro, dicti ordinis, domnum
Franciscum de Oris, domnum Joannem Baptis-

tam Falco, domnum Didacum Despalau, Paulum Miro, civem honoratum Barchinone, et
magnificos doctores Josephum Areny et Geronimum Sagarra, personas iuxta formam capituli
primi nove reformationis extractos in visitatores
Generalis principatus Cathalonie pro triennio
proxime dimisso, hic presentes, pro primo, secundo, tertio et peremptorio terminis et monitionibus, quatenus bene et legaliter vos habeatis in vestro offitio seu munere visitatorum, quovis amore
et rencore pospossitis sed solum Deum et concientias vestras in tuendo, et pro his auditis excomunicationis sententiam, quam in vos et quemlibet
vestrum contrafacientem seu contrafacientes trina canonica monitione ferimus et promulgamus
in his scriptis.»
La qual publicada, se despedí lo dit senyor vicari general de sa senyoria y senyors visitadors. Y
volent passar a fer-se extracció de jutges instructors de processos, los dits senyors visitadors an
protestat que per legir la membrana o rodolí los
magnífichs assessors y advocat fiscal per rahó de
dita extracció primer que dits senyors visitadors,
que no pogués ésser tret en conseqüència lo
present acte en prejudici de la pretenció que tenen de // 6v // haver de llegir antes que dits assessors la dita membrana o rodolí los dits senyors visitadors. Y encontinent fonch feta
extracció, en presència axí de dits senyors deputats y visitados y demés officials, a sort de rodolins ab la urna de plata; llegint primer los senyors deputats, magnífic assessor y advocat
fiscal del General, y després los senyors visitadors per son orde de jutges dels processos. Y foren extrets per medi de un minyó menor de vuit
anys, com és acostumat, ço és, per lo estament
eclesiàstich, fra Francisco de Ballaró. Per lo estament militar, don Joan Batista Falcó. Y per lo
real, lo doctor Geroni Sagarra. De totas las
quals cosas és estat llevat lo present acte per mi,
Joseph Sauleda, subrrogat en lo offici de secretari y scrivà major del General de Catalunya, a
instància de ses senyories y de dits senyors visitadors. Essent presents per testimonis Francesch Paÿssa y Jacintho Morató, verguers de ses
senyories. Y fet lo sobredit, se despediren de sa
senyoria los visitadors y se’n anaren a la sala a
hont acostuman de tenir son concistori, que és
en una de las salas de Sant Jordi, dit lo consistori de la visita.
En aquest mateix die, constituhit personalment
en lo consistori de ses senyories lo doctor en
medicina Jaume Solà, mitjensant jurament ha
fet relació com la malaltia de Romualdo Escapa
y Gitart, receptor de la Bolla, continua de tal
manera que li impedeix lo exercici y servey de
dit son offici, de què té fetas altres relacions en
temps dels antecessors de sa senyoria. En aquest
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mateix dia ha fet relació lo síndich del General
com per orde de sa senyoria se era conferit ab lo
molt il·lustre consistori dels senyors visitadors
notificant-los de com lo magnífich advocat fiscal del General los havia proposat, dient que patia alguna excepció lo doctor Francisco Amatller per servir lo offici de //7r // advocat fiscal de
la visita, y que axí fos servit sa senyoria no passàs
al jurament de dit doctor Ameller que no fos
primerament dicidida dita excepció.
En aquest mateix die, present jo, escrivà major
del General, Ramon Vilana Perlas, notari públich y ciutedà honrat de Barcelona, novament
extret en scrivà major de la visita, segons forma
de real decret, ha jurat en mà y poder dels senyors visitadors de haver-se bé y llealment en lo
exercici y servey de la visista, y ha prestat sagrament y homenatje en mà y poder de Jacintho
Morató, altre dels veguers de sa senyoria, y per
lo que és tingut y obligat ha oït sentència de excomunicació, la ha ohida en la forma següent:
«Nos, Paulus Reig, sacre theologie doctor in spiritualibus et temporalibus offitialis et vicarius generalis pro admodum illustri et reverendissimo
domno Barchinonense episcopo, monemus te,
Raymundum Vilana Perlas, civem honoratum
et notarium publicum Barchinone, noviter extractum in scribam majorem visite Generalis
Cathalonie, hic presentem, pro primo, secundo,
tertio ac peremptorio terminis et canonica monitione, quatenus teneas sub rigido et stricto secreto
cuncta negotia in dicta visita pertractanda et
alias in exercicio et regimine dicti tui officii bene,
fideliter et legaliter te habeas, quovis amore, odio
et rencore postpositis, et pro his auditis excomunicationis sententiam, quam inte, sich contrafacientem, nunc pro tunc, dicta trina canonica
monitione premissa ferimus et promulgamus in
his scriptis»
Dissapte, a XVII. En aquest die a las sinch horas
de la tarda és estada feta extracció // 7v // de altre dels visitadors eclesiàstics en la forma acostumada, conforme la disposició del capítol primer
del nou redrés del General de las Corts del any
1599, en lloch y per no haver comparegut lo die
de ahir, setse del corrent, don Ignasi de Lanuça
y d’Oms, extret en dit offici lo die 2 del corrent,
ha prestar lo jurament que per rahó de dit son
offici era obligat. Y serviren de testimonis, es a
saber, per lo estament ecclesiàstich los senyors:
lo canonge Fèlix Taverner. Fra don Joseph
Manyalic. Fra Rafael de Padellàs. Per lo estament militar, los senyors: don Joseph de Alemany. Don Alexandro de Boxadós. Mossèn
Francisco Maresch. Per lo estament real, los senyors: mossèn Francisco Pinyana. Lo doctor
misser Isidoro Pi. Lo doctor misser Joseph Or-
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lau. Los quals testimonis feren la sòlita y acostumada protesta, so és, los militars y reals de què
per no estar asentants interpoladament en lo
present acte ab los senyors del estament eclesiàstic, no·ls fes prejudici algú en sa pretenció ni
pogués ésser tret en conseqüència en ningun
temps. Y en continent fonch feta extracció de
altre dels visitadors eclesiàstic, y sortejà en ella
lo doctor Pau Reig, canonge de la Seu de la present ciutat. Poch aprés, fonch feta extracció de
la bolsa de assessor y advocat fiscal de la visita y
de la de procurador fiscal de aquella en lloch y
per haver renunciat lo offici de assessor en què
fou // 8r // extret en jornada de dos del corrent
lo doctor misser Maurici Rechs y Gallart, y de la
de procurador fiscal en lloch y per no haver acceptat don Joseph Bru, extret en dita jornada en
lo dit offici de procurador fiscal. Y la dita extracció se féu en la sala dels Reys de la present casa
en concurs ab los molt il·lustres senyors visitadors, los quals estigueren assentats en lo mateix
lloch y de la manera que estigueren lo die del
jurament de dits senyors visitadors. Y foren fetes
las matexas protestas, axí per part dels senyors
visistadors militars y reals per no estar assentats
interpoladament amb los senyors visistadors del
estament eclesiàstic, com també de no passar la
membrana o rodolí llegint primer aquell los dits
molt il·lustres senyors visitadors que los magnífics assessors y advocat fiscal del General, que
foren fetes en jornada de setse del corrent en la
extracció de visitadors instructors de processos.
Y foren extrets, ço és, en assessor en lloch de dit
misser Maurici Rechs y Gallart, lo doctor misser
Joan Berenguer. Al qual fonch posada exepció
per lo procurador fiscal del General dient a dits
molt il·lustres senyors visitadors no li admetessen lo jurament que primer no fos averiguat si
tenia bastant pràctica y si tenia los requisits necessaris per a poder obtenir lo dit offici. Y encontinent se passà a fer la extracció del offici de
procurador fiscal en lloch y per no haver acceptat lo offici don Joseph Bru, y fonch extrer
mossèn Matheu Sentís.

nació dels officials mechànics de la present casa,
que són los següents:
Primo, sastre, Pau Vilardell. Per courer, Joan
Ginestar. Per argenter, Joan Costa. Per Ferrer,
Vicens Puigbó. Per mestre de cases, mestre Jaume Arnaudies. Per fuster, Joan Aldabó. Per candeler de cera, Benet Papiol. Per llibrater, Rafela
Castelló. Per manyà, Joan Mariner. Per boter,
Francesch Llopis. Per bastaix del General, Joan
Bo. Per daguer, Agustí Llobet. Per esparter, Jacinto Barnada. Per capser, Francesch Dragó.
Per armer major, Sagimon Montanyola. Per valer de las veles, Pere Govina, bastaix. Per estamper, Rafel Figueró. Per hortolà, Joseph Miró. //
9r // Per matalassera.... Per gerrer, Joan Camps.
Per pintor, Jb... Martorell. Per Vidirier, Llorens
Font. Per corder, c.... Per bastaix de la Bolla,
...d.
Dimars, a XX. En aquest die lo molt il·lustre senyor Pau Corbera y Palau, ciutedà honrat de
Barcelona, de present oÿdor real del General,
subrrogat que fou en lo ofici de receptor dels
fraus del General en lloch y per malaltia del doctor Jacinto Gibert, obtenint aquell, se és conferit en la casa del General de la present ciutat y
en lo aposento a hont fa la residència y té guardat y custòdits los fraus lo dit receptor a effecte
de dar comptes y inventari dels fraus apresos
durant lo temps de la subrrogació a dit doctor
Jacinto Gibert. Y són estats trobats y ha entregat a dit Gibert los partits següents:
Primo, tres pessas tarcianella negra capycua.
Ítem, nou canas, set palms tercianella negra.
Ítem, dos pessas capycua tafetà de quatre palms
de manto. Lo qual frau fonch après en casa de
Nicholau Simonart, de nació francès, en jornada de 8 de octubre 1685. Y encara que és veritat
que lo die de la aprehenció de dit frau foren trobats altres partits en casa de dit Simonart, en
virtut de cartell fet per lo magnífich deffenedor
del General, foren aquells restituhits a dit Simonart, com apar ab acte rebut en poder de Francesch Piquer, scrivà de dit deffenedor, die y any
en aquell contengut.

De totas las quals cosas és estat llevat lo present
acte per mi, Joseph de Sauleda, subrrogat en lo
offici de escrivà major, a instància de sa senyoria
y dits senyors visitadors. Essent presents per testimonis Francesc Paÿssa y Jacinto Morató, verguers, y altres en multitut copiosa. Y fet tot lo
sobredit se despediren los dits senyors visitadors
de la Escrivania y se’n anaren en la sala a hont
acostuman tenirs llur // 8v // consistori, dit lo
consistori de la visita.

Ítem, una cana, tres palms y mitx tafetà entre
doble negre, après de T. Julia de Llevaneras, de
què ne suplica Joseph Rumanyà, // 9v // corredor de orella, devant del molt il·lustre consistori dels senyors deputas.

Dilluns, a XVIIIIo. En aquest dia és tornat en lo
consistori de sa senyoria lo molt il·lustre senyor
don Miquel de Masdovellas, deputat militar. En
aquest mateix die ses senyories han feta nomi-

a.
b.
c.
d.
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en lo temps de la extracció, que fou al primer del
corrent mes de agost, tenia la edat de trenta
anys. Y axí mateix, sis anys de pràtica complerts
del present principat de Catalunya, per haver-se
agraduat després de haver legit catradilla dos
anys en la Universitat de Barcelona, en lo mes de
maig 1680 en dita mateixa universitat. Y tant
antes de agraduar-se de doctor, en lo temps que
llegí la catradilla, com després de ser agraduat,
que en dit mes de maig 1680 practicà y continuà
conseqütivament fins al mes de juny de 1681,
que obtingué càtedra en dita universitat, assistint y ressidint en lo estudi del doctor misser Joseph Delfau, practicant en aquell de jurista, y
després ensà haver tingut estudi obert pública y
palesament, advocant ab molt concurs de
clients, com tot és molt públich //13v // y notori.
Y altrament, exhibeix o presenta ut ecce certificatòria de grau de doctor y juntament un trasllat
y la fe del batisme, y si bé de la fe del batisme sols
consta que dit suplicant té los vint-y-nou anys
complerts, y és dins los trenta. Emperò esta edat
basta per disposar lo capítol primer del nou redrés sols que los sis anys de pràctica sien cumplits, no emperò, los trenta de edat; axí que se
deu regular e interpretar dit capítol per lo dret
comú ubi annus inceptus habitur pro completo,
attès que la paraula «cumplits» pot y deu còmodament referir-se als anys de pràctica, y no de
edat. Per lo que y altrament, suplica que attès
que dita informació constarà del sobredit, sie
vostra senyoria servit ordenar que no sie fet impediment algú a dit doctor Ameller per poder
jurar y entrar en la pocessió real y actual de dit
offici, donant los ordes oportuns segons stili.
Officio, et cetera. Altissimus, et cetera. Ameller.

Ítem, dos canas, dos palms escarlatina, apresa
de casa de T. Grigarnto, del qual frau és estada
demanada la gràcia per dit Grigarnto.
Ítem, cent-y-nou perells de guants de Roma,
apresos en casa del abat Bria als sis de juliol
proppassat.
Ítem, un taler ab sos arreus ab una tela de alafaya negra ab quatre canas de texit y vuyt canas
poch més o menos, per teixir, après en casa de
don Gerònim de Vallgornera als 20 de juliol
proppassat.
De totas las quals cosas ferma àpoca lo dit doctor Jacinto Gibert, receptor dels fraus predit, a
dit molt il·lustre senyor Pau Corbera y Palau.
Lo modo de la entrega és que aquellas à rebudas en presència del substitut de notrari y testimonis avall scrits. Et ideo, et cetera.
Testes sunt Franciscus Sanyes, vidrier, y Jaume
Cabages, sabater, ciutadans de Barcelona, y Joseph Creus, servint en lloch y com a substitut de
mi, Joseph Sauleda, subrrogat en lo offici de escrivà y secretari del General de Catalunya.
Dimecres, a XXI. En aquest die ha faltat del consistori de sa senyoria per sa indisposició lo molt
il·lustre senyor deputat militar.
Divendres, a XXIII. En aquest die lo magnífic
doctor don Daniel de Sayola, // 13r // altre dels
assessors ordinaris del General y present casa de
la Deputació, ha entregat a sa senyoria una relació en escrits al peu de una súplica presentada
per part del doctor Francisco Ameller, novament extret en lo offici de advocat fiscal de la visita, ab la qual refereix y relació fa que ha y deu
sa senyoria ordinar no·s fasse impediment a dit
doctor Ameller en lo exercici del offici de advocat fiscal de la visista en què·s estat extret per las
causas y rahons en dita relació expressadas, la
qual súplica y relació me à ordenat sa senyoria
fos assí cusida y continuada, la qual és signada
de lletra A y del thenor següent:

Oblata XX augusti MDCLXXXVI in consistorio, et
cetera. Et domini deputati intervenientibus dominis auditoribus computorum comisserunt predicta magnificis assessoribus Generalis Cathalonie qui super suplicatis relationem in scriptis
faciant.
Josephus Sauleda, scriba major Generalis Cathalonia subrrogatus.»

«Moltb il·lustre senyor.

Poch aprés per medi del síndich del General ha
enviat sa senyoria als molt il·lustres senyors visitadors un recaudo dient fossen servits pèndrer
lo jurament en lo dit offici de advocat fiscal de la
visita a dit Francisco Ameller, per ésser estat declarat no procehir la exepció se li fou oposada
per lo procurador fiscal del General. En aquest
mateix die à faltat del consistori de sa senyoria
lo molt il·lustre senyor deputat militar per causa
de sa indisposició.

Lo doctor Francisco Ameller, extret per lo offici
de advocat fiscal de la visita fahedora del trienni
pròxim passat, en major justificació de que té las
qualitats que demana lo capítol primer del nou
redrés per lo exercici de dit offici y exclusió de la
pretenció y exepció contra d’ell opposada per lo
procurador fiscal, diu y dedueix que de present y
a. a continuació un vot transcrit a l’Apèndix 5, pàgs. 1745-1746.
b. l’original d’aquest document apareix cusit intercalat enre
els folis 9v i 13r del dietari.
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Dilluns, a XXVI. En aquest die és baxat lo molt
il·lustre oÿdor ecclesiàstich en la casa del Gene-
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ral de la present ciutat y se és conferit en lo aposento del receptor dels fraus de la present ciutat
a effecte de vèurer los fraus se haurian trobat en
lo corrent més, y se són trobats los següents:
Primo, tres canas, dos palms, tafetà doble a dos
caps, color, après de casa Joseph Servià, velluter.
Ítem, un plegador ab quaranta canas, sis palms,
per a texir, del mateix.
En aquest mateix die me han ordenat ses senyories a mi, escrivà major del General de Catalunya, cusís en lo present dietari una carta que han
rebut de sa magestat, Déu lo guarde, en resposta de la que sa senyoria li escrigué donant-li notícia de sa extracció, la qual és así cusida, signada de lletra B y del thenor següent:
«Ela rey.
Diputados, por vuestra carta del tres del corriente
he entendido los que havéis sido extractos en deputados y oydores de quentas del General de ese Principado para el triennio que empezó al primero de
éste, haviendo tenido particular complacencia de
haverlos salido con razón de vuestras atenciones,
zelo que cumpliréis con vuestras obligaciones en lo
que se ofreciere de mi servicio y también en mirar
por el bien común de essa provincia. Dattus en
Madrid, a XV de agosto MDCLXXXVI.
Yo, el rey.
Vidit Marchio de Castellnovo. Vidit Comes et Torro. Vidit Valero, regens. Vidit don Anthonius de
Calatayud. Vidit don Joseph Rull, regens. Don
Hyeronimus Dalmau et Cassanate, secretarius.»
15v

Dimars, a XXVII. En aquest die per medi del síndich del General ha enviat sa senyoria un recaudo al molt reverend canseller contenint fos servit anomenar un dels escribans de manament
per anar a hont se troba sa excel·lència, juntament ab lo escrivà major del General, a presentar-li una scriptura instant lo dit síndich per al
reparo de la contrafacció instan dona Mariàngela y don Joseph Alemany contra lo expectable
don Emanuel de Llupià, portantveus de general
governador, y don Carlos Ros y de Ortafà contra generals constitucions, al qual recaudo à fet
de resposta lo dit molt reverend canseller que·s
troba ab falta de escrivans de manament, per haver-i dos fora de la present ciutat, y altramnet,
que havia de enviar a sercar un procés que tenia
Baltaçar Oriol y Marcer a effecte de vèurer y reconèxer un exemplar que·s llegia en dit procés,
a. l’original d’aquest document apareix cusit intercalat entre
els folis 13v i 15r del dietari.
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y que tornàs lo endemà de sant Agustí per la
resposta, segons relació per dit síndich feta. E
poch aprés, és tornat lo dit síndich de orde de sa
senyoria a dit molt reverend canseller ab altre
recaudo dient fos servit donar providència en
fer la sobredita elecció de escrivà de manament
per al efecte sobredit, respecte de tenir lo consistori instància contínua per part de dits Alemanys, a què à respost faria las diligèncias.
Dijous, a XXVIIIIo. En aquest die ha fet relació a
ses senyories lo síndich del General // 17r // de
com lo molt reverend canseller, en jornada de
vint-y-set del corrent, a las nou horas de la nit,
lo envià a sercar per medi de Esteve Galceran,
scrivà de manament, la súplica que tenia ja habilitada per presentar a sa excel·lència aserca lo reparo de la contrafacció del portantveus de general governador, ab motiu de haver de ensenyar
aquesta al senyor regent y altres doctors del
Real Consell per a facilitar la asitència per dit
síndich demanada, y que després, la tornaria a
dit síndich; y que, ab confiança de la promesa,
havia entregada la dita súplica a dit escrivà de
manament, y que essent anat est matí en casa
del molt reverend canceller a effecte de recobrar
dita súplica, havent tingut juntas las tres salas,
dit senyor canseller li entregà un paper contenint los duptes proposats per los senyors del
Real Consell y la dita súplica ab la firma de habilitació borrada.
Divendres, a XXX. En aquest die me ha ordenat
sa senyoria ma mi, scrivà major del General, cusís y continuàs en lo present dietari un vot dels
magnífics assessors y advocat fiscal del General y
present casa de la Deputació aserca lo que deu
fer sa senyoria en la ocasió present que lo molt
reverend canceller, després de haver habilitada
la súplica que se havia de presentar a sa excel·lència per al reparo de la contrafacció del espectable don Emanuel de Llupià, portantveus
de general governador, havent-la donada al síndich del General, li ha tornada la dita súplica ab
la habilitació borrada, lo qual vot és assí cusit,
signat de lletra M y del thenor següent:
«Ena lo fet consultat per lo molt il·lustre consistori, vuy, die trenta del corrent mes de agost, als
assessors y advocat fiscal infrascrits en y sobre la
súplica que se havia de presentar a sa excel·lència // 17v // sobre lo reparo de la contrafacció entre lo procurador fiscal de la present
casa y los nobles dona Mariàngela de Alemany y
don Joseph Alemany, mare y fill, contra lo espectable don Emanuel de Llupià, portantveus
de general governador de Catalunya, la qual súa. l’original d’aquest document apareix cusit intercalat entre
els folis 15v i 17r del dietari.

plica se portà per lo síndich al senyor canceller
perquè la habilitàs en la forma acostumada, y
havent habilitada aquella y ensenyada al mateix
síndich, la qual així habilitada, la ensenyà al dit
molt il·lustre consistori, quedant-se-la dit síndich en son poder per a passar a fer las demés diligèncias necessàrias, y després, dit canseller envià al dit síndich que li tornàs la dita súplica, que
volia mirar-la; y havent-la recobrada, borrà la
habilitasió y firma, tornant a remètrer dita súplica ab dita firma y habilitació borrada.
Vista la constitució 9, títol «De protonotaris»;
vista la decissió 360 de Fontanella; vist un vot
fet en la present casa als 17 de maig 1672, que·s
troba en dietari, ab la circunstància de ser firmat, entre altres, per dit senyor canceller, qui
aleshores se trobava assessor de la present casa;
vist tot lo demés que se havia de vèurer concernet a la subjecta matèria.
Attès y considerant que la inspecció en esta matèria de habilitasions de súplicas que se han presentat a sa excel·lència se redueix únicament y té
mira a la urbanitat y decènsia, o inurbanitat y
indecència, de las paraulas d’ellas, sens entrar a
altras mèrits, y que qualsevols altras dificultats
que en lo cas present se vullan suscitar o ponderar, no són pròpias ni aplicables a la habilitació o
inhabilitació de una súplica, sinó que aquellas
dehuan reservar-se per a la causa principal. Per
ço, y altrament, són de vot y parer dits assessors
y advocat fiscal infrascrits, que dit senyor canseller, no habilitant la súplica y, per aqueix indirecte, retardant la prosecució y declaració de
dita contrafacció, contrafà a dita constitució 9,
títol «De pro- // 18r // tonotaris» y al estil y observança de la casa, y per consegüent, aconsellan
que·s proseguisca nova contrafacció contra dit
senyor canseller sobre no voler habilitar dita súplica, no contenint aquella paraula alguna inurbana o indecent, y que se li presente súplica y
que·s lleve acte de presentació en la forma acostumada, portant-la primer al noble regent la
Real Cansellaria per a què la habilite y anomene
scrivà de manament, que ab lo scrivà major y
síndich de la present casa vajan a fer dita presentació sí y conforme és de estil.
De Sayol, assessor. Don Pedro de Potau, fisci Generalis advocatus. Rubi i Gallart, assessor subrogatus.»

Diumenge, al primer de setembre
MDCLXXXVI.
En aquest die sa senyoria, per medi del síndich
del General, ha enviat un recaudo al molt reverend canceller dient fos servit habilitar la súplica
que li entregave, la qual se ha de presentar a sa
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excel·lència per al reparo de la contrafacció del
espectable portantveus de general governador,
a què respongué dit molt reverend canceller
juntaria salas per habilitar dita súplica, segons
relació per dit síndich feta.
Dilluns, a II. En aquest die ha fet relació a sa senyoria lo síndich del // 18v // General com essent-se conferit ab lo molt reverend canceller
per a què fos servit habilitar la súplica li entregà
lo die de aïr, y que dit senyor canceller li ha respost que los senyors de las salas estavan ab la
mateixa dificultat que antes, per quant las generals constitucions y capítols de Cort no comprenian si no és a personas particulars, y no a officials reals; però que manàs mirar lo molt
il·lustre consistori si trobaria exemplars sobre
dit negoci, y que lo endemà ajuntaria las salas.
Dimars, a III. En aquest die, constituhit personalment en lo consistori de sa senyoria lo doctor en medicina Joseph Pomada, ha fet relació
mitjençant jurament de com Joan Argila, escrivà major del General, persevera ab las matexas enfermedats tenia quant lo doctor Gabriel
Coll féu relació als antecessors de sa senyoria,
las quals té habituals y permanentes, per rahó de
las quals està impossibilitat de poder servir lo dit
offici, de què ha donada certificatòria en scrit, la
qual és assí cusida, signada de lletra A. En
aquest mateix die ha fet relació lo síndich del
General a sa senyoria com essent-se conferit ab
lo molt reverend canseller a efecte de saber la
resposta si las salas havian resolt la habilitació de
la súplica de què se fa menció en jornada de
ahir, y que lo dit molt il·lustre canseller havia
respost que per quant lo molt il·lustre consistori dels senyors deputats no li havia enviat lo
exemplar que demanava, que no havia juntat salas.
Dimecres, a IIII. En aquest die, constituhit personalment en lo consistori de sa senyoria lo
doctor en medicina Jacinto Andreu, mitjensanta
// 20r // jurament ha fet relació de com la malaltia de Joseph Blanc, altre dels veguers de sa senyoria, de què té feta relació altres vegadas,
continua de manera que està impossibilitat de
poder acudir a la servitud de dit son ofici. En
aquest mateix dia à fet relació a sa senyoria lo
síndich del General de com havent portat lo recaudo li ere estat manat per sa senyoria al molt
reverend canseller, contenint que per la habilitació de la súplica que demanava per part del
molt il·lustre consistori no ere menester sercar
lo exemplar, sinó que se servís lo senyor canseller habilitar la dita súplica borrant lo que no fos
a. a continuació un certificat transcrit a l’Apèndix 5, pàg.
1746.
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decent en aquella, que altrament, seria forçós a
dit molt il·lustre consistori valer-se dels medis
que las generals constitucions y capítols de Cort
li permetan. Y que dit molt reverend canseller li
havia respost que la súplica estava molt conforme al què disposa lo capítol de Cort, però que
aquella clàusula de anar a requestar a sa excel·lència no apareix bé, per quant en casos de
contrafacció may se havia requestat a sa excel·lència; però que miraria un procés que·s féu
sobre un fet de Gerònim Vidal en lo qual isqué
lo bras militar, però que las requestas anavan solament de part a part, y no a sa excel·lència, y
que juntaria las salas, y que tornàs lo dit síndich
per la resposta lo die de demà.
Dijous, a V. En aquest die lo síndich del General
à fet relació en lo consistori de sa senyoria com
havia entregat al regent la Real Canselleria la súplica li és estat ordenat a effecte de habilitar
aquella per presentar-la al molt reverend canseller ab acte, per recusar lo dit molt reverend
canceller habilitar la que se ha de presentar a sa
excel·lència per al reparo de la contrafacció del
portantveus de general governador. Y que lo dit
senyor regent // 21v // havia fet de resposta disposaria encontinent se ajuntassen las salas a effecte de consultar la matèria. E més, ha fet relació de com lo molt reverend canseller à enviat a
sercar a effecte de dir-li, com li ha dit, de que
respecte de haver entrevingut lo doctor Francisco Ameller, son nebot, en la junta de la declaració de la contrafacció de què·s tracta, que, per lo
tant, se volia abstenir de la habilitació de la súplica presentadora a sa excel·lència per al reparo
de dita contrafacció del expectable senyor governador; per dit effecte li ha entregat la dita súplica, la qual à entregat a sa senyoria lo dit síndich.
En aquest mateix die entre las tres y quatre de la
tarda ha fet relació lo dit síndich a sa senyoria
que lo senyor regent li ha dit, anant a sercar lo
dit síndich la sobredita súplica habilitada, que
per a demà entre las set y vuyt horas de la matinada juntaria salas y tornaria resposta a dit síndich.
E més, dita die entre las vuyt y nou horas de la
nit dit síndich del General se conferí en casa del
molt reverend canceller de orde del molt il·lustre consistori dient-li de que sa senyoria tenia
comprès que no hi havia constitució que disposàs que dit senyor canceller se hagués de abstenir de semblant acte, com era de habilitar la
súplica que antes se li havia donada, per quant
no era acte judicial, y de fer-se lo contrari, resultaria molt gran desconsuelo a la casa, y que dit
a. a continuació repetit dit.
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molt reverend canceller li havia respost que havia consultata esta matèria ab los senyors del
Real Consell y li havian aconsellat que se podia
abstenir, perquè encara que no fos de present
acte judicial, podria ser que després ho fos, passant avant la causa de contrafacció.
Divendres, a VI de setembre. En aquest die lo
síndich del General ha fet relació deb // 26r //
com se era conferit de orde del molt il·lustre
consistori ab lo regent la Real Cancelleria per a
demanar-li la súplica que lo die de ahir li havia
entregat per habilitar-la, y lo dit regent li havia
entregat dita súplica ab la habilitació de aquella
entre las nou y las deu de la matinada, la qual
súplica ha entregat dit síndich al molt il·lustre
consistori.
Dissapte, a VII. En aquest die, constituhit personalment en lo consistori de sa senyoria lo doctor en medicina Agustí Fatjó, mitjençant jurament à fet relació a sa senyoria de com la
indisposició de Joseph Quintana, exactor del
General, de la qual té feta altras relacions, à continuat y continua de manera que li impedeix
servir dit son offici. En aquest mateix die, instant lo síndich del General per orde de sa senyoria Gerònim Lampillas, escrivà de manament, y
Joseph de Sauleda, escrivà major y secretari del
General de Catalunya, simul stipulants y insolidum clohents, an llevat acte de la presentata de
una súplica y de la entrega de aquellas al molt
reverend canseller, lo qual acte és assí cusit, signat de lletra A y del thenor següent:
«Noverintc universi quod anno a Nativitate Domini millessimo sexcentesimo octuagesimo sexto,
die vero sabbati septima mensis septembris eiusdem anni intitulata, inter secumdam et tertiam
horas post meridium, presentibus et ad hec vocatis
atque requisitis Hyeronimo Lampillas, regio scriba mandati, et Josepho Sauleda, secretarius et
scriba majore Generalis Cathalonie subrrogato,
et presentibus etiam Melchiore Tortes, notarius
regio collegiato Barchinone, et Ludovico Mariner, regio virgario, pro testibus ad premissa vocatis spetialiter et assumptis, magnificus Josephus
Moix, utriusque juris doctor, deserviens officium
sindici dicti Generalis Cathalonie pro admodum
illustri dompno Michaele de Masdovellas dicto
nomine constitutus personaliter coram et ante
presentiam doctoris Oldegarii Montserrat, cancellarii presentis principatus Cathalonie, // 26v //
personaliter reperti et adinventi intus domus sue
a. a continuació repetit que havia consultat.
b. a continuació una súplica transcrita a l’Apèndix 5, pàg.
1746.
c. l’original d’aquest document apareix cusit intercalat entre
els folis 21v i 26r del dietari.

propie habitationis, quas fovet in presenti civitate
Barchinone in decensu Diva Eulalia dicto nomine illis quibus decet reverentia et respectu eidem
obtulit et presentavit et seu per me, dictum scribam majorem, obtulere et presentare publice petiit, instavit et requisivit quandam in scriptis papiiri suplicationis schedulam thenoris sequentis:
«Molt il·lustre senyor, a 22 de agost», et cetera.
Inseratur dicta suplicatio usque ad finem qua
inserta dices. Qualiquidem papiiri suplicationis
sedula sich ut predicitum oblata et presentata et
a dicto admodum reverendo domino doctori Oldegario de Montserrat, regio cancellario, dixit
«quod retinebat sibi terminum juris ad respondendum», de quibus ita per actis, dictis, gestis atque secutis dominus doctor Josephus Moix, dicto
nomine petit et requisivit sibi et illustribus dominis deputatis, fieri et tradi unum et plura, publicum et publica instrumentum et instrumenta per
me, dictum et infrascriptum scribam majorem
dicti Generalis subrrogatum, et dictus admodum
reverendus dominus petiit et requisivit dictum
Hyeronimum Llampillas de presentis confisceret
et sibi traderet instrumentum. Que fuerunt acta
Barchinone sub anno, die, mense et loco predictis,
presente et interesiente dicto Hyeronimo Llampillas presente que et ad hec vocato atque rogato me,
dicto Josepho Sauleda, scriba majoris Generalis
Cathalonie subrrogato supramemorato, pro parte
et ad instantiam sindici dicti Generalis sugbrrogati simul stipulantibus et insolidum claudentibus et presentibus testibus supradictis ad premissa
vocatis spetialiter et assumptis pro ut superius
continetur.
Postea autem die nona predictorum mensis et
anni, inter undecimam et duodecimam horas
ante meridiem dictus admodum illustris dominus
doctor Oldegaris de Montserrat, regius cancellarius presentis principatus Cathalonie, existens
personaliter intus dictas domos sue propie habitationis, sitas in dicta decensu Dive Eulalie, //27r //
tradidit et liberavit mihi, dicto Hyeronimo Lampillas, regio scribe mandati, alteri ex infrascriptis
notariis, quandam in scriptis papiiri responsionis
sedulam quam pre manibus suis habebat thenoris
sequentis: «Responent lo doctor Olaguer Montserrat, ardiaca major y canonge de la Santa Iglésia de Tarragona, del consell de sa magestat, que
Déu guarde, y son canseller en lo present principat de Catalunya, lo die de dissapte que comptàvem a 7 de setembre 1686, que comensa «Molt
il·lustre senyor», etcètera, y acaba «continuar
acte de presentació», diu que per habilitar la súplica que se havia de presentar a sa excel·lència,
de la qual se fa menció en dita scriptura, no·s troba constitució, usatge ni capítol de Cort que
obligue habilitar-la dins cert temps ni termini
profegit, ans bé, és estil y observança inconclussa
se fassa ab parer y concurs de las tres salas juntas
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perquè rite et recte se digue ésser feta dita habilitació. Y en exequció del sobredit, la participà a la
Real Audiència, juntas las tres salas, y premeditada la matèria ab total atenció, aparegué que digués al síndich del General, com o féu, que encara que dita súplica estava consebuda ab paraulas
decorosas, urbanas y decents, però que·s tenie
reparo ab la forma que estava formada, perquè
dirigint-la a sa excel·lència se li diu que mane revocar al espectable portantveus de governador
de Catalunya, don Emanuel de Llupià, los contractes posats y continuats en lo acte de censal rebut y justificat als 9 de febrer 1686 en poder de
Ramon Vilana Perlas, notari públich y ciutadà
honrat de Barcelona, firmat en lo terme de Llers
entre dit espectable don Emanuel de Llupià y lo
noble don Carlos Ros y de Ortafà, per dir-se encontraven aquells ab las generals constitucions y
usatges de Catalunya, essent axís que los contractes referits no foren fets ni en judici ni officiant ni per rahó y contemplació del offici de portantveus de governador de Catalunya, sinó que
dit espectable don Emanuel de Llupià los firmà
com a persona privada y essent cas different dels
mencionats en las generals constitucions contra
los officials reals, particularment, en la constitució // 27v // «Poch valdria». Apare que tenie dificultats que·s pogués proseguir en la forma que
estava consebuda dita súplica, y axí, que per part
de la Diputació se li donàs algun exemplar observat en semblants casos de contractas fets com a
personas particulars. Havent donat la referida
resposta al síndich del General, li tornà aquell ab
altre recaudo dient-li que en totas las contrafaccions que·s trobavan en la casa de la Diputació
sempre las súplicas que se han presentat als excel·lentíssims senyors lloctinents y capitans generals són estadas concordadas ab la mateixa forma
que las que li entregaren per habilitar. Y havent
participat esta resposta a la Real Audiència, juntas
las tres salas, no se donà per satisfeta per no expressar exemplar algú en lo cas de la pretesa contrafacció, que és de contractes fets de part a part y
sobre matèria deduhible en judici. De hont se infereix que si dilació ena la habilitació de la referida
súplica ý à hagut, és estada ocasionada per lo mateix síndich, per no haver ensenyat exemplar en
tèrmens en què nos trobam, si y conforme la resposta primera donada al síndich.
En aquest intermedi de temps à respost dit canseller que no podie entrevenir ni ser jutge d’esta
causa de contrafacció y, per consegüent, de la
habiltació de la referida súplica que se hauria de
presentar a sa excel·lència, per ésser preparatòria
del judici de contrafacció y no poder-ne ser jutge. Se funda ab lo contengut y disposat en la
constitució 9, ajustant títol «De recusant de
a. en la interlineat y ratllat.
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tots jutges» en la qual se disposa que advocat
que tingue en la Real Audiència pare, sogre, oncle, germà o cunyats, sien tinguts ipso jure et
ipsa constitutione dit pare, sogre, oncle, germà o
cunyats per remoguts y recusats de entrevenir y
votar en ditas causas ni pugan ésser presents en
la audiència quant aquellas se tractaran, la qual
constitució està en viril observança, no sols en
parents de consanguineitat del noble regent la
Real Cancelleria, perquè lo noble don Joan de
Carbonell, //28r // oÿdor que fou de la Real Audiència, sens recusació de les parts se abstingué
y no entrevingué ni votà en las causas que lo
doctor Joseph Arcidet, que era casat ab una neboda sua, se trobava advocat. La qual constitució se aplica al fet present perquè un dels consulents aplicats sobre esta matèria fou lo doctor
Francisco Ameller, lo qual és parent en segon
grau de affinitat per ésser estat casat ab una neboda de dit canseller que morí dexant dos fills
comuns que vuy vihuen; y se considera també
que lo dit doctor Ameller, essent altre dels doctors consulents, féu vot a part sentint que en los
referits contractes no ý havie contrafacció.
Esta rahó se donà al síndich del General lo die de
6 del corrent mes de setembre a la matinada,
quant se li tornà y restituhí la dita súplica que se
havie de donar a sa excel·lència y vuy té ha casa en
son poder. Y després, no requistant-se lo síndich
de dita resposta, a la tarda del mateix die dit síndich li donà altre recaudo dient que no·s trobave
constitució que obligàs haver-se de abstenir y
que serie de consuelo que no se abstingués de la
conexensa e intervenció de dita causa. Y no obstant estas novas representacions de dit síndich, li
respongué que ere forsós de abstenir-se de esta
causa perquè o havia participat a la Reial Audiència, juntas las tres salas, y en ellas se havia resolt
que podia y devia abstenir-se. Per tant, dit canseller no entén haver fet prejudici algú a la Generalitat y generals constitucions del present Principat, ans en tot lo referit à obrat ab parer de la Real
Audiència, juntas las tres salas, y per sa abstenció
referida no té ocasió la present casa de desconsuelo algú, suposat resta altre president, que és lo
noble regent la Real Canselleria, y en tot cas, lo
antiquior en la sala per a provehir lo més convenient y necessari. Y dona las presents per respostas y requereix a vostra mercè que no done còpia
de dita scriptura presentada sens inserció de la
present. Requirens vos notarium. Que fuerunt
acta Barchinone sub anno, die, mensi et loco predictis, presentibus Raymundo Petro Salvat, artium et theologie doctore, presbitero Barchinone
residente, //28v // et Petro Piquer, de familia dicti
admodum illustris et reverendi cancellarii, pro
testibus ad ista vocatis spetialiter et assumptis.»
Dimars, a X. En aquest die me ha ordenat sa se836

nyoria a mi, escrivà major del General, cusís en
lo present dietari una súplica en llur consistori
presentada per part del espectable portantveus
de general governador del present Principat, la
qual és signada de lletra B y del thenor següent:
«Molta il·lustre senyor.
Jaume Sahones, notari, com a procurador que
és del espectable don Manuel de Llupià, cavaller
del orde de Alcàntara, general de la artilleria del
consell de sa magestat, que Déu guarde, y son
portantveus de general governador en lo present principat de Catalunya y lo comptat de
Cerdanya, en lo die de 27 de agost proppassat
demanà y requirí de paraula a Joseph Sauleda,
cavaller y subrrogat en lo offici d’escrivà major
del General de Catalunya, li donàs còpia autèntica de una deliberació feta per lo molt il·lustre
consistori als 6 de juliol proppassat, al què respongué dit Sauleda havie primerament de participar-o a vostra senyoria, com en effecte o féu a
instàncias del mateix Sahones, al qual tornà per
resposta que vostra senyoria o miraria, y que
tornàs altre die per saber la resolució. Y havent
tornat dit Sahones a conferir-se ab dit Sauleda
en lo die de dimars proppassat, que comptàvem
als 3 del corrent mes, li digué aquell que no podia donar-li dita còpia per haver-se vostra senyoria servit revocar dita deliberació, y replicant
dit Sahones li donàs còpia tant de dita deliberació revocada com de la revocatòria, per ser obligació del notari lo donar // 31 // còpia de qualsevols instruments encara que cancellats, tornà
a entrar dit Sauleda a comunicar-o a vostra senyoria, a què, segons digué dit Sauleda, respongué vostra senyoria que o miraria. Y últimament, lo die de ahir, tornant a instar dit Sahones
al dit Sauleda li entregàs ditas còpias autènticas,
respongué que vostra senyoria estava encara
premeditant la matèria. E com molt il·lustre senyor, la petició de dit Sahones sie justa en orde
a ditas còpias autènticas per ell demanadas per
las rahons sobre ponderadas, per tant y altrament, lo dit Jaume Sahones, qui fa ostanció de
son poder en dit nom, a vostra senyoria suplica
sie de son servey ordenar a dit Joseph de Sauleda que pagat y satisfet de son condecent salari,
entregue còpia autèntica de las ditas deliberacions, és a saber, de la dels 6 de juliol proppassat
y de la última feta en revocació de aquellas, lo
que se suplica omni modo meliori y que la present sie manada continuar en dietari. Lo officio,
et cetera. Altissimus, et cetera. Aguirre.
Oblata X septembris MDCLXXXVI in consistorio. Et
domini diputati intervenientibus dominis audia. l’original d’aquest document apareix cusit intercalat entre
els folis 28v i 31r del dietari.

toribus computorum comisserunt predicta magnificis assessoribus Generalis Cathalonie, qui super suplicatis relationem faciant.
Josephus Sauleda, scriba major Generalis Cathalonie subrrogatus.
Los senyors deputats, lo militar absent per sa indisposició, ab intervenció dels senyors oÿdors
de comptes, vista la suplicació sobredita y la comissió feta al noble y magnífichs assessors,
dihuen que, attès que a la relació de dits nobles
y magnífichs assessors, que no obstant que los
molt il·lustres senyors deputats acostuman donar llicència al escrivà major perquè satisfet en
son salari, done còpia autèntica de deliberacions, emperò que las deliberacions que demana lo espectable portantveus de general governador no són de la calitat que lo consistori puga
ni dega donar còpias de ditas deliberacions, y
que axí satisfà a sa obligació ab la present resposta inseguint la // 31v // disposició del capítol
sinquanta-nou, Corts mil sinch-cents norantanou.
Josephus Sauleda, scriba major Generalis Catalonie subrrogatus.»
Dimecres, a XI. En aquest die és baxat sa senyoria en la Llotja del mar de la present ciutat consistorialment ab verguers ab massas, anant ab
cotxe, a effecte de fer continuar los arrendaments que falta arrendar y arrendar aquells trobant-se dita competent.
Dijous, a XII. En aquest die, constituhit personalment en lo consistori de sa senyoria lo doctor en medicina Jaume Pujades, mitjensant jurament ha fet relació com la indisposició de
Joseph Ferrer, notari, scrivent ordinari de la Escrivania Major, continua y à continuat de tal
manera que li inpedeix lo exercici de dit son offici. En aquest mateix die me à ordenat sa senyoria a mi, escrivà major del General, cusís y
continuàs en lo present dietari un vot dels magnífics assessors y advocat fiscal del General ab
què aconsellan lo que deu sa senyoria obrar a
vista de la resposta a dit senyor canseller presentada al instar lo síndich del General en jornada
de 7 del corrent, lo qual vot és assí cusit, signat
de lletra E y del thenor següent:

dona Mariàngela Alemany y don Joseph Alemany, mare i fill, contra lo espectable don Emanuel de Llupià, portantveus de governador general de Catalunya, a vista de la resposta que lo
senyor canseller à donat a 9 del corrent mes y
any a la súplica, sens venir requesta, a dit senyor
canseller presentada per dit procurador fiscal //
33r // als 7 de dit corrent mes y any, sobre recusar dit senyor canseller o dilatar habilitar la súplica que per dit effecte de dita contrafacció se li
havia entregat per a presentar a sa excel·lència
segons estil, en la qual resposta dit senyor canseller dona per principal rahó de no habilitar
dita súplica lo trobar-se conjunct en segon grau
de affinitat ab lo doctor Francisco Ameller, que
fou casat ab una neboda sua de la qual vihuen
dos fills comuns, y haver dit doctor Ameller estat consultat en las consultas que en la present
casa se tingueren sobre exir o no eixir lo molt
il·lustre consistori al reparo de dita contrafacció,
y haver en ditas consultas dit doctor Ameller estat de sentir que no era contrafaccióa ni devia eixir al reparo dit molt il·lustre consistori, y que,
per consegüent, dit senyor canseller podia y devia abstenir-se de dita habilitació com a preparatòria de dita contrafacció per las constitucions
de Catalunya que en dita resposta chalenda,
com d’ella més llargament és de vèurer ab acte
en poder de Gerònim Lampillas, notari y scrivà
de manament del rey, nostre senyor, que Déu lo
guarde.
Vista y atentament considerada dita resposta;
vista la constitució 9, títol «De recusació de tots
jutges», disposant que advocat que tinga en la
Real Audiència pare, sogre, oncle, germà, cunyats, etcètera, sien ipso jure et ipsa constitutione
dits pare, sogre, oncle, etcètera, tinguts per remoguts y recusats de votar en ditas causas; vist
lo exemplar del doctor Joseph Arcidet, casat
amb una neboda del quòndam don Joan Carbonell, doctor de la Real Audiència; y vist tot lo
que se havia de vèurer, és a saber, tant lo referit
en dita resposta com altrament.

«Ena lo fet consultat per los molt il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes als assessors
y advocat fiscal infrascrits en y sobre lo que
dehuen obrar en prosecució de la contrafacció
instada per lo procurador fiscal y los nobles

Attès y considerat que la dita constitució 9, títol
«De recusació de tots jutges» ipso jure dona per
suspectes als expressats en dita constitució y que
dit senyor canseller se troba en un dits // 34v //
casos per ser conjunct en dit segon grau de affinitat y axí bé, en los tèrmens de dita constitució,
són de vot y parer que lo molt il·lustre consistori se satisfasse de dita rahó y que en prosecució
de la contrafacció sobredita, deu dit molt il·lustre consistori manar al síndich del General que
porte al noble regent la Real Cancelleria dita súplica per a què en defecte de ditb senyor canse-

a. l’original d’aquest document apareix cusit intercalat entre
els folis 31v i 33r del dietari..

a. a continuació set paraules ratllades.
b. a continuació quatre paraules ratllades.
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ller, se servisca habiltar-la a effecte de que puga
presentar-se a sa excel·lència en la forma que se
acostuma y seguir-se dita contrafacció. De Sayol, assessor. Don Pedro de Potau, advocat Fiscal. Rechs y Gallart, assessor subrrogat.»
En aquest mateix die ha fet relació lo síndich del
General a sa senyoria com essent-se conferit ab
lo senyor regent la Real Cancellaria a effecte de
que habilitàs la súplica se havia de presentar a sa
excel·lència per al reparo de la contrafacció del
portantveus de general governador, de què se fa
menció en las jornadas antecedents, com per sa
senyoria li era estat ordenat, per ésser excusat lo
molt reverend canceller de habilitar aquella,
dient que en la matèria de contrafacció que en
ella se conté haurie estat consultat, y altrament
haurie fet vot a part lo doctor Francisco de
Ameller, lo qual és en segon grau de affinitat ab
dit senyor canceller per ésser estat casat ab una
neboda sua y sobrevíurer-li dos fills, y que així,
segons lo capítol 9, títol «De recusació de tots
jutges», no podia entrevenir en dita habilitació
per ésser preparatòria de dita contrafacció. Y
que així suplica sa senyoria fos servit habilitar la
dita súplica per al effecte sobredit de presentar
aquella a sa senyoria y seguir dita contrafacció.
A què à fet de resposta dit senyor regent la Real
Cansellaria que no entenia pèndrer la súplica
que se li presentava per habiltar-la mentres que
no lo constàs que lo molt il·lustre consistori hagués admesa la recusació del senyor canceller.
Divendres, a XIII. En aquest die per orde de sa
senyoria és baxat a la Llotja dela // 35r // mar de
la present ciutat lo magnífic Erasme de Lana y
Fontanet, racional del General y present casa de
la Deputació, a effecte de fer publicar lo arrendament de la Bolla de Barcelona y demés que
no són arrendats.
Dissapte, a XIIIIo. En aquest die me han ordenat
ses senyories a mi, escrivà major del General de
Catalunya, cusís en lo present dietari una carta
de 7 del corrent per medi del correu del General, la qual és assí cusida, signada de lletra F.
Dilluns, a XVI. En aquest die lo síndich del General per orde de sa senyoria és anat a un recado
al senyor regent dient que lo molt il·lustre consistori dels senyors deputats venien bé y admetien la recusació del molt reverend canseller en
habilitar la súplica que se havia de presentar a sa
excel·lència per al reparo de la contrafacció del
espectable don Emanuel de Llupià, portantveus
de general governador, y suplicaven fos servit sa
senyoria habilitar a aquella. E poch aprés, à fet
a. a continuació una carta transcrita a l’Apèndix 5, pàg.
1746.
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relació lo dit síndich a sa senyoria en son consistori dient que lo dit senyor regent havia acceptada y presa la dita súplica dient que quant antes
juntaria las salas a effecte de pèndrer resolució
en lo que per part del molt il·lustre consistori se
li deye en rahó de habilitar dita súplica.
En aquest mateix die per orde de sa senyoria à
baxat a la Llotja // 35v // del mar de la present
ciutat lo magnífic Erasme de Lana y Fontanet,
racional del General y present casa de a Deputació, a effecte de fer publicar lo arrendament de
la Bolla de Barcelona y drets que no estan arrendats.
Dimecres, a XVIII. En aquest die ha fet relació lo
síndich del General en lo consistori de sa senyoria com se era conferit lo dia de ahir en lo palàcio de sa excel·lència, senyor lloctinent y capità
general de sa magestat, Déu lo guarde, en lo
present Principat, y que havent suplicat a sa excel·lència de part de sa senyoria fos servit manar
pèndrer resolució sobre lo fet de Maurici Sala,
de la ciutat de Manresa, per a què puga conèxer
lo molt il·lustre consistori del delit à comès contra lo General, com ab carta de set del corrent
era estat suplicat a sa excel·lència. Y que sa excel·lència havia respost que se informaria del delicte hauria comès dit Maurici Sala a efecte de
pèndrer la resolució convenient.
En aquest mateix die per orde de sa senyoria és
baxat a la Llotja del mar de la present ciutat lo
magnific Erasme de Lana y Fontanet, racional
del General y present casa de la Deputació, a effecte de fer continuar lo arrendament de la Bolla
de la present ciutat y altres que no són arrendats. En aquest mateix die, constituhit personalment en lo consistori de sa senyoria lo doctor en medicina Joseph Bas, ha fet relació a sa
senyoria mitjensant jurament de com la indisposició del doctor Gismundo Bofill, ajudant
tercer de scrivà major, de què té feta relació en
altre ocasió, à continuat y continua de manera
que li impedix la servitut de dit son offici. // 36r
// En aquest mateix die à fet relació lo síndich
del General en lo consistori de sa senyoria de
com se era conferit per orde de sa senyoria ab lo
molt reverend canceller a effecte de solicitar la
declaració de la causa de la contrafacció general
del tribunal de la Capitania General, y que dit
molt reverend canseller havie fet de resposta
que ja tenia lo procés y que quant pogués declararia la dita causa.
Divendres, a XX. En aquest die ha fet relació lo
síndich del General de com per orde de ses senyories se era conferit ab sa excel·lència a effecte
de demanar-li hora per presentar-li una scriptura, y sa excel·lència a respost que entre tres y

oblata et presentata et a dicto exellentissimo domino locumtenenti et capitaneo generali habita
pro ut dixit sibi prolecta et publicata copia que
illius cum suo originali comprobata eidem excellentissimo domino duci de Sanlucar, marchionis
de Leganes et de Morata, locumtenenti et capitaneo generali, tradita et liberata illico idem exellentissimo dux de Sanlucar, marchio de Leganes
et Morataa, // 40 y 41r // locumtenens et capitanem generalis, verbo respondendo dixit «quod retinebat sibi terminum juris ad respondandum»
de quibus ita per actis, dictis, gestis atque secutis
dictus doctor Josephus Orlau dicto nomine petiit
et requisivit sibi et illustribus dominis deputatis
fieri et tradi, unum et plura, publicum seu publica instrumentum et instrumenta per me, dictum
et infrascriptum scribam majorem dicti Generalis, et dictus exelentissimus dominus dux de Sanlucar, marchio de Leganes et de Morata, locumtenens et capitaneus generali, petiit et requisivit
dictum Hyeronimum Lampillas de predictis confisceret et sibi traderet instrumentum. Que fuerunt acta Barchinone sub anno, die, mense et loco
predictis, presente et interessente domino Hyeronimo Lampillas, presenteque et ad hec vocato atque rogato me, Josepho Sauleda, scriba majore
Generalis Catalonie subrrogato supramemorato,
pro parte et ad instantiam dicti sindici dicti Generalis subrrogati simul stipulantibus et insolidum claudentibus, et presentibus testibus supradictis ad premissa vocatis spetialitater et
assumptis pro tu superius continetur.»

quatre de la tarda. En aquest mateix die lo molt
il·lustre senyor oÿdor ecclesiàstic és baxat en la
casa del General de la present ciutat y se és conferit en lo aposento a hont fa sa residència lo receptor dels fraus, y se són trobats los següents:
Primo, una banda de seda carmesina.
Ítem, una pessa blavets capicua.
Ítem, sinch canas, 4 palms, xamellot bort color
escur.
En aquest mateix die, instant lo síndich del General per orde de sa excel·lència, és obtinguda
primera hora Gerònim Llampillas, escrivà de
manament, y Joseph de Sauleda, subrrogat en
lo offici de escrivà major y secretari del General
de Catalunya, simul stipulants et insolidum clohents entre las quatre y sinch horas de la tarda;
an presentat una scriptura y llevat acte de la //
36v // presentata de aquella al excel·lentíssim senyor duch de Santlúcar, marquès de Leganès y
de Morata, lloctinent y capità general de sa magestat, Déu lo guarde, en lo present Principat.
Lo qual acte és assí cusit, signat de número 1 y
de thenor següent:
«Noverinta universi quod anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo octuagesimo sexto,
die vero veneris vigesima mensis septembris eiusdem anni intitulata, inter quartam et quintam
horas post meridiem, presentibus et ad hec vocatis
atque requisitis Hyeronimo Llampillas, regio
scriba mandati, et Josepho Sauleda, secretario et
scriba majore Generalis Cathalonie subrrogato,
et presentibus etiam Jacintho Morato et Francisco
Payssa, virgariis consistorii sue dominationis, pro
testibus ad ista vocatis spetialiter et assumptis,
doctor Josephus Orlau, sindicus Generalis Cathalonie subrrogatus, dicto nomine constitutus personaliter coram et ante presentiam excellentissimi
domini ducis de Santlucar, marchionis de Leganes et de Morata, locumtenentis et capitanei generalis sue magestatis in presenti principatu Cathalonie, personaliter reperti in quadam aula
palatii prorregiorum presentis civitati Barchinone, dicto nomine illis quibus decet reverentia et
respectu eidem obtulit et presentavit et seu per me,
dictum scribam majorem, obtulere et presentari
publice petiit et requisivit quandam in scriptis
papiri suplicationis scedulam thenoris sequentis:
«Excel·lentíssim senyor. Com per part dels nobles dona Mariànglea y don Josep Alemany y
Bellpuig», et cetera. Inseratur dicta suplicatio
usque ad finem qua inserta dices. Quaquidem
papiri suplicatinonis scedula, sich ut predicitur,

En aquest mateix die lo procurador fiscal del
General ha fet relació a sa senyoria en son consistori com se era conferit en casa del doctor
don Miquel Taverner, de la Real Audiència, relator de la causa dels acrehedors del doctor Joan
Quadras, inseguint la deliberació per sa senyoria
presa lo die present, y li havie dit fos servit entregar-li lo procés de dits acrehedors, per tenir
interès en ell lo General de Catalunya, com era
acostumat. Y que lo dit docotor Taverner li havie fet de resposta que consultaria la matèria ab
los demés senyors de la sala y del que resultaria,
tornaria resposta a sa excel·lència.
40 y
41v

a. l’original d’aquest document apareix cusit intercalat entre
els folis 36v i 40 i 41r del dietari.
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Dimecres, a XXV. En aquest die lo síndich del
General ha fet relació a sa senyoria de com se
era conferit ab sa excel·lència y li havia dit y suplicat de part de sa senyoria fos servit manar donar la providència necessària per la entrega de la
persona de Maurici Sala, detingut en los càrcers
reals de la ciutat de Manresa, per a què puga
conèxer lo molt il·lustre consistori dels delictes
à comesos contra la Generalitat. A què ha respost sa excel·lència que no havia pensat en para. a continuació una súplica transcrita a l’Apèndix 5, pàg.
1747.
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senyoria lo dit offici de guarda del palàcio real a
favor de Melchior Texidor y Ferrer, per ser altre
dels officis antichs que poden alienar-se, ab promesa que per rahó de la present renunciació y
provisió de dit offici a favor de dit Texidor no
pretendrà lo dit Texidor la gramalla ni altre remuneració alguna per rahó del ingrés quant sie
provehit, ni tampoc lo dit doctor Domingo
Aguirre en cas lo vulga recuperar. E sa senyoria
à acceptat la dita renunciació ab la dita promesa
si y en quant per capítols de Cort li és lícit y
permès. Essent presents per testimonis Jacinto
Morató y Francesc Paÿssa, verguers del consistori de sa senyoria. En aquest mateix dia à faltat
del consistori lo molt il·lustre senyor deputat
militar.a

lar-ne al Real Consell y que vuy a la tarda enviarà sercar lo regent la Real Cansellaria per a
pèndrer resolució en la matèria. E més, ha fet
relació que essent anat ab lo recaudo li ere estat
ordenat al molt reverend canseller a effecte de
que se servís declarar la contrafacció general del
tribunal de la Capitania General, ha fet de resposta dit senyor canceller que se estave mirant
lo procés, y que com era matèria tant dificultosa, no era fàcil la declaració tant prest, y que farie lo que porie.
En aquest mateix die Erasme de Lana i Fontanet, racional del General y present casa de la
Deputació, per orde de sa senyoria és baxat a la
Llotja del mar de la present ciutat a effecte de
fer continuar los arrendaments de la Bolla de la
present ciutat y altres drets que no són arrendats.
42r

50r

Divendres, a XVII. En aquest die sa senyoria
consistorialment és baxat a la Llotja del mar de
la present ciutat ab verguers y massas altas,
anant ab cotxes, a effecte de fer continuar lo subast del arrendament de la Bolla de Barcelona y
altres drets que no són arrendats.
Dissapte, a XXVIII. En aquest die és tornat en lo
consistori de sa senyoria lo molt il·lustre senyor
deputat militar. En aquest mateix die ha fet relació lo doctor en medicina Jacinto Andreu,
mitjensant jurament ha fet relació com la malaltia del doctor Joseph Costa, servint lo offici de
procurador fiscal, ha durat des de 3 de maig
proppassat fins a 27 de juliol proppassat. En
aquest mateix die me ha ordenat sa senyoria a
mi, escrivà major del General, cusís en lo present dietari dos relacions del magnífic racional
del General y present casa de la Deputació, la
una aserca de aquell censal pensió 620 sous, pagadora als 24 de maig, lo un que sortejà lo obtenint lo benefici sots invocació de santa Anna
en la capella de la Puríssima Concepció de Nostra Senyora, en los clàustros de la Seu fundat, y
altre aserca de aquell censal pensió 400 sous,
pagador als 31 de agost, que sortejà Ignasi Ximenis y Cudina, ciutedà honrat de Barcelona,
los quals censals foren extrets en la extracció de
censals per los antecessors de sa senyoria feta al
primer de decembra // 42v // proppassat de
1685, las quals relacions són assí cusidas, signadas de números 1 et 2.

Dijous, a III. En aquest die me à ordenat sa senyoria a mi, escrivà major del General, cusís y
contiuàs en lo present dietari un paper que han
rebut de sa excel·lència, lo qual és assí cusit, signat de número 3 y del thenor següent:
«Haviendob deliberado vuestra señoría con premeditado acuerdo se pagassen a su magestad,
Dios le guarde, por ser de su real patrimonio, las
pension(e)s bensidas en el tiempo de la guerra con
la corona de Francia de los censales que corresponde la Generalidad a los que han vivido y viven
en la obediencia de el rey christianíssimo, en cuya
conformidad cobró el thesorero las de los censales
de que entonces se tuvo noticia; ahora se tiene
nuevamente de que se deven, más las de los censales que corresponden a don Francisco Calbo y a
don Joseph Margarit, que también fueron confiscados y milita la misma razón que en los primeros. Y assí ultimaré y trendré por particular agasajo que en execqución de lo ya deliberado, mande
vuestra señoría la providencia conveniente para
que se paguen estas pensiones como las primeras a
fin de aplicar su procedido en las cosas más precisas del real servicio según la urgencia presente,
que con aviso de vuestra señoría yrá el thresorero
a otorgar las cartas de pago y quedaré yo con el
devido reconocimiento. Dios guarde a vuestra señoría muchos años. Barcelona, 2 de octubre 1686.
El marqués de Leganés
Señores deputados del General de este Principado
y oydores dél.»
En aquest mateix dia ha fet relació lo síndich del
General en lo consistori de sa senyoria com essent-se conferit ab sa excel·lència per orde de sa

Dimars, al primer de octubre
MDCLXXXVI.
En aquest die lo doctor Domingo Aguirre, obtenint lo offici de guarda del palàcio real, constituhit personalment en lo consistori de sa senyoria ha renunciat en mà y poder de sa
840

a. a continuació dues relacions transcrites a l’Apèndix 5,
pàgs. 1747-1750.
b. l’original d’aquest document apareix cusit intercalat entre
els folis 40 i 41v i 50r del dietari.

casos, per no poder-i entrar ab llum, governantse esta casa per exemplars, no podia pèndrer resolució en anar. En aquest mateix die és tornat
en lo consistori de sa senyoria lo molt il·lustre
senyor deputat militar.

senyoria a effecte de suplicar-li fos servit donar
la providència necessària per la entrega de Maurici Sala, pres y detingut en los càrcers de la ciutat de Manresa per orde del // 50v // batlle de
dita ciutat, per a què puga lo consistori conèxer
dels delictes que lo dit Maurici ha comesos contra lo General. Y que sa excel·lència li havie respost que vuy havie donat orde als senyors del
consell per a què despedissin la causa de dit
Maurici Sala.
Divendres, a IIII. En aquest die a les vuyt horas
de la nit se juntaren los molt il·lustres senyors
deputats y oÿdors en la present casa de la Deputació per haver pervingut intel·ligènsia que se’ls
havie de donar una embaxada per part dels molt
il·lustres senyors concellers y savi Consell de
Cent de la present ciutat, que se trobave junt. Y
poch aprés són vinguts ab embaxada de part de
dits molt il·lustres senyors concellers los senyors
don Joseph de Cartellà y Çabastida y lo magnífich doctor Francesc Rius y Bruniquer y han
participat a sa senyoria com sa Santedat havie
decretat la extensió per tota Espanya del offici
propi de la gloriosa verge y màrtir santa Eulària,
patrona de la present ciutat, y que en acció de
gràcies se cantaria esta nit lo Te Deum laudamus en la Seu, y lo die de la traslació de la gloriosa santa, se havie deliberat fer una festa molt
llustrosa y en demostració de alegria se farien
lluminàrias tres dies consecutius, comensant lo
die de demà disapte, y perquè fossen més lustroses, estimaria la ciutat que la present casa de
la Deputació lo acompanyàs ab esta demonstració de lluminàrias. A què han respost los senyors
deputats, parlant lo senyor deputat ecclesiàstic,
estimant molt la participació de dita gràcia y
que en lo demés consultarian la matèria y tornarien resposta als senyors consellers per medi de
embaxada. Al cap de un rato són vinguts ab embaxada de part del molt il·lustre Capítol de la
Seu lo senyor sagristà Roig y canonge Cortada
fent la matexa participació a sa senyoria que havia feta la ciutat, y de que se selebrave esta nit
matexa en la Seu lo dit Te Deum laudamus y
que lo dit molt il·lustre Capítol estimarie molt
fos sa senyoria servit de anar o asistir a dita festa.
A què han respost, parlant axí mateix lo dit senyor deputat eclesiàstic, que estimave molt lo
consistori la marcè li feya lo dita // 52r // molt
il·lustre Capítol, y en ordre a anar a asistir a la
celebració del Te Deum laudamus, que per ésser
tart y no poder entrar en lo archiu de la present
casa per a vèurer lo que se acostumava en estos

Disapte, a VI. En aquest die ab embaxada per
medi dels senyors don Carlos de Llupià y don
Francisco Sans, han enviat ses senyories la enorabona als molt il·lustres senyors concellers de la
persent ciutat per la gràcia que era estat sa Santedat servit concedir ab petició de la present
ciutat de la extensió del reso de la gloriosa verge
y màrtir santa Eulària, y que en orde a las lluminàrias que havia deliberat lo savi Consell de
Cent, las farie esta casa de la Deputació los matexos tres dias que havia deliberat per la ciutat,
si y conforme acostuma fer-la sens precedir carta de sa magestat. Semblantment, són anats los
dits senyors embaxadors a donar sa enorabona
al molt il·lustre Capítol de la Seu, y tornats en
consistori an fet relació que axí los senyors concellers com lo molt il·lustre Capítol, havian fet
molta estimació de la atenció del molt il·lustre
consistori.
En aquest mateix die me ha ordenat sa senyoria
a mi, escrivà major del General, cusís en lo present dietari lo decret de sa Sanctedat per la extenció del reso de la gloriosa verge y màrtir santa Eulària per tots los regnes de Espanya, lo qual
és signat de lletra A.
52v

a. a continuació un certificat trascrit a l’Apèndix 5, pàg.
1750 i un decret imprès d’Innocenci XI «Decretrourm Sanctissimi Domini Innocentii...Papae XI. Pro extensione per totam Hispania oficii propii Sanctae Eulalie Viginis et Martyrs,
ac Patronae Inclitae Civitatis Barchinone». Barcinone, Typ.
Cormellas, apud Iacobum Cays, 1686; 1 fol; F. Bon. 9988.

841

Dilluns, a VII. En aquest die me ha ordenat sa
senyoria a mi, escrivà major del General, cusís
en lo present dietari una relació del magnífic racional aserca de aquell censal penció tres-cents
sous, pagador a 26 de setembre, que sortejà la
reverend priora y convent dels Àngels de la present ciutat en la extracció de censals per los antecessors de sa senyoria feta al primer de desembre proppassat, la qual declaració és signada de
lletra B.
Dimecres, a VIIII. En aquest die, constituhit
personalment en lo consistori de sa senyoria lo
doctor en medicina Jaume Pujadas, ha fet relació com Pau Mitjà, mercader, albaraner del General, està detingut de malaltia corporal, la qual
li impedeix lo exercici de dit son offici. En
aquest mateix die me ha ordenat sa senyoria a
mi, escrivà major del General, cusís y continuàs
en lo present dietari un vot fet per un dels magnífics assessors ordinaris y advocat fiscal del General y doctors consulents aplicats en ordre a la
contrafacció instada per lo(s) nobles dona Mariàngela y don Joseph Alemany, son fill, contra
lo espectable governador, lo qual vot és signat
de lletra F y del thenor següent:

[ 1686 ]

[ 1686 ]

«Jesúsa. Maria. Joseph.
En lo fet consultat per los molt il·lustres senyors
deputats y oÿdors de comptes del General del
present principat de Catalunya als magnífics assessors, advocat fiscal y consulents aplicats en y
sobre lab contrafacció instada per los nobles
dona Mariàngela Alemany y don Josephc // 55r
// Alemay, son fill, contra lo espectable don
Emanuel de Llupià, cavaller del àbit de Alcàntara, general de la artillera del consell de sa magestat, Déu lo guarde, y portantveus de general
governador en lo present principat de Catalunya, sobre de la qual recaygué lo vot se féu en dinou de juliol 1686 per los magnífics assessors,
advocat fiscal y consulents aplicats aconsellant a
dits molt il·lustres senyors deputats y oÿdors de
comptes que podian y devian exir al reparo de la
contrafacció instada per dits Alemanys per los
remeys estilats en la casa, en virtut del qual vot
deliberà lo molt il·lustre consistori lo mateix die
y any, conformar-se ab aquell, que se hisqués al
reparo de ditas constitucions segons las generals
constitucions de Catalunya y capítol del nou redrés, usos y stil de la casa, en execució de las
quals se presentaren al axcel·lentíssim lloctinent
general los tres recados stilats en los dies 25, 27
y 29 de dits mes y any. Y després, havent-se fet
la súplica per sa excel·lència preàmbola de la firma del dubte, havent-se donat per medi del síndich al molt reverend canseller dita súplica per a
què la habilitàs, com en effecte la habilità y entregà al sýndich de la Generalitat, si bé després
la recobrà borrant la habilitació primera, emperò se tornà a habilitar, y habiltada aquella, se
presentà a sa excel·lència. Podrà lo molt il·lustre
consistori, no obstant los tres dits recados y súplica presentada a sa excel·lència, que apar són
medis per a proseguir lo reparo de dita contrafacció judicialment, de continuar dit medi judicial y valer-se del extrajudicial acudint als reals
peus de sa magestat demanant lo reparo de dita
contrafacció.

«De observar constitucions» //55v // y lo capítol
5 de las Corts del any 1599, altres aplicables, y
la observança de la casa, de la qual attestan nostres pràctichs hi a differents exemplars en la
casa, resta en arbitre del molt il·lustre consistori
instar lo reparo de la contrafacció per lo medi
judicial o extrajudicial com millor li aparexerà.
Attès y considerant que ab los dits recados y suplicació donadas a sa excel·lència, encara que
sian preàmbols per lo medi judicial, no·s pot dir
que aquell fos intentat, per quant sols comènsia
y té principi la firma de dubte.
Attès també y considerat que encara que fos insentat dit medi judicial, vehent y regoneixent lo
molt il·lustre consistori que li era més convenient no proseguir-lo per alashoras, sinó valerse del medi extrajudicial, per quant la metèria
de contrafaccions li és arbitrar lo obrar per los
medis més convenients, y lo acudir als reals peus
de sa magestat sempre és permès als vassalls sens
perjudici de tots los drets y accions que altrament li podian competir.
Per ço y altrament, són de vot y parer que pot y
deu lo molt il·lustre consistori valer-se dels medis extrajudicials, suspenent per ara los judicials,
y acudir als reals peus de sa magestat per la providència del reparo de dita contrafacció, no obstant los dits tres recados y súplica donadas a sa
excel·lència y demés obrat fins assí. Salvos semper, et cetera.
Rechs y Gallart, assessor subrrogatus alter ex causas inpeditus. De Valda, consulens. Valentia,
consulens. Hieronimum de Ferer, consulens. De
Riu y Navarro, advocatus fiscalis Generalis subrrogatus»
57r

Vista la deliberació feta per lo molt il·lustre consitori a d... de setembre 1686; vist lo sobredit
vot y deliberació que se li subseguí; vistos los
tres recados, la súplica donada a sa excel·lència;
vistas las aclaracions fetas per lo síndich sobre la
habilitació de ditas súplicas, com és de vèurer en
lo dietari corrent; vist tot [lo] demés que condueix per la present matèria.
Attès que per la constitució «Lo fruit» 8, títol
a. l’original d’aquest document apareix cusit intercalat entre
els folis 52v i 55r del dietari.
b. la repetit.
c. a continuació una relació transcrita a l’Apèndix 5, pàg.
1750.
d. a continuació un espai en blanc d’uns 25mm.
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En aquest mateix die Erasme de Lana y Fontanet, racional del General y present casa de la
Deputació, ésa baixat en la Llotja del mar de la
present ciutat per orde de ses senyories a effecte
de fer encantar los drets de la Bolla de la present
ciutat y altres que no són arrendats.
Divendres, a XI. En aquest die, constituhit personalment en lo consistori de sa senyoria lo reverend Joseph Domingo, com a procurador de
la reverend priora y convent de Nostra Senyora
dels Àngels del Peu de la Creu de la present ciutat, com de sa procura consta ab acte rebut en
poder de Joseph Soldevila, quòndam, notari
públic de Barcelona, en jornada de 5 de juliol
1666, de la qual ha fet ocular ostenció, en dit
nom ha jurat en mà y poder de sa senyoria com
havent fetas las degudas diligèncias en sercar lo
a. y al document.

acte de la original creació de aquell censal de
preu tres-centas lliuras que lo General feya y
prestava a dita priora y convent en jornada de
26 de setembre, en lo qual censal dita priora y
convent sortejaren en la extracció de censals per
los antecessors de sa senyoria feta al primer de
desembre proppassat, no ha pogut trobar
aquell.
En aquest mateix die à faltat en lo consistori lo
molt il·lustre senyor deputat militar. En aquest
mateix die ha fet relació lo síndich del General
de Catalunya com per orde de sa excel·lència se
era conferit ab lo senyor canseller a effecte de
instar la contrafacció de la Capitania General, y
que lo dit senyor havia respost que se estava
continuant en mirar lo procés. En aquest die és
tornat en lo consistori de ses senyories lo molt
il·lustre // 57v // senyor deputat militar. En
aquest mateix die és baxat Erasma de Lana y
Fontanet, racional del General, en la Llotja del
mar a effecte de fer continuar lo encantar los
arrendaments que faltan de arrendar.
Dissapte, a XII. En aquest die per medi de Lluís
Mariner, altre dels veguers de la Real Audiència
del present Principat, és estat presentat a sa senyoria un cartell citatori a instància del espectable don Emanuel de Llupià, portantveus de general governador de Catalunya, despedit sobre
la ferma de dupte interposada per aquell lo die
present en la Reial Audiència, juntas las tres salas, sobre la contrafacció instada per los nobles
dona Mariàngela y don Joseph Alemany, mare y
fill, lo qual cartell és assí cusit, signat de número
1 y det thenor següent:
«Dea part del excel·lentíssim senyor lloctinent y
capità general en lo present principat de Catalunya y comptats de Rosselló y Cerdanya. Com
per provisió lo die present havall escrit feta per
lo noble y amat conseller de la real magestat,
don Miquel de Cortiada, en quiscun dret doctor, regent la Real Canselleria, feta primer paraula en la Reial Audiència, juntas las tres salas,
se notifica y fa saber als venerables, nobles y
amats de la real magestat, los deputats y oÿdors
de comptes del General de Catalunya y al síndich de dit General, com a la suplicació donada
per part del espectable don Emanuel de Llupià,
portantveus de general governador de Catalunya, se ha provehit que sien insertades o cusidas
las productas o exhibitas y assignà en la Reial
Audiència a relació y a la deguda provisió lo die
de dimecres setse del corrent mes de octubre ab
continuació dels següents, y que consedida còpia sie intimat, la qual íntima se fa ha instància
a. l’original d’aquest document apareix cusit intercalat entre
els folis 57v i 60r del dietari.
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de dit espectable senyor don Emanuel de Llupià, portantveus de general governador de Catalunya // 60r // Dattus en Barcelona, als XII de
octubre MDCLXXXVI.
Regius scriba mandati, Hieronimus Lampillas.»
Diumenge, a XIII. En aquest die me ha ordenat
sa senyoria a mi, escrivà major del General de
Catalunya, cusís en lo present dietari un vot dels
magnífichs assessors, advocat fiscal ordinaris del
General y present casa de la Deputació y doctors consulents aplicats sobre lo que ha sa senyoria de observar a vista del cartell citatori presentat a sa senyoria lo die de ahir sobre la
contrafacció instada per los nobles Mariàngela y
don Joseph Alemany, mare y fill, contra lo espectable portantveus de General governador de
Catalunya, lo qual vot és signat de número 2 y
del thenor següent:
«Ena lo fet consultat per lo molt il·lustre consistori als magnífics assessors y advocat fiscal de la
casa y demés consulents aplicats sobre que·s lo
que havia de obrar a vista de un cartell citatori a
instància del espectable don Emanuel de Llupià, portantveus de general governador de Catalunya, despedit sobre la ferma de dupte intern
oposada per aquell lo die 12 del corrent en la
Real Audiència, juntas las tres salas, sobre la
contrafacció instada per los nobles dona Mariàngela y don Joseph Alemany, mare y fill, contra aquell, al peu de la qual fou provehit facto
verbo in Regia Audientia, junctis tribus aulis,
que fossen insertadas las productas assignant
per la relació en la Reial Audiència lo die 16 del
mateix mes. Vista la deliberació feta als b... de
dit mes; vista la còpia de dita ferma de dubte y
cartell; vist tot lo demés que se havie de vèurer.
Attès y considerat que la present matèria és dec
las més graves que·s // 60v // poden offerir en la
present casa, no sols per la naturalesa, sinó encara també, per las circunstàncias que han concorregut y concorran en la present matèria, són de
vot y parer que lo molt il·lustre consistori pot y
deva aplicar altres consulents per a fiansar lo
major acert en la resolució del fet proposat. Salvo semper, et cetera. En Barcelona, als XIII de octubre MDCLXXXVI.
Rechs y Gallart, assessor subrrogatus alter assessor
ex causa impeditus. De Valda, consulens. Hieronymus de Ferrer, consulens. De Riu y Navarro, advocatus fiscalis Generalis. Valencia, consulens.»
a. l’original d’aquest document apareix cusit intercalat entre
els folis 57v i 60r del dietari.
b. a continuació un espai en blanc d’un 8mm.
c. de las interlineat.

[ 1686 ]

[ 1686 ]

Dilluns, a XIIII. En aquest die me ha ordenat sa
senyoria a mi, escrivà major del General, cusís y
continuàs en lo present dietari altre vot de dits
assessors y consulents aserca lo reparo de dita
contrafacció y los medis se ha de valer lo consistori per dit fet, lo qual vot és signat de número
3 y del tehnor següent:
«Ena lo fet consultat per lo molt il·lustre consistori als magnífics assessors y advocat fiscal de la
present casa y demés consulents aplicats en y sobre lo que ha de obrar dit molt il·lustre consistori a vista de un cartell citatori a instància del
espectable don Emanuel de Llupià, portantveus
de general governador de Catalunya, despedit
sobre la ferma de dupte interposada per aquell
lo die 12 del corrent en la Reial Aduència, juntas las tres salas, sobre la contrafacció instada
per los nobles dona Mariàngela y don Joseph
Alemany, mare y fill, contra aquell, y al peu de
la qual fonch provehit facto verbo in Regia Audientia, junctis tribus aulis, que fossen insertadas las productas assignadas per la relació en la
Reial Audiència lo die 16 del mateix mes. Vista
la deliberació als b... del mateix mes; vista la còpia de la dita // 62r // ferma de dupte y cartell;
vist tot lo demés que se havie de vèurer.

consulens. Joda y Gil, consulens. De Riu y Navarro, advocatus fiscalis Generalis subrrogatus. Valentia, consulens. Guitars, consulens. De Farres,
consulens. Doctor Hyacinthus Dou, consulens.»
En aquest mateix die és baxat lo magnífich Erasme de Lana y Fontanet, racional del General, en
la Llotja del mar a effecte de fer continuar de encantar los arrendaments que faltan arrendar. En
aquest mateix die per medi dels senyors don Bernat de Aymerich y Cruÿlles y Miquel Grimosachs,
doctor en drets, ciutadà honrat de Barcelona, ha
enviada sa senyoria embaxada a sa excel·lència
participant-li com per proseguir lo medi extrajudicial per al reparo de dita contrafacció de Mariàngela y don Joseph Alemany contra lo expectable don Emanuel de Llupià, portantveus de //62v
// general governador de Catalunya, havia resolt
posar-se als peus de sa magestat y per dit effecte
enviar un correu extrahordinari suplicant a sa excel·lència sie servit afavorir lo consistori, acompanyant sa pretenció ab carta de sa excel·lència
per medi de dit extrahordinari, com totas estas
cosas són de vèurer ab lo paper de embaxada
fonch entregat a sa excel·lència, lo qual és assí cusit, signat de lletra A y del thenor següent:
«Excel·lentíssima senyor.

Attès y considerant que la admissió de dita ferma
de dupte y tot lo demés que·s pot subseguir a
aquellas és de las cosas més perjudicials que podria obrar-se contra lo molt il·lustre consistori,
per quant seria de valde en la elecció que té en
los medis per diligenciar lo reparo de las constitucions, y seria pervertir lo orde disposat en lo
judici de la contrafacció en la constitució 11
«Poch valdria», vulgo dita de la observança, títol
«De observar constitucions», y que era periculum in mora sinó se aplicava prompte remey.
En consideració de tot lo qual, inseguint la deliberació ý à presa de valer-se del medi extrajudicial acudint als reals peus de sa magestat, que
Déu guarde, per al reparo de dita contrafacció,
són de vot y parer que pot y deu lo molt il·lustre
consistori fer a sa magestat per medi extrahordinari representació de la dita contrafacció y de las
rahons que assistexen al molt il·lustre consistori
per al reparo de aquella, per a què així, interposada la consulta a sa magestat, se procure inpedir lo pretès judici per la ferma de dupte, y que
assò sie ab la major promptitut. Salvo semper, et
cetera. En Barcelona, als 14 de octubre 1686.
Rechs y Gallart, assessor. De Valda, consulens.
Grymosachs, consulens. Hieronimus de Ferrer,
a. l’original d’aquest document apareix cusit intercalat entre
els folis 60v i 62r del dietari.
b. a continuació un espai en blanc d’uns 15mm.
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Los diputats del General de Catalunya dihuen
que als nou del corrent mes de octubre deliberaren seguir estrajudicialment la contrafacció
que instan mare y fill de Alemany contra lo espectable portantveus de General governador
del present principat de Catalunya en virtut de
un vot fet per los assessors, advocat fiscal y consulents aplicats. Y com lo principal medi per a
proseguir contrafaccions extrajudicials sie posar-se als reals peus de sa magestat, Déu lo guarde, com tenen acostumat los deputats moltas
vegadas, particularment quant se offerexen rahons de molta consideració per las quals no se
deu comparèxer judicialment; per ço, inseguint
dita deliberació, vot y costum, han deliberat dits
deputats lo die present acudir a sa magestat per
lo reparo de dita contrafacció, representant-li y
posant a la real consideració los medis que asisteixen als deputats per lo reparo de dita contrafacció, lo qual exequtaran lo mateix die de avuy
per medi de extrahordinari. Y participan a vostra exel·lència per a què se servesca afavorir lo
consistori acompanyant la pretenció ab carta de
vostra excel·lència y en cas, si vostra excel·lència
tindrà gust de escríurer a la cort per medi de dit
extrahordinari, los deputats tindran a particular
ditxa que vostra excel·lència se servesca de persona enviada per compte del General.»
a. l’original d’aquest document apareix cusit intercalat entre
els folis 62v i 65r del dietari.

E tornats que són estats los dits embaxadors,
han fet realció a sa senyoria de que sa excel·lència havia respost acompanyaria lo consistori la
pretensió a sa magestat ab carta dihent-li // 65r
// puntualment lo que se li offeria en orde de
dita contrafacció y lo que havia passat fins lo die
present.
Dimarts, a XV. En aquest die per medi del síndich del General ha enviat sa senyoria al noble
regent la Real Canselleria un paper contenint
no poder ser admesa la firma de dupte del espectable don Emanuel de Llupià, portantveus
de general governador de Catalunya, per las
causas y rahons contengudas en dit paper, lo
qual és assí cusit, signat de lletra B y del thenor
següent:
«Losa deputats y oÿdors de comptes del present
principat de Catalunya diuhen que als 12 del
corrent y present mes de octubre los foren presentats uns cartells de part del excel·lentíssim
senyor lloctinent y capità general en lo present
principat de Catalunya y comptats de Rosselló y
Cerdanya, per provisió lo mateix die feta per los
noble y amat conseller de la real magestat, regent la Real Cancellaria, per paraula en la Reial
Audiència feta, primerament juntas las tres salas, ab las quals se notifica y fa saber als venerables, nobles y amats deputats y oÿdors de comptes del General de Catalunya y son síndich com
a la súplica donada per part del espectable don
Emanuel de Llupià, portantveus de general governador de Catalunya, se ha provehit que sien
insertadas o cusidas las productas y exhibitas y
assignan a relació a la Reial Audiència y a la deguda provissió lo die de dimecres 16 del corrent
mes de octubtre, ab continuació dels següents,
y que consedida còpia, sie intimada, lo que ocasiona no poca novedat a dits deputats y oÿdors y
a son síndich. Y per a noticiar-se més de la matèria //65v // que ocasiona la expedició de dits cartells, enviaren son síndich a pèndrer còpia de la
suplicació donada per dit espectable governador, y de aquella han vist que dit espectable governador havia firmat dubta en la Reial Audiència en virtut de la constitució de la observança, y
que ha dit vot la Reial Audiència, juntas las tres
salas, hauria provehit que fossen insertadas o
cusidas unas productas y senyalat a relació en la
Real Audiència y deguda provisió per al die de
dimecres 16 del corrent y mateix mes y any, la
qual firma de dupte apar que no pot subsistir ni
ha pogut ser admesa per las rahons contengudas
en una representació a apart feta al excel·lentíssim senyor lloctinent general, de la qual se dona
la present còpia per a què lo noble regent la
a. l’original d’aquest document apareix cusit intercalat entre
els folis 62v i 65r del dietari.
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Real Cansellaria estiga enterat de las rahons que
convensen no poder ser admesa dita firma de
dubte, y axí, ni passar a relació ni provisió en
virtut d’ella. Y axí se prometen los deputats de
la circumspecció del dit noble regent la Real
Cancellaria.»
En aquest mateix die per medi de don Joan
Amat y Despalau y Miquel Carreras y Bertran,
ciutadà honrat de Barcelona, es estat portat a sa
excel·lència un paper de embaxada representant
a sa excel·lència de quant destatuhida de la rahó
és la ferma de dupte interposada per lo portantveus de general governador en la contrafacció
instada per dona Mariàngela y don Joseph Alemany, com més llargament en dit paper de embaxada és de vèurer, la qual és assí cusida, signada de lletra C y del thenor següent:
«Excel·lentíssima senyor.
Los deputats y oÿdors de comptes del present
principat de Catalunya dihuen que desitjant justificar sos procehiments y que són ab // 71 y 72r
// lo acert que humanas diligèncias poden influhir y que en dita conformitat à obrat lo consistori en la contrafacció instada per dona Mariàngela y don Joseph Alemany, son fill, contra
lo espectable don Emanuel de Llupià, esperant
lo reparo de dita contrafacció per la consulta
que té feta a sa magestat, que Déu guarde,
posàn-se a sos reals peus. Y que esta atenció és
molt conforme a totas dispocicions de justícia,
constitucions de Catalunya y observança de la
casa, no obstant la firma de dubte feta per lo dit
portantveus de general governador en força de
la consitutució 11 «Poch valdria», comunment
dita de la observança. Se troba precisat lo consistori de fer rendida representació a vostra excel·lència de que lo official contra al qual se preten alguna contrafacció no pot firmar lo dubte
que primerament no sie interpel·lat segons lo
thenor exprès y literal de dita constitució «Poch
valdria»b que ha prescrit las reglas y per hont se
ha de regular lo judici de contrafacció, per
quant en dita constitució sols se llitg la permissió de firmar dubte al official que és interpel·lat,
y axí o han entès los doctors pràtichs catalans
donant per constant esta conclusió, y axí mateix, se suposa de exemplar de què segons se ha
entès, se ha valgut dit portantveus de general
governador, que fonch de Miquel Joan de
Monrodon, alguazil ordinari del present Principat, quant firmà lo dupte als 28 de juliol 1638
contra los deputats que aleshoras eran, puix que
en primer lloch suposa ésser-li presentadas esa. l’original d’aquest document apareix cusit intercalat entre
els folis 65v i 71y72r del dietari.
b. a continuació cinc paraules ratllades.

[ 1686 ]

[ 1686 ]

cripturas y requestas per part de dits deputats,
deduhint que los procehiments fets per dit de
Monrrodon eran contra diversas constitucions
de Catalunya, capítols y actes de Cort, usos
practicats y costums [de la] casa del General y
Deputació, requerint-lo que reintegràs // 71 y
72v // lo General, etcètera. Y tots los exemplars
de fermas de dupte fetas per los officials, se troban que ha precehit sempre la interpel·lació al
mateix official que ferma lo dubte, y tal és estada y és la observança, sens que puga obstar lo
que·s diu en la ferma de dubte feta per lo dit espectable portantveus de general governador de
què a uberior cauthela se dona per requerit, perquè essent de la contrafacció el que precehesca
interpel·lació antecedent, no pugue suplir esta
forma lo donar-se per requirit dit espectable
portantveus de general governador per dos rahons: la primera, perquè lo que és de forma
substancial, és de dret públich y no pot a ell renunciar la part; la segona rahó, és perquè lo
consistori, segons diferents constitucions de
Catalunya, té la elecció en lo medi ab què pot
diligenciar lo reparo de la contrafacció, o per
tela de judici o extrajudicialment ab diferents
diligèncias extrajudicials o acudint als reals peus
de sa magestat, y si li fora permès als oficials per
lo medi de la firma de dubte prevenir lo judici
no essent interpel·lat, estaria en mà de aquell
frustrar la elecció al consistori tribuhida segons
ditas constitucions y observança; y altrament,
perquè sempre que lo actor té differents medis
judicial o extrajudicial, essent a un mateix fi, no
se li pot inpedir ni enbaraçar la elecció per la
pretenció del reo. Y axí, en ninguna manera ha
pogut dit espectable portantveus de general governador introduhir ni legitimar lo judici de la
contrafacció ni llevar-li lo consuelo de esperar lo
remey de la contrafacció de la real idea de sa
magestat.
73r

Semblantment, se posa en la alta comprehenció
de vostra excel·lència que la suplicació que·s
donà per part del consistori a vostra excel·lència
als 20 de setembre pròxim passat sobre dita
contrafacció, no fonch acte judicial, sinó extrajudicial, ni ab aquell à pogut considerar-se presentació de jurisdicció per diferents rahons:
La primera, és perquè per ser acte judicial era
menester que fos fet in tela judiciaria, demanant
citació de la part, altrament, encara que sie fet lo
acte devant de jutge, no és acte judicial sinó extrajudicial, segons certas disposicions de justícia; y la matexa suplicació explicable està veritat
en la conclusió d’ella, perquè sols se suplica a
vostra excel·lència fos servit manàs revocar al dit
espectable portantveus de general governador
de Catalunya, don Emanuel de Llupià, los contractes ab los quals se ha contrafet Generals
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constitucions, usatges y capítols de Cort a fi y
effecte que sien aquellas observadas y se prosehesca segons justícia, y que se servís donar llicència y permissió se llevàs acte de dita súplica
que per son descàrrech donaven inseguit la forma en semblants casos acostumada, la qual aludeix sols a acte extrajudicial, y no judicial, pux
que de suplicació judicial no és necessari rèbrer
acte ni en aquella se demana citació de la part.
La segona rahó, és perquè lo judici se substància
de tres personas, ço és, actor, reo y jutge. Segons lo thenor de la dita constitució 11, «Poch
valdria», lo jutge competent dels judici de la
contrafacció de vostra excel·lència, sinó lo hu
dels presidents, y en deffecte d’ells, lo més antich, ab los demés de las tres salas que·s troban
hàbils per a votar en la causa del dupte de la
contrafacció.
La tercera, és perquè axí los tres recados que se
donan a vostra excel·lència com la dita suplicació y las demés requestas als officials, són actes
preàmbulos per la contrafacció [aplicables] tant
al medi judicial com per a justificar lo extrajudicial, perquè mai poria la casa quexar-se de la
contrafacció no havent-se interpel·lat official
perquè revocàs // 73v // que dita suplicació no
fos més que preàmbula al judici de la contrafacció. Ho entengué lo Real Consell y axí o explica
per òrganum del reverend canceller repetidas
vegadasa, com fonch als 5 de setembre proppassat en la resposta féu al síndich de la Generalitat
quant li proposà de part del consistori no se abstingués de concórrer en la habilitació de dita suplicació, dient dit canseller que havia consultat
esta matèria ab lo Real Consell y li havian aconsellat que se’n podria abstenir, perquè encara
que de present no fos acte judicial, podria ser
[després] ho fos passat havant la causa. Y, axí
mateix, en la resposta que féu dit canseller als 9
del mes de setembre proppassat a la súplica y requesta lib fonch presentada lo die 7 del mateix
mes y any per lo síndich de la Generalitat dient
respondria ab vot y parer la Reial Audiència,
juntas las tres salas, que la súplica era [preparatòria] del judici de la contrafacció, y és cert en
dret que los actes preparatoris al judici no són
actes judicials, sinó extrajudicials, ni per aquells
se entén pervinguda la jurisdicció, encara que
aje precehit citació particular per aquells actes,
no essent universals per a totas las causas.
Quarto, perquè lo judici de la contrafacció, segons lo thenor de la constitució 11, «Poch valdria» y comú sentir dels pràtichs, comensa per la
ferma del dubte, y en la matèria no se pot cona. a continuació repetit vegadas.
b. li interlineat.

destituhida de rahó és la ferma de dupte interposada per lo espectable governador y per a què
puga vostra excel·lència continuar en afavorir la
casa ab sa magestat en lo medi extrajudicial per a
major observança de las constitucions generals
de Catalunya. Y o rebran a particular mercè de la
grandesa de vostra excel·lència.»

templar altre judici del qual puga ser acte judicial la dita suplicació.
Quinto, perquè en cas negat que dita suplicació
pogués considerar-se acte judicial, no havent
vostra excel·lència obrat cosa alguna en exequció de aquella, ni havent-se vostra senyoria dignat de respòndrer, no pogué dita suplicació ser
comuna al dit portantveus de general governador ni induhir prevenció ni precisar al consistori
que·s valgués d’ella per lo medi judicial.
74r

En aquest mateix die ha fet relació en lo consistori de sa senyoria lo doctor Joseph Orlau, servint lo offici de síndich del General, de com havent entregat al noble regent la Real Canselleria
lo paper que·s fa menció lo die present, havie
respost que ja sabia què contenia lo dit paper. E
més, ha fet relació a sa senyoria que se era conferit ab los senyor doctor Francisco Portell a effecte de saber la resposta de si se entregaria lo
pres que·s té detingut en las càrcers de la ciutat
de Manresa. Y à respost que havia llegit lo paper
al Real Consell de las rahons tenia lo consistori
y que lo Consell Real havia trobat difficultats y
que estudiarian la matèria y després tornaria resposta.

Últimament, se fa representació a vostra excel·lència que lo que·s tracta en dita contrafacció
en substància ve a reduhir-se si los ministres y officials reals poden admètrer cessions encara que
més poderosas personas per rahó de offici y jurisdicció; y així mateix, de cosas litigiosas sens violació de las constitucions de generals constitucions
de Catalunya, lo que apar que·s més propri de la
real soberania de sa magestat, no obstant la introducció de dita pretesa forma de dret.
Y com ja se és dit, lo consistori té la elecció en
semblants casos dels medis a aquells que més
considera o si és lo judicial o extrajudicial, y havent vist la resposta que féu lo reverend canceller als nou de setembre proppassat a la dita requesta de set del mateix mes, dient de parer de
las tres salas, ibi: «Essent axís que los contractes
referets no foren fets ni judici ni officiant ni per
rahó y contemplació del offici de portantveus
de governador de Catalunya, sinó que dit expectable don Emanuel de Llupià los fermà com
a persona privada y essent cas different dels
mencionats en las generals constitucions contra
loa officials reals, particularment en la constitució «Poch valdria», aparegué tenia difficultat
que·s pogués proseguir en la forma que estava
consebuda dita suplicació.
De la qual resposta juntament ab los altres intermedis pogué cerciorar-se lo consistori que lo
ànimo dels reals ministres se instava més a la intel·ligència de que los sobredits procehiments
del portantveus de general governador no tenian la qualitat que pogués enclòurer-los en la
disposició de la dita constitució 11 «Poch valdria» y las demés. Y axí, complint lo consistori a
sa obligació, que és valer-se del medi que pot
judicar més favorable a la casa, degué valer-se
del extrajudicial, omitint omnimodament lo
[judicial] ab la seguretat de que no pot ser desagrado de vostra excel·lència y sos ministres reals
lo acudir lo vassall als peus de sa magesat // 74v
// a fer las representacions que judica, li convenen y per constitucions li són permesas.

Dimechres, a XVI. En aquest die ha fet relació en
lo consistori de sa senyoria lo doctor en medicina Palladí Juncar mitjensant jurament de com la
malaltia de Joseph Alzina y Riusech, regent lo
llibre de Manifest de la Bolla de la present ciutat, ha continuat y continua en la forma de què
se ha fetas altres relacions, per lo que es troba
impossibilitat per acudir al exercici de son offici.
75r

En aquest die, constituhit personalment en lo
consistori de sa senyoria lo doctor en medicina
Joseph Capllorich, mitjensant jurament ha fet
relació com la causa de la malaltia de Joan Pau
Mitjà, albaraner de la Bolla del General de la
present ciutat, continua, la qual és puagre que
embarassa per poder líberament continuar, y axí
li impedeix lo exercici de dit son offici, y encara
que continua y es troba per Barcelona, és perquè convé un poch de exercici per remey de son
mal, que altrament [hauria] de estar continuament al llit.

75v

En aquest mateix die, constituhit personalment
en lo consistori de sa senyoria lo honorable Joseph Bayer, argenter de la present ciutat, com a
procurador de Nicholau Ferrer, cotoner, altre
de las g(u)ardas ordinàrias de la Bolla del General de la present ciutat, com de sa procura consta ab acte rebut en poder de Joan Ribes, notari
públic de Barcelona, lo die present, la qual és
assí cusida, signada de lletra A, en dit nom ha
renunciat lo dit offici de guarda ordinària de la
Bolla en mà y poder de sa senyoria y a favor de
ell mateix, per ésser altre dels officis antichs del
General que podan alienar-se. E sa senyoria à
acceptada la dita renunciació si y en quant per

Esta representació fa a vostra excel·lència lo consistori per a noticiar a vostra excel·lència quant
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capítols y actes de Cort li és lícit y permès. Essent presents per testimonis Hiacintho Morató
y Francesch Paÿssa, verguers del consistori de sa
senyoria.
Disapte, a XXVI. En aquest die per medi de Joseph de Sauleda, cavaller, y lo magnífic doctor
Francisco de Pinyana, ciutedà honrat de Barcelona, ha enviat sa senyoria la enhorabona al
molt il·lustre senyor marquès de Tamarit, del
consell de sa magestat en lo Supremo de Aragó,
de la mercè que sa magestat, Déu lo guarde, li
ha fet ab lo puesto de conseller de capa y espasa
supernumerari de dit supremo consell. Y tornats que són estats los dits senyors embaxadors,
han fet relació en lo consistori de sa senyoria de
com eran estats rebuts de dit senyor marquès ab
molt agrado, y explicada la embaxada, havia fet
de resposta que estimave molt la mercè li feye lo
molt il·lustre consistori y que folgarie tenir ocasions per a podera // 79r // manifestar ab las veras que desitja asistir en tot lo que sie de major
benefici y lustre del Principat.
En aquest mateix die me ha ordenat sa senyoria
a mi, escrivà major del General, cusís y continuàs en lo present dietari un paper que ha rebut
de sa excel·lència, lo qual és signat de lletra B y
del thenor següent:
«Continuándoseb los havisos de la frontera con
bastante fundamento para recelar alguna novedat en la tregua, y siendo tan del servicio de su
magestat el fortificar la plassa de Gerona en la
mejor forma que sea possible para defensa de toda
esta provincia, en que interessa también la Generalidad del Principado, no escusa azer memorial
ha vuestra señoría de la insinuación que hize los
días pasados sobre los censales que tocan a su magestad para que se aplique este caudal a cosa tan
inportante, por cuya razón estimaré mucho a
vuestra señoría la brevedat de esta dependencia,
como lo fío del gra(n) celo de vuestra señoría, a
quien guarde Dios muchos años. Barcelona, 25 de
octubre 1686.
El marqués de Leganés
Señores diputados y oydores del General deste
Principado»

sent casa de la Deputació y doctors consulents
aplicats de una, y altre de las facultats de Theolo[gia y ] lleys ab què aconsellan que pot sa senyoria deliberar que paguen //79v // a sa magestat, Déu lo guarde, y a son fisch real las pensions
cessas y degudas fins lo die 20 de octubre 1684
dels censals dels acrehedors censalistas de las
içiendas confiscadas, assenyaladament las degudas a don Joseph de Margarit y don Francisco
Calvo, com en dit vot apar, lo qua és assí cusit,
signat de lletra C y del tehenor següent:
«Jhesúsa. Maria. Joseph.
En lo fet consultat per los molt il·lustres senyors
deputats y oÿdors de comptes del General del
present principat de Catalunya als magnífics assessors, advocat fiscal y consulents aplicats en y
sobre si poden dits molt il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes, inseguint lo vot fet
per los dits assessors, advocat fiscal y demés
consulents als 13 de nohembre 1685, pagar las
pensions enderreridas y confiscadas del temps
de la guerra entre las dos coronas de Espanya y
França dels censals que respon la Generalitat a
don Francisco Calvo y a don Joseph de Margarit, que estan en la obediència del rey christianíssim, no obstant las pretesas reals cartas dirigidas al excel·lentíssim senyor lloctinent general,
la una de data de 24 de febrer, y la altra de 13 de
maig 1669, y la sentència de visita del trienni
1676, la lata de la qual és b... , y lo trobar-se haver firmat don Joseph Margarit la dita concòrdia.
Vistas las deliberacions fetas per dits molt il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes als 9
y 19 del present mes de octubre; vistas la real
sentència en la Reial Audiència proferida als c...,
revocatòria de la dita sentència de visita; vistos
los vots fets als 17 de febrer 1626 y als 13 de
nohembre 1685; vistos tres bitllets que sa excel·lència envià al molt il·lustre consistori als
sinch de octubre 25 de mateix, y tres de nohembre de 1685, y semblantment, los // 83 y 84r
// dos billets novament scrits per sa excel·lència
als 2 y 25 del corrent mes de octubre; y vist tot
lo demés que·s podia vèurer en la present matèria.

Dimars, a XXVIIIIo. En aquest die me ha ordenat
sa senyoria a mi, escrivà major del General, cusís
y continuàs en lo present dietari un vot dels
magnífics assessors ordinaris del General y pre-

Attès y considerat aquellas rahons que motivaren en lo vot fet als 10 de febrer 1676 y que foren inseguidas en lo del 13 de nohembre 1685,
resolent en aquella que podia lo molt il·lustre
consistori pagar al fisch real las pensions discor-

a. a continuació una procura transcrita a l’Apèndix 5, pàg.
1751.
b. l’original d’aquest document apareix cusit intercalat entre
les folis 75v i 79r del dietari.

a. l’original d’aquest document apareix cusit intercalat entre
els folis 79v i 83 y 84r del dietari.
b. a continuació un espai en blanc d’uns 35mm.
c. a continuació un espai en blanc d’uns 5mm.
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regudas en lo temps de la guerra dels censals
que respon la Generalitat als que habitant en la
obediència del rey christianíssim, militan en las
que demana sa excel·lència dels censals que corresponen als dits de Margarit y Calvo, exhistint
la matexa justa causa per demanar sa excel·lència que se li paguen ditas pensions, segons apar
dels últims dos billets, juntament ab los altres
tres antecedents, com apar de la inspecció de
aquells y de la contextura del dit vot que·s vol
tenir per repetit en lo present, y axí bé, de poder
lo molt il·lustre consistori pagar las pencions
dels censals dels dits Margarit y Calvo discorregudas en lo temps de las guerras entre las coronas de Espanya y França, puix que són de la matexa qualitat que las primeras.
Sens que obstant ditas reals cartas, per quant
aquellas no foren dirigidas al molt il·lustre consistori ordenant que no pagassen las pencions
confiscadas dels dits censals, sinó sols al excel·lentíssim senyor lloctinent general que no
demanàs ditas pensions a la Generalitat; y en
esta conformitat, sa excel·lència no remeté ditas
cartas al molt il·lustre consistori, sinó que las retingué. Y si bé se troban còpias de ditas cartas
en la present casa, emperò sols còpias, y no remesas per orde de sa magestat ni per son lloctinent general, com en semblants casos acostuman venir en la present casa los orde reals, y axí
be [no·s pot] dir que lo molt il·lustre consistori
tinga orde particular // 83 y 84v // de no poder
pagar ditas pensions, y sols podia resultar de ditas reals cartas orde per als excel·lentíssims senyors lloctinents generals, per no demanar per
mode no pagar lo molt il·lustre consistori havent-hi justa causa per fer-o.
Y és de crèurer que, havent succehit després que
per part del excel·lentíssim senyor Marquès de
Serralvo, aleshoras llochtinent y capità general,
no obstant de ditas reals cartas, se demanaren
ditas pencions a la justa causa que li asista , no
hauria estat lo real ànimo absolut de que no poguessen demanar-se ditas pencions per los excel·lentíssims senyors lloctinents generals, sinó
limitadament al cas que occoria i se representà
al temps de ditas reals cartas, en consideració
del qual, y noticiós sa excel·lència del real ànimo, féu la petició de las ditas pensions, que se li
pagaren en dit any de 1767, y quant ditas reals
cartas fossen istadas als dits molt il·lustres senyors deputats per a què no pagassen, no seria
estat tampoch lo real ànimo que aquellas haguessen militat en lo cas que per justa causa y
defenció de las generalitats se fossen demanadas
ditas pensions.
En atenció de tot lo sobredit, previstas també
las ditas còpias de ditas reals cartas y lo discorre849

gut sobre d’ellas en consideració de trobar al
fisch real en la pocessió de cobrar justa exhistente causa las ditas pencions, fou resolt per los
magnífichs assessors, advocat fiscal y consulents
aplicats en lo dit vot de 13 de nohembre 1685
se pagassen ditas pensions de censals discorregudas en lo temps de las guerras entre ditas coronas. No obstant en res ni per res la dita sentència de visita, a la qual los senyors deputats
que aleshoras eran y lo advocat fiscal foren condempnats en pagar set-centas lliuras per no haver noticiat als assessors y consulents que foren
en lo primer vot de deu de febrer 1676 de las
ditas reals // 85r // cartas, perquè ben considerada dita sentència de visita, no sols no obsta, sinó
que ans bé, afavoreix lo sobredit per quant si ditas reals cartas se haguessen tingudas per subsistents y obligatòrias al molt il·lustre consistori, la
dita visita no hauria condempnat sols en setcentas lliuras als dits deputats y advocat fiscal,
sinó encara tamé en tota la quantitat que en virtut de dit vot se donà al excel·lentíssim senyor
lloctinent general, y axí essent la condempnació
sols limitada, fou y és prova evident de que la
culpa no fou resòldrer en la conformitat que·s
resolgué en dit vot, sinó sols en no haver participat ditas reals cartas per la contingència que
podia ésser de que vehent los assessors y consulents ditas cartas, tinguessen altre idea y algun
reparo en fer dit vot. Y lo que lleva tota dificultas és que havent recorregut los dits consistorials y advocat fiscal de la dita sentència de visita
a la Real Audiència per ser notòriament injusta,
perquè altrament, no se admeten los recorsos
de las sentèncias de visita, fou admès lo recors
que se interposà per dits consistorials y advocat
fiscal y revocada dita sentència de visita, absolvent-los de la dita pena y condempnació ab motiu de que ells no tenian notícia de ditas reals
cartas, sens que puga arguhir-se a contrario
sempre de que haver-se tingut notícia de ditas
reals cartas, no se havia revocat dita sentència de
visita, perquè tals arguments a contrario sensu
no se admeten en las sentèncias, y si ab dit motiu solament fou revocada dita sentència de visita, fou perquè ab lo sol motiu de la omissió de
ditas reals cartas foren los dits consistorials y advocat fiscal condempnats.
Del que se segueixen dos cosas; la primera, és
que faltant la notícia, no·s considera culpa alguna, y lo mateix és no [te]nir notícia que tenir-la
però no de la manera que diu // 85v // tenir; la
segona, és que no havent-se confirmat dita sentència, sinó que antes se declarà contra de aquella, no pot influir regla alguna que perturbe lo
estat que té lo fisch real per a què dexe de lograr
la subvenció que demana ab la justa causa que li
asisteix, y essent tant en benefici de la Generalitat, majorment concorrent la dita justa causa ab
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la circumstància de que la Generalitat paga lo
que deu.
Per tot lo que y altrament, són de vot y parer
que poden los molt il·lustres senyors deputats y
oÿdors de comptes del General de Catalunya
pagar a sa magestat, que Déu guarde, y a son
fisch real las pencions cessadas y degudas fins
vint de octubre de 1684 dels censals que
dehuen dits don Joseph de Margarit y don
Francisco Calvo, no obstant los reparos ponderats ab la dita deliberació dels dinou del corrent.
Viuy, als vint-y-sis de octubre, MDCLXXXVI.
Rechs y Gallart, assessor subrrogat. Fray Raymundus Costa, magister, prior conventus Santa
Catherine Martir Barchinone ac Cathalonie
principatus univesitatis, consulents. Galdericus
Rio, Soscietatis Jesu primarius, theologie professor
et Sancte Inquisitionis qualificator, consulens.
De Riu y Navarro, advocatus fiscalis Generalis
subrrogatus. Aguirre, assessor subrrogatus. De
Valda, consulens. Hieronimus de Ferrer, consulens. Valentia, consulens.»
Dijous, a XXXI. En aquest die és baxat a la casa
del General de la present ciutat lo // 87r // molt
il·lustre senyor oïdor real y se és conferit en lo
aposiento a hont fa sa residència lo receptor dels
fraus a effecte de pèndrer inventari dels fraus se
trobarian en poder de dit receptor dels fraus, y
no se ha trobat frau algú. En aquest mateix die
lo doctor en medicina Jaume Solà ha fet relació
mitjensant jurament en lo consistori de sa senyoria com la malaltia que pateix Romualdo Escapa y Guitars, receptor de la Bolla, persevera
de tal manera que no pot acudir al exercici y servitut de dit son offici.

Divendres, al primer de nohembre
MDCLXXXVI

Disapte, a II. En aquest die me han ordenat sa
senyoria a mi, escrivà major del General, cusís y
continuàs en lo present dietari una carta que ha
rebut de sa magestat, Déu lo guarde, tocant a la
llibertat dels forsats de las galeras de Cerdanya
que han acabat lo temps de sa penitència, com
en dita carta, la qual és assí cusida, signada de
lletra A y del thenor següent:

tiempo de su condenación y no pueden alcansar libertad, y me suplicáys sea servido de mandar no
sean detenidos más en ellos, cuya instancia dezís
azéis en cumplimiento de la obligación //87v // de
vuestros cargos y de la observancia de las generales
constituciones de esse Principado. Y en vista de lo
que me representáys, he mandado dar las órdenes
convenientes para que los forzados que hubieren
acabado el tiempo de su penitencia en dicha esquadra sean puestos en libertad, conduciendo en esto a
la súplica que me hazéis. De que he querido havisaros para que lo tengáis entendido. Dattus en Madrid, a XXIIII de octubre MDCLXXXVI.
Yo, el rey.
Vidit don Johannes Baptista Pastor, regens. Vidit
Marchio de Canales. Vidit don Josephus Rull, regens. Vidit Valero, regens. Vidit Comes et Torro.
Vidit don Josephus de Haro et Lara, secretarius.»
Dilluns, a IIIIo. En aquest die me ha ordenat sa
senyoria a mi, escrivà major del General, cusís y
continuàs en lo present dietari una real carta de
sa magestat, Déu lo guarde, ab què havisa lo
rendiment de la plassa de Buda, com en dita
carta apar, que és assí cusida, signada de lletra A
y del thenor següent:
«Ela rey.
Venerables, nobles y amados. Haviendo llegado
noticia de que las armas del emperador, mi tío,
han tomado por asalto la plassa de Buda, he resuelto participárosla y encargaros, como lo hago,
dispongáys se den gracias a Nuestro Señor por este
suscesso de tantas consequencias y se hagan // 91r
// las demostraciones de regosijo en semejantes casos se acostumbra, de que me daré por muy servido. Dattus en San Lorenço, a XXIIII de octubre
MDCLXXXVI.
Yo, el rey.
Vidit Marchio de Castelnovo. Vidit don Josephus
Rull, regens. Vidit Calatayud. Vidit Comes et torro. Don Joseph de Haro et Lara, secretarius.»

Diputados. Háse visto una carta de 6 de julio deste
anyo en que me dais quenta de hallarse en la esquadra de galeras de Cerdanya diferentes forzados de la Corona de Aragón que han acabado el

En aquest mateix die me han ordenat sa senyoria
a mi, escrivà major del General, cusís en lo present dietari un vot dels magnífics assessors y advocat fiscal del General tocant al repartiment se
ha de fer entre los molt il·lustres senyors visitadors y officials de la visita que de present se està
fent en la present casa de la Deputació per rahó
de las lluminàrias fahedoras lo die de demà dimars, dimecres y dijous en senyal de regosijo per

a. l’original d’aquest document apareix cusit intercalat entre
els folis 85v i 87r del dietari.

a. l’original d’aquest document apareix cusit intercalat entre
els folis 87v i 91r del dietari.
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la victòria han tingut las armas del sereníssim
emperador ab lo rendiment de la plassa de Buda,
conformant-se lo dit repartiment ab lo decret de
sa magestat de II de octubre MDCLXXXVI, lo qual
vot és signat de lletra C y del thenor següent:

los officis de ajudants de assessors y advocat fiscal
són iguals de assessor y advocat fiscal de la visita,
suposat tenen un mateix exercici y fan unas mateixas funcions, y attès que al temps se donaven
adeales; per ço, són de vot y parer que als dits
magnífics ajudant de assessor y ajudant fiscal se’ls
deu donar la mateixa que dalt se ha dit se deu donar als dits magnífics assessors y advocat fiscal de
la visita.

«Jehsúsa. Maria. Joseph.
Oÿda la proposició o dubte de paraula donat
per los molt il·lustres senyors deputats y oÿdors
de comptes del General de Catalunya als assessors y advocat fiscal infrascrits per a què aconsellen y donen son sentir al molt il·lustre consistori en orde del repartiment se ha de fer entre los
molt il·lustres senyors visitadors y officials de la
visita del General de las aluminàrias fahedoras
en virtut de la real carta de sa magestat, Déu lo
guarde, dels 24 de octubre proppassat en què
encarregà // 92v // als dits molt il·lustres senyors
deputats y oÿdors disposen se donen gràcias a
Nostre Senyor per lo feliç succès an tingut las
armas de sa magestat cesàrea en haver pres per
assalt la plassa de Buda y que es fassen las demonstracions de alegria en semblants casos
acostumadas; vista la dita real carta; vist lo real
decret dels 23 de agost 168[4] y remès al molt
il·lustre consistori per lo excel·lentíssim senyor
lloctinent General ab despatx dels 2 de octubre
del mateix any disposant en orde del dit repartiment; vist lo demés que·s devia vèurer.
Attès y considerant que ab lo dit real decret fou
servit sa magestat de ordenar que en los casos
de alimàrias, dols o vestuaris se hage de donar
als dits molt il·lustres senyors visitadors y officials de la visita y a cada hu de aquells la mitat
del que se acostuma donar als dits molt il·lustres
senyors deputats y officials de la Deputació; per
ço, són de vot y parer que en quant als dits molt
il·lustres senyors visitadors, deu vostra senyoria
deliberar-los per las ditas alimàrias y per quiscú
de aquells la meytat del que se acostuma donar
y deliberar a quiscú dels dits molt il·lustres senyors deputats y oÿdors. En quant als magnífics
assessors y advocat fiscal de la visita, attès y considerant que lo offici de aquells correspon al
dels magnífics assessors y advocat fiscal de vostra senyoria; per ço, són de sentir que se deu donar a quiscú de dits assessors y advocat fiscal de
la visita la maytat del que se acostuma donar als
dits magnífics assessors y advocat fiscal de la
present casa.

En quant al procurador fiscal de la visita, attès y
considerat que lo offici de aquell correspon al
de procurador fiscal de la Generalitat; attès que
lo dit procurador fiscal de la Generalitat té sempre un mateix salari, unas mateixas adealas y
unas mateixas alimàrias ara sie o no sie cavaller,
o gaudesca o no gaudesca de privilegi militar;
attès que ab lo dit real decret no se ordena que
se tinga respecta a las personas, sinó als officis,
lo que és molt conforme al dret y estil de la present casa, perquè en quant als salaris, adeales y
alimàrias no se miran més que los officis, y sols
se té respecte a las personas en las cosas personals, com són vestuaris y gramallas; per ço, són
de vot y parer que al procurador fiscal de la visita se li deu donar la meytat del que se acostuma
donar als procurador fiscal de la casa.
En quant al escrivà major de la visita, attès que
lo offici de aquell correspon al de ajudant de escrivà major de la casa, per ço, són de vot y parer
que als dits ajudants de escrivà major de la visita
se’ls deu donar la meytat del que·s dona als ajudants de escrivà major de vostra excel·lència.
92v

En quant als ajudants de assessor y advocat fiscal,
attès y considerat que lo dit real decret ordena //
92r // que las ditas alimàrias se degan donar segons la qualitat del offici; attès y considerat que
a. l’original d’aquest document apareix cusit intercalat entre
els folis 87v i 91r del dietari.
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En quant als calculadors de la visita, attès que lo
offici de aquell correspon al de ajudant de racional, per ço, que aquestos tenen abligació de regonèixer y comprobar tots los llibres de las Bollas de Barcelona y col·lecta de aquella e altres
col·lectas no arrendadas segons las ordinacions
de Tortosa del any 1470, axí que los dits ajudants de racional pròpiament venen a ser calculadors; per ço, són de vot y parer que als dits calculadors de la visita y a quiscú de aquells se’ls
deu donar la meytat del que se acostuma donar
a quiscú dels ajudants de racional.
En quant als porters de la visita, attès que lo offici de aquellas correspon al de verguers de la
present casa, per ço, són de vot y parer que als
dits porters e o quiscú de aquells se’ls deu donar
la meytat del que·s dona a quiscú dels verguers
de la casa, entès, emperò, y declarat, que attès y
considerat que los verguers de la present casa se
cuydan de tirar la cortina y escombrar o fer escombrar, ensèndrer los braser y demés cosas
semblants per las quals funcions hi ha diffarents
officials en la visita, així que és just que las
alimàrias se repartescan entre tots los dits offi-
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cials que junts fan las ditas funcions que són solas dels verguers de la casa; per ço, són de santir
que las ditas alimàrias se han de donar als dits
porters se hagen y pugan repartir igualment entre dits porters, portalers y escombradors. Vuy,
als 4 de octubre 1686.
Rechs y Gallart, assessor. Riu y Navarro, advocatus fiscalis Generalis subrrogatus. Aguirre, assessor subrrogatus.»
Dimars, a V. En aquest die se comensaren las
alimàrias per lo rendiment //93r // o forsa de armes de la ciutat de Buda, cap del regne de Ungria; feren-se en la present casa posant en las
llanternas candelas de seu de las de deu per lliura y se ha experimentat ésser molt més fàcil la
ensesa, més lustrosa y ab menos gasto per lo
General que quant se feya ab oli, per desperdisiar-se’n molt y més dificultosa y ab més gasto la
dita ensesa.
Dimecres, a VI. En aquest die són estades continuades las alimàries.
Dijous, a VI. En aquest die se continuaren axí
mateix las lluminàrias.
Dissapte, a VIIII. En aquest die me ha ordenat sa
senyoria a mi, escrivà major del General, cusís y
continuàs en lo present dietari una llicència,
permís y facultat se ha servit concedir lo rey nostre senyor, que Déu guarde, a la Generalitat de
Cathalunya y diputats de aquella perquè per
temps de vint anys, que se han de comptar del
die de la fecha de dita llicència en avant, de poder fer // 93v // imprimir y vèndrer los llibres de
decicions de la Real Audiència últimament
compost per los nobles don Miquel de Cortiada, don Miquel de Caldero y don Bonaventura
Tristany, y no altra persona alguna, en tots los
regnes de la Corona de Aragó, com en lo real
despaig de dit permís apar, lo qual és assí cusit,
signat de lletra A y del thenor següent:
«Dona Carlos, por la gracia de Dios rey de Castilla, de Aragón, de León, rey de las dos Cicilias, de
Gerusalén, de Ungría, de Dalmacia, de Groaçia,
de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valensia, de Galisia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdanya, de Córdova, de Córçega, de Murcia, de
Jahén, de los Algarves, de Alguecira, de Gibraltar, de las Islas Canarias, de las Indias Orientales y Occidentales, islas y tierra firme del mar
Océano, archiduque de Austria, duque deBorgoña, de Bravante, de Milán, de Atenas y Neopátria, conde de Abspurg, de Flandes, de Tirol, de
a. l’original d’aquest document apareix cusit intercalat entre
els folis 93v i 96r del dietari.
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Barcelona, Rossellón y Serdanya, marqués de
Oristán y conde de Goceano.
Por quanto por parte de los diputados de la Generalidad de nuestro Principado de Cathaluña se
nos ha representado que en virtud de una de sus
constituciones tienen obligación de subministrar
los gastos para la impressión de las decisiones de la
Real Audiencia de dicho Principado y que con officio han pagado la de tres tomos echos modernamente: el uno, de decisiones del canceller y Real
Audiencia de Cathaluña, parte tercera, compuesta por el noble, magnífico y amado consejero
nuestro, el doctor don Miguel de Cortiada, regente la Real Cancellaria en dicha Real Audiencia;
el otro, de decisiones criminales, parte primera,
compuesto por el noble, magnífico y amado consejero, el doctor don Miguel de Caldero, de la tersera sala de dicha Real Audiencia y abogado fiscal
de la regia corte; y el otro, de decisiones //96r // de
la misma Real Audiencia, tomo primero, compuesto por el noble, magnífico y amado consejero,
el doctor don Buenaventura de Tristany Boffill y
Benach, oydor de la dicha Real Audiencia, en
que han tenido mucha costa, suplicándonos que
respecto de lo atrasado que se halla la Generalidad y haver de ser suyo el útil de dicha impressión,
según lo dispuesto por las mismas constituciones,
fuésemos servido prohivir que por espacio de veinte
años no se pueda entrar en España ninguna impressión de dichas decisiones hecha en otras partes.
Y Nos, deseando la conveniencia y beneficio de dicha Generalidad, lo havemos tenido por bien en
la manera infraescrita. Por tanto, con thenor de
las presentes, de nuestra cuenta sciencia y real autoridad, deliberadamente y consulta, damos licencia, permisso y facultad a los dichos deputados
de la Generalidad de Cathalunya para que por
tiempo de veinte años, que se han de contar desde
el día de la fecha de la presente en adelante, por
ellos o por la persona o personas que su poder huvieren, haser imprimir y vender las dichas decisiones de la Real Audiencia de aquel Principado,
divididas en tres tomos, como va dicho, y no otro
alguno, en los nuestros reynos de la Corona de
Aragón. Y prohivimos y vedamos que ninguna
otra comunidad, universidad o persona por todo
el tiempo referido lo pueda haser ni vender sin su
licencia, permisso y facultad, ni traherlos de otra
parte impresos para venderlos. Y si después de publicadas las presentes, huviere alguno o algunos
que durante el dicho tiempo intentaren imprimir
y vender los dichos tres tomos o entrarlos impressos,
como dicho es, incurra en pena de quinientos florines de oro de Aragón, dividideros en tres partes;
es a saber, una para nuestros reals cofres y otra
para dichos diputados y otra para el acusador, y
de más de la dicha pena, si fuere impresor, pierda
los modales y libros que assí huviere impresso. Y
mandamos con el mismo tenor de las // 96v // pre-

sentes a qualesquier lugarestenientes y capitanes
generales nuestos, regente la Cancilleria, portantvos de nuestro governador, alguasiles, vegueros y porteros y otros qualesquier officiales y ministros nuestros mayores y menores en nuestros reynos
de la Corona de Aragón constituidos y constituideros y a sus lugartenientes o regentes los dichos officios, so incurrimiento de nuestra ira e indignación y pena de mil florines de oro de Aragón de
bienes del que lo contrario hiciese, exhigideros y a
nuestros reals cofres aplicaderos. Que la presente
nuestra licencia y permissión y todo lo en ella contenido tengan y hagan y no permitan ni den lugar a que sea echo lo contrario en manera alguna
ni demás de nuestra ira e indignación en las penas sobredichas desean no incurrir. En testimonio
de la qual, mandamos despachar las presentes con
nuestro sello real común en el dorso selladas. Dattus en San Lorenzo el Real, a treinta días del mes
de octubre, año del nacimiento de Nuestro Señor
Jesuchristo mil seiscientos ochenta y seis, y de nuestro reynado, el veinte y dos.
Yo, el rey.»
En aquest mateix die, constituhit personalment
en lo consistori de ses senyories lo reverend Joseph Aliguer com a procurador dels administradors del Hospital General de Santa Creu de la
present ciutat, com de sa procura consta en poder de Jaume Corbera, notari públic de Barcelona y scrivà del dit hospital, a 3 de febrer de 1686,
en dit nom ha jurat en mà y poder de ses senyories com los dits sos principals han fetas las degudas diligèncias en secar lo acte de la original creasió de aquell censal de preu 400 lliures y 400 sous
que los dits administradors en lo mes de octubre
rebian sobre dit General, // 97r // lo qual fonch
extret entre altres en la extracció de censals per
los antecessors de ses senyories feta al primer de
decembre 1685, y no han pogut trobar aquell.
Dilluns, a XI. En aquest die, inseguint la deliberació per sa senyoria presa en jornada de quatre
del corrent de que se celebràs en la present casa
de la Deputació la festa del gloriós màrtir sant
Jordi, patró del present Principat, ab la major
ostentació possible en acció de gràcies per la
victòria tant senyalada han alcansat las armas del
sereníssim senyor emperador ab lo rendiment
de la cèlebre y fortíssima plaça de Buda, cap del
regne de Ungria, obtinguda primer ora per
medi del síndich del General, és anat lo molt
il·lustre senyor oÿdor militar a convidar per la
dita festa al excel·lentíssim senyor lloctinent y
capità general de sa magestat, que Déu guarde,
en lo present Principat, anant dit senyor oÿdor
acompanyat dels senyors don Carlos de Llupià y
don Batista Planella, sens aportar insígnia, ab
un cotxe; y en altre, anaven lo scrivà major, ra853

cional, exactor y síndich del General. Y arribats
a la presència de sa excel·lència, havent pres
asiento tant lo dit senyor oÿdor, cavallers que·l
acompanyen y officials del General, ab molta
cortesia ha convidat de part del molt il·lustre
consistori per a la dita festa a sa excel·lència lo
dit senyor oÿdor militar y per lo Tadèum laudamus que se ha de celebrar lo die de demà. A què
ha respost sa excel·lència que no li era possible
poder acudir a la celebració del Te Deum laudamus, però que acudiria gustós lo die // 97v // de
la festa a la celebració dels officis. Y després de
haver conversat un rato, se és despedit dit oÿdor, y ab lo mateix acompanyament és tornat en
la present casa y ha fet relació al molt il·lustre
consistori de tot lo sobredit.
En aquest mateix die per medi del síndich del
General han enviat a convidar sa senyoria per a
la dita festa al molt il·lustre y reverendíssim senyor bisbe de Barcelona, suplicant-li sie servit
venir a dir de pontifical axí a la vigília en la celebració del Te Deum laudamus, com en lo endemà en lo offici. Axí mateix, als molt il·lustres
senyors consellers, axí per la vigília com per lo
die de la festa; y al molt il·lustre protector del
bras militar, tant al Te Deum laudamus com al
offici y al aniversari celebrador lo endemà del
die de la festa per a las ànimas dels soldats deffunits en lo discurs del siti de dita plaça de Buda,
com és acostumat. Y essent tornat lo dit síndich,
ha fet relació en lo consistori que lo senyor bisbe no se trobave amb disposició per a poder celebrar de pontifical, estimant molt la mercè sa
senyoria li feya, que los senyors consellers acudirian gustosos, y lo molt il·lustre senyor protector del bras miltar acudiria en tots los dits
tres actes ab molt gran gust.
Dimars, a XII. En aquest die, havent sa senyoria
feta adornar tota la present casa, espesialment la
sala gran, dita del Sant Jordi, que serveix de capella per a la celebració de la festa solempne de
sant Jordi, quant se acostuma de fer, ab la millor
tapiceria y alajas que·s troban y per dit effecte té
la present casa de la Deputació. Són vinguts a
las dos horas de la tarda los magnífics assessors y
officials mestres de aquella a effecte de asistir al
Tedèum y completar que se han de celebrar esta
tarde, donant principi a la festa solemne del gloriós màrtir sant Jordi que se celebra en acció de
gràcias a Déu // 98r // Nostre Senyor per la
victòria han alcansat las armas de la sesàrea magestat del sereníssim senyor emperador en gran
menoscabo de las otomanas, guanyat a forsa de
armas la cèlebre y fortíssima plaça de Buda.
Poch aprés, és arribat lo molt il·lustre senyor
oÿdor real, venint en forma de bras, anant en lo
mitx de un senyor eclesiàstic y un militar, acompanyat de molts altres cavallers, els quals són
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exits a rèbrer al cap de la escala de la present
casa los dits magnífichs assessors y officials mestres, y després de ésser-se despedit en lo dit cap
de la escala de tot lo acompanyament, se és posat en lo mitx, entre los dos magnífics assessors,
graduant-se després lo magnífic assessor fiscal y
demés officials. Y en esta forma, anant devant
los verguers ab massas altas, són entrats en la
dita sala gran o capella y feta oració; se són assentats en uns banchs de vellut carmesí que per
dit effecte té la present casa a la part de la Epístola del altar. Consecutivament, són vinguts los
demés senyors consistorials per son orde en la
matexa forma de bras, venint primer lo molt
il·lustre senyor oÿdor militar, després los senyors deputats, per trobar-se fora lo senyor oÿdor eclesiàstic, ço es, lo real primer, després lo
militar y últimament, lo eclesiàstic, venint emperò, los dits senyors deputats des de sa casa ab
lo verguer devant ab la massa al musclo, a diferència de dits senyors oÿdors que no venian ab
massas. Són estats rebuts per son orde al cap de
la escala per los senyors deputats y oÿdors que ja
se trobaven a la dita capella, anant los magnífichs assessors y demés officials al exir de la capella, devant los verguers, y al encaminar-se des
del cap de la escala fins a la capella, graduats per
son orde detrás dels senyors deputats. És vingut
després lo molt il·lustre protector del bras militar acompanyat dels officials de dit bras y molts
altres cavallers, són exits a rebre’l los senyors oÿdors militar y real fins al cap de la escala, y posant-se lo dit senyor protector al mitg de dits senyors oÿdors, se són encaminats a la dita
capella, anant los magnífichs assessors // 98v // y
demés officials devant de las massas, per no poder graduar-se inmediatament després de dits
senyors oÿdors y protector, per ocupar lo dit
lloch los senyors officials del dit bras militar y
escusar disputas ab dits senyors officials. Són
vinguts despés los molt il·lustres senyors consellers de la present ciutat; són estats rebuts dits
senyors deputats y oÿdors en lo dit cap de la escala de la present casa y encaminats a la capella.
Anaven en la forma següent: lo senyor deputat
eclesiàstic a la mà esquerra del senyor conseller
en cap, y los demés senyors consistorials per son
orde a la mà esquerra de un senyor conseller, y
perquè havia sis consellers, no se trobavan sinó
sinch consistorials, per faltar lo senyor oÿdor
eclesiàstic, anava lo senyor oÿdor real en lo mitx
dels senyors consellers quín y sisè, per ésser lo
inferior lloch, segons la pràctica y estil de la ciutat; anaven després los magnífics assessors y advocat fiscal, y després los officials mestres. Y
després de haver fet oració y estar asentats los
senyors consellers per son orde més a prop del
altar, ço és, loa senyor conseller sisè al cap del

banch més prop del altara, y los demés per son
orde, lo últimb conseller en cap al costat del senyor deputat eclesiàstic, y los demés senyors
consistorials per son orde lo banch havall. És
exit de la capella ab sos assistents lo doctor Joseph Ramon, canonge de la Seu de la present
ciutat, ab sos asistents ab dos verguers devant
ab las massas al coll, y havent feta la genuflecció
al altar y cortesia a dits senyors consellers, deputats y protector del bras militar, à entonat lo dit
Te Deum laudamus y ab mitxa música de la capella de la Seu menestrils és estat cantat, y després completas a quatre acors ab molta melodia,
y acabadas las completas, se són despedits dits
molt il·lustres senyors consellers, als quals ha(n)
acompanyat los senyors deputats, anant de la
matexa manera que foren rebuts per totas // 99r
// las salas y terraplè de la present casa, que tot
estave molt ben adornat ab música de segos,
com és acostumat. Y al arribar al cap de la escala
a hont foren rebuts dits senyors consellers, se
són despedits de dits senyors deputats, los quals
se són encaminats en la dita capella a hont se
trobave encara lo molt il·lustre protector del
bras militar, lo qual se és alsat y fent cortesia a
dits senyors deputats, se és despedit y són anats
a acompanyar-lo fins al cap de la escala los dits
senyos oÿdors militar y real ab las massas altas,
anant devant de ditas massas los magnífics assessors, advocat fiscal y demés officials mestres. Y
tornats dits senyors oÿdors en la capella, se són
anats los dits il·lustres senyors deputats consistorialment ab los vergues devant ab las massas al
coll. Y després de ells, los dits magnífics assessors y demés officials, y arribats al consistori
vell, que és lo aposento de dits magnífics assessors, se són disgregats, y sens acompanyament,
se són tornats cada hu en sa casa.
Dimecres, a XIII. En aquest die per a la celebració
del offici y festa del gloriós màrtir sant Jordi són
vinguts los molt il·lustres senyors deputats en la
matexa forma que lo die de ahir, y són estats rebuts ab la matexa serimònia que dit die. Després
és arribat lo molt il·lustre protector del bras militar y últimament, los molt il·lustres senyors consellers, havent encontrat al entrar a la present
casa al excel·lentíssim senyor duch de Sanlúcar,
marquès de Leganès y de Morata, lloctinent y capità general de sa magestat, que Déu guarde, en
lo present Principat. Y volent los molt il·lustres
senyors deputats exir al recebiment, era tanta la
multitut de la gent, que an tingut molta dificultat en passar y han trobat que sa excel·lència y
dits senyors consellers arribaven a la capella y tots
en troba anant, emperò, sa excel·lència a la mà
dreta // 99v // del senyor deputat ecclesiàstich.
a. a contiuació quatre paraules ratllades.
b. a continuació quatre paraules ratllades.

a. a continuació repetit lo.
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Són entrats en la dita capella y després de haver
feta oració y estar asentats cada qual en son degut
lloch, ha comensat la missa o offici, lo qual à celebrat lo doctor Joseph Ramon, canonge de la Seu
de la present ciutat, y los canonges de dita Seu
Gabriel Texidor y Pau Pi, assistents, lo mestre de
seremònias y escolanets ab la matexa música de la
Seu que el Te Deum laudamus y las completas al
Evangeli. Són exits quatre patges de sa excel·lència ab las atxas, y al llevar deu ab sis, ha predicat lo
pare mestre fra Miquel Monmaló, del orde de
Sant Agustí. Y acabat lo offici, se és despedit sa
excel·lència, al qual han acompanyat consistorialment sa senyoria fins al cap de la escala, los
magnífics assessors fins baix al replà de aquella, y
los officials mestres fins a la porta de la present,
aguardant estigués enbarcat en lo cotxe y se’n
anàs. Després, se’n són anats los senyors consellers y protector del bras militar usant ab ells sa
senyoria la matexa serimònia que lo die de ahir.
Acceptat que no han passejat la casa, a las sis horas de la tarda són tornats los molt il·lustres senyors deputats y consistorialment partint del
consistori vell són tornats a la dita capella a la celebració de las completas, y després de celebradas
ab molta música, se’n són tornats a dit consistori
vell, y cada hu, sens acompanyament, en sas casas.
Dijous, a XIIII. En aquest die és estada la celebració del aniversari per las ànimas dels soldats
defunits en lo siti de la plassa de Buda ab la matexa ostentació que acostuma // 100v // fer-se lo
endemà de la festa del gloriós sant Jordi, patró
del Principat. No és vingut en ella lo molt il·lustre protector del bras militar, com sempre acostuma, per ocasió de las diferèncias ab los magnífics assessors y officials mestres en lo ofertori de
voler anar a offerir lo dit senyor protector inmediadament després del senyor real, y no trobarse los dits magnífics assessors y advocat fiscal,
volent que los senyors deputats los manassen assistir; y com per est effecte se repetissen recados
per part de dit protector, volent que los senyors
deputats admetissen una ambaxada per rahó de
la qual, trobant-se ja en la capella, havian de
exir-se d’ella y tornar al consistori, lo que hauria
causat novedat y ser molt serca las dotse horas,
sa senyoria ha fet comensar lo dit aniversari, no
obstant no fos vingut lo dit senyor protector.
Ha celebrat aquell lo doctor Pere Benet Atxer y
an servit de asistents los senyors canonges Andreu Foix y Rafel Thomàs Montagut, tots canonges de la Seu de la present ciutat, lo mestre
de serimònias y escolanets de dita Seu. Ha predicat lo reverend doctor Ramon Solà, rector de
Santa Ignés, y després de acabat lo dit aniversari, se’n són tornats los senyors deputats y oÿdors
consistorialment en lo consistori de la present
casa y allí se són disgregats.

Dissapte, a XVI. En aquest die, constituhit personalment en lo consistori de sa senyoria lo
doctor en medicina Jacinto Andreu, ha fet relació a sa senyoria mitjensant jurament com lo
doctor Diego Mar- // 100r // tínez y Folcràs,
ajudant primer de la Scrivania Major, està en lo
llit detingut de malaltia corporal, impossibilitat
de poder acudir al exercici y servitut de dit son
offici.
Dimecres, a XX. En aquest die, constituhit personalment en lo consistori de sa senyoria lo
doctor Francisco Miquel, ha jurat en mà y poder de sa senyoria com havent fetas las degudas
diligèncias en sercar los actes de las originals
creacions de a hont devallan aquellas deu parts
de censal, un de pensió sinch lliuras, pagador en
lo mes de janer; altre de quatre lliuras, vuyt sous
y hu; altre de pensió sinch lliuras, sinch sous,
que també en dit mes de febrer; altre de pensió
quatre lliuras, divuyt sous y tres diners y malla,
en dit mes de febrer; altre de pensió una lliura,
dinou sous y dos, en lo mes de juny; altre de
pensió quinse lliuras, en lo mes de juliol; altre
de pensió sinquanta lliuras, en dit mes de juliol;
altre //101r // de pensió quinse lliuras, en lo mes
de octubre; y lo altre de pensió sis lliuras, tres
sous y nou en lo mes de nohembre. Las quals
deu parts de censals foren extretas en la extracció dels acrehedors que han condonat las pencions a dit General feta als trenta-hu de juliol
proppassat, y dits censals antes cobraven los antecessors de dit don Francisco de Miquel, y després, los administradors de la capella y col·legi
de Sant Sever, de la Seu de Barcelona, los quals
administradors an sedit a dit de Miquel los
preus de set parts de censals de las sobreditas
deu parts, restant per dits administradors las
restants tres parts de censal, lo un de penció
sinch lliuras, del mes de janer; altre de penció
quinse lliuras, del mes de juliol; y lo altre de
penció sinquanta lliuras, de dit mes de juliol, y
no ha pogut trobar los dits actes.
Divendres, a XXII. En aquest die és baxat sa senyoria a la Llotja de la mar de la present ciutat a
effecte de arrendar la Bolla de Barcelona y altres
drets que no són arrendats, y havent fet publicar
per lo arrendamet del fil d’or que qui se posaria
en dita de sinch-centas lliuras per tot lo trieni li
donarien vint-y-sinch lliures de axaus, y després
sinquanta lliuras de axaus, no se ha trobat qui
volgués acceptar la dita, segons relació ne ha
feta Joseph Iglésias, corredor públich y jurat
ministre del General.
101v
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En aquest mateix dia lo molt il·lustre senyor deputat ecclesiàstich ha fet relació en lo consistori
de sa senyoria de com sa excel·lència li havia entregat una real carta tocant a la contrafacció del
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tot lo consistori y que no podie reparar-se la
inadvertència respecte de ésser desclosa la carta,
és tornat lo dit senyor deputat ecclesiàstich per
orde del molt il·lustre consistori a conferir-se ab
sa excel·lència per dir-li tot lo que havia succehit
per a què sa excel·lència o de paraula enviant a
secar lo consistori, com se acostumava en semblants casos, o per escrits, fos servit explicar-los
la real voluntat de sa magestat en orde al reparo
de dita contrafacció. Y sa excel·lència à respost a
dit molt il·lustre consistori, per dit senyor deputat ecclesiàstic, segons relació en consistori per
dit senyor deputat eclesiàstic feta, que ja sabia
exa solemnitat, però que com sa magestat no li
manàs sinó entregar la dita carta a un dels consistorials, no creye que hagués de fer altre diligència, y que sa magestat dessitjava tingués lo
consistori lo consuelo que pretenie y que la
matèria havia ja pres alte estat.

portantveus de general governador, la qual me
ha entregat a mi, escrivà major del General, en
presència dels demés senyors consistorials a effecte de que llegís aquella, la qual carta és assí
cusida, signada de lletra B y del thenor següent:
«Ela rey.
Diputados. He visto la carta que escrivís con expresso de 14 deste dándome quenta de las instancias que se os han hecho por doña Maria Àngela
Alemany y don Joseph Alemany, su hijo, para que
saliereis al reparo de diferentes constituciones que
decís ha contrabenido don Manuel de Lupián,
portantvezes de mi general governador en esse
Principado, admitiendo una cessión que hizo en
su favor don Carlos Ros y de Ortafà de algunos
derechos y acciones que están en litigio contra
doña Gerònima de Alemany Juan y Mallar; las
diligencias que hixisteis para certificaros de estos
procedimientos y los motivos que tuvisteis para
acudir a mis reales pies y suplicarme, como lo hazéis, mande dar la providencia que se necessita
para obviar los inconvenientes que se podrían seguir contra la buena administración de la justicia de la tollerancia de semejantes cessiones hechas
a más poderosas personans por razón de officio y
jurisdicción. Y, assí mismo, de que se quite al consistorio la elección del medio judicial o extrajudicial en estos casos, como decís se ha procurado introducir el dicho don Manuel. Y haviendo
considerado muy particularmente la materia, he
tomado sobre ella la resolución que entenderéis
por el marqués de Leganés, mi lugarteniente y capitán general, que os entregará ésta, en la qual
sólo resta encargaros ejecutéis // 103r // lo que os
dijere en este negocio, como lo espero de vuestras
etenciones, pues de la mía podéis asseguraros que
procuraré siempre se os guarden vuestras constituciones, usos y costumbres, como es justo y lo encargo al marqués, y muy en particular, en el caso
presente, por lo que estimo tan fieles vassallos y dezeo halléis con entera satisfacción. Dattus en Madrid, a XXXI de octubre MDCLXXXVI.

Disapte, a XXIII. En aquest die, constituhit personalment en lo consistori de sa senyoria lo
doctor en medicina Jaume Pujades, ha fet relació mitjensant jurament com Joan Pau Mitjà,
albaraner del General, se troba agravat del mal
de puagre per rahó de què estave sangrat y ab
medicinas, de manera que li ere inpossible lo
poder acudir al exercici y servey de dit son offici.
En aquest mateix die, constituhit personalment
en lo consistori de sa senyoria Joseph Creus,
jove scrivent, à jurat en mà y poder de sa senyoria de non revelando cosa alguna del que escrivia
en lo treball del archiu de la present casa que té
treballat Joseph de Sauleda, subrrogat en lo offici de escrivà major del General de Catalunya, y
se ha de copiar y posar en deguda forma. En
aquest mateix die ha fet relació en consistori lo
molt il·lustre senyor deputat eclesiàstic de com
sa excel·lència li referí lo die de ahir, havent-lo
enviat a sercar de com sa magestat per medi del
secretaria del Consell Supremo de Aragó li havie
manat que en lo fet de la contrafacció del portantveus de general governador suspengués lo
orde li tenie donat de que se passàs havant en
dita contrafacció per lo medi judicial fins a altre
orde, per voler ohir a la Deputació, y que per
defecte, enviara a sercar lo regent la Real Cancelleria per a què suspenguen lo tractar-se de la
matèria fins a altre avís.

Yo, el rey.
Vidit don Petrus Villacampa, regens. Vidit don
Joannes Baptista Pastor, regens. Vidit Calatayud, regens. Vidit don Josephus Rull, regens. Don
Joseph Haro et Lara, secretarius.»

104r

Y havent reconegut després ab la contextura de
dita real carta que sa magestat deye «la resolución que entenderéis por el marqués de Leganés,
mi lugarteniente y capitán general» que la dita
resolució la havia de dir a boca sa excel·lència a
a. l’original d’aquest document apareix cusit intercalat entre
els folis 101v i 103r.

856

Dilluns, a XXV. En aquest die és baxat sa senyoria en la casa del General, per ésser tancada la
llotja, a effecte de fer continuar lo encant del
arrendament de la Bolla de Barcelona y demés
drets que no són arrendats, y havent fet publicar
lo arrendament del fil de or, en lo qual se trobà
qui ý donà quatre-centes lliuras per tot lo trieni,
qui volgués diria mitjas ditas, no se ha trobat
a. secretari del interlineat.

Diumenge, a I de dezembre

que volgués acceptar la dita, segons relació feta
per Joseph Iglésias, corredor públich y jurat ministre del General.

MDCLXXXVIa
109r

Dimars, a XXVI. En aquest die és baxat en la casa
del General de la present ciutat lo molt il·lustre
senyor oÿdor eclesiàstic y essent-se conferit en
lo aposento a hont fa sa residència lo receptor
del fraus del General per a vèurer y regonèixer
los fraus se trobavan en dit aposento des de la
última regonexensa, se són trobats los fraus següents:
Primo, tres pessas cadissos de color.
Ítem, setze canas xamellot bort, color amusco.
En aquest mateix die és anat sa senyoria consistorialment en la Mare de Déu de las fonts del
General per a vèurer y regonèxer las obras que
se offerissen fer las minas de ditas fonts, com és
acostumat quiscun any.
104v

En aquest die me ha ordenat sa senyoria a mi,
escrivà major del General, cusís en lo present
dietari la còpia de una real carta de sa magestat
escrita al excel·lentíssim senyor don Alonço de
Guzmán, general de las galeras de Cerdenya, a
effecte de què pose en llibertat los forsats de las
galeras de Cerdanya de la Corona de Aragó que
han acabat lo temps de sa penitència, com en
dita còpia apar, que és assí cusida, signada de
lletra B y del thenor següent:
«Ela rey.
Don Alonço de Gusmán, general de las galeras de
Cerdanya. Los diputados de la Generalidad del
principado de Cataluña me han representado
que en las galeras de vuestro cargo hay algunos
forsados que han cumplido el tiempo de su condenación y no pueden conseguir libertad, suplicándome fuesse servido mandar no se les detenga más,
por ser conforme a las generales constituciones. Y
porque lo he tenido por bien, á parecido ordenar y
mandaros, como lo hago, pongáis en libertad los
forsados que huvieren cumplido, pues no ay razón
que se les inpida, y assí lo ejecutaréis, que esta es
mi voluntad. Dattus en San Lorenço el Real, a
XXVII de octubre MDCLXXXVI.
Yo, el rey.
Don Hieronimo de Villanueba. Marchio de Villalba, protonotarius.

Dimecres a VIIII. En aquest die, constituhit personalment en lo consistori de sa senyoria lo
doctor en medicini Jacint Andreu, ha fet relació
mitjensant jurament de com la malaltia que pateix Joseph Blanch, altre dels verguers de dit
consistori, de què té fet altres relacions, persevera de tal manera que no pot acudir al exercici
y servitut de dit offici de verguer. En aquest mateix die és baxat sa senyoria en la Llotja del mar
de la present ciutat, consistorialment anant amb
cotxes, a effecte de fer continuar lo subast dels
drets de la Generalitat que no estan arrendats, y
havent fet publicar lo arrendament del fil de or y
plata qui vulgués dir-i ab mitjas ditas, en lo qual
arrendament se ha trobat per tot lo trieni quatre-centas lliuras a raó de cent trenta-tres lliuras,
sis sous y vuyt, per quiscun any. Y segons relació
feta per Joseph Iglésias, corredor públich y jurat
ministre del General, no se ha trobat qui volgués acceptar la dita, fent, emperò, estas cosas
ab vot y parer dels magnífichs assessors y advocat fiscal ordinaris del General y present casa de
la Diputació, lo qual és assí cusit, signat de lletra
A. Han fet arrendament de dit dret de fil de or y
plata per temps de tres anys, los quals han comensat a córrer lo primer die del mes de juliol
proppassat y finiran lo últim die del mes de juny
1689, a Joan Déunosajut, hortolà del Portal
Nou de la present ciutat, per preu de quatrecentas lliuras per tot lo trienni a raó de ditas
cent trenta-tres lliuras, sis sous y vuyt, pagadoras ab terças, com en la tabba de dit arrendament se conté. E lo dit Joan Déunosajut, // 109v
// present en consistori, ha acceptat lo dit arrendament en la sobredita forma, y de donar dins
deu dies idòneas fermansas per seguretat de dit
arrendament a coneguda de sa senyoria, per lo
que ha obligat sa persona y béns com a deutes
fiscals y reals, y ha prestat sacrament y homenatje en mà y poder de Jacinto Morató, altre dels
verguers del consistori de sa senyoria. Essent
presents per testimonis Francesc Paÿssa y Gerònim Seguí, verguers de dit consistori.
Dijous, a V. En aquest die, constituhit personalment en lo consistori de sa senyoria lo doctor en
medicina Joseph Pomada, mitjensant jurament
ha fet relació com la malaltia y indisposició de
Joan Argila, secretari y escrivà major de la present casa, ha continuat y continua de tal manera
que li impedeix lo exercici de dit son offici.

Al general de las galeras de Cerdanya.»

Divendres, a VI. En aquest die, constituhit personalment en lo consistori de sa senyoria lo

a. l’original d’aquest document apareix cusit intercalat entre
els folis 104v i 109r del dietari.

a. a continuació un vot i dos certificats transcrits a l’Apèndix
5, pàgs. 1571-1572.
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doctor en medicina Joseph Bas, mitjensant jurament ha fet relació de com la indisposició del
doctor misser Gismundo Boffill, ajudant tercer
de la Escrivania Major, de què té fetas ja altres
relacions, à continuat y continua demanera que
li inpedeix la servitut de dit son offici.
Disapte, a VII. En aquest die, constituhit personalment en lo consistori // 110r // de sa senyoria
lo doctor en medicina Jaume Pujadas, mitjensant jurament ha fet relació com la malaltia i indisposició de Joseph Ferrer, notari, escrivent
ordinari de la Escrivania Major, à continuat y
continua de tal manera que li impedeix lo exercici de dit son offici
Diumenge, a VIII. En aquest die ha tornat Joseph Pelegrí, verguer del molt il·lustre consistori, a servir y exercir lo dit offici de verguer.
Divendres, a XIII. En aquest die los molt il·lustres senyors deputats y oÿdors, acompanyats
cada hu de alguns officials del General y un official real cada hu, són anats dividint-se per diferents puestos y carrers de la present ciutat a fer
la regonexensa que se acostuma antes de festas
de Nadal en las // 110v // casas de botiguers, velluters y altres que tingan robas subjectas a pagar drets del General y Bolla per haveriguar si se
trobaran de ditas robas que no estigan ab lo degut despaig.
Disapte, a XIIII. En aquest die és vingut en lo
consistori de sa senyoria lo magnífic Francisco
Sentís, en quiscun dret doctor, servint lo offici
de procurador fiscal de la visita del General, lo
qual per medi de mossèn Ramon Vilana Perlas,
notari públic y ciutadà honrat de Barcelona y
escrivà major de dita visita, presentà a sa senyoria las lletras havall scritas, habilitadas primer
per los magnífics assessors ordinaris de la present casa, segons relació de paraula feta a sa senyoria en presència de Lluís Cortès y Marcer,
notari real col·legiat, y Joan Batista Tese, scrivent de Barcelona, testimonis a estas cosas cridats. A la qual presentació respongué sa senyoria que veurian lo que se haurie de fer aserca de
dit negoci, y que respondrian. Y manaren a mi,
escrivà major y secretari del dit General, continuàs las ditas lletras en lo present dietari i ne
lliuràs lo present acte, las quals lletras són signadas de lletra A y del thenor següent:
«Nosa, Franciscus de Ballaro, monacus et dispenserius regalis monasterii ville de Ripoll, ordinis et
religionis Divi Benedicti claustralium, don Joannes Baptista de Falco et Hieronymus Sagarra,
a. l’original d’aquest document apareix cusit intercalat entre
els folis 110v i 114 i115r del dietari.
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utriusque juris doctor, visitatores instructores
processuum currentis visite Generalis Cathalonie
admodum illustribus dominis deputatis et auditoribus computorum dicti Generalis, magnificis
assessoribus, advocato et procuratori fiscali, coadjutori tertio scribe majoris et aliis quibuscumque
offitialibus ad quos spectet in exequtione presentium nominandis // 114 i 115r // quibus presentes
pervenerint seu fuerint quomodolibet presentare
ac de subscriptis extiterint requisiti ipsorumque
officialium subrrogatus presentibus et futuris.
Salutem et dilectionem. Noveritis quod in consistorio presentis et currentis visite in causa querele
numero 72 que instante procuratore fiscali dicte
visite vertitur contra Jacobum Nadal, deputatum localem triennio nuper preterito collecte de
Tremp et Pallas, et doctorem Franciscum Miralles, eius assessorem, delatos de criminibus et excessibus in dicta querela et suplicatione instrumenta contentis et expressis per dictum fiscalem
presentis visite procuratorem fuit oblata die presentis et in scriptis presentata suplicatio quedam
thenoris sequentis: « Molt il·lustre senyor. No
obstant que lo die de dimechres, que contàvem
als onse del present y corrent mes de dexembre,
entre las deu y onse horas del matí, de orde de
vostra senyoria, per medi de son procurador fiscal se envià un recaudo en escrits al molt il·lustre consistori de deputats y oÿdors del trienni
corrent contenint en effecte que fos servit ordenar y manar en consideració que lo termini de la
offensa acabave dins lo espai de sinch dies, que
encontinent y sens dilació, móra ni tardansa alguna, se entregassen a vostra senyoria o a son
procurador fiscal, tots los llibres y albarans de
què han fetas aprehenció los officials del General, que actualment se troban fora la present
ciutat de orde de dit molt il·lustre consistori de
deputats y oÿdors fent y exercint visita general
en tot lo present Principat després de estar
oberta y pendent la present visita, impedint-li la
actuació y prosecució de ella y lo exercici de sa
jurisdicció, com y també se li entregàs y restituís
lo procés suscitat contra Jaume Nadal, deputat
local, lo doctor Franciso de Miralles, son assessor, que foren de la col·lecta de Tremp y Pallàs y
en lo trienni pròxim // 114 i 115v // passat, que·s
troba en poder del ajudant tercer del escrivà
major o altre official del General, contra los
quals se troba fulminada querela de número 72
en lo present consistori de vostra senyoria y
aquells citats des dels vint de octubre proppassat, y semblantment, la persona de dit doctor
Miralles, que pochs dies ha, y després de ser citat, se troba capturat en las càrcers de la present
casa de orde de dit molt il·lustre consistori de
deputats y oÿdors. Y finalment, manar revocar
tots y qualsevols procehiments fets per dits officials que·s troban fora fent dita visita general, en
quant tingan respecte ab la punició y correcció

de excessos y desordes de officials del General
del trienni pròxim passat, atmetent las parts y
processos al consistori de la present visita; protestant en cas de renunciació de tots los danys
se’n poden seguir i resultar a la Generalitat y
que, altrament, se procehiria en conservació de
sa jurisdicció per tots los remeis así lícits y permesos per las causas y motius y rahons llargament ponderadas en dit recaudo en escrit. No
ha merescut vostra senyoria, havent passat dos
dies, resposta alguna ni que dit recaudo haja
obrat effecte algú, ans bé, sols se respongué a
dit procurador fiscal de la visita per dit molt
il·lustre consistori de deputats y oÿdors que tenian per rebut dit recaudo, que·l llegirian y veurian lo que ell contenia, lo que és en irreparable
dany y prejudici, axí de la jurisdicció de vostra
senyoria, com de la bona administració de justícia, per no quedar sinó tres dias del termini de la
offença. Axí que per dita recusació y remitència
de entregar-li los sobredits llibres, albarans y
processos, restarà impossibilitat lo procurador
fiscal de poder instruhir, substanciar y perficionar moltas querelas, a no provehir-se de propmte remey.
Per tant y altrament, exhibint dit procurador
fiscal dit recado en escrits, relació // 116r // de la
resposta, las cartas mencionadas en dit recaudo,
las lletras citatòrias despedidas per part de vostra
senyoria contra dits Jaume Nadal y doctor Miralles ab la presentació de aquellas ut inseratur
si et quantum, et cetera, a vostra senyoria suplica
que inseguint lo stil y observança de sos il·lustres predecessors en casos semblants et signanter, la visita que·s féu en lo any 1629, se procehesca per tots los remeis de justícia, capítols y
actes de Cort contra dits deputats y oÿdors y demés officials desobre dits perquè entreguen i
lliuren y lliurar y entregar fassen dits llibres, albarans, processos y demés contengut en dit recado, manant a dit ajudant tercer y demés officials a qui toque en lo acte de presentació
nomenadors ab bonas penas de béns pròpis, encontinent cum adsit periculum in mora fassen
dita entrega y escrit a dit molt il·lustre consistori de deputats y oÿdors exortant-los y requirintlos que en observança del capítol primer, Corts
1599, se abstingan de entremètrer-se més en ditas causas ni cosa alguna innoven en aquellas,
ans bé, al consistori de dita visita las remeten y
donen tot favor y ajuda a la exequció y cumpliment del sobredit; y per ço, de lletras requisitòrias segons estil y mandatos respective oportuns
ser degudament provehit encontinent y en tot
justícia omni modo meliori ministrada, los drets
del fisc sempre salvos. Officio, et cetera. Altissimus, et cetera. Ametller, advocatus fiscalis visita
Generalis Cathalonie.» Nos vero atendentes et
considerantes dictam suplicationem fore justam
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et rationis consonam illam providendam comissimus magnifico Joanni Berenguer, dicte visite currentis assessori, per quem die et anno infrascriptis, facto verbo in dicto consistorio visite fuit
provisum quod inserantur et expediantur littere
et mandata sub pena quinquaginta // 116v // librarum de propriis ut petitur qua propter predicta omnia et singula vobis intimantes et notificantes thenore presenti cum dicto fiscali
procuratore nobis humiliter suplicante harum serie doctores visite dicimus, monemus, ortamur et
requirimus vobis vero dictis assessoribus, advocato
et procuratore fisci, coadjutori tertio scribe majoris et ceterii oficialibus ad quos spectet sub pena
quinquaginta librarum de bonis vestris propiis et
cuiuslibet vestrum in casu contrafactionis exhigendarum dicimus et mandamus quatenus in
continenti visis presentibus omni mora et dilatione pospositis pro observantia capitulo 1, nove reformationis Curiam anni 1599, cassetis, revocetis et anulletis prosedimenta quecumque ocasione
predictorum excessum et criminum in preinserta
suplicatione mentionatorum contra dictos Jacobum Nadal et doctorem Franciscum de Miralles
facta et ad regestris vostris et consistorii vostre dominacionis penitus deleatis et deorum revocatione seu cassatione huiusmodi auctentica nobis fidem faciatis et a cetero inpredictus mihil
innovetis seu attentetis nec per quem piam innovari seu attentari faciatis nec permitatis nec
etiam vos intromitatis partesque et causam predictas processus que et alia procedimenta huc usque facta ad nos tanquam judices competentes ad
quos dictarum causarum cognicio privative adquos cumque alios pertinet remittatis una cum libris et ceteris scripturis in preinserta suplicatione
mentionatis requirentes doctores visite quattenus
propredictis exequendis consilium favorem et auxilium opportune prebeatis alios autem in casu
contrafactionis pro conservatione nostre jurisdictionis observancia a dicti capituli et aliorum jurium aplicabilium et in exequtione dicte pene
contra dictos assessores et alios officialies // 117r //
et quemlibet eorum insolidum pro ut juris fuerit
procedimus et procedi mandabimus justicia mediante. Dattus in consistorio nostre visita Generalis Cathalonia, die decima tertia mensis desembris, anno a Nativitate Domini millesimo
sexcentesimo octuagesimo sexto.
Doctor Joan Batista Falcó, visitador. Francisco
de Ballaró, visitador. Doctor Hierònym Segarra, visitador.
Loco+sigilli. De mandato dictorum dominorum
visitatorum huiusmodi littere expedite fuerunt
per me, Raymundum Vilana Perlas, civem honoratum et notarium publicum Barcinone et scriba
majoris dicte visite, hec propria manu scribentem.»

[ 1686 ]

[ 1686 ]

Dimecres, a XVIII. En aquest die me ha ordenat
sa senyoria a mi, escrivà major del General, cusís
y continuàs en lo present dietari un paper és estat presentat en son consistori, sotascrit, de personas de la primera noblesa y calitat de Catalunya concernent a restituhir en la present ciutat las
justas y exercicis de armas que antigament acostumava fer-se, contribuhint la Generalitat en
mantenir lo justador per los ensaig y parar la
plassa del Born per las festas, y altres cosas llargament contengudas en dit paper, com en
aquell apar, lo qual és assí cusit, signat de lletra
B // 117v // y del thenor seüent:
«Molta il·lustre senyor.
Lo doctor Lluís Valencià diu que en diferents
ocasions han instat algunas personas de la primera noblesa de Catalunya, de las quals moltas
se sotascriuan la present súplica, per a què los
donàs medi per a restituhir las justas que los antecessors de vostra senyoria acostumavan facilitar contribuhint la Generalitat en lo juntador
per los ensaig y parar la plaça del Born per a las
festas y altres ajudas de cosa que per a la Deputació ve a ser cosa de poch gasto. Ha tingut particular gust de vèurer que en temps tant calamitós los cavallers no olviden lo lluïment de la
noblesa ni sas connaturalizadas obligacions, sols
falta que aquells a qui toca y ocupant tant mèritamanet com vostra senyoria los primers puestos de la república, los alerte ab acció tant pròpia de vostra senyoria per a què en ocasions de
guerra viva tingan adquirit lo àbit de picar un
cavall y usar las armas pròpias a sa naxensa. Y en
temps de pau, ser a propòsit per al desempenyo
de vostra senyoria en las vingudas dels reis nostres senyors, Déu los guarde, y altres ocasions
que vostra senyoria se servesca lluhir-se ab festa
particular de la nació. Y com las justas, com totas las demés funcions militars, necessiten particularment del antecedent exercici y vagen faltant las personas experimentadas en justas, axí
que sols vui vihuen dos o tres cavallers que puguen ensenyar als altres, y restituhint solament
vostra senyoria lo juntador, que és sols lo que se
suplica, manant-hi posar tela, y en la torra del
mitg, lo tablado per los que assisitiran a la ensenyansa, per lo menos vostra senyoria conservarà aquest exercici per a quant se servesca usar
de ell, desterrarà lo ossi de la noblesa y la criarà
ab esperit generós.
No és possible que vostra senyoria puga reparar
en lo costum en // 120r // estar la Generalitat
atrasada, perquè lo gasto és poch y los acrehedors no poden quexar-se, perquè primer és la
a. l’original d’aquest document apareix cusit intercalat entre
els folis 117v i 120r del dietari.
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causa pública y en ella interessa igualment, a
més que no perden cosa. Perquè las mitjas pensions ja se’ls pagan, y tràurer de la quantitat que
vostra senyoria deliberarà lluhir tres-centas lliuras que pot costar lo justador, no ve a deu reals
per quiscun, y estos no se’ls lleva, sinó que difereix vostra senyoria en pagar-los a hu només
que podie eixir en sort, cobrant en lo entretant
las pensions. Axí ho regoneix la Reial Audiència, suposat que en concursos de acrehedors de
universitats desporés dels salaris dels officials,
sempre los dexa lo que necessitan per a festas
públicas sens abús. Esta és matèria que deu resòldrer-la per si se’ns consulta de assessors, perquè segons lo capítol 34 de las Corts del any
1599, no poden intrevenir en aconsellar a vostra senyoria en matèria de gastos, sinó que la natural rahó y noblesa de vostra senyoria ha de
mòurer a deliberació tant generosa.
No pot retardar a vostra senyoria los recels de la
dita visita, perquè segons lo capítol segons de las
Corts any 1599, pot vostra senyoria y deu gastar
los diners de la Generalitat per defença de las llibertats de la província, y devall la paraula «llibertat» se entén oposar-se als enemichs quant la invadescan, y axi, fa vostra senyoria la oposició
allistant soldats y formant regiments o tèrcios i
inclinant vostra senyoria a la noblesa al exercici
militar; quant venen las ocasions, té més que elegir en orde als cabos o officials, y la cort que ha
volgut que vostra senyoria fes demonstracions
militars, li ha permès los antecedents necessaris a
aquellas.Y si esta rahó apareixia tirada per lo discurs a alguns, se’n proposa altre a vostra senyoria
irreparable, y es que disposa lo mateix capítol
que vostra senyoria puga gastar per casos de alegria de vinguda de rey, coronació o casament, y
no diu quant ni en què ha de gastar, y és cert que
la natural rahó dicta que vostra senyoria dispose
demonstracions del major agrado dels // 120v //
sereníssims prínceps y peculiars a la nació, com
són las justas; y axí lo ushà ademés en totas las
ocasions que esta ciutat ha tingut dicha de gosar
las reals presèncias, com altrament les demés festes se han reputat per vulgars. Per lo que lo doctor Valencià, servint a vostra senyoria y a la noblesa, se sotascriu per las notícias que té
adquiridas y seguretat de vostra senyoria jurídica
y política a tant justa intercessió. Salvo, etcètera.
Altissimus, et cetera. Valencia.
Don Bernat de Babau y Vilallonga. Don Felip
Ferran. Don Guillem Ramon de Juvany y Çalvà.
Don Agustí Pons. Don Miquel de Lentorn y de
Pinós. Don Martín Sabater y de Agullana. Don
Francisco Bernardo. Don Francisco Puigjener y
de Orís. Don Francisco de Copons. Don Anton
de Armengol. Don Joseph de Magarola y de
Gualbes. Don Joseph de Marymon.»

En aquest mateix die és baxat lo molt il·lustre
senyor oÿdora eclesiàstic en la casa del General
de la present ciutat, y essent conferit en lo aposiento a hont fa sa residència lo receptor dels
fraus de dit General per a vèurer y regonèxer los
fraus se trobarian en ell, y se han trobat los següents:

En aquest mateix die, constituhit personalment
en lo consistori de sa senyoria lo doctor en medicina Joseph Company, ha fet relació mitjensant jurament com lo doctor misser Francisco
de Miralles, donsell detingut en las càrcers de la
present casa, pateix estímulo de orina originat
de porció de cero que a las parts originàrias li
cau del fetje, per lo que necessita de remey y
puesto més proporcionat per a curar-se y reparar sa salut. // 121r // E més, ha fet relació lo dit
doctor en medicina Joseph Companys mitjensant jurament en dit consistori, de com Jaume
Nadal, pres y detingut axí mateix en dits càrcers, està patint un dolor vehementíssim de illada, lo que axí mateix necessita de prompte remey y puesto més a propòsit per a curar-se y
reparar la salut.
En aquest mateix die lo molt il·lustre senyor deputat eclesiàstic ha fet relació en lo consistori de
sa senyoria de com lo excel·lentíssim senyor
lloctinent general lo havie enviat a sercar y que
essent-se conferit en son palàcio per a saber lo
que manave, li havia dit com per part del consistori de la visita se li havie donat un memorial y
que per estar poch noticiós en lo que demanan
los visitadors, lo havie comès al consell dels doctors Miquel Taverner y Vicens Sabater y que no
mogués cosa per ara lo consistori dels deputats,
que si tenien cosa que dir acudissen a dits doctors Taverner y Sabater, que lo mateix havia dit
als visitadors.

Primo, de casa mestre Joan Minovas, sastre,
quatre palms bayeta negra, a onse del corrent.
Ítem, a catorse de dit, de casa de T. Saltarell
unas faldillas de Càdiç color escur sens ésser
acabada de cusir.
Ítem, a setse de dit, de casa de Francisco Montargull, velluter, tretse canas, tres palms, de tafetà entre doble negre, de quatre palms de ample.
Ítem, dit die, de casa mestre Joseph Beyra, sastre, un tros de bayeta per divuytena de tir duas
canas, dos palms; sis palms cordellats verts y sis
palms coredellats tanats.b
124r

Dijous, a XVIIIIo. En aquest die me ha ordenat
sa senyoria a mi, escrivà major del General, cusís en lo present dietari una relació del magnífich racional del General y present casa de la
Diputació acerca de aquell censal pensió setcents sous, pagador als vint-y-dos de setembre,
que sortejaren los administradors de la causa
pia instituhida y fundada per Pere Seguer,
quòndam, mercader, en la extracció de censals
per los antecessors de sa senyoria feta al primer
de decembre // 121v // mil sis-cent(s) vuytantasinch, la qual relació és assí cusida, signada de
lletra D. En aquest mateix die, constituhits
personalment Lluís Fontana, notari públic de
Barcelona, y Ramon Congost, notari real
col·legiat de Barcelona, com a administradors
de la causa pia instituhida y fundada per Pere
Segur, han jurat com havent fetas las degudas
diligèncias en sercar los actes de la original creació de a hont devalla aquella part de censal de
pensió trenta-sinch lliuras que dita causa pia
rebia de dit General en lo mes de setembre, lo
qual fonch extret en la extracció de censals feta per los antecessors de sa senyoria al primer
de dezembre 1685, y no han pogut trobar
aquells.
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Dissapte, a XXI. En aquest die són tornats en la
present ciutat don Manuel de Sayol, altre dels
magnífics assessors de la present casa, don Pedro de Potau y demés officials del General y
present casa de la Deputació, venint de la ocupació per ells tinguda en virtut de la deliberació
per sa senyoria presa en jornada del primer de
octubre 1686.
Dilluns, a XXIII. En aquest die, constituhit personalment en lo consistori de sa senyoria lo
doctor en medicina Joseph Company, ha fet relació com la malaltia del doctor misser Juan de
Miralles, donsell, detingut y pres en los càrcers
de la present casa de la Deputació, de què féu
relació en jornada de divuyt del corrent, continua y ab un nou accident que li ha sobrevingut,
per lo que necessita de remeys y de puesto més
proporcionat per a curar-se y rescuperar-se de la
dita malaltia. En aquest mateix die ha faltat en
lo consistori de sa senyoria lo molt il·lustre senyor deputat real per sa indisposició.
Dimars, a XXIIII. En aquest die per medi de don
Francisco Sans, síndich del molt il·lustre bras
militar, és estat presentat a sa senyoria un paper
de part del dit molt il·lustre bras militar, lo qual
paper // 124v // me ha ordenat sa senyoria a mi,
escrivà major del General de Catalunya, cusís y
continuàs en lo present dietari, que és signat de
número 1 y del thenor següent:
a. oïdor interlineat.
b. a continuació una relació transcrita a l’Apèndix 5, pàg.
1752.

[ 1686 ]

[ 1687 ]

«Molta il·lustre.
Lo molt il·lustre bras militar me ha ordenat que
participàs a vostra senyoria com havent tingut
notícia que, no obstant las General constitucions de Catalunya prohibint lo poder-se tràurer las causas de ninguna manera del present
Principat, havia vostra senyoria acudit als reals
peus de sa magestat, que Déu guarde, suplicant-li lo reparo de las contrafaccions o contrafacció fet antre lo espectable don Emanuel de
Llupià, portantveus de general governador de
Catalunya, y don Carlos Ros y de Ortafà, y que,
segonament, després de haver sa magestat scrit
al excel·lentíssim lloctinent general del present
Principat ab real carta de trenta-hu de octubre
del present y corrent any, digués a vostra senyoria acudissen a la Reial Audiència per la declaració y reparo de ditas pretesas contrafaccions
perquè, altrament, seria contravenir a la constitució de la observança, han suplicat a sa magestat manàs suspèndrer la exequció de dit real
orde y axí, la declaració de dita contrafacció en
la Reial Audiència de est Principat, lo que·s, a
més de ser contra dit real orde, es manifesta violació de ditas generals constitucions. Y axí, ab lo
celebrat los dies 23 y 24 del corrent, ha deliberat que participàs a vosta senyoria que en observança de ditas generals constitucions sie servit
de abstenir-se de continuar las instàncias y representacions que pretén fer a sa magestat acerca de suplicar-li que dita causa de pretesa contrafacció no se declare // 130 y 131r // y judique
en la Real Audiència del present Principat, suspenent las diligèncias que vostra senyoria continua acerca de que sa magestat mane suspèndrer
la execució de dit real orde per contenir interès
de part a part deduhible en judici, lo contracte
que se pretén originar-se dita contrafacció y per
estar axí disposat per generals constitucions lo
declarar-se ditas causas de interès de part a part
deduhible en judicis en la dita Reial Audiència,
y suplica dit molt il·lustre bras militar a sa magestat sie servit en observança de ditas constitucions manar que dita causa de pretesa contrafacció se declare en dita Reial Audiència de
Catalunya, conforme està disposat en ditas generals constitucions y ho havia ordenat sa magestat ab dit real orde.»

del que per part del molt il·lustre bras fonch reportat a sa senyoria en jornada de vint-y-quatre
del corrent, lo qual paper és assí cusit, signat de
número 2 y del thenor següent:
«Molta il·lustre senyor.
Lo molt il·lustre consistori de deputats y oïdors
de comptes del present principat de Catalunya
me ha ordenat que en resposta del recado que
per part de vostra senyoria lo noble síndich del
molt il·lustre bras militar se li participà en escrits
a vint-y-quatre del present mes y any, // 130 y
131v // digués a vostra senyoria que en consideració de la primera obligació à estat, com estarà
sempre, molt atent a la observança de las constitucions, usatges, usos y costums y demés drets
de la pàtria y a proveir aquella per tots los medis
més proporcionats a la puntual y deguda exequció, y que en conformitat del sobredit, havent
tingut lo molt il·lustre consistori diferents instàncias dels nobles dona Mariàngela Alemany y
don Joseph, son fill, que per general governador de Catalunya se havie contrafet a diferents
constitucions per rahó de las cessions que en
son favor havia fetas don Carlos Ros y de Ortafà, suplicant-se per part de dits nobles de Alemany se isqués al reparo de dita contrafacció.
Consultada esta matèria ab los magnífics assessors y advocat fiscal de la casa y attenent la qualitat del negoci, se aplicaren altres consulents,
los quals després de moltas conferèncias, havent-se informat axí per part de dit espectable
don Emaniel de Llupià com per part de dits nobles de Alemany, resolgueren la major part de
aquells als 19 de juliol pròxim passat haver contravingut dit espectable governador a diferents
constitucions de Catalunya per rahó de ditas
cessions, axí que dita resolució fou feta en
temps del molt il·lustre consistori del trienni
pròxim passat, en la qual se passà als tres recados extrajudicials a sa excel·lència y en lo testament vulgarment dit del un consistori al altre,
se recomanà molt lo cuydado de dita contrafacció.

Divendres, a XXVII. En aquest die ha enviat sa
senyoria per medi del síndich del General al
molt il·lustre bras militar un paper ab resposta

De manera que al present consistori no li resta
albitre per a obrar sobre lo present negoci, sinó
se troba obligat a continuar la instància del reparo de ditas contrafaccions, del que segueix
que lo proseguir dita instància, no sols no pot
fer-la reprehensible, sinó que ans bé, en lo conspecte // 132r // de vostra senyoria y de tot lo
principat de Catalunya ho ha de fer molt lloable, perquè altrament, fóra haver faltat a la primera obligació. Inseguint esta, havent lo molt
il·lustre consistori experimentat en la continua-

a. l’original d’aquest document apareix cusit intercalat entre
els folis 124v i 130 i131r del dietari.

a. l’original d’aquest document apareix cusit intercalat entre
els folis 124v i 130 i132 del dietari.

Dimecres, a XXV de dezembre, any
de la Nativitat del senyor de
MDCLXXXVII
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ció de dita instància alguns intermedis en què
podia reçelar-se poch favorable declaració si se
intentave lo judici de la contrafacció «Poch valdria» 11, títol «De observar constitucions», y
tenint molt present que per diferents constitucions de Catalunya, y particularment la constitució «Lo fruit», etcètera, del mateix títol «De
observar constitucions», de la elecció de valerse del medi estrajudicial com més ben vist li
serà, lo que resta canonisat ab moltíssims vots
de la casa y ho attestan axí nostres pràtichs catalans, deliberà no intentar lo medi judicial posant-se als peus de sa magestat, Déu lo guarde,
suplicant fos servit de donar providència, ocurrint als absurdos y inconvenients que podrian
seguir-se contra la bona administració de justícia si los officials reals restassen ab disposició de
poder admètrer semblants cessions, en consideració també de que dita providència sols podia
donar-la sa magestat, attès que tractave del interès dels mateixos officials reals, que altrament,
tractant-se esta contrafacció per medis judicials,
havian de ser jutges de dita causa.
Y de ninguna manera lo molt il·lustre consistori
se mogué a esta operació per son dictàmen, sinó
precehint vot de sos magnífichs assessors, advocat fiscal y demés consulents aplicats, y axí bé,
cumplint ab sa obligació no pogué apartar-se de
aquell, sinó conformant-se fent totas las diligèncias possibles per a conseguir esta gràcia de sa
magestat. Ni se podrà trobar ordinació o exemplar algú que lo molt il·lustre consistori en semblant frangent dega dirigir sos procehiments seguint lo vot dels advocats del molt il·lustre bras
militar ni demanar-los consell, y la obligació sua
única // 132v // és de consultar estas matèrias ab
los magnífics assessors y advocat fiscals de la casa,
segons los capítols de Cort, y quant la gravedat
de la matèria o demana, aplicar altres consulents,
segons axí ha fet en lo dit present cas.
Tot lo que fins vuy ha obrat lo molt il·lustre
consistori, a més de l’assert que assegura haver
procehit ab consell de sos assessors, advocat fiscal y consulents, lo califica lo mateix negoci de
per sí, perquè ditas cessions, com a fetes a favor
de més poderosa persona y de cosa litigiosa, encontran ab expresses y literals constitucions de
Catalunya, y no sols esta instància no és perjudicial alt molt il·lustre bras militar, sinó que ans
bé, se persuadí ab molta rahó ser molt útil y beneficiosa al dit bras militar, si y conforme ho és a
tot lo restant de la república, en lo qual cos és
comprès lo molt il·lustre bras militar, per quant
ditas constitucions que prohibeixen lo cedir a
favor de més poderosas personas, miran la pública utilitat per obviar als absurdos que se podan témer contra la bona administració de justícia, y si en lo dit bras militar, algú o alguns
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particulars més poderosos pera rahó de offici a
qui puga tocar ditas prohibicions, emperò la
major part y casi tot lo bras militar són los que
participan lo útil de aquellas, y axí be, dita
instància és precís confessar-la no danyosa, sinó
útil y beneficiosa al comú del bras militar.
Sens que obste lo que·s diu en foment de la
instància del molt il·lustre bras militar, que segons constitucions de Catalunya no poden
tràurer las causas del present Principat, ni pot
judicar altrament que per directe, y que en lo
contracte de cessió entre dits espectable governador y don Carlos Ros entrevé interès de part a
part y // 133r // sobre dit interés no·s pot judicar
ni conèxer en altre part que en Catalunya ni en
altra manera que per directe y ab cognició de
causa, perquè la instància que fa ab lo degut
rendiment als peus de sa magestat no és de quedar-se sobre dits plets y pronunciacions que tenen entre si dits de Alenany y Ros ni ha sobre lo
judici de dita contrafacció y nul·litat de dita cessió, sinó, com ja se és dit, que sa magestat se
digne donar providència extrajudicialment, no
sobre lo contracte celebrat entre dits espectable
portantveus y don Carlos Ros, sinó sols sobre
que dit espectable portantveus de General governador, official real preheminent, per rahó de
jurisdicció se abstinga de semblants cessions, lo
que sa magestat pot fer y fa cada dia per via
de extrajudicial disposició y particular mandato
ab sos officials reals de Catalunya, majorment
quant lo que se opposa contra lo dit official real
té son principal fonament en la qualitat de offici
real, sent inseparable de la matexa persona, perquè segons las referidas constitucions se prohibeixen las cessions a persona més poderosa per
rahó de offici y jurisdicció, de manera que és inpossible dexar-se de comtemplar contravenció
en lo official com a official, encara que contracte com a particular.
Del qual irrellevància és lo que se diu per part
de dit molt il·lustre bras militar que ab son real
orde sa magestat fou servit lo present negoci a la
Real Audiència y que ab instància del molt
il·lustre consistori se suspengue la exequtió de
dit real orde, per quant és de suposar que lo
molt il·lustre consistori sols suplica a sa magestat fos servit de oir las rahons que li assistian per
a valer-se del medi extrajudicial, y per ell no
desmerèxer la providència de que se necessita
en lo present fet, no obstant lo dit real orde, per
quant en aquell no havia estat ohit lo // 133v //
consistori en consideració del que sa magestat
fou servit manar que se ohissen totas las rahons
tenia lo consistori que representar, no obstant
dit real orde.
a. a continuació cinc paraules ratllades.
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A més, que com té justificat lo molt il·lustre
consistori, dit judici de contrafacció era nul·lament intentat, y axí no podia produhir effecte
algú, per quant lo judici de la contrafacció sols
pot lo official introduhir-lo y firmar lo dubte
quant és requirit, qualitat que li falta al espectable portantveus de governador. Y axí de ninguna manera pot ni deu attèndrer-se la pretesa introducció de judici de contrafacció.
Tot lo sobredit quant en si no tingués la infalibilitat que és cert té, per lo menos no pot dubtar de que lo molt il·lustre consistori aurie obrat
ab tota aquella probabilitat que podria qualsevol cuerdo y prudent, pues que se seguia lo consell de aquells qui la cort té assenyalats per a donar-lo en semblants casos, y axí no desmereix
del molt il·lustre bras militar que antes de haver
pres dita resolució, hagués pres las notícias podia subministrar lo molt il·lustre consistori, quisàs bastants per aquietar son ànimo y no passar a
demostració que·s dubtase sie may practicada
en Catalunya.»
En aquest mateix die per medi del molt il·lustre
deputat ecclesiàstich ha enviat sa senyoria un
paper al excel·lentíssim senyor lloctinent y capità general de sa magestat, que Déu lo guarde,
en lo present Principat, acerca las diferèncias entre los dos consistoris de sa senyoria y molt
il·lustres senyors visitadors, lo qual paper és assí
cusit, signat de número 3 y del thenor següent:
«Excelentísimoa señor.
El consistorio de deputados y oydores de cuentas
del // 138r // principado de Cataluña dize que
haviendo entendido por vuestra excelencia que
por los visitadores presentes que visitan el trienio
pasado de 1683 se havía formado quexa de que se
les inpedía el exercicio de la visita por los deputados, pidiendo a vuestra excelencia fuesse servido
favorecerlos mandando se les diera toda la asistencia sería menester para no malograrse el fruto
de su visita, noticiando la presentación con tres
partes:
El primero, es que por el consistorio se havía despachado una visita por el Principado contra los
oficiales de la Generalidad y cometido a un asesor
y abogado fiscal con los demás officiales de la casa
proporcionados con la función, y que éstos havían
echo pretensión de diferentes libros de los mismos
que havían residenciarse y de que necessitavan los
visitadores para regular la visita y que ésta se
frustraría sin ellos. Todo lo que dizen se oppone al
capítulo primero de las Cortes de 1599 del nuevo
a. l’original d’aquest document apareix cusit intercalat entre
els folis 133v i 138r del dietari.
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redresso, según el qual y forma en él prescrita, dio
la Corte pleno poder y jurisdicción a los visitadores para la expedición de la visita, obligando a los
deputados a que, requeridos por los visitadores, les
hayan de hayudar y hazer lado, que es formal término de dicho capítulo primero.
El segundo pretexto, es que contra lo dispuesto en
el mismo capítulo 1, tenía el consistorio preso en
sus cárceres al doctor Francisco de Miralles, asesor
del deputado local de la collecta de Trem y Pallás,
por excessos cometidos en su officio en el trienio
passado de 1683, sin haverle querido remitir a la
visita.
El tercero, es que haviéndosse pedido por los visitadores los processos de dicho doctor Miralles y de
Jayme Nadal, // 138v // deputado local de dicha
collecta, no se les entregaron; lo que dizen contra
la obligación de los deputados de entregar a los visitadores todos los libros y escrituras que por ellos se
pidieran para la regulación de la visita.
Á juzgado del consistorio ser muy su obligación el
representar a vuestra excelencia con toda vivesa
la inrelevancia de lo que se pretende por los visitadores y que el consistorio ha regulado siempre todas sus operaciones, no con introducción de novedades, sino siguiendo el estilo inconcusso y siempre
platicado por sus antecessores, continuando ser dirección receder de lo qual fuere novedad culpable
no haviendo razón manifiesta que lo condenara.
Para cuya inteligencia es preciso poner en la alta
comprehención de vuestra excelencia que a los deputados de Catalunya en su formación, y después
se les ha concedido toda aquella potestad y jurisdicción sería menester para la universal administración de la Generalidat contra todos los officiales della y qualesquiera otras personas
inponiendo obligación de obedecer sus órdenes, de
que ay infinitos exemplares en tantos lances
quantos se han offrecido de exercer esta jurisdicción con sus officiales, castigando los excessos desde
Deputación es Deputación sin contradicción alguna.
De modo que los deputados actuales si reconocían
algún exceso en sus antecessores, conocían dél y lo
castigavan según el capítulo 3 «Del poder de los
diputados», en el libro intitulado Dels Quatre
Senyales, el capítulo 15 de las Cortes del anyo
1542 y el capítulo 2 de las Cortes del anyo 1533,
versículo «Més avant mana» y son innumerables
// 139r // los votos echos en la casa a favor del consistorio.
No quedó derogada esta jurisdicción po(r) el referido capítulo 3, del anyo 1599, porque en él no ay
cláusula derogativa de la jurisdicción de los de-

putados consedida en dichos capítulos de Corte
para poder inquirir y castigar los excessos de los
deputados antecessores y demás officiales de la Generalidad, y es constante que una constitución no
se deroga por otra, sino en quanto se expressa y entre sí son contrarias en lo que disponen sin admitir consiliación, y en caso de duda deben entenderse de modo que no se corrija la una por la otra.
Así se dio por cierto en el voto que se hizo en la
casa a los dos de diziembre 1623 en que intervenieron con el cansiller y regente dies oydores desta
Real Audiencia. Reconoció el consitorio que los
drechos de la Generalidat y su contribución estavan muy perjudicados con notables abusos que havía introducido la malicia y miseria de los tiempos que amenaçaban su total ruina si no se
acudía al reparo con eficaz remedio, según se le
representó por su fiscal, y examinada esta verdad
y vista la instancia de los arrendatarios de los
drechos de la Generalidad rezelándose qual fin de
su arrendamiento, perderían remisión de parte
de su precio. Deliberó el consistorio con consejo de
sus asesores y abogado fiscal que se hiziera por el
Principado una visita por los officiales referidos a
fin y efecto de reintegrar los derechos de la Generalidad y constituhirse exacción en devida forma,
y para esto y no más, se les dio comissión, como
consta de la misma //139v // deliberación y comissión a vista de la instancia del fiscal y arrendatarios y lo que aconsejaron los asesores, en cuya conformidad se executó en la visita sin exeder los
términos de la constitución.
Con lo supuesto queda manifestado la inefficacia
de la pretensión de los visitadores y sin fundamento su quexa en todos sus pretextos, porque en
quanto al primero, consta que la visita ha deliberada por el consistorio de ningún modo prejudica
a la de los visitadores, porque ésta es sólo para castigar excessos de los officiales en la administración de sus officios y que aquella fue sólo para ocurrir a los abusos y reintegrar a la Generalidad en
la cabal exacción de sus derechos sin mixtura de
inquirir ni castigar excessos por vía de juizio ni
residencia.
En quanto a que dichos officiales ocupassen los libros ni que causassen el menor inpedimento a los
visitadores para que los tuviessen y pudiessen examinar los que conbiniesse, no consta ni podrá jamás constar, porque la verdad pura y líquida es
que jamás entraron en poder de los referidos officiales dichos libros y á estado en el arbitrio y libertad de los visitadores el tenerles siempre que les
ubiessen pedido.
De igual insubsistencia es el segundo pretexto,
porque noticiado el consistorio del trienio del año
pasado de 1683 de diferentes escessos que havían
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cometido Jayme Nadal, deputado local de la collecta de Tremp y Pallás, y el doctor Francisco de
Miralles, su asesor, en sus officios respectivamente
y en fraude de los derechos de la Generalidad, dio
comission para que se procediera contra ellos en
fuerça de la jurisdicción indubitada que tiene el
consistorio por dichos capítulos de Corte, y assí se
executó y se tomaron informaciones contra dichos
sujetos y en // 140r // la instrucción que dexó al
presente consistorio encomendó mucho el castigo
de dichos officiales.
Con que cumpliendo el consistorio con su obligación, continuó las devidas diligencias hasta prender a dichos deputado local, y oy están presos en las
cárceres de la Diputación, y assí, el consistorio ha
procedido continuando lo que sus antecessores providamente havían dispuesto y siguiendo lo establecido en dichos capítulos de Corte, pues la jurisdicción que en ellos se le da no queda prejudicada
en el primero desdel anyo 1599, ni puede ser culpable el continuar lo que legítimamente se principió, no cursando el motivo y causa de su procedimiento, particularmente si se considera que la
instancia de los visitadores, afectada por la de los
mismos presos, quando se hizo, no quedándoles a
los visitadores más que quatro días para fulminar los processos, quisá fiando deste modo la evasión de las penas, que justamente pueden temer
del juizio del consistorio.
No se ha movido éste a dicha operación sin fundamento, sino con el sólido de la observancia interpretativa, que es la que ofrece la mejor interpretación en qualquier materia, del exemplar que
sucedió el anyo 1630; y fue el caso que el consistorio de los deputados del triennio 1629, haviendo
entendido que Pedro Farell y Francisco Corretger, ambos officiales de la Generalidad, havían
comedito differentes excessos en sus officios, dieron
orden para que se procediera contra ellos, como
hazí se hizo, y teniendo noticia de este echo los visitadores que entonces eran, pretendieron que no
podía el consistorio de los deputados conocer de dichas causas y pertenecerlos a ellos su conocimiento
con el mismo motivo que se pretende oy por los visitadores presentes. Despacharon en la misma forma sus letras, respondióselos si y como al presente á
respondido al consistorio, con el motivo de que por
capítulos de Corte pueden los depu- // 140v // tados proceder contra los officiales de la Generalidad por excesos cometidos en sus officios, y que haviendo empessado los deputados a conocer de ellos,
les tocava a su conosimiento y no a los visitadores.
Y éstos, reconiciendo esta verdat, se aquietaron
sin otra réplica ni conocer más de dichos delitos,
como consta en el registro primero del trienio
1629, folio 20 a retro, y assí fue visto quedar el
campo por el consistorio de los deputados.
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En orden al tercer pretexto de no havérseles entregado los procesos de dichos officiales, es claro y notorio ser poco o ningún fundamento, porque dichos processos se pidieron con el motivo de que el
conocimiento dellos era de los visitadores, y no de
los deputados; de modo que la pretensión era qualificada, y es constante que la calidad govierna y
regula toda la petición, y que faltando a los visitadores lo que se pretende, no se devían entregar
para dicho effecto los processos.

Diumenge, a XII. En aquest die me ha ordenat sa senyoria a mi, escrivà major del General,
a. a continuació un certificat transcrit a l’Apèndix 5, pàg.
1753.

a. l’original d’aquest document apareix cusit intercalat entre
els folis 142v i 147 i 149r del dietari.

Dimecres, a VIII. En aquest die, constituhit personalment en lo consistori de sa senyoria lo
doctor en medicina Palladí Juncar, mitjensant
jurament ha fet relació com Francisco Oliver,
sobrecullidor de la part de llevant, està malalt de
uns dolors particulars y // 141v // mal de asma
per ocasió de una estilació al pit, per la qual
rahó está totalment inpedit per a servir lo dit
son offici. En aquest mateix die me ha ordenat
sa senyoria continuàs en lo present dietari una
relació en escrits feta per lo doctor Agustí Fatjó
en la qual se diu que la indisposició de Joseph
Quintana, exactor del General, des de set de setembre 1686 fins lo die present exclusive, com
és de vèurer en dita relació, que és assí cusida,
signada de lletra A.
Dijous, a VIIIIo. En aquest die ha fet relació en lo
consistori de sa senyoria lo síndich del General
de com se era conferit per orde de sa senyoria ab
lo senyor regent la Real Thresoreria a effecte de
instar la entrega de Maurici Sala, de la ciutat de
Manrresa, inculpat de haver nafrat ab tir de pedreny al magnífic deputat local del General de
dita ciutat després de que hagués conegut lo
fisch real de dit delicte, y que lo dit senyor regent que tractaria la matèria ab los demés senyors del Reial Consell Criminal. Y, així mateix,
ha fet relació de com se ere conferit de orde de sa
senyoria ab lo molt reverend canseller a effecte
de instar la declaració de la contrafacció general
del tribunal de la Capitania General, y que lo senyor canseller li havia fet de resposta procuraria
mirar lo procés per a la declaracióa.

147 y
149

«Molta il·lustre senyor.
En la causa que aportava don Carlos Ros de Ortafà contra los nobles dona Mariàngela y don
Joseph Alemany, son fill, en la Reial Audiència,
estava pendent causa de suplicació devant lo noble don Bonaventura de Tristany de una decretació de conferant feta als 10 de janer 1686 en
la ocasió que dit don Carlos Ros féu cessió de
tots los drets y caucions pretenia li podien competir y competian en dita causa, cedint la instància de la matexa causa ab tots sos dependents y
emergens al espectable don Emanuel de Llupià,
portantveus de general governador de Catalunya. Per rahó de la qual cessió, per ser aquella
feta contra difarents constitucions del present
Principat, se instà per part dits nobles de Alemany que vostra senyoria fos servit exir al reparo de ditas contrafaccions ab aquells medis més
proporcionats de dret y que a vostra senyoria
aparegués més convenients, al què vostra senyoria fou servit condecendir, per ser de dret y justícia, que lo síndich de la Generalitat hisqués al
reparo de ditas contrafaccions, com ab tot effecte hisqué //147 y 149v // valent-se del medi extrajudicial per representació a sa magestat, que
Déu guarde, considerant ser dit medi lo més
convenient y oportú segons las circunstàncias
del cas occurrent. Y si bé en eix intermedi per
part de dit espectable governador se concorregué a la Reial Audiència, exhibint lo acte de dita
caució a son favor fet, firmant lo dit dubte sobre
ditas contrafaccions donants per requirit, encara
que no havian precehit las requestas acostumadas, la Reial Audiència, junctis tribus aulis, admeté dit dubte y assignà a relació cert die loquis
intima tant al síndich de la Generalitat com a
dita noble dona Mariàngela; a vista del qual,
vostra senyoria fou servit acudir ab extrahordinari a sa magestat per a què donàs providència
al reparo de ditas contrafaccions, per instar-se
aquellas contra un official real; acudint també al
excel·lentíssim senyor lloctinent general per a
què en lo ínterim se suspengués la declaració de
dit dubte fins que sa magestat hagués pres resolució sobre dit fet. E com estant tot lo sobredit
en eix estat y guardant-se la resolució de sa magestat, se haja proferit en dita causa als 8 del
corrent mes de janer sentència provisional per
dit noble don Bonaventura de Tristany facto

Estos son, excelentísimo señor, los fundamentos
con que ha obrado el consistorio, no innovando,
sino continuando la conservación de sus derechos y
prerrogativas, siguiendo a sus antecessores. Y con
todo rendimiento, ponen en la noticia de vuestra
excelencia, esperando de la innata rectitud y
grandesa de vuestra excelencia dará repulsa ha
la petición de los visitadores.»
141r

cusís y continuàs en lo present dietari una súplica en llur consistori per part de dona Mariàngela y don Joseph Alemany ab una relació dels
magnífics assessors al peu de aquella continuada, la qual súplica y relació és assí cusida, signada de lletra B y del thenor següent:
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verbo a favor de dit don Carlos Ros, confirmant
la dalt dita decretació de conferant, la qual declaració y sentència com ni altres procehiments
no·s podian instar ni fer en dita causa, tant perquè pendent contrafacció, encara que per medis
extrajudicials, resta la causa y tots los procehiments suspesa, com perquè sobre tot lo sobredit, axí vostra senyoria com dit espectable governador cessionari de dit don Carlos Ros, han
recorregut a sa magestat y està vuy pendent la
consulta, en lo qual cas no·s pot obrar ni innovar cosa. Y altrament, perquè havent lo mateix
spectable governador exhibit en la pretesa ferma de dupte de ditas contrafaccions lo acte de
dita cessió, constave ja a la Real Audiència que
dit don Carlos Ros no tenia dret ni interès algú
en dita causa, per lo qual y altrament, fent ocular ostentació a vostra senyoria lo tresllat de dita
causa ab còpia // 150 a 15 2y 153 // de dita sentència, attès a vostra senyoria toca principalment
per rahó de son offici lo supremo reparo de dits
attentats, los quals manifestan voler-se passar
havant a la total declaració de la causa y mèrits
de aquella, ab lo que restaria frustrat lo medi
elegit per vostra senyoria y seria augmentar més
la contrafacció de las constitucions del present
Principat, suplica dita noble dona Mariàngela
de Alamany sie vostra senyoria servit donar providència al reparo de tots attentats y suspensió
de dita causa ab aquells medis que aparexera a
vostra senyoria més convenients per observància de las generals consitucions. Officio, et cetera. Altissimus, et cetera. Marmer. Móra y Bosser. Güell.
Oblata VIIIIo januarii MDCLXXXVII in consistorio. Et domini deputati intervenientibus dominis
auditoribus computorum comisserunt predicta
magnificis assessoribus Generalis Cathalonie qui
super suplicatis relationem faciant in scriptis. Josephus Sauleda, scriba major Generalis Cathalonie subrrogatus.
Vista la suplicació presentada a vostra senyoria
per part de la noble dona Mariàngela Alemany
lo die de 9 del present y corrent mes en què narra que als 8 de dit mes, inseguint conclusió en
dita Real Audièndia, se proferí sentència provisional a relació del noble don Bonaventura de
Tristany, doctor de aquella, en la causa vertent
entre dita noble de Alemany, de una, y don
Carlos Ros, de part altra.
Confirmatòria de una decretació de conferant
relatores feta en dita causa, y que dita declaració
ni altre prossehiment algú se hauria pogut fer en
la mencionada causa obstant la cessió de la
instància de litte y causa y de tots los drets de
ella resultants, per dit don Carlos Ros feta a favor del espectable don Emanuel de Llupià, por867

tantveus de general governador de Catalunya,
la qual cessió pretén vostra senyoria encontrar
ab diferents constitucions y usatges de Catalunya. Y sobre la revocació de dita cessió, haver
vostra senyoria elegit lo medi extrajudicial per
lo reparo de esta contrafacció, representant y
participant la matèria a sa magestat, Déu guarde. // 150 a 152 y 153v // Així que pendent contrafacció, encara que per medi extrajudicial, resta y
deu restar la causa y tots los procehiments suspesos.
Y també perquè sobre tot lo sobredit, axí vostra
senyoria com dit espectable don Emanuel de
Llupià, cessionari de dit don Carlos Ros, han recorregut a sa magestat y està vuy pendent la
consulta, en lo qual cas tampoch no·s pot obrar
ni·s deu innovar cosa alguna.
Y altrament, perquè havent lo mateix espectable
governador exhibit en la causa de firma de dubte de dita contrafacció per ell y ha sa instància
suscitada lo acte de dita cessió, constar-la a la
Reial Audiència que dit don Carlos Ros no tenia dret ni interès algú en dita causa, fent dita
suplicant a vostra senyoria ocular ostenció del
tresllat de dita lite ab còpia de dita real sentència, al·legant tocar a vostra senyoria principalment per rahó de son offici lo reparo de dits attentats, los quals diu manifestan voler-se passar
havant a la total declaració de dita causa y mèrits
de aquella, y axí bé, en tal cas restaria frustrat lo
medi elegit per vostra senyoria y seria augmentar més la contrafacció de las ditas contrafaccions y drets de la pàtria, suplicant a vostra senyoria sie servit donar providència al reparo de
dits attentats y suspenció de la dita causa ab
aquells medis que apareixerà a vostra senyoria
més convenients per observança de las generals
constitucions, com més llargament és de vèurer
en dita suplicació a la qual se ha relació.
Vista la declaració per vostra senyoria feta al peu
de dita súplicació y comissió a sos assessors per a
què regonegan lo suplicat y relació fassen en escrits.
Vist lo tresllat de dita causa y sentència provisional dit die de vuyt del corrent profferida, del
que com se ha dit, se ha fet ocular ostenció. Havent ohit los advocats de dita noble dona Mariàngela de Alemany en dita suplicació firmats, y
considerat tot lo que en justificació dels motius
// 154r // y rahons contengudas en dita suplicació han ponderat.
Attès y considerat que no·s troba constitució alguna que despose e o prohibesca que estant
pendent contrafacció per medi extraordinari,
reste la litte y causa y tots los prosehiments com
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a connexos ab la contrafacció pretesa, suposat ni
tal constitució se adllega per part de dita noble
dona Mariàngela de Alemany, se veu ab evidència que lo obrat per la Real Audiència y sala del
noble regent la Real Cancellaria y per lo noble
don Bonaventura de Tristany en la prosecusió
de la mencionada litte y causa no pot ser contrafacció alguna.
Menos embarassa lo dir-se y pretèndrer-se de
que dits procehiments judicials serian attentats,
perquè per poder-se regular la matèria per via
de attentants, dits procehiments és precís y necessari, segons las reglas infalibles de dret y
bona jurisprudència, que sobre lo fet contenciós hi hage litte y causa de contrafacció, puix
sols los prosehiments fets litte pendente estan
subjectas al vici de attentats tantum habest, que
concorré tal circunstància en lo cas present, que
vostra senyoria, inseguint lo vot y parer de la
major part dels assessors y advocat fiscal de la
casa y consulents per est effecte aplicats, y no
volgué atrassar lo medi judicial per lo reparo de
la contrafacció, si sols valer-se del medi extrajudicial ab la representació a sa magestat.
Ni obstava dir-se que havent-se firmat dupte
per dit espectable don Emanuel de Llupià sobre
lo article de la contrafacció, ja concurreria la circumstància de haver-i litte y causa, y axí bé, poder-se dir attentats los refferits procehiments judicials, perquè vostra senyoria ha sempre
menspreat la dita firma de dupte, pretenent y
insistint no haver-se pogut aquell firmar a
instància de la part, tant per deffecte de requisició com per no poder-se-hi frustrar a vostra senyoria la elecció de valer-se en semblants casos
del medi extrajudicial.
Y quid quid foret cas que se poguessen considerar com a attentats dits procehiments per rahó
de dita pretesa firma de dupte, la revocació de
aquells se hauria de instar judicialment en la //
154v // mateixa causa de dupte, puix lo instar revocació de attentats y la declaració de aquells
toca y se deu fer en lo mateix judici per lo jutge
de aquell, com així se observa en los judicis de
contencions, que quant se preten haver-se attentat pendent, aquellas no·s pot ni·s deu firmar
nova contenció, sinó demanar revocació de attentats devant del jutge de la causa principal y se
termina com ha altercat, incident o se reserva a
la diffinitiva.
Lo que lleva tota difficultat en quant a est article
de attentats pretesos, és que en dita litte y causa
no·s controverteix ni trata de validitat o invaliditat de dita cessió quinimo ni·s troba deduhit
ni exhibida en procés ni los prosehiments en
dita causa y litte són fets a instància de dit espec868

table don Emanuel de Llupià, sí sols a instància
de don Carlos Ros y de Ortafà, que aduch est in
litte in prosegueix aquella, y dit don Carlos Ros
y de Ortafà nec juditialiter nec extrajuditialiter
est in contrafactione, y així per qualsevol cosa
que hage obrat en eix particular, no pot haber
attentat.
Y al què se pondera en dita suplicació de que dit
don Carlos Ros no té dret ni acció per a proseguir dita litte y causa per obstar-li la cessió, de la
qual se diu ja constava a la Real Audiència, per
haver-se aquella ja exhibit en la pretesa causa de
firma de dupte, se respon que lo investigar si té
dret o no dit don Carlos Ros per a proseguir
dita instància no toca a vostra senyoria ni deu
inmiscuhir en assò, ni menos en si la Real Audiència tenia o no notícia de dita cessió, y que si
la que se al·lega era bastant, no constant de ella
in eodem processu, ni hi ha rahó ni fonament
algú que tal puga persuadir, si sols, en tot cas ne
podria opposar en la mateixa lette y causa dita
noble Mariàngela de Alemany contra de la qual
se prosegueix.
Ni és de relevància alguna la theòrica que se
al·lega que pendente consultatione nihil est innovandum perquè non // 155r // versamur in his
terminis, per quant, a més que la dita regla no·s
troba establerta per constitució alguna ni altre
dret de la pàtria, sí sols per la dita disposició de
dret comú, i així bé, no deu vostra senyoria eixir
a la defensa o reparo de ella. És cert també que
lo que·s diu que pendente constitutione nihil est
innovandum sols procehiria quant las parts que
han interposat consulta al superior proprio motu
et es obrupto innovant perquè en tal cas és faltar
a la veneració del superior consultat postquam
opposuit manum en lo negoci consultat, no emperò, quant non obstante consultatione pendente
mana y ordena lo superior passe avant.
Considerant lo acessor infrascrit que era contingent haver manat sa magestat post interpositiam
consultationem de que se passàs avant en la litte
y causa vertent en la Real Audiència entre ditas
parts de don Carlos Ros y dona Mariàngela de
Alemany, persuadint-se tant de la gravedat de la
matèria com de la rectitut, integritat y attenció
ab què en totas matèrias obran los doctors de la
Real Audiència, y per no exposar a vostra senyoria en empenyo de voluntant ni gastos infructíferos, apareixent-li ser molt de sa obligació lo
indegar-o, havent-se conferit ab lo noble don
Bonaventura de Tristany, relador de dita causa,
posa en notícia de vostra senyoria que sa magestat, que Déu guarde, ab sa real carta dada en
Madrit, a 19 de desembre 1686, dirigida al excel·lentíssim senyor marquès de Leganès, lloctinent general en lo present Principat, mana y or-

dena se proseguesca dita litte y causa ab estas
formals paraulas: «deis los órdenes que convengan
para que se prosiga dicha causa, que así procede
de mi determinada volundad», la virtut de la
qual se passa a la declaració de dita letta y causa.

a sa excel·lència mane suspèndrer tots y qualsevols procehiments que en dita causa se insten
per part del espectable governador de Catalunya y don Carlos Ros y de Ortafà en esta Real
Audiència.

Per tot lo que, y altrement, lo assessor infrascrit,
fent relació a vostra senyoria de tot lo referit, és
de vot y parer que no deu en manera // 155v //
alguna vostra senyoria donar providència ni
aplicar medi algú per a suspèndrer dita litte y
causa entre dona Mariàngela de Alemany y don
Carlos Ros ni los procehiments que per ella fins
vuy se han fet, ni entremètrer-se ni cuydar-se de
dita litte, per ser matèria sols de interès de les
parts litigans y no de vostra senyoria, y que no
té lloch en manera alguna lo que a vostra senyoria se ha suplicat dit dia de 9 del corrent per dita
noble dona Mariàngela de Alemany. Y així ho
sento. En Barcelona, als 11 de janer 1687. Doctor Maurici Rubí y Gallart, assessor del General.

Y no obstant que aquest és lo sentir del infrascrit assessor, però com la matèria subjecte és de
la gravedat que vostra senyoria pot considerar
en què interesse tot lo Principat y que de sos
principis se ha tractat y se ha continuat ab lo parer y consulta dels hòmens més doctes de la
província y sempre en semblants casos de contrafaccions se acostuma cridar consulents, los
quals ha demanat a vostra senyoria lo infrascrit
assessor repetidas vegadas, ara de nou repataix a
vostra senyoria lo mateix per a què ab la consulta dels consulens ab major assert se puga aconsellar a vostra senyoria. Y de bona gana lo infrascrit assessor revocarà son sentir si altra cosa
aparexera que és de major conveniència y servey
de vostra senyoria, que per medi de la consulta
dels hòmens savis que vostra senyoria sabrà elegir se entendrà, suplicant a vostra senyoria sia de
son servey manar cusir en lo dietari lo present
vot. Així ho sent. En Barcelona, y a janer als 12
de 1687. De Sayol, assessor.»

Attès y considerat que la matèria continguda en
la present suplicació és consernent y connexa a
la contrafacció que per part de dona Mariàngela
y don Joseph Alemany se inste, al reparo de la
qual és exit vostra senyoria ab lo medi extrajudicial de haver acudit als reals peus de sa magestat,
que Déu guarde, y no té dupte que lo dit medi
extrajudicial deu produhir los mateixos effectes
que si vostra senyoria se fos valgut del medi judicial, que en aquest cas, pendent indecís lo indici de la contrafacció, no se hauria pogut fer la
declaració en la causa que insinuan los supplicantes, per opposar-se indirectament als mèrits
de la contrafacció, u també, que primer la Real
Audiència no hagués declarat sobre dita causa
de contrafacció, axí que pendent la consultació
de sa magestat sobre aquest negoci, implica a
son real ànimo que se hage pogut fer dita declaració en esta Real Audiència, per estar suspès tot
lo negoci principal y dependents per lo medi extrajudicial a vostra senyoria permès per constitucions de Catalunya, lo qual deu obrar los mateixos effectes de suspensió fins que sa magestat
haurà declarat son real ànimo.
Per lo que, y altrament, lo infrascrit assessor fa
relació a vostra senyoria que ha y deu sens móra
ni tardansa alguna acudir al excel·lentíssim senyor marquès de Leganès ab la representació de
las sobreditas // 156r // rahons, implicansas y inconvenients que resultan de la sobredita declaració feta y altres forsan, fahedoras en prejudici
del medi extrajudicial que vostra senyoria ha
pres per reparo de dita contrafacció, suplicant a
sa excel·lència sia servit cerciorar a sa magestat
de dits inconvenients per a què, millor informat, sa magestat puga deliberar lo que més sia
de son real servey. Y en lo íterim, suplicar també
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Dimecres, a XV. En aquest die ha fet relació lo
síndich del General com per orde de sa senyoria
se era conferit ab lo doctor Francisco Portell, de
la Real Audiència, a effecte de instar la entrega
de Maurici Sala, de la ciutat de Manresa, inculpat de haver nafrat ab tir de pedrenyal al magnífic deputat local del General de dita ciutat després de que hagués conegut lo fiscal real de dit
delicte. Y lo dit doctor Portell ha respost que lo
Consell Real per ara no podia tractar la matèria,
que quant seria lo cas de la entrega veurà las rahons té lo consistori per a què se li haja de entregar.
Y així mateix, ha fet relació com per orde de sa
senyoria se era conferit ab lo molt il·lustre reverend canceller a effecte de instar la declaració de
la contrafacció de la Capitania General, y que
dit canceller li havia fet de resposta que procuraria mirar-se lo procés per la declaració.»
Dijous, a XVI. En aquest die lo noble don Francisco Sans y Puig, com a síndich del molt il·lustre bras militar, com del acte del sindicat apar
rebut en poder de Ramon Maria Perlas, ciutadà
honrat y notari públich de Barcelona, als tretse
del present y corrent mes de janer, en dit nom
constituhit personalment en la Scrivania Major
de la present casa de la Deputació, me ha requerit a mi, Josep de Sauleda, subrrogat en lo offici
de escrivà major de la present casa de la Diputació, llevàs acte de com essent-se conferit en la
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sala dels Reys de la present casa y haver fet avisar
per un verguer al molt il·lustre consistori dels
senyors deputats de que com a síndich predit
estave allí per a //157 y 158 // donar un recado en
escrits a sa senyoria junt ab uns memorials impressos. És exit de orde de sa senyoria lo noble
doctor don Pedro de Potau, advocat fiscal de la
present casa, y ha dit que essent dit recado en
escrits se offeria a dit molt il·lustre consistori alguna cosa que premeditar respecte de que en altre recado que sa senyoria havia rebut del molt
il·lustre bras militar, també en escrits, en dias
atràs, se havia, després de ser admès, fet algun
reparo en algunas cosas ponderables; y que los
magnífics assessors de la present casa se trobavan fora y que axí no podia sa senyoria promptament pèndrer resolució, però que per servir al
molt il·lustre bras militar, la pendria esta tarda,
quant molt, per demà dematí, y que ab molt de
gust donaria lloch y admetria dit recado y papers impresos y avisaria a dit don Francisco Sans
de la hora per a què no se hagués de cansar. De
las quals cosas, a petició de dit don Francisco
Sans en dit nom y de consentiment de sa senyoria, és estat llevat lo present acte. Essent presents per testimonis lo magnífic Francisco Alòs
y Arnandes, en quiscun dret doctor, y Salvador
Golorons, notari reial col·legiat.

Diputados. Haviendo entendido que hasta ahora no havéis ajustado las quentas de lo que percibisteis por razón del drecho vulgarmente llamado de la nueva ampara o de sedas, sombreros y
naypes, del tiempo que por vía de emprésito se os
permitió pudieseis valeros de dichos effectos, y
conviniendo a mi servicio se concluya esta dependencia y que se sepa el estado en que oy se halla,
he resuelto encargar y mandaros, como lo hago,
la termineys quando antes, que a más de ser justo, espero de vuestras obligaciones lo ejecutaréis
assí. Dattus en Buen Retiro, a XIII de noviembre
MDCLXXXVI.
Yo, el rey.
Vidit don Joanes Batista Pastor, regens. Vidit
Marchio de Malva. Vidit Valero, regens. Vidit
Comes et Torro. Don Joseph de Haro et Lara, secretarius.»
160v

En aquest mateix die, constituhit personalment
en lo consistori de sa senyoria Jaume Camps, de
la vila de Sant Hipòlit, col·lecta de Vich, official
posat per los arrendatans de las Bollas foranas
de tot lo present Principat per la administració
de la Bolla de dita vila, ha jurat de que se hauria
bé y llealment en lo exercici y servey de dita Bolla y de donar bon compte y rahó a dits arrendataris del diner li entrara per rahó de dita administració, ab obligació de persona y béns com a
deutes fiscals y reals y demés obligacions, conforme lo stil de dita casa y Escrivania Major de
aquella, y ab jurament llargament y ha prestat
sagrament y homenatge en mà y poder de Francesc Paÿssa, altre dels verguers del consistori de
sa senyoria. Éssent presents per testimonis Jacinto Morató y Joseph Pelegrí, verguers del
consistori de sa senyoria.
157 y
158v

Dilluns, a XX. En aquest die me ha ordenat sa
senyoria a mi, escrivà major del General, cusís
en lo present dietari una real carta de sa magestat, que Déu guarde, dada en Madrid, a 13 de
novembre proppassat, la qual és assí cusida, signada de lletra A y del thenor següent:
«Ela rey.

a. l’original d’aquest document apareix cusit intercalat entre
els folis 157 1 158v i 160r del dietari.
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Dimars, a XXVIII. En aquest die, constituhit personalment en lo consistori de sa senyoria lo
doctor en medicina Jacintho Blanch, ha fet relació mitjensant jurament com havent visitat diffarents vegades al doctor Francesch de Miralles,
detingut en los càrcers de la present casa, lo ha
trobat ab indisposició de obstruccions y una
gran inappetència en lo menjar, de tal manera
que no és possible curar ni fer-se-li remeys estant lo dit Miralles en los dits càrcers, podent
tèmer-se un perill imminent de sa vida. En
aquest mateix die és baixat lo molt il·lustre senyor oÿdor militar en la casa del General de la
present ciutat y essent-se conferit en lo aposiento del receptor dels fraus de dit General per a
vèurer y reconèixer los fraus se trobavan en ell, y
se han trobat los següents:
Primo, a deu de janer 1687, de Pau Busquests,
perayre de la vila de Tarrassa, un drap vint y
dosè, amuses, de tir vint-i-tres canas.
Ítem, a 11 de dit, de Francesc Pujol, de Caldes
de Montbui, un drap vint-y-dosè, amusco, de
tir vint-y-sinch canes.
Ítem, dit dia, Salvador Iglésias, de Tarrassa, dos
draps, vint-y-dosè, musco, de tot lo un 35 canas, dos pams; lo altre de 35 canas, 5 palms, y
altres dos draps del mateix, lo un de tir 37 canas, 7 pams y lo altre de 35 canas, 7 pams.
Ítem, dit dia, de Emanuel Postius, de Tarrassa,
un drap vint-y-dosè color amusco, de tir 32 canas, 7 pams.
Ítem, dit dia, de Rafael Rovira un drap vint-ydosè, color amusco, de tir 30 pams.

Ítem, a 23 de janer, de Joseph Mas, parayre de
Tarrassa, un drap vint-y-dosè, de tir 5 canas, 6
pams.
Ítem, dit dia, de Joseph Auxirot, de Monistrol,
dos draps, loa // 171r // un vint-y-dosè, color
portuguès, de tir 31 cana, y lo altre setse, de tir
5 canes, color burell.
Ítem, a 20 de janer, sis tosinos de greix de Josep
Lladó, pagès del lloch de Sant Feliu de Cabrera.
Ítem, dit dia, tres càrregas pega de Andreu Jordi, traginer de la plana de Serdanya.
Ítem, 24 de janer, 749 dobles, 3 1/2 de or, y
coranta pesas de vuyt, apreses de b..., nació
francès.
En aquest dia me ha ordenat sa senyoria a mi,
escrivà major del General, cusís y continuàs dos
memorials presentats a sa magestat, que Déu
guarde, lo un de part de l’espectable don Emanuel de Llupià, portantveus de General governador, y lo altre per part del molt il·lustre bras
militar, los quals són así cusits, signats de lletras
A y B y del thenor següent:
«Señorc.
Don Emanuel de Lupián, portanvozes de general
governador del principado de Cataluña, dize que
haviendo llegado a sus manos el memorial que
nuevamente ha sacado público el consistorio de los
deputados y oidores de quentas de aquel Principado en que continuan la instancia de no haver podido el suplicante interponer la firma de duda
que interpuso en 12 de octubre de 1686 en la Real
Audiencia de dicho Principado, sobre la contrafacción que por parte del dicho consistorio instado
a doña Maria // 171v // Àngela Alemany y Fontanella y don Joseph Alemany, su hijo, se pretende
y que la declaración de ella no podía terminarse
en dicha Real Audiencia, se ve precissado poner
en la alta comprehensión de vuestra magestad lo
insubsistente de la voluntaria pretensión del consistorio.
Toda la fuerza del nuevo memorial del consistorio estriva en que, según la forma de la constitución «Poch valdria», título «De observar constitucions» no pueden en caso alguno omitirse las
tres requisiciones al official que pretende haver
contravenido, y que éstas son únicamente impuesa. a continuació un document imprés cusit intercalat entre els
folis 166v i 171r del dietari. «Senyor. El braço militar...»
[1686] 4 fols. s.n.; F. Bon. 2655 bis.
b. a continuació un espai en blanc d’uns 45mm.
c. l’original d’aquest document apareix cusit intercalat entre
els folis 160v i 172r del dietari.
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tas en dicha constituciónj a favor de la provincia,
y no del official, y que éste no puede por equivalente de darse por requerido suplir este defeto, y por
consiguiente, que el juizio de contrafacción proseguido por el suplicante con la suplicación presentada en 12 de octubre 1686 al lugarteniente general de vuestra magestad en aquel Principado
sería nulla por deffecto deste substancial requisito, y restaría libre el consistorio de passar al medio
extrajudicial.
2. Esto es en substancia lo que contiene dicho nuevo memorial del consistorio, y si bien es verdad
que todo está convencido con el memorial antecedente, que el suplicante tiene puesto en las reales
manos de vuestra magestad y largamente en él
satisfechas todas las dificultades que de nuevo se
suscitan, con todo, a ulterior cauthela se añadirían algunas intelligencias y razones para acabar
de satisfacer y convencer la voluntaria pretensión
del consistorio.
3. Son las palabras sobre que recae la dificultat
de la dicha constitución «Poch valdria» las que
se siguen: «Requests e feta fe a ells dels dits
usatges, constitucions, capítols, actes de Cort,
privilegis, usos e costums designats en què y
perquè han fet contra los dits usatges, constitucions y altres drets desusdits, sien tinguts
dins tres dias aprés següents los dits actes e to
lo que de allí al // 172r // devant en vertut de
aquells serà seguit e fet revocar e tornar al primer estament, altrament, passats los dits tres
dies, incorregan ipso facto en las penas de ius
contengudas»
4. De cuyas palabras con evidencia se collige que
las dichas requisiciones al official solamente miran a noticiarle las constituciones, privilegios, actas de Corte y otras costumbres del Principado en
que se dise ha contravenido, a fin de que revoque
que dentro de tres días los autos y procedimientos
hechos contra dichas constituciones, usos, privilegios, etc., so pena de incurrir en las muchas penas
que trahe la constitución y que únicamente son a
favor del official para que no incurra en las dichas penas, porque, como podía ser que obrasse el
official incorrectamente sin pensar ni advertir
contrafacción alguna, ha querido la ley excusarle
de la justa ingnorancia que podía allegar con dichas requisiciones, porque no cayera en la pena
sin culpa. Y así, dichas requisiciones son a favor
del official, para notificarle con ellas la contrafacción y proceder contra él en caso de resistencia y
rebeldía, y por consiguiente, las dispuso la Corte
en dicha constitución, y no por forma mere substancial de la contrafacción, sino para proceder
contra los contrafactores y sólo para la disposición
formal y orden del pleyto o juizio de contrafacción; y en tal caso, la missión de la tal disposición
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y orden non viciat actum, Hondeus, Cons. a
núm. 21 Giurb. decis. 68. núm. 9.
5. La razón es porque quando la ley o estatuto
pone una cláusula requisitio o circunstancia por
forma meramente substancial, la pone con cláusula irritante, sin la qual no se ha de entender
por forma mere substancial, como lo enseñan claramente la multitut de doctores allegados en el
primero memorial del suplicante, que por evitar
prolexitat, se escusa el repetirlos. Y, particularmente, en las leyes y constituciones // 172v // de
aquel Principado lo han usado las Cortes, como
parece en las constituciones 1 y 2, título «De menors de vint-y-sinch anys», constitución 21 «Per
quant», título «De notaris y escrivans», consitución «A foragitar fraus», título «De promesa de
dots», consitución final, título «De tudors y curadors», constitución «Statuïm», 3, título «De
excepcions», constitución «Statuhim», título eodem, y en muchas otras en que se ha siempre puesto la cláusula irritante.
6. Y caso que fuesse el dicho requerimiento forma
substancial para el juizio y pleyto de contrafacción, quod negatur, como esta circunstancia, según la genuina intelligencia y mente de la constitución, sólo mira a noticiar al official de la
contrafacción que se pretende y requerirle dentro
de tres días la revoque, dándose éste por noticiado
y requerido, por este equivalente satisfase plenamente a lo dispuesto por la Corte en dicha constitución, como con evidensia lo enseñan los doctores
allegados en dicho memorial presentado por el suplicante.
7. Assí se ha practicado differentes vezes que por
la Real Audiencia de aquel Principado único y
peculiar juez para el juizio de contrafacción, según la misma constitución de la observancia, se
ha passado a declarar la contrafacción admitiéndose sola la firma de duda del official, sin haver
sido antes requirido, como se observó en tres de
agosto de 1638 en el juizio de contrafacción que
pretendió el consistorio de la Deputación del
Principado contra Miguel Juan de Monrrodón,
alguazil real ordinario, pues la sola firma de
duda de dicho Monrredón y de otros officiales que
a ella se havían aderido, fue admitida sin haver
precedido las requisiciones y se declaró, juntas las
tres salas, que ni dicho Monrredón ni los demás
officiales havían contravenido a las constituciones y privilegios del Principado.
173r

8. Y aunque diga el consistorio que dicho Monrredón fue requerido por su síndico, esto fue en tiempo de los procedimientos para que no los prosiguiera, pero no después de echos para que los revocara;
y con la circunstansia de noticiarle con fe de la
constitución o constituciones a las quales se pre872

tendía haver contravenido, que es en el caso que
dispone la dicha constitución «Poch valdria» y en
el que nos hallamos. A más de que algunos de los
officiales reales que se aderieron a la firma de
duda de Montredón y fueron absueltos, ni en los
procedimientos para que cessassen ni después de
echos para que los revocassen fueron requeridos,
jusgando el real senado que por el equivalente de
darse por noticiados y requeridos en su firma de
duda se satisfassía a la disposición de dicha constitución «Poch valdria», de la observancia, y con
lo dicho hasta aquí se satisface también a los siete
números primeros del nuevo memorial contrario,
en donde ni tiene el consistorio probado, como no
lo puede probar, que los requirimientos al official
están en dicha constitución pro forma mere substantiali, ni que a ellos pueda dejarse de satisfacer
por el equivalente de darse el official por requerido y noticiado.
9. Ni obsta, antes bien, favorece al suplicante, el
exemplar nombrado de la galera de Génova que
tanto aclama el consistorio, porque si el fiscal y assessor de la Capitanía General de Cathaluña
comparecieron en el pleyto de contrafacción que
pretendía el consistorio firmando drecho, no fue
voluntaria y lisamente como dise el consistorio,
sino contra su voluntad y forsados y con prestación
de no incurrir en las grandes penas de la constitución y de allegar la nullitat del juizio, como parece del dicho exemplar, ibi: «attento constat quod
tempore quo dicto de Amigant fuerunt presentate //173v // tres ille requisitiones adjuditum istud
preambule erat de Regio Concilio Bajulie Generalis Cathalonie, et quod presentate fuerunt missa illarum solita et decenti habilitatione constat
dicto Caldero non fuisse omnes tres requisitiones
personaliter presentatas pro ut in hoc casu requirebatur. Constat quod et si ipsi comparuerint jus
firmando offerendoque revocareque contra constitutiones facta essent et circa hoc judicato parere
hoc tamen fuisse factum cum debitis protestationibus et ne in tanto penarum incursu periculo
constituentur sicque non voluntarie et libere sed
potius coacta voluntate comparuisse quod eis minime nocere potuit his igitur et aliis meritis processus attentis et alias est viti quod declaretur
quod contra dictos magnificos Petrus de Amigant et Michaellem Caldero non procedat juditium contrafactionis.»
10. Y assí, no haviendo sido requerido ni dádose
por requerido dicho Caldero, no es mucho de declarase nullo el juizio de contrafacción aunque
huviesse comparecido y firmado drecho, por no haver sido voluntaria su comparación, sino sólo a
fin de no caer en las penas y desir de nullidad del
juizio por no haver sido requerido ni dádose por
requerido ni haver renunciado a las requisiciones, sin que pueda este exemplar aplicarse sino fa-

vorablemente después de veinte días que el consistorio havía presentado la suplicación judicial,
primer fundamento de este juicio, al lugarteninete general de vuestra magestad. Dándose por
requerido y noticiado según la forma de la constitución, compareció y firmó la duda muy voluntariamente, pidiendo la declaración de la duda y
que se assignasse día para la relación, cuya // 174
y 175r // petición restó la Real Audiencia, juntas
las tres salas, y assignó día para la relación que se
intimó a las partes, como de todo parece por los
papeles presentados.

como a privada persona, y ser el interés que se disputa de parte a parte, interessando en el contrato
no sólo el suplicante, sino también don Carlos Ros
y de Ortafà, con quien el suplicante ha contrahido, y en este caso, qualquiera duda o difficultad
que resultase del contrato no pueda tratarse ni resolverse sino judicialmente con cognición de causa
y per directum, y en el mismo Principado según
sus fueros y constituciones, y querer lo contrario es
querer contrafacción cierta y declarada.
15. Sin que sea de consideración alguna lo que
dise el consistorio que muchas veses ha elegido el
medio extrajudicial y ha experimentado de vuestra magestad el alivio que ha solicitado en el reparo de las constituciones del Principado, porque
esto sería antes de empesarse en judicial. Y en los
casos que los officiales reales obrarían como officiales y exerciendo la real jurisdicción de vuestra
magestad, y en tal ocación no hay duda que puede
vuestra magestad extrajudicialmente y sin cognición de causa mandar revocar los procedimientos
hechos por dichos officiales, por ser vuestra magestad sólo el que interessa, como diferentes vezes lo
ha experimentado aquel Principado, pero quando el interés no es de vuestra magestad, sino de
tercera persona y de parte a parte, // 176r // por
consiguiente, la materia por su naturalesa incapás de poderse tratar y resolver extrajudicialmente, salva la real clemencia de vuestra magestad,
no puede resolverse sin cognición de causa y en el
mismo Principado según sus leyes y fueros.

11. Menos subsiste la otra petición del consistorio
que para el repaso de las contrafacciones tiene dos
medios de que puede libramente valerse, uno judicial, en la forma que dispone la constitución de
la observancia, y otro extrajudicial, por recurso
de su magestad.
12. Porque se responde que esto sería antes de empesarse el medio judicial, el qual está ya empesado
y muy adelantado en el presente caso, que después
de los tres recados que se acostumbran extrajudiciales con la cláusula extrajudicialmente passó el
consistorio a presentar con auto ante dos escrivanos, uno del consistorio y otro de mandamiento, la
implicación judicial debidamente habilitada al
lugarteniente general de vuestra magestad y el
suplicante; después a firmar la duda y la Real
Audiencia, juntas las tres salas, a assignar día
para la relación que se intimó a las partes; y realmente se hizo el día señalado, como dispone dicha
constitución, y porque hallándose en este estado el
pleyto no puede el consistorio elegir el medio extrajudicial, antes bien, puede el suplicante compeler
al consistorio a proseguir el medio judicial.

Y finalmente, señor, qualquiera duda o difficultad que se suscite sobre si está o no está el suplicante requerido según la forma de la constitución en
observancia, o si debe o no debe el consistorio proseguir el medio judicial empesado, o si está o no legítimamente empesado de la firma de duda del
suplicante con las circunstancias refferidas y
qualquier otra que resultase, es artículo insidente
del juizio de contrafacción o de la duda sobre ella
firmada, y precisamente, deve tratarse y terminarse en la Real Audiencia de aquel Principado,
donde se halla pendiente y a él deven acudir las
partes, como se observó en el anyo 1[5]96, según el
exemplar refferido.

13. Como se observó en el exemplar de tres de noviembre 1596, alegado por el suplicante en el
primero memorial, en que consta in judicio contradictioni, que no obstante que en una contrafacción que se pretenda avía allegado el consistorio que los deputados no podían ser compelidos a
compareçer judicialmente, quejándose por esto de
nueva contrafacción, fue despreciada por la Real
Audiencia esta segunda instansia y nueva queja
declarando con real profusión, juntas las tres salas, // 174 y 175v // que se passasse adelante en el
juizio de la pretendida primera contrafacción
judicialmente, sin embargo de la nueva pretensión del consistorio, como parece del dicho exemplar, que es muy al caso para esta circunstancia y
no para la de las requisiciones, como piensa el
consistorio tiene allegado el suplicante.
14. No sólo obsta al consistorio para su elección extrajudicial el medio judicial ya empeçado y tan
adelantado, como se ha dicho, sino también porque el suplicante no ha obrado como official, sino

En consideración de lo referido, suplica a vuestra
magestad se sirva mandar que se prosiga el juizio
de contrafacción en la Real Audiencia de Cataluña y que hallá acudan las partes, que recibirá
merced de la real grandeza de vuestra magestad.»

Dissapte, al primer de febrer MDCLVII
176v

873

Dimars, a IIII. En aquest die és tornat en lo consistori de sa senyoria lo molt il·lustre senyor deputat real.
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Dimecres, a V. En aquest die ha fet relació a sa
senyoria lo síndich del General com essent-se
conferit ab lo molt reverend canseller a effecte
de instar la declaració de la causa de la contrafacció general del tribunal de la Capitania General,
havia respost dit molt reverend canseller que
procuraria en fer la dita declaració quant antes.
Dissapte, a VIII. En aquest die me ha ordenat sa
senyoria a mi, escrivà major del General, cusís i
continuàs en lo present dietari un memorial
presentat a sa magestat per part del molt il·lustre consistori de sa senyoria satisfent a las rahons
dels dos memorials continuats en lo present dietari en jornada de 30 de janer // 185r // proppassat presentats a sa magestat per part, lo un, del
espectable portantveus de general governador,
y lo altre, per part del molt il·lustre bras militar,
acerca la contrafacció de dit portantveus, lo
qual memorial és assí cusit, signat de lletra A y
del thenor següent:
«Señora.
El consistorio de los deputados y oydores del principado de Cataluña dize que aunque la pretensión
del braço militar y de don Emanuel de Llupià,
portanveses de general governador de Cataluña,
queriendo notar al consistorio por haver recurrido a los reales pies de vuestra magestad para el reparo de la contrafacción que se ha instado e insta
por doña Maria Àngela y don Joseph, su hijo, queda por si misma vencida, y por lo que el concistorio reverende tiene representado ya a vuestra magestad sobre este particular, viendo que esta
misma nota se está repitiendo por el braço y portantveces, jusga el consistorio ser muy de su obligación hazer mayor evidencia del poco o ningún
fundamento con que continua su primer impulso, assí el brasso como su portantvezes.
Después de muchas conferencias y ohidas las partes sobre si el refererido don Emanuel de Llupià,
siendo portantvezes de general governador de Cataluña, havía contravenido a diferentes constituciones, es a saber; a la 1, título «Que no sie lícit
cessionar o transferir alguna cosa en altres més
potents» en la qual se prohibe la cessión hecha a
favor de más poderosa persona por razón de riquesas u de officio, dignándose el señor rey don
Pedro el Tercero de incluirse en esta ley y demás
reales personas y sus ministros y officiales y el usático «La cosa en contesa posada» y a la constitución 1, título «De cosas litigiosas» en que se
prohibe enagenarles // 185v // de vuestra magestad ni de sus ministros y officiales reales, con la
admisión de la cessión que a su favor hizo don
a. l’original d’aquest document apareix cusit intercalat entre
els folis 176v i 185r del dietari.
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Carlos Ros y de Ortafà, vezino de la villa de Perpinyán, de todas las acciones y drechos que atendía pertenecerle en la universal herencia y bienes
que fueron de doña Gerónima de Alemany Juan
y Malats sobre que havía pleyto pendiente en la
Real Audiencia de Cathaluña entre dichos don
Carlos, y doña María Àngela y don Joseph de Alemany, su hijo, fueron de voto y parecer los assessores de la casa con los demás consulentes aplicados
que con la admissión de dicha cessión havía contravenido el portantveces a dichas constituciones,
a cuyo reparo podía y devía el consistorio salir en
la forma estilada.
Con este voto se halló obligado el consistorio indispensablemente a salir al reparo de dicha contrafacción, por ser ésta de la primera obligación, en
cuya conformidad hizo algunas diligencias, como
fueron enviar tres recados estilados extrajudiciales al lugarteniente general de vuestra magestad
para que mandara al dicho portantvezes revocasse dichos procedimientos como hecho contra constituciones de Cataluña.
Considerando el concistorio su diligencia, formó
una súplica para el lugarteniente general pidiendo en ella, según el estilo en estos negocios,
mandara revocar dichos procedimientos de portanvezes, y como para presentarse esta petición
havía de proceder el habilitarlas unos presidentes
del Real Consejo, se presentó al canciller, el qual
la habilitó subscriviéndose en ella y entregándola
al síndico de la Generalidad.
Poco después, la recobró el canciller con pretexto
de que havía de consultar con el consejo para su
mayor expedición, //186r // instó el consistorio por
medio de su síndico el recobro de dicha súplica con
su habilitación, y no fue fácil conseguirla, pues el
señor canseller excusó muchos días con diferentes
medios, y uno de ellos fue que el consejo tenía difficultad en habilitar la súplica por quanto las generales constituciones de Cataluña y capítulos de
Corte no hablavan en términos de esta contrafacción y que no se necesitava de requirir al lugarteniente general por ser la contrafacción de parte a
parte.
Prosiguió el consistorio sus instancias con resolución de que, si no se habilitava la súplica, proceder por medio de otra contrafacción contra los
presidentes, porque en el juicio de la habilitación
sólo se havía de examinar si la súplica estava con
la decencia y urbanidad devida, sin discusión alguna de los méritos de su contenido y de acudir a
los reals pies de vuestra magestad si fuere menester sobre este punto.
Mediaron algunos días en la resolución de este negocio y últimamente se habilitó la súplica por el

regente la Real Cancellaria y se presentó al lugarteniente general, no por otra razón que porque no quedasse memoria de que súplica dada por
el consistorio, siendo conforme y con aquellas circumstancias que pide la materia, dexasse de abilitarse por el consejo.
Viendo el consistorio que la idea de los ministros
reales estava con intelligencia contraria al reparo de dicha contrafacción y que assí les sería perjudicial el medio judicial, hallándose con la selección de medios según differentes constituciones de
Cataluña y voto de la casa, deliberó valerse del
extrajudicial y de acudir a los reales pies de vuestra magestad y disponer las materias para poder
lograr esta dicha.
En el entremedio, no haviéndose hecho procedimiento alguno contra el portanvezes, firmó éste la
duda en la Real Audiencia, juntas las tres salas,
el día de 14 de octubre del año passado de 1686 y
al pie de la petición se provehió que se declarasse
carteles citatorios, assignando el día de 16 con los
siguientes para la relación del pleyto.
186v

Estranyó el consistorio que quando havía publicado la consulta para vuestra magestad para el reparo de esta contrafacción y que estava disponiendo su justificación para ponerse a los reales pies de
vuestra magestad, se hiciesse este attentado que
parece no podía considerarse sino en emulación
de la consulta deliberada por el consistorio.
En cuya consideración se fortificó más en executar la consulta a vuestra magestad, pues viendo lo
sucedido, fuera imprudencia grande del consistorio, temiendo la elección de los dos medios, judicial y extrajudicial, valerse del primero; y assí
luego que vio dicha novedad, despachó por extraordinario, rindiendo todo este negocio a la soberanan providencia de vuestra magestad.
Este es el hecho verídico que con expressión de las
demás circunstancias tiene ya el consistorio puesto
en la real noticia de vuestra magestad y le ha parecido al consistorio ser precisso repetirle para
animar esta representación.
Fue servido vuestra magestad después con su real
decreto de 8 de octubre del año passado de 1686,
ordenar remitirse al reparo de dicha contrafacción al juisio de las tres salas y pleyto intentado
por el portanveses y con atención a que el consistorio no habia sido plenamente oydo sobre el punto,
fue del real servicio mandar suspender dicho decreto a los 12 de noviembre del mismo año hasta
que el consistorio huviesse deducido quanto podía
conducir para la justa expedición de lo que por
una y otra parte se pretende.

Parecióle al portanveces que necessitava de mejor
fomento su instancia y valióse del braço militar
persuadiéndole que la del consistorio no sólo no
mirava a reparo de contrafacción, sino que antes
bien, incidía // 187r // en ésta, y para ello hiso diligensias el braço con recados particulares hasta
quererle interpellar, lo que jamás se ha visto en
lances semejantes, y aún sin preceder la habilitació de la escritura, como siempre lo havía estilado
en otros negocios que se havía offrecido entre el
consistorio y el braço.
Los fundamentos del braço y del portanveses son:
el primero, es que según constituciones de Cathaluña, los pleytos en qualquiera instancia se han
de declarar y decir en el Principado y no fuera
dél, y que assí declarando vuestra magestad lo que
fuere servido, quedarían violadas las constituciones.
El segundo fundamento es que no ay exemplar en
el consistorio de haver recurrido a vuestra magestad para el reparo de contrafacciones en hecho
que recahe sobre interés de parte a parte deducible
en juisio, con el motivo de que en Cataluña, según constituciones della, se ha de jusgar por directo, haviéndose dignado los señores reyes de Aragón y condes de Barcelona el poder jusgar de otro
modo que de éste y dentro de la província.
Y que esta theórica se aplica al caso por quanto
declarando vuestra magestad sobre esta contrafacción quedan a privado el portanveses de sus
drechos, acciones y conveniencias que le podían resultar de la referida cessión.
El tercero fundamento, es que por parte del portanveces se ha introducido el juizio de la contrafacción en la Real Audiencia de Cataluña y que
assí en él havía de jusgarse sobre los méritos de
ella, aunque se pretenda por el consistorio no haverse podido introducir dicho juizio, y que assí es
de ninguún effecto y valor la nullidad se pretende
fundara en que no fue requirido // 187v // el portanveses por forma substancial de la constitución
11, título «De observar constitucions» y que esto
no es assí, sino que el requerimiento de official
real sólo se dispuso a favor dél, a que pudo muy
bien renunciar, y en todo caso, sobre este altercado
por las rasones referidas se havía de acudir a la
Real Audiencia sin poderse pretender la declaración fuera de la província.
El quaro fundamento, es que el portanveses, por
ser official real, no queda privado del beneficio de
dichas constituciones, sino que ha de gosar de ellas
sin poderse declarar en sus pleytos si no es por directo y dentro de Cathaluña.
a. fundar interlineat.
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El quinto fundamento, que no puede tener cabimiento el motivo de tratarse en esta contrafacción de interés de los ministros por quanto de la
integridad de la Real Audiencia de Cataluña se
puede fiar al acierto, aun en los negocios de su
mayor conveniencia, y que según consituciones de
Cataluña no se puede recusar por suspechoso todo
el consejo univocando interés y suspición.
El sexto fundamento es que el haver pedido el concistorio suspensión del primer decreto de 31 de octubre, es manifiesta contrafacción de las constituciones de Cataluña que prohiben los rescriptos de
moratoria y inpidiendo el curso de los pleytos.
Con la cabal comprehensión y genuina intelligensia del presente negocio quedan fácilmente
exalados todos estos fundamentos del portanveses y
braço militar, porque al primero, de haverse de
j(u)sgar pleytos dentro de Cataluña, aunque regularmente procede assí, empero son de observar
dos cosas particulares: la primera, es que dicha regla se limita quando la causa o pleyto fuera contra official real en nombre de official real, y es expressa la constitución «Clarificant» 14, título
«De juris de tots jutges», cuyas palabras son las
siguientes: // 188r // «Clarificant o encara quant
sie necessària ajustant ab loació, aprobació e
consentiment de la present Cort, statuïm, volem e ordenam que las causas civils, criminals o
mixtas, fiscals, principals o de appel·lació, pus
no sian causas de officials reals per rahó de sos
officis». Convienen en esta verdad los prácticos
catalanes. Mieres, colla. II, Regis Alfons in curia
barchinon, cap. 1, núm. 126. Oliba, de iure fisci,
cap. 4, núm. 19, 20, 21, 23. Bolch, títols de honor de Cataluña, lib. 5, tit. 26, vers. Totes les
causes.
El que la presente questión con el portanveces sea
úncica a inmediatamente por raçón del officio
como official real, y de ningún modo como privada persona, es infalible porque la contrafacción
no se ha cometido por don Emanuel de Llupià, ni
tal se pretende, sino como official real y por el officio que tiene, porque aunque contrató don Emanuel de Llupià, pero la contrafacción la hiso como
a portanveses, pues que la prohibición de admitir
estas cessiones no es general, sino espesífica e individua a los officiales reales, y assí aunque como
don Emanuel de Llupià no contravinoa, sí com(o)
official real, y por consiguiente, todo el examen
desta contrafacción recae sobre el officio, y assí es
propio y peculiar de la real orden de vuestra magestad, según dicha constitución «Clarificant».
Lo que en segundo lugar deve observarse, es que de
ningún modo se aplica al presente caso la generaa. a continuació repetit contravino.
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lidad del dicho fundamento primero, por quanto
el concistorio no ha pedido ni pide a vuestra magestad declaración judicial sobre el punto, ni que
se impide el legítimo curso de pleyto alguno, sino
que reconociendo que esta materia es muy de la
pública utilidad y proporcionada con la buena
administración de justícia, sea del real servicio de
vuestra magestad con su suberana comprehensión
dar aquella providencia en los officiales reales //
188v // que necesita el beneficio público. Esto de
ningún modo se encuentra con constitución alguna del Principado, y es conforme a lo que se ha observado siempre en semejantes lances, pues son infinitos en que el consistorio se ha valido del medio
extrajudicial, y el acudir a los reales pies de vuestra magestad es el más propio, siguiendo el documento de Casiodoro, Var. 4, cap. 44, Decet enim
a vobis corrigi quod a vestris familiaribus non debuisset admitti. Padre es vuestra magestad de los
vassallos l. 19, de interdict. et reeg. Princeps patriae pater est, Autehn. neque virum rolla, 7. Seneca de Clemencia lib. I, cap. 14. Sueton. In augustum, cap. 58. Valens. cons. 70, núm. 15 et
cons. 99 a núm. 73, no puede ni podrá ser culpable en un hijo particularmente en materia de sus
domésticos implorar la autoridad de su padre
para occurrir al daño que puede temerse en la
buena administración de su casa.
Altamente dixo Alciato en su emblema 143 y
exornada por Diego Lopes y don Bonaventura de
Tristany y en su Corona Benedictina, cap. 10,
núm. 61, que el príncipe ha de ser para su pueblo
como la áncora para el piloto, y assí de ningun
modo puede ser reprehensible que el vassallo acuda a los reales pies de vuestra magestad para el reparo de la borrasca.
Infinitos son los exemplares que pudieran allegarse de haver acudido el Principado a la real
providencia de vuestra magestad quando se han
offrecido negocios de conveniençia y utilidad pública para lograr el asierto que pedía la materia
sin violación de ley ni constitución alguna, pues
en los senos de la alta intelligencia de vuestra magestad se juzga penetrado todo el derecho, cap. 1
de constitu. l. omniun // 189r // cod. de testa. cortado de prax. dispends, lib. 8, cap. 9, núm. 9, el
vicecanceller Crespí, obser. 1, núm. 306.
Con lo dicho queda confundido el sigundo fundamento, porque siendo esta contradicción hecha
por official real substanciada y radicada únicamente en la calidad del officio sin entrar en la
discussión de interés particular, oponiéndose sólo
por el carácter de official real, es propio de vuestra magestad aplicar el remedio que conviniere
para su reparo, y esta consideración, como primera y más principal, ha de vencer a la segundaria
de interés de parte a parte, pues la superior y de

mayor graduación supera a la inferior por la regla que lo más digno atrahe assí lo menos digno.
No disputa en esta concurrencia si don Emanuel
de Llupià podrá lograr sus conveniencias por la
cessión que obtuvo en su favor de don Carlos Ros,
sino si el portanveses de general governador de
Cathaluña pudo sin violación de las constituciones que lo prohiben a los officiales reales admitir
cessiones de menos poderosos y de las cosas litigiosas, y assí, únicamente se contraviene al punto de
official real que como a tal contravino a dichas
constituciones y sin poder tener cabimiento la
considerasión de interés deducible en juizio.
Pruévase con evidencia este discurso porque no ay
contrafacción en que no pueda considerarse que
la parte offendida tenga el derecho para pedir el
daño que le ha resultado de la contrafacción y deducible en juizio, no obstante lo qual, tiene lugar
el de la contrafacción, ya por medio judicial, ya
por extrajudicial, y si se responde de que en las demás contrafacciones el official real procede como
official real, lo mismo se halla en esta contrafacción, pues se funda no en la qualidad de privada
persona, sino en la del officio, y siempre // 189v //
que en un sujeto se hallan dos qualidades differentes, se consideran dos diversas representaciones, existiendo cada una de por si como si estuvieran separadas, Larrea allegat. 51, núm. 43 y
allega 113, font decis 423, núm. 19 y decis. 454,
núm. 14, el regente don Lorenço Matheu, de re
crim. contr. 71. núm. 23, Palma, allegat. 32,
núm. 75, en don Emanuel de Llupià se halla la
propia de su persona y la del officio, no contravinoa en la admissión de la cessión con la propia,
contravino sí por la del officio, y ésta, como superior y más digna, á de atraher assí la inferior.
Siendo assí que únicamente en esta questión se
trata de official real como a official real y de operación con la prohibición de la ley al officio, no se
ha de medir por regla ordinaria de juzgarse por
directum, porque vuestra magestad puede y acostumbra mandar y ordenar a los officiales reales lo
que fuere más de su servicio real sin observar el estilo judiciario, confirmándosse en lo substancial
de la justicia con las generales constituciones, por
ser innata esta calidad en la real grandesa de
vuestra magestad.
El tercero fundamento es assí mismo irrelevante
por lo dicho y porque aunque subsistiera el juizio
de la contrafacción intentada, y aunque se huviera declarado en él, pudiera el consistorio hazer a
vuestra magestad la representación de lo que más
conviniere al beneficio público, buena administración de justicia y al mayor servicio de vuestra
a. a continuació repetit no contravino.
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magestad, pidiendo, como ahora pide, sea de su
real agrado dar al official real la providencia de
que se necesitare, que siendo de vuestra magestad,
sería y será siempre la más conforme a razón y a
las constituciones de Cataluña.
A más, que el juizio incentado por el portanvezes
de general governador padece nullidad notoria
porque el officio de la contrafacción es singular y
no puede tener más subsistencia que la que le da
la constitución «Poch valdria», 11, título «De
observar // 190r // constitucions», que fue la que
le formó; ésta no habla sino de los officiales requeridos e interpellados, y assí, el que no lo fuere se
halla sin la calidad con que le admite la constitución y fuera della, sin poderse considerar que esta
forma que prescribe sea sólo a favor de los officiales, sino universal para todos aquellos de quien
trata, y así bien, es indispensable por las partes,
por ser la forma de derecho público; todo lo qual
induce la ley por forma, sin necesitar de derecho
irritante, como tiene plenamente justificado el
consistorio en las primeras representaciones que
sobre el presente assumpto ha echo a vuestra magestad.
Siendo, como es, nulla la introducción del juizio
de contrafacción que hizo el portanveces, es como
si no se huviera hecho, sin poder producir effecto
alguno ni causar impedimento para otras justas
o perdiciones, l. 4, condempnatum ff. de re judic.
con otros vulgares, Novar, quest. Forens, I, quest.
60; don Pedro Quesad a Pilo, controv. 32, núm.
27, sin ser menester declaración sobre ella, quando es notoria la nullidad, Rippa in d. l. 4 condemmatum núm. 17, de re judicata; Paris, cons.
95, vol. I; Milanen, decis. 2, núm. 138, lib. 2;
Giurba, decis. 24, núm. 27 et decis. 59, núm. 36;
Donade, de renunciat. cap. 29, núm, 130; Rota
Rom, decis. 32, núm. 50, par. 9, recentio. Y fuera
cosa fuerte que vuestra magestad necessitara de
que se declarase sobre dicha nullidad en la Real
Audiencia para poder ordenar y mandar lo que
conveniere al beneficio común de la província y
del mayor servicio de vuestra magestad.
Muy jurídico es el quarto fundamento, en quanto
se quiera establecer que los officiales reales no han
de ser privados del beneficio de otras constituciones, sino que han de gosar de él sin poderse declarar en sus pleytos sino // 190v // por directo y dentro de Cataluña, si empero, tratare de pleytos
suyos y sobre particulares interessess, pero en lo que
toca a materia de sus officios y si como a officiales
obraron bien o mal, esto es fuera de la regla ordinaria, com se ha provado, y en tal caso siempre
insta a favor del consistorio la razón trascendental contra todos los fundamentos contrarios de
hazer estas representaciones de lo que conduce a la
pública utilidad y es del mayor servicio de vuestra
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magestad, librando su reparo en lo sagrado de su
real providencia.

porque en ninguno de los demás fundamentos tiene tan acreditada su satisfacción el consistorio
como en este, pues tiene a vuestra magestad para
su desempenyo, con la intelligencia cierta de que
por el concistorio jamás se pidió a vuestra magestad suspensión del decreto, ni pudo pidirse, porque la data de éste fue a 31 de octubre y la de la
suspensión a 12 de noviembre inmediato, de modo
que le fue (im)possible al consistorio notificarse
del decreto y el pedir suspensión en el limitado
tiempo de doze días, sino que la calidad del negocio mismo, no haviendo podido subministrar el
concistorio prontamente y quando se hizo dicho
decreto toda la justificación de su instancia, como
havía offrecido noticia al real // 191v // ánimo de
vuestra magestad para dignarse a deliberar en
este negocio con pleno conocimiento de quanto podía de una y otra parte alegarse, ni la posición del
concistorio podía dirigirse al pedir la suspensión,
sino sólo el que vuestra magestad fuesse servido de
admitir el medio extrajudicial, y si vuestra magestad ha sido servido ordenar la suspensión, esto
jamás puede notarsele.

El quinto fundamento, que parece sólo mira a
irritar los ministros contra el consistorio diziendo
que no justifica el motivo deste la consideración
de tratarse de interés de los ministros, por quanto
de la inseguridad de los de la Real Audiencia se
puede fiar todo acierto aun en los negocios de su
mayor interés y que, según constituciones de Cataluña, no puede recusarse por sospechoso todo el
consejo, equivocando el interés con las sospechas, es
a todas luces inútil.
Porque de ningún modo se ha dudado ni pensado
dudar de la integridad grande de los ministros de
vuestra magestad que ilustran con su toga esta
Real Audiencia y que pueden servir de norma y
regla a las demás cancellerías para afiançar mayor acierto, y es constante que si esta instancia
fuera del interés particular de los singulares del
consistorio y todos los asistentes quedaran muy satisfechos de que la juzgara la Real Audiencia,
pero como es materia que toca al común, devía el
consistorio a fuer de buen administrador, prevenir la contingencia y ocurrir a ella, l. illicitos, sicuti de off. presidi; Munyol, de escob. de ratio. ca.
19, n. 31; Font. decis. 548, n. 7. Mayormente
quando por medio del cansiller se anticipó la noticia de que su intelligencia era opuesta a la pretensión del consistorio, y esto no fue recusación
porque no cabía ni cabe, sino que fue prudentemente acuerdo // 191r // de un buen administrador, teniendo dos medios judicial y extrajudicial,
al dexar el judicial por el referido y ponerse a los
reales pies de vuestra magestad para el reparo de
dicha contrafacción.
Creyó el consistorio lisongear a la Real Audiencia escusándole la intervención en este pleyto, que
los de su calidad suelen ser prolixos y muy poco
apetecibles, y por el mismo caso que pudiera conciderarse en los ministros algún interés con la ensenyança de vuestra magestad y lo demás príncipes soberanos que no reconocen superior, que
pudiendo ser juezes en su causa propia, l. proxime
ff. de his que in testam. delent; Balbo in cap. I de
proba. núm. 10 et 12; Xammar, de offic. iud,
quest. 14, núm. 2; Altograd, cons. 2, nu. 19, se
han dignado siempre de delegarlas a otros, exhonestate Decius in cap. cum veniset de iudi. glos.
in l. bene azenone, cod. de a. prescrip, Xammar
en lo lugar citado, núm. 3.

Siguense de todo lo dicho dos consideraciones bien
ponderables: la primera, es que al passo que el
consistorio justamente fomenta la regalía de
vuestra magestad, la impugnan el portanvezes y
el braço militar; la segunda, es que el haver diligenciado y persuadido el braço militar a que contra su misma conveniencia se oponga el concistorio, pues su instancia deste conduce a lo restante
del mismo braço, prueva con evidencia los efectos
de más poderoso, en cuya contemplación providamente se prohibió en las constituciones referidas al
hazerse semejantes cesioness a officials reales, dignándose a vuestra magestad de incluirse e esta
disposición con las demás persona reales.
Espera el consistorio que la instancia ha de ser
muy del agrado de vuestra magestad, dando la
providencia que fuere de su mayor servicio y beneficio del Principado.»
195 y
196r

Dijous, a XIII. En aquest die me ha ordenat sa
senyoria a mi, scrivà major del General, cosís en
lo present dietari los papers següents: primo, la
còpia de un memorial estampat presentat a sa
magestat, Déu lo guarde, per part del concistori
dels molt il·lustres senyors visitadors, lo qual
memorial es signat de número 1 y del thenor següent:
«Señora.

El sexto y último fundamento, increpando al consistorio de contrafactor a las constituciones de
Cataluña que prohiben el curso con rescriptas demoratorias, porque dize que haviendo sido servido
vuestra magestad de remitir este negocio a la
Real Audiencia con su real decreto, no procede
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Los visitadores de la Diputación y Generalidad
del principado de Cataluña dizen que haviéndoa. l’original d’aquest document apareix cusit intercalat entre
els folis 191v i 195 i 196r del dietari.

se representado a vuestra magestad, que Dios
guarde, por el concistorio de visitadores de la visita passada de los anyos de 1683 y 1684 que los que
oy son deputados, obedeciendo a la real orden havían hecho luminarias y celebrado la fiesta del
glorioso san Jorge en hazimiento de gracia y demostración de alegría de la victoria que las armas católicas havían tenido contra el turco en el
socorro de la plaça de Viena, por la qual ocassión
los officiales de la Deputación asta el más mínimo
de aquellos tuvieron no sólo las propinas ordinarias para las luminarias, sino también los gages y
albricias que en semejantes demonstraciones se les
acostumbra dar por la celebración de dicha fiesta
y que a dichos visitadores no se les havía dado cantidad alguna por dichas luminarias y fiesta de
san Jorge, lo qual venía a ser en grande menoscabo y descrédito del concistorio de visitadores, y
siendo aquel de igual auctoridad y condición al
de los diputados y el que mantiene la casa, suplicando por esto fuesse del real agrado a vuestra
magestad ordenar se diessen al dicho concistorio
de visitadores las dichas luminarias y gages de la
fiesta de san Jorge, ofreciéndose el // 195 y 196v //
caso de semejantes demonstraciones porque el dicho concistorio no perdiesse cosa de su estimación.
Y vuestra magestad fue servido con real decreto
en forma de cancellaría fecho en 23 de agosto del
anyo passado 1684, en consideración de los medios, mandar que siempre que se ofreciesse haverse
de hazer semejantes demonstraciones se diesse a los
visitadores y officiales de la visita y a cada uno de
ellos, la mitad de lo que se da a los diputados y officiales de la Diputación respectivamente con forma al grado y preheminencia de sus officios.
Y si bien es verdad que en la ocasión presente de
haverse hecho las demonstraciones de regosijo en
conformidad de la real orden de vuestra magestad con carta de 24 de octubre passado en hazimiento de gracias y demostración de alegrías por
el felis sucesso de las católicas armas contra el turco por haver ganado por assalto la plassa de Buda,
el dicho real decreto de vuestra magestad por el
concistorio de los diputados se ha puesto en parte
en la debida execución en lo que toca a las luminarias, librando al consistorio de los visitadores y
sus officiales respectivamente las porciones estiladas para hazer dichas luminarias según el tenor
de dicho real decreto, con todo, haviendo también
determinado dichos diputados en continuación
de la dicha demostración de regosijo hazer y celebrar la fiesta del glorioso san Jorge y la cantidad
que en semejantes ocasiones de la celebración de
dicha fiesta acostumbra librar para repartirse
entre dichos diputados y demás officiales del General por las propinas y demás gages de la dicha
fiesta de san Jorge, no han passado dichos deputados a librar cantidad alguna para dichos visitadores y officiales de la visita respectivamente ni la
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porción que por dichas albricias y gages de dicha
fiesta que se ha de celebrar les toca según la disposición del dicho real decreto con pretexto y color,
según se tiene // 197r // presentido, de que dichas
propinas y demás gagesa no vienen comprehendido en dicho real decreto, porque aquel sólo expressa las luminarias y sin expressar los gages de la
fiesta de san Jorge.
Y aunque el dicho real decreto no expressa las propinas y gages de la fiesta de san Jorge en caso que
aquella se celebre por ocasión de semejantes demonstraciones de regosijo y alegría, no obstante
aquellos vienen comprehendidos con el dicho real
decreto y en la mente e intención de vuestra magestad, pues en la concessión de aquél también fue
de que quando se celebrasse la dicha fiesta de san
Jorge, por semejantes ocasiones se diesse la mitat
de las propinas y demás gages que se acostumbran
dar a los diputados y a los demás officiales del General por raçon de dicha fiesta, pues no obstante
que en la narrativa del capítulo de dicho decreto
que mira a este particular parece que vuestra
magestad sólo habla de luminarias, lutos o vistuarios, con todo, en la disposición de dicho capítulo no limita su real gracia a las solas luminarias, lutos o vestuarios, antes bien, habla con
palabras más generales y ampliativas bastantes
para comprehender todo género de gages que se
acostumbran dar por qualquier demostración de
regosijo, como se ve claramente en dicho real decreto en aquellas palabras: «He resuelto que en
adelante siempre que se ofrezca haver de hazer semejantes demonstraciones se dé a los visitadores y
officiales de la visita y a cada uno de ellos la mitad de lo que se da a los diputados y officiales de la
Deputación respectivamente conforme el grado y
preheminencia de sus oficios», con que aquellas
palabras de la narrativa antecedente: «pero en lo
tocante a las luminarias, lutos o vestuarios, etc.»
se deben entender puestas «Demontrationis et
exempli gratia», no empero «Limitative», mayormente haviéndose // 197v // por parte de dichos visitadores en la representación por ellos hecha a
(vuestra) magestad suplicando se diesse al dicho
consistorio de la visita siempre que ocurriesse semejante caso de luminarias, no sólo las porciones
de las luminarias, sino también los gages de la
fiesta de san Jorge, en cuyo caso vienen también
comprehendidos los dichos gages expressados en la
dicha representación, y aunque en el dicho real
decreto no están expressados, pues la gracia concedida según la forma y términos de la súplica y petición de que procede, aunque en dicha petición
no esté expressada en la concessión de la gracia, y
es regular que por la declaración de la gracia o
privilegio se debe recurrir y mirar a la suplicación.
a. a continuació una línea i mitja ratllades.
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Compruébase lo susodicho si se atiende a la razón
por la qual vuestra magestad con dicho real decreto fue servido conciderar dicho concistorio de la
visita y sus officiales la referida gracia, que fue
por quanto no quedasse el dicho concistorio con algún menoscabo y descrédito de su auctoridad, por
no tener en semejantes demostraciones loa que viene a tener el más mínimo y mecánico official de
la casa, siendo assí que son de igual auctoridad y
condición uno y otro concistorio de deputados y visitadores y igualmente officiales tanto los de la visita como los de la casa, queriendo también vuestra magestad igualarlos como era justo, la qual
razón concurre y se aplica no menos respecto de
dichos gages y albríiias de dicha fiesta de san Jorge, celebrándose aquella como se celebra super numeraria y extrahordinariamente y sólo por razón
de la demostración de regosijo y alegria presente.
Y además de las tres ordinarias fiestas de san Jorge que en cada trienio se celebran, teniendo por
aquellas dichos deputados y demás officiales de la
casa sus gages, aparte que respecto de dichas luminarias por la qual identidad de razón etiam que
se pudiesse dezir que los dichos gages y albricias
por razón de dicha fiesta de san Jorge supernumeraria se viesse omitido en dicho decreto, tendría
aquél extensión a dichas albricias y gages, mayormente //198r // siendo materia graciosa y faborable quanto y más siendo la sobredicha palabra expressada en dicho real decreto con aquellas
palabras: «Respecto de considerarse quedan los visitadores con algún menoscabo en lo que se representan», es constante estar comprehendidos dichos
gages como si literalmente estuviessen expressados,
por quanto la palabra expressada en la disposición es de tanta efficacia que según ella se han de
regular todos los casos comprehendidos debaxo de
aquella palabra como si estuviessen expressados,
aunque paresca que la disposición es especial y limitada siendo como es en el caso presente general
palabra, lo que procede también en términos más
rigurosos que la disposición, ley o estatuto se uviere
de entender y guardar ad unguem y a la letra.
Y a lo sobredicho se ajusta la observancia antigua
de la casa de la Diputación y consistorio de la visita en semejantes casos de demostración de alegría quando por aquellos se celebrava dicha fiesta
de san Jorge y otras fiestas públicas, y en particular, en el mes de noviembre de 1629, haviéndose
celebrado por los que entonces eran diputados por
el nacimiento del sereníssimo señor príncipe de
España que se hiziessen fiestas y luminarias y
también la fiesta de san Jorge que entonces por dicho effecto se celebró, los visitadores que entonces se
hallaron deliberaron también hazer luminarias
por demostración de alegría del dicho nacimiento
y juntamente attendiendo que los dichos entonces
a. lo interlineat.
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diputados por la fiesta del dicho nacimiento havían deliberado y determinado hazer la fiesta de
san Jorge y que se les diesse y pagasse a cada uno de
ellos y a los demás officiales del General cierta
cantidad que ordinariamente se les pagava por
semejantes fiestas, y que en dicho consistorio de visitadores no se havía pagado cosa alguna por razón de dicha fiesta, y no menos // 198v // haviéndose por dichos diputados entonces deliberado
hazer por dicha fiesta del dicho nacimiento tres
fiestas públicas, una de toros, justas o estafermo, y
otra de torneos, deliberando también dichos visitadores y assistir consistorialmente en dichas fiestas y gastar en ellas lo necessario, por cuyo efecto a
los 25 de enero 1630 deliberaron que se diesse una
cantidad a dichos visitadores y demás officiales de
la visita para la confitura y guantes de dichas
fiestas en conformidad de varios exemplares antiguos de la casa de la Diputación en semejantes
casos de demostraciones de alegría. Y lo mismo se
observó en las fiestas públicas que en el mes de henero de 1630 se celebraron en la dicha ciudad de
Barcelona y casa de la Diputación por la venida
de la sereníssima señora reyna de Ungría en demostración de alegría de su llegada en aquel
Principado, haziendo dichas luminarias y fiestas
del modo y forma que las hizo por el dicho nacimiento del sereníssimo señor príncipe de España.
Y son muchos los exemplares que en este particular se podrían aleg<r>ar, que por escusar prolixidad se omiten.
Además que no se puede dexar de poner en la consideración de vuestra magestad que lo que tocaría
por razón de dichos gages de dicha fiesta de san
Jorge a los dichos visitadores y demás officiales de
dicha visita según la tassa de dicho real decreto no
es cosa exorbitante, antes bien, importaría una
cantidad muy ténua y que el venir el caso de haxerse demostraciones de regosijo, y por aquellas,
dicha fiesta de san Jorge, en tiempo que está
abierta la visita sucede muy pocas vezes, de modo
que no ha sucedido semejante caso desde los anyos
1629 y 1630 hasta el año de 1683 y corriente de
1686, como todo lo refferido consta de los papeles
que se representa.
En consideración de lo referido a vuestra magestad, con todo rendimiento suplica el dicho consistorio de visitadores sea vuestra magestad servido
de mandar a los dichos diputados del Principado
// 200r // den y libren al dicho consistorio de la visita y a sus officiales la mitad de lo que se ha dado
y tienen ya cobrado dichos diputados y demás officiales del General respectivamente por las propinas y demás gages de la dicha fiesta de san Jorge
que se ha de celebrar por la sobredicha demostración de regosijo en conformidad y execución total
de dicho real decreto, y por cumplimiento de
aquel, mandar dar las órdenes necessarias, que

además que en esso se cumplirá la real orden de
vuestra magestad, lo tendrá el dicho consistorio a
singular favor y merced de la grandeza de vuestra magestad.»
E més, la còpia comprobada ab son original carta de sa magestat escrita al excel·lentíssim senyor
lloctinent general en lo present Principat, la qual
és signada de número 2 y del thenor següent:
«Ela rey.
Ilustre Marqués de Leganés, primo, gentil hombre
de mi cámara, mi lugarteniente y capitán general. En nombre de los visitadores de la Deputación y Generalidad de esse Principado se me ha
dado el memorial, que se os remite copia, en que
reffieren de que sin embargo de que con despacho
de 23 de agosto de 1684 fui servido declarar y
mandar que siempre que se ofreciesse haver de hazer algunas demostraciones de regosijo o otros, se
diesse a los visitadores y officiales de la visita y a
cada uno de ellos la mitad de lo que se da a los deputados y officiales de la Diputación respectivamente, conforme el grado y preheminencia de sus
officios, haviendo llegado el caso del feliz sucesso
de Buda sólo se ha puesto en execución dicha orden en lo que toca a las luminarias, y no en lo que
mira a las propinas y demás gages de la fiesta de
san Jorge // 200v // que han determinado hazer
los diputados, suplicándome que respeto de ser esto
en menoscabo de los visitadores y las demás razones que allegan, sea servido de mandar que se dé y
libre a su consistorio y a sus officiales la mitad de
lo que se ha dado y tienen ya cobrado dichos diputados y demás officiales del General respectivamente por razón de las propinas y gages de dicha
fiesta de san Jorge que se ha de cobrar por la sobredicha demonstración de regosijo en execución de
lo que tengo resuelto. Y antes de resolver en esta
instancia de los visitadores, ha parecido encargar
y mandaros, como lo hago, me informéis sobre ello
lo que se os ofreciere y pareciere, oyendo a la Diputación de esse Principado para que entendido,
mande lo que convenga. Dattus en Madrid, a
XVIII de diziembre MDCLXXXVI.

«Excelentíssimoa señor. Haviendo visto el consistorio de los diputados y oydores de quentas deste
Principado copia del memorial que por parte de
los visitadores se presentó a los reales pies de su magestad, que Dios guarde, en que refieren que sin
embargo de que con despacho de 23 de agosto de
1684 fue su magestad servido mandar a los diputados que siempre que se ofreciese haver de hacer
algunas demonstraciones públicas de regosijo ho
otras, se diesse a los visitadores y officiales de la visita y a cada uno dellos respectivamente según //
203r // el grado y preheminencia de sus officios la
mitat de lo que se da a los deputados y officiales de
la Diputación, y que haviendo llegado el caso del
feliz sussesso de Buda, en que se han hecho públicas
demostraciones de regosijo en la casa de la Deputación, sólo se ha executado dicha real orden en lo
que toca a las luminarias, y no en lo que toca a las
propinas y gages de la festividad de san Jorge, suplicando que respeto de ser esto en menoscabo de
los visitadores, sea su magestad servido mandar
que se les dé y libre la mitad de lo que se ha dado y
tienen ya cobrado los diputados y demás officiales
del General por razón de dicha festividad, sobre
cuya instancia de los visitadores ha sido servido su
magestad con su real carta dada en Madrid, a los
15 de diciembre del anyo 1686, encargar vuestra
excelencia el informe oyendo a los diputados para
que a vista de sus razones, mande lo que más convenga.

Lo altre informe a sa exel·lència per part del
molt il·lustre consistori de sa senyoria, lo qual és
signat de número 3 y del thenor següent:

Señor, el motivo que asiste al consistorio de los diputados para no librar a los visitadores los gages o
propinas que piden de la festividad de san Jorge,
celebrada en la ocurrencia de los públicos regosijos
del rendimiento de Buda, es el real decreto de los
14 de julio de 1668, en que ha vista de los excessivos gastos que se hazían en la visita en grande
perjuicio de los acrehedores de la Generalidad fue
servido su magestad reformar dichos gastos de los
visitadores senyalando a cada huno lo que le toca,
con expressa prohibición que no pudiessen gastar
cantidades algunas los visitadores con pretexto de
luminarias, vistuarios y otras cosas aunque durante la visita occurriesse alguna pública alegría
en que se diesse cantidad alguna a los // 203v //
diputados y demás officiales, como consta del susodicho real decreto. Y assí, estando semejante
prohibición, no pueden exceder della los depudatos dando a los visitadores las propinas de dicha
festividad. Y aunque se halla dispensado el dicho
real decreto por otro de 23 de agosto del anyo 1684
en que manda su magestad que en quanto a las
luminarias, lutos o vestuarios se dé a los visitadores la mitad de lo que se da a los deputados, no se
halla comprehendida la festividad de san Jorge, y
assí, no deve entenderse la gracia a lo que su ma-

a. l’original d’aquest document apareix cusit intercalat entre
els folis 198v i 200r del dietari.

a. l’original d’aquest document apareix cusit intercalat entre
els folis 200v i 203r del dietari.

Yo, el rey.
Vidit don Petrus Vilacampa, regens. Vidit don
Antoni de Calatayud, regens. Vidit Comes y Torro. Vidit don Josephus Rull, regens. Vidit Valero,
regens. Don Joseph de Haro et Lara, secretarius.»
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gestad no dispone. Todo consta de las palabras siguientes del real decreto: «Pero en lo tocante a las
luminarias, lutos o vestuarios, respeto de considerarse queden los visitadores con algún menoscabo
en lo que representan, he resuelto que en adelante
siempre que se offresca haver de hazerse semejantes demonstraciones se dé a los visitadores y officiales de la visita y a cada uno dellos la mitad de
lo que se da a los deputados y officiales de la Deputación respectivamente conforme el grado y preheminencia de sus officios».

il·lustres senyors deputats del General de Catalunya y sos acrehedors censalistas, suplicant ab
ella si és sa senyoria servit fer las diligèncias convenients per la observansa de dita concòrdia, y
una relació al peu de dita súplica continuada
dels dits magnífics assessors ordinaris del General y present casa de la Deputació ab què aconcellan a sa senyoria lo fahedor acerca lo contingut en dita súplica, la qual, juntament amb dita
relació, és assí cusida, signada de número 4 y del
thenor següent:

A más de lo referido, se representa a vuestra excelencia que los gages de la festividad de san Jorge
sólo se reparten a los que asisten a dicha festividad, de tal modo que en todos los años en que se
haze la visita ocurre el día de san Jorge y jamás
los visitadores, y antes de dichos decretos, pretendieron semejantes gages respeto de que no tienen
lugar ni público concurso en la capilla del santo
ni en acto alguno de la festividad, y assí, con poco
o ningún fun- // 204r // damento allega la visita
que les toque semejantes gages. Y si esta ves se les
diera, pudieran pretender en adelante lo mismo,
lo que fuera en grande perjuizio de la Generalidad y de sus acrehedores, por el trato sucessivo y
contra la formalidad del susodicho decreto en que
las referidas palabras dispositivas que son taxativas y explicativas de la real voluntad.

«Molta il·lustre senyor.

A esto se añade que la acción de gracias a cuyo fin
se celebró la festividad de san Jorge la recomendó
su magestad al consistorio de los diputados, de tal
modo que no haviendo tenido los visitadores intereses ni concurso público en esta festividad, no es
razón que tengan los visitadores los gages o la mitad dellos com han tenido los diputados y sus officiales por la interessencia en la capilla del santo y
demás actos de la festividad, y fuera grande desigualdad y absurdo notorio que sin asistir los visitadores a las fiestas tuviessen lo mismo que los diputados assistiendo.
Estas son las razones que el concistorio pone a la
alta comprehensión de vuestra excelencia, suplicándole sea servido comunicarlas a vuestra magestad. Y espera que su magestad se dará por servido de lo que ha obrado en esta parte insiguiendo
sus reales decreto(s), que son la norma con que regula sus operaciones sin haver tenido otro fin que
el cumplimiento de su officio y obedecer a su magestad.»
En aquest mateix die me ha ordenat sa senyoria
a mi, escrivà major del General, cusís y continuàs en lo present dietari una // 204v // súplica
en son consistori presentada per part de don
Francisco Junyent y de Pons acerca la cobransa
de algunas pencions de censals, contravenint en
ella ab lo parlat en la concòrdia entre los molt
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En la causa vertent en la Real Audiència a relació del noble don Jaume de Potau, notari
Fabra, entre parts vuy de don Francisco Copons
y Grimau, de una, y los hereus de don Gilabert
y de don Fancisco Junyents y de Pons, de altra,
se demana y pretén per dit don Francisco Copons y Grimau contra de dits hereus de Gilabert
y per estos, contra de Junyent, las pencions de
un censal en paga de las quals de temps antich
se havia in solutum donat y consignat semblant
pensió de censal sobre lo General de Catalunya,
la qual in solidum dacio y consignació havia acceptat lo quòdam don Ramon Copons, pare de
dit don Franciso Copons, per molts anys antes
de la concòrdia del General ab sos acrehedors; y
se troba dit censal en crèdit de dit Copons en
los capbreus de la Deputació en virtut de dita in
solutum dacio, y axí mateix, cobrà don Anton
Copons, primer hereu de dit don Ramon, son
pare, differents anys y corregué sort en las extraccions se han fet en la Diputació per haver
firmat la concòrdia // 207r // del General.
No obstant lo que pretén ara dit don Francisco
Copons, com a hereu de dit don Ramon, son
pare, prosseguir la dita causa y que per demanar
als dits las pencions de dit censal dient que la
prima de dita concòrdia de dit don Anton no li
pot obstar no havent ell, dit don Francisco, firmat dita concòrdia per quant diu no succehir en
lo dit censal al dit don Anton, son germà, sinó
al dit don Ramon, son pare, qui no firmà ni oý
dita concòrdia.
Pretén don Francisco Junyent y de Pons en dita
causa que la pretensió de dit don Francisco Copons no proceheix encara que ell no haja firmat
dita concòrdia del General, perquè la dita concòrdia del General també comprén igualment impedix que los acrehedors que no la firmen pugan haver-las contra de altre ab lo pretext o per la rahó de
que lo General nol·s paga, com axí expressament
se conté en lo capítol 8 de dita concòrdia.
a. l’original d’aquest document apareix cusit intercalat entre
els folis 204v i 207r del dietari.

A la qual concòrdia deu estar-se etiam per los
acrehedors que no la han firmada, essent com és
decretada per lo excel·lentíssim lloctinent general, se pot crèurer que sa excel·lència interposà
dit decret ab consulta de la Real Audiència per
ser de conveniència lo ajustat en ella del bé públich, que deu presserir-se al privat y particular.
Y a més de axò, firmada ja y aprobada no sols
per la major part dels acrehedors del General,
però encara per casi tots, en lo qual cas se pot de
dret compel·lir a la menor part a firmar-la.
No pot dubtar-se que és de interès del General
que dita causa no·s proseguesca en la Reial Audiència y que en ella no·s declare a favor de dit
Copons ab dit pretext e o per dita rahó de què lo
General no paga.
Primo, per quant, en effecte, lo General paga en
la forma ajustada ab dits acrehedors // 207v // y
major part de ells o cassi tots.
Segundo, perquè declarant-se dita causa y obtenint en ella dit Copons se contrafaria e o se rompria lo capitulat y ajustat ab dits capítols 8 de
dita concòrdia de no poder recórrer ni haver-las
los acrehedors del General contra altres pagar lo
General íntegrament sas pencions.
Tertio, perquè de aquí se seguiria que los acrehedors del General que tenen altres contra de qui
demanar son crèdit no firmarian dita concòrdia
del General ni passarian per ella. Y encara que a
assò podria dir-se que vuy ja casi tots la han firmada, se respon que també la hauria firmada
don Anton Copons, y vuy rehusa firmar-la lo
successor en lo censal dihent que ell no ha succehit en dit censal al dint don Anton, y d’esta calitat de pocessors o quasi de censals del General
que han firmat la concòrdia y són hereus gravats,
ja se dexan considerar quants n’i deu haver.
Quarto, perquè és constant que si seguia en dita
causa declaració, se prosseguia aquella contra
dit don Francisco Junyent; aquest, y de la matexa manera, qualsevulla altre en semblant cas, faria citar al procurador fiscal del General en la
causa a effecte de que eadem sentència fos condempnat en pagar-li lo refer-li enterament ditas
pencions, conforme ja en dita causa ho té demanat dit de Junyent, encara que per la part altra se
li ha conferit o se li contradiu dita citació, y és
constant obtindria dit de Junyent en que se
citàs a la dita causa dit procurador fiscal, conforme en semblant cas fonch declarat en la Real
Audiència facto verbo a relació del quòdam noble don Joseph de Ferrer als 6 de setembre
1679 en la causa entre parts del matex dit don
Anton de Copons y Grimau de una, y Francisco
Puigdesalit, donzell, de altra, notari Cases, en
883

causa de suplicació // 208r // de una provissió
feta per lo magnífic Rafael Nabona a facto verbo
en què havia declarat no tenir lloch la citació a
dita causa del dit procurador fiscal.
Del que resulta que no sols que los molt il·lustres senyors deputats y ohidors de comptes deurian fer las diligèncias ab lo excel·lentíssim senyor lloctinent general, conforme ja en altra
ocasió, ço és, en lo setembre de 1685 per esta
mateixa causa la feren per medi de son síndich,
per a què ordenàs relador de la causa que no declaràs en ella, attès és perjudicial a dita concòrdia y, per consegüent, al bé comú y públich.
Però encara que deurian dits molt il·lustres senyors diputats y oÿdors de comptes, per dits interessos o per dit interès que tenen en dita causa
per tractar-se del perjudici que resultaria a dita
sa concòrida de la declaració de dita causa, instar al dit relador la entrega del procés de aquella
a effecte de que, segons lo privilegi de fisch de
què gosa la casa de la Diputació, la dita causa se
declara per sos magnífics assessors, com axí ho
suplica dit don Francisco Junyent y de Pons omnio meliori modo officio, et cetera. Altissimus, et
cetera. De Cardona.
Oblata XXII jannuari MDCLXXXVII in consistorio. Et domini deputati intervenientibus dominis
auditoribus computorum commisserunt predicta
magnificis assessoribus Generalis Cathalonie qui
super supplicatis relationem in scriptis faciant.
Josephus Sauleda, scriba major Generalis Cathalonia subrrogatus.
Vista la retroscrita suplicació a vostra senyoria
presentada per lo noble don Francisco Junyent;
vist lo contengut en ella, y attès lo que·s devia y
se devia atèndrer, los infrascrits assessors referexen y relació fan a vostra senyoria que lo que
pot vostra senyoria fer y obrar // 208v // en orde
al contengut en dita súplica, és enviar un recado
a sa excel·lència suplicant-li sie servit manar se
observe la concòrdia feta entre vostra senyoria y
sos acrehedors y que·s done tota la providència
per a què aquella sie observada per los nobles y
magnífics doctors del Real Consell, suposat que
dita concòrdia se troba decretada auctoritate regia per los antecessors de sa excel·lència y que
per dit effecte sie fet lo recado en la forma acostumada si y conforme se féu als 12 de janer
1683 y primer de setembre 1685. De Sayol, assessor. Rechs et Gallart, assessor subrrogatus.»
En aquest mateix die, attenent sa senyoria a la
sobredita súplica y relació, per medi del síndich
del General à enviat sa senyoria un paper de embaxada a sa excel·lència, lo qual paper és assí cusit, signat de número 5 y del thenor següent:
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«Excel·lentíssima senyor.
Los deputats y oÿdors del General de Catalunya
dihuen que en la concòrdia feta per lo General
ab sos acrehedors als 9 de agost 1670 decretada
per lo excel·lentíssim aleshores lloctinent general, fou expresament convingut ab lo capítol 8
de aquellas lo següent: «Ítem, que tots los acrehedors, tant per rahó de las pencions cessadas
de pagar fins al die de la concòrdia, com altres
acrehedors, tant de la propietat com de las ditas
pensions que aniran cahient, hajan de firmar la
present concòrdia si volan gaudir del contengut
en ella, y los tals, prometen no instaran ni faran
instar execusions algunas contra lo General ni
contra altres debitors per rahó de dits censals ab
motiu que lo General no·ls paga las ditas pencions, y que los que no firmaran la present
concòrdia, no solament no gaudiran del contengut en ella, però també no pugan instar //
210r // execucions contra lo General ni altres
personas debitoras per rahó de dits censals ab lo
mateix motiu que lo General no paga las ditas
pensions», per lo que suplican los dits deputats
de present a sa excel·lència mane ordenar no se
admetan ditas execucions.
Encara que dita concòrdia sie firmada per més
de la major part dels acrehedors estarà aquella
en viril observança y execució y sens contradicció de persona alguna, ab tot, no se ha dubtat
per part del noble don Anton Copons de molestar a don Francisco Junyent y de Pons en la
Real Audiència, a relació del magnífic doctor
Jaume de Potau, contra lo thenor y sèrie de dit
pacte, lo que resultaria en gran dany de la utilitat pública y de la intenció de sa magestat, que
Déu guarde, y serie donar ocasió que los demés
acrehedors intentarian lo mateix y en conseqüència, restaria frustrada la dita concòrdia, restant axí inpossibilitat lo General de poder acudir
a les occasions se offeriran del major sevey de sa
magestat, per lo qual suplican a vostra excel·lència sie servit donar providència y remey per a
què ab tot effecte sie puntualment observat lo
dit capítol de dita concòrdia, que ho rebran a
singular gràcia de la mà de vostra excel·lència.»
E sa excel·lència ha fet de resposta que remitirà
lo dit paper de embaxada al Real Consell, segons relació ha fet lo dit síndich.
210r

Dissapte, a XV. En aquest die és vingut en lo
consistori de sa senyoria don Francisco Sans y
Puig com a síndich del molt il·lustre braç militar, com del sindicat consta ab acte rebut en poder de Ramon Vilana Perlas, ciutedà honrat de
a. l’original d’aquest document apareix cusit intercalat entre
els folis 208v i 210r del dietari.
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Barcelona i notari públic de Barcelona, secretari
de dit molt il·lustre bras, en jornada de tretse de
janer proppassat, lo qual sindicat és assí cusit,
signat de número 6. Y en dit nom ha presentat a
sa senyoria una súplica la qual venia sotascrita y
habilitada per lo magnífic doctor maurici Rechs
y Gallart, altre dels assessors ordinaris de la present casa de la Deputació, y un memorial estampat presentat a sa magestat per part de dit bras,
lo qual és cusit y continuat en lo present dietari
en jornada de 30 de janer proppassat y és assí
cusit signat de número 7, la qual súplica després
de legida per mi, escrivà major del General, me
ha ordenat sa senyoria cusís y continuàs aquella
en lo present dietari juntament ab la oblata y
resposta per sa senyoria feta sobre lo contengut
en aquella, la qual és assí cusida, signada de número 8 y del thenor següent:
«Molta il·lustre senyor.
Lo molt il·lustre bras militar diu a vostra senyoria que acerca que per part de vostra senyoria se
li participà lo die 27 del mes de decembre proppassat que ningú desitja ab més anelo que las
generals constitucions, usos y costums de la pàtria tingan la observança que lo molt il·lustre
bras militar, qui per sa part ha procurat sempre
se mantingan inviolables fent vivas instàncias
per dit effecte en totas las ocassions que los
molt il·lustres senyors deputats y oÿdors antecessors de vostra senyoria, fent la estimació deguda de comú de tantab // 219r // supposició y
que és part tant principal de las Corts Generals y
present Principat, los ha aperegut participar-li,
o bé dit il·lustre bras ne ha tingut notícia, per
ço, çelós lo molt il·lustre bras de cumplir ab circumstància que és tant pròpia de sa obligació,
reconeixent que las representacions fetas y continuadas per part de vostra senyoria a sa magestat, que Déu guarde, podrian ocasionar-lo prejudicial conseqüència de tràure-se las causas de
Catalunna y judicar-las o resòldrer-las fora d’ella per indirectum, que per generals constitucions y consuetuts en ninguna manera poden
exir-ne, y principalment o preveu en lo present
cas la constitució 19, títol «De jurisdicció de
tots jutges», prerrogativa de las majors y que ab
tota instància se deu solicitar la inviolable de sa
conservació. Li aparegué indispensable posar-se
als peus de la real magestat ab lo memorial que
junt ab la present resposta se posa en mà y poder de vostra senyoria, com axí se particià a vostra senyoria ab recado en escrits haver-se delibea. l’original d’aquest document apareix cusit intercalat entre
els folis 210v i 219r del dietari.
b. a continuació un sindicat transcrit a l’Apèndix 5, pàg.
1753 i un document imprés: «Senyor. El braço militar...»
[1686] 4 fols. s.n.; F. Bon. 2655 bis.

rat los dies de 23 y 24 de desembre proppassat,
sens que en dita representació se dubtàs si lo fet
del contracte entre lo espectable don Emanuel
de Llupià, portantveus de general governador, y
don Carlos Ros y de Ortafà era contrafacció o
no, ni que vostra senyoria per lo reparo de contrafaccions tinga la elecció del medi judicial o
extrajudicial mentres no entrevé interés de part
a part deduhible en judici, que en aquest cas
cessa dita elecció y facultat. Y axí apar o comprengué vostra senyoria quant ab suplicada presentada per son síndich de vostra senyoria en
presència de un escrivà de manament y son secretari al excel·lentíssim senyor lloctinent y capità general als 20 de setembre pròxim passat,
conclohia dient se procehís segons justícia a fi i
effecte que en tot y per tot fossen observadas las
generals constitucions de Catalunya, usos y
consuetuts de la pàtria, // 219v // sens que valga
per haver vostra senyoria pogut aportar de dit
medi lo que en las súplicas fetas per vostra senyoria a sa magestat insinuà de ser interessats en
la subgecta matèria tots los ministres reals de la
Real Audiència, y axí és ser suspectes per la declaració de la pretesa contrafacció, per quant no
ignora vostra senyoria que per la constitució
«Més statuhim» 6, títol «De recusació de tots
jutges» no·s pot en lo present Principat donar ni
al·legar per suspecte tot lo Consell Real o Real
Audiència.
Lo molt il·lustre bras militar no se ha persuadit,
ni tal pot resultar de pretesas, consultar los advocats del molt il·lustre bras, no ignorant lo que
en est particular està estatuhit y observa vostra
senyoria de consultar sos magnífics assessors y
advocat fical, y en son cas, consulent; lo que li
causa major novedat y admiració que la que
vostra senyoria pondera tenir de la insinuació
feta a vostra senyoria per lo molt il·lustre bras,
és que per consultar sobre matèria de tanta conseqüència haja omitit la prevenció que fou lo
primer pas donà lo molt il·lustre bras en est negoci, resolent no consultar en ell advocats de alguna de las parts, que per ser contra dret comú
y tant fora del que han estilat los assessors de
vostra senyoria y de summo perjudici, precisa al
molt il·lustre bras a fer a vostra senyoria expressa representació sobre est punt perquè se servesca aplicar la acostumada providència per a son
reparo. Suplicant a vostra senyoria lo mateix
que en lo dit primer recado se conté, y singularment, que en observança de las generals constitucions, usos, costums y altres drets de la pàtria
cesse vostra senyoria en las diligèncias té fetas ab
sa magestat en dit negoci y revoque en quant sie
possible las fins assí fetas, y altrament, en cas de
recusació o retardació, lo que no creu, protesta
de la observança del capítol 5 del nou redrés y
del contingut en ell y en // 220r // qualsevols al-

tres constitucions y capítols de Cort y de tot lo
lícit. Instant que de la present escriptura per lo
escrivà major de vostra senyoria per observança
del capítol 59 del nou redrés ne sie fet acte. Lo
offici, etcètera. Altissimus, et cetera. De Cardona, advocatus brachii militaris.
Oblata XV februarii MDCLXXXVII in consistorio.
Et domini deputati intervenientibus dominis auditoribus computorum dixerunt et decreverunt:
«Que lo molt il·lustre bras militar que se congrega fora Corts, no és lo bras militar de las
Corts. Y que lo consistori ha consultat los advocats que devie en son cas, per quant no és prohibit, resolta la contrafacció, cridar per lo progrés
de ella los advocats que entrevingueren en instar-la a favor de la part que solicita la interposició dels diputats. Y axí se ha acostumat moltas
vegadas per a què, declarada la contrafacció, la
part instant y lo consistori, fan un cos deffensant una matexa cosa, y en tot cas la quexa que
fermà lo molt il·lustre bras per haver cridat lo
consistori als advocats de dona Mariàngela y
don Joseph Alemany en lo progrés de la contrafacció, fóra interés del espectable don Emanuel
de Llupià en aquest negoci. Y en lo demés ja
respongué lo consistori del molt bras militar en
jornada de 28 de desembre proppassat, a la qual
se remet, sens que sie de consideració dir-se que
tota la Real Audiència no se puga donar per suspecte, perquè la constitució que al·lega lo molt
il·lustre bras no se aplica al present cas, en lo
qual pot lo consistori elegir lo medi extrajudicial posant-se als reals peus de sa magesat, que
Déu guarde. Y que de la present súpplica no·s
pogut donar còpia sens inserta de la oblata y decretació // 220v // de aquella, juntament ab un
memorial estampat presentat a sa magestat per
part del consistori dels deputats que comensa:
«Señor. Esta instancia á de ser muy del agrado de
vuestra magestat, dando la providencia que fuera de su mayor servicio y beneficio del Principado», que ya és cusit y continuat en lo present
dietari en jornada de 8 del corrent. Josephus
Sauleda, scriba major Generalis subrrogatus.»
221r
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Dijous, a XXVII. En aquest die lo molt il·lustre
senyor oÿdor ecclesiàstich és baxat a la casa del
General de la present ciutat y se·s conferit en lo
aposiento a hont fa sa residència lo receptor dels
fraus per a reconèixer los fraus se trobaven en
ell. Y se ha trobat dos pessas de escot blanch,
apresas en casa de mestre Joan Llorens, sastre,
en jornada de 25 del corrent.
En aquest mateix die me ha ordenat sa senyoria
a mi, escrivà major del General, cusís y continuàs en lo present dietari una súplica presentada
en son consistori per part de Maurici Sala, menor, de la ciutat de Manrresa, ab relació al peu
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de aquella continuada dels magnífics assessors
ordinaris y advocat fiscal del General y present
casa de la Deputació, la qual és assí cusida, signada de número 9 y del thenor següent:
221v

«Molta il·lustre senyor.
Del consistori de vostra senyoria foren despedidas letras contra Maurici Sala, menor, de la ciutat de Manrresa, als 8 de febrer del corrent any
1628, presentades a dit Salas al 20 de dit mes y
any, en las quals se diu que per informació rebuda per los officials de dit consistori en la dita
ciutat a instàncias del procurador fiscal del General de Catalunya, consta haver fet torp dit
Maurici Sala a la líbera exacció dels drets de la
Generalitat y que en dit consistori és estat declarat que dit Sala à fet torp y que lo dany y injúria
à fet y causa se ha estimat y taxat en la quantitat
de mil lliuras moneda Barcelona, juntament ab
lo doble, que só dos mília lliures de dita moneda, salvada major o menor tatxació. Y se diu
mana a dit Sala que dins deu dies del die de la
presentació de ditas lletras en havant comptadors, done y pague e o donar y pagar fasse ab tot
effecte a dit General la dita quantitat de mil lliuras en satisfacció y esmena de tots danys y injúrias, altrament, passat dit temini se farà exeqüció contra la persona y béns de dit Sala per la
dita quantitat de mill lliuras, juntament ab lo
doble, com més llargament està contengut en
ditas lletras, a las quals impugnative tantum habetur relació. Y com dit Maurici Sala no haja fet
resistència vàlida a ningun official de vostra senyoria que anàs offici officiant ni inpedit la líbera exacció dels drets de la Generalitat, com se
affirma en ditas lletras, y axí no pogué tenir
lloch dit torp, y en quant se hagués declarat haver dit Sala fet torp per las differèncias y ricsa
que tingué ab Francisco Fargues, de dita ciutat
de Manrrsesa, emperò ditas differèncias y risca
no las hauria tingudas // 222r // ab dit Fargas
com a official de vostra senyoria ni anant dit
Fargas offici officiant ni per causa de la exacció
dels drets de dita Generalitat, sinó com a persona privada per pretensions y interessos particulars y privadas y per causa molt different de la
que·s diu en ditas lletras; y fou la causa de ditas
diferèncias y risca perquè dit Maurici Sala és altre dels arrendataris de vostra senyoria de las
Bollas foranas de Catalunya, com consta del
acte que se exhibeix ut inseratur si et quantus et
non alis y dit Fargas sens causa alguna sàltim
que legítima fos per sos intents y propis interessos, tentà y procurà fer moltas diligèncias perquè dit Sala fos tret del dit arrendament. Y tenint notícia del sobredit, lo dit Sala als 8 de
a. l’original d’aquest document apareix cusit intercalat entre
els folis 222v i 225r.
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agost 1686 donà quexas a dit Fargas y dit Fargas digué a dit Sala que lo ý pagarie, y oÿdas ditas paraulas, dits Sala y Fargues se desafiaren y
als 10 de dit mes y any a la nit se encontraren los
dos a solas y posaren mà a las armas de foc que
aportaven, se tiraren escopetadas, del que offereix dit Sala donar plena informació. Y havent
succehit, com succehí dita risca y differèncias
per la dita causa, evidentment que dit Sala no
tingué ditas differèncias y risca ab dit Fargas
com a official de vostra senyoria ni anant aquell
offici officiant ni per causa de la execució dels
drets de la Generalitat, sinó com a persona privada y per interessos y pretensions particulars y
privadas, y que així dit Sala no ha fet temps ni
inpedit la líbera expressió dels drets de la Generalitat, com se pretén. Per ço, dit Maurici Sala e
o son legítim procurador, qui exhibeix son poder ut inseratur, suplica que dita informació sie
rebuda y constant, com constarà de aquella del
sobredit y de la inocència de dit Salas, sie declarat no haver dit Sala fet //222v // torp ni impedit
la líbera exacció dels drets de dita Generalitat.
Ab esmena de tots danys, gastos y despesas omnio modo meliori. Y per quant los testimonis ministradors per dit Maurici Sala són de la ciutat
de Manrresa, suplica li sie concedida una declaració competent per fer venir dits testimonis
perquè disposen devant vostra senyoria lo que
sia fet a comissió en algun official o notari de
dita ciutat de Manrresa ab inserta de la present
suplicaicó per a què rebe dits testimonis; y que
la present sie comesa a algú dels mangífichs assessors de vostra senyoria, qui de comissions y
provissions opportunas degudament provehesca y justiadas parts ministre omni modoa meliori.
Y attès lo sobredit, sie sobreseguit en totas y
qualsevols excecucions fahedoras contra la persona y béns de dit Maurici Sala. Officio, et cetera. Altissimus, et cetera. Roig.
Oblata XXVI februarii MDCLXXXVII in consistorio. Et domini deputati intervenientibus dominis
auditoribus computorum comiserunt predicta
magnificis assessoribus Generalis Cathalonie qui
super suplicatis relationem in scriptis faciant
cum interventione magnifici auditori fiscalis. Josephus Sauleda, scriba major Generalis Cathalonia subrrogatus.
Vista la present suplicació y las rahons contengudas en ella; vista la commisió als infrascrits assessors. Attès y considerat que contra lo suplicant se ha declarat causa de torp y que
semblants causas són criminals, del qual crimen
se pretén ser inmune Maurici Sala, deu posar-se
als càrcers de la present casa per defensar-se, per
tant y altrament, los infrascrits assessors fan relaa. a continuació repetit modo.

ció a vostra senyoria que per justificar-se dit Sala
contra la declaració del dit torp, deu posar-se
pres en dits càrcers y // 225r // des de allí se li
ohiran las defensas que offereix donar en execució del torp, y si fa constar lo que narra en la suplicació, se farà lo que serà de justícia, altrament, podrà vostra senyoria passar havant la
execució del torp contra la persona y béns de dit
Maurici Sala, com està declarat. De Sayol, assessor. Rechs y Gallart, assessor subrrogatus. Don Petrus de Potau, fisci advocatus.»

Dissapte, al primer de mars de
MDCLXXXVII.
En aquest die, constituït personalment en lo
consistori de sa senyoria lo doctor en medecina
Palladí Juncar, ha fet relació mitjensant jurament de com la malaltia de Joseph de Olzina y
Riusech, regent lo llibre de Manifest de la Bolla
de la present ciutat, de la qual ja té fet altres relacions, à continuat y continua de manera que li
impedeix la servitut de son offici. En aquest mateix die ha faltat en lo consistori de sa senyoria
lo molt il·lustre senyor deputat militar per causa
de sa indisposició.
225v

Dimars, a IIII. En aquest die, constituhit personalment en lo consistori de sas senyorias lo doctor en medicina Joseph Pomada, ha fet relació
mitjensant jurament com la malaltia de Joan Argila, escrivà major y secretari del General de Catalunya, de què té fet altres relacions, ha continuat y continua lo die present de tal manera que
li impedeix lo exercici y servey de son offici. En
aquest mateix die és vingut en lo consistori de
sa senyoria lo doctor Francisco Sentís, servint lo
offici de procurador fiscal de la visita que de
present se està fent en la present casa de la Diputació, ab un recado del molt il·lustre concistori dels senyors visitadors contenint que dit
molt il·lustre consistori necessitave de alguns llibres per afers de la visita. A què respongué sa senyoria, parlant lo molt il·lustre senyor deputat
eclesiàstich, que essent passat lo temps de la offensa apareixie no tenir lloch la petició per ocasió de ser menester los llibres se demanavan per
la defensa del querelats en dita visita, y per altre
part, se havia entès que de aquells se intentave
tràurer algunas certificatòrias per medi del escrivà major de dita visita, y que era matèria may
estilada y en prejudici considerable del escrivà
major del General.
Poch aprés, és estat tornat lo dit procurador fiscal de la visita ab altre recado dient que los llibres demanaven eran menester per affers de la
visita y que si en eix ínterim se demanavan algunas certificatòrias, que no se trauran que primer
no se participe al molt il·lustre concistori //226 y
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227r // dels senyors deputats per a què per medi
de conferència o altrament se allaren las difficultats proposadas.

Dissapte, a VIII. En aquest die, constituhit personalment en lo consistori de sa senyoria lo
doctor en medicina Jacinto Andreu, ha fet relació mitjensant jurament con la malaltia de Joseph Blanch, altre dels verguers del concistori
de sa senyoria, del que té fetas altres relacions,
ha continuat y continua lo die present de tal
manera que li impedeix lo exercici y servey de
dit offici.
Dilluns, a X<X>. En aquest (dia) ha fet relació lo
síndich del General com // 226 y 227v // conferit
ab lo molt il·lustre senyor canceller a effecte de
instar la declaració de la contrafacció dels officials de la Capitania, li ha respost que procurarà
mirar lo procés de dita causa quant antes per a
poder declarar aquella.
Dimars, a XI. En aquest dia, constituhit personalment en lo consistori de sa senyoria lo doctor Joseph Bas, ha fet relació mitjençant jurament com la malaltia del doctor Gismundo
Boffill, ajudant tercer de la secretaria major, de
què ha fet altres relacions, ha durat y persevera
lo die present de manera que li inpedeix la contínua servitut de dit son offici.
Divendres, a XIIII. En aquest die me ha ordenat
sa senyoria a mi, escrivà major del General,
posàs en lo present dietari una relació del magnífich racional de la present casa acerca de
aquell censal penció quatre-cents vint sous pagador a 21 de juliol, que sortejaren los administradors del bassí dels pobres vergonyants de la
parroquial iglésia de Nostra Senyora del Pi, de
la present ciutat, en la extracció de censals feta
al primer de dezembre del any 1685, la qual a/
229 y 230v // és signada de llatra A.
Diumenge, a XVI. En aquest die ha tornat a servir lo offici de ajudant tercer de la Escribania
Major Emmanuel Teixidor.
Dilluns, a XVII. En aquest die és vingut en lo consistori de sa senyoria lo molt il·lustre senyor deputat militar, que antes estava desganat. En
aquest mateix die, constituhit personalment en
lo consistori de sa senyoria lo doctor em medicina Joseph Bas, mitjençant jurament ha fet relació
de com Jaume Nadal, que·s troba pres y detingut
en los càrçers de la present casa, ha trobat que lo
dit Nadal pateix una atxaque de un crudor de
orina que necessita precissament de medicinara. a continuació una relació transcrita a l’Apèndix 5, pàg.
1754.
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se y curar-se, lo que ab dificultat porà executar-se
estant en los càrçers de la present casa.
229 y
230v

Ítem, dos canas, quatre palms, tafetà a la cordellada negre tramat de alducà apresas en casa del
dit Plana.

Disapte, a XXII. En aquest die, constituhits
personalment en lo consistori de sa senyoria los
magnífics assessors ordinaris, procurador fiscal
del General y present casa de la Diputació, han
fet relació del estat de las causas vertents devant
de sa senyoria y son molt il·lustre consistori. En
aquest mateix die és baxat en la casa del General
de la present ciutat lo molt il·lustre senyor oÿdor ecclesiàstich a effecte de vèurer y regonèxer
los fraus se trobavan en lo aposento del<s> receptor dels fraus, y són estats trobats los fraus
baix excrits y següents:

Ítem, una cana tafetà entre doble negre de quatre palms, apresos en casa de dit Plana.
Ítem, coranta canas tafetà doble negre ab dos
trossos.
En aquest mateix die me ha ordenat sa senyoria
a mi, // 231v // escrivà major del General, cusís
en lo present dietari una relació del magnífich
racional del General y present casa de la Deputació aserca de aquell censal penció cent coranta
sous, pa(ga)dor als tretse de nohembre, que
sortejà lo reverend doctor de Nostra Senyora
del Bellem, de la present ciutat, en la extracció
de censals que al primer de decembre 1685
fonch feta per los antecessors de sa senyoria, la
qual relació és assí cusida, signada de lletra A.a

Primo, dos càrregas vidre obrat de Francesc
Borrell, Jaume Vilar, Francisco Castellar y Joseph Martorell, vidriers de la vila de Mataró.
Ítem, tres canes tela matalassos de Pere Franques, mariner.
240r

Ítem, duas canas y quatre palms cotonina a casa
Jaume Matas, candeler de la vila de Mataró.
Ítem, una cana, tres palms, ab altre escapuló de
cotonina, del dit.
Ítem, tres flassadas de Mallorca blancas, presas en
casa Joan Bori, negociant, de la vila de Mataró.
231r

Dimars, al primer de abril
MDCLXXXVII.

Ítem, vint-i-sis cortans de oli ab dos bots, apresos de Llorens Cortada, traginer de la vila de
Olesa de Montserrat.

Dijous, a III. En aquest die me ha ordenat sa senyoria a mi, escrivà major del General, cusís en
lo present dietari un acte que han rebut del
magnífic deputat local de la ciutat de Manrresa
ab lo qual consta ésser estadas publicadas en la
dita ciutat las ordinacions per la bona administració del General y Bollas fetas lo present y corrent trienni, lo qual acte és assí cusit, signat de
lletra C.

Ítem, una cana, sinch palms, estamenya encarnada, apresa en casa de Joseph Carbonell, botiguer de telas de la vila de Mataró.
Ítem, vint canas, dos palms, bayeta de vuytena
blanca, apresa en casa de dit Carbonell.
Ítem, set palms bayeta divuytena negra, apresa
en casa de dit Carbonell.

Dilluns, a XXI. En aquest die per medi del síndich del General ha enviat sa senyoria al excel·lentíssim senyor lloctinent de sa magestat,
que Déu guarde, en lo present Principat las proposicions de subgectes per als llochs vacants de
deputats y oÿdors y officis de la present casa fins
lo die present, los memorials de las quals són
assí cusits, signats de lletras A y B.

240r

Ítem, set canas, dos palms, bayeta divuytena
blanca, tenyida vuy en nergre, apresa en casa del
dit Carbonell.
Ítem, vint-y-una cana, un palms, tafetà doble y
a dos caps y en una meteixa pessa y en un mateix
nombre, ço és, a dos caps una cana, set palms, y
las restants 19 canas, dos palms y mitg, a un cap
negre, apresas en casa de Fèlix Plana, botiguer
de Mataró.
Ítem, vuyt canas, quatre palms, tafetà entre doble negre de tres palms, apresas en casa de dit
Plana.
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Dilluns, a VII. En aquest die me ha ordenat sa
senyoria a mi, escrivà major del General, cusís y
continuàs en lo present dietari una real carta de
sa magestat, Déu lo guarde, dada en Madrit, als
vint-y-hu de mars proppassat, la qual és assí cussida, signada de lletra D y del thenor següent:
«Elb rey.
Diputados. He visto con particular atención todos los memoriales y papeles que en vuestro noma. a continuació una relació, dos memorials y un acte transcrits a l’Apèndix 5, pàgs. 1754-1757.
b. l’original d’aquest document apareix cusit intercalat entre
els folis 240v i 242r del dietari.

bre se me han dado suplicándome fuesse servido
declarar extrajudicialmente la contrafacción en
que pretendéis á incurrido don Manuel de Lupián, portanvezes de mi general governador en
esse Principado, en ver contrario que hizo con don
Carlos Ros y Ortafà, habitante de Perpiñán, y
assí mismo, lo que me representáis en carta de 28
de diciembre del año passado y memorial que con
ella embiasteis con el motivo de haver deliberado
el brasso militar oponerse a vuestra instacia pretendiendo que dicha contrafacción se decidiesse
en esse Principado y por la Real Audiencia. Y haviendo considerado la materia con el cuidado que
requiere su inportancia, no he halladoa // 243 y
244r // motivo para innovar en lo resuelto sobre
este negocio en despatxo de 31 de octubre del año
passado dirigido al marqués de Leganés, mi lugarteniente y capitán general, y assí entenderéis
dél lo que entonces me pareció conveniente ordenarle y ahora le advierto aserca desta resolución,
pudiendo solamente aseguraros en ésta el dezeo
que siempre hallaréis en mi real clemencia de favoreceros y que se os guarden vuestras constituciones y prerrogativas como lo merecen tan fieles
vassallos. Dattus en Madrid, a XXI de março
MDCLXXXVII.
Yo, el rey.
Vidit don Joannes Baptista Pastor, regens. Vidit
Comes et Torro. Vidit don Josephus Rull, regens.
Vidit Marchio. Don Josephus de Haro el Lara, secretarius.»

En aquest mateix die, constituhit personalment
en lo consistori de sa senyoria lo reverend Pau
Torras, prevere beneficiat de la Seu de la iglésia
parroquial de Sant Pere de las Puellas, de la present ciutat, com a procurador de la reverend
abadessa y monestir de Sant Pere de las Puellas,
com de sa procura consta ab acte rebut en poder de Bonaventura Torres, notari de Barcelona, en jornada de dos de mars proppassat del
present y corrent any 1687, certificatòria de la
qual és assí cusida, signada de número 4, en dit
nom ha jurat com havent fetas las degudas diligèncias de dita abadessa y convent en sercar
los actes de la original creació de aquell censal
de preu sexanta-sinch lliuras y penció coranta
sous, sis diners y malla, que rebie sobre lo General en lo mes de desembre, en lo qual censal
sortejà en la extracció de censals per los antecessors de sa senyoria feta en jornada de sis de abril
1672, no ha pogut trobar aquells.
En aquest mateix die, constituhit personalment
en lo consistori de sa senyoria Melchior Teixidor y Ferrer, ciutadà honrat de Barcelona, obtenint lo offici de guarda del palau real de la present ciutat, ha renunsiat lo dit offici en mà y
poder de sa senyoria y a favor del magnífic doctor Domingo Aguirre, per ésser altre dels officis
antichs del General que poden alienar-se. E sa
senyoria à acceptada la ditaa // 250r // renunciació si y en quant per capítols y actes de Cort li és
lícit y permès. Essent presents per testimonis
Francisco Paÿssa y Joseph Pelegrí, verguers de
dit consistori.

Dimars, a VIII. En aquest die me ha ordenat sa
senyoria a mi, escrivà major del General, cusís
en lo present dietari tres relacions del magnífic
racional del General y present casa de la Deputació: la una asserca de aquell censal de penció
dos-cents setanta-dos sous y tres diners, pagador al nou de juliol, que sortejaren los obrers
menors de la Seu de la present ciutat de Barcelona en la extracció de censals per los antecessors de sa senyoria feta al primer de desembre
1685, la qual és siganda de número 1; la altre
aserca de aquells dos censals, so és, lo un de
penció sinch-cents sous, pagador als 24 de abril,
y lo altre de penció vint-y-sinch sous, pagadors
als 31 de juliol, que sortejà Joan Ferrer de Gualbes, // 243 y 244v // feta en la dita jornada del primer de deçembre 1685, la qual és signada de
número 2; y la altre aserca de aquell censal pagador als 13 de nohembre que sortejà lo reverend abat y convent del monestir de Nostra Senyora de Montserrat en la dita extracció de
censals del primer de decembre 1685, la qual és
siganda de número 3.

Dimecres, a VIIIIo. En aquest die, constituhit
personalment en lo consistori de sa senyoria lo
reverend Antoni Pujol, prevere, en la Seu de la
present ciutat beneficiat, altre dels administradors de la dita insigne capella y col·legi de
Sant Sever, com apar de sa procura en poder
de Bonaventura Torres, notari públic de la present ciutat, a 8 del present mes de abril 1687,
que és assí cusida, siganda de lletra A, ha jurat
com havent fetas las degudas diligèncias en sercar los actes de la original creació de aquell
censal de preu cent lliuras y penció sexanta-dos
sous y sis, que tots anys rebian dits administradors sobre lo General a 8 de octubre; y de las
originals creacions de hont devallan aquellas
dos parts del censal, una de preu dos-centas
sinquanta lliuras y penció dos-cents sous, que
rebian al primer de octubre, y lo altre de preu
sinch-centas lliuras y penció quatre-cents sous,
que també rebian al primer de octubre, en los
quals censals sortejaren en la extracció de censals feta per los antecessors de sa senyoria al

a. a continuació una relació transcrita a l’Apèndix 5, pàg.
1757.

a. a continuació dues relacions y dos certificats transcrits a
l’Apèndix 5, págs. 1757-1759.

889

[ 1687 ]

[ 1687 ]

primer de dezemembre 1685, no han pogut
trobar aquells.
Dijous, a X. En aquest die, constituhit personalment en lo consistori // 250v // de sa senyoria lo
reverend doctor Joan Vallès, prevere, beneficiat
en la Seu de la present ciutat, com a síndich y
procurador del molt il·lustre capítol de la Seu
de la present ciutat, com apar de sa procura ab
acte rebut en poder de Macià Marçal, notari públic de Barcelona, als 9 del present y corrent
mes de abril, que és assí cusit, signat de lletra B,
ha jurat en la forma acostumada com havent fetas las degudas diligèncias en sercar los actes de
censals, una de preu noranta-sis lliuras y penció
sexanta sous, altre de preu setanta-sinch lliuras y
penció sexanta sous, que quiscun any rebia dit
Capítol en jornada de 19 de maig y del primer
de octubre, en los quals censals sortejà dit capítol en la extracció de censals feta per los antecessors de sa senyoria en jornada del primer de
decembre 1685, [no] ha pogut trobar aquells.
En aquest mateix die, constituhit personalment
en lo consistori de sa senyoria lo reverend doctor Onofre Grau, beneficiat de la Seu de la present ciutat, com a obtenint lo benefici sots invocació de sant Hipòlit, en la Seu de la present
ciutat fundat, ha jurat en la forma acostumada
com havent fetas las degudas diligèncias en sercar los actes de la original creació de hont devalla aquella part de censal de preu vuytanta-sinch
lliuras, sinch sous y quatre, y penció setantanou sous y quatre, quiscun any rebia sobre dit
General als diset de agost, no ha pogut trobar
aquells, en lo qual censal sortejà en la extracció
de censals per los antecessors de sa senyoria feta
al primer de decembra 1685a.
256r

Divendres, a XI. En aquest die, constituhit personalment en lo consistori de sa senyoria lo
doctor Pere Joan Nin com a procurador dels
administradors del bassí dels pobres vergonyants de la iglésia parroquial de Nostra Senyora del Pi, de la present ciutat, com de sa procura consta ab acte rebut en poder de Pere
Màrtir Llumell, notari públic de Barcelona, en
jornada de ahir, 10 del corrent, la qual és assí
cusida, signada de lletra E. En dit nom ha jurat
en mà y poder de sa senyoria com havent fet las
degudas diligèncias los dits sos principals en sercar los actes de la original creació de aquell censal preu quatre-centas vint lliuras que los dits
administradors sortejaren en la extracció de
censals per los antecessors de sa senyoria feta en
jornada del primer de decembre 1685, no ha
pogut trobar los dits actes.
a. a continuació cinc documents transcrits a l’Apèndix 5,
pàgs. 1760-1761.
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En aquest mateix die me ha ordenat sa senyoria a mi, escrivà major del General, cusís en lo
present dietari vuyt relacions del magnífic racional del General y present casa de la Deputació; la una acerca de aquell censal de penció
vuytanta sous, pagador al primer de setembre,
que sortejaren lo reverend rector y col·legi dels
frares predicadors de la ciutat de Solsona regulars en la extracció de censals per los antecessors de sa senyoria feta al primer de deçembre
1685, la qual és signada de número 1; la altra
acerca de altre censal de pensió sexanta-set
sous, sis, pagador als 31 de mars, que la reverend priora y convent de Junqueres, de la present ciutat, sortejaren en la dita extracció, la
qual és siganda de número 2; la altra acerca de
aquell censal de pensió tres-cents sous, pagador al primer de abril, que sortejaren los administradors de la missa quotidiana instituhida
per mossèn Ramon Camps, quòndam, prevere,
en la dita extracció del primer de decembre
1685, la qual és signada de número 3; la altre
// 256v // acerca de aquell censal de penció coranta sous, pagador als tres de octubre, que
sortejaren los reverend rector y comunitat de
Sant Just Pastor, de la present ciutat, en la dita
extracció de censals del primer de decembre
1685, la qual és signada de número 4; la altra
acerca de aquell censal de penció vint-y-vuyt
sous, un diner y malla, pagador a vint-y-set de
juliol, que sortejà lo administrador de la causa
pia fundada per lo quòndam Onofre Bret en la
dita extracció de censals del primer de desembre 1685, la qua és signda de número 5; la altre acerca de aquells dos censals, lo un de penció coranta-set sous, tres, pagador als vint-y-set
de febrer, y lo altre de penció sinquanta-dos
sous y onse, pagador als 4 de agost, que sortejaren los administradors del hospital dels pobres capellans de Sant Sever en la dita extracció
de censals del primer de decembre 1685, la
qual és signada de número 6; lo altre acerca de
aquell censal de penció noranta-tres sous y
nou, pagador als 9 janer, que sortejà lo reverend prior y convent del monestir de Sant
Gerònim, de la Vall d’Hebron, territori de
Barcelona, en dita extracció de censals del primer de decembre 1685, la qua és siganda de
número 7; y la altre acerca de aquell censal de
penció 200 sous, pagador al 4 de febrer, que
sortejà don Joan Amat Despalau en la dita extracció de censals del primer de decembre
1685, la qual és signada de número 8.
En aquest mateix die, constituhit personalment
en lo consistori de sa senyoria lo doctor en medicina Palladí Joncar, mitjensant jurament ha
fet relació de com la indisposició de Francisco
Oliver, sobrecullidor del General de la part de
Llevant, de la qual té feta altre relació, ha conti-

nuat y continua de manera que li impedeix la
servitut de dit son offici.a
277r

Dimars, a XV. En aquest die, constituhit personalment en lo consistori de sa senyoria lo reverend Joseph Ratera, prevere, com a procurador
dels administradors del bassí dels pobres vergonyants de la iglésia parroquial de Sant Pere de
las Puellas, de la present ciutat, com de sa procura consta ab acte rebut en poder de Gerònim
Guiu, notari públic de Barcelona, en jornada de
nou del present y corrent mes de abril, certificatòria de la qual és assí cusida, signada de lletra
A, en dit nom ha jurat en mà y poder de sa senyoria com havent fet los dits administradors las
degudas diligèncias en sercar los actes de la original creació de aquell censal de preu y proprietat 72 sous, en què sortejaren en la extracció de
censals per los antecessors de sa senyoria feta en
jornada del primer de desembre 1685, no han
pogut trobar los dits actes.

estos no havem vist evidéns senyals per lo qual
pugam afirmar ab certitut que realment los pateix, sinó sols de sa relació. Y en tot cas, serian
tals que podrian mitigar-se o aliviar-se en lo
puesto en què·s troba administràn-li los remeis
conveniéns. Axí ab jurament ho affirman. En
Barcelona, als 15 de abril de 1687.
Doctor Onofre Monsalvo. Doctor Agustí Fatjó.»
278 y
279r

E més, ha jurat com a procurador de la causa pia
instituïda y fundada per Bernat Tries y Roig,
com de sa procura consta //277v // ab acte rebut
en poder de dit Gerònim Guiu als 18 de febrer
proppassat, la qual és assí cussida, siganda de
lletra B, com havent fet las degudas diligèncias
en sercar los actes de la original creació de
aquell censal de preu y propietat 170 lliures, 8
sous, 7, en què sortejaren los dits administradors en la dita extracció de censals per los antecessors de sa senyoria feta dit die del primer de
decembre 1685, no han pogut trobar los dits
actes.
En aquest mateix die, constituhits personalment en lo consistori de sa senyoria lo doctor en
medicina Onofre Monsalvo y Agustí Fatjó, han
fet relació mitjensant jurament en la forma següent:
«Losb doctors en medicina baix firmats, de orde
del molt il·lustre consistori dels senyors deputats y oÿdors del present principat de Catalunya,
havem vist la persona de Jaume Nadal, detingut
en las càrcers de la present casa de la Deputació,
ha effecte de averiguar o judicar si pateix algunas malaltias per las quals tinga imminent perill
de la vida, o si per curar aquellas necessita de ésser possat en altre puesto de major comoditats.
Y la relació que podem fer segons nostra perícia
y art, és que no havem observat en ell febre ni
altra malaltia grave; y si bé ell refereix patir alguns axaques, com de la urina, y dolors, però
a. a continuació 7 documents transcrits a l’Apèndix 5, pàgs.
1762-1766.
b. l’original d’aquest document apareix cusit intercalat entre
els folis 256v i 277r del dietari.
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En aquest mateix die, constituhit personalment
en lo consistori de sa senyoria Miquel Martí,
apotecari de Palaforgell, com a procurador dels
administradors de la causa pia de Damià Andreu, canonge penitencier de la ciutat de Gerona, com de la procura consta ab acte rebut en
poder de Francesc Vergonyós, notari públic de
Palafurgell, bisbat de Gerona, en jornada de 29
de janer proppassat de 1687, laa qual és assí cusida, signada de lletra D, en dit nom ha jurat en
mà y poder de sa senyoria com havent fetas las
degudas diligèncias en sercar los actes de las originals creacions de hont devallan aquellas dos
parts de censal, una de penció 3 lliures, 18 sous,
que al mes de abril cobravan de dit General, que
fonch extreta en la extracció de censals feta a 20
de nohembre 1679, y altre de penció tretse sous
y malla, que dit General feye en lo mes de decembre, que fonch extret a 15 de maig 1681,
no han pogut trobar los dits actes los dits assessors.
Dijous, a XVII. En aquest die me ha ordenat sa
senyoria a las quatre horas de la tarda a mi, escrivà major del General, continuàs en lo present
dietari una relació en son consistori feta per lo
magnífic doctor Joseph Orlau, com a subrrogat
en lo offici de síndich del General, contenint
que Bonaventura Juber, altre dels // 278 y 279v //
verguers de la Reial Audiència, als dos quarts de
las dotse horas antes del mitxdie lo havie havisat
de part del senyor regent la Real Cancelleria per
a què anàs a informar en la causa de la contrafacció que lo General insta lo reparo de un contracte fet entre lo espectable don Emanuel de
Llupià, portantveus de general governador de
Catalunya, y don Carlos Ros y de Ortafà contra
dona Mariàngela Alemany y don Joseph Alemany, mare y fill.
Divendres, a XVIII. En aquest die me ha ordenat
sa senyoria a mi, escrivà major del General, cusís
en lo present dietari dos relacions del magnífic
racional del General y present casa de la Diputació; la una acerca de aquells tres censals, lo un
de pensió 60 sous, pagador al primer de octubre, y lo altre de penció també de 60 sous, paa. la ... D interlineat al marge esquerre.
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gador als 19 de mars, que sortejà lo il·lustre capítol de la Seu de Barcelona en diffarents noms
en la extracció de censals per los antecessors de
sa senyoria feta en jornada del primer de desembre 1685. La qual és assí cusida, signada de número 1; y la altre, acerca de aquell censal de
penció 1.000 sous, pagadors als 31 de juliol,
que sortejaren la reverend priora y convent de
monjas carmelitas calsadas de la ciutat de Vich
en la dita extracció de censals del primer de decembre 1685, lo qual, axí mateix, és assí cusida,
signada de número 2.
Dissapte, a XVIIIIo. En aquest die per quant Bonaventura Jubert, altre delsa // 291r // verguers
de la Real Audiència, és vingut en la present
casa y ha entregat a Jacinto Morató, altre dels
verguers del consistori de sa senyoria, un paper
o íntima dirigit al molt il·lustre consistori per a
què entregàs aquella als molt il·lustre senyors
deputats. Y lo dit Morató sens més ni més à entrat lo dit paper y à fet relació a dit Jubert de haver entregat aquell a dits molt il·lustres senyors
deputats, essent axí que sols lo havie posat en
mà del molt il·lustre senyor oÿdor eclesiàstic;
han manat a Joseph Pelegrí, altre verguer del
consistori de sa senyoria a càrrech de qui corren
las càrcers y custòdia dels presos de la present
casa, tingés pres y capturar en dits càrcers a Jacinto Morató fins altre orde de sa senyoria. En
aquest mateix die, obtinguda primer hora per
medi del síndich del General, són anatas ab embaxada de part del molt il·lustre consistori de
sas senyorias al excel·lentíssim senyor lloctinent
y capità general de sa magestat, que Déu guarde, en lo present Principat los senyors don Pedro de Planella y lo magnífic Onorat de Riu y
Navarro, en quiscun dret doctor, ciutedà honrat de Barcelona, y després de explicat de paraula, an entregat a sa excel·lència lo paper, còpia
del qual és assí cusida, signada de número 3 y
del thenor següent:
«Excel·lentíssimb senyor.

que la dita contrafacció se declaràs per los ministres de la Real Audiència. Y com al consistori
se li offeriren y se li offerescan nous motius per a
posar-se sobre dit fet altre vegada als reals peus
de sa magestat, així ho ordenà a son agent ab la
sola notícia que se publicà per Barcelona que sa
magestat se havia servit comètrer dita declaració
a esta Real Audiència. Y a més, que dit agent estava disputant la execució de dit orde, lo que
vuy en die sens dubte estarà effectuant. Y lo
consistori continua en suplicar a sa magestat
que se servesca manar donar providència extrajudicial a la dita contrafacció, la qual judica lo
consistori ser-li molt perjudicial per lliurar-se-li
ab ella la llibertat que té en la elecció dels medis
per lo de las contrafaccions, y lo més sensible és
per denegar-se-li lo consuelo de acudir als reals
peus per lo reparo de contrafaccions que són
contra la pública utilitat y bona administració
de justícia del Principat, per lo que se veu precisat de valer-se de tots aquells medis possibles y
que las constitucions de Catalunya li permeten
que pugan conduhir per merèxer de sa magestat
lo consuelo que se necessita.
En dit intermedi, de part del noble regent la
Real Cancellaria per medi de altre dels verguers
de la Reial Audiència, se digué al síndich de la
present casa que informés sobre la causa de dubte se aporta contra lo síndich de general governador de Catalunya, per lo que dit consistori,
fent a vostra excel·lència // 292r // humil representació, suplicant sie servit vostra excel·lència
advertir al dit noble regent la Real Cancelleria
que vuy pendeix encara consulta a sa magestat
sobre dit fet y que, pendent aquella, no·s deu ignorar cosa alguna.
E tornats que són estat los dits senyors embaxadors, han fet relació en lo consistori de sa senyoria que sa excel·lència havie fet de resposta que
mirarie lo dit paper de embaxada y lo decret de
sa magestat y obrarie per sa part lo possible en
orde al què se li demanave per part del molt
il·lustre consistori.

Lo consistori dels deputats y oÿdors de comptes
del General de Catalunya diu que rebé un real
despatx de sa magestat, Déu lo guarde, de 21
de mars proppassat en què sa magestat se serveix explicar la real voluntat en orde a la contrafacció sobre que extrajudicialment havia acudit
a sos reals peus, refferint-se al què // 291v // entrendria de vostra excel·lència, essent axí que
vostra excel·lència se ha servit fer entèndrer al
consistori que la voluntat de sa magestat era

En aquest mateix die per orde de sa senyoria se
és conferit lo síndich del General ab lo senyor
regent la Reial Cancelleria a effecte de entregarli, com de fet li ha entregat, la còpia del dit paper que se fa menció en la present jornada, enviat per medi de embaxada a sa excel·lència per
participar-li com lo dit paper era estat entregat a
sa excel·lència. Y dit senyor regent prengué dit
paper y respongué que estave bé.

a. a continuació dos relacions transcrites a l’Apèndix 5, pàgs.
1766-1769.
b. l’original d’aquest document apareix cusit intercalat entre
els folis 278 i 279v i 291r del dietari.

Diumenge, a XX. En aquest die ha fet relació en
lo consistori de sa senyoria lo senyor don Pedro
Planella dient que sa excel·lència lo havia enviat
a sercar y li havia dit que en execució de la res-
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posta havia fet a la embaxada que per part dels
senyors deputats li era estada feta en jornada de
19 del corrent, havie vist, regonegut y consultat
lo decret real y que no podie arbitrar cosa en lo
que per part de la Deputació se li demanava.
292v

Dilluns a XXI. En aquest die me ha ordenat sa
senyoria a mi, escrivà major del General de Catalunya, cusís en lo present dietari sis relacions
del magnífic racional del General y present casa
de la Deputació. La una, acerca de aquell censal
penció 500 sous, pagador als set de agost, que
sortejà lo obtenint lo (deganat) de la Seu de
Barcelona en la extracció de censals per los antecessors de sa senyoria feta als primer de decembre 1685, la qual és signada de número 1.
La altre, acerca de aquell censal penció 400
sous, pagador als 16 de juliol, que sortejaren los
marmessors del testament de mossèn Joan
Riombau, quòndam, prevere, en dita extracció,
la qual és signada de número 2. La altre, aserca
de aquell censal pensió 62 sous, 6, pagadors als
22 de juliol, que en dita extracció sortejà la noble senyora dona Theresa Llobet y Oluja, viuda
de Onofre Llobet, burgès de Perpinyà, la qual
és signada de número 3. La altre, acerca de
aquell censal penció 409 sous, 1, pagador als 18
de maig, que en dita extracció sortejà dona
Gerònima Dusay, la qual és signada de número
4. La altre, acerca de aquell censal penció 200
sous, pagadoras al primer de abril, que en dita
extracció sortejà dona Theresa Calders Desbosch y Santvicens, la qual relació és signada de
número 5. La altre, acerca de aquells dos censals, lo un penció 42 sous, pagador al sinch de
maig, que en dita extracció sortejaren los reverends vicaris perpètuo y comunitat de Santa
Maria del Mar de la present ciutat, la qual relació és siganda de número 6.
Dimars, a XXII. En aquest die a les onse hores
antes del mitgdie ha feta // 309r // relació lo síndich del General con Bonaventura Jubert, altre
dels verguers de la Reial Audiència, ha avisat a
dit síndich per a informar per lo reparo de la
contrafacció que insta lo General entre lo espectable governador don Emanuel de Llupià y
dona Mariàngela y don Joseph de Alemany per
dilluns primervinent, que comptarem als 28 del
present y corrent mes de abril, per las nou horas
de la matinada en lo palàcio, juntas las tres salas.
En aquest mateix die me ha ordenat sa senyoria
a mi, escrivà major del General, cusís y continuàs en lo present dietari un vot dels magnífics
assessors, advocat fiscal del General y doctors
consulents aplicats acerca del que deu sa senyoria obrar en la ocasió present que·s troba ab dos
a. a continuació sis relacions transcrites a l’Apèndix 5, pàgs.
1769-1775.
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recados donats al síndich del General avisant-lo
ab lo un, de que informassen en la contrafacció
de la ferma de dubte interposada per lo espectable portantveus de general governador en la
Real Audiència contra lo dit síndich del General
y mare y fill de Alemany; y en lo altre, preffigintli die y hora y lloch per dita informació, lo qual
vot és assí cusit, sigant de número 7 y del thenor següent:
«Ena lo fet consultat per los molt il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes del General
de Catalunya als nobles y magnífics assessors,
advocat fiscal y consulents aplicats en orde al
què deuhen obrar en la ocasió se·ls offereix de
trobar-se ab dos recados donats al síndich del
General avisant-lo ab un, de que informassen en
la contrafacció de la firma de dubte interposada
per lo espectable portantveus de governador en
la Reial Audiència contra lo síndich del General
y mare y fill de Alemany; y en lo altre, prefigint
die y hora y lloch per dita informació. Vist y llargament conferidas las dificultats los dos assessors, advocat fiscal y consulents; attenent y considerant que dits molt il·lustres senyors deputats
en orde a dita contrafacció han suplicat a sa magestat, Déu lo guarde, que se servís extrajudicialment donar-li // 309v // la providència que se
ha suplicat, y no obstant que sa magestat se ha
servit pèndrer resolució de que dits molt il·lustres senyors deputats acudissen a la Reial Audiència, y considerant en esta part lo consistori
grans perjudicis a la casa en què decet reverendia
et humili subgestione tornat a suplicar a sa magestat sie servit ab novas y rellevants rahons que
se li han representat donar la providència a dita
contrafacció extrajudicialment, y que de acudir
lo síndich del General a informar a la Reial Audiència se podria prejudicar en la presentació
del medi extrajudicial, particularment havent
posat als reals peus de sa magestat.
Per so, són de vot y parer que los molt il·lustres
senyors deputats poden y dehuen posar altra vegada a la real consideració de sa magestat las rahons perquè han suspès y suspendran pèndrer
deliberació en informar o dexar de informar la
Reial Audiència sobre dita contrafacció fins que
sa magestat haja servit deliberar lo que serà de
son real servey, fent esta diligència del extrahordinari ab lo modo y forma a vostra senyoria ben
vist. Y en lo que respecte al remey que poden
intentar sas senyorias quant per la diligència del
extrahordinari no se suspenga la declaració de
dita contrafacció fins que sa magestat haja deliberat la nova representació, són de vot y parer
que miraran altra vegada ab major cuydado las
a. l’original d’aquest document apareix cusit intercalat entre
els folis 292v i 309r del dietari.
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difficultats que se són verstiladas en la junta y
certificar-se del que sentan ab major estudi, resoldran aconsellar a sa senyoria lo que Déu y sas
concièncias los dictara. Barcelona, y abril als 22
de 1687.
De Sayol, assessor. Valentia, consulens. De Farnes,
consulens. De Riu y Navarro, consulens. Rechs y
Gallart, assessor subrrogatus. Hieronimus de Ferrer, consulens. Doctor Felix Graells, consulens.
Bofarull, consulens. Don Pedro de Potau, advocatus fiscalis.»
310r

Dimecres, a XXIII. En aquest die se celebrà la
festa del gloriós màrtir sant Jordi, patró del
Principat, en la capella del clàustro de la present
casa ab sola música de segos que hi havie lo die
de ahir al tart. Y los molt il·lustres senyors deputats, acompanyats dels magnífics assessors, advocat fical y demés officials de la present casa,
anaren consistorialment ab verguers ab massas a
ohir missa en dita capella, exint del aposento de
dits assessors.
Dijous, a XXIIII. En aquest die des de la punta
del die fins a les dotze horas del mitxdie se celebraren misses de rèquiem en la capella de Sant
Jordi de la present casa per la(s) ànimas dels senyors deputats y officials deffunts.
Divendres, a XXV. En aquest die per medi dels
senyors Joseph Terré y Cudina, baró de Canyellas, y del doctor Onofre Monsalvo, ciutedà
honrat de Barcelona, obtinguda primer hora
per medi del díndich del General, à enviat sa senyoria una embaxada a sa excel·lència dient com
havent entés de don Pedro Planella per orde de
sa excel·lència com havent vist, reconegut y
consultat lo real decret de sa magestat, que Déu
guarde, tocant a la contrafacció del espectable
portantveus de general governador, havie aparegut que no podie donar al consistori lo consuelo que desitjava y se li havia // 310v // representat ab la embaxada lo ere estada donada en
jornada de 19 del corrent, que lo molt il·lustre
consistori havie resolt per posar-se als peus de sa
magestat per correu extrahordinari y ho havia
executat en jornada de 22 del corrent fent nova
representació sobre lo reparo de dita contrafacció, de què donave part a sa excel·lència. A què
ha respost que estava bé y no en era reprehensible que lo consistori se posàs als peus de sa magestat, y que se alegraria logràs lo consistori lo
que dessitjava, segons la relació feta per dits senyors embaxadors en consistori.
En aquest mateix die lo síndich del General ha
fet relació com per orde de sa senyoria era conferit ab lo molt il·lustre reverend senyor canceller a
effecte de representar-li com lo molt il·lustre
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concistori dels senyors deputats per medi de embaxada havien representat a sa excel·lència que
se eran posats als reals peus de sa magestat per
medi de un correu extrahordinari, per haver
aparegut a dit molt il·lustre consistori no havia
alcansat lo consuelo que desitjava en orde al reparo de la contrafacció insta lo General per causa
del contracte fet per lo espectable don Emanuel
de Llupià, portantveus de general governador
de Catalunya. Y que dit molt reverend senyor
canceller havia respost que no sabia què s’i havia
de fer. Y semblantment, que també poch aprés
se era conferit ab lo noble regent la Real Cancilleria per lo dit effecte y que havia fet de resposta
dit noble regent que estava bé.
Disapte, a XXVI. En aquest die ha faltat del consistori de sa senyoria lo molt //312 y 313r // il·lustre senyor deputat militar per causa de sa indisposició. En aquest mateix die me ha ordenat sa
senyoria a mi, escrivà major del General, cusís
en lo present dietari un real decret de sa
excel·lència per a què se pague al molt il·lustre
consistori dels senyors visitadors y a sos officials
la meytat del que se lliurà y tenen cobrat sa senyoria y sos officials per rahó de la festa del gloriós màrtir sant Jordi, patró del present Principat, que·s celebrà per al felís succéss del
rendiment de la plaça de Buda, en Ungria, com
en dit real decret més llargament apar, lo qual és
assí cusit, signat de número 1 y del thenor següent:
«Loa duc de Sanlúcar, marquès de Leganès y de
Morata, llochtinent y capità general.
Nobles y amats de la real magestat. Los deputats y oÿdors de comptes de la casa de la Deputació del General de Catalunya en Barcelona residints. Lo rey nostre senyorb, que Déu guarde,
és estat servit enviar-nos una real orde firmat de
sa real mà y despachat en deguda forma de la
Real Cancellaria del Supremo Consell de Aragó, que és del thenor següent: «El rey. Ilustre
marqués de Leganés, primo, gentil hombre de mi
cámara, mi lugarteniente y capitán general.
Haze recibido vuestra carta del primero deste en
que respondéis al informe que se hos pidió en diesyocho de deziembre del año passado sobre lo que
me suplicaron los visitadores de la Deputación y
Generalidad de esse Principado de que sea servido
mandar a los deputados den y libren al dicho concistorio de la visita y a los officiales la mitad que
tienen ya cobrado dichos deputados y demás officiales del General respectivamente por las propinas y demás gaxes de la fiesta de san Jorge que se
a. l’original d’aquest document apareix cusit intercalat entre
els folis 310v i 312 i 313r del dietari.
b. a continuació repetit nostre senyor.

ha de celebrar por el feliz successo //312 y 313v // de
haverse ganado la plassa de Buda, en Ungría,
assí como se les ha dado luminarias por la misma
demostración de regosijo en execución de lo que
mandé en despacho de veinte y tres de agosto mil
seiscientos ochenta y quatro. Y haviendo visto el
palpel que sobre esta pretensión os entregaron los
diputados y lo que acerca della al canceller en el
otro que me remitís, considerada la materia, á
parecido deziros que teniendo resuelto y mandado
en el orden citado de veynte y tres de agosto mil
seiscientos ochenta y quatro que a los visitadores
de la Generalidad de esse Principado se les dé luminarias, lutos o vestuarios siempre que se ofreciere hazer semejantes demonstraciones, dándolos a
ellos y a los officiales y a cada uno dellos la mitat
de lo que se reparte a los diputados y officiales de
la Deputación respectivamente conforme al grado de sus officios, he resuelto que en esta función
de la fiesta extrahordinaria de sant Jorge, y en las
que adelante se hizieran en la Deputación por algún regosijo, sea comprehendida la real orden
mencionada de veynte y tres de agosto de mil seiscientos ochenta y quatro, sin que se puedan pretender los visitadores en adelante semejantes gaxes por razón de dicha fiesta en las que de
ordinario hazen los diputados, y aunque fuese en
tiempo de la visita. Y en dita conformidad daréis
las órdenes necesarias para que se ejecute y cumpla, que assí es mi voluntad. Dattus en Madrid, a
veynte y uno de março mil seiscientos ochenta y siete. Yo, el rey. Vidit don Joannes Baptista Pastor,
regens. Vidit don Josephus Rull, regensa. //315r //
vidit Comes et Torro. Vidit Marchio de Villalba.
Don Josephus Haro et Lara, secretarius. Y perquè
los reals ordes de sa magestat han de ésser ab tot
effecte cumplits y executats, vos dihem y manam que encontient sens móra ni dilació alguna
poseu en execució lo prechalendat real orde de
sa magestat si y de la manera que en ell està contengut y expressat, per ser esta sa real voluntat y
nostra. Dattus en Barcelona, XXII de abril
MDCLXXXVII.

deputats del reyne de Aragó, la qual és signada
de lletra A.
Diumenge, a XXVII. En aquest die per medi del
síndich del General ha enviat sa senyoria al excel·lentíssim senyor lloctinent y capità general
de sa magestat, que Déu guarde, en lo present
Principat un paper de embaxada y un vot dels
magnífics assessors y advocat fiscal del General y
present casa de la Deputació y doctors consulents aplicats acerca la contrafacció del portantveus de // 315v // general governador, los quals
papers són assí cusits, signats de número 2 y 3 y
del thenor següent:
«Excel·lentíssima senyor.
Los deputats y oÿdors de comptes del General
del principat de Catalunya dihuen que ab dos
embaxadas han participat a vostra excel·lència la
nova representació que lo consistori havia fet a sa
magestat, Déu lo guarde, en orde a la contrafacció del espectable portantveus de general governador, y per a què vostra excel·lència tinga notícia més individual de las operacions del consistori
y justificació de aquellas, posan en mans de vostra
excel·lència las rahons que han tingut per acudir
als reals peus de sa magestat suplicant-li extrajudicialment sie servit donar providència a dita
contrafacció, no obstant la deliberació de sa magestat de que acudissen per a dit fet a la Real Audiència, per lo qual effecte se ha inprès un resum
del que fins assí se havia discorregut ab diffarents
al·legacions, lo qual, junt ab la nova representació, se ha dignat admètrer sa magestat y se persuadeixen que vostra excel·lència restarà satisfet
de son contengut. Y també posan en mans de
vostra excel·lència un vot de assessors, advocat
fiscal y consulents aplicats ab lo qual, inseguint lo
parer dels doctors dels més insignes de aquesta
centúria, y que la major part de ells per sas lletras
són estats y són venerats y han ocupats puestos de
primera magnitut en lo Consell Supremo de Aragó, Catalunya y altres, han aconsellat que no devian comparèxer en la Reial Audiència, juntas
las tres salas, per lo síndich a informar sobre dita contrafacció, y que tampoc, segons las circumstàncias, podien fer-ho en lo cas present, tot
lo que posan a la alta concideració de vostra excel·lència per a què reste noticiós de son procehiment en la conformitat de la primera y més especial obligació de sos càrrechs, esperant lograr de
la grandeza de vostra excel·lència tot consuelo.

El marquès de Leganès. Vidit Montserrat, canceller. Baltazar de Oriol et Marcer, junior.
In diversos locumtenentia, XVI, foleo CXXV.
Vuestra excelencia manda a los deputados y oydores de quentas de la casa de la Diputación del General de Cataluña que pongan en execución la
real orden de su magestad arriba expressada.»
En aquest mateix die me ha ordenat sa senyoria
a mi, escrivà major del General, cusís en lo present dietari una carta que ha rebut dels senyors

320r

a. a continuació una carta transcrita a l’Apèndix 5, pàg.
1775.

895

En lo fet consultat per los molt il·lustres senyors
deputats y oÿdors de comptes del General de
Catalunya acerca si, avisat lo síndich de la Genea. l’original d’aquest document apareix cusit intercalat entre
els folis 315v i 320r del dietari.
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ralitat dos vegades, havent-li assenyalat lloch,
die y hora per a informar a la Real Audiència,
juntas las tres salas, per la contrafacció que pretenen dits molt il·lustres senyors deputats contra
lo espectable portantveus de General governador de Catalunya per haver obtingut cessió de
accions contra mare y fill Alemany de Bellpuig,
restant la constitució 1, títol «Que no sia lícit
cessionar en personas més poderosas» y per la
cessió en orde a coses de què hi havia plet format
contra lo usatge y constitució 1, títol «De cosas
litigiosas», dehuen dits senyors deputats per son
síndich anar a informar las ditas tres salas.
Vista la constitució 1 y totas las demés, títol
«De observar contitucions». Vistos diferents
exemplars y, assenyaladament, un vot de 2 de
maig 1625 en lo qual, essent assessors los doctors Pere Pla y Joan Pere Fontanella, advocat
fiscal general Martí y consulents Jaume Càncer,
Jumas, Vinyola, Aymerich, Ximmenís, Arolas,
Llenes, Rubió, Jaume Mir. Vist altre vot en lo
qual foren consultats los doctors Sabater, Ripoll, Valencià, Bru y de Olzina, Grimosachs,
Ruffach, Costa, éssent assessors Soler y Joffreu,
advocat fiscal lo doctor Aleix Tristany. Vist altre
vot en jornada de 30 de octubre 1616 en lo
qual foren consultats los doctos Aylla, Gors,
Càncer, Ribera, Fontanella, Vinyas y Boix. Vista
una carta escrita per los molt il·lustres senyors
deputats al rey, noste senyor, Déu lo guarde, en
jornada de deu de juliol 1660 en la qual dits senyors deputats, no obstant la real carta de sa
magestat de 24 de janer de dit any ab la qual
mana escríurer a dit senyors deputats que vistas
y llegidas las rahons per lo concistori representadas sobre la baxa de la moneda y pagaments
de dèbits y depòsits, publicaca a 4 de agost //
320v // 1659, que havia aparegut a sa magestat
que prevahien las rahons y causas a favor y observança de dita pragmàtica y que no la hi havia
rellevants que obliguessin a innovar del resolt,
no obstant lo sobredit, los deputats se tornaren
a posar als reals peus de sa magestat donant-li
en primer lloch gràcias de ohir-los y després,
obligats de sos officis, tornaren ab nous medis y
rahons representar a sa magestat lo perjudici
que se feya a las constitucions ab dita pragmàtica, suplicant-lo manàs revèurer la matèria, y entre tant que se sobreseguís en dita pragmàtica.
Vistos altres vots referits en los sobrechalendats
y altres, y també diffarents cartas en què lo concistori en ocasions de contrafaccions una y moltas vegadas an suplicat a sa magestat fos servit a
representació de novas rahons manàs revèurer
fets de contrafaccions sobre los quals ja se havia
servit deliberar extrajudicialment.
Attenent y considerant que lo acostumat en la
present casa, inseguint las sobreditas constitu896

cions, és estat més freqüentat lo medi extrajudicial que lo judicial per lo reparo de contrafaccions, y que en cas que lo síndich no ha comparegut en la Real Audiència, segons ditas
constitucions y exemplars, no pot ser forsat a
comparèxer en ella y que, no obstant que en lo
any 1596 a ocasió de una contrafacció comesa
per lo magnífich regent Descamps, las tres salas
conclogueren que lo síndich del General podia
ser compel·lit a comparèixer en dita Real Audiència, però com dit exemplar tinga dos singularitats; la una, que dit magnífich regent Descamps fonch antecedentment requirit, lo que
no és estat lo espectable portantveus de general
governador, y la feta al excel·lentíssim senyor
lloctinent general, segons lo sentir de las tres salas, no obsta alguna cosa respecte dels altres
contra los quals se pretenen contrafacció; la altre singularitat que conté dit vot, és que a ocasió de aquell, //321r // en las Corts del any 1599
se restablí la constitució de la observança per lo
prejudici que aquella havia rebut en dita declaració; y axí, des de dit any 1599 en havant se
vehuen consecutivament los vots aconsellant als
molt il·lustres senyors deputat que no compareguessen en la Reial Audiència per son síndich, y
axí, és evident que en la casa de la Deputació se
ha entès que dit exemplar fos no seguit.
Attès y considerat que de dret comú y per la
constitució Poch valdria, títol «De observar
constitucions» y per la observança de la present
casa, los reys, nostres senyors, no se són designats que los molt il·lustres senyors deputats se
sien posats a sos reals peus una, dos y tres vegadas per un mateix fet, particularment amb notòrias raons y medis, y los molt il·lustres senyors
deputats presents per lo reparo extrajudicial de
la dita contrafacció hajan obrat en la meteixa
conformitat, y vuy en die no tingan encara notícias de nova deliberació de sa magestat sobre los
motius, novas y rellevants rahons que vostra senyoria li ha representat en orde a dita contrafacció, ans bé, que dita nova representació ja se és
effectuada y sa magestat se ha servit admètrer-la
y que del que devia obrar sa senyoria en orde a
comparèixer per son síndich a informar en la
Reial Audiència per extraordinari havia participat vostra senyoria lo reparo que se li offerí a sa
magestat, y que axí, de anar a informar lo síndich, se contravenia al modo de procehir extrajudicial y també de haver-o participat a sa magestat en un cas que pretenen los molt il·lustres
senyors deputats ser-los permès per constitucions y observança, per exclòurer los demés casos que podria dilatar la execució de la justícia.
Per ço, són de vot y parer que vostra senyoria no
pot ni deu per son síndich comparèixer en la dita
Reial Audiència en ditas contrafacció ni per a in-

formar, sinó que pot y // 321v // deu suspèndrer
lo deliberar lo fahedor fins que tinga resposta de
sa magestat, sinó que pot y deu vostra excel·lència representar al excel·lentíssim senyor llochtinent per medi de embaxada las diligèncias que
vostra senyoria està obrant, suplicant-ho extrajudicialment mane donar los ordes convenients
a fí que no se li frusten a vostra senyoria las diligèncias extrajudicials per lo reparo de las contrafaccions en la conformitat que vostra senyoria
té acostumat. Y axí ho senten, salvo semper. En
Barcelona, als 26 de abril 1687.
De Sayol, assessor. Valencia, consulens. De Farnes, consulens. De Riu y Navarro, consulens.
Rechs et Gallart, assessor subrrogatus. Hieronymus de Ferrer, consulens. Graells, consulens. Marianus Boffarull, consulens. Don Pedro de Potau,
advocatus fiscalis.»
Y tornat lo dit síndich en lo consistori de sa senyoria ha fet relació que sa excel·lència havia acceptat los dits papers y havie fet de resposta que
per una fluxió que li havia sobrevingut en la
cara, no porie vèurer-los de tres o quatre dies. E
així mateix, ha fet relació lo dit síndich de com
havent per orde de sa senyoria entregat còpia al
senyor regent dels sobredits papers, havia presos y acceptat aquells lo dit senyors regent, y
que no havia tornat resposta alguna.
Dilluns, a XXVIII. En aquest die, constituhit personalment en lo consistori de sa senyoria lo reverend doctor Miquel Nuix, prevere, com a
procurador del reverend rector y comunitat de
la vila de Cervera y dels priors de la Confraria de
Sant Nicholau, insti-a //328r // tuhida y fundada
en dita iglésia parrochial de la vila de Cervera, y
en dit nom, administradors de la missa quotidiana instituhida y fundada per lo il·lustre y reverend Pere Tarroja, quòndam, prebere y canonge de la Santa Igléisa de Barcelona, com de
sa procura consta ab acte rebut en poder de
Joan Montaner, notari y burgès de la vila de
Cervera, als 24 del present y corrent mes de
abril, la qual és assí cusida, siganda de número
4, en dit nom ha jurat en mà y poder de sa senyoria com havent fetas las degudas diligencias
lo dit rector y comunitat en sercar los actes de la
original creació de aquell censal preu 1.293 lliures, 14 sous, 8, y de ànnua pensió 40 lliures, 8
sous, 7, en què sortejaren en la extracció de
censals per los antecessors de sa senyoria feta en
jornada de 31 de juliol proppassat del present y
corrent any 1687, no han pogut trobar los dits
actes.

a. a continuació una procura i dues relacions transcrites a
l’Apèndix 5, pàgs. 1775-1778.
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En aquest mateix die me ha ordenat sa senyoria a
mi, escrivà major del General, cusís en lo present
dietari quatre relacions dels magnífic racional de
la present casa; la una acerca de aquell censal
penció 105 lliures, pagador al primer de juny,
que sortejà lo reverend prior y convent de Santa
Anna en la extracció de censals per los antecessors de sa senyoria feta en jornada del primer de
decembre 1685, la qual és signada de número 5;
la altra acerca de aquell censal de penció 1.000
sous, pagador a 17 de octubre, que sortejaren los
administrados de la pia causa anomenada Escolania, fundada per lo doctor Bernat Berengueri,
en la extracció de censals del primer de decembre
1685, la qual és signada de número 6; la altre
acerca de aquell censal penció 130 sous, 8 diners
1/2 , pagador al primer de juny, que sortejaren
los venerables rector y comunitat de la iglésia //
328v // parrochial de Nostra Senyora del Pi, de la
present ciutat, en la dita extracció de censals del
primer de decembre 1685, la qual és signada de
número 7; la altre acerca de aquell censal penció
300 sous, pagadors al primer de nohembre, que
sortejaren la reverend correctora y convent de las
monjas mínimas en la dita extracció de censals
del primer de decembre 1685, la qual és signada
de número 8.
Dimars, a XXVIIIo. En aquest die me ha ordenat sa
senyoria a mi, escrivà major del General, cusís en
lo present dietari una requesta presentada al doctor Joan Vallès, com a síndich del il·lustre Capítol de la present ciutat, lo acte de la qual és assí
cusit, signat de lletra A y del thenor següent:
«Noverinta Universi quod anno a Nativitate
Domini millesimo sexcentesimo octuagesimo septimo, die vero martis vigesima nona mensis aprillis eiusdem anni intitulata, presente et ad hec
vocato atque requisito Josepho Sauleda, secretario
et scriba majore Generalis Cathalonie subrrogatus, et presentibus etiam Hiacintho Morato et Josepho Pelegri, virgariis suarum dominationem,
pro testibus ad ista vocatis specialiter et assumptis, magnificus Josephus Costa, utriusque juris
doctor, fisci procurator Generalis Cathalonie,
constitutus personaliter coram et ante presentiam
doctoris Joannis Valles, uti sindici admodum
illustris Capituli Sedis presentis civitatis Barchinone, personaliter reperti in Scribania Majorei
domus Deputationis presentis civitatis Barchinone, qui dicto nomine eidem obtubit et presentavit
et seu per me, dictum scribam majorem obtulere
et presentare publice petiit et requissivit quandam in scriptis papiri requisitionisb // 339r // scea. l’original d’aquest document apareix cusit intercalat entre
els folis 328v i 339r del dietari.
b. a continuació dues relacions i una requesta transcrites a
l’Apèndix 5, pàgs. 1778-1781.
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dulam thenoris sequentis: «Molt bé sap e ignorar
no pot vostra mercè, senyor doctor Joan Vallès,
com a síndich del molt il·lustre Capítol de la
Seu», et cetera. Inseratur copia, cuius eidem tradidit et liberavit quam accepit et penes se retinuit. Quequidem papiri requisitionis scedula, sic
ut predictur, oblata et presentata illico dictus
doctor Joannes Valles verbo respondendo dixit:
«quod retinebat sibi terminum juris ad respondendum», de quibus ita per actis, dictis et secutis
illico dictus doctor Josephus Costa dicto nomine
petiit et requisivit fieri et tradi, unum et plura,
plublicam seu publica consimilia instrumenta
per me, dictum infrascriptum scribanum majorem. Qua fuerunt acta Barchinone sub anno,
die, mense et loco predictus, presente me, dicto
scriba majore, et presentibus etiam testibus predictis ad premissa vocatis specialiter et assumptis
pro ut superius continetur.»

En aquest mateix die és baxat en la casa del General de la present ciutat lo molt il·lustre senyor
oÿdor ecclesiàstich a effecte de vèurer y reconèixer los fraus se trobavan en lo aposento del receptor dels fraus. Y són estats trobats los fraus
baix scrits y següents:

Dimecres, a XXX. En aquest die los nobles y
magnífics assessors y advocat fiscal y procurador
fiscal han fet relació de las causas verténs en lo
consistori de sa senyoria. En aquest mateix die
me ha ordenat sa senyoria a mi, escrivà major
del General, cusís en lo present dietari quatre
relacions del magnífic racional de la present casa
de la Deputació; la una acerca de aquell censal
penció 60 sous, pagador al 19 de juliol, que sortejaren los administradors de la causa pia fundada per Berenguer Riba en la extracció de censals
per los antecessors de sa senyoria feta en jornada
del primer de decembre 1683, la qual és signada de número (1); la altre acerca de aquell censal penció 153 sous, 11, pagador al primer de
juny, que sortejaren lo venerable vicari perpètuo y comunitat de Santa Maria del Mar, ab què
sols los tocan las pencions de dit censals y lo
preu als hereus y successors de Margarida de
Gualbes Elizabeta // 339v // Corbera, de mossèn
Francecs de Gualbes y Gerònima, en virtut de
pacte en la venda té feta a carta de gràcia expressada que en cas de lluició, lo preu de dit censal
se havia de girar als dits Corberas, en dita extracció de censal del primer de decembre 1685,
la qual és signada de número 2; la altre acerca
de aquell censal de penció tres-cents sous, pagador al primer de janer, que sortejaren los administradors de la capella del palau de la Comptessa en la dita extracció de censals del primer de
decembre 1685, la qual és signada de número
3; y la altra acerca de aquell censal penció trenta-tres sous, nou diners y malla, pagador als 14
de febrer, que sortejà la reverend abadesa y convent del monestir de Valldonsella en la dita extracció de censals del primer de decembre
1685, la qual és signada de número 4.

Ítem, en casa Joseph Molins, veler, una tela de
tir de 11 canas, que n’i ha de texit quatre canas,
als 17 de dit, negra.

Primo, una ropilla de escot negra sens mànegas,
apresa en casa de Joseph Beyra, sastre, als 24 de
mars.
Ítem, divuyt canas, quatre palms, tafetà doble a
dos caps, après en casa de Joan Soler, veler, als 9
de abril.
Ítem, a 15 de abril, de Pau Artès, velluter, una
tela de taffetà entre doble, negra, de quatre
palms de ample, ab lo teler, après en Sant Pau
ab 7 ó 8 palms de teixit.

Dit die en casa de Domingo Vilamora, una tela
blava, sens haver-ni de teixit gensa.
350r

a. a continuació repetit Elisabet.
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Dijous, al primer de maig MDCLXXXVII
Divendres, a II. En aquest die me ha ordenat sa
senyoria a mi, escrivà major del General de Catalunya, continuàs en lo present dietari una relació a sa senyoria feta per lo noble y magnífic advocat fiscal del General, la qual és del thenor
següent:
«Enb orde a la súplica mesos atràs presentada
per part del doctor Quadras, procurador fiscal,
sens, emperò, exercici del General de Catalunya, en què donava notícia a vostra senyoria de
una causa que contra ell aportan en la Real Audiència differents acrehedors y, particularment,
T. Ros, cavaller, a relació del magnífic Miquel
Joan de Taverner y de Rubí, doctor de aquella,
en la qual causa se tracta de posar a la hasta fiscal, encantar y lliurar dit offici al més, donant ab
totas las demés circunstàncias a effecte de pagar
del preu resultant als dits acrehedors, suplicant
per axò a vostra senyoria que lo procurador fiscal que actualment exerceix se assumís dicta
causa y la conexensa y prosecució de aquella per
rahó de que lo subhastar, fer venda y lliurar
conté provissió de offici, se digué en una declaració de dubte feta a 21 de juny 1603 ab un vot
que se li subseguí, y espectar a vostra senyoria
a. a continuació quatre relacions transcrites a l’Apèndix 5,
pàgs. 1781-1785.
b. l’original d’aquest document apareix cusit intercalat entre
els folis 339v i 350r del dietari.

las provissions de offici ab tota independència,
com resulta dels capítols 24, Corts 1512; capítol 2, 6 y 7 del any 1533; y capítol 89, Corts del
any 1599; com y també per altre rahó, encare
que no se al·le- // 350v // gave en dita súplica, és
a saber, que dit Quadres és debitor del General
en 25 lliures, continuat en lo llibre de Vàlues.
Fa relació a vostra senyoria que, conferida la
matèria y llargament discutida ab los magnífics
assessors de la present casa, y enviat recado a dit
magnífic y havent anat a informar aquell; ben
entesa y considerada la difficultat, no late que
vostra senyoria no pot assumir-se dita causa per
ditas rahons, pues la primera que naix de dita
declaració de dupte ere sobre lo capítol 1, Corts
del any 1599, en y sobre si las vendas de officis
de officials del General privats per sentència
proferida per los visitadors del General, perteneixian al molt il·lustre consistori de deputats y
oÿdors de comptes per rahó de dits capítols de
Corts, o al de dits visitadors per rahó de dit capítol; ab què allí se disputava de una matexa
jurisdicció del General, pues o és tant la dels deputats y oÿdors, com la dels visitadors, sinó que
se tractava dels límits de la jurisdicció dels visitadors y poder de la dels deputats y oÿdors. Emperò, en est cas, és jurisdicció distinta, és a saber, la de la Real Audiència y la del General, y
no és possible ni conforme a reglas de dret que
puga la Real Audiència sentenciar y no puga
portar a deguda execució la sentència, majorment en un gènero de officis que sunt in bonis y
vendibles, no sent conforme a rahó que puga lo
official ad libitum voluntati vèndrer privadament o en lo públich encant son offici, y que
no·u puga fer la Real Audiència per via de execució de sentència real en ella profferida. Y lo
que·s digué en dita declaració de dubte de que
lo subhastar, vèndrer y lliurar contenia provissió
de offici, no fou per modo de declaració // 352r
// de dubte, sinó per rahó de dita declaració. Y
pot ser, com ho deu ser dita declaració, verdadera y justa, sens ser-ho totas las rahons, y lo
que pot ser lley és lo disposat, no emperò, la
rahó de la disposició. Y axí bé, en est cas sols pot
vostra senyoria pretèndrer que lo approbar la
persona y donar la pocessió especta a vostra senyoria; en quant a la Reial Audiència, no té reparo algun y així apar que pròpiament és la provissió de offici que en dits capítols se diu
espectar a vostra senyoria.
Y en quant a la segona rahó de ser dit Quadras
debitor al General, cessa aquella per haver dit
Ros deposat dita quantitat dita y escrita a vostra
senyoria y entregat pòlissa, cobrant àpocha ab
lloch y cessió; per lo que no li queda al dit advocat fiscal escrúpol algú ni considera perjudici al
General en què se passe havant dita causa en la
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Real Audiència fins a portar-la a la deguda exequció, reservant-se a vostra senyoria lo aprovar
la persona del official que serà y donar-li pocessió, y que axí porà vostra senyoria servir-se enviar recado a dit magnífic relador en esta conformitat. Don Pedro de Potau, advocat fiscal.»
En aquest mateix die me ha ordenat sa senyoria
a mi, escrivà major del General, cusís en lo present dietari una real carta de sa magestat, Déu lo
guarde, entregada al molt il·lustre senyor deputat ecclesiàstich per mà del excel·lentíssim senyor lloctinent General en lo present Principat,
la qual és signada de lletra A y del thenor següent:
«Ela Rey.
Diputados. He visto lo que respondéis en carta de
22 del passado a la que os escriví en 12 de noviembre del anyo 1686 encargándoos la haveriguación
del cobrado y pagado del derecho de la nueva ampra, y aunque quedo enterado // 252v // del desseo
con que estáis de que se concluya el ajuste destas
quentas y no dudo obraréis por vuestra parte todo
lo que convenga a su más breve terminación, todavía he querido volver a encargaros a mi servicio saberse el último estado dellas. Dattus en Madrid, a XI de abril MDCLXXXVII.
Yo, el rey.
Vidit Marchio de Castellnovo. Vidit don Joannes
Baptista Pastor, regens. Vidit Valero, regens. Vidit don Antonius de Calatayude. Vidit don Josephus Rull, regens. Don Joseph de Haro et Lara,
secretarius.»
Dilluns, a V. En aquest die és tornat en lo consistori de sa senyoria lo molt il·lustre senyor deputat militar. En aquest mateix die lo reverend
Jaume Ollar, prevere y beneficiat de Sant Jaume
de la present ciutat, constituhit personalment
en lo consistori de sa senyoria com a procurador
de dona Theresa de Calders Desbosch y Santvicens, viuda relicta del quòndam don Carlos
Calders y de Vilafrancab, // 357 y 358r // tant en
nom seu propri com a tenentària de la universal
heretat y béns de dit quòndam, son marit, com
de la procura consta ab acte rebut en poder de
Ramon Vilana Perlas, notari públich y ciutedà
honrat de Barcelona, en jornada de 30 de abril
proppassat, certificatòria de la qual és assí cusida, signada de lletra B, en dit nom ha jurat en
mà y poder de sa senyoria com havent fetas las
a. l’original d’aquest document apareix cusit intercalat ente
els folis 350v i 352r del dietari.
b. a continuació un certificat i dues relacions transcrites a
l’Apèndix 5, pàgs. 1785-1786.

[ 1687 ]

[ 1687 ]

degudas diligèncias la dita noble senyora en sercar los actes de la original creació de aquell censal de preu 250 lliures y penció 10 sous, en què
sortejà la dita dona Theresa en la extracció de
censals per los antecessors de sa senyoria feta en
jornada del primer de decembre 1685, no ha
pogut trobar los dits actes.

361r

En aquest mateix die me ha ordenat sa senyoria
a mi, escrivà major del General de Catalunya,
cusís en lo present dietari quatre relacions del
magnífic racional del General y present casa de
la de Deputació. La una, acerca de aquell censal
penció 264 sous, 20, pagador a 13 de nohembre, en què sortejaren los cònsols de la confraria
dels blanquers de Barcelona, com a administradors de la missa quotidiana de Anton Sala, en la
extracció de censals per los antecessors de sa senyoria feta al primer de decembre 1685, la qual
és signada de número 1. La altra, acerca de
aquell censal penció 50 sous, pagador a 18 de
setembre, en què sortejaren los reverends prior
y convent de Nostra Senyora del Carme de la
present ciutat de Barcelona, en la extracció de
censals per los antecessors de sa senyoria feta en
jornada de primer de decembre 1685, la qual és
signada de número 2. La altre acerca de aquell
censal penció 74 sous, que sortejaren lo reverend prior y convent de Sant Agustí, de la present ciutat, en la extracció de censals feta per los
antecessors de sa senyoria al primer de decembre 1685, la qual és signada de número 3. Y la
// 357 y 358v // altre acerca de aquell censal de
penció 60 sous, pagador als 10 de mars, en què
sortejaren los reverends prior y convent del monestir de Nostra Senyora de la Consepció, de las
monjas descalças carmelitas de la present ciutat,
en la extracció de censals per los antecessors de
sa senyoria feta al primer de decembre 1685, la
qual és signada de número 4.
Dimars, a VI. En aquest die és vingut en la present casa de la Deputació lo eminentíssim cardenal Aguirre, no sabent los senyors deputats
que hagués de venir, arribà a la sala dels Reys, y
avisats los senyors deputats, hisqueren del concistori y lo acompanyaren per tots los aposentos
de la present casa. Gustà sa emminència de vèurer la plata y se li ensenyà; y al tornar-se’n lo
acompanyaren los senyors deputats al cap de la
escala y los magnífics assessors y advocat fiscal
fins al peu de aquella, y los demés officials de la
present casa fins a la porta, aguardant fos embarcat en lo cotxe y se partís. En aquest mateix
die ha tornat a faltar del consistori lo molt il·lustre senyor deputat militar per causa de sa indisposicióa.
a. a continuació una relació transcrita a l’Apèndix 5, pàg.
1786.
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Divendres, a VIIIIo. En aquest die, constituhit
personalment en lo consistori de sa senyoria lo
doctor en medicina Palladí Joncar, ha fet relació
mitjensant jurament de com la malaltia de Joseph de Olzina y Riusech, regent lo llibre de
Manifest de la Bolla de la present ciutat, de què
té feta altres relacions, ha continuat y continua
lo die present de tal manera que li impedeix la
servitut de son offici.
Dissapte, a X. En aquest die, per medi dels senyors don Llorens Farnés y Joseph Catà y Bertran, ciutedà honrat de Barcelona, ha enviat sa
senyoria una embaxada als molt il·lustres senyors concellers de la present ciutat participantlos com per orde de sa excel·lència, o de altre
ministre, se trobe detingut y pres en los càrcers
de la ciuta de Lleyda Joseph Peixenc, correu,
per ocasió de ésser estat despatxat en la cort de
sa magestat per orde de sa senyoria sens participar-o a sa excel·lència, contra lo disposat en lo
capítol 84, Corts 1599, en virtut del qual poden
axí mateix despatxar semblants correus del present Principat, del que donaven rahó a dits molt
il·lustres senyors concellers com a tant interessats en la observança de dit capítol y demés de
dit present Principat per la correspondència inconcussament observada entre los dos comuns
de Deputació y ciutat. A què han respost dits
molt il·lustres senyors //361v // que axí en comú
com cada hu de ells en particular desitjavan assistir en tot lo que convingués al molt il·lustre
consistori dels senyors deputats, però que cas
que per lo cas present se hagués de fer alguna
representació a sa magestat, que no tenien la facultat de poder fer-la sens donar-ne par al savi
Consell de Cent, y que tornarian resposta a la
present embaxada, segons la relació per dits senyors embaxadors feta en lo concistori de sa senyoria.
En aquest mateix die, constituhit personalment en lo consistori de sa senyoria Pau Sayol,
mercader, obtenint lo offici de credenser del
General de la present ciutat, à renunciat lo dit
offici en mà y poder de sa excel·lència y en favor del reverend doctor Francisco Salvador,
beneficiat de Santa Maria del Mar, per ser altre
dels officis vendibles de la present casa y que
poden alienar-se. E sa senyoria, restant serciorat que lo dit Pau Sayol no és debitor al General en quantitat alguna, com apar de la certificatòria del magnífich racional de la present
casa, la qual és assí cusida, siganda de lletra
A, ha acceptat la dita renunciació si y en quant
per capítols y actes de Cort los és lícit y
permès. Essent presents per testimonis Jacinto
Morató y Joseph Pelegrí, verguers de sa senyoria.

Dilluns, a XII. En aquest die, constituhit personalment en lo consistoria //365r // de sa senyoria
lo doctor en medicinia Jaume Solà, mitjensant
jurament ha fet relació en lo consistori de sa senyoria com la indisposició de Romualdo Escapa
y Guitart, receptor de la Bolla de la present ciutat, de què té feta altres relacions, ha continuat
y continua de manera que li impedeix la servitut
de son offici. En aquest mateix di(a) ha ordenat
sa senyoria a mi, escrivà major del General, cusís
y continuàs en lo present dietari un recado en
escrits los (és) estat enviat per part dels venerables pares inquisidors, lo qual paper de recado
és assí cusit, signat de lletra B y del thenor següent:
«Elb tribunal del Santo Officio me ha mandado
dezir a vuestra señoría cómo por parte de Francisco Graell, labrador del término de la Guardia,
parroquia de los Pons, familiar del Santo Officio,
se ha representado que se le han intimado unas letras de vuestra señoría en que se le manda pague
seiscientas libras, moneda Barcelona, dentro de
dies días, por las causas que en ellas se contienen y
con persebimiento de que de no hazerlo, se proceda
a executarlo por esta cantidad en su persona y bienes. Y por entender que el haver hecho este mandato al familiar consiste el no constar a vuestra
senyoria que lo es, entregue yo certificatoria dello
para que con su vista se sirva vuestra señoría de
sobreseher en estos procedimientos como lo ha hecho
en otras ocasiones semejantes. Informando por recaudo de urbanidad de la exempción de la persona contra quien procede y que espera lo haga
vuestra señoría es ésta, sin otra diligencia, porque
se conserve la buena correspondencia que siempre
a havido entre vuestra señoría y el Santo Officio.
Y que constando al Tribunal que el familiar aya
dilinquido en algo y que por esta causa sean damnificados los drechos de la Generalidad, se provehierá de remedio y se dará a vuestra señoría la
satisfacción de justícia.»
365v

En aquest die per medi del síndich del General à
enviat sa senyoria als venerables pares inquisidors un paper en resposta del que·s fa menció
en la present jornada, lo qual paper és así cusit,
signat de lletra E y del thenor següent:
«Loc molt il·lustre consistori de deputats y oÿdors de comptes del present Principat, en resposta de un recado en escrits que en dies passats
tingueren de vostra senyoria, me mana dir que
las lletras que·s presentaren a Francisco Graell,
a. a continuació una relació i dos certificats transcrits a
l’Apèndix 5, pàgs. 1788-1789.
b. l’original d’aquest document apareix cusit intercalat entre
els folis 361v i 365r del dietari.
c. l’original d’aquest document apareix cusit intercalat entre
els folis 365v i 367r del dietari.
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pagès dels Pons, terme de la Guàrdia, en anadas
de dit molt il·lustre consistori devallan de una
declaració de torp y pena de 600 lliures incorreguda per dit Graell per haver contrafet a capítols
de Cort y ordinacions del present trienni en matèria de la exacció dels drets del General y turbat
la jurisdicció. Y que ja quant se féu dita declaració se tenia notícia, que vostra senyoria li ha
participat per medi de la certificatòria que ab recado se li entregà, de ser dit Francesc Graell familiar del Sant Offici, però no obstant ella, se
passà a declarar dit torp y serà forçós passar a la
total execució de la persona y béns per ditas 600
lliures, sens que la bona cerrespondència que
desitja conservar ab vostra senyoria puga en matèria que és la primera obligació de son offici,
dispensar en la suspenció, ni menos permètrer
acudir a vostra senyoria per a què provehesca de
remey o ministre justícia en cas conste contra
dit familiar, perquè al dit molt il·lustre consistori li consta sufficientment dels mèrits del procés
fulminat a instància del procurador fiscal en
orde a la exacció té dits drets lo General de Catalunya amplíssima jurisdicció // 367r // contra
totas personas ecclesiàsticas, seculars y de qualsevol estat, grau o condició que sien, ab total independència de altres tribunals ecclesiàstichs o
seculars y del Sant Offici, com a vostra senyoria
suposa ser ben notori ab la real provisió y acort
pres entre la magestat del senyor rey don Felip
Segon de Castella y Primer de Catalunya ab lo
eminentíssim cardenal don Diego d’Espinosa,
inquisidor general, en forma de real cancellaria
despachat en Madrid, a 17 de juliol 1568, a
hont expressament se troba disposat que lo
molt il·lustre consistori de deputats de Catalunya tenen tota jurisdicció ab los familiars del Sant
Offici en matèria de la exacció dels drets de la
Generalitat privativament al tribunal del Sant
Offici, com més llargament ab dita real provisió
y acort porà vostra senyoria manar vèurer, sens
que de la solició de dits drets ni de la dita jurisdicció en orde a ells se eximesca persona alguna,
y en exa conformitat à entrat sempre lo General
a regonèixer qualsevols iglésias, palàcios, convents, monestirs y casas públicas o particulars
sens constradicció, y fets los procehiments que
li han aparegut convenients. Y que axí, estimant
a vostra senyoria la urbanitat de dit recado, ab la
matexa attenció donan a vostra senyoria notícia
del sobredit, esperant que ab esta sens altre diligència se cervirà vostra senyoria astràurer-se
d’esta dependència.»
Poch aprés, essent estat tornat lo dit síndich, ha
fet relació a sa senyoria en son consistori dient
que los venerables pares inquisidors, havent feta
asentar lo dit síndich en una caderia en llur consistori, havian rebut lo dit paper y fet llegir per
son secretari, y després de llegit, havian fet de

[ 1687 ]

[ 1687 ]

resposta que tenien entès lo que contenia, que
obrarien lo de justícia.
367v

Dimars, a XIII. En aquest die, constituhit personalment en lo consistori de sa senyoria lo doctor en medicina Pau Çabater, ha fet relacio mitjensant jurament de com Erasma de Lana y
Fontanet, racional del General y present casa de
la Deputació, necessitave de medicar-se per
ocassió de sos atchaques, per lo que estava inpossibilitat de poder acudir al exercici y servitut
de dit son offici. En aquest mateix die són vinguts ab ambaxada de part dels molt il·lustres
consellers de la present ciutat los senyors Jaume
Salamó, donzell, y Joseph Catà y Bertran, ciutedà honrat, en resposta del que per part de sa
senyoria fonch enviada a dit molt il·lustres senyors consellers en jornada de 10 del corrent
dient com los dits molt il·lustres senyors consellers estaven ab viu sentiment de desconsuelo ab
què se trobave sa senyoria aserca los procehiments fets ab lo correu per orde de sa senyoria
despedit en la cort de sa magestat y que lo molt
il·lustre consistori de dits molt il·lustres senyors
concellers acistiria puestos en tot lo que se offerís o fer representació a sa magestat, juntarian lo
savi Consell de Cent per dit effecte per ésser
prohibit als senyors consellers fer semblants cartas y representacions sens precehir deliberació
de dit savi Consell de Cent.
Dimecres, a XIIIIo. En aquest die, constituhit
personalment en lo consistori de sa senyoria lo
reverend pare fra Ramon Colat, religiósa // 372 y
373r // del real convent de Sant Geroni de la Vall
de Ebron, com a procurador del reverend pare
vicari y convent sobredit, com apar en la procura en poder de Mariano Rondó, notari públic
de Barcelona, als 12 de maig 1687, que és assí
cusida, siganda de lletra A. Ha jurat en la forma
acostumada com havent fetas las degudas diligèncias en sercar los actes de las originals creacions de hont devallavan aquellas parts de censal
de preu y proprietat, lo hun, de 150 lliures,
penció 93 sous, que tots anys a 9 de janer rebia
sobre lo dit General; altre de preu y proprietat
375 lliures y penció 300 sous que tots anys rebia al primer de mars sobre dit General; altre de
preu y proprietat 83 lliures, 6 sous, 8, y penció
66 sous, 8 , que tots anys als primer de mars rebia sobre dit General, en què sortejaren en la
extracció de censals per los antecessors de sa senyoria feta al primer de decembre 1685, no ha
pogut trobar dits actes.

sent dietari una relació del magnífic racional del
General y present casa de la Deputació acerca
de aquells dos censals; lo un de penció 300
sous, pagador als 10 de setembre, y lo altre de
penció 70 sous, pagador als 21 de juliol, que
sortejà sor Mariàngela Riambau com a administradora de la causa pia del quòndam Maurici de
Vallseca en la extracció de censals per los antecessors de sa senyoria feta als 31 de juliol 1686,
la qual relació és siganda de lletra B. En aquest
mateix die me ha ordenat sa senyoria a mi, escrivà major del General, cusís en lo present dietari una certificatòria del notari del magnífic deputat local del General de la ciutat de Vich y sa
col·lecta ab què se fa fe de com las ordinacions
per la bona administració dels drets del General
lo present y corrent trienni són //372 y 373v // estadas publicadas a instància del magnífic deputat local del General en dita ciutat de Vich, la
qual certificatòria és signada de lletra C.
Dijous, a XV. En aquest die són anats ab embaxada de part del molt il·lustre concistori dels senyors deputats los senyors don Llorens Farnés y
Joseph Catà y Bertran, ciutedà honrat, dihent
que los molt il·lustres senyors deputats estimarian molt fossen dits molt il·lustres senyors consellers servits juntar lo savi Consell de Cent a effecte de acompanyar la representació que dits
senyors deputats desitjavan fer a sa magestat,
que Déu guarde, acerca los procehiments y captura fets contra lo correu despatxat per orde del
molt il·lustre consistori en la cort de sa magestat
contra lo disposat per generals constitucions. A
què han respost dits molt il·lustres senyors consellers, segons relació feta per dits senyors embaxadors en lo concistori, que no obstant se offeriren diffarents ocupacions a què acudir en
servey de la ciutat, procurarian juntar lo dit savi
Consell de Cent quant antes per a poder acudir
al què se offerie a dits molt il·lustres senyors deputats en continuació de la correspondència entre las dos casas de Deputació y ciutat de Barcelona inconcusament observada.

En aquest mateix die me ha ordenat sa senyoria
a mi, escrivà major del General, cusís en lo pre-

Divendres, a XVI. En aquest die són vinguts en
la present casa de la Deputació y consistori de sa
senyoria ab embaxada pera // 375r // part dels
molt il·lustres senyors consellers de la present
ciutat dient que no obstant se offeriren moltas
ocupacions a què accudir en servey de la ciutat,
havian resolt juntar vuy lo savi Consell de Cent
a effecte de proposar a dit savi Consell lo que se
offerís a dits molt il·lustres senyors deputats, lo
que posaven a notícia de sa senyoria, per lo que
dessitjaven acertar en tot lo que fos al major benefici de la Generalitat. Ha què ha respost sa se-

a. a continuació una procura i una relació transcrites a
l’Apèndix 5, pàgs. 1789-1791.

a. a continuació un certificat transcrit a l’Apèndix 5, pàg.
1791.
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nyoria, parlant lo molt il·lustre senyor deputat
ecclesiàstich, que lo consistori estimave molt la
mercè li feye lo molt il·lustre concistori dels senyors consellers y estant junt lo savi Concell de
Cent enviaria personas a effecte de proposar y
suplicar lo que se offerie al consistori.
375v

Dissapte, a XXIIIIo. En aquest die, constituhit
personalment en lo consistori de sa senyoria lo
reverend Joseph Piquer, prevere y beneficiat de
la iglésia parroquial de Sant Miquel de la present ciutata, com a procurador del reverend rector y comunitat de dita iglésia, com apar de la
procura rebuda en poder de Jaume Rondó, notari públich de Barcelona, a 16 de abril proppassat, de la qual ha fet ocular ostenció, ha jurat en
la forma acostumada com havent fet las degudas
diligèncias en sercar los actes de las originals
creacions de aquells censals de preu, lo u de 100
lliures, penció 90 sous, que tots anys a 26 de febrer rebian sobre dit General, y altre de preu
105 lliures, 2 sous, 4 , y penció 118 sous, 2 diners, que tots anys a 10 de mars rebian sobre dit
General, en los quals sortejaren en la extracció
de censals per los antecessors de sa senyoria feta
al primer de decembre 1685, no ha pogut trobar aquells.

cholau de la vila de Cervera en la extracció de
censals feta als 31 de juliol 1686, la qual és signada de número 2. La altre acerca de aquell
censal de penció 60 sous, pagador al primer de
octubre, que sortejà lo obtenint la capellania de
sant Joan y santa Margarida, en lo altar de Santa
Ana y Santa Ignés, en la iglésia parroquial de
Santa Maria del Mar instituhida y fundada, en la
extracció de censals del primer de decembre, la
qual és signada de número 3. Y lo altre acerca
de aquell censal penció 20 sous, pagador als 21
de janer, que sortejà lo noble don Francisco
Sunyer, del primer de decembre 1685, la qual
és signada de número 4.
381v

En aquest die per medi de dos cavallers lo molt
il·lustreb // 381r // senyor oÿdor ecclesiàstich à
participat a sa senyoria com Nostre Senyor és
estat servit de que son germà fos passat a millor
vida, e sa senyoria per medi de Joseph de Sauleda, cavaller, y Joseph Catà y Bertran, ciutedà
honrat, li han enviat lo pèsame, no havent trobat exemplar de que anàs lo molt il·lustre consistori a donar-lo personalment, si no és en los
casos de mort del fill del consistorial, muller o
mare.
En aquest mateix die me ha ordenat sa senyoria
a mi, escrivà major del General, cusís en lo present dietari quatre relacions del magnífic racional del General y present casa de la Deputació;
la una, acerca de aquell (censal) de penció 93
sous, 9, pagador als 21 de abril, que sortejaren
los majorals de la confraria de la Immaculada
Concepció de Nostra Senyora, fundada en los
clàustros de la Seu de la present ciutat de Barcelona, com a administradors de la causa pia de la
quòndam Theresa Vinyes, en la extracció de
censals feta al primer de decembre 1685, la qual
és signada de número 1. La altre acerca de
aquell censal de penció 808 sous, 7, pagador als
12 de janer, que sortejaren lo reverend rector y
beneficiats y prior de la confraria de Sant Nia. a continuació repetit de la present ciutat.
b. a continuació quatre relacions transcrites a l’Apèndix 5,
pàgs. 1791-1794.
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En aquest die me ha ordenat sa senyoria a mi,
escrivà major del General, cusís en lo present
dietari dos relacions del magnífic racional del
General y present casa de la Deputació, la una
acerca de aquell censal de penció 100 sous, pagador als 17 de octubre, que sortejà Anna Miralles, viuda del doctor Fèlix Miralles, en la extracció de censals feta al primer de decembre
1685, la qual és signada de número 5. Y la altre
acerca de aquell censal de penció 180 sous, pagador als 3 de agost, que sortejà Francisco
Puigdesalit y Malla en la extracció dels censals
del primer de decembre 1685, la qual és signada de número 6.
Dimecres, a XXVIII. En aquest die han fet relació
los magnífics assessors ordinaris del General y
present casa de la Deputació de las causas vertents en lo consistori de sa senyoria. En aquest
mateix die me ha ordenat sa senyoria a mi, escrivà major del General de Catalunya, cusís en
lo present dietari tresa // 392r // relacions del
magnífic racional de la present casa de la Deputació. La una acerca de aquell censal de penció
365 sous, 6 1/2, pagador a 21 de juliol, en lo
qual sortejà dona Theresa Calders en la extracció de censals per los antecessors de sa senyoria
feta als 31 de juliol 1686, la qual és signada de
número 1. La altra acerca de aquells censals de
penció, lo un, 221 sous, 3 , pagador als 29 de
octubre, y lo altre penció 600 sous, pagador als
19 de dit mes, en los quals sortejaren los administradors del Hospital General de Santa Creu,
de la present ciutat, en la dita extracció de censals, la qual és signada de número 2. Y la altre
acerca de aquell censal de penció 300 sous, pagador al 20 de setembre, en lo qual sortejà dona
Eulària Alemany y Bru en la dita extracció de
censals, la qual és signada de número 3.
Divendres, a XXX. En aquest die és baxat en la
casa del General de la present ciutat lo molt
a. a continuació sis documents transcrits a l’Apèndix 5, pàgs.
1794-1799.
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il·lustre senyor oÿdor real a effecte de regonèixer los fraus se trobaven en ella, y essent-se conferit en lo aposento del receptor dels fraus, à
trobat los fraus següents:
Primo, vint-y-dos cortans de oli, apressos a Joan
Vallès, traginer, en jornada de 23 del corrent.
Ítem, tres lliuras seda verda, ço és, dos de fina y
una alducar, apresas dit die a Anton Bargalló,
traginer.
Ítem, vint-y-sis lliuras siris blanchs.
392v

Ítem, una pessa burata negra, capycua, tres
arrobas de sucra y un cabàs de drogas, tot après
de dit Anton Bargalló, traginer, dit die.
Dissapte, a XXXI. En aquest die me ha ordenat sa
senyoria a mi, escrivà major del General, cusís en
lo present dietari quatre relacions del magnífic
racional del General y present casa de la Deputació. La una de aquell censals de penció 120 sous,
pagador a 28 de setembre, en lo qual sortejaren la
reverend abadessa y convent de monjas de Hierusalem, de la present ciutat, en la extracció de
censals per los antecessors de sa senyoria feta al
primer de decembre 1685, la qual és signada de
número 4. Altre acerca de aquell censal penció
120 sous, pagador al primer de decembre, en lo
qual sortejaren lo reverend rector y comunitat de
preveres de la iglésia de Sant Joan, de la plassa de
Lleyda, en la dita extracció de censals, la qual és
signada de número 5. Altre acerca de aquell censal de penció 1.000 sous, pagadors als 29 de janer, en lo qual sortejà lo administrador de la causa pia de Sagimon Ferrer, quòndam, en la dita
extracció de censals, la qual és signada de némero
6. Y altre acerca de aquell censal de penció 112
sous, 6, pagador a 24 de juliol, en què sortejaren
lo reverend prior y convent de Nostra Senyoria
de la Mercè, de la present ciutat, en la dita extracció de censals, la qual és signada de número 7.a
En aquest mateix die me ha ordenat sa senyoria
a mi, escrivà major del General, cusís y continuàs en lo present dietari una requesta presentada a sor Maria Agnés Riambau, monja del
monestir y convent de las madalenas, de la present ciutat, com a administrador de la causa pia
de Vallseca, lo acte de la presentata de la qual és
cusit, signat de número 8, y del thenor següent:
«Noverintb Universi quod anno a Nativitate Domini millessimo sexcentesimo octuagessimo septia. a continuació cinc documents transcrits a l’Apèndix 5,
pàgs. 1799-1803.
b. l’original d’aquest document apareix cusit intercalat entre
els folis 381v i 409 del dietari.
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mo die, vero sabbati trigessima mensis maii eiusdem anni intitulata, presente et ad hec vocato atque requisito Josepho Sauleda, secretarius et scriba
majore Generalis presentis principatus Cathalonie subrrogato, et presentibus etiam reverendo
Thomas Viladomat, presbitero Barchinone residente, Josepho Creus et Francisco Panyellas, scriptoribus Barchinone, pro testibus ad ista vocatis specialiter et assumptis, magnificus Josephus Costa,
utriusque juris doctor, constitutus personaliter coram et ante presentiam sororis Marie Agnetis
Riambau et Sulla, monialis monasterii et conventus Sancte Magdalene presentis civitates Barchinone, administrativis cause pie institute et fundate per duqem de Vallseca, personaliter reperte in
dicto monasterio et conventu scito in presenti civitate Barchinone, in vico dicto la Riera de Sant
Joan, qui dicto nomine eidem obtulit et presentavit et seu per me, dictum scribam majorem, obtulere et presentare publice petiit et requissivit quandam in scriptis papiri requisitionis schedulam
thenoris sequentis: «Molt bé sap e ignorar no pot
vostra mercè, sor Maria Ignés Riambau, administradora de la causa pia de Vallseca» et cetera.
Inseratur copia, cuius eidem tradidit et liberavit
quam accepit et penes se retinuit. Quaquidem papiri requisitionis sedula, sich ut predicitur, oblata
et presentata illico sor Maria Ignes // 409v //
Riambau et Sulla, verbo respondendo dixit: «quod
retinebat sibi terminum juris ad respondendum».
De quibus ita per actis, dictis et secutis illico dictus
doctor Josephus Costa dicto nomine petiit et requisivit fieri et tradi, unum et plura, plublicum seu
publica consimilia instrumenta per me, dictum et
infrascriptum scribam majorem. Qua fuerunt
acta Barchinone sub die, anno, mense et loco predictis, presente me, dicto scriba majore, et presentibus etiam testibus predictis ad premissa vocatis
specialiter et assumptis pro ut superius continetur.»

Diumenge, al primer de juny
MDCLXXXVII.
En aquest die, constituhit personalment en lo
consistori de sa senyoria lo doctor en medicina
Joseph Pomada, ha fet relació com la indisposició de Joan de Argila, escrivà major y secretari
del General de Catalunya, de què té fetas ya altres relacions, ha continuat y continua de manera que li inpedeix la servitut de dit son offici. En
aquest mateix die me ha ordenat sa senyoria a
mi, escrivà major del General, cusís y continuàs
en lo present dietari un original paper escrit al
molt il·lustre senyor deputat ecclesiàstich per lo
molt il·lustre senyor Phelip Ignasio de Truxillo
y Guerrero, inquisidor major del Sant Tribunal
en lo present Principat, y la còpia del dit molt
il·lustre deputat ecclesiàstic, los quals papers
són signats de lletras A y B y del thenor següent:

«Señora mío. Haviendo visto en el Tribunal unos
autos causados en razón de ciertos procedimientos
que el // 412r // consistorio de la Deputación haze
contra Francisco Grahell, familiar del Santo Officio, en el término de la Guardia, parróquia de
las Pons, por decirse que ha inpedido la libre extracción de los derechos de la Generalidad, por los
recados de urbanidad que sobre esto han mediado
entre el concistorio y él, concluyéndose porque del
concistorio de la Deputación en que debe proceder
y procedesca contra el dicho Francisco Graell, no
obstante que es familiar y de haverse tendido dello
noticia antes de empeçarse los procedimientos,
porque los promete la concordia del excelentíssimo
senyor cardenal inquisidor general don Diego
d·Espinosa, á parezido que esta concordia no puede ni debe dar motivo para estos ni otros semejantes procedimientos contra familiares, por no estar
en observancia ni haverla admitido el Principado y porque en consequencia de su inadmissión y
exemplar en el Tribunal de haver sobrecehído el
concistorio de la Deputación en causa de torp o
inpediencia que intentó contra un familiar del
Santo officio con sólo un recado de urbanidad, y
en atención a ello, á declarado que debe defender
y defenderá ser jurisdicción y la exepción de que
gosa su ministro, y que yo lo haga saber en esta forma a vuestra señoría, como al diputado ecclesiástico que preside en el dicho concistorio, para que
en él lo haga saber, por si le pareciere combeniente
a la conservación de la buena correspondencia,
que antes de usarse los medios regulares que el derecho permite en estos casos, se huse del remitir los
autos al Consejo Supremo de Aragón, lo determine y participe al Tribunal, el qual vendrá bien en
remitir los suyos al supremo de la santa // 412v //
general Inquisición, con que en el ínterim no se
innore por una ni otra parte y los procedimientos
queden en el estado que tenían quando se embió el
primer recado, por parecerle que con esto se obviarán algunos inconvenientes, como lo será el de
atraçarse otros negocios de más importancia. Que
es quanto se me ofrece dezir a vuestra señoría,
cuya vida guarde Dios muchos años. Real palacio
de la Inquisición de Barcelona, y mayo 13 de
1687. Besa la mano de su señoría su fiel servidor,
reverendo Phelipe Ignacio de Truxillo y Guerrero.

más con el santo Tribunal, que siempre con el
concistori ha avido muy buena correspondencia y
de mi tiempo quiziera tener la dicha de saberla
conservar, aunque debo también por la primera
obligación de mi officio mirar por la conservación
de los derechos desta casa de la Deputación, no
perjudicando a alguna de sus jurisdicciones. El
negocio se tratará con el concistorio y de lo que se
resolviere se dará parte a vuestra señoría, quedando yo siempre a la obediencia de vuestra señoría en todo lo que fuere servido mandarme.
Guarde Dios a vuestra señoría largos años. De la
Deputación de Barcelona, y mayo 14 de 1687.
Besa la mano de su señoría su servidor, don Antonio de Sayol y Quarteroni.
Señor don Phelipe de Truxillo y Guerrero.»
413r

Divendres, a VI. En aquest die per orde de sa senyoria han comparegut y se són presentats en lo
consistori de sa senyoria lo magnífic Joan Abadal, deputat local de la ciutat de Vich y sa
col·lecta, y lo doctor Ignasi Coll, assessor de dit
deputat local, als quals ha preguntat lo molt
il·lustre consistori, parlant lo senyor deputat
eclesiàstic, que diguessen mitjensant jurament
si lo dit molt il·lustre consistori ni altre particular de aquell los havie donat orde per scrits ni de
universitats ni llochs de dita col·lecta de Vich
per a què no continnuassen en lo allotjament de
soldats, havent corregut veus per la present ciutat que en dita col·lecta se havien comogut alguns pobles fent-los instància que no continuassen en admètrer lo dit allotjament de
soldats. E los dits Joan Abadal y doctor Ignasi
Coll, mitjensant jurament han respost que no
havian tingut orde de sa senyoria ni de particular algú, axí dels molt il·lustres senyors concistorials com altra persona alguna, que·ls ordenàs ni
digués lo que per sa senyoria se’ls preguntava ni
tal cosa havian fet ex officio ni altrament.

413v

Dissapte, a VII. En aquest die són vinguts ab
embaxada de part del molt il·lustre Capítol de la
Seu de la present ciutat los senyors canonges
Andreu Foix y doctor Joseph Ramon, participant a sa senyoria com lo dit molt il·lustre Capítol estave ab differèncias ab lo molt il·lustre y reverendíssim senyor bisbe sobre cosas tocants al
recto règimen de la Iglésia, y que per dit effecte
volian posarse als reals peus de sa magestat, que
Déu guarde, a effecte de que medie sobre ditas
differèncias ab qui més convinga, suplicant a sa
senyoria sie servit acompanyar ab carta la dita
representació, que lo mateix feyen los molt
il·lustres senyors consellers de la present ciutat.
A què ha respost sa senyoria, parlant lo molt
il·lustre senyor deputat eclesiàstic, que consultarian la matèria y tornarian resposta.

Señor don Antonio de Sayol.»
«Señorb mío. He recibido el papel de vuestra señoría con summo gusto por el favor ha sido servido
hazerme en él, y a vista de su contenido participaré al concistorio la materia. Y puede vuestra señoría estar cierto que no deseo empeños públicos, y
a. l’original d’aquest document apareix cusit intercalat entre
els folis 409v i 412r del dietari.
b. l’original d’aquest document apareix cusit intercalat entre
els folis 409v i 412r del dietari.
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Dilluns, a VIIIIo. En aquest die són anats ab embaxada de part del molt il·lustre consistori de sa
senyoria al molt il·lustre Capítol de la present
ciutat los senyors Joseph de Sauleda, cavaller, y
doctor Joan Bautista Reverter, ciutedà honrat
de Barcelona, dient que annuhint lo dit molt
il·lustre consistoria // 414 // al què ab embaxada
li fonch demanat de part de dit molt il·lustre
Capítol en jornada de 7 del present y corrent
mes de juny, ab molt gran gust acompanyarie la
representació que desitjava fer sa senyoria a sa
magestat, Déu lo guarde, ab carta, però que desitjarie saber los motius que pren dit molt il·lustre Capítol y ciutat de Barcelona per a fer la dita
representacació, per a major acert de la matèria.
Ha què ha respost lo dit molt il·lustre Capítol
fent molta estimació de la mercè li feye sa senyoria, segons relació feta per dits senyors embaxadors en lo consistori de sa senyoria.
En aquet mateix die, constituhit personalment
en lo consistori de sa senyoria lo reverend doctor Joseph Lleopart, prevere y beneficiat de la
parroquial iglésia de Sant Just y Pastor de la present ciutat, com a procurador del reverend vicari perpètuo y comunitat de la dita iglésia parroquial, apar de dita procura rebuda en poder de
Mariano Rondó, notari públic de Barcelona, als
8 del present mes de juny, certificatòria de la
qual és assí cusida, signada de lletra A, en dit
nom ha jurat en la forma acostumada com havent fetas las degudas diligèncias en sercar los
actes de a hont devalla una part del censal de
penció 40 sous, que a 3 de octubre rebian sobre
dit General, en lo qual foren extrets en la extracció feta en jornada del primer de decembre
1685, no ha pogut trobar aquells.
En aquest mateix die me ha ordenat sa senyoria
a mi, escrivà major del General, cusís en lo present dietari dos requestas presentadas al vicari
perpètuo y procurador de herèncias de Santa
Maria del Mar, de la present ciutat, los actes de
la // 414v // presentata de las quals són assí cusits
y continuats, signats de lletras B y C y del thenor següent:
«Noverintb Universi quod anno a Nativitate
Domini millessimo sexcentesimo octuagessimo
septimo, die vero lune nona mensis junii eiusdem
anni intitulata, presente et ad hec vocato atque
requisito Josepho Sauleda, secretario et scriba majore Generalis Cathalonie subrrogato, et presentibus etiam reverendo Josepho Muntaniol, presbitero in Sede Barchinone beneficiato, et Francisco
a. a continuació un certificat trasncrit a l’Apèndix 5, pag.
1803.
b. l’original d’aquest document apareix cusit intercalat entre
els folis 414v i 423r del dietari.
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Panyellas, scriptore Barchinone, pro testibus ad
ita vocatis specialiter et assumptis, magnificus Josephus Costa, utriusque juris doctor, fisci procurator Generalis Cathalonie, constitutus personaliter coram et ante presentiam doctoris Joannis Vilardaga, vicarius perpetuus ecclesie parroquialis Beate Marie de Maris presentis civitatis
Barchinone, reverendi Franciscus Arquer et reverendi Mathei Bellver, beneficiatorum et procuratorum de herentias dicte parrochialis ecclesie, personaliter repertorum in Scribania Majori domus
Deputationis dicte presentis civitatis Barchinone,
qui dicto nomine eisdem obtulit et presentavit et
seu per me, dictum scribam majorem, obtulere
et presentare publice petiit quandam in scriptis
papiri requisitionis sedulam thenoris sequentis:
«Molt bé sap y ignorar no poden vostres
mercès, molt reverend vicari perpètuo y comunitat de Santa Maria del Mar» et cetera. Inseratur copia, cuius eidem tradidit et liberavit quam
aceperunt et penes se retinuerunt. Quaquidem
papiri requisitionis sedula, sich ut predicitur,
oblata et presentata illico dictus doctor Joannes
Vilardaga, Franciscus Arquer et Matheus Bellver verbo respondendo dixerunt: «quod retinebant sibi terminum juris ad respondendum».
De quibus ita per actis, dictisa // 423r // gestis et
secutis illico dictus doctor Josephus Costa dicto nomine petiit et requisivit fieri et tradi, unum et
plura, plublicam seu publica consimilia instrumenta per me, dictum et infrascriptum scribanum majorem. Que fuerunt acta Barchinone sub
anno, die, mense et loco predictis, presente me,
dicto scriba majore, et presentibus etiam testibus
supradictis ad premissa vocatis specialiter et assumptis pro ut superius continetur.
«Noverintb universi quod anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo octuagesimo septimo, die vero lune nona mensis junii eiusdem
anni intitulata, et cetera. Fiat ut in proximio
continuato in presenti libro odierna die signato
de litera B.»
Dimars, a X. En aquest die, constituhit personalment en lo consistori de sa senyoria lo doctor en medicina Jacinto Andreu, ha fet relació
mitjensant jurament com la malaltia de Joseph
Blanch, altre dels verguers del consistori de sa
senyoira, de què té fetas altres relacions, à perseverat fins viu y continua lo die present.
Dimechres, a XI. En aquest die, constituhit personalment en lo consistori de sa senyoria lo
doctor en medicina Jaume Pujada, ha fet relació
a. a continuació dues requestes transcrites a l’Apèndix 5,
pàgs. 1803-1804.
b. l’original d’aques document apareix cusit intercalat entre
els folis 414v i 423r del dietari.

mitjensant jurament com la malaltia //423v // de
Joseph Ferrer, notari real col·legiat, scrivent ordinari de la Escrivania Major, continua ab la
matexa conformitat que ell ne té fetas relacions
altres vegades a sa senyoria, per lo que està impossibilitat de poder acudir a la servitut de dit
son offici. En aquest mateix die me ha ordenat
sa senyoria a mi, escrivà major del General, cusís
y continuàs en lo present dietari una requesta
presentada instant lo procurador fiscal del General a Joan Ferrer de Gualbes, donsell, lo acte
de la qual és assí cusit, signat de lletra A y del
thenor següent:
«Noverinta Universi quod anno a Nativitate
Domini millesimo sexcentesimo octuagessimo septimo, die vero mercurii undecima mensis junii
eiusdem anni intitulata, presente et ad hec vocato atque requisito Josepho Sauleda, secretario et
scriba majore Generalis Cathalonie subrrogato,
et presentibus etiam Isidro Bosch, notarius causidicus, et Josepho Pelegri, virgario suarum dominationum, pro testibus ad ita vocatis specialiter
et assumptis, magnificus Josephus Costa et Vila,
utriusque juris doctor, fisci procurator dicti Generalis, constitutus personaliter coram et ante
presentiam Joanis Ferrer de Gualbas, domicello
Barchinone domiciliati, personaliter reperti in
Scribania Majori domus Deputationis presentis
civitatis Barchinone, eidem obtulit et presentavit
et seu per me, dictum scribam majorem, obtulere
et presentare publice petiit quandam in scriptis
papiri requisitionis sedulam thenoris sequentis:
«Molt bé sap vostra mercè e ignorar no pot, senyor Joan Ferrer de Gualbas, donsell», et cetera.
Inseratur copia, cuius eidem tradidit et liberavit
et penes se retinuit. Quaquidem papiri requisitionis sedula, sicb // 428r // ut predictur, oblata et
presentata illico dictus Joannes Ferrer et Gualbes
verbo respondendo dixit «quod retinebant sibi
terminum juris ad respondendum». De quibus
ita per actis, dictis, gestis et secutis illico dictus
doctor Josephus Costa dicto nomine petiit et requisivit fieri et tradi, unum et plura, plublicum
seu publica consimilia instrumenta per me, dictum et infrascriptum scribam majorem. Que fuerunt acta Barchinone sub anno, die et mense et
loco predictis, presente me, dicto scriba majore, et
presentibus etiam testibus supradictis ad premissa
vocatis specialiter et assumptis pro ut superius
continetur.»
428v

Dijous, a XVIIIIo. En aquest die, constituhit personalment en lo consistori de sa senyoria lo
doctor en medicina Joseph Bas, mitjensant juraa. l’original d’aquest document apareix cusit intercalat entre
els folis 423v i 428r del dieatari.
b. a continuació una requesta transcrita a l’Apèndix 5, pàgs.
1804-1805.
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ment ha fet relació de com la indisposició del
doctor Seguismundo Boffill, ajudant tercer de
la Escrivania Major, de què té fetas altres relacions, ha continuat y continua de manera que li
impedix la servitut de dit son offici. En aquest
mateix die, constituhit personalment en lo consistori de sa senyoria lo reverend Antoni Pujol,
prevere en la Seu de la present ciutat beneficiat,
altre dels arxivers del col·legi de Sant Sever,
com a procurador dels administradors de la dita
capella y col·legi de Sant Sever, apar de la procura en poder de Bonaventura Torras, notari
públic de la present ciutat, a 8 de abril proppassat, que·s cusida en lo present dietari en jornada
de dit mes de abril, ha jurat en la forma acostumada com havent fetas las degudas diligèncias
en sercar los actes de las originals creacions de
hont devallan aquellas tres parts de censals, la
una de preu y proprietat 260 lliures y penció
260 sous, que tots anys rebian sobre dit General
a 22 de agost; altre de preu y proprietat 300
lliures // 436r // y pensió 300 sous, que tots anys
rebian sobre dit General als 10 de setembre; y
altre de preu y proprietat 133 lliures, 6 sous, 9,
que rebian al primer de agost sobre dit General,
en las quals foren extrets en la extracció de censals per los antecessors de sa senyoria feta en jornada de a... y no ha pogut trobar aquells. En
aquest mateix die ha faltat en lo concistori de sa
senyoria lo molt il·lustre senyor deputat real per
sa indisposició.
Divendres, a XX. En aquest die me ha ordenat sa
senyoria a mi, escrivà major del General, cusís y
continuàs en lo present dietari un vot dels magnífics assessors ordinaris del General y present
casa de la Deputació y doctors consulents aplicats acerca lo torp declarat T. Francisco Graells,
familiar del Sant Offici, ab què declaran que deu
lo molt il·lustre concistori passar havant en la
execució, no obstant la pretenció de la Inquisició, com en dit vot apar, lo qual és signat de lletra B y del thenor següent:
«Jesúsb. Maria. Joseph.
En lo fet consultat per los molt il·lustres senyors
deputats y oÿdors de comptes del General de la
Catalunya als magnífics assessors, advocat fiscal
y consulents aplicats en y sobre lo contengut en
lo recado en escrits del tribunal del Sant Offici
// 436v // de 12 de maig proppassat y en la carta
de 14 del mateix mes del molt il·lustre senyor
inquisidor don Felip Ignasi de Truxillo y Guerrero escrita al molt il·lustre senyor deputat Anton Sayol y de Quarteroni, deputat eclesiàstic,
a. a continuació un espai en blanc d’uns10 cm.
b. l’original d’aquest document apareix cusit intercalat entre
els folis 428v i 436r del dietari.
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pretenent eximir a Francisco Graells, son familiar, de la jurisdicció del concistori en los procehiments y declaració de torp contra aquell
feta per haver inpedit la líbera exacció dels drets
de la Generalitat contrafent a capítols de Cort y
ordinacions en dita matèria y que excés algú
hauria comès sobre dit fet, la cognició de aquell
tocaria al Sant Tribunal, oferint administrar justícia, y que en cas de dubte, remetés lo concistori los actes al Consell Supremo de Aragó, fent
la matèria remesa lo Sant Tribunal al consell supremo de la Santa General Inquisició, y que en
lo ínterim, no se invoque per una ni altra part,
quedant los procehiments en la forma que estavan quant se envià dit recado.
Vista la declaració feta per dit molt il·lustre concistori a a... Vistos dit recado y carta y las respostas. Vistos los capítols concendits y decretats
per lo reverend don Joan, bisbe de Lleyda, inquisidor general al supremo dels tres estaments
de Catalunya convocats en las Corts de Monsó
als 2 de agost 1512. Vista la bulla del papa Leó
X dada en Sant Pere de Roma a las chalendas de
agost 1516 confirmant los sobredits capítols de
ditas Corts. Vista la confirmació feta per lo cardenal Adrià, bisbe de Tortosa y inquisidor general, dels matexos capítols y nova concessió de
altres a ell presentats en la Cort de Barcelona,
any 1529, que tot se troba en lo llibre primer de
las pragmàticas, títol «De la // 437r // Santa Inquisició», volum 2 de las Constitucions de Catalunya. Vista la bulla apostòlica de Clement 7
dattus en Roma a 17 de las kalendas de maig
1524. Vista la concòrdita vulgarment dita del
senyor cardenal Espinosa, inquisidor general,
de 17 de juliol 1568. Vistos differents exemplars pròxims y posteriors a dita concòrdia en
què lo concistorial procehit contra officials y familiars del Sant Offici sobre la matèria de la
exacció dels drets del General. Vist lo vot fet als
26 de novembre 1683 de orde del molt il·lustre
concistori per los magnífics assessors, advocat
fiscal y consulents aplicats sobre semblant matèria. Vistos los procehiments que inmediatament
en execució de dit vot se feren. Vist lo procés y
declaració de torp feta T. dit Francisco Graells a
21 de febrer 1687. Vistos differents altres capítols y actes de Cort, y generalment vist tot lo
que se havia de vèurer.
Attès y considerant que per diferents capítols y
actes de Cort, y en particular, per los capítols
16, Corts 1543; capítol 64, Corts 1599 y altres;
com també ab los dits capítols del reverend don
Joan, bisbe de Lleyda, inquisidor general, y del
cardenal Adrià, bisbe de Tortosa, inquisidor general; bullas apostòlicas y concòrdia referida,
a. a continuació un espai en blanc d’uns 30 mm.
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consta que lo molt il·lustre concistori de deputats y oÿdors de comptes té la jurisdicció plena
privative quo ad omnes alios en la matèria de la
exacció dels drets de la Generalitat contra qualsevols personas indistintament, axí eclesiàsticas
com laycas etiam que regulars y que per eix effecte pot fer ordinacions y penir als contrafahents ab las penas contengudas y per medi de
sos officials entrar a regonèxer qualsevols iglésias, monestirs, llochs sagrats, palàcios y casas
públicas y privadas.
Attès y considerat que en la dita bulla de Clement 7 // 437v // se confirmaren y aprobaren ex
certa scientia la existència y disposició de la Generalitat y sas constitucions y ordinacions fetas y
fahedoras per la Cort General y las consuetuts y
privilegis y indults apostòlichs que té la Generalitat etiam quo ad ecclesias et ecclesiasticas personas, fent comissió al deputat ecclesiàstich y altres de la execució de dita butlla, donant-li tot
lo poder que sie menester per la conservació,
defensa y líbera administració dels drets del General contra qualsevols personas indistintament,
ab la clàusula contradictores per censuras ecclesiasticas, apellatione postposita compescendo.
Attès que en lo capítol 11 dels concedits per
don Joan, bisbe de Lleyda, inquisidor general,
està estatuhit y ordenat que los inquisidors no
se entremeten dels deputats del General de Catalunya ni dels officials de la Deputació en las
cosas tocants a deputats o drets del General, lo
qual capítol se troba specífice confirmat per la
santedat de Lleó X ab la sobredita bulla de las
kalendas de agost 1516.
Attès axí mateix, que en la dita concòrdia del senyor cardenal Espinosa, inquisidor general, se
troban en lo capítol 4 las paraules seguents: «Y
lo mismo los familiares tratantes que cometieren
fraude en vituallas y provissiones y en los derechos
de la Generalidad de dicho Principado, que en
este caso conocerán los juezes deputados de la Generalidad o otros juezes seglares a quien respectivamente tocare, y no a los inquisidores».
Attès y considerat que la observança inmensa en
lo present Principat és conforme a la disposició
de dits // 438r // capítols 11 y 4 respectivament
de dits senyors inquisidors generals, com apar
de differents exemplars que ý ha en la present
casa, y entre altres, los següents:
Primo, un del any 1545 en què se fulmina procès als 20 de mars contra don Diego Sarmiento,
inquisidor y commissari dels béns confiscats
dels condempnats per crim de heretgia, y contra
Joan Francisco Morrano, receptor real de dits
béns, a instància del procurador fiscal del Gene-

ral per voler dit inquisidor conèxer de un censal
que un dels condempnats rebia sobre dit General, havent de conèxer-ne lo dit General, y als
24 de dit mes y anys se profferís sentència en lo
molt il·lustre consistori condempnant a dits inquisidor, comissari y receptor ena la pena de
8.000 florins, y als 27 de dit mes y any, se feren
públicas cridas a instàncias de dit procurador
fiscal manant que tingués o sabés dels dits inquisidor, comissari y receptor, los denunciàs a
efecte de fer-se en ells la execució.

domini locumtenentis generalis sue magestatis in
presenti Principatu et magnifici Fransici Montaner, regentis Regiam Cancellariam, et comparitione personali submissione ac venie petitione
per dictum Reynoso in presenti consistorio publice
et palam die presenti facta et aliis de causis animum dominorum deputatorum moentibus de
consilio et voto assessorum ordinariorum dicti
Generalis infrascriptorum benigne et misericorditer cum illo agendum provident quod dictus
Petrus de Reynoso relaxetur pro ut illum cum
presenti relaxari mandant reservato // 437 a 441r
// jure dicto procuratori Generalis si quod illi
competat super fraude sique per dictum Reynoso
comissa fuerit. Vidit Sans, assessor. Vidit Franciscus Serra, assessor».

Secundo, als 4 de juliol 1570 se féu provisió de
captura en lo concistori dels deputats y oÿdors
T. Pedro de Reynoso, algutzir major del Sant
Offici, per haver inpedit a una guàrdia del General que volgué regonèxer en lo portal de Sant
Antoni de la present ciutat un bahul que exia
propi de dit Reynoso, que anave officiant y per
negoci del Sant Offici. Y als 10 de dit mes, havent aportat y entregat al dit consistori lo sobredit baul, se presentà lo mateix Reynoso personalment acompanyat del regent la Real
Cancellaria, que ere lo magnífic misser Francesc
Montaner, que en nom del excel·lentíssim lloctinent general y seu, intercedia per ell y los dos;
essent en dit concistori digué dit regent estas
formals paraulas: «Senyors, aquest home·s estranger y no sap las lleys de la terra, axí ve a presentar-se a vostra senyoria y mercès perquè fent
ell lo que deu, vostra senyoria y mercès lo tracten ab tota // 438v // benignitat». Y luego dit
Reynoso féu una notable submissió, pues desplegant un paper que aportava en la mà, estant
de peus y descubert, llegí en esta forma: «Señores, certifico a vuestra señoría que lo sucedido estos
días que ha sido sin dolo ni malícia mía, ni sin yo
pretender offender a la autoridat y privilegios de
este tribunal y su jurisdicción y ministros, y por
tanto, vengo a suplicar a vuestra señoría sean servidos me perdonar en lo que yo sea culpado y hazer
lo que fueren servidos de mi». Y acabat de llegir
dit paper, lo entregà a Francesc Cavaller, notari
y altre del ajudant de la Escrivania Major de la
Deputació.
Y lo mateix die ab provisió formiter en dit consistori de consell dels magnífics assessors, se declarà en la forma següent: «Die 10 julii 1570 domini deputati Generalis intervenientibus
honorabilis auditoribus computorum, et cetera,
visis presentibus inquisitionibus ad instantiam
procuratoris dicti Generalis contra Petrum de
Reynoso, algutzirum majorem Sancti Officii Inquisitonis presentis Principatus, in domo Deputationis nunch detentum factis licet illarum meritis attentis contra illum aliter procedi posset
nihil ominus attenta interventione exellentissimi

Lo qual exemplar és molt ponderable per totas
las particularitats y circumstàncias d’ell, singularment de una persona que ere un official dels
més preheminents del Sant Tribunal y la de ser
tan pròxima a la concòrdia del senyor cardenal
Espinosa del any 1568.
Tertio, als 21 de abril 1636 se declarà torp contra T. Trasserras, muller de Francesc Trasserras,
de Castelltersol, familiar del Sant Offici, y Jacinto Trasserras, son fill, perquè havien inpedit que
los arrendataris y officials del General regoneguessen la casa de dit familiar, dient que no conexian sinó als senyors inquisidors; y per ço,
se’ls declarà torp y foren condempnats en 500
lliures.
Quarto, als 13 de nohembre 1683 se regonegué
per los officials del General la casa del escarceller major del Sant Tribunal, que la tenia en lo
pati que es diu del mateix palau de la Santa Inquisició, sercant un frau que·s presumia haver-i
contra los drets de la Generalitat, com en effecte havent-se trobat, se féu aprehenció d’ell y se·l
enportà lo receptor de fraus, y lo sobredit se féu
ab acistència de un official del Sant Offici que
los senyors inquisidors anomenaren per lo recado que de urbanitat envià lo concistori per medi
de son síndich per obviar als obsurdos que podien seguir-se a fer-se la regonexensa sens dita
acistència. Y o feren dits senyors inquisidors ab
molta galanteria en consideració de la justícia y
jurisdicció que té lo molt il·lustre consistori.
437 a
441v

a. en...receptor interlineat al marge esquerre.
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Attès y considerat que ha vista de dits y molts
altres exemplars queda provada la observança
de dita concòrdia, sàltim en lo capítol tocant a
la sobredita jurisdicció del General, la qual bastaria encara que faltàs en altres capítols.
Attès que per consegüent, és notòria y evident
la jurisdicció del molt il·lustre consistori contra
qualsevols officials del Sant Offici en matèria de
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la exacció dels drets de la Generalitat y ordinacions fetas sobre aqueix particular, y que en cas
de notorietat no se deu admètrer conferència alguna ni may se és admesa ni practicada en la
present casa en semblants casos.
Attès y considerat que del procés fulminat a instància del procurador fiscal contra Francisco
Graells consta plenament de la resistència féu als
officials del General no permetent tràurer de sa
casa un teler que en ella fou trobat contra ordinacions del dit General y resistint-se en pagar la
pena en què havie incorregut per tenir dit teler
per disposició de ditas ordinacions y capítols de
Cort, no volent en lo sobredit regonèxer la jurisdicció del General.
Per ço y altrament, són de vot y parer que no té
lloch la exempció que·s pretén donar al dit Graells com a familiar del Sant Offici en lo sobredit
fet, ans bé, que ha y deu lo molt il·lustre consistori passar havant en la execució de dit torp sens
admètrer conferència alguna ni remetre’s sos
procehiments al Consell Supremo de Aragó, no
obstant las rahons insinuadas en lo recado del
Sant Tribunal y carta del molt il·lustre senyor
inquisidor. Y axí ho senten. Salvo, et cètera.
De Sayol, assessor. De Valda, consulens. Delfau,
consulens. Rechs y Gallart, assessor subrrogatus.
Doctor Isidoro Pi, consulens. Don Petro de Potau,
advocatus fiscia.»

nients per al reparo del dany que // 443v // amenassa la dita plaga, com en dit paper és de vèurer, lo qual és assí cusit, signat de lletra F y del
thenor següent:
«Reconoziendoa quan públicos y lastimosos son los
estragos que ha causado y amenaza la langosta en
esta provincia, no los expresso a vuesta señoría. Si
sólo considerando que en la representación de
vuestra señoría está comprehendida la de todo el
Principado, ninguno más que vuestra señoría se
interesa en los alivios que miran a remediar tantas calamidades y preservar las que podrán seguirse. Y hallándome pensando expedientes, no he
querido tomar resolución hasta entender de vuestra señoría los medios que discerniere en esta materia para ayudar a los naturales que ubiessen de
ocuparse en el trabajo de matar la langosta. Y
que para la extinción, juzgaré se diesse hazer persuadiéndome de las atenciones de vuestra señoría
que las mostrará más cumplidas en ocasión tan
unrgente, gastando el dinero necessario, pues en
esta precaución y defensa está binculada la Generalidad y en la parte que pudiere ofrezerse reparo
yo por la mía daré a vuestra señoría los despatxos
que conduzcan a su resguardo. Esperando del çelo
de vuestra señoría que ganará los instantes de
tiempo que pide la celeridad de la ocurrencia y
me participará quanto antes su sentir. Guarde
Dios a vuesta señoría muchos años, como dezeo.
Barcelona, 22 de junio 1682.
El marqués de Leganés.

443r

Dissapte, a XXI. En aquest die, constituhit personalment en lo concistori de sa senyoria lo reverend Joan Isach, prevere, com a procurador
de la reverend comunitat de frares y capellans
del convent de Pedralbas, territori de Barcelona, consta de sa procura en poder de Joan Romui, notari públic y del col·legi de notaris reals
col·legiats, la qual és assí cusida, signada de lletra E, en dit nom ha jurat com havent fetas las
degudas diligèncias en sercar los actes de la original creació de aquell censal de penció 9 lliures, 5 sous, 8, en què sortejà la dita comunitat
en la extracció de censals per los antecessors de
sa senyoria feta en jornada de 31 de juliol proppassat de 1686, no ha pogut trobar los dits actes.
Dilluns, a XXIII. En aquest die són tornats en lo
concistori de sa senyoria lo(s) molt il·lustres senyors deputats militar y real. En aquest mateix
die ha rebut sa senyoria un paper de sa excel·lència ab què participa lo estrago que fa en
lo present Principat la plaga de la llagosta y que
dirà sa senyoria los medis aparega més convea. a continuació una procura transcrita a l’Apèndix 5, pàg.
1805-1806.
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Señores diputados del General de Cataluña.»
En aquest mateix die per medi del síndic del
Generalb // 450r // ha enviat a sa senyoria al sant
tribunal de la Inquisició la còpia del vot dels
magnífics assessors ordinaris del General y doctors consulents aplicats acerca lo torp declarat
contrta Francisco Graells, familiar de dit Sant
Offici, que·s originalment cusit y continuat en
lo present dietari en jornada de 20 del corrent,
lo qual paper és assí cusit, signat de lletra G y del
thenor següent:
«Señorc mío. En conformidad de lo que escrivía a
vuestra señoría a los 14 de mayo deste año, participé al consistorio las razones que por vuestra señoría en su carta de 3 de dicho mes se ponderan
para eximir a Francisco Graells como a familiar
del Santo Officio de la jurisdicción del consistorio
a. l’original d’aquest document apareix cusit intercalat entre
els folis 443v i 450r del dietari.
b. a continuació cusit intercalat el vot inclós al cos del document corresponent al divendres 20 de juny de 1687, transcrit a
les pàgs. 907-910 del dietari del trienni 1686-1689.
c. l’original d’aquest document apareix cusit intercalat entre
els folis 443v y 450r del dietari.

en el hecho sobre que se declaró en esta casa torp
contra él. Y haviendo remitido este negocio como
de justicia a sus asesores y abogado fiscal y otros
consulentes aplicados, después de muchas conferencias sobre la materia y examinados los méritos
de ella, han resuleto como verá vuestra señoría en
los papeles inclusos, a que me remito. Esto es lo que
se me ofrece dezir sobre el caso y que dezeo muchos
empleos de la mayor satisfacción de vuestra señoría, cuya vida dé el cielo largos años. Besa la
mano de su señoría su servidor, don Antonio de
Sayol y Quarteroni.
Señor don Phelipe Igancio de Truxillo y Guerrero.»
450v

452 a
455r

Y tornat en lo consistori de sa senyoria lo dit
síndich ha fet relació com havie entregat los dits
papers. En aquest mateix die, obtinguda primer
ora per medi del síndich del General per las
quatre de la tarda, són anats ab embaxada de
part del molt il·lustre concistori de sa senyoria
los molt il·lustres senyors oÿdors eclesiàstic y
militar dient com en execució del paper que al
matí havie rebut de sa excel·lència havie resolt
lo consistori de que se reconegués lo arxiu de la
present per a vèurer si se trobarien exemplars
per a poder acudir al què sa excel·lència representave y demanave ab dit paper, que com lo
concistori tenie tant limitat lo poder gastar las
pecúnias del General, no podie per ara poder
pèndrer altre resolució y del que se trobarie, se
donarie part a sa excel·lència. De què ha fet sa
excel·lència molta estimació, encarregant al
molt il·lustre concistori que en cas que se oferís
alguna cosa que advertir-li en orde al què demanave a ell o al Real Concell, estimarie no·u escusàs lo il·lustre concistori per al acert del remey
de la plaga de la llangosta, de què tant se necessita y dessitja sa excel·lència. De què han fet relació los dits senyors oÿdors ecclesiàstich y militar tornats en lo consistori de sa senyoria.
Dijous, a XXVI. En aquest die és baxat en la casa
del General de la present ciutat lo molt il·lustre
senyor oÿdor eclesiàstic y se·s conferit en lo
aposento a hont té feta residència lo receptor
dels fraus per a vèurer los fraus que se trobaven
en ell; y ha trobat que se trobave un frau de cent
setanta pessas de vuyt y mitja, apressas a Joan
Valls, pagès de Mataró.
Divendres, a XXVII. En aquest die me ha ordenat
sa senyoria a mi, escrivà major del General, cusís
y continuàs en lo present dietari una relació en
son concistori feta per mestre Jaume Arnaudies,
mestre de cases, y mestre Joan Aldabó, fuster,
officials del General, de las obras fahedoras en la
casa del General de la Seu de Urgell y vila de
Puigcerdà, a hont se són conferits de orde de sa
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senyoria a effecte de visurar ditas obras, formar
trabbas, encantar aquellas y lliurar-las a qui per
menos las fes; y axí mateix, las obras fahedoras
en la casa que fou de Domingo Negrell y de
Orrís, en la vila de Caldes de Monbuy, que vuy
té segrestades lo General, la qual relació és assí
cusida, signada de lletra A y del thenor següent:
«Molta Il·lustre senyor.
Fou vostra senyoria servit ordenar a nosaltres,
Joan Aldabó //452 a 455v // y a Jaume Arnaudies,
mestres de casas, officials de vostra senyoria,
que encontinent nos conferíssem en las casas
del General de la ciutat de la Seu de Urgell y en
las casas del dit General de la vila de Puigcerdà
ha effecte de visurar y regonèxer ditas casas y de
las obras necessitan fer-se en aquellas, tant de
fuster com de mestre de cases, per lo reparo y
conservació de ditas casas. Y axí mateix, vostra
senyoria fou servit manar-nos que reconegudas
ditas casas, encontinent se formassen y lliurassen ab lo major benefici del General y ab tota
brevedat. Attenent y considerant que las obras
de las casas de la Seu de Urgell se encantaren al
encant públich per espay de dos anys en la matexa ciutat y no·s troba persona que volgués
enpèndrer a preu fet ditas obras y dita casa, vuy
amenassava ruhina, y per ço, se’ns manà que ab
brevedat se lliurassen ditas obras.
Y axí, nosaltres, dits Arnaudies y Aldabó, fem
relació a vostra senyoria que ab la major brevedat nos és estat possible nos conferim en ditas
casas de la ciutat de Urgell y en las de la vila de
Puigcerdà. Y aprés de haver vistas ditas casas y
de las obras necessitan fer-se en aquellas, inseguint lo orde de vostra senyoria en tot, se formaren las tabbas de ditas obras, tant per las de
fuster com de mestre de casas, y a veu de corredor devant las matexas casas se han encantat ditas obras en presència del magnífic deputat local
respective en dita ciutat y vila; y ditas obras se
han lliuradas, ço és, las obras de mestre de cases
de la casa // 456r // de la ciutat de la Seu de Urgell en preu de 279 lliures, y las obras de fuster
en preu de 72 lliures. Y ditas obras se lliuraren a
mestre Guillem Rexach, per no haver trobat altre persona donàs dita ab major benefici del General. Y las obras de mestre de cases de la casa
del General de la vila de Puigcerdà se lliuraren
en preu de 208 lliures, 10 sous, y las de fuster en
preu de 607 lliures, las quals són lliuradas a
mestre Nicholau Labró, habitant en dita vila,
per no haver trobat qui donàs dita que fos ab
més benefici del General.

a. l’original d’aquest document apareix cusit intercalat entre
els folis 450v i 452 a 455r del dietari.
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Y finalment, de orde de vostra senyoria nos conferírem en la vila de Caldes de Monbuy per visurar en lo estat se troba vuy una casa situada en
dita vila, al capdevall de la plassa, la qual casa
vostra senyoria té segrestada y és del segrest del
quòndam doctor Domingo Negrell, la qual tenim vista y reconeguda fent relació a vostra senyoria que dita casa vui està molt derruhida y és
inhabitable, per ser part de dita casa las parets y
sostres y tauladas en terra y lo restant de dita casaa está ab gran perill de enderrocar-se molt
prest, per ser las parets de dita casa de tàpias
molt vellas y consumidas y la fusta de sostres y
tauladas molt consumida, que no reparant-se
prest dita casa, és cert que dins poch temps del
tot será derruhida y per terra; y enderrocant-se
dita casa, és cert que las casas dels vehins que
confrontan ab ella perillan molt de enderrocarse y los vehins reben algun dany. Axí fem esta
relació a vostra senyoria que per reparo de ditas
ruhinas part del que està en peu de dita casa se
hauria de enderrocar, y de la matexa desferra reparar lo restant que està en peu per fer // 456v //
reparos de dita casa ab gasto que sie moderat. Y
esta és nostra relació dels do(s) unánimes y conformes perquè vostra senyoria mane lo que sie
de son major servey y benefici del General. Y
així la firmam de nostras mans, vuy, als 27 de
juny 1685.
Mestre Jaume Aldabó, fuster. Jaume Arnaudies,
mestre de casas.»

Dimars, al primer de juliol
MDCLXXXVII.
En aquest die a la matinada, havent tingut intel·ligència los molt il·lustres senyors deputat
militar y real y molt il·lustres senyors oÿdors
eclesiàstic y real que lo excel·lentíssim lloctinent
y capità general tenie un real decret de sa magestat, Deúb lo guarde, contra lo molt il·lustre
senyor deputat ecclesiàstich y oÿdor militar, y
desitjant mediar ab sa excel·lència per a què fos
servit suspèndrer lo posar en execució lo dit real
decret a effecte de poder fer una representació a
sac // 459r // magestat per medi del síndich del
General, han enviat a demanar hora a sa excel·lència per anar ab embaxada de part del molt
il·lustre consistori los senyors oÿdors eclesiàstic
y real. Y havent senyalat hora per a las quatre de
la tarda, no obstant que lo dit real decret lo havia manat entregar sa excel·lència al molt il·lustre senyor deputat militar, són anats los dits sea. a continuació repetit las parets, sostres y tauladas en terrra
y lo restant de dita casa.
b. Déu...guarde interlineat.
c. a continuació una nota transcrita a l’Apèndix 5, pàg.
1806.
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nyors oÿdors eclesiàstic y real a reportar-li la dita
embaxada a sa excel·lència suplicant manàs suspèndrer la execució de dit real decret. Ha què
ha respost sa excel·lència que no podie annuhir
al què per part del consistori se li demanava per
ser la real voluntat de sa magestat de que se
posàs en execució lo dit real decret, però que no
escusaria de mediar ab sa senyoria en tot lo que
convinga per al consuelo de dits deputats y oÿdor militar.
Seguix-se lo dit real decret, lo qual és assí cusit,
signat de lletra D y del thenor següent:
«Loa duch de Sanlúcar, marqués de Leganès y
de Morata, lloctinent y capità general.
Nobles, amats y fahels de la real magestat. Los
diputats y oÿdors de comptes del General de
Catalunya. Per quant sa magestat, Déu lo guarde, en virtut de la potestat absoluta que se reserva en lo que mira a las insiculacions, me ha manat que passe promptament a tràurer las bolsas
y privar del exercici de sos puestos a don Anton
Sayol de deputat eclesiàstic, a don Joseph Ciges, de oÿdor militar y a don Daniel Sayol, de
assessor eclesiàstic de aquesta casa de la Deputació, // 459v // y que lo doctor Lluís Valencià sie
desinsaculat de las bolsas en las quals se troba
insaculat. Per tant, en execució de dit real orde
de sa magesatat, vos diem y manam que encontienent que haureu rebut lo present nostre
orde, tragan de las bolsas a dits don Anton Sayol, deputat ecclesiàstich, a don Joseph Sitjes,
oÿdor militar, a don Daniel Sayol, assessor, y al
doctor Lluís Valencià y tingau per desinsacultats de tot los llochs y officis en què se troban
insaculats en exa casa de la Deputació y per est
effecte borrau sos noms y los tragau del llibre de
Ànima a effecte de que conste restan desinsaculats. Y per haver-los sa magestat privats als dit
don Antoni Sayol, don Josep Ciges y don Daniel Sayol del exercici de sos puestos, no·ls admetan més en ells, ans bé, en lloch dels sobredits fareu nova extracció de altre diputat
eclesiàstic y de altre oÿdor militar y de altre assessor. Y per a los dits llochs de deputat eclesiàstic y de oÿdor militar y altres vacants en las bolsas de diputat ecclesiàstich y oÿdor militar, nos
proposareu subjectes en la forma acostumada, y
de haver-o executat una cosa y altre, nos cerciorareu, per convenir axí al real servey de sa magestat y ser aquesta sa real voluntat. Dattus en
Barcelona, al primer de juliol MDCLXXXVII.
El marquès de Leganès. Vidit Montserrat, canceller. Balthazar de Oriol et Marcer, junior.
a. l’original d’aquest document apareix cusit intercalat entre
els folis 456v i 459r del dietari.

In curia locumtenentia XII, foleo CLXXXXVIIIIo.
Vuestra excelencia manda a los diputados y oydores de quentas del General de Cataluña que pongan en execución la orden de vuestra excelencia
arriba expressada.»
450r

En aquest mateix die entre las vuyt i nou horas
de la nit, són anats amb altre embaixador de
part del molt il·lustre concistori a sa excel·lència
lo molt il·lustre senyor deputat real y don Pedro
de Potau, advocat fiscal del General y present
casa de la Deputació, per al sobredit effecte,
dient que sa excel·lència no se havia de offèndrer de què se repetissen las súplicas per al sobredit negoci y que lo concistori continuarie
fins ha vèurer lograt lo que suplicave y que se
abstenie de aplicar altres medis y intervencions
ab sa excel·lència per no errar en la suplicació de
aquells que no fossen del major servey de sa magestat y gust de sa excel·lència. Y sa excel·lència
ha respost que estimave que lo concistori hagués escusat valer-se de altres medis de intercessió, particularment de comuns, y que podie assegurar-se que lo que no farie per lo concistori
no farie per altre particular ni comú, que sentia
vivament no poder condesendir ab lo que se li
suplicave perquè lo real decret de sa magestat
no donava lloch en axò, majorment en ocasió
que ja havia escrit a Madrid a sa magestat dientli que executarie son real orde en la forma que
en ell se conté, després de haver-o consultat ab
las tres salas de la Reial Audiència, y que si antes
se li hagués suplicat lo que ara aparexie tenir en
sa mà algun albitre, lo que ara consideraba no
tenir, ab viu sentiment seu de no poder albitrar
en dit real decret y fer lo que lo concistori li suplicave.
Dimecres, a II. En aquest die són tornats ab embaxada a sa excel·lència // 450v // de part del
molt il·lustre concistori lo molt il·lustre senyor
deputat real y don Pedro de Potau, advocat fiscal del General, dient que havien fet relació de
la resposta de sa excel·lència a la embaxada del
die de ahir y que lo concistori los tornava a enviar per a dir a sa excel·lència com estave
prompte dit concistori a posar en execució lo
real despaig de sa excel·lència comensant per la
desensaculació de las personas contengudas en
ell, a què ha respost sa excel·lència que estimava
lo zel del concistori en lo real servey y que axí
cumplie y devie fer-ho per obehir a la real voluntat de sa magestat
En aquest mateix die a la tarda són tornats ab
embaxada a sa excel·lència lo molt il·lustre senyor deputat real y don Pedro de Potau, advocat fiscal del General y present casa de la Depu913

tació, dihent com ja lo concistori havia posat en
execució lo real despaig en la part tocant a la desensaculació de las personas contengudas y que
en exa conformitat ho havia deliberat lo concistori y que en lo demés que·s conté en dit real
decret en orde a la proposició de personas per a
ensacular en dits y altres llochs vaccants y nova
extracció de deputat ecclesiàstich y oÿdor militar y assessors, tornave lo concistori quant encaridament pedia se servís sa excel·lència manar
suspèndrer y donar lloch a las súplicas que lo
concistori volia fer en queix particular y que al
concistori se li tancava la porta a la esperança de
alcansar altra gràcia lo die que·s passàs al sobredit, perquè proposadas, nomenadas y ensaculadas las personas en dits llochs vacants y feta la
nova extracció, ja no tenie més remey la matèria. Y sa excel·lència ha respost // 461r // que estimava que lo concistori hagués comensat a
cumplir y obehir dit real orde, y molt més estimaria que sens tardansa alguna passàs a la total
execució de aquell, perquè axís convenia al real
servey y que lo concistori ho tingués entès de
exa manera y que no estava en sa mà suspèndrer
o entretenir cosa de dit real decret, que ha estarho, o faria ab molt gust.
Dilluns, a III. En aquest die don Pedro de Potau, advocat fiscal del General, ha fet relació al
concistori de sa senyoria essent ja molt tart, lo
havie enviat a buscar per un patge de sa excel·lència, que·s diu don Francisco de Corbera,
y que havent anat a vèurer què manava sa excel·lència, li havie dit que digués al concistori
que no podia en manera alguna suspèndrer o
entretenir la nova ensaculació y extracció contenguda en dit real decret y que no considerava
medi ni cansi algú y que qualsevol suspenció era
molt prejudicial al real servey y que axí abreviàs
lo concistori per instants en donar lo degut
cumpliment en tota dit real orde y que escusàs
lo concistori valer-se de medis, particularment
de consens, perquè sobre que la matèria no tenie altre camí que la total obediència a dit real
orde y no havie de fer cosa alguna per molt que
se li // 461v // demanàs o per molts que fossen
los que li suplicassen, y que a tenir arbitre, ja
haure condecendit a tota súplica del concistori,
al qual desitjava molt a consolar. Concorria la
rahó particular de què la aplicació de altres medis, particularment de comuns, havia de ser en
gran decervey de sa magestat y no podien causar
sinó perjudicis considerables en la present casa,
en què no podie sa excel·lència no podie dispensar en cosa de dit real decret, y que havent-li
dit don Pedro de Potau replicat que sa excel·lència no havia de tenir a inhobediència ho
tardansa en posar en execució dit real decret la
de alguns dies, per ser aquells precisament menester per haver de estar las bolsas de deputat
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eclesiàstic y oÿdor militar plenas y que se havia
de menester temps per haveriguació de las personas que faltavan ho eran mortas, particularment que lo lloch que ocupava don Anton Sayol era bolant de tots los capítols y se havie dea
fer extracció de capítol y altres solempnitats y
que també se havia de menester temps per la
proposició, nominació y ensaculació de personas, y que axí sa excel·lència no havie de atribuhir a detenció afectada la de dits dies y temps,
y que en ells podie sa excel·lència servir-se de
admètrer las súplicas del concistori y si ý havia
lloch bastant, patrocinar, dirigir y encaminar-las
a sa magestat, que Déu guarde.
Sa excel·lència respongué que ja havie dit que
qualsevol detenció era notable deservey de sa
magestat y que no volia que lo concistori se atropellàs // 462r // en ditas funcions, però que si ho
podie fer ab un die, no ho fes ab dos, y entengués
que qualsevol die que·s tardava era molt danyós al
real servey, y en lo demés, ja tenie dit que no tenie
més arbitre que obehir y que si res tenia lo concistori o dit don Pedro de Potau que dir, anès a vèurer-se ab lo noble don Fèlix de Marimon, del consell de sa magestat en lo Supremo de Aragó.
Disapte, a V. En aquest die lo síndich del General ha fet relació en lo concistori de sa senyoria
com se era conferit per orde de sa senyoria ab lo
Consell Real Criminal dient havia fet reparo en
que no tenia obligació en fer adobar los ferros
que servian per aportar los condempnats en galera per no ésser estilat ni consuetat lo adobarlos, y que li havie fet de resposta dit consell, per
medi del noble don Pedro de Amigant, advocat
fiscal de dit Real Consell, que farie adobar los
dits ferros per la custòdia de dits presos y que
després se veuria qui hauria de pagar dits gastos,
si la thesoreria o lo General.
462v

en lo dietari corrent en jornada del primer del
present y corrent mes de juliol, vacant lo lloch
de altre dels magnífics assessors del General y
present casa de la Deputació per desensaculació
del noble don Daniel Sayol, per lo resíduo del
sexsenni que faltava a cumplir lo dit don Daniel
Sayol, fonch extret a sort de rodolí en la forma
acostumada lo doctor misser Martí Figuerola.
Essent presents per testimonis Francesch Paÿssa, Joseph Pelegrí y Jacintho Morató, verguers
de sa senyoria, y altres en multitud copiosa.
Diumenge, a VI. En aquest die, havent presentat una súplica en lo concistori de sa senyoria lo
noble don Dalmau Copons, altre dels particulars capitulars del il·lustre Capítol de la Seu de la
present ciutat, pretenent que vacant lo lloch de
deputat ecclesiàstich per desansa- //463r // culació de don Anton Sayol, que obtenia per lloch
volant que tocà en sort a dit il·lustre Capítol,
que devia sa senyoria fer nominació de subjecta
de dit il·lustre Capítol per vacar per particular
impediment de dit de Sayol, lo qual no podie
prejudicar a dit molt il·lustre Capítol, com apar
de dita súplica, que és assí cusida en lo llibre de
Deliberacions corrent sots la present jornada. Y
com per la declaració de dita difficultat haja sa
senyoria juntat lo assessor ordinari que vuy se
troba en la present casa y dos doctors consulents aplicats, als quals després de mirats los
exemplars de la present casa, han aconsellat no
subsistir la pretenció de dit de Copons, ho han
fet havisar per a què se servís venir a concistori,
y després de arribat en ell y ohidas las rahons de
dit assessor y doctors consulents, ha respost se
donava per satisfet d’ellasa.
En aquest mateix die ha fet sa senyoria extracció
dels capítols que no tenian lloch volant per fer
proposició de canonges del capítol que sortejàs
per la ensaculació del lloch volant del Capítol de
Barcelona que vacava per desensaculació de don
Antoni de Sayol, y ha sortejat lo Capítol de Gerona. Present jo, escrivà major del General. Presents per testimonis Jacinto Morató y Joseph
Pelegrí, verguers del concistori de sa senyoria.

En aquest mateix (dia) ha fet també relació lo
dit síndich en lo concistori de com se ere conferit per orde de sa senyoria ab los nobles don Anton Sayol, don Joseph Ciges y don Daniel Sayol
per notificar-los de part de sa excel·lència com
en virtut de un real decret en què es manava desensacular de las bolsas de la present casa de la
Deputació los sobredits, obehint a dit real orde
los havian desansacultats y trets del llibre del
Ànima y fora del exercici de deputat y oÿdor y
assessor respectivament exercian, y que dits de
Sayols y Ciges havian respost que estavan
promptes en obehir los ordes de sa magestat, ab
què se donavan per desansaculats.

Dilluns, a VII. En aquest die per medi del síndich
del General ha enviat sa senyoria al excel·lentíssim senyor lloctinent general la proposició de
subjectes dels llochs vacants en las bolsas de deputat eclesiàstic y oÿdor // 463v // militar per a
cumplir lo número dels que faltan en ditas bolsas de las quals se ha de fer extracció, còpia del
qual memorial és así cusit, signat de lletra E.

En aquest mateix die en execució del real despaig de sa excel·lència, que·s cusit y continuat

Dimars, a VIII. En aquest die en virtut de orde
de sa senyoria se és presentat en lo concistori de

a. a continuació quatre paraules ratllades.

a. a continuació quatre paraules ratllades.
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sa senyoria lo doctor Francisco de Mirallas, y sa
senyoria li ha dit que se entretingués per la present ciutat.

pí Berart, fra Francisco de Ballaró. Socós: lo
doctor fra Benet Sala, lo doctor Joseph de Masdovellas, lo doctor Pere Benet Atxer.

Dimechres a VIIIo. En aquest die me ha ordenat
sa senyoria a mi, escrivà major del General, cusís
en lo present dietari dos reals despaigs de sa magestat, lo un ab la nominació de subjectas per
als llochs vacants de deputats y oÿdors fins als
31 de mars proppassat; lo altre ab la nominació
de subjectes per als llochs vacants en las bolsas
dels officis de la casa fins lo dit die de 31 de
mars; y axí mateix, un altre decret de sa excel·lència ab la nominació de subjectes per als
llochs vacants fins lo die present en las bolsas de
deputat y oÿdor eclesiàstic y oÿdor militar per a
cumplir dels que faltan en las ditas bolsas, de las
quals se ha de fer extracció en virtut de real orde
de sa magestat. Los quals reals despaig són signats de número 1 y 2, y lo decret de sa excel·lència de número 3. E més, me ha ordenat a
mi, dit escrivà major, cusís axí mateix en lo present dietari sinch despaigsa // 490 a 492r // de sa
excel·lència ab què disposa que nobles pugan
ser ensaculats com a mossèn, los quals sinch
despaigs signats de números 4, 5, 6, 7 y 8.

Per lo estament militar, los senyors: don Agustí
López de Mendosa y Pons, don Fèlix de Marymon, lo doctor Domingo Verdier. Socós:
mossèn Salvador Riols, mossèn Pere Dimas de
Po[tau], mossèn Joseph de Amigant, mossèn
Francisco Blanes Centellas y Carros.

En aquest mateix die entre las sinch y las sis horas de la tarda hi ha hagut junta de brassos en la
present casa per extracció de nou habilitadors
per habilitar las personas ensaculadas en las bolsas de deputat eclesiàstich y oÿdor militar per la
extracció de pròxim fahedora de ditas bolsas, en
lloch y per desansaculació de don Anton de Sayol, deputat eclesiàstic, y mossèn Joseph Sitjes,
oÿdor militar, en virtut del real orde de sa magestat. Y serviren de brassos los següents:b

Per lo estament real, los senyors: misser Olaguer Hierònim Timboni, mossèn Jaume Texidor, mossèn Joan Dalmau. Socós: misser Francisco Escorssell, mossèn Ramon Vilana Perlas,
lo doctor Francisco Alaix.
Dijous, a X. En aquest die a las deu horas de la
matinada se són juntats en la present casa los senyors abilitadors per a fer la habilitació de las
personas que podan concórrer en la extracció
de proxim fahedora de deputat eclesiàstic y oÿdor militar, y després de haver fet la sòlita y
acostumada, que feren los senyors ensaculadors
y testimonis en los propdits actes que se han offert, han jurat a Nostre Senyor Déu y als seus
sants Evangelis que se hauran bé y llealment en
lo acte de dita habilitació y han ohit sentència
de excomuicació del thenor següent:

Per lo estament eclesiàstic: fra don Joan de
Marymon y Tord, // 490 a 492v // lo doctor Sera-

«Nos, Paulus Puig, sacra theologie doctor et canonicus Sancte Sedis Romane in spiritualibus et
temporalibus officialis et vicarius Generalis pro
admodum illustri et reverendisimo dommo Barchinonensis episcopo monemus vos admodum
illustres dominos dompnum Serapium // 493r //
Berart, fratrem Franciscum de Ballaro et fratrem domnem Joanem de Marymon et Tort,
dompnium Josephum de Amigant, doctorem Dominicum de Verdier et dompnum Petrum Dimam de Potau, doctorem Oldegorium Hieronymum Tinbore, doctorem Franciscum Escorsell et
doctorem Joannem Dalmau, personas pro estamentis ecclesiastici, militaris et realis habilitatores juxta formam capituli 85 nove reformationis
extractas, quatenus bene et legaliter vos habeatis
in exercicio vestre habilitationis faciende de his
que concurrere possunt vel non in deputatum ecclesastichum, auditores computorum militarem
Generalis Cathalonie in extractione facienda
juxta Deum et conciencias vestras; et pro his auditis excomunicationes sententiam, quam in vos
et quemlibet vestrum contrafacientem seu contrafacientes, trina canonica monicione premissa
ferimus et promulgamus in his scriptis·»

a. a continuació nou documents transcrits a l’Apèndix 5,
pàgs. 1806-1811.
b. a continuació un text escrit a dues columnes, primer es
transcriu la de l’esquerra i després la de la dreta.

Y encontinent se féu la dita habilitació en la sala
del concistori en la forma acostumada en concurs ab los molt il·lustres senyors deputats, estant assentats sota lo dosser, y los senyors habili-

Per lo estament ecclesiàstic: lo doctor Antoni
Sala y Cudina, canonge de Vic. Don Joseph de
Masdovellas, canonge de Urgell. Lo doctor Joseph Salvador, canonge de Urgell.
Per lo estament militar: mossèn Emanuel Desvalls. Don Francisco Xammar. Mossèn Antoni
Igansi Cols.
Per lo estament real: mestre Onofre Monsalvo,
ciutedà honrat de Barcelona. Lo doctor Francisco Alaix. Mestre Joseph Pomada.
Foren extrets en habilitadors:
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tadors en forma de círculo devant de dits senyors deputats, votant primer los dits senyors
deputats y després los dits senyors habilitadors
per son orde. Y feta la dita habilitació, per medi
de fra don Joan de Marymon y don Joseph
Amigant han enviat a sa excel·lència, obtinguda
primer hora per medi del síndich del General, lo
memorial de las personas inhabilitadas en dita
habilitació per sas senyorias y senyors de la Novena, suplicant a sa excel·lència lo breu despaig
de dit memorial per poder passar promptament
a la dita extracció de deputat ecclesiàstic y oÿdor
// 493r // militar, lo qual memorial és assí cusit,
signat de lletra A. Y tornats los dits senyors habilitadors han fet relació que sa excel·lència los
havie fet de resposta que ab tota brevedat procuraria despatxar lo dit memorial per a què pogués passar-se a la extracció, com sa senyoria
demanava. E després, com fossen las nou horas
de la nit y hagen tingut notícia los senyors deputats y senyors de la Novena que y havia difficultats en lo despaig de dit memorial y que seria
molt contingent, que no se serie despatxat fins
al matí, y per altra part, haver de acistir lo senyor
vicari general en la clohenda del acte de la habilitació y ésser pesona molt havanssada de edat y
que ja se trobave en lo llit, se disgregaren sa senyoria y senyors de la Novena.
Divendres, a XI. En aquest die a las nou horas de
la matinada se és juntada la Novena de habilitadors en la present casa de la Deputació y sala del
concistori de sa senyoria y, després de ser-los estat entregat lo decret de sa excel·lència, en deguda forma de cancellaria despatxat, en orde las
personas inhabilitadas per concórrer a deputat
ecclesiàstich y oÿdor militar, com en aquella
apar, lo qual és assí cusit, signat de lletra B. Y
llegit aquell per mi, escrivà major del General, y
donada la absolució a dits senyors de la Novena
per lo reverend official del molt il·lustre y reverendíssim senyora // 497r // bisbe de la present
ciutat és estat clos lo acte de la habilitació que
serian entre las nou y deu horas del matí.
Poch aprés de clos lo dit acte de habilitació, volent sa senyoria posar en execució lo real orde
de sa magestat, que Déu guarde, donat per sa
excel·lència en fer extracció de deputat eclesiàstic y oÿdor militar, consistorialment ab verguers
ab massas altas, portant las insignias de damàs
carmesí ab lo escut de armas del General, són
passats a la sala dels Reys, a hont estavan paradas
las taulas, a effecte de fer dita extracció, aportant lo un dels veguers lo llibre de Ànima, y després de estar assentants ab un dels magnífics assessors, per no haver encara jurat lo altre y lo
a. a continuació un memorial i un despatx transcrits a
l’Apèndix 5, pàgs. 1811-1812.
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noble advocat fiscal, se asentaren los testimonis
de dita extracció, que foren los següents:
Per lo estament ecclesiàstich, los senyors: lo
doctor Antoni Sala y Cudina, canonge de Vich.
Lo doctor Francisco Noguera, canonge de Gerona. Lo doctor Joseph Salvador, canonge de
Urgell.
Per lo estament militar, los senyors: don Alexandro de Boxadós. Lo doctor Domingo Verdier. Lo doctor Francisco Paÿssa y Serra.
Per lo estament real, los senyors: lo doctor Onrat Piu y Navarro. Lo doctor misser Joseph Orlau. Lo doctor misser Francisco Alaix.
Y havent fet los senyors testimonis militars y reals la acostumada protesta en lo modo de assentar-se sens estar interpolats ab los ecclesiàstics,
se ha passat a fer la extracció de // 497v // deputat ecclesiàstich y oÿdora. Y són estats extrets en
deputat ecclesiàstich: lo molt il·lustre senyor
don Francisco Bernat de Pons, abat de Sant Cugat del Vallès. Y en oÿdor militar, mossèn Francisco Despujol.
Dissapte, a XII. En aquest die a las sis horas de la
tarda és vingut en la present casa de la Deputació lo molt il·lustre senyor don Francisco Bernardo de Pons, abat del imperial convent de
Sant Cugat del Vallès, novament extret en deputat ecclesiàstich. És arribat sens lo acompanyament que se acostuma; és estat rebut per lo
magnífich assessor, que·s trobava en la present
casa, no havent jurat encara lo novament extret,
y lo noble administrador fiscal al cap de la scala.
Y després de haver fet oració a la capella petita
de Sant Jordi, que per dit effecte estava molt
ben adornada, se és encaminat al concistori vell,
a hont fa sa acostumada residència los dits magnífics assessors y advocat fiscal. Poch aprés, ha
enviat un recado lo dit senyor abat als dits molt
il·lustres senyors deputats per medi de Joseph
Sauleda dient que sempre que sa senyoria fos
servit, entraria en concistori a prestar lo sòlit y
acostumat jurament, a què han respost los dits
senyors deputats podie entrar en dit son concistori sempre que fos servit y tinguda la dita resposta. Acompanyat de dit assessor y advocat
fiscal y altres officials de la present casa, se és encaminat en lo concistori // 498r // a hont aguardaven lo reverend vicari general y regent la vegueria de Barcelona. Y essén assentant lo dit
senyor abat en la pròpia cadira que toca com a
deputat ecclesiàstic, ab alta y intelegible veu és
estat llegit lo acte del jurament que ha prestat lo
dit senyor deputat ecclesiàstic per mi, Joseph de
a. oÿdor militar interlineat.

Sauleda, subrrogat en lo offici de escrivà major
y secretari del General de Catalunya, à ohit
sentència de excomunicació per las cosas que
era obligat a ohir-la y prestat sacrament y homenatje en la forma acostumada en presència de
dits assessor, advocat fiscal y molts altres officials que·s trobaven en dita sala del concistori.

tor en medicina Palladí Juncar, ha fet relació
mitjensant jurament de com la indisposició de
Joseph Olzina, regent los llibres de Manifest de
la Bolla, de què té fetas ja altres aclaracions, ha
continuat y continua de manera que li inpedeix
la servitut de dit son offici. En aquest mateix
die, constituhit personalment en lo concistori
de sa senyoria lo sobredit doctor en medicina
Palladí Juncar, ha fet relació mitjensant jurament de com la indisposició de Francisco Oliber, sobrecullidor, de què té fetas altres relacions, à continuat y continua de manera que li
inpedeix la servitut de dit son offici.

Dilluns, a XIIII. En aquest die ha fet relació en lo
concistori de sa senyoria un dels magnífics assessors ordinaris del General y present casa de la
Deputació y lo noble procurador fiscal del estat
de las causas que ventilaven lo concistori de sas
senyorias.

En aquest mateix die, constituhit personalment
en lo concistori de sa senyoria lo reverend Joseph Domingo, prevere y beneficiat de la iglésia
parròquial de Sant Pere de las Puellas de la present ciutat, com a procurador de la reverend
priora y convent de las monjas dels Àngels de la
present ciutat, apar de sa procura en poder de
Pau Pi, notari públic de Barcelona, a dinou del
present mes de juliol, certificatòria de la qual és
assí cusida, signada de lletra A. Ha jurat en la
forma acostumada com havent fet las degudas
diligèncias en sercar los actes de la original creació de hont devalla aquella part de censal de
preu y proprietat 150 lliures y penció 150 sous,
que tots anys rebia dit convent sobre lo General
a vint-y-hu de janer, en què fonch extret en la
extracció de censals per los antecessors de sa senyoria feta al últim de juliol de 1686, no ha pogut trobar aquells.a

Dimars, a XV. En aquest die, constituhit personalment en lo concistori de sa senyoria Ramon
Cardona, prevere en Barcelona // 498v // residint, com a procurador de las reverend priora y
religiosas del real monestir de Nostra Senyora
de Montession, del orde de Sant Domingo, de
la present ciutat, com apar de la procura rebuda
en poder de Joseph Güell, notari públic de Barcelona, a 7 del present y corrent mes de juliol,
certificatòria de la qual és assí cusida, signada de
lletra A, ha jurat en la forma acostumada com
havent fetas las degudas diligèncias en sercar los
actes de la original exacció de aquell censal de
preu 410 lliures, y penció 410 sous, que tos anys
rebia dit convent sobre lo General a tres de setembre, en què fou extret en la extracció de censals per los antecessors de sa senyoria feta al darrer de juliol 1686, no ha pogut trobar aquells.
Dimecres, a XVI. En aquest die, després de haver
fet professions de pregàries per totas las parròchias de la present ciutat y anant-las continuant
tots los convents per ocasió de la placa de la llagosta que ha infectat molta part del present
Principat y vuy se troba molt cerca de la present
ciutat, per las parts del Prat se ha fet proffessió
general per a beneir lo terme; à assistit en ella lo
excel·lentíssim marquès de Leganès, lloctinent
y capità general, Real Consell y consellers y
molta gent diversa.a
501r

503r

Dimechres, a XXIII. En aquest die ha fet relació
lo síndich del General de com se era conferit per
orde de sa senyoria ab lo doctor y canonge Pau
Reig, president que era de la visita general proppassada, a effecte de instar la recuperació dels
processos y altres papers de la visita. Y dit doctor Reig respongué que era molt just se entregassen y que ell enviaria lo seu criat a Ramon
Vilana Parlas per a què los restituhís.

503v

Divendres, al primer de Agost de
MDCLXXXVII.

Disapte, a XVIIIIo. En aquest die prestà son jurament lo molt il·lustre senyor don Francisco
Despujol y de Moncorp en lo offici de oÿdor
militar en què és estat novament extret en la
matexa forma y seremònia que se observaren en
lo jurament del molt il·lustre senyor deputat
eclesiàstic, continuat en lo present llibre en jornada de 12 del corrent.
Dilluns a XXI. En aquest die, constituhit personalment en lo concistori de sa senyoria lo doc-

En aquest die me ha ordenat sa senyoria a mi,
escrivà major del General, cusís y continuàs en
lo present dietari una súplica presentada per
part del legítim procurador dels nobles don Anton Sayol y don Daniel Sayol y don Joseph Cyges y Vidal ab una relació dels magnífics assessors y advocat fiscal de la present casa, y resposta
de sa senyoria, la qual súplica, relació y resposta
és tot assí cusit, signat de lletra A y del thenor
següent:

a. a continuació un certificat transcrit a l’Apèndix 5, pàg.
1812.

a. a continuació un certificat transcrit a l’Apèndix 5, pàg.
1812-1813.
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«Molta il·lustre senyor.
Per part dels nobles don Anton Sayol y de
Quarteroni, canonge de la Santa Iglésia Catedral de Barcelona, y de don Daniel de Sayol y de
Quarteroni, ardiaca y canonge de dita santa
iglésia, y de don Joseph Cyges y de Vidal, se instà a // 506r // Joseph Sauleda, cavaller subrrogat
en lo offici de escrivà major del General lo die
de disapte proppassat, que comptàvem als 5 de
juliol 1689, que pagat y satisfet de son salari
donàs còpia autèntica y fe fahen de una deliberació feta per vostra senyoria als 20b de maig del
corrent any 1687 acerca de un extrahordinari
que vostra senyoria manà despedir per sa magestat, que Déu guarde; altra deliberació feta
per vostra senyoria als 22 de abril del dit any
1687 ab la qual delibrerà fossen pagats los sobredits dos extraordinaris; y una certificatòria
de una carta escrita a sa magestat lo dit die de
20 de maig, la qual se troba en lo registre secret,
y la cauthela y albarà en virtut de la qual pagà
vostra senyoria los sobredits dos correus de 22
de abril y dos de maig de dit any 1687 per los
magnífics assessors de vostra senyoria y consulents aplicats, junt ab un recado en escrits donat
a sa excel·lència als 27 de dit ab dit vot. Y per
quant dit Sauleda respongué que no podie donar-la sens precehir llicència de vostra senyoria,
la qual demanà a vostra senyoria y digué no volgué vostra senyoria donar-le-y. Per tant y altrament, inseguint a vostra senyoria lo disposat en
lo capítol 6, Corts 1599, número 7, suplican a
vostra senyoria sie servit donar dita llicència a
dit escrivà major, y en cas de denegació, requireix al dit Sauleda lleve acte inseguint al disposant en lo capítol 59, Corts 1599, en lo número
2, altrament protesta a vostra senyoria fer-lo llevar a altre notari en cas de renitència del dit Sauleda, y que la present súplica sie cosida en lo
dietari corrent, requirint-ne al escrivà major.
Officio, et cetera. Altissumus, et cetera.
Oblata XVIIIIo julii MDCLXXXVII in consistorio. Et
domini deputati intervenientibus dominis auditoribus computorum // 506r // comisserunt predicta magnificis assessoribus Generalis Cathalonie qui super suplicatis relationem in scriptis
faciant cum interventione nobilis advocati fiscalis. Josephus Sauleda, scriba major Generalis Cathalonie.
Los assessors y advocat fiscal infraescrits obehint al orde de vostra senyoria de la sobredita
súplica fan relació a vostra senyoria que no obstant que vostra senyoria acostuma donar llicèna. l’original d’aquest document apareix cusit intercalat entre
els folis 503v i 506r del dietari.
b. a continuació quatre paraules ratllades.
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cias, permètrer que lo escrivà major done còpias
autènticas de deliberacions, actes y papers de la
Generalitat y que regularment en via de dret
deu vostra excel·lència donar-la, particularment
attesa la disposició del capítol 59, Corts 1599, y
intel·ligència que·s pretén donar-li, però attes
que lo haver-se demanat a vostra senyoria llicència per aqueix effecte, segons disposició del
capítol 6 de las matexas Corts, en lo número 7,
no pot ser cosa infructuosa. Axí que se ha de
concedir que té vostra senyoria poder per a denegar dita llicència, en particular, quant té vostra senyoria causas per a dita denegació quals
després de haver vostra senyoria comès la refferida súplica diu tenir en lo present cas molt graves y urgéns y que no són las deliberacions y demés cosas referidas en la súplica de calitat que lo
molt il·lustre concistori puga ni dega donar
llicència que se li demana de què se dona d’ellas
còpia autèntica. Y en semblant cas, als 10 de setembre pròxim passat sens expressió de las causas y rahons se denegà al legítim procurador del
espectable portantveus de general governador
de Catalunya semblàn llicència que demanave
per a què se li donàs còpia autèntica de unas deliberacions; y axí mateix, als 13 de octubre 1614
no fonch consedida còpia de unas escripturas de
la Generalitat que // 507r // demanavan als molt
il·lustres senyors deputats y oÿdors que aleshores eran per los tunch molt il·lustres senyors
consellers de la present ciutat inseguint lo vot y
parer dels tunch mangífics assessors y advocat
fiscal; y també se troba notat haver-se fet axí y
observat en altres semblants peticions. Per tant,
pot vostra senyoria per ara differir la llicència de
què de ditas cosas se entregue còpia autènctia.
Salvo, et cetera.
Figuerola, assessor. Rechs y Gallar, assessor subrrogatus. Don Petrius de Potau, fisci advocatus
Generalis Cathalonia.
Los molts il·lustres senyors deputats del present
principat de Catalunya en Barcelona residints
ab intervenció dels senyors oÿdors de comptes
del dit General me han ordenat a mi, Joseph
Sauleda, subrrogat en lo offici de scrivà major y
secretari del dit General, que continuàs al peu
de la present relació dels magnífics assessors y
advocat fiscal de dit General las rahons següents: que conformant-se sa senyoria ab la relació o vot de dits magnífics assesors y advocat
fiscal, per ara differeixen la llicència de donar los
papers mencionats en la sobredita súplica y que
sie aquella ab la dita relació y vot insertada originalment en lo dietari corrent y de aquella donada còpia autèntica al procurador dels suplicants. Josephus Sauleda, scriba major Generalis
Cathalonia subrrogatus.»
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Dimars, a V. En aquest die, constituhit personalment en lo concistori de sa senyoria lo doctor en medicina Jaume Fontana, mitjensant jurament ha fet relació de com don Miquel de
Pallarès, ajudant de racional, pateix per causa de
algunas indisposicions de la vista y del cap una
malaltia per rahó de la qual no pot acudir a la
servitut de dit son offici.
En aquest mateix die, constituhit personalment
en lo concistori de sa senyoria Joachim Ros, notari causídich, com a procurador del noble don
Pedro de Amigant, doctor del Real Consell,
com de sa procura consta en poder de Rafel Albià, notari públic de Barcelona, a a... de agost
1687, de la qual ha fet ocular ostenció, en dit
nom ha jurat en mà y poder de sa senyoria com
dit son principal ha feta las degudas diligèncias
en sercar la venda y original creació de una part
de censal de penció 10 lliures que tots anys a 27
de juliol rebia sobre dit General, la qual partb de
censal fonch extreta en la extracció de censals
feta per los antecessors de sa senyoria al primer
de decembre 1689, no ha trobat aquells.c

Massa, en Barcelona populat, filla dels dits cónjugues Alemanys, com a propietària de la heretat y béns del dit quòndam don Grau de Alemany, son pare, com apar de la procura rebuda
en poder de Joan Romey, notari públic y del
col·legi de notaris reals de Barcelona, a 20 de
juny del present any 1687, que és assí cusida, //
509v // signada de lletra D, ha jurat en dit nom
en la forma acostumada com havent fetas las degudas diligèncias en sercar los actes de la original creació de aquell censal de preu 200 lliures,
en què sortejà la dita dona Eulària de Alemany y
Bru en la extracció de censals per los antecessors
de sa senyoria feta als 31 juliol 1686, no ha pogut trobar los dits actes.
Diumenge, a X. En quest die me ha ordenat sa
senyoria a mi, escrivà major del General, cusís y
continuàs una real carta que ha rebut de sa magestat, que Déu guarde, en deguda forma de
cancellaria despedida, dada en Madrid, als 31 de
juliol pròxim passat, la qual és singnada de lletra
E y del thenor següent:
«Ela rey.

Divendres, a VIII. En aquest die, constituhit
personalment en lo consistori de sa senyoria lo
reverend doctor Francisco Salvador, prevere,
obtenint lo offici de credenser del General de la
present ciutat de Barcelona, ha renunciat lo dit
offici en mà y poder de sa senyoria y a favor del
reverend Pau Pallisser, prevere beneficiat de la
iglésia parroquial de Santa Maria del Mar de la
present ciutat, per ésser altre dels officis antichs
que poden alienar-se. E sa se senyoria, restant
cerciorat que lo dit doctor Francisco Salvador
no era debitor al General, ne fa lo magnífic racional del General y present casa de la Deputació, la qual és assí cusida, signada de lletra B,
han admès la dita renunciació si y en quant per
capítols y actes de Cort los és lícit y permès. Essent presents per testimonis Jacinto Morató y
Joseph Pelegrí, verguers del concistori de sa senyoria.

Diputados. Por vuestra carta de 19 deste he entendido cómo en ejecución de la orden que os dio
el marqués de Leganés, mi lugarteniente y capitán general en ese Principado, havéis hecho extracción de otro diputado ecclesiástico, de otro oydor militar y de otro assessorb //516r // para servir
dichos officios en el trienio corriente, y he querido
responderos he tenido particular complacencia de
haver sabido los sugetos que han sorteado en lugar
de los que he mandado excluhir del exercicio de
dichos cargos, fiando, con razón, de vuestra attención y celo que assí vosotros como los nuevamente extractos cumpliréis con vuestras obligaciones en lo que se offreciere de mi servicio y también
en mirar por el bien común de essa provincia.
Dattus en Madrid, a XXXI de julio MDCLXXXVII.
Yo, el rey.

En aquest mateix die, constituhit personalment
en lo concistori de sa senyoria lo magnífic doctor Joseph Camp com a procurador de donia
Eulària Alemany y Bru, viuda dexada de don
Grau Alemany, tant en nom seu propi com també com a tenutària y usufructuaria de la universal heretat y béns que foren de dit quòndam
don Grau Alemany, en Barcelona y Gerona populat, y com a procurador també de dona Maria
Massa y Alemany, viuda dexada de don Ambrós

Dilluns, a XI. En aquest die me ha ordenat sa senyoria a mi, escrivà major del General, cusís y
continuàs en lo present dietari un paper que ha
rebut del excel·lentíssim senyor lloctinent gene-
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Vidit don Petrus Villacampa, regens. Vidit don
Joannes Baptista Pastor, regens. Vidit don Josephus Rull, regens. Vidit Comes y Torro. Vidit Borgia, regens. Don Josephus de Haro et Lara, secretarius.»

[ 1687 ]

[ 1687 ]

ral, lo qual és signat de lletra A y del thenor següent:
«Siendoa precisso para la fábrica de galeras que se
ha // 516v // de continuar, cubrir unos arcos que
se hallan descubiertos en las atarazanas de esta
ciudad, no escuso insinuarlo a vuestra señoría
para que en continuación a lo que exercita todo lo
que es del servicio de su magestad dé la orden
para que se ejecute con la brevedat possible, assegurando a vuestra señoría será mucho reconocimiento mío todo lo que se abreviare esta obra por
lo que combiene, como lo manifestaré en quanto
sea de la satisfazión de vuestra señoría, a quien
guarde Dios muchos años. Barcelona, a 7 de agosto de 1687.
El marqués de Leganés
Señores diputados del General de este Principado.»
Dimars, a XII. En aquest die, constituhit personalment en lo concistori de sa senyoria lo doctor en medicina Jaume Solà, mitjansant jurament ha fet relació de com Jacinto Aldabó,
guarde del General, està indispost, per lo que
resta impedit de poder acudir a la servitut de dit
son offici. En aquest mateix die, constituhit
personalment en lo concistori de sa senyoria Benet Sastre com a procurador dels administradors del hospital de la Santa Creu de la present
ciutat, com consta de sa procura en lo present
dietari, ha jurat en la forma acostumada com
havent fetas las degudas diligèncias en sercar los
actes de las originals creacions y de aquells censals, lo un de penció 23 lliures, 7 sous, 8, que en
lo mes de maig rebian sobre // 519r // dit General; altre de penció 10 lliures, 7 sous, 8, que rebian sobre dit General en lo mes de setembre, y
de hont devalla aquella part de censal, penció 1
lliura, 8 sous, 2 1/2 , que en lo mes de juny rebian sobre dit General, en los quals foren extrets en la extracció de censals per los antecessors de sa senyoria feta al darrer de juliol 1686,
no ha pogut trobar aquells.
Dimecres, a XIII. En aquest die me ha ordenat sa
senyoria a mi, escrivà major del General, cusís y
continuàs en lo present dietari una requesta
presentada instant lo síndich del General a don
Joan Amat y Despalau, lo acte de la qual és assí
cusit, signat de lletra A y del thenor següent:

die vero mercurii decima tertia mensis augusti
eiusdem anni intitulata, presente et ad hec vocato
atque requisito Josepho Sauleda, secretario et scriba majore Generalis Cathalonie subrrogato, et
presentibus etiam Francisco Payssa et Josepho Pelegri, virgariis suarum dominationum, civibus
Barchinone pro testibus ad ista vocatis specialiter
et assumptis, magnificus Josephus Costa, utriusque juris doctor, fisci procurator dicti Generalis,
constitutus personaliter coram et ante presentiam
domini Joannes Amat et Despalau, personaliter
reperti in Scribania Majori domus Deputationis
dicti Generalis, qui dicto nomine eidem obtulit et
presentavit et seu per me, dictum scribam majorem, obtulere et presentare publice petiit et requissivit quandam in scriptis papiria // 519v // requisitionis sedulam thenoris sequentis: «Molt bé y
ignorar no pot vostra mercè, senyor don Joan
Amat y Despalau», et cetera. Inseratur copia,
cuius eidem tradidit et liberavit quam eccepit et
penes se retinuit quaquidem papiri requisitionis
sedula, sich ut predicitur, oblata et presentata
illico dictus dompnus Joannes Amat et Despalau
verbo respondendo dixit «quod retinebant sibi terminum juris ad respondendum». De quibus ita
per actis, dictis, gestis et sequtis illico dictus doctor
Josephus Costa dicto nomine petiit et requisivit
fieri et tradi, unum et plura, plublicam seu publica consimilia instrumenta per me, dictum et infrascriptum scribam majorem. Que fuerunt acta
Barchinone sub anno, die, mense et loco predictis,
presente me, dicto scriba majore, et presentibus
etiam testibus supradictis ad premissa vocatis specialiter et assumptis pro ut superius continetur.»
En aquest mateix die, constituhit personalment
en lo consistori de sa senyoria lo reverend Joan
Montserrat, prevere en la Seu de la present ciutat
beneficiat, obrer menor de la taula de la obra de
dita Seu, com de la nominació consta ab acte rebut en poder de Macià Marçal, notari públic de
Barcelona y escrivà del molt il·lustre Capítol de
dita Seu, als 12 de janer 1682, certificatòria de la
qual és assí cusida, signada de lletra B, en dit nom
ha jurat en mà y poder de sa senyoria com havent
fetas las degudas diligèncias en sercar los actes de
lab // 521r // original creació de aquell censal de
penció 13 lliures, 13 sous, 8, en què sortejaren
los dits obrers en la extracció de censals per los
antecessors de sa senyoria feta al primer de decembre 1685, y no ha pogut trobar los dits actes.

«Noverintb universi quod anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo octuagesimo septimo,

Dilluns, a XVIII. En aquest die ha faltat en lo
concistori de sa senyoria lo molt il·lustre senyor
deputat real per causa de sa indisposició.
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Dijous, a XXI. En aquest die són vinguts ab embaxada en lo concistori de sa senyoria los senyors Joseph de Sauleda, cavaller, y lo doctor
Francisco de Pinyana, ciutedà honrat, de part
del doctor misser Francisco Alaix, fill del molt
il·lustre senyor Francisco Alaix, deputat real, a
effecte de participar a sa senyoria com lo die
present se administrave lo santíssim sacrament,
que sie alabat per a sempre, per viàtich al dit
molt il·lustre senyor Francisco Alaix, son pare,
supplicant a sa senyoria fos servit honrar-lo ab la
acistència en dita celebritat. E sa senyoria, parlant lo senyor deputat eclesiàstic, ha fet de resposta que sentie molt la indisposició y estat de
la malaltia de dit senyor deputat real y que se faria la matexa demostració en lo combregar que
se havie acostumat en altres semblants ocasions.
Poch aprés, se ha aportat lo santíssim sacrament
per viàtich a dit molt il·lustre senyor deputat
real y los molt il·lustres senyors deputats han
donat orde se enviassen a la //522 a 523r // iglésia
parrochial de Sant Jaume, de hont se havie de
administrar lo dit combregar, dotze atxes, las
quals aportaven dotse capellans de dita iglésia
parrochial. Nostre Senyor li restituesca la salut
per major onra y glòria sua.
En aquest mateix die me ha ordenat sa senyoria
[a mi, escrivà major] del General de Catalunya,
cusís en lo present dietari deset relacions del
magnífic racional del General y present casa de
la Deputació. La una acerca de aquell censal de
pensió 502 sous, pagador a 11 de decembre, en
què sortejaren los marmessors del testament del
quòndam Damià Andreu, canonge de Gerona,
en la extracció de censals per los antecessors de
sa senyoria feta als trenta-hu de juliol de 1686,
la qual és signada de número 1. Altra acerca de
aquell censal pensió 230 sous, 4, pagador a 24
de janer, en què sortejà lo reverend prior y convent de Santa Catherina, de la present ciutat, en
la dita extracció de censals, la qual és signada de
número 2. Alt[ra] aserca de aquell censal de
pensió de 200 sous, pagador al primer de maig,
en què sortejà la reverend priora y convent de
Junquera, de la present ciutat, en la dita extracció de censals, la qual és signada de número 3.
Altra acerca de aquell censals de pensió 120
sous, pagador a 5 de maig, en què sortejaren los
prohoms y receptors de la confraria dels sastres
de la present ciutat com a administradors de la
causa pia de Estafania Bret, en la dita extracció
de censals, la qual és signada de número 4. Altra
acerca de aquell censal de pensió 185 sous, 8,
pagador als 17 de agost, en què sortejaren la reverend comunitat de frares y capellans del monestir de Santa Maria de Pedralbes en dita extracció de censals, la qual és signada de número
5. Altra acerca de aquell censal de pensió 1.000
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sous, pagador a 5 de mars, en què sortejarà lo
reverend prior y convent de Montalegre, orde
// 522 a 523v // de la Cartuxa, bisbat de Barcelona, en la dita extracció de censals, la qual és signada de lletra número 6. Altra aserca de aquell
censal de pensió 147sous, 11 diners, pagador al
primer de juny, en què sortejà don Joseph de
Biure y Margant en dita extracció de censals, la
qual és signada de número 7. Altra aserca de
aquell censal de pensió 91 sous, 6, pagador al
primer de abril, en què sortejà la abadesa y convent de Santa Clara de la present ciutat en la
dita extracció de censals, la qual és siganda de
número 8. Altra aserca de aquell censal de pensió 800 sous, pagador a 13 de novembre, en
què sortejaren los protectors de la lluminària del
cos preciós de Jesuchrist, de la Seu de la present
ciutat, en la dita extracció de censals, la qual és
signada de número 9. Altra aserca de aquell
censal de pensió 31 sous, 3 diners, pagador als
24 de juliol, en què sortejà lo reverend prior y
comunitat de Nostra Senyora del Pi de la present ciutat, en la dita extracció de censals, la
qual és signada de número 10. Altra aserca de
aquell censal de pensió 47 sous, 4, pagador als
21 de juny, en què sortejaren los reverends domiers de Sant Pere, de la present ciutat, en la
dita extracció de censals, la qual és signada de
número 11. Altra aserca de aquell censal de
pensió 22 sous, 9 diners, pagador als 20 de juliol, en què sortejaren la reverend abadesa y
convent de monjas de Sant Pere de las Puellas,
de la present ciutat, en la dita extracció de censals, la qual és signada de número 12. Altra aserca de aquell censal de pensió 150 sous, pagador
als 21 de janer, en què sortejà la reverend priora
y convent dels Àngels de la present ciutat en la
dita extracció de censals, la qual és siganda de
número 13. Altra aserca de aquell censal de
pensió 20 sous, pagador al primer de juny, en
què sortejaren los reverends prior y convent de
Sant Gerònima // 560r // de Ebron, bisbat de
Barcelona, en la dita extracció de censals, la qual
és siganda de número 14. Altre aserca de aquells
quatre censals de pensió, lo un, 127 sous, 2 diners, a 26 de maig; altre de pensió 12 sous, 11,
pagador al primer de juny; altre de pensió 908
sous, 1 diner, pagador a 5 de janer; y altre de
pensió 400 sous, pagador als 25 de setembre,
en què sortejaren los reverends vicari perpètuo y
comunitat de Santa Maria del Mar de la present
ciutat en la dita extracció de censals, la qual és
signada de número 15. Altra acerca de aquell
censal de pensió 200 sous, pagador al primer de
janer, en què sortejà lo reverend rector y
col·legi de Sant Martí Çacosta, de la Companya
de Jesús, de la ciutat de Gerona, en la dita exa. a continuació 17 relacions transcrites a l’Apèndix 5, pàg.
1814-1831.
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tracció de censals, la qual és signada de número
16. Altre acerca de aquell censal de pensió 131
sous, 3, pagador al primer de janer, en què sortejaren los doctors de la causa pia instituhida
per lo reverend Pere Ramon Lluteras, canonge
de la Seu de Barcelona, en la dita extracció de
censals, la qual és siganda de número 17.
Diumenge, a XXII. En aquest die és baxat lo
molt il·lustre senyor oÿdor militar junt ab lo
magnífic racional del General y present casa de
la Deputació en la casa del General de la present
ciutat, y se són conferits en lo aposento ha ont
fa la residència lo receptor dels fraus per a vèurer los fraus que se trobavan en ell, y se són trobats los fraus següents:
Primo, dos mitjas pessas de cordellats colors, de
tir, ço és, la de color tanat 22 canas, 4 pams; la
altra groga, de tir 22 canas; apresas de un traginer per lo tauler de la vila de Granollers.
Ítem, un giponet de xamellot de Flandes senser,
acabat de cusir, après per los officials de la Bolla
de casa de Joan Sagés.
560v

Dilluns, a XXXVI. En aquest die han fet relació
en lo concistori de sa senyoria los magnífics assessors del General de la present casa de la Deputació y lo noble advocat fiscal y procurador
fiscal del estat de las causas que·s ventilla en lo
concistori de sa senyoria.
Dimecres, a XXVII. En aquest die a las dotse horas del mateix die és passat a millor vida lo molt
il·lustre senyor Francisco Alaix, deputat real, y
en demostració de dol han tancat los verguers
las portas de la present casa de la Deputació, dexant la portella uberta, com se acostuma quant
mor algun dels senyors concistorials. En aquest
mateix die, instant lo procurador fiscal del General, és estada presentada una requesta al doctor JoanVallès, prevere, com a procurador dels
protectors de la lluminària del Cos de Jesuchrist, de la Seu de la presenta // 562r // ciutat de
Barcelona, lo acte de la presentació de aquella
és assí cusit, signat de número 18 y del thenor
següent:
«Noverintb universi quod anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo octuagesimo septimo, die vero mercurii vigesima septima augusti
eiusdem anni intitulata, presente et ad hec vocato atque requisito mec, Josepho Sauleda, secretaa. a continuació una requesta transcrita a l’Apèndix 5, pàg.
1831-1832.
b. l’original d’aquest document apareix cusit intercalat entre
els folis 560v i 563r del dietari.
c. me interlineat.
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rio et scriba majore Generalis principatus Cathalonie, et presentibus etiam Hiacintho Morato
et Josepho Pelegri, virgariis concistorii, pro testibus ad ista vocatis spetialiter et assumptis, magnificus Josephus Costa, utriusque juris doctor, fisci procurator Generalis Cathalonie, constitutus
personaliter coram et ante presentiam reverendi
doctoris Joannis Valles, presbiteri in Sede Barchinone beneficiati, uti procuratoris protectorum
luminarie Corporis Jesuchristi dicte Sedis, personaliter reperti in Scribania Majori domus Deputationis presentis civitatis Barchinone, qui
dicto nomine eidem obtulit et presentavit et seu
per me, dictum scribam majorem, obtulere et
presentare publice petiit et requissivit quandam
in scriptis papiri requisitionis scedulam thenoris
sequentis: «Molt bé saben y ignorar no poden
vostres mercès, senyors protectors de la lluminària del Cos de Jesuchrist de la Seu de Barcelona», et cetera. Inseratur copia, cuius eidem
obtulit, tradidit et liberavit quam accepit et penes se retenuit. Quaquidem papiri requisitionis
scedula, sich ut predicitur, oblata et presentata
illico dictus doctor Joannes Valles dicto nomine
verbo respondendo dixit «quod retinebat sibi terminum juris ad respondendum». De quibus ita
per actis, dictis, gestis et secutis illico dictus doctor
Josephus Costa dicto nomine petiit et requisivit
fieri et tradi, unum et plura, plublicum seu publica consimilia instrumenta per me, dictum et
// 563v // infrascriptum scribanum majorem.
Que fuerunt acta Barchinone sub anno, die,
mense et loco predictis, presente me, dicto scriba
majore, et presentibus etiam testibus predictis ad
premissa vocatis specialiter et assumptis pro ut
superius continetur.»
Dijous, a XXVIII. En aquest die són vinguts ab
embaxada de part del doctor misser Francisco
Alaix los senyors don Domingo Verdier y lo
doctor misser Francisco Pinyana participant al
molt il·lustre concistori com Nostre Senyor era
estat servit de que passàs a millor vida la ànima
del molt il·lustre senyor Francisco Alaix, deputat real, pare de dit Francisco Alaix, y que havie
resolt de deposar lo cadàver y no tenir dol, suplicant a sa senyoria fos servit manar se fessen
los sufragis, com era de costum en la present
casa de la Deputació en los casos de mort de
concistorials. A què ha respost sa senyoria, parlant lo molt il·lustre senyor deputat eclesiàstic,
que lo concistori restava ab lo sentiment degut
per la mort del senyor deputat real y que en lo
demés no·s faltaria, com era just, al acostumat.
En aquest mateix die, y casi encontinent, són
anats ab embaxada de part de sa senyoria los senyors Joseph de Sauleda, cavaller, y lo doctor
misser Maurici Rechs y Gallart, ciutedà honrat,
en lo palau real, a hont posave lo doctor misser
Francisco Alaix, fill del molt il·lustre Francesch

Alaix, quòndam, deputat real, a effecte de donar-li lo pèsame de part del molt il·lustre concistori de la mort de dit senyor deputat real, son
pare. Y no·l han trobat en casa dient ésser antat
a missa per ésser die de sant Agustí.
Divendres, a XXVIIIIo. En aquest die ha comensat la celebració de lasa b
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Dissapte, a XXX de agost MDCLXXXVII. En aquest
die se ha continuat la celebració de las missas
per la ànima del molt il·lustre senyor Francesch
Alaix, deputat real. En aquest mateix die a las
onse horas del matí ha fet extracció sa senyoria
del offici de scrivent ordinari del regent los
comptes, vaccant per mort del molt il·lustre senyor Francesch Alaix, deputat real, en la forma
acostumada en la sala del Reys de la present
casa ab sola acistència dels magnífics assessors,
advocat fiscal y demés officials que·s requereixen en semblants actes, posant los rodolins en
la mateixa urna de plata ab què se posan quant
se fa extracció de deputats, y per medi de un
minyó menor de vuyt anys se féu dita extracció.
Y isqué a sor de rodolí don Joseph Vallès y
Penducho.
Diumenge, a XXXI. En aquest die per orde de sa
senyoria és anat lo síndich del General ab un recaudo al senyor president de Capítol a effecte
de suplicar-li que per a la celebració del aniversari solempne se havia de celebrar en la present
casa de la Deputació per la ànima del senyor
Francisco Alaix, deputat real, suplicaven los
molt il·lustres senyors deputats fos per medi de
tres senyors canonges, com era de costum. A
què ha respost dit senyor president de Capítol
que acudiran tres senyors canonges a dita celebració de aniversari.

Dilluns, al primer de setembre de
MDCLXXXVII.
En aquest dia se ha continuat la celebració de
las missas per la ànima del molt il·lustre senyor
Francisco Alaix, deputat real, y és // 575v // estat
celebrat lo aniversari solempne que se acostuma
en semblants casos de mort de algun concistorial. Han celebrat lo dit aniversari tres senyors
canonges de la Seu de la present ciutat ab la música a cant de orga de dita Seu; ha asistit a dit
aniversari sa senyoria concistorialment, exint
del concistori ab sas insígnias y los verguers ab
gramallas y ab las massas endoladas, acompaa. a continuació dues relacions transcrites a l’Apèndix 5,
pàgs. 1832-1834.
b. a continuació el foli 573r, els fulls 570 i 571 aparixen entre
els folis 576v i 580r. El full 572 entre els folis 597 a 599v i
602r.
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nyats dels magnífics assessors y altres officials
del General. Y després de arribats a la capella del
clàustro de la present casa a hont se celebran las
missas ordinàriament, dita la capella petita, los
vergues ab las massas y alguns officials de la present casa són anats a acompanyar los dits senyors canonges fins dita capella, y acabat lo aniversari, los han acompanyat fins al guardarroba,
de hont són exits y acostuman de reunir-se.
En aquest mateix die, constituhit personalment
en lo concistori de sa senyoria lo reverend Salvi
Carrió, prevere, com a procurador de don Ramon de Çagarriga y Argensola, com de sa procura consta ab acte rebut en poder de Joan Cortada, notari públic de la vila de Calella, bisbat de
Gerona, als 31 de Agost pròxim passat, la qual
és assí cusida, signada de lletra D. En dit nom
ha jurat en mà y poder de sa senyoria com havent fetas las degudas diligènsiasa lo dit don Ramon de Sagarriga y Argensola en sercar los actes
de la original creació de aquell censal de preu
mil lliuras y pensió altres tants sous, que a sinch
de mars quiscun any dit senyor don Ramon Çagarriga rebia sobre dit General, lo qual antes rebia lo prior y convent de Nostra Senyora de
Montalegre, en què sortejà en la extracció de
censals per los antecessors de sa senyoria feta als
31 de juliol 1686, no ha pogut trobar los dits
actes.
Dimars, a II. En aquest die me ha ordenat sa senyoria a mi, scrivàb // 576r // major del General,
cusís y continuàs en lo present dietari un paper
que ha rebut de sa excel·lència dat en Barcelona, als 27 de agost proppassat, lo qual paper és
assí cusit, signat de lletra E e del thenor següent:
«Siendoc tan precisso como se deja reconocer el que
se cubran los onse arcos que están sin acabar de
cubrir en la atarazana desta ciudad, no escuso
encargar a vuestra señoría disponga que quanto
antes se acuda a este reparo por la mucha falta
que hasen para reserbar devajo de cubietro la madera y otros materiales que han de servir para la
fábrica de Galeras. Y assí mismo, que se sierre dicha atarasana por la parte que mira a las puertas, assegurando a vuestra señoría que a más de lo
que en ello interesa el servicio de su magestad, me
será de toda estimación. Dios guarde a vuestra
señoría muchos años. Barcelona, a 27 de agosto
1687.

a. diligènsias interlineat.
b. a continuació una relació, un certificat i un memorial
transcrits a l’Apèndix 5, pàgs. 1834-1835.
c. l’original d’aquest document apareix cusit intercalt entre
els folis 573v i 576r del dietari.
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El marqués de Leganés.
Señores diputados del General deste Principado.»
En aquest mateix die per medi del síndich del
General ha enviat sa senyoria al excel·lentíssim
senyor lloctinent general de sa magestat, Déu lo
guarde, en lo present Principat la proposició de
subjectas dels llochs vacants en la bolsa de deputat real per la extracció de pròxim fahedora
de deputat real, la qual proposició és assí cusida,
signada de lletra F.
Dimecres, a III. En aquest die és vingut en la
present casa de la Deputació // 576v // lo molt
il·lustre senyor Jaume Teixidor, mercader, conceller en orde quart de la present ciutat, per
exercir lo offici de ensaculador en què és estat
extret. És estat rebut per los officials de la present casa fins al replà de la escala; per los magnífics assessors y advocat fiscal fins a mitja escala;
per los molt il·lustres senyors oÿdors militar y
real al cap de dita escala, ab los verguers ab massas altas. Venint també senyors concistorials,
aguardaren a dit senyor conseller a la porta de la
sala dels Reys que ix al terraplé dels tarongers, y
tot lo concistori junt, lo acompanyaren fins a la
porta de dita sala, qui entrà a la sala del mitg antes de la del concistori, y després de finit lo acte
de la ensaculació en la publicació de aquell en
què concorren los dos concistoris de deputats y
Novena de ensaculadors, estant asentat al cap
del banch que està posat en dita sala per asentar-se la dita, ara hi aja conseller, ara no n’i aja,
sens fer novedat, y los senyors deputats estavan
assentats també de filera en la testera de dita
sala, tenint en las espatllas lo carrer de la fon de
Sant Honorat, ab los magnífics assessors y advocat fiscal ab altres banchs de la matexa manera,
tenint, emperò, lo molt il·lustre senyor deputat
eclesiàstic la tauleta y campaneta devant lo llibre
de Ànima com a president en lo dit acte. Y acabant aquell, se despedí lo senyor conseller y demés senyors de la Novena y fou acompanyat per
tot lo molt il·lustre concistori fins allà a hont
fou rebut, y los senyors oÿdors militar y real fins
al cap de la escala, los magnífics assessors al
replà, y los demés officials dins a la entrada.
En aquest mateix die ha ordenat sa senyoria //
missas en la capella petita de la present
casa per la ànima del quòndam Francesc Alaix,
deputat real.

570r //

En aquest mateix die me ha ordenat sa senyoria
a mi, scrivà major del General, cusís en lo present dietari tres relacions del magnífic racional
de la present casa de la Deputació. La una, aserca de aquell censal pensió 35 sous, pagador a 26
de setembre, que sortejaren los administradors
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dels aniversaris comuns de la Seu de la present
ciutat de Barcelona en la extracció de censals
per los predecessors de sa senyoria feta als 31 de
juliol 1686, la qual és signada de número 19. La
altra aserca de aquell censal de pensió 155 sous,
8 diners, pagador a 5 de maig, que sortejaren la
reverend priora y convent de Nostra Senyora de
Montsion en la extracció feta dit die de 31 de
juliol 1686, la qual és siganda de número 20. Y
la altra aserca de aquell censal pensió 281 sous,
3, que sortejaren los administradors de la capella de Sant Sever, de la Seu de Barcelona, pagador als 20 de setembre, en la dita extracció de
censals de 31 de juliol 1686, la qual és signada
de número 21.
En aquest mateix die me ha ordenat sa senyoria
a mi, escrivà major del General de Catalunya,
essent absent del concistori lo molt il·lustre senyor oÿdor militar, cusís y continuàs en lo present dietari un paper que ha rebut del excel·lentíssim senyor marquès de Leganès, lloctinent y
capità general de sa magestat, Déu lo guarde,
en lo present Principat dat en Barcelona lo die
present, lo qual paper és signat de lletra A y del
thenor següent:
«Ela síndico de vuestra señoría en días pasados entregó al regente la Chancillería junto con otros papeles un memorial impresso dirigido a su magestad que es de un pliego que empiesa «Los diputados
del principado de Cathalunya disen que haviéndoles explicado el lugarteniente general» y acaba
«cometiéndoles a ministros //570v // independientes para que informen a vuestra magestad de todo
su contenido y reserva vuestra magestad lo que sea
de su mayor agrado, en que recibirán merced». Y
he entendido que no se había impresso con la orden
de vuestra señoría que se requiere, y que sin ella le
habría entregado su síndico, en cuya consideración será muy propio de vuestra señoría el que me
diga lo que ay en esto con toda aquella individuación que espero de su zelo. Y assí mismo, si se ha impresso de orden y por cuenta de vuestra señoría otro
memorial cuyo título resume lo completado, que
empiessa «De las informaciones en derecho» y acaba «en Barcelona, y abril 2 de 1687», que tiene seis
pliegos y está firmado por el doctor Luís de Valensià, que lo remito a vuestra señoría para que con
más brevedat me pueda responder. Guarde Dios a
vuestra señoría muchos años. Barcelona, y agosto
29 de 1687. El marqués de Leganés. Señores diputados del General deste Principado.»
En virtut del qual paper de sa excel·lència lo
molt il·lustre senyor deputat eclesiàstic ha feta la
proposició següent:
a. l’original d’aquest document apareix cusit intercalat entre
els folis 575v i 576r del dietari.

«Vostra senyoria à oÿt lo paper en lo qual se serveix sa excel·lènca manar que se li fassa relació
de lo que ha passat aserca dels dos memorials
impresos, que lo un de ells és per lo rey, nostre
senyor, Déu lo guarde, lo qua és de un plech de
paper y un full imprés que comensa «Los deputados del principado de Cathalunya disen que
haviéndoles explicado el lugarteniente General» y
acaba «cometiéndole a ministros independientes
para que informen a vuestra magestad lo que sea
de su mayor agrado, en que recibirán merced».
Ab què no essent-me trobat aleshores concistorial, no puch dir cosa alguna en aqueix fet, y axí,
vostra senyoria, senyor deputat militar, senyor
oÿdor eclesiàstic y senyor oÿdor real, puis succehí lo fet de dits papers // 571r // en lo temps de
vostra senyoria, diran segons Déu y sas concièncias per lo puesto que ocupan, lo que passa en
effecte sobre de dit paper en la forma que·s conté en lo referit paper de sa excel·lència.»
Lo molt il·lustre senyor don Miquel de Masdovellas, deputat militar, a la proposició feta per lo
molt il·lustre senyor deputat eclesiàstic ha respost que lo que ell podia dir que en tot lo temps
tingué salut may en lo concistori se havia tractat
de dit memorial y després de una desgana que li
sobrevingué y tornat en concistori, tampoch se
parlà en ell ni ohí parlar de dit memorial a fins a
tant que lo síndich del General, son subrrogat
en dit offici, lo digué que don Joseph Sitges,
aleshores oÿdor militar, li havia donat un memorial estampat, que és lo mateix de què se parla, per a què entregàs aquell en nom del concistori al senyor regent, com en effecte m’o digué
aleshores que lo havie entregat. Y és en tant
gran veritat que dit memorial ni s’ha fet estampar a gastos del General ni entregat a dit regent
de orde del concistori, per no trobar-se deliberació de la paga de la impressió ni estar insertat
en lo dietari corrent, ha hont havia de estar.

que ell lo havia fet entregar apareixent-li que era
paper que podia entregar-se.
Responent lo senyor oÿdor real a la dalt dita
proposició, ha dit que lo memorial de què·s parla no és estat imprimit ni donat per orde del
molt il·lustre concistori, sinó sols de don Joseph
Sitges, que·l entregà al síndich del General per a
què en nom del concistori lo presentàs al senyor
regent. Y és tant veritat, que los demés senyors
concistorials y ell avian fet particular sentiment
de la acció, ni porà dir lo dit molt il·lustre síndich que li fos entregat lo dit memorial ab altre
orde que de dit don Joseph Sitges.
Y havent ohit lo dit molt il·lustre senyor deputat
eclesiàstic tot lo dalt referit sobre lo paper imprès, digué: «Ara resta que vostra senyoria digan tot lo que passa aserca del segon memorial
que diu lo dalt dit paper de sa excel·lència lo título del qual és «Resumen lo cupletado impresso»
en Barcelona, als 2 de abril 1687, firmat del
doctor Lluís de Valensià.»
A què respongué lo molt il·lustre senyor doctor
Miquel de Masdovellas, deputat militar, que en
tot lo temps que ha acistit en concistori no se ha
tractat directa ni indirectament de que·s fes ni
imprimís lo dit memorial «Resumen lo cupletado» per compte del General. Y és en tant gran
veritat, que lo dit doctor Lluís Valensià, que ha
fet dit memorial, ha dit en presència sua en lo
concistori que ell lo havia fet sens orde del concistori ni ab ànimo de que·l pagàs, que qui le·y
havia fet fer, la·y pagaria.
Lo molt il·lustre senyor oÿdor eclesiàstic se conformà ab lo que ha dit lo senyor deputat militar
en quant a que lo dit memorial no és...a b.
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Lo senyor oÿdor eclesiàstic ha respost que lo
que se li offeria y podia dir a la dita proposició
feta per lo molt il·lustre senyor deputat eclesiàstic és que lo dit memorial no se era entregat de
orde del molt il·lustre concistori ni fet imprimir
a gastos del General, y que se havia entregat al
senyor regent per lo síndich del General. Y ell
mateix ho dirá, a més que lo dit memorial no és
insertat ni continuat en lo dietari corrent a hont
deuria estar, ni tampoch en lo llibre de Deliberacions, a hont se trobaria si de orde del concistori
fos estat entregat, ni se ha proposat tal cosa en lo
concistori ni en ell se havia //571v // parlat de dit
memorial en presència sua. Y en tant era veritat
que havent entès que dit memorial se havia entregat a dit senyor regent, no en nom del concistori, ell ne havia fet quexa ab sos companys concistorials, a què respongué dit don Joseph Sitges
925

...mi, escrivà major del General, cusís en lo present dietari un real decret de sa excel·lència despedit en deguda forma de Cancelleria de la nominació dels llochs vacants en la bolsa de
deputat real, de què se ha de fer extracció, dattus en Barcelona, lo die present, lo qual decret
és así cusit, signat de lletra G.
Dijous, a IIII. En aquest die, instant lo procurador fiscal del General, és estada presentada una
requesta al reverend vicari perpètuo y procurador de herèncias de la iglésia parroquial de Santa Maria del Mar de la present ciutat de Barcelona, lo acte de la presentata de la qual és así cusit,
signat de lletra H. En aquest mateix die entre
las sinch y sis horas de la tarda hi ha agut junta
a. el foli 572 apareix entre els folis 597 a 599v i 602r.
b. a continuació un decret, un acte de requesta i una requesta
transcrits a l’Apèndix 5, pàgs. 1835-1837.

[ 1687 ]

[ 1687 ]

de brassos en la present casa per a fer la extracció de nou habilitadors per habilitar las personas
ensaculadas en la bolsa de deputat real foraster
per la extracció de pròxim fahedora per mort de
mossèn Francesch Alaix, ciutedà honrat de Barcelona, en la de Tortosa populat. Y serviren de
brassos los testimonis següents:
Per lo estament eclesiàstic, los senyors: lo doctor Joseph Pi, canonge de Tarragona. Fra don
Joan de Marymon. Lo doctor fra Joseph Pi.
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Per lo estament militar, los senyors: don Alexandro de Boxadós. Don Joseph Pons. Don
Domingo Verdier.
Per lo estament real, los senyors: lo doctor
Onofre Monsalvo. Lo doctor misser Honorat
Riu y Navarro. Lo doctor misser Joseph Güell.
Foren extrets per lo estament eclesiàstic, los senyors: lo doctor don Ignasi Cruïlles. Lo doctor
Francisco Amigant. Lo bisbe de Barcelona. Socós: lo doctor Joseph Pi. Lo doctor Antoni Sala
y Cudina. Lo doctor Miquel Joan Bosch.
Per lo estament militar, los senyors: mossèn
Francisco Morera y Espuny. Mossèn Gerònim
Generes. Mossèn Maurici de Lloreda. Socós:
mossèn Joseph Ninot. Mossèn Balthazar Riba.
// 581 a 582r // Mossèn Joseph Aguilar y Ohija.
Mossèn Pau Aquiles.
Per lo estament real, los senyors: mossèn Vicens
Artés. Mossèn Joseph Melic. Mossèn Joseph
Pont y Llombart. Socós: mossèn Agustí Fatjó.
Lo senyor Francisco Florit. Lo doctor misser
Francisco Vertamon. Mossèn Christòfol Lladó.
Lo doctor misser Maurici Rechs y Gallart.
Divendres, a V. En aquest die a las quatre de la
tarda se són juntats en la present casa de la Deputació los senyors habilitadors per a fer la habilitació de las personas que poden concórrer en
la extracció de pròxim fahedora de deputat real,
y després de haver feta la sòlita y acostumada,
qual feren los senyors ensaculadors y testimonis
//581 a 582v // en la extracció y acte y ensaculació
proppassada, an jurat a Nostre Senyor Déu y als
seus sants quatre Evangelis que se haurian bé y
llealment en lo present acte de habilitació y han
ohit sentència de escomunicació que·ls és estada promulgada del tenor següent:
«Nos, Hieronimus Cortada y Cudina, decretorum doctor, vicarius generalis pro admodum
illustri et reverendissimo domino Barchinonense
episcopo, monemus vos admodum illustres dominos doctorem Antonium Sala et Cudina, canonicum Sancte Ecclesie Vicense, doctorem Francis926

cum de Amigant, canonicum Sedis Barchinone,
et doctorem Michaelem Joanem Bosch, canonicum Sedis Vicensis, Josephus Ninoz, don Hieronimum Generes et Dominicum Morera et Espuny,
doctorem Franciscum Florit, doctorem Franciscum Vertamon, et Augustinum Fatjo, medicine
doctorem, personas pro estamentis eclesiastico, militari et regali, habilitatores juxta formam capituli 85 nove reformationis extractas, quatenus
bene et legaliter vos habeatis in exercicio vestre
habilitationis faciende de his que concurrere possunt vel non in deputatum realem Generalis Cathalonie in extractione facienda juxta Deum et
concientias vestras, et pro his auditis excomunicationis sententiam, quam in vos et quemlibet vestrum contrafacientem vel contrafacientes trina
canonica monitione premissa ferimus et promulgamus in his scriptis.»
Y encontinent se féu la dita habilitació en la sala
del concistori en la forma acostumada en concurs ab los molt il·lustres senyors deputats estant assentants sota lo dosser, y los senyors habilitadors en forma de círculo devant de dits
senyors deputats, votant primer los dits senyors
deputats y després los dits senyors habilitadors
per son orde. Y feta la dita // 583r // habilitació,
per medi de dits doctor Francisco de Amigant y
doctor Francisco Morera y Espuny han enviat a
sa excel·lència, obtinguda primer hora per medi
del síndich del General per las vuyt de la nit, lo
memorial de las personas inhabilitades en dita
habilitació per sa senyoria y senyors de la Novena, suplicant a sa excel·lència lo breu despaig de
dit memorial per a poder passar promptament a
la dita extracció de deputat real, lo qual memorial és assí cusit, signat de lletra I. Y per ésser
tart, se són disgregats sa senyoria y senyors de la
Novena.
Dissapte, a VI. En aquest die a las nou horas de
la matinada se és juntada la Novena de habilitadors en la present casa de la Deputació y sala del
concistori de sa senyoria y feren relació los senyors doctor Francisco de Amigant y don Francisco Morera de que sa excel·lència, després de
haver acceptat lo memorial de las personan inhabilitadas, de què se fa menció en jornada de
ahir, havia respost lo despediria quant antes, y
poch després per medi de Balthazar Oriol y
Mercer, menor, escrivà de manament, és estat
entregat lo decret de sa excel·lència en la deguda forma de Cancelleria despedit de las personas
inhabilitades per concórrer a deputat real, com
en aquell apar, lo qual és assí cusit, signat de lletra L. Y llegit aquell per mi, escrivà major del
General, y donada la absolució a dits senyors de
la Novena per los reverend vicari general del
molt il·lustre y reverendíssim senyor bisbe de la
present ciutat, és estat clos lo acte de la habilita-

ció que serian entre las deu y onse hores del
matí.
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En aquest mateix die, a las quatre horas de la
tarda, volent sa senyoria fer extracció de deputat
real, concistorialment ab los verguers y masses
altes portant las insígnias de damàs carmesí ab
lo escut de las armas del General, són passats al
hort dels tarongers a hont estavan paradas las
taulas a effecte de fer la dita extracció de deputat real, aportant un dels verguers lo llibre del
Ànima; y després de estar assentats ab los magnífics assessors y advocat fiscal, se assentaren los
testimonis del acte de dita extracció, que foren:
Per lo estament eclesiàstic, los senyors: lo doctor Rafael Pinyana y Galvany, canonge de Tortosa. Lo doctor Pau Llinàs, canonge de Urgell.
Fra Rafel de Padellàs y Casamitjana.
Per lo estament militar, los senyors: don Joachim Grimau. Mossèn Francisco Asprer. Mossèn Francisco Serra y Paÿssa.
Per lo estament real, los senyors: lo doctor misser Domingo Aguirre. Lo doctor misser Joseph
Moix. Lo doctor misser Pere Joan Finestres.
Y havent fet los senyors testimonis militars y realsa // 588 a 590r // la acostumada protesta en la
forma acostumada en lo modo de asentar-se
sens estar interpol·lats ab los ecclesiàstichs, se ha
passat a fer la extracció de deputat real en la forma acostumada en la extracció de deputats, y es
estat extret lo doctor misser Francisco Alaix.
Dimars, a VIIIIo. En aquest die, constituhit personalment en lo concistori de sa senyoria lo
doctor en medicina Joseph Pomada, mitjensant
jurament ha fet relació a sa senyoria com la indisposició de Joan Argila, escrivà major del General de Catalunya, de què té fetas altres relacions a sa senyoria, à continuat y continua de
manera que li inpedeix la servitut de dit son offici.

Dijous, a XI. En aquest die, constituhit personalment en lo concistori de sa senyoria lo doctor en medicina Agustí Fatjó, mitjensant jurament ha fet relació de com Joseph Quintana,
exactor del General, se troba detingut en lo llit
malalt de una còlica, per rahó de la qual no pot
acudir al exercici y servey de dit son offici. En
aquest mateix die, constituhit personalment en
lo concistori de sa senyoria lo doctor Agustí
Caldorella, com a procurador del reverend doctor Joseph Bonaventura Moras, rector de la
iglésia parroquial de Sant Miquel, de la vila de
Cardona, y del reverend Joan Posa, beneficiat
de dita iglésia, marmessors y administradors de
la causa pia de las missas instituhidas y fundadas
en la dita iglésia de Cardona per lo reverend Ramon Camps, // 595r // prevere de dita vila, y de
la charitat del pa que·s dona als pobres en las
portas de dita iglésia per dit reverend Camps
fundada, com consta de dita procura rebuda en
poder de Joan Malet, notari de dita vila de Cardona, a 31 de maig proppassat, ha jurat en la
forma acostumada de com havent fet las degudas diligèncias en sercar los actes de la original
creació de aquell censal de preu y propietat quatre-centas lliuras y penció tres-cents sous que
tots anys reban sobre dit General als 13 de abril,
en què sortejaren en la extracció de censals per
los antecessors de sa senyoria feta en lo desembre de 1685, no ha pogut trobar aquells.
En aquest mateix die me ha ordenat sa senyoria
a mi, escrivà major del General, cusís y continuàs en lo present dietari un vot dels nobles y
magnífics regent la Real Cancellaria y altres
doctors de la Real Audiència, tenint expressa
llicència del excel·lentíssim lloctinent y capità
general de sa magestat, que Déu guarde, en lo
present Principat, lo qual vot és signat de lletra
A y del thenor següent:

Dimecres, a X. En aquest die entre las nou y deu
horas de la // 588 a 590v // matinada és vingut en
la present casa lo molt il·lustre senyor doctor
misser Francisco Alaix, novament extret en deputat real, per mort de mossèn Francisco Alaix,
son pare, en jornada de sis del present y corrent
mes de setembre, y à prestat son jurament ab la
matexa forma, serimònias que se observaren en
lo jurament del molt il·lustre senyor deputat ecclesiàstic, continuat en lo present dietari en jornada de dotse de agost proppassat.

«Ena lo fet consultat per los molt il·lustres senyors deputats y ohidors de comptes del General de Catalunya als nobles y magnífic regent la
Real Cancellaria y doctors de la Real Audiència
infrascrits, tenint expressa llicència del excel·lentíssim senyor marquès de Leganès, lloctinent y capità general del present Principat, sobre si podan gastar las pecúnias del General per
la extinció y matansa de la llagosta que oprimeix
lo present Principat; // 595v // vistos los capítols
de Cort 2, 3, 4 y 39 de las Corts del any 1599.
Vista la resolució de las personas juntadas dels
tres estaments feta en lo any 1631 sobre la peste
que ý havia en Perpinyà y alguns llochs sircumvehins de ella, com també en la vila de Puigcerdà. Vist lo paper de 22 de juny del corrent

a. a continuació un memorial i un decret transcrits a l’Apèndix 5, pàg. 1837-1838.

a. l’original d’aquest document apareix cusit intercalat entre
els folis 588 a 590v i 595r.
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escrit per sa excel·lència a dits molt il·lustres senyors deputats. Vista la concòrdia feta ab los
acrehedors de la present casa de la Deputació.
Vist lo de vèurer.
Attenent que encara que lo capítol 2 del any
1599 estatuesque y ordene que los deputats y
oÿdors no pugan gastar pecúnias del General
sinó tant solament per defenció de las generalitats, drets y llibertats de la terra y per casos de
alegria de vinguda de rey, coronació o noces,
demonstracions de dol, per compras y obras, y
no per altres casos. Y en lo capítol 3, 4 de ditas
Corts de 1599 estiga posat que los acessors del
General no se entremeten en lo que tocara a la
exacció dels deutes del General ni en lo que los
deputats hauràn de gastar, perquè, com ja està
dit, la intenció de la Cort és que deputats no
pugan gastar d’esta hora en avant en res sinó
tant solament ab allò que conforma a capítols
de la present Cort los serà concedit, y no altrament. Y en lo capítol 39 de las mateixas Corts
1599, que disposa sobre la interpretació sobre
dels capítols de Cort, estatueix y ordena se hagen de servar aquells a la lletra y de la manera
jahuen, encara que en lo capítol de la pesta del
any 1631 que era en Perpinyà y alguns llochs
circumvehins a ella, com també en la vila de
Puigcerdà, la magestat del sereníssim rey don
Felip Quart, que està en lo cel, y per son excel·lentíssim senyor lloctinent y capità general
se hagués demanat als molt il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes que de la massa de
la Generalitat se gastàs una porció per lo remey
y extinció // 596r // del contagi que en ditas
parts era, per evitar no se extengués dit mal contagiós per lo present Principat. Foren nomenades y juntades en la present casa de la Deputació
diffarents personas dels tres estaments per las
quals, després de vàrias juntas y en concideració
y força de dits capítols 2 y 39 del nou redrés de
las Corts de 1599, per no trobar-se dit cas de la
pesta expressat en dit capítol 2 y parlàs aquellas
paraulas baxatinas y exclusivas, resolgueren no
poder dits molt il·lustres senyors deputats y oÿdors expèndrer ni gastar pecúnias de la Generalitat per dit effecte en las pesta.
Per ço, attenent que per la institució de la Generalitat del present Principat, com també per
ús, pràctica y antiguíssima observança, y altrament, los molts il·lustres senyors deputats y oÿdors poden y dehuen expèndrer y gastar las pecúnias de la Generalitat en casos de guerra, fen
llevar soldats formant tèrcio y tèrcios segons la
necessitat obliga per expel·lir als enemichs que
invadeixen en la província, y lo mateix ha y deu
en casos semblants, com és la extinció y matansa de tanta immansitat de llagosta que opprimeix lo present Principat menjant y devastant
928

los fruyts que se troban en las terras. Perquè la
llagosta és lo mateix que la guerra, que se menjan los fruyts de la terra, apareix que matan los
hòmens, y per a devallar las llagostas se han de
formar exèrcits de hòmens com si se hagués de
pelear contra los enemichs, de tal manera que
los qui anirian a matar-la, si fujan, se reputan
per desertors com los soldats en la milicia.
Attenent axí mateix, que per lo dit capítol 2 de
las Corts del any 1599 està disposat que los
molt il·lustres senyors deputats y oÿdors pugan
gastar las pecúnias // 596v // del General per la
defensa de las generalitats, y lo cas més proporcionat y aplicable és lo present de la extinció y
matansa de la llagosta, perquè si esta no se extinguia y matava, valdrian molt menos los drets
de la Generalitat, que per la pobresa y falta de
fruyts que·s menja la llagosta, no ý hauria que
bollar ni arrendar perquè faltaria lo comers.
Attenent, semblantment, la necessitat y utilitat
pública que concerneix en la extinció y matansa
de la llagosta perquè no falte lo comers per falta
de víurer y manteniments y no se hagen de despoblar moltas vilas y llochs per la pobresa dels
naturals, anant-se’n la gent a terras estranyes
per a poder víurer, en lo qual cas, també és lícit
lo expèndrer y gastar las pecúnias del General.
Sens que obte lo dit capítol 2 de las Corts del
any 1599 que estatuheix y expressa los casos en
què poden los molt il·lustres senyors deputats y
oÿdors gastar las pecúnias del General, y no en
altres casos, se han de entèndrer altres casos
semblants, y no dels altres casos majors dels expressats en dit capítol. Y no té dubte que lo cas
present de la extinció y matança de la llagosta és
sens comparació molt major dels expressats en
ella per los motius dalt ponderats, axí per ser
guerra la llagosta y la necessitat y utilitat pública, y de altra part, per ser lo cas present comprès
en dit capítol de Cort baix de las paraulas per
deffinició de las generalitats, com se ha dit.
Tampoch no obsta lo capítol 34 de ditas Corts
de 1599 en aquellas paraulas «y no altrament»,
perquè aquest capítol té relació al capítol 2, y
com aquest no obste, //597 a 599r // tampoch no
obste aquell, y en tot cas, las paraulas «y no altrament» no comprenen ni poden comprènder
lo cas present en què concorren los motius dalt
expressats y la epiqueya que nosaltres diem
equitat o dicte en esta conformitat.
Semblantment, no obstan las paraulas del capítol 39 de las Corts del any 1599 que los capítols
de Cort se han de servar a la lletra y de la manera que jahuen, perquè la interpretació significativa o declinatòria és natural y necessària, que

per ningun dret civil o lley se pot prohibir, y
semblant interpretació no està llevada per dit
capítol de Cort, per no fer-se per extinció sinó
per intenció, y axí ho entengué sa magestat y la
Cort, que encara que hage de entèndrer la lletra, no exclou a la declaració.
Ni tampoc obsta lo exemplar de la pesta en la
vila de Puigcerdà y de alguns llochs circumvehins y de la vila de Perpinyà en lo any 1631 en
què se resolgué per la junta de las personas dels
tres estament no poder en aquell cas gastar de
las pecúnias del General, perquè la dita resolució se funda per no ser expressat lo cas de pesta
en lo dit capítol 2 del any 1599, y no tenint
lloch ni estant la disposició de aquell capítol en
lo cas present per las rahons motivades, tampoch no ha de tenir lloch la resolució que aleshoras se prengué.

Don Miquel de Cortiada, regent. Don Pedro
de Amigant. Doctor Rafael Narbona. Don Christòfol de Potau. Doctor Francisco de Potau.
Don Joseph de Balaguer. Doctor Joan de Colomer. Don Bonaventura de Tristany. Don Joseph Pastor y Móra.»a
572r b

Ademés, que en lo cas del any 1631 la pesta sols
era en la vila de Perpinyà y alguns llochs circumvehins, com també en la vila de Puigcerdà, però
en lo present cas la llagosta pren y ocupa casi tot
lo principat de Catalunya, ab lo que concorra
gran // 597 a 599v // diversitat de lo cas de la pesta de Perpinyà al cas present de la llagosta.
Y finalment, la concòrdia feta ab los acreadors
no pot impedir que, no obstant aquella, no pugan los molt il·lustres senyors deputats gastar las
pecúnias del General per la extinció y matansa
de la llagosta, axí com no pot impedir lo gastar
per obs de la guerra per expel·lir los enemichs,
com per la deffenció dels drets de la Generalitat
y com per la necessitat y utilitat pública.
Quant y més que en la matexa concòrida està
pactat que sempre y quant per algun accident o
altrament, se offerís haver de pagar lo General
alguns gastos extraordinaris que no se poden
prevenir, en tal cas, la quantitat o quantitats que
se rebrà o pagarà per dits gastos se hage de rellevar de las dotse mília lliuras.
Per lo que, y altrament, són de vot y parer que
los molt il·lustres senyors deputats y oÿdors poden y dehuen gastar las pecúnias de la Generalitat per la extinció y matansa de la llagosta, y per
est effecte, que pot y deu lo procurador fiscal
donar suplicació als molt il·lustres senyors deputats y oÿdors deduhint en ella los estragos y la
gran abundància de la llagosta que ý ha, que és
casi per tot lo present Principat, offerint en ella
informació de tot, y que aquella comensen dits
molt il·lustres senyors deputats als magnífics assessors perquè ho declaren de justícia, conforme en alguns casos de guerra contra los enemichs se ha estillat. Barcelona, a 25 de agost
1687.
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estat imprimit ni fet per orde del concistori ni
haver-se tractat directa ni indirectament de tal
cosa, y que lo doctor Lluís Valensià li havia dit
qui la ý havia manat fer la ý pagaria.
Lo molt il·lustre senyor oÿdor real ha dit lo mateix que lo senyor oÿdor ecclesiàstich.
En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo concistori de sa senyoria lo magnífic Joseph Orlau, en quiscun dret doctor, subrrogat
en lo offici de síndich del General, fou interrogat en lo molt il·lustre concistori per lo molt
il·lustre senyor deputat eclesiàstic sobre las cosas següents:

Primerament, li entregà un memorial que és per
al rey, nostre senyor, Déu lo guarde, lo qual comensa «Los diputados del principado de Cataluña
disen que haviéndoles explicado el lugarteniente
general de su magestad», etcètera, y acaba «resuleba vuestra magestad lo que sea de su mayor agrado,
en que recibirán merced». Y dit molt il·lustre senyor deputat ecclesiàstic li digué a dit síndich si lo
dit memorial era com lo que ell entregà als senyor
regent la Real Cancellaria. Y respongué mitjensant jurament, perquè jurà en mans de dit molt
il·lustre senyor deputat eclesiàstic, que coneixia
dit memorial y que era lo mateix que lo que dit
síndich donà a dit senyor regent.
Preguntat per dit molt il·lustre senyor deputat
ecclesiàstic a dit síndich si lo dit memorial le ý
donà don Joseph Sitges, aleshores oÿdor militar,
en sa casa pròpia de dit Sitges, respongué que
anant a casa de dit senyor regent com a síndich a
portar-li uns papers que lo molt il·lustre concistori los hi havie donats dintre lo mateix concistori lo mateix die, y passant per devant casa de dit
don Joseph Sitges, lo dit don Joseph lo cridà y li
entregà dit memorial dient-li que lo havia de
aportar a dit senyor regent y entregar-le-y en
nom del molt il·lustre concistori, però que primer lo aportàs als senyor Anton de Sayol, aleshores deputat eclesiàstic. Y havent-lo-y entregat,
després de haver-lo vist // 572v // dit don Anton
de Sayol, li digué al dit síndich que estave bé dit
memorial y que tornàs a dit don Joseph Sitges. Y
a. a continuació un acte de requesta i una requesta transcrits
a l’Apèndix 5, pàgs. 1838-1839.
b. Aquest text correspon al final de l’assentament del dia 2 de
setembre de 1687.
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tornant dit síndich en casa de dit don Joseph Sitges, lo digué dit síndich lo que don Anton Sayol
li havia dit de que estave bé dit memorial. Y aleshores, don Joseph Sitges li tornà a dir a dit síndich que entregàs dit memorial al senyor regent
en nom del molt il·lustre concistori, com en effecte li entregà. «Lo qual memorial era lo mateix
que vostra senyoria me ha ensenyat, y assò és en
tant veritat, que ho participí després de alguns
dias al molt il·lustre senyor don Miquel de Masdovellas, diputat militar, principal en lo dit offici
de síndich, dient-li de que havia donat lo dit memorial al senyor regent en nom del molt il·lustre
concistori, havent-ma’l donat solament don Joseph Sitges, que com se trobave concistorial, no
recusí executar sos ordes. Y lo mateix, després de
alguns dies, ho diguí als molt il·lustres senyors
oÿdors ecclesiàstic y real. Y assò és la veritat y lo
que puch dir per lo jurament que tinch prestat.»
602r

En aquest mateix dia, instant lo procurador fiscal del General, és estada presentada una requesta a don Fèlix Ferran, lo acte de la presentata de la qual és assí cusit, signat de lletra B. En
aquest mateix die ha feta sa senyoria extracció
de censals en virtut de la concòrdia feta entre lo
General de Catalunya y sos acreadors censalistas
per la quantitat de vinti-y-quatre mil lliuras, ço
és, dotse mil lliuras per los condonats, y las altres dotse mil per los que no han condonat.
Acreadors condonants:
Don Joan Prat y de Reixach. Setembre, foli 900
1.000 lliures
Lo doctor Diego Martínez y Folcràs. Primer de
janer
85 lliures, 3 sous, 5
Ítem, al primer de abril
200 lliures
Ítem, als 29 de dit
100 lliures
Ítem, als 5 de maig
81 lliures, 8 sous, 1
Ítem, al primer de juny
102 lliures, 3 sous, 1
Ítem, al 21 de juliol
266 lliures
Ítem, als a... de octubre, foli 24
184 lliures
Ítem, lo obtenint la capellania de sant Joan Baptista y sant Joan Evangelista, en la iglésia de
Granollers fundada
500 lliures
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Acreadors que no han condonat
Primo, lo censal o capellania de las sinch llagas
de la Pietat de Vich. Juliol, foli 1038
13 lliures, 8 sous, 6 1/2
a. a continuació un espai en blanc d’uns 18mm.
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Ítem, lo convent de Sant Geroni de la Murtra.
Octubre, foli 719
15 lliures
Ítem, lo convent de Sant Geroni de Hebron. //
602v // Maig, foli 572
15 lliures
Ítem, la capellania o benefici del Sant Sepulcre.
Juliol, foli 960
9 lliures, 3 sous, 8
Ítem, los administradors de la capella de Sant
Sever, de la Seu de Barcelona. Juliol, foli 943
25 lliures, 10 sous
Ítem, los successors de misser Bernat Sala. Decembre, foli 389
13 lliures, 12 sous, 8
Ítem, lo doctor misser Miquel Grimosachs.
Maig, foli 724
10 lliures
Ítem, Anna de Miralles y Xammar. Foli i maig, 658
7 lliures, 10 sous
Ítem, la almoyna de la Seu de la present ciutat.
Abril, foli 545
14 lliures, 1 sou
Ítem, los administradors dels pobres de la presó. Agost, foli 125
8 lliures, 17 sous, 4
Ítem, lo vicari perpètuo y comunitat de Santa
Maria del Mar. Decembre, foli 170
9 lliures, 17 sous, 10
Ítem, lo Capítol de Santa Anna. Agost, foli 499
19 lliures
Ítem, convent de Montission. Maig, foli 660
1 lliura, 11 sous, 6
Ítem, los obrers de Sant Miquel, de la present
ciutat. Abril, foli 661
23 lliures, 6 sous, 8
Ítem, lo convent de Valldonsella. Setembre, foli 1
19 lliures, 1 sou, 9 1/2
Ítem, los administradors de la causa pia de Bernabé Icart. Maig, foli 237
9 lliures, 15 sous, 10
Ítem, lo convent de Valldonsella. Agost, foli 1
20 lliures, 9 sous, 2 diners
Ítem, lo convent de Sant Geroni de Hebron.
Juliol, foli 1100
3 lliures, 5 sous, 5 1/2
Ítem, la causa pia de Montanyans. Janer, foli
216
12 lliures, 10 sous
Ítem, lo Hospital de Santa Creu. Juliol, foli 694
9 lliures, 13 sous, 3
Ítem, lo bassí dels vergonyants de Nostra Senyora del Pi. Novembre, foli 689
40 lliures
Ítem, lo bassí dels vergonyants de Santa Maria
del Mar. Juliol, foli 1044
5 lliures
Ítem, los aniversaris de Santa Anna de la present
ciutat. Decembre, foli 335
1 lliura, 5 sous

Ítem, lo col·legi de la Companyia de Jesús de la
present ciutat. Mars, foli 369
50 lliures
Ítem, lo convent dels Àngels. Maig, foli 791
30 lliures
Ítem, lo convent de Montission. Mars, foli
635
15 lliures
Ítem, lo rector y comunitat de Sant Miquel de
la present ciutat. Agost, foli 490
13 lliures
Ítem, rector de Sant Feliu de Codines. Juliol,
foli 174
1 lliura, 11 sous, 4 1/2
Ítem, Marianna Marí y Genovès. Novembre,
foli 605
7 lliures, 10 sous
Ítem, la comunitat de Sant Miquel de la present
ciutat. Octubre, foli 312
5 lliures, 7 sous, 6
Ítem, lo convent de Valldonsella. Mars, foli 310
17 lliures, 15 sous, 1 1/2
Ítem, los aniversaris comuns de la Seu de Gerona. Janer, foli 302
12 lliures, 10 sous
Ítem, la comunitat de Santa Maria de la Mar.
Agost, foli 822
50 lliures
Ítem, los administradors de la capella de Sant
Sever. Octubre, foli 139
16 lliures
Ítem, lo obtenint la capellania dea // 603v // sant
Antoni y sant Andreu en la iglésia del Pi. Juliol,
foli 1228
22 lliures
Ítem, los successors de Rafael Bonaventura de
Gualbes. Juliol, foli 861
23 lliures, 16 sous, 5
Ítem, los obrers menors de la Seu de Barcelona.
Juliol, foli 805
15 lliures, 12 sous, 8
Ítem, don Anton de Paguera y Guilla. Agost,
foli 1035
15 lliures, 18 sous, 3
Ítem, lo Hospital de Santa Creu, de Barcelona.
Febrer, foli 49
4 lliures, 10 sous, 10 1/2
Ítem, convent de Pedralbes. Novembre, foli
133
4 lliures, 10 sous
Ítem, la comunitat de Sant Miquel. Novembre,
foli 120
12 lliures
Ítem, lo convent de Sant Pere de las Puellas.
Maig, foli 758
8 lliures
Ítem, la causa pia de Ferrer y Bret. Febrer, foli 7
24 lliures, 10 sous, 6

608r

Ítem, los aniversaris y comunitat de la Seu de
Gerona. Juny, foli 91
4 lliures
Ítem, lo convent de Sant Pere de las Puellas.
Maig, foli 9022 lliures, 14 sous, 6 1/2
Ítem, lo bassí dels vergonyants de Santa Maria
del Mar. Setembre, foli 319
15 lliures
Ítem, lo col·legi de Sant Martí Çacosta de Gerona. Janer, foli 531
15 lliures
Ítem, la pitansera de sant Pera. Juny, foli 283
1 lliura, 4 sous, 1
Ítem, convent de Sant Salvador de Breda, foli
185
11 lliures
Ítem, lo Hospital de Santa Creu. Octubre, foli
916
30 lliuresa
Ítem, Anna Maria Vidal. Setembre, foli 522
10 lliures
Ítem, los successors de misser Berant Sala. Octubre, foli 553
8 lliures, 10 sous
Ítem, los obrers de Santa Maria del Mar. Agost,
foli 338
2 lliures, 1 sous, 10 1/2
Item, lo convent de Sant Geroni de Hebron.
Juliol, foli 733
14 lliures, 8 sous
Ítem, la comunitat de Sant Pere de la present
ciutat. Maig, foli 706
19 lliures
Ítem, la comunitat de Santa Catherina de la
present ciutat. Juliol, foli 1424
15 lliures
Ítem, los administradors de la capella de Sant
Sever. Agost, foli 364
16 lliures, 10 sous
Ítem, don Anton de Paguera y Guilla. Mars, foli
213
1 lliura
Ítem, la causa pia de Esbegohania Ferrer y Poret. Maig, foli 277
12 lliures, 10 sous
Ítem, dona Maria de Corbera Blanes y de Santcliment. Juliol, foli 23
4 lliures, 10 sous, 11
Divendres, a XII. En aquest die me és estat entregat a mi, scrivà major del General, per Joan
Robes, notari públic de Barcelona, un acte fet
per lo molt il·lustre Francesc Alaix, deputat real,
ab lo qual dona per firmadas totas las deliberacions en què ha entrevingut. Lo qual és assí cusit, signat de lletra A.
a. a contiuació un certificat transcrit a l’Apèndix 5, pàg.
1839.

a. a continuació un acte transcrit a l’Apèndix 5, pàg. 1839.
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Dimars, a XVI. Em aquest dia, constituhit personalment el lo concistori de sa senyoria lo doctor
en medicina Jacintho Andreu, mitjensant jurament ha fet relació de com la malaltia de Joseph
Blanch, altre dels verguers de sa senyoria, de
què té feta altres relacions, ha continuat y continua de manera que lo impedeix la servitut de dit
son offici.

misser Gismundo Bofill, ajudant tercer de la
Escrivania Major, ha continuat y continua de
manera que li impedeix de poder fer la servitut
de dit son offici.
609v

En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo concistori de sa senyoria lo reverend fra
Jaume Foguet, religiós de Sant Agustí, com a
procurador del reverend prior y convent de dit
monestir, com de sa procura consta ab acte rebut en poder de Mariano Rondó, notari públic
de Barcelona, als 23 de juliol proppassat, certificatòria de la qual és assí cusida, signada de lletra
A, constituhit personalment en lo concistori de
sa senyoria, ha jurat en la forma acostumada
com havent fetas las degudas diligèncias en cercar los actes de la original creació de hont devallan aquellas dos parts de censal, la una de preu
y proprietat 15 lliures, y pensió 74 sous, que
tots anys en lo janer rebian sobre dit General; y
altre de preu y proprietat 34 lliures, 18 sous, 8,
y pensió 23 sous, que tots anys als primer de
abril rebian sobre dit General, en què sortejaren
en la extracció de censals per los antecesseros de
sa senyoria feta al primer de decembre 1685, no
ha pogut trobar dits actes.
En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo concistori de sa senyoria los cònsols de la
confraria dels blanquers de la present ciutat,
com a administradors de la missa // 609r // quotidiana instituhida y fundada per Antoni Sala,
quòndam, han jurat en la forma acostumada de
com havent fetas las degudas diligèncias en cercar los actes de la original creació de hont devalla aquella part de censal de preu y proprietat
264 lliures, 17 sous, y pensió 264 sous, 10, que
tots anys a 13 de novembre rebian sobre dit General, en què foren extrets en la extracció de
censals per los antecessors de sa senyoria feta al
primer de decembre 1685, no ha pogut trobar
dits actes.
Dijous, a XVIII. En aquest dia, constituhit personalment en lo concistori de sa senyoria lo
doctor en medicina Jaume Pujades, mitjensat
jurament ha fet relació de com la indisposició y
malaltia de Joseph Ferrer, notari, escrivent ordinari de la Escrivania Major del General, de
què té fetas altres relacions a sa senyoria, ha
continuat y continua de manera que li impedeix lo poder fer la servitut de dit son offici.
En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo concistori de sa senyoria lo doctor en
medicina Joseph Bas, mitjensant jurament ha
fet relació de com la indisposició del doctor
932

Dilluns, a XXII. En aquest dia me ha ordenat sa
senyoria a mi, escrivà major del General, cosís y
continuàs en lo present dietari una súplica, la
qual és assí cusida, signada de lletra E y del thenor següent:
«Molta il·lustre senyor.
De las còpias que per part dels nobles don Anton de Sayol, don Daniel, son germà, y de don
Joseph Citges y de Vidal se han demanat a vostra senyoria de alguna deliberació, y fetas per
lo molt il·lustre concistori y altres escripturas,
és estat vostra senyoria servit en donar llicència
al escrivà major que donàs algunas de aquellas,
però no totas, faltant la deliberació de 20 de
maig proppassat y còpia de la carta per extraordinari se escrigué a sa magestat, Déu lo guarde, dit dia 20 de maig. Y ara de present, se suplica a vostra senyoria de donar llicència per a
què se done còpia de dita deliberació y carta de
dit dia de 20 de maig; y de la deliberació feta
// 612r // als 24 de dit mes de maig del corrent
any; y de las cartas en força de aquella escritas,
continuadas en lo registre secret, ab la qual deliberà lo molt il·lustre concistori que se escrigués a alguns senyors de la Cort sobre lo punt
de dita carta y ab incerta de aquella; y la deliberació feta als 21 del mes de agost proppassat;
la de la deliberació feta als 2 de juny proppassat, a la lletra com està; y la carta que se escrigué al deputat local y acessor de Vich; y lo acte
que feren dits deputat y acessor als 6 de dit
mes; y lo continuat de dit dia de 6 en lo dietari corrent, tocant al fet de dit deputat local. Per
ço, Francisco Cortada, notari causídic, procurador dels dits de Sayol y Ciges, suplica sia servit vostra senyoria de donar llicència al escrivà
major per a què, satisfet de son salari, done còpia auctèntica de ditas escripturas, y en cas de
denegació, requereix a aquell ne lleve acte en
la conformitat del ordenat en lo capítol 99,
número 2, Corts 1599. Altrament, protesta a
vostra senyoria de fer-lo lliurar a altre notari en
cas de renitència de dit escrivà major, inseguint
lo dit capítol 59, y que la present súplica sia
cusida en lo dietari corrent, requirint al dit escrivà major, etcètera. Officio, et cetera. Altissimus, et cetera. De Valda.
Oblata nona sptembris MDCLXXXVII in concistorio. Et domini deputati intervenientibus dominis
a. l’original d’aquest document apareix cusit intercalat entre
els folis 609v i 612r del dietari.

auditoribus computorum comisserunt predicta
magnificis acessoribus Generalis Cathalonia qui
super suplicati relacionem in scriptis faciant cum
interventione magnifici advocati fiscalis. Josephus Sauleda, scriba major Generalis Cathalonia
subrrogatus.
612v

Los acessors y advocat fiscal infrascrits, vista la
suplicació presentada per lo mateix procurador
del nobles don Anton y don Daniel Sayol y don
Joseph Ciges a 19 de juliol proppassat y vot o
relació feta al peu de aquella, en la qual aconcellaren que per aleshores, attesas las causas que
vostra senyoria tenia, podia differir la còpia auctèntica de las escripturas que·s demanaven. Vista ara la present suplicació y orde de vostra senyoria que fassam també relació en escrits, la
fem dient a vostra senyoria que perseveram en la
que ferem en dita súplica de 19 de juliol, com
sia cert que pot concedir vostra senyoria o negar
a son arbitre còpia auctèntica de las escripturas
de la present casa, de què són molts en ella los
exemplars que·n acreditan, com és de vèurer en
lo de 13 de octubre 1614, lo de deu de maig
1617, lo de 15 de juliol 1627, lo de 14 de juliol
del mateix any, lo de deu de setembre 1686,
tots ab circumstàncias ponderables tant a respecte de la matèria com de las personas que demanaven y provehint vot de acessors y advocat
fiscal, y algunas vegadas ab intervenció de consulents aplicats; que tot se troba en los dietaris
que a dits dias y anys corresponen, y altres
exemplars a més dels refferits en què sempre
fonch deixada a arbitre dels molt il·lustres senyors deputats la denegació o concessió de semblants còpias auctènticas, y las més vegades, se
seguí la denegació de ellas. Y axí, en lo cas present pot no menos vostra senyoria, si tindrà gust
de negar-las, segons las causas, calitat y gravedat
de la matèria o si li apareixerà bé concedir-las a
son ar- // 613r // bitre. Salvo, etcètera.
Figarola, acessor. Rechs y Gallart, assessor. Don
Pedro de Potau, advocat fiscal.
Los molt il·lustres senyors deputats y oÿdors
de comptes ecclesiàstic y real dixerunt et decreverunt que conformante ab lo sentir dels magnífics assessors y advocat fiscal y en conformitat
dels exemplars que citan en lo mateix vot, y
que en virtut dels mateixos vots se han negat
los papers que se han demanat, que són de
sentir no·s donen los papers en la súplica demanats.
Dissentint en lo sobredit lo molt il·lustre senyor
oÿdor militar, y en concideració que los vots
al·legats per los magnífics acessors y advocat fiscal són en los casos que la Generalitat té algun
interès, o bé, dels quals pot dita Generalitat re933

presentar algun dany, lo que cessa en los papers
demanats per lo procurador dels nobles suplicants, y en aquest cas, és de sentir que en denegar los obsta lo capítol de Cort 59, núemro 1 et
2, Corts 1599.
Josephus Sauleda, scriba major Generalis Cathalonie subrrogatus.»
En aquest mateix die, constituhit personalment
en lo concistori de sa senyoria lo doctor en medicina Joseph Pomada, mitjensant jurament ha
fet relació de com lo doctor Pau Henrich, guarda del General del portal de Sant Antoni de la
present ciutat, està en lo llit desganat patint un
esputo de sanch quartana doble y una distallació en lo pit, per lo que resta impedit de poder
acudir a la servitut // 613v // de dit son offici.
En aquest mateix dia ha fet relació lo síndich del
General en lo concistori de sa senyoria com dos
vegades se era conferit ab lo capità de la galera
de Sant Miquel, altra de las de la esquadra de
Espanya, comendant de dos galeras de dita esquadra de Espanya, que·s troban en lo moll de
la present ciutat a effecte de que posàs en llibertat a dos soldats anomenats Joseph Badia de Almenar y Pau Cornudella, natural de las Torras
de Segre, en la riera de Segre, per haber acabat
lo temps de la penitènsia, com per constitucions
de Catalunya està disposat. Y que lo dit capità li
havia respost ha quant a dit Joseph Badia, que ja
havia escrit al general de ditas galeras de Espanya dient que per part del molt il·lustre concistori de la Deputació se li instava la llibertat de dit
forsat per haver acabat lo temps de la condena,
y que així constave, y en quant a la llibertat del
altre anomenat, Pau Cornudella, que faria la
matexa diligència ab dit general, suplicant al
molt il·lustre concistori tingués paciència en
aguardar la resposta, que altrament, no podie
posar a dits forsats en llibertat.
En aquest mateix die és estada presentada una
requesta instant lo procurador fiscal del General
als cònsols de la confraria dels blanquers, com a
administradors de la causa pia de Andreu Sala,
lo acte de la qual presentata de la qual és assí cusit, signat de lletra F y dela // 616r // thenor següent:
«Noverintb universi quod anno a Nativitate Domini 1687, die vero lune mensis septembris eiusdem anni intitulata, presente et ad hec vocato,
requisito atque rogato Josepho Sauleda, scriba
a. a continuació una requesta transcrita a l’Apèndix 5, pàgs.
1839-1840.
b. l’original d’aquest document apareix cusit intercalat entre
els folis 613v i 616r del dietari.
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majore Generalis principatus Cathalonie subrrogato, et presentibus etiam Jacinto Morato et Josepho Pelegri, virgariis concistorii dominorum
deputatorum dicti Generalis, pro testibus ad ista
vocatis spetialiter et assumptis, magnificus Josephus Costa, utriusque juris doctor, fisci procurator
Generalis Cathalonie, constitutus personaliter
coram et ante presentiam Michaellis Famada et
Gerardi Blanch, consulium confratrie blanquerorum et eo nomine administrores cause pie Anthonii Sala, personaliter repertorum in Scribania
Majori domus Deputationis presentis civitatis
Barchinone, qui dicto nomine eisdem obtulit et
presentavit et seu per me, dictum scribam majorem, obtullere et presentare petiit et requissivit
quandam in scriptis papiri requisitionis scedulam thenoris sequentis: «Molt bé saben y ignorar
no poden vostres mercès, senyors Miquel Famadas y Grau Blanch, cònsols de la confraria de
blanquers, com a administradors de la causa pia
de Anton Sala», et cetera. Inseratur, et cetera.
Copia cuius eisdem tradidit et liberavit quam
acceperunt et penes se retinuerunt. Quaquidem
papiiri requisitionis scedula, sich ut predicitur,
oblata et presentata illico dicti Michael Famadas
et Gerardus Blanch dicto nomine verbo respondendo dixerut: «quod retinebant sibi terminum
juris ad respondendum». De quibus ita per actis,
dictis, gestis et secutis illico dictus doctor Josephus
Costa // 616v // dicto nomine petiit et requisivit
fieri et tradi, unum et plura, plublicam seu publica consimilia instrumenta per me, dictum infrascriptum scribanum majorem. Qua fuerunt
acta Barchinone sub anno, die, mense et loco predictis, presente me, dicto scriba majore, et presentibus testibus supradictis ad premissa vocatis specialiter et assumptis pro ut superius continetur.»

qual dona notícia de com ha porrogat al excel·lentíssim senyor marquès de Leganès en los
càrrechs de lloctinent general per un altre trienni, y juntament ha entregat a sa senyoria los títols originals de dits càrrechs de llochtinent y
capità general, los quals papers me ha manat sa
senyoria a mi, scrivà major del General, entregàs
als magnífics assessors y advocat fiscal a effecte
de que vessen y regoneguessen aquells y fessen
relació si venian despedits en deguda forma, y
que cusís y continuàs la dita real carta en lo present dietari, la qual és assí cusida, signada de lletra G y del thenor següent:
«Ela rey.
Diputados. Haviendo resuleto prorrogar al marqués de Leganés por otro triennio en el exercicio de
los cargos de mi lugarteniente y capitán general de
esse Principado y condados por la satisfacción con
que me hallo de sus experiensias militares y çelo que
le aciste de mi real servico y del bien público y defensa de essa provínssia, he querido significároslo y
encargároslos, como lo hago, le acistáis, respetéis y
obedecéis en todo lo que fuere de mi servicio y conviniere al beneficio y seguridad de esse Principado,
como es razón. Y confío de vuestra innata fidelidad y que le admitiréis el juramento que ha de
prestar en la forma acostumbrada, como lo havéys
echo en otras //618v // ocasines, mientras los negocios universales de la monarquía y otros justos reparos que se offrecen permiten, como lo desseo, que
yo pueda favorecer al Principado con mi real presencia y jurar los privilegios, usos y costumbres dél,
como lo disponen sus constituciones. Dattus en Madrid, a XII de setiembre MDCLXXXVII.
Yo, el rey.

Dimars, a XXIIIo de setembre. En aquest die,
constituhit personalment en lo concistori de sa
senyoria lo doctor en medicina Joseph Bas, mitjensant jurament ha fet relació a sa senyoria com
lo doctor Gismundo Bofill, ajudant tercer de la
Scrivania Major, continua en la indisposició y
malaltia que pateix, del què té fetas altras relasions a sa senyoria, de manera que li impedeix lo
poder fer la servitut de dit son offici.
Dimecres, a XXIIIIo. En aquest die, constituhit
personalment en lo concistori de sa senyoria lo
doctor Jaume Pujadas, mitjensant jurament ha
fet relació de com Pau Mitjà, albaraner del General de la present ciutat, se troba en lo llit malalt de puagre en lo coll, per lo que no pot acudir al exercici y servey de dit son offici.
En aquest mateix die per medi de Balthasar
Oriol // 618r // y Marcer, scrivà de manament y
secretari de provínsia, ha rebut sa senyoria una
real carta de sa magestat, Déu lo guarde, ab la
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Vidit Marchio de Castellnovo. Vidit don Joannes
Baptista Pastor, regens. Vidit Marchio de Canales. Vidit Marchio de Hariza. Don Joseph de
Haro et Lara, secretarius.»
Dijous, a XXV. En aquest die han fet relació los
magnífics assessors y advocat fiscal a sa senyoria
en llur concistori de com havian vistos y regoneguts los títols originals y còpia auctèntica del
títol de lloctinent y general del excel·lentíssim
senyor marquès de Leganès per los càrrechs de
lloctinent y capità general per un altre trienni,
de què se fa mensió en jornada de ahir, y que
venian despedits en la deguda forma de Cancellaria y que podia y devia sa senyoria acistir al jurament per medi del síndich del General, fent
las protestas ordinària y extraordinària en la forma acostumada.
a. l’original d’aquest document apareix cusit intercalat entre
els folis 616v i 628r del dietari.

619 y
620r

Divendres, a XXVI. En aquest die, obtinguda
primer hora per medi del síndich del General
per a las quatre de la tarda, són anats ab embaxada de part de sa senyoria al excel·lentíssim senyor marquès de Leganès, llochtinent y capità
general de sa magestat, que Déu guarde, en lo
present Principat, los senyors Erasma de Lana,
donsell, y Onofre Monsalvo, doctor en medicinia y ciutedà honrat de Barcelona, per donar-li
la enorabona de la mercè li havia feta sa magestat de porrogar-lo en los dits càrrechs per un altre trienni, y juntament, dir-li que sempre que
fos servit acistiria lo molt il·lustre concistori al
jurament prestador per sa excel·lència per medi
del síndich del General en la forma acostumada.
E poch aprés, han fet relació los dits senyors
embaxadors a sa senyoria que sa excel·lència havia fet molta estimació de la atensió del molt
il·lustre concistori, y que tenia determinat de
prestar son jurament lo die de demà a las quatre
horas de la tarde.
Dissapte, a XXVII. En aquest die a las quatre horas de la tarda ha prestat lo jurament en los càrrechs de lloctinent y capità general de sa magestat, que Déu guarde, en lo present Principat
lo excel·lentíssim senyor marquès de Leganès
en la Seu de la present ciutat, com és acostumat.
Acistí en lo dit jurament lo doctor Joseph Orlau, servint lo offici // 619 y 620v // de síndich del
General, per orde de sa senyoria, fent las protestas ordinària y extraordinària, que són assí cusidas, signadas de número 1 et 2. Rebé lo acte de
jurament y protestas Balthasar Oriol y Marcer,
scrivà de manament.
Diumenge, a XXVIII. En aquest dia, obtinguda
primera hora per medi del síndich del General
per las nou horas y mitja del matí, és anat sa senyoria concistorialment anant ab cotxes, ab verguers ab las massas acompanyàn dels officials de
la present casa, a visitar lo excel·lentíssim senyor
marquès de Leganès, com és acostumat lo dia
després los excel·lentíssims senyors lloctinents
generals han prestat son jurament. Fou rebut de
sa excel·lència fins a mitj antasala, a hont dona
las audièncias, y després de haver arrahonat un
rato, parlant lo molt il·lustre senyor deputat ecclesiàstich en nom de tot lo concistori, se són
despedits. Sa excel·lència ha acompanyat al
molt il·lustre concistori fins a la porta de dita
antesala, a hont se són despedits. Y sa senyoria
en la mateixa forma y acompanyament és tornat
en la present casa de la Deputació.
Dimars, a XXX. En aquest dia lo síndich del General per orde de sa senyoria se és conferit ab lo
excel·lentíssim senyor llochtinent y capità general de sa magestat, Déu lo guarde, en lo present
Principat a effecte de demanar-li y suplicar-li fos
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servit manar donar assistència a dit síndich per
fer represàlias de esclaus de las dos galeras de la
esquadra de Espanya que·s troban en loa // 623r
// moll de la present ciutat, per no voler lo governador de ditas galeras posar en llibertat dos
forçats catalans que han acabat lo temps de sa
penitència. Y sa excel·lència respongué enviaria
recado al regent la Real Cancillaria perquè fes
nominació de aguzil per la apprehensió de moros, de què ha fet relació lo dit síndich.

Dimecres, al primer de octubre
MDCLXXXVII

En aquest dia lo síndich del General ha fet relació en lo concistori de sa senyoria com per orde
de sa senyoria se era conferit ab don Miquel de
Cortiada, regent la Real Cancilleria, per a què se
servís assenyalar aguzil per a fer la represàlia de
moros per la llibertat dels forçats catalans, de
què se fa menció en jornada de aïr, y dit senyor
elegí per la assistència a Gerònim Pastor, aguzil
ordinari. Y en lo mateix punt se passà a pèndrer
sinch moros, com en effecte los capturà dit
Gerònim Pastor, y per major seguretat de dita
captura se valgué del cap de guaita del rey ab
quatre fadrins, los quals moros són estats conduhits en las presons de la present casa y se troban vuy en ellas.
Divendres, a III. En aquest dia me ha ordenat sa
senyoria a mi, escrivà major del General, cusís y
continuàs en lo present dietari una súplica los és
estada presentada, la qual és assí cusida, signada
de lletra A y del thenor següent:
«Moltb il·lustre senyor.
A esta part dels nobles don Anton de Sayol y de
Quarteroni y don Daniel, son germà, canonges
de la catedral de la present ciutat, y don Joseph
Ciges y de Vidal los convé per certs fins y effectes tenir còpia auctèntica y fe fahent de la deliberació feta per lo molt il·lustre concistori als 31
de maig pròxim passat per a què se escrigués a
cada hun dels molt il·lustres regents del Supremo de Aragó y de la carta que se escrigué en virtut de dita deliberació, que està en lo registre
corrent y és com se segueix.
Ibi: «Carta escrita als 31 de maig 1687 als senyors del Consell Supremo de Aragó en virtut
de la deliberació en la qual entrevingueren tots
los senyors deputats y oÿdors sens faltar-ni ningun ab la qual han firmat tots de sa mà dita delia. a continuació dues protestes transcrites a l’Apèndix 5, pàg.
1840-1842.
b. l’original d’aquest document apareix cusit intercalat entre
els folis 623v i 626r del dietari.
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beració. Molt il·lustre senyor. Encara que en la
alta idea de vostra senyoria no necessita lo concistori de més ponderacions que és las que offereixen las queixas se noticià se han donat contra
de ell, emperò, la gravedat del negoci precisa a
fer una breu representació de la sòlida veritat
del fet, y és que lo concistori envià ambaixada a
la ciutat sobre lo fet de haver manat capturar lo
correu que despatxà sa magestat, Déu lo guarde, lo dia 22 de abril pròxim passat contra lo
disposat en lo capítol 44, Corts 1599, volent-lo
notar de què movia la ciutat. Esta nota és manifesta injúria perquè la instància del concistori
fou participar a la ciutat lo desconsuelo en què·s
trobava de haver-li pres lo correu, demanant-li
lo acompanyàs ab carta per a sa magestat per a
què se servís donar la providència deguda per la
observança de dit capítol 84. Y assò no és ni pot
ser reprehensible, perquè cada dia se practica
entre las dos casas de la Ciutat y Deputació y
demés comuns, demanant-se recíprocament recomendacions // 626r // per sa magestat, y esta
veritat és pública y nottòria en la present ciutat,
y creu lo concistori ho serà per vostra senyoria.
Y lo dir que lo concistori ha mogut los pobles
sobre la matèria dels allotjaments està més censible per tocar al punt del major honor del concistori contra la pública y nottòria veritat, que és
que del principi de son trienni acudiren algunas
universitats ab súplicas al concistori representant los allotjaments que patian. Estas súplicas
han repetit altres universitats sens que lo concistori hage parlat una sola paraula sobre dita
matèria més que admètrer las súplicas y aconsolar los síndichs ab la major blandura que·s
podia, esperant opportunitat de fer la deguda
representació, així a sa excel·lència com a sa magestat. De manera que lo concistori en aquest
fet sols podria ser notat de omís en son silenci a
vista de las instàncias tenia dels dits síndichs y
universitats, y fóra de gran deservey de sa magestat no admètrer estas súplicas per a acallar los
pobles y després poder fer la representació convenient al major servey de sa magestat, sens que
se puga verificar altre cosa que la refferida ab
més fonament que lo ànimo de voler-lo calumpniar. Y lo que alenta lo concistori en est
desconsuleo és la gran retitud de vostra senyoria, que ab ella espera lo concistori reintegrar-se
en son crèdit. Suplicant a Nostre Senyor guarde
a vostra senyoria llarchs anys. Barcelona, y maig
als 31 de 1687.»
Havent demanat ditas còpias a Joseph de Sauleda, que serveix lo offici de escrivà major de la
Generalitat, ha respost que no la volia donar
sens lo beneplàcit de vostra senyoria. Per ço, lo
llegítim procurador de dits de Sayol y Citges suplica a vostra senyoria sia servit donar lo permís
al dit de Sauleda per a què done ditas còpias, sa936

tisfet de son salari, inseguint lo disposat en la
capítol 59, Corts 1599, número 2, y en cas //
626v // de denegació, el dit Sauleda lleve acte, altrament, protesta a vostra senyoria fer-ne llevar
a altre notari en cas de remitència del dit Sauleda. Y que la present súplica sia cusida en lo dietari corrent requerint lo escrivà major lo offici,
etcètera. Altissimus, et cetera. De Valda.»
Oblata tertia octobri 1687 in concistorio, et cetera.
Los molt il·lustres senyors deputats eclesiàstich,
militar y real, ab intervenció del molt il·lustre
senyor oÿdor ecclesiàstich, los demés senyors
oÿdors absents de la present ciutat, dixerunt et
decreverunt que sobre lo contengut en la present súplica fan la mateixa resposta que tenen
feta en altre donada per los suplicants en jornada de vint-y-dos de setembre proppassat per las
mateixas rahons en dita resposta expressades.
Josephus Sauleda, scriba majoris Generalis Cathalonie subrrogatus.»
Dimars, a VI. En aquest dia Joseph Iglésias, corredor de coll públich y jurat ministre del General, mitjensant jurament ha fet relació en lo concistori de sa senyoria de com havent encantat y
subhastat per los llochs acostumats de la present
ciutat per orde de sa senyoria per espay de trenta dies y més las obras fahedoras en la dressana
de la present ciutat, axí las de fusta // 627 r //
com de mestre de cases, conforme lo tenor de
las tablas que per dit effecte són estades fetas,
no ha trobat qui per menos volgués fer las ditas
obras, ço és, la de fuster per 200 lliures ab quatre doblas de aixaus per una vegada tant solament, las quals ha promés fer mestre Joan Aldabó, y las de mestre de cases per per preu de 270
lliures, las quals mestre Jaume Arnaudies. E sa
excel·lència ha acceptat la dita offerta, y los dits
Aldabó y Arnaudies, presents en concistori, han
acceptat lo dit preu fet, convenint y en bona fe
prometent a sa senyoria de cumplir en aquell
conforme és capitulat en la dita tabla y de donar
dins deu dias idòneas fiansas a coneguda de sa
senyoria ab obligació de sas personas y béns,
tant principals com fiansas, com a deutes fiscals
y reals. Y ab jurament llargament e han prestat
sagrament y homenatge en mà y poder de Joseph Pelegrí, altre dels verguers de sa senyoria.
Essent presents per testimonis Joan Ribes, notari de Barcelona, y Pau Ros, escrivent, com totas estas cosas estan llargament contengudas en
lo acte que per dit effecte està fet, lo qual és
continuat en lo manual de actes corrent de la
Escrivania Major, com és acostumat.
Divendres, a X. En aquest dia, estant junt lo
molt il·lustre bras mili- // 627v // tar en la pre-

sent casa, havent-se partit de la present ciutat lo
excel·lentíssim senyor virrey encaminant-se a las
parts de Centellas per algun tumulto popular se
deya havie succehit en dita vila contra los soldats, ha enviat sa senyoria un recado a dit molt
il·lustre bras militar per medi del síndich del General dient que lo molt il·lustre concistori dels
senyors deputats se era congregat, per si lo molt
il·lustre bras militar desitjave tal vegada tractar
de la ambaixada que restà indecisa lo die de la
celebració del aniversari de la última festa que se
celebrà en la present casa del gloriós màrtir sant
Jordi, patró del Principat, y per altre qualsevol
rahó o causa a què pogués lo molt il·lustre concistori concórrer ab dit molt il·lustre bras militar
en continuació de la correspondència que sempre han practicat los dos concistoris, a què se
emplearia gustós lo molt il·lustre concistori dels
senyors deputats. A què respongué lo molt
il·lustre protector de dit bras militar estimant
molt la attenció dels molt il·lustres senyors deputats y que se respondira al recaudo que sa senyoria era estat servit enviar. Poch aprés és vingut en lo concistori de sa senyoria lo síndich de
dit molt il·lustre bras militar ab la resposta estimant molt a sa senyoria la offerta havia feta per
medi de son síndich y que quant se offerís alguna cosa la participarie a sa senyoria, y en orde a
la ambaixada que restà indecisa lo dia de la celebració del aniversari lo endemà de la festa últimament feta en la present casa del gloriós màrtir sant Jordi, se tractava d’ella en altre ocasió.
Dilluns, a XIII. En aquest die me ha ordenat sa
senyoria a mi, // 630r // escrivà major del General, cusís y continuàs en lo present dietari dos
cartas que ha rebut, la una de sa excel·lència y la
altre, del molt il·lustre senyor oÿdor militar, las
quals són assí originalment cusidas, signadas de
lletra A y B y del thenor següent:
«Recibía las dos cartas de vuestra señoría por
mano de su oydor militar, don Francisco Despujol, y otra por la de don Félix de Marimón, y ambas me dejan con el reconocimiento correspondiente de las expressiones de fineza que vuestra
señoría ha continuado en esta ocasión en servicio
de su magestad, en cuyo real nombre anticipo a
vuestra señoría las devidas gracias en el ínter que
se sirve de mandar hazerlo, como es justo. Y porque los de Centellas, conociendo la seguedad, han
venido a offrecer hazerle como los demás del Principado, pidiéndome los perdonasse su herror, he
condescendido a su recego, por lo que dezeo la conserbación de los vasallos de su magestad, de que
aviso a vuesta señoría, y de que inmediatamente
me restitueré a esa ciudad. Dios guarde a vuestra
a. l’original d’aquest document apareix cusit intercalat entre
els folis 627v i 630r del dietari.
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señoría muchos años. Granollers, a 13 de octubre
1687.
Señores diputados del General deste Principado.
El marqués de Leganés»
«Molta il·lustre senyor.
Tinc rebuda la carta de vostra senyoria de 11 del
present demanant del veguer Paÿssa, que és
arribat ab la massa y insignia, de que dona a vostra senyoria las degudas gràcias. Junt ab esta, va
la relació del succés de estos tumultos populars
de Centellas y altres llochs vehins fins lo dia present, que gràcias al Senyor han tingut fi, y confio // 630v // en Déu preservarà per glòria de
Nostre Senyor, servey de sa magestat, que Déu
guarde, y consuelo del Principat. Jo quedo a la
deguda obediència de vostra senyoria, qui guarde lo Senyor, com pot. Centelles, 12 octubre
1687.
Molt il·lustre senyor, affectat servidor de vostra
senyoria, que sa mà besa, don Francisco Despujol y de Moncorp.»
Dimars, a XIIIIo. En aquest dia, havent sa magestat tingut intel·ligència que sa excel·lència era
tornat en la present ciutat, obtinguda primera
hora per medi del síndich del General, ý han enviat la benvinguda per medi dels molt il·lustres
senyors deputats militar y oÿdor ecclesiàstich.
Divendres, a XVII. En aquest dia, constituhit
personalment en lo concistori de sa senyoria
don Fèlix Ferran, ha jurat com havent fet las degudas diligèncias en sercar los actes de las originals creacions de aquells dos censals, un de pensió vint-y-dos sous y sis, que rebia als 11 de
abril, y altre de pensió 510 sous, que rebia als
20 de octubre; y axí mateix, los actes de las originals creacions de a hont devallan aquellas quatre parts de censals, la una de pensió cent sexanta-vuyt sous, sinch diners // 631 y 632 r // y malla,
al primer de juny; altre de pensió 100 sous, a 28
de novembre; altre de pensió 200 sous, a 20 de
setembre; altre de pensió 600 sous, també als
20 de setembre, que rebia lo General de Catalunya. Los quals dos censals y ditas quatre parts
de censals foren extretes en la extracció de censals condonats fet als 11 de setembre proppassat, no ha pogut trobar los dits actes.
Dimars, a XXI. En aquest dia, constituhit personalment en lo concistori de vostra senyoria lo
doctor en medicina Hyacintho Blanch, ha fet
a. l’original d’aquest document apareix cusit intercalat entre
els folis 627v i 630r del dietari.
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relació com havent visitat per orde de sa senyoria un cap de esquadra de la galera de Sant Miquel, altre de las de la esquadra de Espanya,
anomenat Salvador Llorente, que se troba pres
y detingut en los càrcers de la present casa, y ha
trobat que lo dit cap de esquadra se troba ab febra, ab dolors gàl·lichs y que necessita de
promptas remeys, y que los dits càrcers, per ocasió de la humitat, són molt noscius a dit Salvador Llorente. En aquest mateix dia, constituhit
en lo concistori de sa senyoria lo doctor en medicina Palladí Joncar, mitjensant jurament ha
fet relació a //631 y 632v // sa senyoria com la malaltia de Francesch Oliver, sobrecullidor del General de la part de llevant, de què té fetas altres
relacions, ha continuat fins lo dia present y continua de manera que està impossibilitat de acudir a la servitut de dit son offici.

cent sinquanta lliuras de preu, en què la dita senyora donya Eleonor Sabater sortejà en la extracció de censals per los antecessors de sa senyoria feta als 31 de juliol 1686, no ha pogut
trobar aquells.
Diumenge, a XXVI. En aquest dia, instant lo síndich del General, havent fet represàlias de moros
y soldats de las galeras de la esquadra de Espanya,
fonch posat en llibertat Joseph Badia, de la vila de
Almanar, regne de Aragó, forçat de la galera de
Nostra Senyora de la Almudena, de dita esquadra, per haver acabat lo temps de sa penitència.
635v

En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo concistori de sa senyoria Francisco Sanjust
y Pagès, donzell, ha jurat en mà y poder de sa
senyoria de com havent fetas las degudas diligèncias en sercar los actes de las originals creacions de aquell censal de pensió 6 lliures, 6
sous, que cobrava en lo mes de juliol, y així mateix, de la original creació de hont devalla aquella part de censal de pensió 14 lliures, 1 sou, 4,
que lo dit Santjust rebia en lo dit mes de juliol,
lo qual censal y part de censal sortejà en la extracció de censals per los antacesors de sa senyoria feta al primer de decembre 1685, no ha pogut trobar los dits actes.
Dimecres, a XXII. En aquest dia és estada presentada una requesta instant lo síndich del General als reverends rector, beneficiats y prior de
la confraria de Sant Nicholau de la vila de Cervera, y per ells, al reverend doctor Miquel Nuix,
prevere, com a procurador de aquells, com de la
procura consta en poder de Joan Montaner, notari de la vila de Cervera, als 16 del present y corrent mes de octubre, de la qual ha fet ocular
ostenció, lo acte de la presentata de la qual és
assí cusit, signat de lletra B.
Divendres, a XXIIIIo. En aquest dia, constituhit
personalment en lo concistori de sa senyoria
don Martin Sabater y Agullana, com aa //635r //
procurador de la senyora donya Eleonor Sabater y Agullana, sa mare, com de sa procura consta ab acte rebut en poder de Jacintho Borràs,
notari públic de Barcelona, als 18 de juliol
1684, de la qual ha fet ocular ostenció, en dit
nom ha jurat en mà y poder de sa senyoria com
havent fet las degudas diligèncias de sercar los
actes de la original creació de aquell censal mil
a. a continuació un acte de requesta y una requesta transcrites a l’Apèndeix 5, pàgs. 1842-1843.
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Divendres, a XXXI. En aquest dia, constituhit
personalment en lo concistori de sa senyoria lo
reverend Francisco Vilar Timó, prevere y canonge de la iglésia col·legiata de Santa Maria
del Estany, bisbat de Vich, com a procurador
substituhut del llegítim procurador de don Dalmau Copons, canonge de la Santa Iglésia de
Barcelona, com de dita substitució consta ab
acte rebut en poder de Anton Oriol, notari y altre dels escrivans jurats de la cort del magnífich
regent la vegaria de Barcelona, als 26 del present y corrent mes de octubre, certificatòria de
la qual és assí cusida, signada de lletra A, en dit
nom ha jurat en mà y poder de sa senyoria com
havent fet las degudas diligèncias en cercar los
actes de la original creació de aquell censal de
pensió 45 lliures, en què sortejà dit de Copons
en la extracció de censals condonats per sa senyoria feta en jornada de 21 de setembre proppassat, no ha pogut trobar los dits actes.
En aquest mateix dia lo doctor en medicina Jacintho Blanch ha fet relació en lo concistori de
sa senyoria de com ha visitat a Amet, moro de la
galera de Sant Miquel detingut en las càrcers de
la present casa per represàlias, hi ha trobat que
lo dit moro estave desganat de cuydado per
rahó de una colera morbus, per rahó de la qual
necessitave de prompte remeya // 639r // En
aquest mateix dia los magnífichs assessors ordinaris del General y present casa de la Deputació
han fet relació en lo concistori de sa senyoria de
las causas vertents devant de sa senyoria.
En aquest mateix dia és baxat lo molt il·lustre
senyor oÿdor militar en la casa del General de la
present ciutat, y essent-se conferit en lo aposento a hont fa sa residència lo receptor dels fraus
del General, ha trobat los fraus següents:
Primo, dos pessas enteras de tela blanca de
[crus] capycua y un altre tros de dita tela de tir
deu canas, quatre palms.
a. a continuació un certificat transcrit a l’Apèndix 5, pàg.
1843.

Ítem, dos vestits de sarges de diffarents colós,
bons y fets afforrats de primaveras de mostras,
tot apprès en casa del reverend Jaume Vilafrancha, prevere.
En aquest mateix dia lo síndich del General per
orde de sa senyoria se és conferit ab lo excel·lentíssim senyor llochtinent y capità general de sa
magestat, que Déu guarde, en lo present Principat per a representar de part del molt il·lustre
concistori de com no obstant que Cosma Cornudella, natural de Torres de Segra, del present
Principat, forçat de la galera de Santa Maria Almudena, altre de las de la esquadra de Espanya,
hage acabat lo temps de sa penitència, no volia
lo capità comandant de ditas galeras posar-lo en
llibertat, ab motiu de que no acabava lo dit
temps fins als 7 de novembre pròxim vinent per
ocasió de haver-li acumulada alguna fuga; la
qual rahó no obsta a las generals constitucions,
suplicant a sa excel·lència fos servit manar //639v
// donar assitència per a represàlias de officials de
ditas galeras, a més dels moros que estavan detinguts, axí per la llibertat de Joseph Badia, que
ja estava fora de ditas galeras, com de dit Cosma
Cornudella. A què ha respost sa excel·lència que
se aguardàs lo correu del dia de juny, que creya
vindria lo orde perquè se entregàs lo dit Cornudella, y que quant no, que tornàs los dit síndich
lo diumenge primervinent, que se li donarian los
ordes convenients que se demanaven, de tot lo
que ha fet realció lo síndich a sa senyoria.

Dissapte, al primer de novembre
MDCLXXXVII.
Diumenge, a II. En aquest die me ha ordenat sa
senyoria a mi, escrivà major del General, cusís y
continuàs en lo present dietari los papers infrascrits que han rebut per medi del excel·lentíssim
senyor marquès de Leganès, llochtinent y capità
general de sa magestat, que Déu guarde, en lo
present principat de Catalunya, en la forma següent. Primerament, un paper de sa excel·lència, ab lo qual remet un real despaig de sa magestat; y de un memorial que cita don Anton
Sayol Ponse de Leon, canonge de la Santa Iglésia de Barcelona, y don Joseph Ciges y Vidal,
ordenant que en conformitat del què sa magestat mana, se pose en execució lo que dit de Sayol y Ciges demanan en dit memorial, com més
llargament (és) de vèurer ab los dits papers, que
són assí cusits, signats de números 1, 2 y 3 y del
// 646 a 648r // thenor següent:
«Remitoa a vuestra señoría la inclusa copia del
real despacho y memorial que cita para que en
a. l’original d’aquest document apareix cusit intercalat entre
els folis 639v i 646 a 648r del dietari.
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conformidad de lo que su magestat se sirve ordenarme, mande vuestra señoría se den auténticos
al pie de la letra como se hallaren continuadas en
los registros de la Deputación. Los testimonios que
por dicho memorial piden son Antonio de Sayol y
don Joseph Ciges. Y de haverlo executado assí, me
havisará vuestra señoría para que yo dé quenta
de ello a su magestat. La divina guarde Dios a
vuestra señoría muchos años. Barcelona, a 17 de
octubre 1685.
El marqués de Leganés
Diputados del General deste Principado.»
«Ela rey
Marqués de Leganés, primo, gentilhombre de mi
cámara, mi lugarteniente y capitán general. Don
Antonio de Sayol, canónigo de la Santa Iglesia de
Barcelona, y don Joseph Ciges han dado el memorial, cuya copia se os remite inclusa, en que refieren que haviendo hecho muchas diligencias para
que en la casa de la Deputación se les diessen deliberaciones y escrituras, que en él citan, a fin de defenderse de los cargos por que han sido desinsaculados y privados de sus officios de diputado
eclesástico y oydor militar, no lo han podido conseguir en el todo ni en la forma que las han menester, suplicándome sea servido mandar a los diputados que las entreguen auténticas y al pie de la
letra como se hallaren para que puedan justificar
cómo sus operaciones se han encaminado siempre
al mayor servicio mío. Y haviéndose visto su instancia, ha parecido encargar y mandaros, como lo
hago, llaméis a los deputados y que den los testimonios que piden los suplicantes en su memorial en la
forma que se hallaren continuados en los registros
de la // 646 a 648v // Deputación, que assí es mi
voluntad. Dattus en Madrid, a VI de octubre
MDCLXXXVII.
Yo, el rey
Vidit Villacampa, regens. Vidit don Josephus
Rull, regens. Vidit don Joannes Baptista Pastor,
regens. Vidit Calatayud. Vidit don Joseph de
Haro et Lara, secretarius.»
«Señorb. Don Antonio de Sayol Ponce de León, canónigo de la Santa Iglesia de Barcelona, y don Joseph Ciges y de Vidal, dizen que para poderse defender de los cargos del real decreto de 18 de junio
de este año 1687, en virtut del qual fueron desinsiculados y privados de los cargos de diputado eca. l’original d’aquest document apareix cusit entre els folis
639v i 646 a 648r del dietari.
b. l’original d’aquest document apareix cusit entre els folis
639v i 646 a 648r del dietari.
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clesástico y de oydor militar que respectivamente
exercían en la casa de la Deputación del principado de Cataluña, necessitan de diferentes deliberaciones y autos, como son la deliberación de 20
de mayo de este año hecha por el concistorio de diputados de aquel Principado, en virtut de la qual
se escrivía a su magestad; más la deliberación y
copia de las cartas que a los 24 de dicho mes se escrivieron a algunos consejeros del Consejo de Estado y a otros ministros de esta corte, en cuyas cartas iba adjunta copia de la que se havía escrito a
vuestra magestad el día 20; más la deliberación
de 2 de junio del mismo año en que deliberó el
concistorio se pagassen veynte y ocho doblones por
el coste del correo despachado // 650 y 651r // el día
20; más la relación y auto que hizieron el diputado local y assessor de Vique a los 26 de junio del corriente año y lo continuado en el dietario tocante
al hecho de dichos diputado local y asesor el mismo
día. Y como por parte de los suplicantes se hayan
hecho muchas diligencias para conseguir las referidas deliberaciones y escrituras, como consta de
quatro requirimientos en devida forma que se
han presentado al Consejo de Aragón, y no las hayan podido lograr todas, y la de 2 de junio que se
ha entregado a esta parte á sido diminuta y no se
ha dado enteramente como está en su original.
Por tanto, suplican a vuestra magestad sea de su
real servicio mandar a los diputados de Cataluña que entreguen las referidas deliberaciones y escrituras en forma aucténtica y al pie de su letra
como se hallan para que puedan los suplicantes
justificar de que sus operaciones se han encaminado siempre al mayor servicio de su magestad. Y
assí lo esperan de su grande justificación.»
Més dos reals cartas, la una donant gràcias sa
magestat de la acistència al jurament del excel·lentíssim marquès de Leganès en los càrrechs de lloctinent y capità general en lo present
Principat, y la altre donant axí mateix gràcias del
zel y finesa ab què sa senyoria ha obrat essent
exit lo lloctinent de esta ciutat a efecte de asercar-se en la vila de Centellas, las quals dos reals
cartas són así originalment cusidas, signadas de
números 4 y 5 y del thenor següent:
«Elarey
Diputados. Haviendo visto vuestra carta de 11
del corriente en que me dais quenta de la conformidad con que deliberasteis admitir al marqués
de Leganés al juramento de //650 y 651v // los cargos de mi lugarteniente y capitán general de esse
Principado y condado, en cuyo exercicio he resuelto continuarle por otro trienio, he querido deziros
que este servicio ha sido muy conforme a la cona. l’original d’aquest document apareix cusit intercalat entre
els folis 646 a 648v i 650 y 651r del dietari.
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fiansa con que estoy del amor y finesa que manifestáis en todas las ocasiones, por lo que os doy muchas gracias, asegurándoos del dezeo con que
siempre me hallo de favoreceros y consolaros con
mi real presencia en permitiéndolo las justas causas y ocupaciones que oy lo dilatan. Dattus en San
Lorenço, al 24 de octubre MDCLXXXVII.
Yo, el rey.
Vidit Marchio de Castellnovo. Vidit Joannes
Baptista Pastor. Vidit Climente, regens. Vidit
don Antonius de Calatayud. Vidit don Josephus
Rull, regens. Vidit Comes et Torro. Don Joseph de
Haro et Lara, secretarius.»
«Ela rey.
Diputados. Haviéndome dado cuenta el marqués
de Leganés, mi lugarteniente y capitán general
en esse Principado, del zelo y finesa que havéis
manifestado con motivo de la novedad que le obligó a salir de essa ciudad de Barcelona y asercarse
al lugar de Centellas, en la plana de Vique, he
querido significaros la satisfacción con que me
hallo de vuestra fidelidad, y os estimo lo que en
esta ocasión la havéis acreditado, por lo que os doy
las gracias que merecéis, assegurándoos de la memoria con que quedo para favoreceros y del cuydado que tengo de procurar por todos lo medios
possibles el alivio de essa provincia, por lo que //
654 a 656r // estimo tan fieles vassallos. Dattus en
San Lorenço, a XXIIII de octubre MDCLXXXVII.
Yo, el rey
Vidit Marchio de Castellnovo. Vidit Marchio
Canales. Vidit Marchio de Villalva. Vidit don
Joannes Baptista Pastor, regens. Vidit Comes et
Torro. Vidit Borgia, regens. Don Josephus de
Haro et Lara, secretarius.»
Més altra carta de sa magestat ab què ordena que
las cartas que lo molt il·lustre concistori li escriurà
de aquí en havant vajan firmadas de tots los concistorials que·s trobaran al temps de la resolució, y
que se observe lo disposat en lo capítol 31 del nou
redrés de las Corts del any 1599 indispensablement, com ab dita carta més llargament apar, la
qual és signada de número 6 y del thenor següent:
«Ela rey
Diputados. Conviniendo a mi servicio que todas
las representaciones que se me huvieran de hazer o
a. l’original d’aquest document apareix cusit intercalat entre
els folis 650 y 651v i 654 a 656r del dietari.
b. l’original d’aquest document apareix cusit intercalat entre
els folis 650 y 651v i 654 a 656r del dietari.

cartas que se me escrivieren en adelante en nombre de esse concistorio vengan firmadas de todos
los concistoriales que le componen y se hallaren al
tiempo de la resolución, he resuleto encargar y
mandaros, como lo hago, se ejecute assí en conformidad de lo que se practica en las proposiciones de
sujetos para las insiculaciones. Y assí mismo, para
que en adelante no pueda haver sospecha ni equivocación alguna en las deliberaciones de esse concistorio, os encargo y mando que observéis en ellas
lo dispuesto en el capítulo 31 del nuevo redrezo //
654 a 656v // de las Cortes del anyo 1599, como es
de vuestra obligación, y procuraréis se ejecute uno
y otro indistintamente, porque assí procede de mi
precissa y determinada voluntad. Dattus en Madrid, a XX de octubre de MDCLXXXVII.
El rey.
Vidit Marchio de Castellnovo. Vidit don Joannes
Baptista Pastor, regens. Vidit Climente, regens.
Vidit Calatayud. Vidit Comes et Torro. Vidit
Borgia, regens. Don Joseph de Haro et Lara, secretarius.»
Dilluns, a III. En aquest die me ha ordenat sa senyoria a mi, escrivà major del General, cusís y
continuàs en lo present dietari una relació que
ha entregat en concistori lo molt il·lustre senyor
Francisco Despujol y de Moncorp, oÿdor militar, del que ha obrat en virtut de comissió y
orde de sa senyoria en la vila y terme de Centellas en lo mes de octubre proppassat, la qual relació és assí originalment cusida, signada de lletra E y del thenor següent:
«Relacióa que fa lo molt il·lustre senyor don
Francisco Despujol y de Moncorp, oÿdor militar de Catalunya, al molt il·lustre concistori de
la funció que li encarregà ab comissió general
per a sosegar las inquietuts que succehiren en la
vila y terme de Centellas en lo mes de octubre
1687, que és de la forma y thenor següent:
«Molt il·lustre senyor.
Trobant-se en la vila de Sant Hipòlit don Francisco Despujol y // 665r // de Moncorp per negocis seus ab llicència de vostra senyoria, lo die
diset de octubre 1689 entre la una y las dos de
la tarda arribà en la vila de Centellas don Domingo Pinateli, general de cavalleria, ab 200 cavallers; y al mateix temps entrà en dita vila don
Antonio Serrano, mestre de camp de infanteria,
espanyol, ab quatre-cents hòmens de son tèrcio, la qual infanteria y cavalleria fonch allotjada
en dita vila y terme. Estant axí allotjada, succehí
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
654 a 656v i 665r del dietari.
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algun desorde entre un soldat y una patrona sobre del que se havia de donar que menjar al dit
soldat, del que se originà un crit de viafora, lo
qual se estengué encontinent per tota la dita
vila y terme y anà perseverant tota la nit ab crit
contínuo y cornar per tots los serrats y montanyes circumvehines, accudint innumerables gents
de uns llochs y altres, lo que ocasionà haver-se
de estar tota la nit la cavallería y infanteria dins
la dita vila y plaça de armes. Y aquesta mateixa
nit arribaren al dit senyor oÿdor militar las notícias confusas del que passave en la vila de Centellas, alguns referint que los soldats cremaven
Centellas, altros deyen que los paysans havian
degollats tots los soldats, y ab aquestas novas
tant llastimosas, se partí dit senyor, que serian
las quatre del matí, y arribà en la ciutat de Vich a
la punta del die, de hont despedí un propo per
lo verguer de Vich, que ja havia acudit a Centellas, per saber del dit veguer lo que passava y si
era de alguna conveniència sa persona en servey
de sa magestat y conveniència pública, al què li
respongué dit veguer que tenia comunicada la
carta ab lo senyor general de la cavalleria y que
seria suma conveniència que encontinent y
quant antes arribàs en lo pla de Sant Jaume,
a hont estava marxant la infanteria y cavalleria
per no vèurer-se // 665v // obligats de peliar ab
los matexos vassalls de nostre rey y senyor, y
que ab dit general tractarian a boca del que seria
més convenient al servey de sa magestat y quietut pública. Y rebuda dita carta, se partí lugo dit
senyor oÿdor de la ciutat de Vich, acompanyat
del senyor marquès de la Rupit y de don Francesc Pons y Meca, dels jurats y batlle de Sant
Hipòlit y de molts altres que lo volgueren acompanyar. Y arribat dit senyor ab esta companya en
dit camp de Sant Jaume ý continuà tot lo die en
assistir al dit general de la cavalleria y perseverà
en dit campo tota la nit.
Dijous als nou de dit mes, continuà en acudir
nova gent de moltas parts y poblacions de Catalunya y tot aquell die se estigué la cavalleria en
lo dit Pla de Sant Jaume aguardant tenir orde de
sa excel·lència per saber lo que se havia de resòldrer. Y semblantment, los habitants de la vila de
Centellas, si bé que anaven molts y venian al
camp aportant de tot gènero de viures, no obstant axò, estaven en recel que la cavalleria y infanteria no volguessen anar per castigar-los de
aquell moviment que se hera fet de tanta gent
de somatents; y no se mogué altre cosa en dit
die.
Divendres als deu del dit mes enviarien las gents
dels somatents recado al senyor general de la cavalleria que si dins horas no se retirave de la vista y terme de Centellas, que envestirian ab ell y
ab sa gent, trobant-se lo dit oÿdor militar en la
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ocasió que arribà aquest recado en companyia
del dit senyor general de la cavalleria. Aparexent-li que esta matèria se anave sobradament
empenyant, suplicà al dit senyor general y li
pregà lo dexàs anar per conferir-se dins la dita
vila de Centellas. Ab sa insignia se’n anà acudint
en los puestos a hont se // 666 a 668r // trobave la
major y procurà ab totas las veras possibles
aquietar dita gent inquieta o que, per lo menos,
no se havian de mòurer, criadar viafós ni cornar
fins a tant que dit il·lustre senyor fos tornat de
Granollers del Vallès, a hont se trobava lo senyor
virrey que venia ab més gent per a castigar Centellas; portant-se’n en sa companya los jurats de
la matexa vila, assegurant-los dit senyor oÿdor
no tornaria de Granollers sens portar lo perdó
general de sa excel·lència tant per los habitants
de la vila y terme de Centellas, com per tots los
altres que fossen trobats delinqüents per rahó
de dit tumulto. Y axí asseguraren alguns de ells
no se mouria ningú fins que dit molt il·lustre senyor fos tornat en companyia de dits jurats de la
vila de Granollers. Y dexant las matèrias en
aquest estat ab la sola paraula de aquells, se partí dit senyor oÿdor intercedint ab totas veras
possibles per lo poble y demés terme de Centellas y demés tumultuaris. Consedí piadosament
sa excel·lència lo perdó general ab lo pacte que
dit poble de Centellas y son terme devia tornar
a admètrer las tropas del rey, nostre senyor, y
manifestar la obediència que dehuen al rey,
punt que en manera alguna pot ser dispensat. Y
ab aquest perdó general y ab esta condició se
partí dit senyor ohidor ab los dits jurats y se’n
tornà lo die següent a la punta del dia en Centellas perquè se posàs en exacció lo tornar-se a
admètrer ditas tropas dins centellas.
Dissapte a 11, després de ésser tornats dit senyor oÿdor militar en companya dels dits jurats
en la vila de Centellas que serien las // 666 a 668v
// onse del matí, acudiren a dit oÿdor militar diferents persones, tant de la gent dels somatents
com de la vila de Centellas, per saber de dit senyor lo que havia passat ab sa excel·lència en
Granollers, y dit senyor, en mitg de la plassa ab
alta y intel·ligible veu publicà lo perdó general
en nom y per part de sa excel·lència, ab la circunstància que los habitants en la vila y terme
de Centellas devian tornar a admètrer dins la
vila y terme las tropas y gent de sa magestat en
rendiment y obsequi que·s deu a las armas de sa
magestat. Acceptaren tots los que·s trobavan
allà presents lo perdò ab las circumstàncias sobreditas, donant-ne repetidas gràcias a dits senyor oÿdor. Durà aquest proposit fins a les quatre de la tarda, que havent entrat alguns fills de
perdició dels somatents publicaren no·s devia
acceptar lo perdó ab las circumstàncias y condició de admètrer las tropas dins la vila, pretex942

tuant aquest desentiment perquè no se’ls ý
cumpliria cosa del que se’ls prometia. Y axí se
tornaren a enmaranyar altre vegada las matèrias,
aleshores publicant los uns que·ls cremarian la
vila, altres que·ls degollarian a tots, altres portant caixas y robas a las iglésias, altres despedint
donas y famílias. Y finalment, restaren confusas
las matèrias, com se dexa considerar.
Volent dit senyor oÿdor accudir a aquest lamentable espectàculo acudint a unas parts y altras de
la vila representant-los, tant en nom propi com
també en nom del molt il·lustre concistori de
deputats de Catalunya, se aquietasen y creguessen que no·ls portava enganyats, offerint en remey sa vida y la de don Francisco Pons y Meca,
son cunyat, y que no se partirian los dos de dita
vila fins que dits centellesos estiguessen desenganyats de restar assegurats de tot perill mentre
// 669r // que dit ohidor y don Francisco Pons
estaven en aquest conflicte. Acudiren en est mateix intermedi de temps alguns tres-cents escopeters, als quals axí com se hanavan acercant los
hisqué al encontra dit senyor oÿdor, los quals
desitjaven també saber de boca de dit senyor
oÿdor la nova que aportava de dit senyor virrey.
Y altra vegada li fou forsós en mitg del carrer fer
la matexa proposició a aquella gent sense rahó,
y estant-los proposant lo perdó general de part
de sa excel·lència, trencant-li las rahons, cridant
ab esperit y confusió dient-li que tant traydor
seria lo ohidor com los altres, li fou forsós haver-se de retirar donant lloch a semblant alborot, y fou tal, que si no per un bon sacerdot, és
cert que lo hagueren mort, perquè molts de dita
inquietut li encararen las armes.
Però no per axò desistí de la empresa de acquietar dit tumulto, dispedint diferents personas
proporcionadas als genis de aquells per a què
se·ls posàs en rahó de retirar-se cada qual en sas
casas y de crèurer que fent la vila de Centellas lo
degut rendiment a las armas de sa magestat, restaven las cosas ajustadas. Fonch gran lo cuidado
en què·s posà que las gents dels somatents se retirassen y desamparassen los puestos que tenian
ocupats, com de fet se conseguí aquella matexa
nit. No se havia eixit de aquest embull quant
luego se entrà en altre; y fou que la gent més
miserable y popular de dita vila no volia venir bé
en admètrer altre vegada las tropas y soldats ab
pretest que no tenian que donar-los //669v // de
menjar, y per acquietar estos miserables, offerí
dit senyor oÿdor militar sustentaria a los gastos
y de la generalitat tota la gent que sa excel·lència voldria introduhir en dita vila, y en execució
de dita offerta envià encontienent orde a Sant
Hipòlit per a què se entregassen trenta càrregues de farina, com de fet són arribades en dita
vila de Centellas, per pastar-se lo pa per los sol-

dats. Y de altre part, féu prevenir algunas vaques
per matar-se per lo sustento de dits soldats, y
ab aquesta offerta posada en execució se acquietaren los dits pobres miserables, corrent de uns
en altres, apaciguant-los y acquietant-los durant
aquest cuydado de dit ohidor militar fins que
serien las deu de la nit.
Diumenge als 12, entre sis y set del matí se conferiren los jurats y altres personas dels més principals de Centelles ab dit senyor oÿdor. Li representaren que encara anaven entrant alguna
gent armada dins la vila y que unas parts y altres
los havissasen de nous socorros, al què los reprhengué dit senyor protestant-los de hapartar-se
de dita vila si de aquella hora al devant no impedien lo portar armes en públich dins la vila de
Centellas, obrant al effecte de dita protesta que
de aquella hora al devant no se veren més armes
en dita vila ni fora d’ella, restant tots los singulars ab una suma quietut y sosiego. Després, a la
tarda del mateix die, de consell de dit senyor oÿdor tornaren los dits jurats ab molts altres dels
habitants de la vila y terme a la sobredita vila de
Granollers per a posar-se als peus de sa senyoria
per demanar-li perdó, offerint-se de acceptar los
soldats de sa magestat si y conforme serà gust y
// 670r // beneplàcit de sa senyoria, acompanyant-los una carta de favor per sa excel·lència
del dit senyor oÿdor militar. Y lo mateix die alcansaren segona vegada lo perdó general de tots
los còmplices de dits tumultos.
Dilluns als 13, entre nou y deu del matí tornaren de Granollers los dits jurats de Centelles
junt ab los demés, y conferint-se junts ab dit senyor ohidor militar li feren entèndrer la benignitat ab què sa excel·lència los havia personats,
donant-li a dit senyor ohidor las gràcias de haver intercedit per ells y havent-los exortat dit senyor al degut rendiment y obediència de sa magestat; solicità que lo rector de dita vila junt ab
los demés preveres de la comunitat disposasen
la iglésia per la tarda per a cantar-se lo Te Deum
laudamus en acció de gràcias a Nostre Senyor
per haver-se apiedat de la dita vila, y per consegüent, de tota Catalunya, de no haver passat a
més en semblants disturbios populars. Y axí se
executà entre sinch y sis de la tarda, que acompanyat ab dit senyor oÿdor del marquès de la
Rupit, don Francisco Pons y Meca, de tota la
comunitat de preveres, justícias y demés poble
de Centellas, hisqué de sa casa ab la massa alta
ab sa insignia, y encaminant-se a la iglésia, se
cantà lo Te Deum ab orga y lo Santíssim patent.
Y després se digué lo rosari de Maria Santíssima
a cors, y acabat dit rosari, lo dit senyor oÿdor
militar se posà sobre las gradas del presbiteri y
se girà a tot lo poble y los féu una exortació pública exortant-los al servey del rey, nostre se943

nyor, y donant-los gràcias de haver fet lo rendiment a sa excel·lència de tornar a admètrer dins
la vila las tropas y armas de sa magestat y que
obrant com a bons vassalls, los prometia per
part del molt il·lustre // 670v // concistori de diputats de Catalunya son amparo. En effecte de
las quals cosas donà un abràs en nom de tot lo
poble als jurats de dita vila, y luego fonch tornat
a acompanyar ab la mateixa conformitat en sa
casa ab quatre atxas.
Dimars als 14, entre las 7 y 8 del matí arribà en
la vila de Centellas lo senyor general de la cavalleria, don Domingo Pinyateli, ab sas tropas, lo
qual se apeà en casa del compte de Centellas, y
encontinent, lo dit senyor oÿdor militar lo envià
embaxada per lo senyor don Francisco Pons y
Meca y per lo senyor Joseph Sala de Figarola,
donant-li la benvinguda, demanant-li permís de
anar-li a besar la mà. Y tornada la embaxada ab
lo dit permís, hisqué dit senyor oÿdor de sa casa
ab massa alta y acompanyat de dits senyors cavallers y de molts sacerdots y altres de dita vila;
arribà a casa del compte, féu sa visita al dit senyor general relatant-li tot lo succehit y lo dit
senyor general tant en son nom com també en
nom de sa magestat, que Déu guart, donà las
gràcias al dit senyor oÿdor militar del felís succès
havian tingut las matèrias anant dirigidas per sa
mà, y luego, dit senyor oÿdor en en nom dels
singulars de la dita vila y terme de Centellas li
suplicà se dignàs passar havant y no volguès
allotjar-se en dita vila y terme per haver tant
poch que havia succeit lo fracàs, y per haver-lo-y
axí representat los mateixos jurats, per causa
que tenian que sent tant fresca la inquietut, podria ser que hi haguès algun dexat de la mà de
Déu que fes alguna acció que per ella desmeresqués tot lo consuelo que havia conseguit per
medi // 671 a 677r // de dit senyor oÿdor militar,
lo que se li fou encontinent consedit. Y axí,
marxà luego dita cavalleria y se acampà fora la
dita vila, y lo dit senyor oÿdor en acció de gràcies enviàa pa y vi a tota la cavalleria y als cabos,
una càrrega de volataria y tres moltons, lo qual
regalo volgué fer dit senyor en nom de la Generalitat, no volent que los singulars de Centellas
sentissen ningun treball de dita cavalleria, segons lo que dit oÿdor los havia promès en jornada de dissapte onse pròxim passat. Y luego de
haver refrescat dita cavalleria, tornà dit senyor
general, precehint embaxada de dos capitans a
cavall, la visita al dit senyor oÿdor; la admetè y
després de feta dita visitació, lo tornà acompanyar fins al cap de la escala ab massa alta, y encontinent dit senyor general montà a cavall y marxà
dret a Barcelona ab sas tropas.

a. envià interlineat.

[ 1687 ]

[ 1687 ]

Dimechres, als 15 se ajuntaren en consell tots
los pàrrochs principals de la vila de Centellas y
resolgueren anar en companya del rector de la
dita vila, com de fet anaren, a donar las gràcias a
dit senyor oÿdor de haver-los assistit y patrocinat en los disturbios passats, offerint-li que per
lo die de diumenge següent juntarien consell
general y tractarien que en dit consell se prengués resolució de dexar totas las cosas concernents matèria de allotjaments de soldats en mà y
direcció de dit senyor ohidor militar y a tot lo
que lo molt il·lustre concistori de deputats y
ohidors de Catalunya deliberaria.
671 a
677v

Dijous, als 16; divendres, als 17; dissapte, als
18, no·y hagué cosa particular que advertir.
Diumenge, als 19 en la vila de Centellas se ajuntà lo consell general de dita vila y terme y resolgueren en substància lo següent: «Que per ara
no·s determinave dexar-se en mà del molt il·lustre concistori de deputats per temor que de aquí
no·n resultàs algun compòsit; sols determinaven que estaven promptes en admètrer capità o
altres officials, servent en tot las constitucions
de Catalunya, no emperò, composit ab diner.»
De la qual resposta lo dit senyor oÿdor ne féu
llevar acte per Emanuel Texidor, burgès de Perpinyà y notari real col·legiat a Barcelona, que
com a subrrogat que és del offici de ajudant tercer de escrivà major de la Generalitat, servia de
secretari a dit senyor oÿdor dit die, mes y any.
Després lo mateix die, que serian entre las 5 y
las 6 de la tarda, essent ja fora lo consell general,
los jurats de la dita vila y terme comunicaren en
secret al dit senyor oÿdor militar y per escrits las
causas y rahons havia tingut lo consell per suspèndrer per ara lo no dexar-se en mà de dit senyor y dit molt il·lustre concistori de deputats,
las quals causas dit senyor no volgué ni permeté
se expressassen ab acte autèntich, per no ser de
conviniència ni al bé públich ni al privat, y quasi
encontinent entregaren los dits jurats en mà de
dit il·lustre senyor un paper en escrits del thenor
següent:
«Desconsuelos y afliccions que pateix la vila de
Centellas.
Primo, que esta vila, Centellas, que està subjecta a camí real y per consegüent, més exposta a
trànsits, hage de tenir major alivio en los allotjaments de soldats que los altres llochs que no·s
troban en camí real.
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Secundo, que las companyas de soldats de trànsits degan contentar-se ab cert número de bagatges y que no degan ni hagen de passar més
enllà del lloch a hont hauran fet nit los dits soldats, considerant que los officials dels trànsits
944

acostuman fer excessos en dita matèria per obligar als pobres de redimir los bagatges ab diners.
Tertio, que en lo temps que lo lloch o vila tindrà
allotjament, se dónia als soldats lo pa y sivada de
monició, perquè com en dita vila hi hage molts
pobres miserables que acaptan lo pa per poderse sustentar, lo die que tenen de fer la vida al
soldat se preterexen de fam.
Quarto, que no se’ls allotje capità o altre official
fins a ésser passat lo torn dels altres llochs que
semblantment podran allotjar capità o altre official, considerant que en assò és excessiu lo desorde, y axí bé, se hauria de fer planta dels llochs
de capità, dels llochs de tinent y dels llochs de
altres officials menors.
Quinto, que se sàbia lo número fixo de las personas y cavalls que aporta ab si un official major
y quantas los altres officials menors, perquè en
dita matèria acostuman los dits officials portar
en si ab sa companya moltas personas y cavalls,
prestant-se moltas vegadas los uns dels altres
al·legant ésser ser tots de sa família y servey, ab
aquest pretest obligan als pobles una grave
composició ab diner per a poder-se redimir de
aquesta vexació.
Sexto, que no puga ni dega lo official allotjat
pèndrer composició ab diner dels soldats rasos.
Y esta és la major aflixió que pateix aquesta vila
y los demés pobles del present Principat // 678v
// perquè és estil de esta part de alguns anys que
la companya que, per exemple, tindrà sexanta
cavalls, tindrà trenta llochs per allotjar, y lo desorde consitueix en assò: que lo capità després
de tenir ajustat son allotjament en diner effectiu
allotja en lo mateix lloch, supongam, vuyt soldats, en altre lloch, altres tants, y luego diu a
aquest lloch: «Quant me donareu?, que yo vos
aliviaré de aquestos vuyt soldats.» Y aquest lloch
per redimir-se d’esta càrrega offerirà uns dos reals poch més o menos per cada soldat, y d’esta
manera, se va de lloch en lloch prenent la composició ab diners y dexa los soldats en los llochs
més miserables dels quals no pot tràurer contribució. Y en esta conformitat se allotjan totas las
companyas del Principat, causant una suma pobresa y oporessió a un mateix temps a tots los
llochs y pobles de la província.»
Del qual paper tampoch volgueren se’n tocàs
acte, sinó que aquell restàs en poder de dit senyor oÿdor y del molt il·lustre concistori de deputats de Catalunya perquè en son degut temps
servís de intenció per poder-se acudir als remeys
de las aflicions expressades en dit paper. Y axí, se
acabà lo dit die de diumenge.

Dilluns, als 20 se partí dit senyor oÿdor militar
de Centelles y arribà en Vich y se conferí ab lo
senyor don Fèlix de Marymon acerca de la resposta havian feta los de Centellas.
Dimars, als 21 estigué tot lo die dit senyor oÿdor militar en la ciutat de Vich en la casa de la
Generalitat; fonch visitat dels senyors consellers
de la dita ciutat, precehint embaxada de quatre
ciutedans; arribaren los consellers ab dos massas
altas en la casa de dit senyor, als quals hisqueren
// 679 y 681r // a rèbrer a la porta de la dita casa
los officials de dit il·lustre senyor oÿdor, y luego
dit senyor hisqué fins al cap de la escala o recibidor a rèbrer a dits senyors consellers ab massa
alta. Admetè sa visita en un aposento capàs per
esta funció que està junt a la sala gran, en esta
forma que dit senyor oÿdor féu posar sa cadira a
la testera de dit aposiento y féu posar quatre cadiras que feya mitg círcol a la sua mà dreta, en la
forma que se estila en la casa de la Diputació en
los actes públichs de habilitacions; y luego que
dits senyors consellers foren fora de la visita,
crehent dit senyor oÿdor partir-se luego de dita
ciutat, envià altre ambaxada a dits senyors consellers per tornar-los la visita, axí que encontient
que foren tornats dits embaxadors, se partí de sa
casa ab massa alta acompanyat de tots los officials que dit senyor se aportave, acompanyant
sempre tant esta com en tots los altres casos sobre expressats del senyor don Francisco Pons y
Meca, qual sempre lo assistí a son costat. Féu la
visita y fou rebut per los dits senyors consellers
en primer lloch, a la entrada de dita casa de la
ciutat, més molts ciutedans; y al cap de la escala
per los dits consellers ab dos verguers y ab massas altas, posant la massa del dit il·lustre oÿdor
militar en mitg de las dos. Y fonch acompanyat
donant-li lo conseller en cap sempre la sua mà
dreta fins al cap de una sala ahont estavan sis cadiras a la testera de dita sala, y feren asentar a dit
senyor oÿdor a la primera de la mà dreta, y havent feta dita visita, se’n tornà en sa casa, acompanyat fins al cap de la escala dels dits consellers,
y fins a la porta de la casa de la ciutat //679 y 681v
// de molts altres ciutedans. Y axí mateix, rebé
dit senyor moltas altras visitas y embaxadas del
comú del Capítol y altres singulars. Y axí se finí
lo dit die.

tor Joan Baptista Serrat, obtenint la capellania
sots invocació del Sant Sepulcra, en la Seu de
Vich instituhida, ha jurat de com havent fet las
degudas diligèncias en sercar los actes de la original creació de hont devalla aquella part de
censal de pensió 4 lliures, en què sortejà com
obtenint dita capellania, que en lo mes de maig
rebia del General, en la extracció de censals per
los antecessors de sa senyoria feta en jornada
des 31 de juliol 1686, no ha pogut trobar los
dits actes.a
689r

Dimechres, als 22 escrigué lo dit il·lustre senyor
oÿdor militar carta al molt il·lustre concistori
perquè li donassen orde del que debia obrar, y
als 27 rebé orde per tornar-se’n en Barcelona. Y
finalment, dijous als 30 de dit mes de octubre,
entrà dit senyor oÿdor militar en la present ciutat de Barcelona y se finí dita funció.»
Dimars, a IIII. En aquest die, constituhit personalment en lo concistori de sa senyoria lo doc945

En aquest die me ha ordenat sa senyoria a mi,
escrivà major del General, cusís en lo present
dietari una informació rebuda a instant lo procurador fiscal del General de que en tot temps
conste de que los officials de las galeras, pagant
tot lo gasto que los moros han fet de menjar y
bèurer, aquells, emperò, que són pressos instant
lo síndich de dit General per rahó de represàlias
y a effecte de que sian restituhits tots los forsats
que han acabat lo temps de llur penitència. La
qual informació és assí cusida, signada de lletra
A.
En aquest mateix die, constituhit personalment
en lo concistori de sa senyoria Ramon Alemany,
mestre administrador e o majoral de la confraria
de la Inmaculada Concepció de la Santíssima
Verge Maria, constituhida en los clàustros de la
Seu de la present ciutat, y com a procurador
dels demés administradors de dita confraria,
com apar de sa procura en poder de Macià Marçal, notari públic de Barcelona, a set de nohembre 1687, que és assí cusida, signada de lletra B,
ha jurat en la forma acostumada de com havent
fetes las degudas diligèncias en sercar los actes
de las originals creacions de aquells censals de
preu y proprietat, lo un, de cent trenta lliuras y
penció 81 sous, 8 diners, que tots los anys rebian sobre dit General en lo mes de juliol; lo //
689v // altre, de preu y propietat dos-centas coranta lliuras y penció cent cinquanta sous, que
tots anys rebian als catorse de abril; y altre de
preu y propietat cent sinquanta lliuras y penció
noranta-tres sous y nou, que tots anys rebian als
21 de abril, en los quals foren extrets en las extraccions de censals per los antecessor(s) de sa
senyoria fetas als 20 de nohembre 1679 y al primer de dezembre 1685, no ha pogut trobar dits
actes.
En aquest mateix die, constituhit personalment
en lo concistori de sa senyoria lo reverend Pau
Casalins, prevere, obtenint lo benefici de Santa
Anna en la capella de la Inmaculada Concepció,
en los clàustros de la Seu de la present ciutat
a. a continuació una informació transcrita a l’Apèndix 5,
pàgs. 1843-1845.

[ 1687 ]

[ 1687 ]

fundada, ha jurat en la forma acostumada de
com havent fetas las degudas diligèncias en sercar los actes de la original creació de aquell censal de preu y proprietat 775 lliures y penció 620
sous que tots anys rebia sobre dit General als 24
de maig, en què fou extret en la extracció de
censals per los antecessors de sa senyoria feta al
primer de decembre 1685, no ha pogut trobar
los dits actes.

en la forma acostumada de com havent fetes las
degudas diligèncias en sercar los actes de la original creació de aquell censal de preu 500 lliures
que tots anys rebia sobre dit General als 21 de
juliol, en què fou extret en la extracció de censals per sa senyoria feta als 11 de setembre proppassat, no ha pogut trobar dits actes.
Dimechres, a XII. En aquest die, constituhit personalment en lo concistori de sa senyoria Pere
Llopart, mestre fuster, y Antonia // 695r // Fiser,
mestre de cases, experts anomenats per sa senyoria, mitjensant jurament han fet relació de
que las obras de la adrassana de la present ciutat
tant de mestre de casas com fuster, estan acabades segons lo thenor contengut en la tabla y
acte, de què se fa menció en lo present dietari
en jornada de set de octubre proppassat. En
aquest mateix die me ha ordenat sa senyoria a
mi, escrivà major del General de Catalunya, cusís y continuàs en lo present dietari una certificatòria auctèntica y legalisada vinguda de la cort
de sa magestat, que Déu guarde, en la qual se fa
relació de la indisposició de Romualdo Escapa y
Guitart, receptor de la Bolla de la present ciutat,
la qual és assí cusida, signada de lletra A.

Dissapte, a VIII. En aquest die és estada donada
llibertat a Cosme Cornudella, natural de las Torres de Segre, forsat de la galera de Santa Maria
de la Almudena, altre de las galeras de la esquadra de Espanya, per haver acabat lo temps de sa
penitència, no obstant pretèndrer lo contrari lo
capità comandant y vehedor de dita galera, per
ésser-li estada acumu- // 690r // lada una fuga y,
per consegüent, haver estat condempnat per
dos anys més havant, precehint represàlias de
esclaus als quals no·ls fou donada llibertat ni foren trets dels càrcers de la present casa de la Deputació fins que haguessen pagat lo gasto dels
aliments se’ls havian prestat, no obstant pretèndrer lo contrari lo dit comandant y vehedor.
Dilluns, a X. En aquest die és tornat en lo concistori lo molt il·lustre senyor don Miquel de
Masdovellas, deputat militar. En aquest mateix
die, constituhit personalment en lo concistori
de sa senyoria lo doctor Diego Martínez y de
Folcràs, ha jurat en la forma acostumada de
com havent fetas las degudas diligèncias en sercar los actes de las originals creacions de aquells
censals de preu y propietat, lo un, de vuytantasinch lliuras, tres sous y sinch, rebia sobre dit
General al primer de janer; altre de 200 lliures
rebia sobre dit General al primer de abril; altre
de preu vuytanta-quatre lliuras, sis sous y hu,
que tots anys rebia sobre dit General als 5 de
maig; altre de preu cent vuytanta-quatre lliuras,
sis sous y dos, que tots anys rebia sobre dit General als 16 de octubre, y semblantment, de la
original creació de hont devallan aquellas parts
// 690v // de censals de preu, la una, de cent lliuras, que tots anys rebia sobre dit General als 29
de abril; altre de preu cent dos lliuras, tres sous
y hu, que tots anys rebia sobre dit General al
primer de juny; altre de preu dos-centas sexanta-sis lliuras, que tots anys rebia sobre dit General als 21 de juliol, en què fou extret en la extracció de censals per sa senyoria feta als onse de
setembre proppassat, no ha pogut trobar dits
actes.
En aquest mateix die, constituhit personalment
en lo concistori de sa senyoria lo reverend doctor Pau Ros, obtenint la capellania sots invocació de sant Joan Baptista y Evangelista, en la
iglésia de la vila de Granollers fundada, ha jurat

Dijous, a XIII. En aquest die, constituhit personalment en lo concistori de sa senyoria lo reverend Joan Vinyals, prevere y beneficiat de la parroquial iglésia de Nostra Senyora del Pi de la
present ciutat, com apar de la procura rebuda
en poder de Pere Màrtir Llimell als 25 de agost
1687, que és assí cusida, signada de lletra B, ha
jurat en la forma acostumada de com havent fetas las degudas diligèncias en sercar los actes de
las originals creacions de hont devallan aquellas
dos parts de censal, una de penció cent trenta
sous y vuyt, que tots anys rebian sobre dit General al primer de juny, en què foren extrets en
la extracció de censals per los antecessors de sa
senyoria feta al primer de decembre 1685; y altre de penció trenta-hun sou y tres, que als 24
de juliol rebian sobre dit General, en què foren
extrets en la extracció de censals per los antecessors de sa senyoria feta als 31 de juliol 1686.
696r

Dijous, a XXVII. En aquest die, constituhit personalment en lo concistori de sa senyoria lo
doctor en medicina Jaume Pujades, ha fet relació de com Joan Pau Mitjà, albaraner del General, està en lo llit ab dolor de puagre y febre, y
per consegüent, impossibilitat de poder acudir
al exercici y servey de dit son offici.

696v

Disapte, a XXVIIII. En aquest die han fet relació
en lo concistori de sa senyoria los magnífics as-
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a. a continuació un certificat i una procura transcrits a
l’Apèndix 5, pags. 1845-1846.

sessors del General y present casa de la Deputació de las causas vertents en lo concistori de sa
senyoria.

tor en medicinia Jaume Pujades, ha fet relació
de com la indisposició de Joseph Ferrer, notari,
obtenint lo offici de escrivent ordinari de la present Escrivania Major de la present casa, de què
té fetas ja altres relacions, ha continuat y continua de manera que li inpedeix la servitut de dit
son offici.a

Dilluns, al primer de decembre de
MDCLXXXVII

Dimars, a II. En aquest die, constituhit personalment en lo concistori de sa senyoria lo doctor en medicina Joseph Pomada, ha fet relació
mitjensant jurament de com la indisposició de
Joan de Argila, escrivà major del General de Catalunya, de què té fetes altres relacions, ha continuat y continua de manera que li impedeix la
servitut de dit son offici.

701r

Dimechres, a III. En aquest die, constituhit personalment en lo concistoria // 698r // de sa senyoria lo doctor en medicina Agustí Fatjó, ha
fet relació mitjensant jurament de com la indisposició de Joseph de Quintana, exactor del General, de què té feta altre relació, ha continuat y
continua de manera que li impedeix la servitut
de dit son offici. En aquest mateix die, constituit personalment en lo concistori de sa senyoria lo doctor en medicina Jaume Fontana, ha fet
relació mitjensant jurament de com la indisposició de don Miquel de Pallarès, ajudant de racional, de què té feta ja altre relació, ha continuat i
continua de manera que li impedeix la servitut
de dit offici.
Divendres, a V. En aquest die són anats los molt
il·lustres senyors concistorials de deputats y oÿdors de comptes del General, acompanyats
quiscun de ells de alguns officials del General,
són anats a fer la regonexensa que se acostuma
de fer antes de festas de Nadal per las casas dels
botiguers que tenen robas subjectas a pagar
drets de General y Bolla per haveriguar si las robas estan ab lo degut despaig, asistint a quiscun
concistorial també un official real, ço és, al molt
il·lustre senyor deputat, Geroni Pastor, alguacil;
al oÿdor militar, Joseph Ordano, batlle; al ohidor real, Francesc Melchior, sotsveguer.
Dissapte, a VI. En aquest die, constituhit personalment en lo concistori de sa senyoria lo doctor en medicina Joseph Bas, mitjensant jurament ha fet relació de com la indisposició del
doctor Gismundo Bofill, ajudant tercer del escrivà major, de què té fetas ja altres relacions, ha
continuat y continua de manera que li inpedeix
la servitut de dit son offici.
Dilluns, a VIII. En aquest die, constituhit personalment en lo concistori de sa senyoria lo doca. a continuació un certificat transcrit a l’Apèndix 5, pàg.
1846.
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Dimars, a VIIIIo. En aquest die ha fet relació lo
síndich del General en lo concistori de sa senyoria com havent-lo enviat a sercar lo magnífic
Joan de Taverner, de la Reial Audiència, li havia
dit que participàs a sa senyoria com lo Real
Consell havia resolt continuar la causa del doctor Joan Quadras, procurador fiscal del General, respecte de que lo paper que per part de sa
senyoria se havie donat sobre la matèria era per
la general, y cas que insistís lo molt il·lustre concistori en la pretenció, serie ocasió de haver de
fer informe ha sa magestat. En aquest mateix
die, instant lo magnífic doctor Joseph Costa y
Vila, servint lo offici de procurador fiscal del
General, és estada presentada una requesta a
Francisco Antich y Calvo, donsell, com a administrador de la causa pia fundada per lo quòndam Onofre Bret, lo acte de la presentata de la
qual és assí cusit, signat de lletra A y del thenor
següent:
«Noverintb universi quod anno a Nativitate Domini millessimo sexcentesimo octuagesimo septimo, die vero martis nona mensis dezembris eiusdem anni intitulata, presente et ad hec vocato,
requisito atque rogato me Josepho Sauleda, scriba
majoris Generalis principatus Cathaloniec subrrogato, et presentibus etiam Josepho Soldevila et
Masdeu et Paulo Ros, scriptoribus Barchinone
commorantibus, pro testibus ad ista vocatis specialiter et assumptis, magnificus Josephus Costa,
juris utriusque doctor, fisci procurator Generalis
Cathalonie, constitutus personaliter coram et
ante presentiam domini Francisci Antich et Calvo, domicelli Barchinone domici- // 701v // liati,
uti administratoris cause pie intitulate et fundate per Onofrium Bret, quondam, personaliter reperti in Scribania Majore domus Deputationis
presentis civitatis Barchinone, qui dicto nomine
eidem obtulit et presentavit et seu per me, dictum
scriba majore, obtulere et presentare petiit et requisivit quandam in scriptis papiri requisitionis
sedulam cuius tenor subsequentis continetur verbis: «Molt bé sap e ignorar no pot vostra mercè,
senyor Francisco Antich y Calvo, donsell, administrador de la causa pia fundada per lo quòndam Onofre Bret», et cetera. Inseratur copia,
a. a continuació una requesta transcrita a l’Apèndix 5, pàgs.
1846-1847.
b. l’original d’aquest document apareix cusit intercalat entre
els folis 698v i 701r del dietari.
c. a continuació quatre paraules ratllades.

[ 1687 ]

[ 1687 ]

cuius eidem administratori tradidit et liberavit
quam accepit et penes se retinuit. Quaquidem
papiris requisitionis scedula, sich ut predicitur,
oblata et presentata illeque dictus dominus Franciscus Antich et Calvo, domicellus, dicto nomine
verbo respondendo dixit: «quod retinebat sibi terminum juris ad respondendum». De quibus ita
per actis, dictis, gestis et secutis dictus doctor Josephus Costa dicto nomine petiit et requisivit fieri
et tradi, unum et plura, plublicum seu publica
consimilia instrumenta per me dictum et infrascriptum scribam majorem. Qua fuerunt acta
Barchinone sub die, loco et mense et anno predictis, presente me, dicto scriba majore, et presentibus etiam testibus supradictis ad premissa vocatis
specialiter et assumptis pro ut superius continetur.»
Dimecres, a X. En aquest die, constituhit personalment en lo concistori de sa senyoria lo doctor en medicina Pau Sabater, mitjensant jurament // 702r // ha fet relació de com la
indisposició de Erasme de Lana y Fontanet, racional de la present casa, de què féu relació en
jornada de tretse de maig del present any 1687,
ha continuat fins lo die de ahir, per rahó de la
qual està impedit en servir lo dit son offici. En
aquest mateix die, constituhit personalment en
lo concistori de sa senyoria lo doctor en medicina Onofre Monsalvo, ha fet relació en lo concistori de sa senyoria de com la indisposició de Joseph Blanch, altre dels verguers de sa senyoria,
de què té fetas differents relacions a sa senyoria
lo doctor en medicina Jacinto Andreu, ha continuat y continua de manera que li impedeix la
servitut de dit son offici.
Dilluns, a XV. En aquest die, instant lo síndich
del General, són estadas presentadas // 702v //
tres requestas. La una, al reverend prior y convent del monestir de Santa Anna de la present
ciutat; la altre, a dona Theresa Llobet y Oluja; y
la altre, al capellà major del palau de la Comtessa de la present ciutat. Los actes de la presentata
de las quals són assí cusits, signats de números
1, 2 y 3 y del thenor següent:
«Noverinta universi quod anno a Nativitate Domini millessimo sexcentessimo octuagesimo septimo, die vero decima quinta mensis dezembris
eiusdem anni intitulata, presente et ad hec vocato, requisito atque rogato me Josepho Sauleda,
scriba majoris Generalis Cathalonie subrrogato,
et presentibus etiam Petro Raymundo Pasqual,
clerico, et Laurentio Sopena pro testibus ad ista
vocatis specialiter et assumptis, magnificus Josephus Costa, utriusque juris doctor, fisci procurator
Generalis Cathalonie, constitutus personaliter
a. l’original d’aquest document apareix cusit intercalat entre
els folis 702v i 709r del dietari.

948

coram et ante presentiam reverendi dominis Bernardi Enveja, priori Sancte Anne, personaliter
reperti domo sue proprie habitationis quam fovet
in presenti civitate Barchinone, qui dicto nomine
eidem obtulit et presentavit et seu per me, dictum
scribam majorem, obtulere et presentare petiit et
requissivit quandam in scriptis papiri requisitionis sedulam cuius thenor subsequentibus continetur verbis: «Molt bé sap e ignorar no pot, molt
reverent prior y convent del monestir de Santa
Anna», et cetera. Inseratur copia, cuius eidem reverendo priori tradidit et liberavit quam accepit
et penes se retinuit. Quaquidem papiiri requisitionis sedula, sich ut predicitur, oblata et presentata illico dictus reverendus doctor Bernardus
Enveja dicto nomine verbo respondendo dixit:
«quod retinebat sibi terminum juris ad respondendum». De quibus ita per actis, dictis, gestis et
secutis illico dictus doctor Josephus Costa dicto nomine petiit, requisivit fieri et tradi, unum vel
plura, publicum seu publica consimilia instrumenta per me,a //709r // dictum et infrascriptum
scribam majorem. Qua fuerunt acta Barchinone
sub anno, die, mense et loco predictis, presente me
dicto scriba majore etb presentibus etiam testibus
supradictis ad premissa vocatis spetialiter et assumptis pro ut superius continetur.»
«Noverintc universi quod anno a Nativitate Domini millessimo sexcentessimo octuagesimo septimo, die vero decima quinta mensis desembris
eiusdem anni intitulata, presente et ad hec vocato, requisito atque rogato me Josepho de Sauleda,
scriba majoris Generalis Cathalonie subrrogato,
et presentibus etiam Honofrio Carreras et Anthonio Audulet, negotiatoribus, Barchinone civibus,
pro testibus ad ita vocatis spetialiter et assumptis,
magnificus Josephus Costa, utriusque juris doctor, fisci procurator Generalis Cathalonie, constitutus personaliter coram et ante presentiam domna Theresia Llobet y Oluja, personaliter reperte
domo sue proprie habitationis quam fovet in presenti civitati Barchinone, qui dicto nomine eidem obtulit et presentavit et seu per me, dictum
scribam majorem, obtulere et presentare petiit et
requissivit quandam in scriptis papiri requisitionis scedulam cuius thenor subsequentis continetur verbis: «Molt bé sap vostra mercè y ignorar
no pot, senyora dona Theresa Llobet y Oluja»,
et cetera. Inseratur, et cetera, copia cuius eidem
domne Theresie Llobet et Oluja tradidit et liberavit quam accepit et penes se retinuit. Quaquidem
papiris requisitionis scedula, sich ut predicitur,
oblata et presentata illico dicta domna Theresia
Llobet et Oluja verbo respondendo dixit: «quod
a. a continuació tres requestes transcrites a l’Apèndix 5, pàgs.
1847-1848.
b. a continuació repetetit et.
c. l’original d’aquest document apareix cusit intercalat entre
els folis 702v i 709r del dietari.

retinebat sibi terminum juris ad respondendum». De quibus ita per actis, dictis, gestis et secutis dictus doctor Josephus Costa dicto nomine
petiit et requisivit fieri et tradi, unum vel plura,
plublicum seu publica consimilia instrumenta
per me, dictum et infrascriptum scribam majorem. Qua fuerunt acta Barchinone // 709v // sub
die, loco, mense et anno predictis, et presentibus
etiam testibus predictis ad premissa vocatis specialiter et assumptis pro ut superius continetur.»
«Noverinta universi quod anno a Nativitate Domini millessimo sexcentessimo octuagesimo septimo, die vero decima quinta mensis desembris
eiusdem anni intitulata, presente et ad hec vocato, requisito atque rogato me Josepho de Sauleda,
scriba majoris Generalis Cathalonie subrrogato,
et presentibus etiam Gaspar Llopar, sacre theologie proffessore, et doctore Josepho Esteva, presbitero et rectore ecclesie parrochialis de Martorell, pro
testibus ad ista vocatis spetialiter et assumptis,
magnificus Josephus Costa, juris utriusque doctor, fisci procurator Generalis Cathalonie, constitutus personaliter coram et ante presentiam domini presbiteri majorii palatii Comitisse,
personaliter reperti in domo sue propie habitationis quam habet in presenti civitate Barchinone,
qui eidem obtulit et presentavit et seu per me, dictum scribam majorem, obtulere, presentare petiit
et requissivit quandam in scriptis papiri requisitionis sedulam cuius tenor subsequentibus continetur verbis: «Molt bé sab y ignorar no pot vostra mercè, senyor capellà major del palau de la
Comptessa», et cetera. Inseratur copia, cuius eidem domino presbitero majori tradidit et liberavit quam accepit et penes se retinuit. Quaquidem
papiris requisitionis sedula, sich ut predicitur,
oblata et presentata illico dictus dominus presbiter major dicti palatii Comitisse verbo respondendo dixit: «quod retinebat sibi terminum juris
ad respondendum» de quibus ita per actis, dictis,
gestis et secutis dictus doctor Josephus Costa dicto
nomine petiit et requisivit fieri et tradi, unum
vel plura, publicum seu publica consimilia instrumenta // 710r // per me dictum infrascriptum
scribam majorem. Qua fuerunt acta Barchinone
sub die, loco, mense et anno predictis, presente me,
dicto scriba majore, et presentibus etiam testibus
predictis ad premissa vocatis spetialiter et assumptis pro ut superius continetur.»

710v

Dijous, a XXV de decembre, any de la
Nativitat del Senyor de MDCLXXXVIII.

711r

Dijous, al primer de janer
MDCLXXXVIII.
Dilluns, a V. En aquest die, vaccant lo offici de
sobrecullidor del General de la part de llevant
per mort de Francisco Oliver, per medi del síndich //711v // del General ha enviat a sa senyoria
la proposició de subjectes per a la provisió de dit
offici en lo ínterim que sa magestat pren resolució en la provissió de aquell, la qual proposició
és así cusida, signada de lletra A. En aquest mateix die, constituhit personalment en lo concistori de sa senyoria lo doctor en medicinia Joseph
Pomada, ha fet relació mitjansant jurament de
com la indisposició del doctor Pau Enrrich,
guarda del portal de Sant Antoni, de la qual ha
fet ja altre relació, ha contiuat y continua de manera que li inpedeix la servitut de dit son offici.a

714r

Dissapte, a XX. En aquest die han fet relació en
lo concistori de sa senyoria los magnífics assessors del General y present casa de la Deputació
de las causas vertents en lo concistori de sa senyoria.

a. l’original d’aquest document apareix cusit intercalat entre
els folis 702v i 709r del dietari.
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Dilluns, a XII. En aquest die, constituhit personalment en lo concistori de sa senyoria lo pare
fra Domingo Motas, religiós del orde de Predicadors y lector en lo convent de Santa Catherina Màrtir de la present ciutat, com a procurador
del col·legi de Sant Miquel y Sant Gabriel de
Llobera, del dit orde de Predicadors, de la ciutat de Solsona, com apar de la procura rebuda
en poder de Fèlix Pintor, notari públich de dita
ciutat de Solsona, als 26 de decembre 1688, de
la qual ha fet ocular ostenció, en dit nom ha jurat en la forma acostumada de com havent fetas
las degudas diligèncias en sercar los actes de
hont devallan aquellas parts de censal, la una de
preu y proprietat cent lliuras, y penció vuytanta
sous, que tots anys rebia dit col·legi sobre dit
General al primer de setembre, y altre de preu y
proprietat de 1.600 lliures y pensió 1.000 sous,
que tos anys rebia a set de febrer, en què fou extret en la extracció de censals per los antecessors
de sa senyoria feta al primer de decembre 1685,
no ha pogut trobar dits actes.
Dimars, a XIII. En aquest dia, vacant lo offici de
sobrecullidor del General de la part de Llevant
per mort de Francisco Oliver, per medi del síndich del General ha enviat sa senyoria a sa excel·lència la provisssió de subjectas per a la provisió de dit offici, la qual és assí cusida, signada
de lletra B.
Dimechres, a XIIIIo. En aquest die són baixats
ses senyories concistorialment en la casa del General // 714v // de la present ciutat a effecte de
arrendar lo dret de moneda.
a. a continuació dos memorials transcrits a l’Apèndix 5, pàgs.
1848-1849.

[ 1688 ]

[ 1688 ]

Dijous, a XV. En aquest die, constituhit personalment en lo concisotori de sa senyoria lo doctor en medicina Jaume Solà, mitjensant jurament ha fet relació de com la indisposició de
Jacintho Alabau, guarda, de què té feta altra relació, ha continuat y continua de manera que li
impedeix la servitut de dit son offici.

net, donsell, y Joseph Cathà y Bertran, ciutedà
honrat de Barcelona, ha enviat sa senyoria embaxada al molt il·lustre y reverendíssim senyor
bisbe de Barcelona ab un jubileu que sa Santedat se ha servit concedir per al remey de la plaga
de la llagosta, lo qual han entregat a dit senyor
bisbe supplicant a sa senyoria sie servit possar
aquell en execució, manant publicar-lo en la
forma acostumada, còpia del qual jubileu és assí
cusida, signada de número 2. A què ha resolt dit
molt il·lustre y reverendíssim senyor bisbe ho
farà ab molt gran gust, segons relació per dits
senyors embaxadors a sa senyoria en son concistori feta.

Divendres, a XVI. En aquest die són baxats sa senyoria en la casa del General de la present ciutat
concistorialment anant ab cotxes a effecte de
arrendar lo dret de monedas.
Dilluns, a XVIIIIo. En aquest die són tornats sa
senyoria concistorialment en la casa del General
de la present ciutat anant ab cotxes per al effecte
contengut en las jornadas de catorse y setse del
corrent mes de arrendar lo dret de monedas, y
se ha trobat qui ha offert tres-centas lliuras per
quiscun any en dit dret ab vint-y-sinch lliuras de
axaus per una vegada tant solament.a
716r

Dijous, a XXII. En aquest die me ha ordenat sa
senyoria a mi, escrivà major del General, cusís
en lo present dietari una relació auctèntica mitjensat jurament del doctor en medicinia Joseph
Sala, residint en la vila de Madrid, cort de sa
magestat, que Déu guarde, de com Romualdo
Escapa y Guitart, receptor de la Bolla de la present ciutat, residint axí mateix en dita cort, està
malalt des del mes de juliol fins als trenta de decembre pròxim passat de 1687, en tot lo qual
temps ha visitat a dit Romualdo Escapa, de la
qual relació fa fe Eugenio Garsia Coronel, notari, lo qual acte de relació és assí cusit, signat de
lletra A.

En aquest mateix die són anats los dits senyors
embaxadors als molt il·lustres senyors concellers
participant-los la marcè que sa Santedat és estat
servit fer a tot lo present Principat en la concessió de dit jubileu y al molt il·lustre Capítol de la
Seu de la dita ciutat, entregant a dits senyors
concellers y Capítol còpia de dit sant jubileu, la
qual per orde de sa senyoria és assí cusida, signada de número 2 y del thenor següenta:
719r

Divendres, a XXIII. En aquest die són tornats los
senyors deputats y oÿdors de comptes del General de Catalunya concistorialment en la casa
del General, anant ab cotxes, per a proseguir en
encantar los drets de monedas y de çafrans, y se
ha trobat en lo dret de monedas qui ha offert
sinch-centas lliuras per quiscun any ab cent lliuras de axaus per una vegada tant solament.
716v

Disapte, a XXIIIIo. En aquest die, absent del concistori lo senyor oÿdor real, havent recobrat sa
senyoria la terna que per medi del síndich del
General lliuraren a sa excel·lència lo die de 12
del corrent, a effecte de que sa magestat fos servit anomenar subjecta per a la provisió del offici
de sobrecullidor del General de la part de Llevant, han enviat altra terna per medi de dit síndich a dita sa excel·lència, la qual per orde de sa
senyoria és signada de número 1. En aquest mateix die per medi de Erasma de Lana y Fontaa. a continuació un certificat transcrit a l’Apèndix 5, pàg.
1849.
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Innocentiusb Papa XI
Venerabilis frater seu dilecte filii. Salutem et
apostolicam benedictionem. Exponi nobis nuper
fecerunt dilecti filii comunitas et universitates et
homines civitatis et diocesis Barchinonensis illarumque territorium incolae quod eorum agri pocessiones et bona quacunque a copiosa animalium
notiuorum praesertim locustarum multitudine
ita infestant, ut maximum inde communitati ac
universitatibus et hominibus predictis ac territorium incolis dampnum proveniat cum autem
praemissa ob aliquam ocultam maledictionem
aut censuras ecclesiasticas a predictis communitatem ac universitatibus hominibus et incolis aut
aliquibus ex eys forsan incursas evenire possint et
ad divinam inspirationis clemensiam confugiendum sit. Nos divinam iram pecatis hominum
promeritam quotidie crescentem tunc maxime
placari posse censentes cum in publicus necessitatibus contrito corde divinam opem suplices exoraums fidelitate tuae frater episcopo seu discretioni tuae filii offitialis per presentes injungimus
ut per te vel alium in dignitate ecclesiastice constitutum a te deputatum communitatem ac universitates et homines incolas que predictos nostro
nomine in Domino moncas et horteris ut preterita reminicentes ac presentia et inminentia damna considerantes ad Deum, devoto et contrito corde, convertantur ac peccatorum suorum veniam
a. a continuació un memorial transcrit a l’Apèndix 5, pàg.
1849.
b. l’original d’aquest document apareix cusit intercalat entre
els folis 716v i 719r del dietari.

humiliter petentes spiritualibus et temporalibus
praesidiis ac asiduiis charitatis operibus et humilibus suplicationibus suam fidem catholicam et
spem sanctam perveniendi augere satagant. Porro ut divinam gratiam et pecatorum veniam
nec non id quod nunc maxime postulant promereri valeant celestes indulgentiarum thesauros
quorum //719v // dispensatores in terriis a Domino constituti sumus illis elargiri decrevimus. Igitur, eidem fidelitati tue frater episcope seu discretioni tue filii offitiali, comittimus et mandamus
ut in dicto triduano iejunio in civitate et diocesi
predicta illarumque territoriis, ac facta aliqua
publica processione, arbitrio tuo inducenda aliqua publica elemosina in pauperes erogata communitatem a universitatem et homines incolas
que predictos a quibusvis maledictionibus aliisque censuris et penis ecclesiasticis etiam contentis
in bulla die lene Domini solita per eos aut eorum
antecessores ignoranter forsan incursis auctoritate apostolica hac vice dumtaxat per te seu alium
acte deputatum ut predicitur, absolvas ac eos eorumque personas, agros, pocessiones et bona quecumque exparte omnipotentis Dei et nostra benedicas animalis vero nocivis praesertim locustis,
seu spiritibus inmundis eis in damnum eorundem communitatis ac universitatum hominum
et incolarum utentibus ne agros pocessionis et
bona praedicta perturbent seu infectent aut communitati ac universitatibus et hominibus praedictis nocumenta aliqua inferant, sed fugiant ac
facie Sacrosanctae Crucis quam illis ostendes et
malefitia sua ad gloriam Domini Nostri Jesuchristi reliquant exparte eiusdem ac nostra precipies et mandes ac propter ea omnibus utriusque
sexus Jesuschristi fidelibus vere penitentibus et
confessis ac sacra comunione refectis qui dominica aut alia die post expletum iejunium a te statuendum sanctissimum eucharistiae sumpterint
et ecclesiam a te prescribendam devote visitaverint ibique pro avertendis huiusmodi calamitatibus aut alias prout unicuique suggeret devotio
pias ad Deum preces efuderent plenariam ommnium peccatorum suorum indulgensiam et remissionem misericordiam in Domino auctoritate
nostraa // 722r // apostolica consedas, non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis caeterisque contrariis quibuscumque. Dattus
Rome, apud Sanctam Mariam Majorem, sub
anulo piscatoris die XXV octobris MDCLXXXVII
pontificatus nostri anno duodecimo.

Andreu Foix y Pau Pi donant notícia ab dita
embaxada al molt il·lustre concistori de sa senyoria de com lo molt il·lustre y reverendíssim
senyor bisbe havia resolt que la publicació del
jubileu, còpia del qual per medi de embaxada
havia participat a sa senyoria a dit molt il·lustre
Capítol lo die de vint-y-tres del corrent, serie la
publicació de aquell lo die de diumenge primervinent.
En aquest mateix die, havent rebut sa senyoria
una carta de Llorens Gelabert, batlle de Figueras, en la qual dona notícias de com en lo comptat de Rosselló se ha publicat un edicte de que
no·s pogués introduhir en dit comptat ninguna
roba que fos fabricada en Catalunya y Espanya
ab graus penas, com en dita carta apar, la qual
carta és assí cusida, signada de lletra A. Per medi
dels molt il·lustres senyors oÿdors ecclesiàstich y
militar ha enviat sa senyoria una embaxada //
721v // a sa excel·lència participant-li dita carta, e
sa excel·lència ha fet molta estimació de la atenció de sa senyoria, no obstant tenia ja notícia de
dit edicte, segons relació que després han feta
en concistori los dits molt il·lustres senyors oÿdors ecclesiastich y militar.
Dimars, a XXII. En aquest die és estada presentada una requesta al il·lustre senyor degà de la
present ciutat instant lo procurador fiscal del
General, lo acte de la presentata de la qual és
assí cusit, signat de lletra B y del thenor següent:

Dilluns, a XXVI. En aquest die són vinguts ab
embaxada de part del molt il·lustre Capítol de la
Seu de la present ciutat los senyors canonges

«Noverinta universi quod anno a Nativitate Domini millessimo sexcentessimo octuagesimo octavo, die vero vigesima septima mensis januarii
eiusdem anni intitulata, presente et ad hec vocato, requisito atque rogato me, Josepho de Sauleda,
scriba majoris Generalis Cathalonie subrrogato,
et presentibus etiam Jacobo Coll, chirurgo, et Salvatore Perals, philosophie professore, pro testibus
ad ista vocatis spetialiter et assumptis, magnificus Josephus Costa, juris utriusque doctor, fisci
procurator Generalis Cathalonie, constitutus
personaliter coram et ante presentiam domini
Anthoni Pauli Santena, decani Sedis Barchinone, personaliter reperto domo sue propie habitationis, qui dicto nomine eidem obtulit et presentavit et seu per me, dictum scribam majorem,
obtulere et presentare petiit et requissivit quandam in scriptis papiri requisitionis scedulam
cuius thenor subsequentibus continetur verbis:
«Molt bé sab y ignorar no pot vostra mercè,
il·lustre senyor degà de la Seu de Barcelona», et
cetera. Inseratur, et cetera, copia cuius eidem decano tradidit et liberavit quam accepit et penes se

a. a continuació una carta transcrita a l’Apèndix 5, pàg.
1849-1850.

a. l’original d’aquest document apareix cusit intercalat entre
els folis 231v i 724r del dietari.

Vidit Albanus.»
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retinuit. Quaquidem papiris requisitiones scedula, sich ut predicitur, oblata et presentata illico
dictus illustris dominus decanus // 724r // doctor
Anthonius Paulus Santena verbo respondendo
dixit: «quod retinebat sibi terminum juris ad respondendum». De quibus ita per actis, dictis, gestis et secutis illico dictus doctor Josephus Costa dicto nomine petiit et requisivit fieri et tradi, unum
vel plura, plublicum seu publica consimilia instrumenta per me, dictum et infrascriptum scribam majorem. Qua fuerunt acta Barchinone sub
anno, die, mense et loco predictis, presente dicto
scriba majore, et presentibus etiam testibus predictis ad premissa vocatis spetialiter et assumptis
pro ut superius continetur.»
Dimecres, a XXVIII. En aquest die és baxat sa senyoria concistorialment en la casa del General
de la present ciutat a effecte de arrendar los
drets de monedas y çafrans que no són arrendats, y ha fet arrendament de dit dret de monedas per temps de dos anys, los quals han comensat a córrer lo die de catorse de nohembre 1689
proppassat de 1687 y finiran lo die tretse de nohembre 1689, a Pere Pau Casanovas, vidrier de
la present ciutat, ab los pactes, modo y forma
contenguts en la tabla de dit arrendament, per
preu de sinch-centas lliuras per quiscun any ab
cent lliures de axaus per una vegada tant solament, pagadoras per tersas en la forma en lo
acte de dit arrendament expressats. En aquest
mateix die, constituhits personalment en lo
concistori de sa senyoria los magnífics assessors
y advocat fiscal del General y present casa de la
Deputació, han fet relació de las causas vertents
en lo dit concistori de sa senyoria.
724v

725r

Dimechres, a IIII. En aquest die, constituhit
personalment en lo concistori de sa senyoria lo
doctor en medicina Jaume Pujades, mitjensant
jurament ha fet relació de com la indisposició de
Pau Mitjans, albaraner del General, per causa
del puagre, de què té fet relació en altre ocasió,
ha continuat y continua de manera que li impedeix la servitut de dit son offici.
Divendres, a VI. En aquest die, constituhits personalment en lo concistori de sa senyoria mestre
Francesch Sabater y mestre Joseph Arnau, courers de la present ciutat, y han fet relació a sa senyoria mitjensant jurament que lo natejar lo
braser de la present casa pot fer-se ab sis jornals
de un mestre o un fadrí pràctich courer.a

732r

Disapte, a XXXI. En aquest die és baxat lo molt
il·lustre senyor oÿdor militar en la casa del General de la present ciutat, essent-se conferit en
lo aposento a hont fa residència lo receptor dels
fraus del General, y se han trobat los fraus següents:
Primo, a 5 de janer 1688 a Ramon Vilar, parayre de Cardadeu, se li ha demanat compte de 35
peces estamenya, catorzena, de sa color, per faltar-li en manifest, feta la deguda averiguasió.
Ítem, dit dia a Jaume Llibre, de Cardedeu, axí
mateix se li ha demanat done compte per rahó
de 12 peces setzena borell de sa color, per fartar-li en manifest.
Ítem, a 8 de janer de dit any, cent y set dobles,
ço és, sexanta apreses de Pere Delbosch, de nació flamench, y coranta-set dobles de Pere Dionís, de nació francès, dins la casa de Pere Joan
Pastisser, de Barcelona.

952

Diumenge, a XXII. En aquest die, instant lo procurador fiscal del General, són estades presentades tres requestas. La una, als majorals de la
confraria de Nostra Senyora de la Concepció,
en los clàustros de la Seu de la present ciutat
instituhida y fundada; altre, al prior y comunitat
de Sant Joan de Barcelona; y la altre, al legítim
procurador ab general administració del senyor
don Emanuel de Semmenat y de Lanuça, los actes de las presentatas de las quals requestas són
assí cusits, signats de números 1, 2 y 3 y del thenor següent:
«Noverintb universi quod anno a Nativitate Domini millessimo sexcentessimo //732v // octuagesimo octavo, die vero vigesima secunda mensis februarii eiusdem anni intitulata, presente et ad
hec vocato, requisito atque rogato me, Josepho de
Sauleda, scriba majoris Generalis Cathalonie
subrrogato, et presentibus etiam reverendo Francisco Almunya et Laurensio Dolcet pro testibus ad
ista vocatis spetialiter et assumptis, magnificus
Josephus Costa, utriusque juris doctor, procurator
fiscalis Generalis Cathalonie, constitutus personaliter coram et ante presentiam domini domni
Joseph de Çabastida et Michaellis Carreras, uti
majoralium confratrie Virginis Marie Conceptionis, instituta et fundata in ecclesia catredali
Barchinone, qui dicto nomine eisdem obtulit et
presentavit et seu per me, dictum scribam majorem, obtulere et presentare petiit et requissivit
quandam in scriptis papiri requisitionis scedulam cuius tenor subsequentibus continetur verbis:
«Molt bé saben y ignorar no poden vostres
mercès, senyors don Joseph de Çabastida y Miquel Carreras, majorals de la confraria de Nostra Senyora de la Concepció de la Seu de la present ciutat», et cetera. Inseratur, et cetera, copia
a. a continuació tres requestes transcrites a l’Apèndix 5, pàg.
1850-1852.
b. l’original d’aquest document apareix cusit intercalat entre
els folis 725v i 732r del dietari.

cuius eisdem majoralibus tradidit et liberavit
quam acceperunt et penes se retinuerunt. Quaquidem papiri requisitionis scedula, sich ut predictur, oblata et presentata illico dicti majorales
verbo respondendo dixerunt: «quod retinebant
sibi terminum juris ad respondendum». De quibus ita per actis, dictis, gestis et secutis illico dictus
doctor Josephus Costa dicto nomine petiit, requisivit fieri et tradi, unum vel plura, plublicum seu
publica consimilia instrumenta per me, dictum
et infrascriptum scribam majorem. Qua fuerunt
acta Barchinone sub anno, die, mense et loco predictis, presente me, dicto scriba majore, et presentibus etiam testibus predictis ad premissa vocatis
spetialiter et assumptis pro ut superius continetur.»

premissa vocatis spetialiter et assumptis pro ut superius continetur.»
733v

«Noverinta universi quod anno a Nativitate Domini millesimo // 733r // sexcentesimo octuagesimo octavo, die vero vigesima secunda mensis februarii eiusdem anni intitulata, presente et ad
hec vocato, requisito atque rogato me Josepho de
Sauleda, scriba majoris Generalis Cathalonie
subrrogato, et presentibus etiam Petro Pins, serdio, civi Barchinone, et Bernardo Dedeu pro testibus ad ista vocatis spetialiter et assumptis, magnificus Josephus Costa, utriusque juris doctor,
fisci procurator Generalis Cathalonie, constitutus personaliter coram et ante presentiam reverendi prioris et comunitatis Divi Joannis Hyerosolimitanensis presentis civitatis Barchinone,
personaliter repertorum in sacristia ecclesie dicti
Divi Joannis, ubi pro similibus et aliis negotiis soliti sunt convocari et congregari ut major et sanior pars, qui dicto nomine eisdem obtulit et presentavit et seu per me, dictum scribam majorem,
obtulere et presentare petiit et requissivit quandam in scriptis papiri requisitionis scedulam
cuius thenor subsequentibus continetur verbis:
«Molt bé saben y ignorar no podan vostres
mercès, reverends prior y comunitat de Sant
Joan de Barcelona». Inseratur, et cetera. Copia
cuius eidem reverendis priori et communitati
tradidit et liberavit quam acceperunt et penes se
retinuerunt. Quaquidem papiri requisitionis scedula, sich ut predicitur, oblata et presentata illico dictis reverendis priori et comunitati verbo respondendum dixerunt: «quod retinebant sibi
terminum juris ad respondendum». De quibus
ita per actis, dictis, gestis et secutis dictus doctor
Josephus Costa dicto nomine petiit et requisivit
fieri et tradi, unum vel plura, plublicum seu publica consimilia instrumenta per me, dictum et
infrascriptum scribam majorem. Qua fuerunt
acta Barchinone sub anno, die, mense et loco predictis, presente me, dicto et infrascripto scriba
majore, et presentibus etiam testibus predictis ad
a. l’original d’aquest document apareix cusit intercalat entre
els folis 725v i 732r del dietari.
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«Noverinta universi quod anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo octuagesimo octavo,
die vero vigesima secunda mensis februarii eiusdem anni intitulata, presente et ad hec vocato,
requisito atque rogato me, Josepho de Sauleda,
scriba majoris Generalis Cathalonie subrrogato,
et presentibus etiam Francisco Frato et Jacobo
Font, passamaneriis, civibus Barchinone, pro testibus ad ista vocatis spetialiter et assumptis, magnificus Josephus Costa, utriusque juris doctor, fisci procurator Generalis Cathalonie, constitutus
personaliter coram et ante presentiam dominis
Ludovici Vidal, presbiteri, procuratoris generalis
domini domni Emanuellis de Lanuça et Semmanat, pro ut de sua generali administratione constare liquet instrumento recepto penes discretum
Raymundum Vilana Perlas, notarium publicum civemque honoratum Barchinone, die vigessima sexta mensis novembris anno a Nativitate
Domini millesimo sexcentesimo octuagesimo primo, pro ut prelibatus nottarius suis cum litteris
certificatoriis, manu et signo suis subscriptis et
subsignatis fidem facit, reperti domo sue propie
habitationis quam fovet in presenti civitate Barchinone, qui dicto nomine eidem obtulit et presentavit et seu per me, dictum scribam majorem,
obtulere et presentare petiit et requisivit quandam in scriptis papiri requisitionis scedulam
cuius thenor subsequentibus continetur verbis:
«Molt bé sap y ignorar no pot vostra mercè, senyor don Emanuel de Lanuça y Semmanat», et
cetera. Inseratur copia, cuius eidem procuratori
tradidit et liberavit quam accepit et penes se retinuit. Quaquidem papiri requisitionis scedula,
sich ut predicitur, oblata et presentata illico dictus doctor Ludovicus Vidal dicto nomine verbo
respondendo dixit: «quod retinebat sibi terminum juris ad respondendum». De quibus ita per
actis, // 734 y 736r // dictis, gestis et secutis dictus
doctor Josephus Costa dicto nomine petiit et requisivit fieri et tradi, unum et plura, plublicum
seu publica consimilia instrumenta per me, dictum et infrascriptum scribam majorem. Qua
fuerunt acta Barchinone sub anno, die, mense et
loco predictis, presente me, dicto scriba majore, et
presentibus testibus supradictis ad premissa vocatis spetialiter et assumptis pro ut superius continetur.»
Dilluns, a XXXIII. En aquest dia ha fet relació en
lo concistori de sa senyoria lo síndich del General de com essent-se conferit per orde de sa senyoria ab lo molt il·lustre reverent canceller a
effecte de instar la declaració de la contrafacció
a. l’original d’aquest document apareix cusit intercalat entre
els folis 725v i 732r del dietari.
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general del tribunal de la Capitania General, havia fet resposta que procuraria quant antes en
despatxar-la.

tradi, unum vel plura, plublicum seu publica consimilia instrumenta per me, dictum et infrascriptum scribanum majorem. Qua fuerunt acta Barchinone, sub anno, die, mense et loco predictis,
presente me, dicto scriba majore, et presentibus
etiam testibus predictis ad premissa vocatis spetialiter et assumptis pro ut superius continetur.»

Dimars, a XXIIIIo. En aquest die los magnífics assessors, advocat fiscal y procurador fiscal del
General y present casa de la Deputació han fet
relació en lo concistori de sa senyoria del estat
de las causas vertents devant de dit molt il·lustre
concistori.

En aquest mateix dia és baixat lo molt il·lustre
senyor oÿdor militar en la casa del General de la
present ciutat, essent-se conferit en lo aposento
a hont fa la residènsia lo receptor dels fraus de
dit General, y ha trobat los fraus següents:

Dijous, a XXVI. En aquest die, instant lo magnífich procurador fiscal del General, //735 y 736v //
és estada presentada una requesta als reverends
Jacintho Calsina, Jaume Catà y Jaume Rialt,
preveres, com a administradors de la capella de
Sant Sever, de la Seu de la present ciutat, lo acte
de la presentata de la qual és assí cusit, signat de
número 4 y del thenor següent:
«Noverinta universi quod anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo octuagesimo octavo,
die vero vigesima sexta mensis februarii eiusdem
anni intitulata, presente et ad hec vocato, requisito atque rogato me, Josepho de Sauleda, scriba majoris Generalis Cathalonie subrrogato, et presentibus etiam Francisco Febres, philosophie professore,
ac Paulo Ros, scriptore, Barchinone degentibus,
pro testibus ad ista vocatis spetialiter et assumptis,
magnificus Josephus Costa, utriusque juris doctor,
procurator fiscalis Generalis Cathalonie, constitutus personaliter coram et ante presentiam reverendos Jacinthi Calsina, Jacobi Costa et Jacobi
Rialp, presbiterorum, uti administratorum capelle Sancti Severii Sedis Barchinone, personaliter
repertorum in Scribania Majoris Generalis Cathalonie, qui dicto nomine eisdem obtulit et presentavit et seu per me dictum scribam majorem,
obtulere et presentare petiit et requissivit quandam in scriptis papiri requisitionis scedulam
cuius thenor subsequentibus continetur verbis:
«Molt bé saben y ignorar no podan vostres
mercès, senyors Jacintho Calsina, prior, mossens
Jaume Costa y Jaume Rialp, preveres, administradors de la Capella de Sant Sever de la Seu de
Barcelona», et cetera. Inseratur, et cetera, copia
cuius eisdem reverendis administratoribus tradidit et liberavit quam acceperunt et penes se retinuerunt. Quaquidem papiris requisitionis scedula, sich ut predicitur, oblata et presentata illico
dicti reverendi administratores verbo respondendum dixerunt: «quod retinebant sibi terminum
juris ad respondendum». De quibus ita per actis,
dictis, gestis et secutis dictus doctor Josephus Costa
dicto nomine petiit,b // 739r // requisivit fieri et

Primo, diset canas, quatre palms arbatge, tres
canas, un palm escot negre, y set canas, quatre
palms cadis après de la barca del patró Ambròs,
de Tarragona.
Ítem, dos mantos estam negre de la torra, apresos de Maurici Parera, de Castelltarsol.

Dilluns, al primer de mars de
MDCLXXXVIIIo.
739v

a. l’original d’aquest document apareix cusit intercalat entre
els folis 735 i736v i 739r del dietari.
b. a continuació una requesta transcrita a l’Apèndix 5, pàg.
1852.
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Dijous, a IIIIo. En aquest die ha fet relació en lo
concistori de sa senyoria lo magnífic doctor Joseph Orlau, servint lo offici de síndich del General, de com per orde de sa senyoria se era conferit ab lo magnífic Miquel Joan de Taverner,
doctor de la Real Audiència, a effecte de instar
declaració del real decret de sa magestat, que
Déu guarde, en orde del offici del doctor Francisco Pujades y Mir, y dit senyor doctor Taverner havia respost que sercaria los papers y que
procurarà en despatxar la dita declaració.
En aquest mateix die, constituhit personalment
en lo concistori de sa senyoria lo doctor en medicina Joseph Pomada, mitjensant jurament ha
fet relació de com la indisposició de Juan Argila,
obtenint lo offici de secretari y escrivà majors,
de què té fetas ja altres relacions, ha continuat y
continua de manera que li impedeix la servitut
de dit son offici. En aquest mateix die, instant
lo procurador fiscal del General, és estada presentada una requesta a la reverend priora y convent de las monjas de las Madalenas de la present ciutat, lo acte de la presentata de la quala //
742r // és assí cusit, signat de número 1 y del
thenor següent:
«Noverintb universi quod anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo octuagesimo octavo,
die vero quarta mensis martii eiusdem anni intia. a continuació una requesta transcrita a l’Apèndix 5, pàgs.
1852-1853.
b. l’original d’aquest document apareix cusit intercalat entre
els folis 725v i 732r del dietari.

tulata, presente et ad hec vocato, requisito atque
rogato me, Josepho de Sauleda, scriba majoris Generalis Cathalonie subrrogato, et presentibus
etiam Joanne Maymo, scriptore, et Joanne Colomer, ligni fabro, pro testibus ad ista vocatis spetialiter et assumptis, magnificus Josephus Costa,
utriusque juris doctor, procurator fiscalis Generalis Cathalonie, constitutus personaliter coram
et ante presentiam reverende Hyeronime Theodore Crexent, priorissa monasterii et conventus monialium Dive Magdalene presentis civitatis Barchinone, personaliter reperte in quodam locutorio
dicti conventus, qui dicto nomine eidem obtulit et
presentavit et seu per me, dictum scribam majorem, obtulere et presentare petiit et requissivit
quandam in scriptis papiri requisitionis scedulam cuius tenor subsequentibus continetur verbis:
«Molt bé sap y ignorar no pot vostra mercè, reverenda Gerònima Theodora Crexent, priora
del convent de las monjas de las Madalenas», et
cetera. Inseratur copia, cuius eidem reverenda
priorissa tradidit et liberavit quam accepit et penes se retinuit. Quaquidem papiris requisitionis
scedula, sich ut predicitur, oblata et presentata
illico dicta reverenda domina priorissa verbo respondendo dixit: «quod retinebat sibi terminum
juris ad respondendum». De quibus ita per actis,
dictis, gestis et secutis dictus doctor Josephus Costa
dicto nomine petiit et requisivit fieri et tradi,
unum vel plura, plublicum seu publica consimilia instrumenta per me, dictum et infrascriptum
scribam majorem. Qua fuerunt acta Barchinone
sub anno, die, mense et loco predictis, presente me,
dicto scriba majore, et presentibus etiam testibus
predictis ad premissa vocatis spetialiter et assumptis pro ut superius continetur.»
742v

Dimars, a VIIIIo. En aquest die ha faltat del concistori de sa senyoria lo il·lustre senyor deputat
militar per causa de sa indisposició.
Dimecres, a X. En aquest die, constituhit personalment en lo concistori de sa senyoria lo doctor en medicina Onofre Monsalvo, ha fet relació, mitjensant jurament, de com la indisposició
de Joseph Blanch, altre dels verguers del concistori, de què té fetas altres relacions lo doctor
Jancintho Andreu, ha perseverat y persevera lo
die present de manera que li impedeix lo exercici y servitut de dit offici de veguer.
En aquest mateix die, obtinguda primera ora
per // 743r // medi del síndich del General per a
las tres de la tarda, són anats ab embaxada de
part del molt il·lustre concistori de sa senyoria
en lo palàcio del excel·lentíssim senyor llochtinent y capità general de sa magestat, Déu lo
guarde, en lo present Principat, los molt il·lustres senyors deputat real y oÿdor militar a effecte
de representar a sa excel·lència com los jurats de
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Vilamajor y lo conseller en cap de la forana de
Tarrassa havian fet entèndrer a dit molt il·lustre
concistori de com sa excel·lència los tenia detinguts per matèrias de alotjaments, suplicant al
concistori se interposàs per sa llibertat y que lo
dit concistori estimarie a sa excel·lència fos servit
mirar-los ab ulls de pietat. Y al cap de un rato,
tornats en lo dit concistori, los dits molt il·lustres senyors deputats real y oÿdors militar han
fet relació que sa excel·lència havia respost que
no·ls tenia detinguts per matèria de allotjaments, com ells referian, sinó per desatents perquè, havent-li dit que li tornarian resposta los de
Vilamajor a un negoci los tenia recomanat del
servey de sa magestat, no havian tornat dita resposta en més de dos mesos, y lo de Tarrassa, que
després de haver dos anys que en Tarrassa no ý
havia allotjament de soldats, havent-los enviat
un tinent lo thesorer, lo dit conseller en cap, no
obstant que tota la vila vingués bé en alotjar-lo,
ell ý havia contradit. Però que, no obstant lo sobradit, essent-se valguts del medi de sa senyoria,
donaria orde per a què luego los despatxassen.
En aquest mateix die, instant lo procurador fiscal del General, són estades presentades sis requestes. La una a la reverent sor Maria Bosser,
abadessa del monestir y convent de las monjas
de Gerusalem de la present ciutat; la altra a la
senyora Anna Miralles, víuda del quòndam doctor Phelip Miralles; la altra a don Joseph Oliver,
administrador de la causa pia del canonge Ramon Lliuteras; la altre a don Diego Despalau y
de Sullà; la altre als reverents Joan Mas y Grau
// 743v // Peix, domers y comunitat de Sant Pere
de la present ciutat de Barcelona, y la altra a la
reverent sor Geltrudis de Sant Albert, priora del
monestir y convent de las Descalsas de nostra
senyora de la Concepció de la present ciutat de
Barcelona. Los actes de la presentata de las
quals requestas són assí cusits, signats de números 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y del thenor següent:
(1). «Noverint universi quod anno a Nativitate
Domini millesimo sexcentesimo octuagesimo octavo, die vero decima mensis martii eiusdem anni
intitulata presente et ad hec vocato, requisito atque rogato me, Josepho de Sauleda, scriva majoris
Generalis Catalonie subrogato, et presentibus
etiam Francisco Corona, philosophie studente, et
Petro Terrida, argenti fabro, pro testibus ad icta
vocatis spetialiter et assumptis magnificus Josephus Costa, utriusque juris doctor, procurator fiscalis Generalis Catalonie, constitutus personaliter coram et ante presentia reverende Marie
Bosser, abbatisse conventus monialium monasterii
Gerosolimitaneus presentis civitatis, personaliter
reperte in quodam locutorio dicti conventus qui
dicto nomine eidem obtulit et presentavit et seu per
me, dictum scribam majorem, obtulere et presen-
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tare petiit et requisivit quandam in scriptis papiri
requisitionis scedulam cuius thenor subsequentibus continetur verbis Molt bé sab vostra mercè e
ignorar no pot reverent Maria Bosser, abadessa
del monestir de las monjas de Gerusalem de la
present ciutat, com etcètera, inseratur, et cetera,
copia cuius eidem traditit et liberavit quam accepit et penes se retinuit qua quidem papiri requisitionis scedula sich ut predicitur oblata atque presentata illico dicta abadessa, verbo respondendo,
dixit quod retinebat sibi terminum juris ad respondendum de quibus ita per actis dictis gestis et
secutis et dictus doctor Josephus Costa, dicto nomine, petiit et requisivit fieri et tradi unum vel plura
publicum seu publica consimilia instrumenta per
me, dictum et infrascritum scriva major, qua fuerunt acta Barcinone suba //754r // die, loco, mense
et anno presentis ad premissa vocatis specialiter et
assumptis prout superius continetur».
(2). «Noverint universi quod anno a Nativitate
Domini millessimo sexcentesimo octuagessimo octavo, die vero decima mensis martii anni eiusdem intitulata presente et ad hec vocato, requisito
atque rogato me, Josepho de Sauleda, scriva major Generalis Catalonie subrrogato, et presentibus etiam Raymundo Torres et Michaele Font,
pro testibus ad icta vocatis specialiter et assumptis
magnificus Josephus Costa, utrisque juris doctor,
procurator Generalis Catalonie, constitutus personaliter coram et ante presentiam domine Anna
Miralles, vidue consortis relicte doctoris Phelipi
Miralles, personaliter reperte in domo sue proprie
habitationis quam fovet in presenti civitate Barcinone qui dicto nomine eidem obtuliset et presentavit et seu per me, dictum scriva majore, obtulere
et presentare petiit et requisivit quandam in
scriptis papiri requisitionis scedulam cuius tenor
subsequentibus continetur verbis Molt bé sab
vostra mercè e ignorar no pot, senyora Anna
Miralles, víuda del doctor Felip Miralles, etcètera, inseratur copia cuius eidem tradidit et liberavit quam accepit et penes se retinuit qua quidem
papiri requisitionis sedula sich ut predicitur
oblata et presentata illico dita domina Anna Miralles, verbo respondendo, dixit quod retinebat
sibi terminum juris ad respondendum de quibus
ita per actis, dictis, gestis et secutis et dictus doctor
Josephus Costa, dicto nomine, petiit et requisivit
fieri et tradi unum vel plura publicum seu publica concimilia instrumenta per me, dictum et infrascritum scriva major, que fuerunt acta Barcinone sub die, loco, mense et anno predictis,
presente me, dicto scriva major, et presentibus
a. a continuació els original de quatre requeriments amb números un, dos, tres i quatre i amb el números de foli 744-745,
746-747, 750-751, 752-753, transcrits en aquestes mateixes
pàgines del dietari i a l’Apèndix i un certificat sense número i
números de foli 748-749, tot transcrit a l’Apèndix 5, pàgs.
1853-1855.
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etiam testibus predictis ad premissa vocatis specialiter et assumptis prout superius continetur».
(3). «Noverint universi quod anno a Nativitate
Domini millesimo sexcentesimo octuagesimo octavo,
die vero decima mensis martii anno eiusdem intitulata presente et ad hec vocato, requisito atque rogato me, Josepho de Sauleda, scriva major Generalis
Catalonie, subrrogato et presentibus etiam Raymundo Torres et Michaele Font pro testibus ad icta
vocatis specialiter et assumptis magnificus Josephus
Costa, utriusque juris doctor, procurator Generalis
Catalonie, constitutus personaliter coram et ante
presentiam // 754v // domini Josephi Oliver, uti
administratoris causa pie institute per Raymundum Lliteras, canonicum, personaliter reperti
domo sue quam fovet in presenti civitate Barcinone qui dicto nomine eidem obtulit et presentavit et
seu per me, dictum scriva majore, obtulere et presentare petiit et requisivit quandam in scriptis papiri requisitionis sedulam thenoris sequentis Molt
bé sab vostra mercè y ignorar no pot, senyor don
Joseph Oliver, administrador de la causa pia del
canonge Ramon Lliteras com, etcètera, inseratur copia cuius eidem administratore tradidit et
liberavit quam accepit et penes se retinuit qua
quidem papiri requisitionis sedula sich ut predicitur oblata et presentata illico dictus dominus Josephus Oliver, dicto administratoris nomine, verbo respondendo, dixit quod retinebat sibi juris
terminum de quibus ita per actis, dictis, gestis et
secutis dictus doctor Josephus Costa, dicto nomine,
petiit et requisivit fieri et tradi unum vel plura
publicum seu publica concimilia instrumenta per
dictum et infrascritum scriva major que fuerunt
acta Barcinone sub die, loco, mense et anno predictis, presente me, dicto scriva major, et presentibus
etiam testibus supradictis ad premissa vocatis specialiter et assumptis prout superius continetur».
(4). «Noverint universi quod anno a Nativitate
Domini millessimo sexcentesimo octuagesimo octavo, die vero decima mensis martii anno eiusdem
intitulata presente et ad hec vocato, requisito atque
rogato me, Josepho de Sauleda, scriva major Generalis Catalonie subrogato, et presentibus etiam
Ludovico Gual, barraterio acus cive Barcinone, et
Francisco Gros, juvene sartore Barcinone degente
pro testibus ad icta vocatis specialiter et assumptis
magnificus Josephus Costa, utriusque juris doctor,
procurator fiscalis Generalis Catalonie, constitutus personaliter coram et ante presentiam domini
domni Didaci Despalau et de Sulla personaliter
reperti in domo sue quam fovet in presenti civitate
Barcinone qui dicto nomine eidem obtulita //767r
a. a continuació els original de dos requeriments amb números cinc i sis i amb els números de foli 758-764 i 765-766,
transcrits en aquestes mateixes pàgines del dietari i a l’Apèndix 5, pàgs. 1856-1857.

// et presentavit et seu per me, dictum scribam majorem, obtulere et presentare petiit et requisivit
quandam in scriptis papiri requisitionis scedulam
cuius thenor subsequentibus continetur, verbis
Molt bé sab vostra mercè y ignorar no pot senyor
don Diego y de Sulla com, etcètera, inseratur et
cetera, copia cuius eidem traditit et liberavit
quam accepit et penes se retinuit qua quidem papiri requisitionis scedula sich ut predicitur oblata
et presentata illico dictus domnus Didacus Despalau y de Sulla, verbo respondendo, dixit retinebat
sibi terminum juris ad respondendum de quibus
ita per actis, dictis gestis et secutis dictus doctor Josephus Costa, dicto nomine, petiit et requisivit fieri et tradi unum vel plura publicum seu publica
consimilia instrumenta per me, dictum et infrascritum scriba major, que fuerunt acta Barcinone
sub die, loco, mense et anno, presentis me, dicto scriba major, et presentibus etiam testibus predictis ad
premissa vocatis specialiter et assumptis prout superius continetur».

5. «Noverint universi quod anno a Nativitate Domini millessimo sexcentesimo octuagessimo octavo,
die vero decima mensis martii anni eiusdem intitulata presente et ad hec vocato, requisito atque rogato me, Josepho de Sauleda, scriba major Generalis Catalonie subrrogato, et presentibus etiam
Micaelle Prat, funista, et Anthonio Andres, nagociatore Barcinone civibus pro testibus, ad ista vocatis specialiter et assumptis magnificus Josephus
Costa, utriusque juris doctor, procurador fiscalis
Generalis Catalonia, constitutus personaliter coram et ante presentiam reverendorum Joannis
Mas et Gerardi Peix, presbitorum domeriorum et
comunitatis sancti Petri presentis civitatis Barcinone qui dicto nomine eisdem obtulit et presentavit et seu per me, dictum scriba majore, obtulere et
presentare petiit et requisivit quandam in scriptis
papiri requisitionis sedulam cuius thenor subsequentibus continetur verbis Molt bé saben e //
767v // ignorar no poden reverents Joan Mas y
Grau Peix, preveres domers de la comunitat de
Sant Pere de las Puellas de la present ciutat de
Barcelona, com, etcètera, inseratur, et cetera, copia cuius eisdem tradidit et liberavit quam acceperunt et penes se retinuerunt qua quidem papiri
requisitionis sedula sich ut predicitur oblata et presentata illico dicti Gerardus Peix et Joannes Mas
dicto nomine, verbo respondendo, dixerunt quod
retinebant sibi juris terminum ad respondendum
de quibus ita per actis, dictis gestis secutis dictus
doctor Josephus Costa, dicto nomine, petiit et requisivit fieri et tradi unum vel plura publicum seu publica concimilia instrumenta per me, dictum et infrascritum scribam majorem, que fuerunt acta
Barcinone sub die, loco, mense et anno predictis
presente me, dicto scriba majore, et presentibus
etiam testibus predictis ad premissa vocatis specialiter et assumptis prout superius continetur».

6. «Noverint universi quod anno a Nativitate
Domini millesimo sexcentesimo octuagesimo octavo, die vero decima mensis martii eiusdem anni
intitulata presente et ad hec vocato requisito atque rogato me, Josepho de Sauledas, scriba major
Generalis Catalonie subrogato, et presentibus
etiam Isidoro Pinos et Salvatore Vilardell pro testibus ad icta vocatis specialiter et assumptis magnificus Josephus Costa, utriusque juris doctor, fisci procurator Generalis Catalonie, constitutus
personaliter coram et ante presentiam reverende
Geltrudis de Sanalbert, priorissa monasterius et
conventus monialium excalscatarum virginis
Marie Conceptionis presentis civitatis Barcinone,
personaliter reperte in quodam locutorio dicti
monasterii que dicto nomine eidem obtulit et presentavit et seu per me, dictum scribam majorem,
obtulere et presentare petiit et requisivit quandam in scriptis papiri requisitionis scedulam
cuius thenor subsequentibus continetur // 768r //
verbis Molt bé sap vostra mercè e ignorar no pot
reverent Geltrudis de Sanalbert, priora del monestir y convent de las monjas descalsas de nostra senyora de la Concepció de la present ciutat
de Barcelona com, etcètera inseratur et cetera,
copia cuius eidem tradidit et liberavit quam accepit et penes se retinuit qua quidem papiri requisitionis scedula sich ut predicitur oblata et
presentata illico dicta reverenda priorissa, verbo
respondendo, dixit quod retinebat sibi terminum
juris ad respondendum de quibus ita per actis
dictis gestis et secutis dictus doctor Josephus Costa,
dicto nomine, petiit et requisivit fieri et tradi
unum vel plura publicum seu publica consimilia
instrumenta per me, dictum scribam majorem,
que fuerunt acte Barcinone sub die, loco, mense et
anno predictis presente me, dicto scriba majore, et
presentibus etiam testibus predictis ad premissa
vocatis specialiter et assumptis prout superius continetur».
Dijous, a XI. En aquest die, constituït personalment en lo consistori de sa senyoria lo doctor en
medicina Agustí Fatjó, ha fet relació, mitjensant
jurament, de com la indisposició de Joseph
Quintana, exactor, de que té feta altra relació,
ha continuat y continua de manera que li impedeix la servitut de dit son offici.
En aquest mateix die, constituït personalment
en lo concistori de sa senyoria lo doctor en medicina Jaume Fontana, ha fet relació, mitjensant
jurament, de com la indisposició de don Miquel
de Pallarès, ajudant de racional, de que té fetas
altres relacions, ha continuat y continua de manera que li impedeix la servitut de dit son offici.
768v
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Divendres, a XII. En aquest die, instant lo procurador fiscal del General, són estades presentades sinch requestes, ço és, tres a la reverent aba-
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dessa y convent del monestir de Valldonsella de
la present ciutat; altre a la reverent correctora y
convent de las Gerònimas de dita present ciutat,
los actes de la presentata de las quals són assí cusits, signats de números 7, 8, 9, 10 y 11 y del
thenor següent:
7. «Noverint universi quod anno a Nativitate
Domini millesimo sexcentesimo octuagesimo octavo, die vero duodecima mensis martii anni eiusdem intitulata presente et ad hec vocato, requisito
atque rogato me, Josepho de Sauleda, scribam majorem Generalis Catalonie subrrogato, et presentibus etiam Felice de Mir et Güell et Blasio Rich
pro testibus ad icta vocatis specialiter et assumptis
magnificus Josephus Costa, utriusque juris doctor,
procurator fiscalis Generalis Catalonie, constitutus personaliter coram et ante presentiam reverende abbatisse et conventus monialium de Valldonsella, personaliter repertus in quodam locutorio
dicti conventus, qui dicto nomine obtulit et presentavit eidem et seu per me dictum scribam majorem
obtulere et presentare petiit et requisivit quandam
in scriptis papiri requisitionis scedulam thenoris
sequentis Molt bé sab e ignorar no pot reverent
abadesa y convent del monestir de Valldonsella,
com etcètera, inseratur copia cuius eidem tradidit et liberavit ac penes se retinuit qua quidem papiri requisitionis sedulaa sich ut predicitur oblata
et presentata illico dicta abbatissa, verbo respondendo, dixit quod retinebat sibi terminumb //778r
// juris ad respondendum de quibus ita per actis
dictis gestis et secutis et dictus doctor Josephus Costa, dicto nomine, petiit et requisivit fieri et tradi
unum vel plura publicum seu publica concimilia
instrumenta per me, dictum et infrascriptum
scriba major, que fuerunt acta Barcinone sub die,
loco, mense et anno predictis, presente me, dicto
scriba major, et presentibus etiam testibus predictis ad premissa vocatis specialiter et assumptis
prout superius continetur».
8. «Noverint universi quod anno a Nativitate
Domini millesimo sexcentesimo octuagesimo octavo, die vero duodecima mensis martii eiusdem
anni intitulata presente et ad hec vocato, requisito atque rogato me, Josepho de Sauleda, scribam
majorem Generalis Catalonie subrrogato, et presentibus etiam doctore Felice de Mir et Güell et
Blasio Rich pro testibus ad icta vocatis specialiter
et assumptis magnificus Josephus Costa, utriusque juris doctor, procurator fiscalis Generalis Catalonie, constitutus personaliter coram et ante
presentiam reverende abbatisse conventus monialium de Valldonsella personaliter reperta in quoa. A continuació ratllat, quam accepit et penes se retinuit.
b. a continuació els original de cinc requeriments amb números set, vuit, nou, deu i onze i amb els números de foli 769-770,
771-772, 773-774, 775-776 i 777-778, transcrits en aquestes
mateixes pàgines del dietari i a l’Apèndix 5, pàgs. 1857-1860.
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dam locutorio dicti conventus qui dicto nomine
obtulit et presentavit eidem et seu per me, dictum
scribam majorem, obtulere et presentare petiit et
requisivit quandam in scriptis papiri requisitionis scedulam cuius thenor subsequentis continetur verbis Molt bé sab y ignorar no pot vostra
mercè, reverent abadessa y convent del monestir de Valldonsella, com etcètera, inseratur copia cuius eidem tradidit et liberavit quam accepit et penes se retinuit qua quidem papiri
requisitionis sedula sich ut predicitur oblata et
presentata illico dicta abbatissa, verbo respondendo, dixit quod retinebat sibi terminum juris ad
respondendum de quibus ita per actis dictis gestis
et secutis et dictus doctor Josephus Costa, dicto nomine petiit et requisivit fieri et tradi unum vel
plura publicum seu publica concimilia // 778v //
instrumenta per me, dictum et infrascriptum
scriba major, que fuerunt acta Barcinone sub die,
loco, mense et anno predictis, presente me, dicto
scriba major, et presentibus etiam testibus predictis ad premissa vocatis specialiter et assumptis
prout superius continetur».
9. «Noverint universi quod anno a Nativitate
Domini millesimo sexcentesimo octuagesimo octavo, die vero duodesima mensis martii anni eiusdem intitulata presente et ad hec vocato, requisito
atque rogato me, Josepho de Sauleda, scribam
majorem Generalis Catalonie subrrogato, et presentibus etiam doctore Felice de Mir et Güell et
Blasio Rich pro testibus ad icta vocatis specialiter
et assumptis magnificus Josephus Costa, utriusque juris doctor, procurator fiscalis Generalis Catalonie, constitutus personaliter coram et ante
presentiam reverende abbatisse conventus monialium de Valldonsella, personaliter reperta in quodam locutorio dicti conventus, qui dicto nomine
obtulit et presentavit eidem et seu per me, dictum
scribam majorem, obtulere seu presentare petiit et
requisivit quam in scriptis papiri requisitionis sedulam cuius thenor subsequentibus continetur
verbis Molt bé sab vostra mercè y ignorar no pot
reverent abadessa y convent del monestir de
Valldonsella, inseratur et cetera, copia cuius eidem tradidit et liberavit quam accepit et penes se
retinuit qua quidem papiri requisitionis sedula
sich ut predicitur oblata et presentata illico dicta
reverenda abbatissa, verbo respondendo, dixit
quod retinebat sibi terminum juris ad respondendum de quibus ita per actis dictis gestis et secutis et dictus doctor Josephus Costa, dicto nomine, petiit et requisivit fieri et tradi unum vel
plura publicum seu publica consimilia instrumenta per me, dictum et infrascriptum scriba
major, que fuerunt acta Barcinone sub die, loco,
mense et anno predictis, presente me, dicto scriba
major, et presentibus etiam testibus predictis ad
premissa vocatis specialiter et assumptis prout superius continetur».
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(10). «Noverint universi quod anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo octuagesimo
octavo, die vero duodecima mensis martii eiusdem
anni intitulata presente et ad hec vocato, requisito atque rogato me, Josepho de Sauleda, scribam
majorem Generalis Catalonie subrrogato, et presentibus etiam Francisco Biaxa et Jacobo Joanne
Sala, agricultoribus Barcinone de gentibus pro
testibus ad ista vocatis specialiter et assumptis
magnificus Josephus Costa, utriusque juris doctor,
procurator fiscalis Generalis Catalonie, constitutus personaliter coram et ante presentiam reverende correctricis et conventus monialium minima Barcinone, personaliter reperte in quodam
locutorio dicti conventus, qui dicto nomine obtulit et presentavit eidem et seu per me, dictum scribam majorem, obtulere et presentare petiit et requisivit quandam in scriptis papiri requisitionis
sedulam cuius thenor sub sequentibus continetur
verbis Molt bé sab vostra mercè y ignorar no
pot, reverent correctora y convent de las monjas
mínimas de Barcelona, etcètera, inseratur copia
cuius eidem tradidit et liberavit quam accepit et
penes se retinuit qua quidem papiri requisitionis
sedula sich ut predicitur oblata et presentata illico dicta correctrix, verbo respondendo, dixit quod
retinebat sibi terminum juris ad respondendum
de quibus ita per actis dictis gestis et secutis et dictus doctor Josephus Costa, dicto nomine, petiit et
requisivit fieri et tradi unum vel plura publicum
seu publica consimilia instrumenta per me, dictum et infrascriptum scriba major, que fuerunt
acta Barcinone sub die, loco, mense et anno predictis, presente me, dicto scriba major, et presentibus etiam testibus predictis ad premissa vocatis
specialiter et assumptis prout superius continetur».

cuius eidem obtulit et liberavit quam accepit et
penes se retinuit qua quidem papiri requisitionis
sedula sich ut predicitur oblata et presentata illico dicta priorissa, verbo respondendo, dixit quod
retinebat sibi terminum juris ad respondendum
de quibus ita per actis dictis gestis et secutis et
dictus doctor Josephus Costa, dicto nomine, petiit
et requisivit fieri et tradi unum vel plura publicum seu publica consimilia instrumenta per me,
dictum et infrascriptum scriba major, que fuerunt acta Barcinone sub die, loco, mense et anno
predictis, presente me, dicto scriba major, et presentibus etiam testibus predictis ad premissa vocatis specialiter et assumptis prout superius continetur»a.
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(11). «Noverint universi quod anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo octuagessimo
octavo, die vero duodecima mensis martii eiusdem anni intitulata presente et ad hec vocato, requisito atque rogato me, Josepho de Sauleda, scribam majorem Generalis Catalonie subrrogato, et
presentibus etiam Salvatore Amat, olitore, et Michaelle Sadó pro testibus ad ista vocatis specialiter
et assumptis magnificus Josephus Costa, utriusque juris doctor, procurator fiscalis Generalis
Catalonie, constitutus personaliter coram et ante
presentiam reverende priorisse conventus monasterii monialium de las Gerònimas presentis civitatis Barcinone, personaliter reperte in quodam
locutorio dicti conventus qui dicto nomine obtulit
et presentavit eidem et seu per me, dictum scribam majorem, obtulere et presentare petiit et requisivit quandam in scriptis papiri requisitionis
schedulam cuius thenor subsequentis continetur
verbis Molt bé sab y ignorar no pot, reverent
priora y convent del monestir de las Gerónimas
de Barcelona, com etcètera, inseratur copia
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Disapte, a XIII. En aquest die, constituhits personalment en lo concistori de sa senyoria los
doctors en medicina Joseph Bas y Agustí Fatjó,
han fet relació, mitjensant jurament, ço és, lo
dit doctor Joseph Bas, de com la indisposició
del doctor Gismundo Boffill, ajudant tercer de
la escrivania major del General y present casa de
la Deputació, de que té fetas altres relacions, ha
perseverat y persevera lo die present y, tots dos,
que dita indisposició li impedeix lo exercici y
servitut de dit offici, de què han feta y entregada
una relació firmada de tots dos, la qual és assí
cusida, signada de lletra A.
Diumenge, a XIIII. En aquest die a les tres horas
de la tarda se juntà en la present casa y concistori de sa senyoria una Novena, que manà convidar lo molt il·lustre concistori dels senyors diputats a effecte de consultar lo que abaix se dirà,
y acistiren, ço és:
Per lo estament ecclesiàstich, los senyors: fra
don Jaume de Magarola, abat de sant Pere de
Galligans; don Lluís de Josa, ardiaca de santa
Maria del Mar y canonge de la Seu de la present
ciutat, y lo doctor Francisco de Amigant, canonge de dita Seu.
Per lo estament militar, los senyors: don Francisco Sans y Puig, //793v // don Joseph Galseran
de Cartella Çabastida Eril y Cardona, don Felip
Ignasi de Alegre.
Per lo estament real, los senyors: doctor Onofre
Monsalvo, Joseph Cathà y Bertran y Miquel
Carreras, ciutedans honrrats de Barcelona.
Als quals fonch feta la proposició següent:
«Molt il·lustre senyor.

a. a continuació l’original d’una relació amb lletra A i amb
el número de foli 781, transcrit a l’Apèndix 5, pàg. 1860.
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La ocasió perquè havem suplicat a vostra senyoria fos servit afavorir-nos ab sa presència, com
acostuma esta casa per assegurar sos acerts, és per
la desgràcia de la plaga de la llagosta que té ocupat la major part del Principat, com a vostra senyoria li serà notori. Per esta causa, devem posar
en la consideració de vostra senyoria dos punts:
Lo primer és lo que ha pasat a fins lo estat present, y lo segon lo que en havant se haurà de
executar que, ab lo precedent sentir y assertada
resolució de vostra senyoria, nos asseguram lo
més segur desempenyo, axí en lo servey de Déu,
nostre senyor, com en lo major benefici del
Principat a que·s dirigen nostras accions.
En quant al primer punt, que és de lo que ha pasat a fins lo estat present, com se ha dit, devem
representar a vostra senyoria que, luego que
entrà en son exercici lo present concistori, havent experimentat lo dany que féu lo any passat
la plaga de la llagosta, inundant la major part del
present Principat, zelós del major benefici seu,
regonexent que aquest gènere de plagas los sol
enviar Déu, nostre senyor, per càstich de pecats,
//794r // resolgué invocar la misericòrdia divina,
recorrent a la santedat per a què se servís consedir al Principat un jubileu pleníssim ab benedicció dels termes y, luego que haguerem obtingut
de sa santedat esta gràcia, regonexent axí mateix
quant de nostra obligació era procurar la extincció de dita llagosta ab remeis humans, ajuntarem tots aquells que arribaren a nostra notícia, ja
inpressos en lo Principat com en lo Regne de
Aragó, y aparagué convenient fer-los imprimir
en un codern per a distribuhir-los per tot lo
Principat, com ho havem fet. Y com al mateix
temps, tinguessem síndich de la vila de Cervera,
que ab carta y representació y axí mateix de altres pobles de Catalunya, dient-nos y representant-nos sa molta pobreza y la innumerable cria
de las llagostas que tenian en sos termes, desitjant lo concistori véurer quin medi podria trobar
per aplicar totas las accions, la deguda providència aparegué que lo únich medi era consultar
esta matèria ab los assessor y advocat fiscal de la
casa, los quals nos demanaren consulents y, sent
matèria tant grave, aparegué per lo més segur
acert que seria millor que fossen ministres del
Real Consell, los quals, havent-se juntat diferents vegades en la casa, regularen dita plaga de
la llagosta per bellum Domini y en virtut de eix
motiu, y de altres, resolgueren, segons consta de
son vot, que de las pecúnias de la Generalitat se
poden gastar per extincció de la llagosta.
Lo segon punt és que, trobant-nos en est estat,
necessitan(t) del prudent parer de vostra senyoria en lo modo de procehir, per a què hi ha diferents vilas y llochs que nos escriuhen y nos en960

vian certificacions dels pochs havers que tenen y
de la molta cria ab que·s troban de dita llagosta,
com està dit, y per consegüent que·ls socorregan
en esta tant precisa necessitat, y com los effectes
de la Generalitat sien tant limitats, com és notori a vostra senyoria y a tots, perquè després de
pagats los salaris, pencions de censals y extracció
d’ells, lo que resta sie cantitat molt mòdica, que
de molt no abastarà al que los pobles nos representan // 794v // necessitan, y com lo interès de
dita extincció sie comú a tots los naturals de Catalunya, desitjant lo major acert. Y nos ho assegura la alta comprehenció de vostra senyoria
que, com la ciutat de Barcelona sie la més interessada en estas matèrias, per lo que lo Principat
si està debastat ningun poble d’ell ne reporta
majors danys que dita ciutat de Barcelona per
ocasió del comers y ab aquesta atenció si podria
demanar conferència entre las dos casas per a
platicar-o, perquè, si la ciutat ajudàs per sa part
ab las cantitats que podria subvenir a esta necessitat, donant-se la mà ab la Generalitat, fent un
cos los dos comuns, seria més possible donar
acistència als pobles que tant necessitan, perquè
la Generalitat sóla lo més que poria gastar serian
de sis a vuyt mília lliuras y esta cantitat respecte
de tot lo Principat no seria cosa que pogués occórrer a tot y si la ciutat gastàs altre tant per lo
Principat, setze mília lliuras entre las dos casas,
podiam prometre’ns farian considerable effecte
y véurer si, ajudant-nos d’estas diligèncias humanas y ab las divinas que se han fet y faran, conseguiríam lo fi que desitjam y estant del benefici
de la ciutat de Barcelona, com de tot lo restant
del Principat, de tot lo sobredit nos asseguram
lo major acert, dexant-o a la suma providència y
zelosa disposició de vostra senyoria».
Y després de ésser estada llegida la dit(a) proposició a dits senyors senyors de la Novena per mi,
Joseph de Sauleda, subrogat en lo offici de
scrivà major del General de Catalunya per orde
de sa senyoria, y de haver discorregut sobre lo
contengut en ella, són estats de parer la major
part de dits senyors se executàs tot lo contengut
en dita proposició.
En aquest mateix die, instant lo procurador fiscal del General, són estades presentades quatre
requestes. La una a la senyora dona Maria de
Tamarit y Càrcer, la altre a dona Theresa de
Calders y Desbosch, la altre a la reverent abadessa y convent de Junqueres de la present ciutat y la altra als administradors de la causa pia de
Galcerana // 806r // de Copons, los actes de las
a. a continuació els original de quatre requeriments amb números dotze, tretze, catorze i quinze i amb els números de foli
795 a 800, 801-802, 803-804, 805-806, transcrits en aquestes
mateixes pàgines del dietari i a l’Apèndix 5, pàgs. 1861-1862.

presentatas de las quals són assí cusits, signats
de números 12, 13, 14 y 15 y del thenor següent:
12. «Noverint universi quod anno a Nativitate
Domini millesimo sexcentesimo octuagesimo octavo, die vero decima quarta mensis martii eiusdem anni intitulata presente et ad hec vocato, requisito me, Josepho de Sauleda, secretario et scriba
major Generalis Catalonie subrrogato, et presentibus pro testibus dompno Gaspare de Tamarit et
Joanne Pleix, scriptore, ad ista vocatis specialiter
et assumptis magnificus Josephus Costa, utriusque juris doctor, procurator fiscalis Generalis
Catalonie, constitutus personaliter coram et ante
presentiam domine dompne Marie de Tamarit et
Carcer, personaliter reperte in domu sue proprie
habitationis quam fovet in presenti civitate Barcinone, qui dicto nomine obtulit et presentavit et
seu per me, dictum et infrascriptum scribam majorem, obtulere et presentare petiit quandam in
scriptis papiri requisitionis schedulam cuius thenor sub sequentibus continetur verbis Molt bé
sab vostra mercè y ignorar no pot, senyora dona
Maria de Tamarit y Càrcer, com etcètera, inseratur copia cuius eidem tradidit et liberavit
quam accepit et penes se retinuit qua quidem papiri requisitionis schedula sich ut predicitur oblata et presentata illico dicta dompna Maria de
Tamarit et Carcer, verbo respondendo, dixit
quod retinebat sibi terminum juris ad respondendum de quibus ita per actis dictis gestis et secutis dictus doctor Josephus Costa, dicto nomine,
petiit et requisivit fieri et tradi unum vel plura
publicum seu publica consimilia instrumenta per
me, dictum et infrascriptum scriba major, que
fuerunt acta Barcinone sub die, loco, mense et
anno predictis, presente me, dicto scriba major, et
presentibus etiam testibus predictis ad premissa
vocatis specialiter et assumptis prout superius continetur».
806v

jorem, obtulere et presentare petiit quandam in
scriptis papiri requisitionis sedulam cuius thenor
sub sequentibus continetur verbis Molt bé sab
vostra mercè y ignorar no pot, senyora dona
Theresa Calders Desbosch et Santvicens, com
etcètera, inseratur copia cuius eidem tradidit et
liberavit qua quidem papiri requisitionis sedula
sich ut predicitur oblata et presentata illico dicta
dompna Theresia Calders, verbo respondendo, dixit quod retinebat sibi terminum juris ad respondendum de quibus ita per actis dictis gestis et secutis dictus doctor Josephus Costa, dicto nomine,
petiit et requisivit fieri et tradi unum vel plura
publicum seu publica consimilia instrumenta per
me, dictum et infrascriptum scriba major, que
fuerunt acta Barcinone sub die, loco, mense et
anno predictis, presente me, dicto scriba major, et
presentibus etiam testibus predictis ad premissa
vocatis specialiter et assumptis prout superius continetur».

(13). «Noverint universi quod anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo octuagessimo
octavo, die vero decima quarta anni eiusdem intitulata presente et ad hec vocato, requisito atque
rogato me, Josepho de Sauleda, scriba major Generalis Catalonie subrrogatoa, et presentibus
etiam Antonio Sala et Joanne Pleix, scriptore,
pro testibus ad ista vocatis specialiter et assumptis
magnificus Josephus Costa, utriusque juris doctor,
procurator fiscalis Generalis Catalonie, constitutus personaliter coram et ante presentiam domine
dompne Theresie Caldes Desbosch y Santvicens
personaliter reperte in domo sue proprie habitationis qui dicto nomine obtulit et presentavit et
seu per me, dictum et infrascriptum scribam ma-

(14). «Noverint universi quod anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo octuagesimo
octavo, die vero decima quarta anni eiusdem intitulata presente et ad hec vocato, requisito atque
rogato me, Josepho de Sauleda, scriba major Generalis Catalonie subrrogato, et presentibus
etiam // 806 a 815 // dompno Francisco de Magarola et Joanne Pleix, scriptore, pro testibus ad ista
vocatis specialiter et assumptis magnificus Josephus Costa, utriusque juris doctor, procurator fiscalis Generalis Catalonie, constitutus personaliter coram et ante presentiam reverende abbatisse
et conventus de Junqueres civitatis Barcinone,
personaliter reperte in quodam locutorio dicti
conventus, qui dicto nomine eidem obtulit et presentavit et seu per me, dictum scribam majorem,
obtulere et presentare petiit quandam in scriptis
papiri requisitionis sedulam cuius tenor sub sequentibus continetur verbis Molt bé sab y ignorar no pot vostra mercè abadessa y convent de
Junqueras de Barcelona, com etcètera, inseratur copia cuius eidem tradidit et liberavit quam
accepit et penes se retinuit qua quidem papiri requisitionis sedula sich ut predicitur oblata et presentata illico dicta dompna abbatissa, verbo respondendo, dixit quod retinebat sibi terminum
juris ad respondendum de quibus ita per actis
dictis gestis et secutis et dictus Josephus Costa, dicto nomine, petiit et requisivit fieri et tradi unum
et plura publicum seu publica consimilia instrumenta per me, dictum et infrascriptum scriba
major, que fuerunt acta Barcinone sub die, loco,
mense et anno predictis, presente me, dicto scriba
major, et presentibus etiam testibus predictis ad
premissa vocatis specialiter et assumptis prout superius continetur».

a. a continuació ratllat, me Josepho de Sauleda, scriba major
Generalis.

(15). «Noverint universi quod anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo octuagesimo
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octavo, die vero decima quinta mensis martii
eiusdem anni eiusdem intitulata presente et ad
hec vocato, requisito atque rogato me, Josepho
Sauleda, scriba major Generalis Catalonie subrrogato, et presentibus etiam Joanne Porons, negociatore et Joanne Pleix, scriptore, pro testibus
ad ista vocatis specialiter et assumptis magnificus
Josephus Costa, utriusque juris doctor, procurator
fiscalis Generalis Catalonie, constitutus personaliter coram et ante presentiam domni Francisci
Copons, dompne Geltrudis Fivaller et Torres et
dompne Elene Capons, vidue administratore
cause pie Galcerandi de Copons personaliter repertorum in domibus sue proprie habitationis qui
dicto nomine eidem obtulit et presentavit et seu
per me, dictum // 806 a 815v // scribam majorem,
obtulere et presentare petiit et requisivit quandam scriptis papiri requisitionis schedulam cuius
thenor sub sequentibus continetur verbis Molt bé
saben y ignorar no poden vostres mercès senyors don Francisco de Copons, dona Geltrudis
Fivaller y Torras y dona Elena Copons, víuda,
administradors de la causa pia de Galcerans de
Copons, com etcètera, inseratur copia cuius eidem tradidit et liberavit quam acceperunt et penes se retinuerunt qua quidem papiri requisitionis sedula sich ut predicitur oblata et presentata
illico dicti administratoris, verbo respondendo,
dixerunt quod retinebant sibi terminum juris ad
respondendum de quibus ita per actis dictis gestis
et secutis dictus doctor Josephus Costa, dicto nomine, petiit et requisivit fieri et tradi unum et
plura publicum seu publica consimilia instrumenta per me, dictum et infrascriptum scriba
major, que fuerunt acta Barcinone sub die, loco,
mense et anno predictis, presente me, dicto scriba
major, et presentibus etiam testibus predictis ad
premissa vocatis specialiter et assumptis prout superius continetur».
Dimecres, a XVII. En aquest die són anats ab
embaxada, de part del molt il·lustre concistori
de sa senyoria, als molt il·lustres senyors consellers de la present ciutat, los senyors don Phelip
Ignasi de Alegre y lo doctor Onofre Monsalvo,
ciutedà honrrat de Barcelona, a effecte de participar a dits molt il·lustres senyors consellers
com sa senyoria dels senyors deputats havien
juntat una Novena per a consultar lo modo se
// 816r // haurie de tenir per la extincció de la
plaga de la llagosta a que interessa esta ciutat
molt particularment, axí per lo interès de sos
ciutedans com per sos drets, representa a dits
senyors consellers que, per a la resolució de matèria tant grave, havie aparegut ser de molta
conveniència que la ciutat anomenàs personas
qui poguessen confezir la dita Novena per sa senyoria dels senyors deputats nomenada. A que
han respost dits molt il·lustres senyors consellers juntarien Consell de Cent a effecte de pro962

posar lo que lo molt il·lustre concistori dels senyors deputats desitjave y tornarian resposta segons la relació per dits senyors embaxadors feta,
tornats en lo concistori de sa senyoria.
Dijous, a XVII. En aquest die ha fet relació en lo
concistori de sa senyoria lo doctor Joseph Orlau, servint lo offici de síndich del General de
Catalunya, com, essent-se conferit ab lo molt
reverent canceller a effecte de instar la declaració de la contrafacció general del tribunal de la
Capitania General, havia fet de resposta que lo
procés era molt gran y que tenia menester molt
temps per mirar-lo y que procuraria en despatxar la dita declaració.
Disapte, a XX. En aquest die és vingut en lo concistori de sa senyoria lo molt // 816v // il·lustre
senyor don Miquel de Masdovellas y de Vilafranca, diputat militar del General de Catalunya.
En aquest mateix die són vinguts ab embaxada,
de part dels molt il·lustres senyors consellers de
la present ciutat, los senyors don Hiacinto de
Sagrera y Xifre y Fèlix Boneu, ciutedà honrrat
de Barcelona, dient que los dits molt il·lustres
senyors consellers havien juntat Consell de
Cent y havian proposat lo contengut en la embaxada, que per part de sa senyoria dels senyors
deputats los fonch reportada en jornada de dimechres diset del corrent, y que lo savi Consell
de Cent havie resolt se admetés la conferència
ab dita embaxada demanada, com per dits molt
il·lustres senyors deputats y Novena era desitjat.
Dilluns, a XXII. En aquest die se són juntats en la
present casa y concistori de sa senyoria los senyors de la Novena que se juntà lo die 14 del
corrent, al qual, per orga del molt il·lustre senyor deputat ecclesiàstich, lo és estat participat
com los molt il·lustres senyors consellers y savi
Consell de Cent havia resolt tenir conferència
per a la resolució del que·s fou proposat en dita
jornada de 14 del corrent, suplicant a sa senyoria de dits senyors de la Novena fossen servits
tenir la dita conferència ab //817 a 819r // las personas anomenadoras per part de la ciutat per al
major acert de la resolució que matèria tant grave demanava, de que faria lo molt il·lustre concistori la deguda estimació y que, per dit effecte,
serien avisats quant la ciutat tindria gust se juntassen per haver de tenir-se la primera vegada la
junta en Casa la Ciutat quant la Deputació demanave en la present casa de la Deputació. A
que han respost dits senyors de la Novena que
ab molt bona voluntat acistirian.
En aquest mateix die, per medi del síndich del
General, ha enviat lo molt il·lustre concistori de

sa senyoria als molt il·lustres senyors consellers
lo memorial de las personas de la Novena a effecte de que dits molt il·lustres senyors consellers anomenassen las que per sa part aparegués
convenir y que fos quant antes la elecció del die
y hora. A que respongueren los senyors consellers que del que resoldrien donarian part a sa
senyoria.
Dimars, a XXIII. En aquest die, constituhit personalment en lo concistori de sa senyoria lo
doctor en medicina Jaume Solà, mitjensant jurament, ha fet relació de com Francesch Piquer,
escrivà del magnífich defenedor y guarda, pateix del pit, per lo que està indispost y no està ab
possibilitat de poder acudir a la servitut de dit
son offici.
En aquest mateix die, havent enviat los molt
il·lustres // 817 a 819v // senyors consellers que
havian anomenat personas per la conferència
que se havia de tenir ab la Novena nomenada
per sa senyoria dels molt il·lustres senyors deputats, obtinguda hora per medi del síndich de la
casa de la ciutat, són anats los senyors de la Novena de la present casa, a las quatre de la tarda,
en Casa la Ciutat y an comensat a conferir ab los
senyors anomenats per part de la dita ciutat lo
contengut en la proposició per sa senyoria feta a
dits senyors de la Novena en jornada de catorse
del corrent.

rraplè dels tarongers, los hisqueren a rèbrer los
senyors de la Novena fins fora lo rastillet de ferro que divideix los dos terraplens y, fent entrar
primer los senyors de la ciutat, se’n entraren
dins la sala a hont acostuman tenir lo concistori
los senyors deputats y estigueren en la forma
següent: los senyors de la Novena, tenint a las
espatllas las portas del dit terraplè ab sas cadiras
de vaqueta; los senyors de la ciutat de cara ab
altres semblants cadiras, tenint devant lo més
antich de dits senyors de la ciutat; una tauleta
ab son tapete de domàs carmesí; una campaneta y tinter de plata ab sas plomas y paper per lo
que pogués offerir-se, estant un verguer a dit
terraplè prompte per acistir a tot lo que li fos
manat.
Lo molt il·lustre concistori dels senyors deputats estava junt a la sala del mig, entre la dels
reys y la dita del concistori, // 820 a 822v // devall
de son doser ab cadiras de vellut, havent dexat
las que ordinariament se servexan devall lo dosser de dita sala del concistori girades al revés.

Divendres, a XXVI. En aquest die, per orde de sa
senyoria, se és conferit lo síndich del General ab
los molt il·lustres senyors consellers de la present
ciutat, dient que si aparexia a dits senyors consellers manar havisar per las tres de la tarda los senyors de la conferència per a tenir-la en la present
casa de la Deputació, que los senyors deputats
manarian havisar la Novena. A que han respost
dits senyors consellers que ab molt gran gust ho
farian, segons relació per dit síndich feta.

De la sobredita manera, estigueren junts los sobredits senyors y, després de haver continuat la
conferència cosa de una hora, se’ls donà un refresch, com se acostuma, y se disgregaren. Foren acompanyats los senyors de la ciutat per los
senyors de la Novena fins fora lo encanyissat del
primer terraplè y serca la porta que hix al clàustro y los officials de la present casa continuaren
lo acompanyament fins al cap de la escala, baixant dos o tres graons de ella y, tornats los dits
senyors de la Novena dins dita sala del concistori y havisant lo molt il·lustre concistori dels senyors deputats, se congregaren junts y participaren a sa senyoria lo estat de las conferèncias y
se despediren, exint junts fins fora la porta del
terraplè, y los dits officials de la present casa
acompanyaren los dits senyors de la Novena fins
al cap de la escala.

En aquest mateix die són vinguts en la present
casa // 820 a 822r // los dits senyors de la Novena
de la present casa y los senyors anomenats per
part de la ciutat per medi de un verguer que de
orde de sa senyoria dels molt il·lustres senyors
deputats anà en casa la ciutat a effecte de dir als
molt il·lustres senyors consellers que los dits senyors de la Novena ja estavan junts, aguardant
que vinguessen los dits senyors anomenats per
part de la ciutat. Arribaren en la present casa los
senyors: Francisco Senjust y Pagès, don Joseph
Terré y Granollachs, don Jacinto Sagrera y Xifre, don Jaume Ena, lo doctor Joan Alós y Fèlix
Boneu.

Diumenge, a XXVIII. En aquest die són anats en
lo convent de Sant Gerònim de vall de Hebron
jo, Joseph de Sauleda, subrrogat en lo offici de
scrivà major del General, y lo magnífich doctor
Joseph Costa y Vila, servint lo offici de procurador fiscal del dit General, a effecte de presentar
lo dit procurador fiscal una requesta als reverents pares prior y convent per a la solta del preu
de un censal en què ha sortejat dit prior y convent en la extracció de censals feta al primer de
dezembre 1685 com, en effecte, fou presentada
la dita requesta en la forma contenguda en lo
acte qu·és así cusit, signat de lletra A y del thenor següent:

Foren rebuts al cap de la escala per los officials
de dita present casa y, encaminant-se per lo te-

«Noverint universi quod anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo octuagessimo octavo,

963

[ 1688 ]

[ 1688 ]

die vero vigesimo octavo eiusdem anni intitulata
presente et ad hec vocato, requisito atquea // 825r
// rogato me, Josepho Sauleda, scriba major Generalis Catalonie subrrogato, et presentibus
etiam doctore Francisco de Pujades, milite, et Jacobo Cabagis, custode Generallis Catalonie, pro
testibus ad ista vocatis specialiter et assumptis
magnificus Josephus Costa, utriusque juris doctor
fiscalis Generalis Catalonie, constitutus personaliter coram et ante presentiam patris Josephi Serra, prioris conventus et monasterii divi Hieronimi de la vall de Hebron personaliter reperti in
dicto conventu qui dicto nomine eidem obtulit et
presentavit et seu per me, dictum et infrascritum
scribam majorem, obtulere et presentare petiit et
requisivit quandam in scriptis papi(ri) requisitionis schedulam cuius thenor sub sequentibus
continetur verbis Molt bé sab y ignorar no pot
vostre paternal pare prior y convent del monestir de sant Geroni de la vall de Hebron, com
etcètera, inseratur copia cuius eidem tradidit et
liberavit quam accepit et penes se retinuit qua
quidem papiri requisitionis sedula sich ut predicitur oblata et presentata illico dictus pater prior,
verbo respondendo, dixit quod retinebat sibi terminum juris ad respondendum de quibus ita per
actis dictis gestis et secutis dictus doctor Josephus
Costa dicto nomine petiit et requisivit fieri et tradi unum vel plura publicum seu publica consimilia instrumenta per me, dictum et infrascriptum
scriba major, que fuerunt acta Barcinone sub
die, loco, mense et anno predictis, ad premissa vocatis specialiter et assumptis prout superius continetur».

826r

Dilluns, a XXVIIII. En aquest die, constituhit
personalment en lo concistori de sa senyoria lo
doctor Jaume Pujadas, mitjensant jurament, ha
fet relació de com la malaltia y indisposició que
pateix Joseph Ferrer, notari, servint lo offici de
escrivent ordinari de la scrivania major, ha continuat y continua vuy en die, en la conformitat
que té fetas // 825v // altres relacions a sa senyoria, per rahó del qual està inpossibilitat de poder
fer la servitut de son offici.
En aquest die és baixat lo molt il·lustre senyor
oÿdor ecclesiàstich en la casa del General de la
present ciutat, junt ab lo magnífich racional de
la present casa, y se són conferits en lo aposento
a hont farà residència lo receptor dels fraus del
dit General, y se han trobat los fraus següents:
Primo, duas canas, quatre palms xamellots moqueals colors.
Ítem, dos canes, quatre palms de dit xamellot.
a. a continuació l’original d’un requeriment amb lletra A i
amb els números de foli 823 i 824, transcrit en aquestes mateixes pàgines del dietari i a l’Apèndix 5, pàg. 1863.
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Ítem, dos canes, tres palms de cadissos color.
Ítem, tres canes, un palm cadís encarnat.
Ítem, sinch canes, sis palms xamellot de Flandes
color.
Ítem, dos canas, sis palms xamellot del mateix.
Ítem, tres canas, un palm borata de Mallorca.
Ítem, sis canes, tres palms fustani blanch.
Ítem, una cana, set palms bayeta negra.
Ítem, una pessa de xamellot boquetals color.
Ítem, sis pessas cotonina blanca.
Ítem, dos canas, quatre palms estamenya de
Mallorca blanca.
Ítem, tretse canes, dos palms de dita estamenya.
Ítem, sinch mantas de estam.
Ítem, una pessa de xamellot boqueals color.
Ítem, set palms bayeta negra divuytena.
Ítem, nou canas xamellot boqueals color.
Ítem, nou canas, tres palms de dits xamellots
boqueals.
Ítem, dos canes escot negre ab quatre trossos.
Ítem, sinch palms estamenya blanca escotina.
Ítem, set palms xamellot boqueals color.
Ítem, tres canas, dos palms estamenya escotina
blanca.
Ítem, vint canes, un palm bayeta divuytena negra.
Ítem, una cana vint-y-quatre portuguèsa.
Ítem, quinse canas, dos palms xamellot bort color.
Ítem, dos pessas xamellot boqueals color.
Ítem, un justacòs de xamellot quinet sens ésser
acabat de cusir.
Ítem, tres canas, un palm cadis musco.
Ítem, dos canas, un palm xamellot boqueals
plateat.
Ítem, un gipó de xamellot boqueals color embastat.
Ítem, onse massos fil de Olanda blanch.
Ítem, onse masos de fil xichs de quatre trocas
cada hu.
Dimars, a XXX. En aquest die me ha ordenat sa
senyoria a mi, scrivà major del General, cusís y
continuàs en lo present dietari un paper que ha
rebut de sa excel·lència, lo qual paper és signat
de lletra B y del tenor següent:
«Su magestad, Dios le guarde, con su real despacho de 8 deste mes, se sirve de mandar decirme que
por los motivos que ha representado el doctor Pablo Reig, canónigo de la santa iglesia desta ciudad, ha venido bien en consederle licencia para
renunciar un lugar de deputado eclesiástico en
que está inseculado en la bolsa de la casa de la Deputación, como lo ha hecho en aquella corte por
medio de su procurador, comob es estilo, y assí lo
a. a continuació l’original d’una carta amb lletra B i sense
número de foli, transcrit en aquestes mateixes pàgines del dietari.
b. a continuació ratllat, lo ha hecho en aquella corte.

haviso a vuestra señoría a fin de que proponga
personas para el dicho lugar de diputado eclesiástico que vaca para que su magestad mande insicular de ellas o otras a que fuere servido. Dios
guarde a vuestra señoría muchos años. Barcelona, 27 de marso de 1688.

per part dels molt il·lustres senyors deputats en
jornada de catorse de dit mes de mars per a extincció de la plaga de la llagosta a dits senyors
anomenats per part de la ciutat, feren de resposta que la resolució de la ciutat era gastar per sa
part lo que li aparexeria ser de més conveniència, socorrent las universitats, regonèxer-se’n
estar més necessitades de las circumvehines de
la present ciutat, y que lo senyors deputats porien si aparexie fer lo mateix en lo restant del
present Principat. Y, ab esta resolució, se despediren y després de ésser fora, lo molt il·lustre
concistori dels senyors deputats se congregà ab
los molt il·lustres senyors de la Novena, los
quals feren relació del que havia passat ab los senyors anomenats per part de la ciutat y la resolució presa en las conferèncias y després de haver batuda los dits senyors de la Novena la
matèria ab los molt il·lustres senyors deputats,
assentant primer que lo dit molt il·lustre concistori podie gastar en lo cas present las pecúnias
de la Generalitat, lo que resolgueren fou que,
com los il·lustres senyors deputats ja tenien lo
parer de diferents doctors de la Real Audiència
del present Principat per dit effecte y que lo més
acertat seria que en lo modo de gastar las ditas
pecúnias, socorrent a las universitats del dit
Principat per a la matansa y extincció de la plaga
de la llagosta, que seguissen los molt il·lustres
senyors deputats lo parer que·ls donarien los
dits doctors de la Real Audiència, que seria exa
la més acertada resolució, y encontinent se disgregaren y se despediren del molt il·lustre concistori.

El marqués de Leganés.
Señores diputados del General deste Principado».
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Dimechres, a XXXI. En aquest die per medi del
síndich del General ha enviat sa senyoria al excel·lentíssim senyor lloctinent y capità general
de sa magestat, Déu lo guarde, en lo present
Principat los memorials de las insiculacions dels
llochs vacants de diputats y oÿdors y dels officis
vuy vacants fins lo die present, los quals memorials són assí cusits, signats de lletras D y E.
En aquest mateix die los magnífichs assessors
ordinaris del General y present casa de la Deputació han fet relació en lo concistori de sa senyoria del estat de las causas vertents en dit concistori.

ABRIL MDCLXXXVIII.
Dijous, al primer de abril de MDCLXXXVIII.
En aquest die són vinguts en la present casa de
la Deputació, després de ésser estats en casa de
la ciutat, los senyors de la Novena, y han fet relació a sa senyoria del estat en què estavan las
conferèncias acerca lo fahedor per als remeys de
la plaga de la llagosta ab los senyors anomenats
per part dels molt il·lustres senyors concellers de
la present ciutat.

839v

Divendres, a II. En aquest die ha faltat en lo
concistori de sa senyoria lo senyor deputat real
per ésser-se partit per lo santuari de Nostra Senyora de Monserrat.
Disapte, a III. En aquest die, precehint las matexa(s) serimònias conti-a // 839r // nuades en lo
present dietari en jornada de 27 de mars pròxim
passat, són vinguts en la present casa de la Deputació los matexos senyors que vingueren per
part de la present ciutat en dita jornada de 27 de
mars. Estava aguardant-los la Novena per lo
molt il·lustre concistori dels senyors deputats
anomenada. Fonch fet lo mateix recebiment a
dits senyors de la ciutat que en dit die de 27 de
mars, axí al venir, estar junts, com al tornar-se’n,
y, després de haver conferit un rato lo proposat
a. a continuació els originals de dos memorials d’insaculacions amb lletres D i E i amb els números de foli 827-836 i 837838, transcrits a l’Apèndix 5, pàgs. 1863-1865.
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En aquest mateix die, constituhit personalment
en lo concistori de sa senyoria lo doctor en medicina Jacinto Blanch, com a procurador de la
reverent abadessa y convent de Hierusalem de
la present ciutat, com de sa procura consta ab
acte rebut en poder de Jaume Rondó, notari
públich de Barcelona, als sis de maig 1681, de la
qual ha feta ocular ostenció, en dit nom ha jurat
en mà y poder de sa senyoria com, havent fet las
degudas diligèncias en sercar los actes de las originals creacions de aquells dos censals; lo un de
preu coranta-sinch lliuras, dinou sous y set en
què sortejaren la dita abadessa y convent en la
dita extracció de censals feta en jornada del primer de juliol 1683, y lo altre de preu coranta
lliuras en què sortejaren la dita abadessa y convent en la extracció de censals feta al primer de
desembre 1685, no han pogut trobar los dits
actes.
Dilluns, a V. En aquest die, constituhit personalment en lo concistori de sa senyoria lo magnífich Joachim Borniach, en quiscun dret doctor, com a procurador dels administradors del
hospital de Nostra Senyora de Misericòrdia de

[ 1688 ]

[ 1688 ]

la present ciutat, com de sa procura consta ab
acte rebut en poder de Pere Màrtir Llunell, notari públich de Barcelona, als 24 de mars pròxim passat del present y corrent any 1688, de la
qual ha fet ocular ostenció, en dit nom ha jurat
en mà y poder de sa senyoria com, havent fet las
degudas diligèncias en sercar los actes de la original creació de aquell censal de preu dos- //
840r // centas lliuras en què sortejaren los dits
administradors en la extracció de censals per los
antecessors de sa senyoria feta en jornada del
primer de dezembre 1685, no ha pogut trobar
los dits actes.

se halla aloxada en esta comarca por evitar el
daño que se podía seguir si se encontrassen con
esta gente, lo que me tiene con todo desvelo por anyadirse a esto la falta de medios con que me hallo. Espero que vuestra señoría se aplicará en ésta
como en las demás ocasiones a todo lo que entendiere ser del mayor agrado y servicio de su magestad. La divina guarde a vuestra señoría muchos
años. Barcelona, 7 de abril 1688.

Dimars, a VI. En aquest die lo doctor en medicina Joseph Pomada, constituhit personalment
en lo concistori de sa senyoria, ha fet relació,
mitjensant jurament, com la malaltia del doctor
Pau Enrrich, guarda del General del portal de
Sant Antoni de la present ciutat, ha perseverat y
persevera lo die present de manera que està inpossibilitat de poder acudir personalment en lo
exercici y servitut de dit offici.

En aquest mateix die, en consideració del sobredit paper y de haver explicat y dit de paraula
sa excel·lència antes al molt il·lustre senyor deputat ecclesiàstich tot lo contengut en aquell a
effecte de que ne fes, com ne ha fet, paraula al
molt il·lustre concistori, ha convocat sa senyoria
una divuytena de personas dels tres estaments a
effecte aconcellar-se del que devie obrar en lo
cas present, y són vingudas las personas, so ésa:

En aquest mateix die són vinguts en la present
casa de la Deputació, tenint expressa llicència de
sa excel·lència y convidats per orde de sa senyoria per medi de síndich del General, los senyors
don Miquel de Cortiada, regent la Real Cansellaria; don Joseph de Balaguer, don Pedro de
Amigant, doctor Joan de Colomer, doctor Rafel Nabona, don Bonaventura Tristany, don
Christòfol Potau, don Joseph Pastor y Mora y
doctor Francisco de Portell, tots de la Real Audiència a efecte y per negocis tocants a la plaga
de la llagosta.

El marqués de Leganés.
Señores diputados del General deste Principado».
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Dimechres, a VII. En aquest die és tornat en lo
concistori de sa senyoria lo molt il·lustre senyor
deputat real, venint del santuari de Nostra Senyora de Monserrat.
En aquest mateix die ha rebut sa senyoria un paper del excel·lentíssim senyor marquès de Leganés, llochtinent y capità general de sa magestat,
// 840v // que Déu guarde, en lo present principat, lo qual paper per orde de sa senyoria originalment cusit y continuat, signat de lletra B y
del thenor:
«Haviendo suzedido que en el lugar de Villamayor se trabasse una pendencia entre un soldado y
un paisano, de que no resultó danyo ninguno, se
tocó somatén y acudieron los de Centellas y lugares del Congosto que, hallándosse juntos, resolvieron passar a la villa de Mataró que con amenassas la obligaron a ofrezer no continuaría en el
aloxamiento como antes, y se entraron en la vila a
donde todavía se hallan. Resolución que me ha
precisado a retirar a esta plaza la cavallería que
966

Per lo estament ecclesiàstich, los senyors: don
Jaume de Magarola, abat de Sant Pere de Galligans; lo doctor fra Benet Sala, abat de Sant Pere
y Sant Pau del Camp y de la Portella; fra don
Anton de Planella, abad de Banyolas, elet de
Besalú; don Luis de Tosa, ardiaca de Santa Maria del Mar y canonge de la Seu de Barcelona;
don Ramon Sans, ardiaca y canonge de dita Seu
y lo canonge Francesch Maimó.
Per lo estament militar, los senyors: don Francesch de Arenys, baró de Claret; don Carlos de
Llupià, don Joseph de Bru, don Francisco Sans,
don Joseph de Cartella Çabastida y de Cardo<r>na, baró del Albi; don Felip Ignasi de Alegre. Acudí també don Agustí Berardo, lo qual,
no pensant venir-se, era escusat, al convidar-lo y,
trobant-se desocupat, essent la matèria tant grave, acudí.
Per lo estament real, los senyors: Jaume Falguera, Joseph Catà y Bertran, doctor Onorat Riu y
Navarro, doctor Joan Alós; doctor Honofre
Monsalvo y Miquel Carreras.
Als quals senyors fonch donada per proposició
lo dalt mencionat paper y axí mateix que·s consideràs // 844v // que esta comoció de gent amenassavan venir a las murallas d’esta ciutat sens
poder-se saber lo temps que se detindrà, és prejudicial, com se dexa considerar, axí per lo que
perturbaria a la quietut de tota la província com
a. a continuació l’original d’una carta amb lletra B i amb els
números de foli 841-843, transcrita en aquestes mateixes pàgines del dietari.

per lo que impediria lo comers y en conseqüència la execució dels drets de la Generalitat, suplicant sa senyoria dels molt il·lustres senyors deputats als molt il·lustres senyors de la Divuytena,
per paraula del molt il·lustre senyor deputat ecclesiàstich, fossen servits aconcellar-los del que
podien y devien obrar en la urgència occorren
en què interessa tant lo Principat y, havent premeditat los senyors de la Divuytena lo dit paper
y lo demésa de la proposició, són estats de parer
y han aconsellat que sie feta carta a sa magestat,
Déu lo guarde, per correu extrahordinari, fentli la representació del estat y desconsuelo ab que
se troba lo present Principat, comunicant esta
resolució als molt il·lustres senyors consellers,
molt il·lustre Capítol y molt il·lustre bras militar, suplicant-los per medi de embaxada sien
servits acompanyar ab carta dita representació y
que lo molt il·lustre concistori acistesca a sa excel·lència del senyor virrey per lo sustento de las
tropas de cavalleria que sa excel·lència diu trau
de sos quartels y fa venir dins esta ciutat ab diners de la Generalitat ab totas aquellas cantitats
que sas forsas abastaran, encara que fos empanyar la tapisseria y demés mobles de la Deputació y en tot lo demés en què se puga offerir per
la quietut del Principat en lo cas present en
què·s troba.
En aquest mateix die, en execució del aconsellat
per los dits senyors de la Divuytena, anaren ab
embaxada, de part del molt il·lustre concistori
de sa senyoria, los senyors deputats real y oÿdor
ecclesiàstich al excel·lentíssim senyor virrey, los
quals participaren a sa excel·lència com lo concistori havia resolt despatxar entrahordinari a sa
magestat, Déu lo guarde, representant-li lo estat ab que se trobave esta província y axí mateix,
seguint lo parer de la dita Divuytena, se offeriren promptes a subministrar a sa excel·lència tot
lo que fos necessari // 845r // per al sustento y
alívio de la cavalleria al que acudiria lo concistori ab molt fina voluntat. Al que respongué sa excel·lència, segons relació per dits senyors deputat real y oÿdor ecclesiàstich feta en concistori,
que acompanyaria la representació del concistori y que restave ab tota estimació de la oferta li
feya lo concistori de acistir la cavalleria y que per
sustento de la cavalleria, que se retirava a esta
plaza, necessitava de mil dobles y que axí fossen
servits donar exa intel·ligència al concistori.
Dijous, a VIII. En aquest die, inseguint lo aconsellat per los senyors de la Divuytena del die de ahir,
los dits molt il·lustres senyors deputats y oÿdors,
per medi del senyor don Joseph de Cartella Çabastida Eril y de Cardona, baró del Albi, y Miquel
Carreras, ciutedà honrrat de Barcelona, han ena. a continuació ratllat, proposat.
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viat una embaxada obtinguda primer hora per
medi del síndich del General als molt il·lustres senyors consellers de la present ciutat, molt il·lustre
bras militar y molt il·lustre Capítol y canonges de
la Seu de la present ciutat, entregant còpia en escrits de dita embaxada a quiscú de dits molt il·lustres concistoris, la qual és del thenor següent:
«Molt il·lustres senyors.
Lo molt il·lustre concistori dels senyors deputats y oÿdors de comptes del present Principat
per ocasió del frangent ab que de present se troba, de que està vostra senyoria tant noticiós, ha
resolt acistir en quant fos // 845v // del major
servey de sa magestat, Déu lo guarde, y abastassen sas forsas per trobar-se en ocasió en què interessa tota la provínsia y deposar-se a sos reals
peus ab una representació per correu extraordinari, lo que ha fet entèndrer al excel·lentíssim
senyor virrey per medi de dos senyors concistorials, y com en dita representació és vostra senyoria tant interessat y perquè tinga aquella
auctoritat que la urgènsia necessita, espera y suplica lo dit concistori sie vostra senyoria servit
acompanyar-la en consideració de la mercè que
vostra senyoria acostuma y se ha servit fer-li en
altres ocasions, de que rebrà particular mercè,
restant sempre ab lo desitg de marèxer moltas
ocasions en servey de vostra senyoria».
Y, tornats los dits senyors embaxadors en lo
concistori de sa senyoria, han fet relació que los
molt il·lustres concistoris havien fet de resposta
que respondrian a dita embaxada. Poch aprés
són vinguts ab embaxada, per part dels molt
il·lustres senyors consellers de la present ciutat,
los senyors don Jacinto Segrera y Xifra y Fèlix
Doneu, ciutadà honrrat de Barcelona. Y després, explicat de paraula, an entregat un paper
de embaxada a sa senyoria de part de dits molt
il·lustres senyors consellers, lo qual paper de
embaxada és assí originalment cusit, signat de
lletra E y del thenor següent:
«Molt il·lustre senyor.
Havent obtingut lo die present, lo molt il·lustre
concistori dels senyors consellers, una embaxada
en escrits per part de vostra senyoria y premeditat
y vist lo contengut en ella, attenent sempre al
major servey de sa magestat, Déu lo guarde, y a la
recíproca correspondència ab vostra senyoria,
desitjarian ab tota promptitut assentir al que vostra senyoria és estat servit insinuar-los, però com
per si a ssoles no puguen escríurer a sa magestata,
a. a continuació els originals de dos papers d’embaixada amb
lletres E i F i amb els números de foli 846 i 847, transcrits en
aquestes mateixes pàgines del dietari.
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// 848r // majorment en cosa tant considerable
sens participar-la al savi Consell de Cent, posan en
la notícia de vostra senyoria que, tant antes quant
sie possible y ab tota brevedat, convocaren aquell
perquè, ha vista de la petició y representació feta
per vostra senyoria, se puga resòldrer lo que més
se offeresca al major servey de sa magestat, y, del
que se resoldrà, se participarà a vostra senyoria».

En aquest mateix diea, a las quatre horas de la
tarda, són vinguts ab embaxada, per part del
molt il·lustre Capítol de la Seu de la present ciutat, los senyors canonges Francisco Maymó y
Andreu Foix, dient que lo molt il·lustre Capítol
ab molt gran gust acompanyaria la representació que lo molt il·lustre concistori dels senyors
deputats desitjaven fer a sa magestat, Déu lo
guarde, com li hauria fet entèndrer esta matinada per medi de embaxada.

Divendres, als VIIII. En aquest die per part de la
junta de hòmens de diferents vilas y llochs del
present Principat de Catalunya, que·s trobave
en lo lloch de Sant Andreu de Palomar, fonch
presentada als molt il·lustres senyors deputats
una súplica, la qual remeté sa senyoria per medi
de embaxada al excel·lentíssim senyor llochtinent general de sa magestat, Déu lo guarde, la
qual súplica és assí originalment cusida, signada
de lletra G y del thenor següenta:
850r

En aquest mateix die són vinguts en lo concistori de sa senyoria ab embaxada, de part del molt
il·lustre bras militar, los senyors don Joan Amat
y Despalau y Joseph Torre, baró de Canyellas, y
després de explicat de paraula han entregat a sa
senyoria un paper, lo qual és assí cusit, signat de
lletra F y del thenor següent:
«Molt il·lustre senyor.
Després de haver deliberat lo molt il·lustre bras
militar enviar una embaxada a sa excel·lència
donant-li las gràcias de la mercè és estat servit
fer-li, participant-li las presents occurrèncias, y
axí mateix escríurer a sa magestat, Déu lo guarde, y que los molt il·lustre protector, officials y
vuyt cavallers acistissen a sa excel·lència en tot lo
que se offeresca al servey de // 848v // sa magestat, és arribada la embaxada de vostra senyoria
ab que insinua la resolució à presa de escríurer
una carta a sa magestat y demanant que lo molt
il·lustre bras militar acompanyàs aquella ab altra
sua, posant-se ab una y altre als peus de sa magestat al que ab tot effecte a annuït y resolt lo
bras servir a vostra senyoria y concórrer ab tota
uniformitat en las operacions se oferiran, assegurant a vostra senyoria que en totas ocasions
trobarà al bras militar molt prompte per a concórrer en tot lo que sie del servey de sa magestat
y agrado de vostra senyoria».
En aquest mateix die se tingué notícia que la
gent se havia juntat en lo lloch de Vilamajor y
que eran passats a la vila de Mataró, se acercaven en la present ciutat en lo lloch de Sant Andreu de Palomar, com en effecte se avansaren
part de ells fins molt serca las murallas de dita
present ciutat.
a. a continuació ratllat, obtingut sa senyoria.

968

«Il·lustríssim senyor.
Se creu que a notícia de vostra senyoria s’era arribat com en aquest lloch y terme de Sant Andreu
y llochs circumvehins se ha juntat un númerob
considerable de hòmens de moltas y diferents vilas y llochs del present principat ocasionat de que
en Vilamajor un soldat tirà dos tirs a un paisà y,
movent-se lo ruido que ocasionà la pendència,
acudí molta gent y irritats y obligats dels molts
gastos que de anys a esta part los ha ocasionat lo
donar sustento de pa y vi y companatge a la gent
de guerra y altres serveys an fet a sa magestat del
rey nostre senyor, que Déu guarde, y en los
compòsits dels officials, cosa que apar sie contras
las constitucions de Catalunya consedidas de la
benignitat dels reys, nostres senyors, lo que té est
Principat en grandíssima pobresa sens les altres
calamitats que à patit y vuy se tem patir. Per lo
que lo comú de esta gent suplican a vostra senyoria, com aquell que deu en estas cosas posar sa
auctoritat y son medi, la pose ab sa excel·lència,
lo senyor marquès de Leganés, vulla dignar-se
usar de sa clemència, mantenint las constitucions
de dit principat de Catalunya perquè los pobres
ab est alívio queden consolats y pugan reparar-se
de la extrema pobresa en què se troban, offerint
que sempre que la necessitat o lo menester aportarà haver-se de fer algun servey a sa magestat assistiran las vilas y llochs ab tota voluntat per la
part que los porà tocar, segons faran lo servey los
tres brassos, las ciutats y altres que degan fer-lo y
axí mateix se digne sa excel·lència consedir un
perdó general y particular per a tots los que fins
vuy en estas cosas poden haver fet o parlat contra sa magestat y dels seus ministres, // 850v //
com també axí mateix vulla sa excel·lència librar
remètrer y posar en llibertat la persona de Pere
Llosas, que està vuy detingut en las presons reals
de exa ciutat, y serà lo sobredit la quietut del present Principat y medi per a què cèssien los inconvenients grans se poden seguir de no consedir-o,
y tot ho tindran a singular mercè de la mà de vostra senyoria».
a. a continuació l’original d’una súplica amb lletra G i amb
número de foli 849, transcrita en aquestes mateixes pàgines del
dietari.
b. a continuació ratllat, de personas.

En aquest mateix die a la nit vingueren en la
present casa los senyors don Gerònim de Magarola y don Christòfol de Potau, doctors de la
Real Audiència, y, de part de sa excel·lència, entregaren als molt il·lustres senyors deputats en
son concistori la persona de Pere Llosas, notari
públich de Barcelona, detingut en los càrcers de
la present ciutat, de que volgueren se llevés
acte, lo qual és assí cusit, signat de lletra M y del
thenor següent:

senyors deputats en so concistori, los quals
sinch capítols foren enviats a sa excel·lència per
medi de don Joseph Bru y de don Felip Alegre,
los quals sinch capítols són assí cusits, signats de
lletra H y del thenor següent:
«Lo primer punt és lo porrogar per més temps
del que ha donat sa excel·lència en lo perdó,
que era fins ahir divendres post lo sol, de manera que se allargue fins demà diumenge per tot lo
dia.

«Divendres, a VIIII de abril MDCLXXXVIII.
En aquest die lo molt il·lustre concistori dels senyors deputat y oÿdors de comptes del General
del present Principat de Catalunya, per medi
dels senyors don Gerònim de Magarola y don
Christòphol de Potau, doctors de la Real Audiència de dit Principat, de orde de sa excel·lència, se donaren per entregats de la persona de
Pere Llosas, notari públich de la present ciutat,
antes detingut en lo càrcers de aquella, tret de
aquells, lo dit Pere Llosas, líbrement y sens costa alguna, a instància de dit molt il·lustre concistori de dits senyors deputats y oÿdors, la qual
entrega és estada feta en la sala a hont se té lo dit
molt il·lustre concistori, presents los molt il·lustres senyors deputats y oÿdors, lo militar absent
per sa indisposició, los dits don Gerònim de
Magarola, don Christòfol de Potaua, //853r // lo
dit Pere Llosas y jo, Joseph de Sauleda, secretari
y scrivà major del General de Catalunya subrogat, y presents per testimonis Jacinto Morató y
Joseph Pelegrí, verguers de dit concistori».
En aquest mateix die, per medi de Joseph Sauleda, cavaller, y lo doctor en drets Isidro Pi, ciutedà honrrat, ha enviat sa senyoria una embaxada als molt il·lustres senyors consellers,
participant-los com sa excel·lència havie posat
en llibertat la persona de Pere Llosas, notari públich de Barcelona, líberament y sens costas a
instància del concistori dels molt il·lustres senyors deputats.

Lo segon punt és que sa excel·lència sie servit
explicar en quant a la // 853v // observansa de las
Generals Constitucions, que ellas no permeten
contribucions ni compòsits dels pobles sens
compèndrer-se en assò tots aquells serveys voluntaris eo donatius que la província voldrà y
podrà fer al rey, nostre senyor, segons las occurrèncias dels temps ho demanaran, y que en
aquestos donatius o serveys concorrega universalment tota la província eo los habitants en ella,
que són los tres braços.
Lo tercer punt és que sa excel·lència se servesca
interposar-se ab sa magestat, Déu lo guarde, per
a què sie servit fer mercè y honrrar a don Anton
y don Daniel Sayol y a don Joseph Ciges y que
los done llicència de tornar a sas casas, y que la
Deputació fasse representació a sa excel·lència y
a sa magestat.
Lo quart és que lo memorial, que han donat al
concistori y lo té sa excel·lència, reste en dietari
y que son contengut se expressa en lo despaig
que en forma de cancellaria demanan perquè,
de altre manera, los apar que no tindrà tanta
forsa qualsevol paper que·s fasse, y encara se ha
tingut prou que fer de fer-los compèndrer que
lo paper tenia lo senyor bisbe era en forma de
cancellaria y que los majors privilegis no·s despatxen de altre manera.
Lo quint (és) que vage Pere Llosas».

Poch aprés són vinguts ab embaxada, de part
del molt il·lustres senyors consellers, los senyors
don Jacinto Segrera y Fèlix Boneu, ciutedà
honrrat, donant las gràcias als molt il·lustres senyors deputats per la llibertat de dit Pere Llosas.

En aquest mateix die las personas, que venian
en la present casa per part de la gent que estava
junta en Sant Andreu de Palomar, han instat
que la dita gent volian vèurer lo dit Pere Llosas,
notari.

Disapte, a X. En aquest die, intervenint per part
de la junta popular lo doctor Mariano Planell,
Francisco y Joseph Fontanills, germans, y Francesch Pujol de Caldes de Monbuy, foren ajustats sinch punts o capítols ab los molt il·lustres

Diumenge, a XI. En aquest die és anat lo dit
Pere Llosas, notari, en lo // 854r // dit lloch de
Sant Andreu a effecte de que la dita gent lo ves
enviat allà per orde de sa senyoria.

a. a continuació els originals d’una acta amb lletra M i amb
número de foli 851 i uns capítols amb lletra H i número de foli
852, transcrits en aquestes mateixes pàgines del dietari.
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En aquest mateix die, per medi dels senyors deputats real y oïdor ecclesiàstich, envià lo molt
il·lustre concistori de sa senyoria un(a) embaxada al excel·lentíssim senyor virrey, donant las
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gràcias a sa excel·lència de haver, per intervenció del concistori, concedit los sinch punts demanats per la multitut de la gent que·s congregaren devant la present ciutat, pues ab axò havia
conseguit lo concistori la universal quietut y
que sempre que sa excel·lència tingués gust estava lo concistori prompte per a executar la promesa havia feta a sa excel·lència de asistir en
quant pogués a la cavalleria y entregar-li las mil
doblesa los havia insinuat per lo sustento de dita
cavalleria. A que respongué sa excel·lència, segons relació per dits senyors deputats real y oïdor ecclesiàstich feta en concistori, que era molt
poderós lo medi del concistori ab ell y que bastava sols demanar-o lo concistori per a què sa
excel·lència ho consedís, y que, en lo tocant al
que necessitave per lo socorro de la cavalleria,
no podie encara disposar-o per quant no eran
arribadas encara totas las tropas, que, quant ho
tingués tot disposat, ho havisaria al concistori
per a què li entregàs ditas mil dobles per lo sustento de aquella.
Dilluns, a XII. En aquest die se disgregà la gent
que·s trobave junta en Sant Andreu de Palomar
y per estos paratjes per tornar-se’n a sas casas.
854v

Dimars, a XIII. En aquest die y hagut junta de
una Novena en la present casa de la Deputació y
concistori de sa senyoria. Acistiren en ella, és a
saber:
Per lo estament ecclesiàstich, los senyors don
Jaume de Magarola, abat de Sant Pere de Galligans; lo doctor fra Benet Sala, abat de Sant Pau;
lo doctor don Ramon Sans, ardiaca y canonge
de la Seu de la present ciutat.
Per lo estament militar, los senyors don Francisco de Areny y Toralla, baró de Claret; don Carlos de Llupià, don Felip Ignasi Alegre.

pià y Miquel Carreras y Bertran, la qual embaxada és del thenor següent:
«Molt il·lustre senyor.
Essent tant notori a vostra senyoria lo concurs
de gent que ha arribat a fins las murallas d’esta
ciutat y los desconsuelos que ha ocasionat lo
temps que ha estat en la cercania d’ella, és escusata // 857r // representar-o a vostra senyoria
com a cosa tant prejudicial y de tant malas conseqüèncias, tenim per precís de nostra obligació
posar-o a la real notícia del rey, nostre senyor,
Déu lo guarde, y per est effecte estam en ànimo
de posar-nos a sos reals peus per medi de embaxador y, essent interès tant comú, à aparegut en
orde a nostra obligació participar-o a vostra senyoria per la gran suposició y representació, per
si vostra senyoria tindrà gust que concorregan
las dos casas en enviar dit embaxador y en la nominació de la persona y, cas que vostra senyoria
tinga gust en ditas dos cosas, poria vostra senyoria ser servit passar en anomenar personas
per a formar las instruccions y ab las anomenadoras per est concistori.
Y, tornats dits senyors en lo concistori de sa senyoria, han fet relació que los molt il·lustres senyors consellers, en concurs ab dit savi Consell
de Cent havian fet de resposta que respondrian
a la embaxada.
Poch aprés són vinguts en la present casa, ab
embaxada de part de dits molt il·lustres senyors
consellers y savi Consell de Cent, los senyors
don Jacinto Segrera y Xifre y Fèlix Boneu y,
després de explicat de paraula, an entregat a sa
senyoria en son concistori un paper de embaxada, la qual és assí cusida, signada de lletra P y del
thenor següent:
«Molt il·lustre senyor.

Per lo estament real, los senyors Joseph Catà y
Bertran, baró de Jafre; lo doctor misser Onorat
Riu y Navarro, Miquel Carreras y Bertran, ciutedans honrrats de Barcelona.
Als quals senyors fonch representat per sa senyoria dels senyors deputats lo estat ab que se
trobave lo present Principat a effecte de que los
aconsellassen y diguessen son sentir en orde al
que deurie obrar lo molt il·lustre concistori en
la ocasió present, en cumpliment de la obligació
de la qual junta resultà fer una embaxada als
molt il·lustres senyors consellers y savi Consell
de Cent que se trobava junt per medi de dos senyors, que foren los senyors don Carlos de Llua. a continuació ratllat, ha que respongué sa excel·lència,
segons relació per dits.

970

Los molt il·lustres senyors consellers y savi Consell de Cent de la present ciutat de Barcelona,
ohida la embaxada que per part de vostra senyoria lo die present per medi dels senyors don
Carlos de Llupià y Miquel Carreras és estada reportada, attès lo contengut en ella, posa en notícia de vostra senyoria com, vull die present, ha
despatxat segon extrahordinari a sa magestat, //
857v // Déu lo guarde, posant-se en sos reals
peus per medi de memòrias, fent-li en ell nova,
dilatada y verdadera representació del succehit
en estos frangens y que per consegüent apar per
ara no pèndrer resolució en haver de enviar pera. a continuació l’original d’una ambaixada amb lletra P i
número de foli 855-856, transcrita en aquestes mateixes pàgines del dietari.

sona per est effecte en sos reals peus, però si en
lo esdevenidor aparegués ésser necessari haverse de fer, leshores resoldrà lo savi Consell de
Cent lo que li aparexerà més convenient, participant-se a vostra senyoria la present deliberació, assegurant a vostra senyoria que resta est
Consell de Cent ab tota estimació y gratitut a
vostra senyoria per lo gran zel y bon effecte que
en estas matèrias demonstra y de la recíproca
correspondència de vostra senyoria, la qual trobarà vostra senyoria sempre amb igual conexament».
Dimechres, a XIIII. En aquest die són vinguts en
concistori de sa senyoria las personas baix escritas y han entregat a sa senyoria un paper, lo qual
és assí originalment cusit, signat de lletra R y del
thenor següent:

molt il·lustre concistori de sa senyoria, los molt
il·lustres senyors deputat y oïdor reals a effecte
de que fos sa excel·lència servit interposar-se ab
sa magestat, Déu lo guarde, per a què fasse
mercè y honrra a don Anton y don Daniel Sayol
y don Joseph Ciges y donar-los llicència de tornar en sas casas, com apar ab dit paper, y, tornats en lo consistori de sa senyoria los dits senyors deputat y oïdor reals, han fet relació que
sa excel·lència havia respost que ab molt gran
gust se interposaria ab sa magestat, fent per sa
part lo que pori(a) per conseguir lo que·s demanava.
859v

«Molt il·lustre senyor.
Lo marquès de Rupit, don Narcís Descallar,
don Joseph de Pinós, lo baró Terrer y don Joan
Amat, obehint al excel·lentíssim senyor marquès de Leganés, nos conferirem disapte als 10
del corrent ab las personas que sa excel·lència
fou servit ordenar-nos a effecte de entregar-los
un despaig de cancellaria fet dit die, en lo qual,
entre altres, se troba un capítol del thenor següent «Lo tercer és que sa excel·lència se servesca interposar-se ab sa magestat, Deú lo guardea,
// 859r // per a què sie servit fer mercè y honrrar
a don Anton y don Daniel Sayol y don Joseph
Ciges y que los done llicència de tornar a sas casas y que la Deputació fasse representació a sa
excel·lència y a sa magestat», de orde de sa excel·lència offerirem cumplir en tot lo contengut
en dit despaig, per ço, suplicam a vostra senyoria sie de son servey fer dita representació a sa
excel·lència y a sa magestat y continue la present
en dietari.
Altercant lo segon punt, que conté la declaració
en la observansa de las constitucions que disposan lo modo dels allotjaments, demanaren que
vostra senyoria fos servit ordenar estampar apart
las constitucions y capítols de Cort que disposan per los allotjaments y las distribuís per los
pobles a effecte de que cada hun sabés la obligació té, a que responguerem ho representariam a
vostra senyoria y, en cumpliment de esta offerta, ho posam en la consideració de vostra senyoria per a què vostra senyoria delibere lo que li
aparexerà del major servey de sa magestat».
En aquest mateix die, en consideració del sobredit paper, són anats ab embaxada, de part del
a. a continuació l’original d’una carta amb lletra R i número
de foli 858, transcrita en aquestes mateixes pàgines del dietari.

971

En aquest mateix die me ha ordenat sa senyoria
a mi, scrivà major del General, cusís y continuàs
en lo present dietari la còpia de un real despaig
enviat al excel·lentíssim senyor virrey, lo qual
despaig és signat de lletra S y del thenor següent:
«El rey.
Ilustre marqués de Leganés, primo, gentilhombre
de mi cámara, mi lugarteniente y capitán general. El cónsul de Francia que reside en Cádiz ha
representado que dos navíos de su nación ha(n)
trahídos diferentes partidas de cacaho y que, estando pactado el comercio recíproco de los frutos
de aquella corona, siendo el cachao que trahen de
los nuevos plantíos de la Martinica, dominios del
rey christianíssimo, debe admitirse el comersio,
como se ha practicado y practica en el que se trahen del Marañón, fruto de la corona de Portugal,
y, haviéndose visto lo que ay sobre esto y reconocido
que esta es una novedad de sumo perjuissio a mi
real servicio y a la salut pública, que el exemplar
de Portugal no es deste caso y que este género de comercio no está comprehendido en los tratados de
pazes, he resuelto que no se admita el comercio o
cacao de los nuevos plantíos de la Martinica que
trugeren franceses o otras naciones, para lo que os
encargo y mando deis las órdenes que convengan
a todos los puertos de esse Principado para que assí
lo cumplan, pues lo mismo he ordenado a los demás de la Corona de Aragón y de la (de) Castilla
y mandado dezir al ministro de Francia y al cónsul de Francia que reside en Cádiz que esta es
nueva introducción de comercio de frutos que no
está comprehendido en las pazes, antes bien prohibido a todas las naciones y que, estándolo también
a los españoles, que no van con licenzia de la casa
de la contratación o bien con registroa // 861r // o
devajo de bandera, no pueden los franzeses pretender lo que no les está conzedido a los naturales.
De que he querido havisaros para que lo tengáis
a. a continuació els originals d’un reial despatx amb lletra S i
número de foli 860 i d’una carta amb lletra V i sense número
de foli , transcrits en aquestes mateixes pàgines del dietari.
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entendido y executéis por vuestra parte lo que os
tocare. Dado en Madrid a 30 de março 1688.

aquí los capitanes que han de venir de Barcelona,
se dará principio a las revistas de la infantaría,
de que he querido havisaros para que lo tengáis
entendido. Dado en Madrid, a XXXI de marso
MDCLXXXVIII.

Yo el rey.
Don Josephus de Villanueva, protonotario. Vidit
Calatayud, regens. Vidit don Josephus Rull, regens. Vidit don Joannes Baptista Pastor, regens.
Vidit Comes et Torro».
En aquest mateix die me ha ordenat sa senyoria
a mi, scrivà major del General, cusís y continuàs
en lo present dietari un paper que han rebut de
sa excel·lència, lo qual paper és signat de lletra V
y del thenor següent:

Yo el rey.
Don Joseph de Haro et Lara, secretario. Vidit
Calatayud, regens. Vidit don Joannes Baptista
Pastor, regens. Vidit don Josephus Rull, regens.
Vidit marchio de Canalesa».
864r

«Haviendo mandado venir parte de la cavallería
a esta ciudad, me hallo en la ocasión de valerme
de la offerta que vuestra señoría resolvió hazerme
y, necessitando para este effecto de mil doblones,
estimaré a vuestra señoría que, continuando su
fineza, los mande entregar a don Joan de Catchapay y Vera, pagador general del exército, a
quien he dado orden se entregue de ellos que será
para mi del mayor reconocimiento. Guarde Dios
a vuestra señoría muchos años. Barcelona, a 14
de abril 1688.
El marqués de Leganés.
Señores diputados del General deste Principado».
861v

Dilluns, a XVIIII. En aquest die me ha ordenat sa
senyoria a mi, scrivà major del General, cusís y
continuàs en lo present dietari una carta que ha
rebut a sa magestat, la qual és assí cusida, signada de lletra T y del thenor següent:
«El rey.
Diputados. Haviendo visto vuestra carta de 8 de
febrero próxime passado en que me dais qüenta de
las noticias particulares con que os alláis de que el
rey christianíssimo arma assí por mar como por
tierra y que mucha parte desta prevención será
para invadir esse Principado y me suplicáis que,
en consideración de los disminuido que se halla el
exército en essas fronteras y sin plaça que pueda
detener qualquier ostilidad, sea servido mandar
dar la providencia, he resuelto daros las gracias
que merecéis por lo que vuestro zelo atiende a los
que es tan de mi real servicio y deciros que, en
quanto a las prevenciones, se atiende a ellas con
special cuydado, pues se está concluyendo el asiento de veynte y sinco mil escudos de mesada para
esta provincia desde primero de febrero de este
año y se ha escrito al marqués de Tamarit entregue la primera paga, remitiéndose también medios para la remonta de la cavallería y dragones
a Castilla, Andaluzía y Valencia y, en llegando
972

Dimars, a XX. En aquest die sa senyoria concistorialment se són conferits en lo palàcio del excel·lentíssim senyor llochtinent y capità general
de sa magestat, Déu lo guarde, en lo present
Principat, anant ab cotxes, acompanyat dels officials del General y present casa de la Deputació, havent-los enviat a sercar sa excel·lència y,
arribats en sa presència, los digués com sa magestat ere estat servit confirmar y venir bé en tot
lo que sa excel·lència havia consedit a la junta
popular que los dies passats se arrimà serca los
murs de la present ciutat y, després de explicadas de paraula, los ha entregadas dos cartas, la
una de sa magestat y la altre de don Pedro Antonio Aragón, las quals cartas me ha ordenat sa
senyoria cusís y continuàs en lo present dietari,
que són signadas de números 1 y 2 y del thenor
següent:
«El rey.
Diputados. He entendido, por lo que me escrivís
en carta de ocho del corriente, la finesa que havéis
manifestado con ocasión de la inquietut del lugar
de Vilamayor, y de otros que se le havían agregado, llegando a ponerse sus naturales en mucho número armados a la vista de essa ciudad de Barcelona y, haviendo sido esta demonstración mui
propria de vuestras obligaciones y del zelo y amor
que professáis a mi real servicio, he querido significaros la gratitut con que quedo por ella y quando
a correspondido el sucesso a mi confiansa, a la continuación de la acistencia al marqués de Leganés,
mi lugarteniente y capitán general, en todo lo que
se ha offrecido en el //864v // discurso de este frangente, de que me quedará la memoria, que es justo
para favoreceros, como más pormenor os lo dirá el
marqués a quien he dado las órdenes conbenientes
para que os lo expresse en mi real nombre y tenga
mui a la vista el cuydado de atender al mayor alivio de essa provincia en conseqüencia de lo que merece vuestro innato amor y fidelidad. Dado en
Madrid, a XVII de abril MDCLXXXVIII.
a. a continuació els originals de dues cartes reials amb lletra T
i número 1, i sense números de foli, transcrits en aquestes mateixes pàgines del dietari.

Yo el rey.
Petrus, preses. Don Joseph de Haro et Lara, secretario. Vidit don Joannes Baptista Pastor, regens.
Vidit don Josephus Rull, regens. Vidit marchio de
Villalba. Vidit comes et Torró».
«Muy ilustres señores.
Con carta de 8 del corriente, acompaña vuestra
señoría copia de la que escribe a su magestad en
que da qüenta de lo que se ofrece y, después de estimar a vuestra señoría la merced que me haze y su
fineza y zelo, devo dezir a vuestra señoría en respuesta que, luego que llegó el correo que trajo estas
noticias, mandó su magestad convocar el Consejo
de Aragón y el de Estado y se ha servido de tomar
resolución de remitir promptamente dinero y
otras acistencias para resguardo y satisfación de
essa provincia y yo doy a vuestra señoría las gracias por lo que por su parte ha contribuhido en
esta dependencia, esperando la continuación de
su fineza y aplicación y que se offerescan muchas
ocasiones en que servirá vuestra señoría y manifestarle mi estimación y mi affecto. Dios guarde a
vuestra señoría en su mayor lustre. Madrid, a 15
de abril de 1688.
Besa las manos de vuestra señoría su servidor.
Don Pedro Antonio Aragón.
Muy ilustres señores deputados del Principado de
Cataluña»a.
867r

Dimechres, a XXXI. En aquest die ha juntat sa senyoria en la present casa de la Deputació los
matexos senyors de la Novena que vingueren lo
die deb tretse del corrent, que són:
Per lo estament ecclesiàstich, los senyors don
Jaume de Magarola, abat de Sant Pere de Galligans; lo doctor fra Benet Sala, abat de Sant Pau;
lo doctor don Ramon Sans, ardiaca y canonge
de la Seu de la present ciutat.
Per lo estament militar, los senyors don Francisco de Areny y Toralla, baró de Claret; don Carlos de Llupià, don Felip Ignasi de Alegre.
Per lo estament real, los senyors Joseph Catà y
Bertran, baró de Jafre; lo doctor misser Onorat
Riu y Navarro, Miquel Carreras y Bertran, ciutadans honrrats de Barcelona.

a. a continuació l’original d’una carta amb número 2 i número de foli 865-866, transcrita en aquestes mateixes pàgines
del dietari.
b. a continuació ratllat, dotse.
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Als quals senyors, per paraula del molt il·lustre
senyor deputat ecclesiàstich, ha participat sa senyoria lo que los digué lo die de ahir sa excel·lència, havent-los enviat a sercar, de que sa
magestat, Déu lo guarde, se era conformat ab
tot lo que sa excel·lència havia concedit a la junta popular que en dies passats se era arrimada
serca los murs de la present ciutat y que·ls havia
entregat dos cartas, las quals foren llegidas a dits
senyors de la Novena per mi, scrivà major del
General, de orde de sa senyoria, de que resultà
que, havent sa senyoria aconsellat los dits senyors de la Novena, en dita jornada de 13 del
corrent, que se enviàs persona a posar-se als reals peus de sa magestat per part del // 867v //
molt il·lustre concistori de sa senyoria, concorrent si aparexia en la embaxada la present ciutat
de Barcelona, representant-li lo desconsuelo
que ha ocasionat la dita junta popular en consideració del que havia participat sa excel·lència al
molt il·lustre concistori lo die de ahir, per ara se
suspengués lo enviar embaxador.
Dijous, a XXII. En aquest die, constituhit personalment en lo concistori de sa senyoria lo doctor en medicina Jaume Pujades, ha fet relació,
mitjensant jurament, de com la indisposició de
Joan Pau Mitjà, albaraner del General, de que té
fetas altres relacions, ha continuat y continua lo
die present de manera que li inpedeix lo exercici
y servitut de dit son offici.
Divendres, a XXIII. En aquest die se ce(le)brà la
festa del gloriós màrtir Sant Jordi, patró del present Principat, en la capella del clàustro de la
present casa ab sola música de segos, que hi havia lo die de aïr al tart, y los molt il·lustres senyors deputats, acompanyats dels magnífichs
assessors y advocat fiscal y demés officials de la
present casa, anaren concistorialment ab los
verguers y ab massas a ohir missa en dita capella,
exint del aposento de dits assessors.
Disapte, a XXIIII. En aquest die, constituhit personalment en lo concistori //868r // de sa senyoria lo doctor en medicina Jaume Solà, ha fet relació, mitjensant jurament, de com la indisposició
de Jacinto Alabau, guarda, de que té fetas altres
relacions, ha continuat y continua de manera
que li inpedeix lo exercici y servey de dit son
offici.
Dimars, a XXVII. En aquest die, per esser-se esdevinguda la festa del gloriós màrtir Sant Jordi
en la semmana de Pasqua, se féu la festa de dit
gloriós sant y, per ésser estada celebrada en la
present casa lo die propri en la capella del clàustro, se reservaren quinse missas de las que se havian de celebrar de difunts lo endemà per las
ànimas dels deputats y officials defunts per la
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dita rahó no pugueran celebrar-se, y se digueren en la dita capella sens ningun gènero de festa.
En aquest mateix die ha rebut sa senyoria una
carta de sa magestat, que Déu guarde, en resposta de la que se li escrigué per correu extrahordina(ri) en jornada de 15 del // 868v // corrent, la qual carta és signada de lletra A y del
thenor següent:

Daniel Sayol y a don Joseph de Ciges se les declare
que no sólo les permito se restituyan a sus casas sino
que he resuelto por gracia particular que buelvan
a ser inseculados, de que he querido havisaros para
que lo tengáis entendido, y que también estoi con
special cuydado de embiar todas las acistencias
possibles para esse exército por lo que dezeo se logre
la quietut y seguridad de essa provincia. Dado en
Madrid, a XXVII de abril MDCLXXXVIII.
Yo el rey.

«El rey.
Diputados. Con el extrahordinario que despachasteis en 15 de éste, he recibido la carta que me
escrivís, dándome qüenta de lo que ha sucedido en
el frangente de haverse conocido casi universalmente los pueblos de essa provincia, llegando a ponerse baxo las murallas de essa ciudad de Barcelona. Y remitís a mis manos copia de las
proposiciones que pidieron y les fueron consedidas
a los sublevados mediante lo qual se disgregaron y
retiraron y, conformidad de lo expressada en una
de dichas proposiciones, me suplicáis sea servido
hazer merced a don Antonio y don Daniel Sayol y
a don Joseph Sitjes y darles licencia para bolver a
sus casas y assí mismo instáis que respecto de poderse entender que ha provenido gran parte destos
disturbios de la falta de acistencia y socorros para
los soldados, mandé embiar las que se necessitan
para la conservación de esse exército y dezís, como
para la de las tropas que ha recogido dentro de
Barcelona el marqués de Leganés, mi lugarteniente y capitán general, me havéis servido con
mil doblones, ponderando el vivo sentimiento con
que quedáis de que las obligaciones y cargas de essa
Generalidad no os hayan permitido hazer mayor
esfuerso quando os insinuó el marqués la necessidad en que se hallava de dinero. Y ofrecéis representarme a parte las causas de que ha podido motivarse este movimiento. Y aunque en carta de
catorze del corriente os manifesté mi real gratitud
por la fineza con que al principio dél acudisteis a
mi real servicio, he querido repetiroslo en ésta, assí
por el zelo que mostráis. En lo que de nuevo me representáis como por el servicio pecuniario que hazéis para socorro de la cavallería que se retirava
de los alojamientos a essaa // 873r // ciudad, assegurandoos á sido demostración de mi singular
aprecio para mí y os doi las gracias que por ella
merece vuestro innato amor y lo que le acreditáis
en todas ocasiones, pudiendo estar ciertos que en
las que se ofrecieren atenderé a favorezeros y a lo
que sea de toda vuestra satisfación y para que en
esta lo experimentéis he mandado, condescendiendo con vuestra súplica, que a don Antonio y don
a. a continuació els originals d’una carta reial amb lletra A i
número de foli 869 i d’una carta amb lletra B i número de foli
870, transcrites en aquestes mateixes pàgines del dietari.
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Petrus, preses. Don Joseph de Haro et Lara, secretarius. Vidit don Josephus Rull, regens. Vidit don
Joannes Baptista Pastor, regens. Vidit comes et
Torró».
Dimechres, a XXVIII. En aquest die se celebraren
missas de rèquiem en la present casa per las ànimas dels deputats y officials del General defuncts per no ésser-se pogudas dir la semmana
de Pasqua.
En aquest mateix die me ha ordenat sa senyoria
a mi, scrivà major del General, cusís y continuàs
en lo present dietari una carta que han rebut de
sa excel·lència, la qual és signada de lletra B y
del thenor següent:
«Acabo de recibir con extrahordinario despatxo
de su magestad, // 873v // Dios le guarde, su fecha
de 23 del corriente en que se sirve dezirme, en respuesta de lo que le tenía escrito, lo que vuestra señoría entenderá por la cláusula siguiente. En lo
que mira a los sinco puntos que se consedieron a la
gente que se puso a vista de essa ciudad, haviendo
vós venido en ellos, en conformidad del parezer de
essa Real Audiencia, deviendo por esta razón observarse inviolablemente, os encargo y mando deis
las órdenes convenientes para su cumplimiento y,
llegando a lo peculiar de los cavalleros que se hallaban en Madrid, es servido escrivirme lo que se
sigue sin conseqüencia de lo ofrecido en el particular de don Antonio y don Daniel (Sayol), don Joseph Ciges, he mandado al presidente don Pedro
Antonio de Aragón declare a los tres que no sólo
les permito que se restituyan a sus casas sino que he
resuelto por gracia particular que buelvan a ser
insiculados, de que me ha parecido dar individual noticia a vuestra señoría para que, hallándose con la carta que le tengo entregada de su
magestad y cabal intelligencia de la alta estimación que haze de su exemplar fineza y del sumo
carinyo con que amo a todos los naturales de este
Principado, concurre vuestra señoría con el gusto
que he tenido celebrando esta tan favorable resolución. Dios guarde a vuestra señoría muchos
años. A Barcelona, 27 de abril 1688.
El marqués de Leganés.

Señores diputados y oydores del General deste
Principado».
Dijous, a XXVIIII. En aquest die vingueren en la
present casa y concistori de sa senyoria los senyors de la Novena, de què se fa menció en jornada de 13 del corrent, acceptat lo senyor baró
de Clarets y don Carlos de Llupià que se escusaren per oferir-se’ls precisas ocupacions, // 874r
// als quals senyors, per orde del molt il·lustre
concistori de sa senyoria, los foren llegidas las
dos prop continuades cartes de sa magestat y sa
excel·lència, per mi, Joseph de Sauleda, subrrogat en lo offici de scrivà major del General, y,
passat un bon rato de conferència ab sa senyoria, se disgregaren y se despediren los dits senyors de la Novena.
Divendres, a XXX. En aquest die és baixat en la
casa del General de la present ciutat lo molt
il·lustre senyor oÿdor ecclesiàstich y se és conferit en lo aposento a hont fa sa residència lo receptor dels fraus del General y ha trobats los
fraus infrascrits y següents:
Primo, una gerreta de terra ab safrà, pesa encamarat 19 lliures y resta de net dotse lliuras,
après jornada de vuyt del corrent a una minyona, a la vora del mar de la present ciutat.
Ítem, una pesa de estamenya catorsena de color, apresa a vint-y-quatre de dit de las casas dels
Tiradors.
Ítem, quatre canas estemenya catorsena de
montanya, apresa a casa Ramon Vendrell, parayra, a vint-y-set de dit.
Ítem, xexanta-vuyt reals de vuyt ab pessas de
vuyt y de quatre, onse doblas de or, un real de
vuyt, un real de quatre y quatre sous plata, moneda de França; vint doblas de or ab un paper
lligat ab un fil y sellat ab nacra ab sobre scrit,
après a Salvi Mallol, corrador de orella, en jornada de sinch de mars propassat, los quals partits de moneda se continuan en aquest mes per
no saber-se las quantitats certas respecte de ser
comunicat lo procés al doctor Rol, y per ço no
se continuaren en lo inventari del mes de mars.
Ítem, un passa vint-y-quatre a muscho, tira setse canas, tres palms, après de Hiacintho Font,
parayre de Sabadell, a dotze de abril mil siscents vuytanta-y-vuyt.

da, cavaller, y lo magnífich doctor Honorat Riu
y Navarro, ciutadà honrrat de Barcelona, al
molt il·lustre bras militar, que·s trobave junt en
la present casa de la Deputació en son lloch
acostumat, participant a dit molt il·lustre bras
militar de com lo die de ahir era estat informat y
cerciorat lo dit molt il·lustre concistori dels senyors deputats dels senyors marquès de Rupit,
don Narcís Descallar, don Joseph de Pinós,
baró Tarrer y don Joan Amat, personas anomana(da)s per sa excel·lència per a conferir-se, com
en efecte se conferiren en jornada de deu de
abril pròxim passat, ab las personas anomenadas
per part del agregat de gent diferens universitats
del present Principat que·s trobave(n) junt en
Sant Andreu y serca las murallas de la present
ciutat a efecte de entregar-los un despaig de
cansallaria ab lo qual, entre altres, se trobave un
capítol en orde tercer, ab lo qual, a petició de
dita gent, sa excel·lència offeria interposar-se ab
sa magestat, que Déu guarde, perquè fos servit
fer mercè y honrrar a don Daniel, don Anton
Sayols y don Joseph Ciges y donar-los llicència
per a tornar-se’n a sas casas, dient dits senyors
anomenats per sa excel·lència que la dita gent
no tantsolament desitjave lo sobre referit per sa
excel·lència offert sinó que los sobredits don
Daniel, don Anton Sayols y don Joseph Ciges
tornassen ab la gràcia y mercè del exercici del
puesto que antes ocupaven, lo que no havian
explicat ni dit los dits senyors ab lo paper que
entregaren a dit molt il·lustre concistori en jornada de 14 de dit mes de abril y que, essent esta
matèria de tantas conse-a // 877r // qüèncias y
que necessitave de prompte resolució, havia deliberat lo molt il·lustre concistori participar-la a
sa magestat per correu extrahordinari de anada
y vinguda a tota diligència, suplicant a sa magestat sie de son real servey pèndrer aquella resolució que sie més de son real agrado en benefici, conservació y quietut de aquest son
Principat, y que dit molt il·lustre concistori estimaria molt que lo molt il·lustre bras militar
acompanyàs ab carta la sobre referida representació per al major logro de ella, essent de la inportància que·s dexava considerar. A que respongué lo molt il·lustre protector de dit bras
tornaria resposta a dita embaxada, segons relació per dits Joseph de Sauleda y doctor Onorat
Riu y Navarro feta en lo concistori de sa senyoria.

MAIG MDCLXXXVIII.

Poch aprés són vinguts ab embaxada, de part
del dit molt il·lustre bras militar, los senyors don
Francisco Sans y Puig y Francisco Lambasart y,
després de explicat de paraula, an entregat a sa

Dissapte al primer de maig. En aquest die són
anats ab enbaxada, de part del molt il·lustre consistori de sa senyoria, lo senyor Joseph de Saule-

a. a continuació l’original d’una embaixada amb lletra D i
números de foli 875-876, transcrita en aquestes mateixes pàgines del dietari.
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senyoria dels molt il·lustres senyors deputats lo
paper que és assí cusit, signat de lletra D y del
thenor següent:

Anton de Potau, subrrogat en lo offici de advocat fiscal del General, // 878v // la qual súplica es
signada de número 1 y del thenor següent:

«Molt il·lustre senyor.

«Molt il·lustre senyor.

Lo molt il·lustre bras militar, desitjant asentir al
que per la embaxada de part de vostra senyoria
lo die present feta, se li ha representat, ha resolt
suplicar a vostra senyoria sie servit comunicar-li
còpia de la carta ha deliberat vostra senyoria escríurer a sa magestat, Déu lo guarde, per a què
ab tota conformitat // 877v // puga lo bras militar fer la representació convenient, donant gust
y servint a vostra senyoria en cumpliment del
que en totas ocasions desitja la uniformitat y
bona correspondència ab vostra senyoria».

A nova notícia d’esta part de don Anton de Potau, advocat fiscal del General, à previngut que
a instància de Joseph Brossa, també subrogat en
lo offici de procurador fiscal, se haurian presentades differents requestes, encara que nul·lament y contra expressa disposició de diferents
capítols de Cort, constitucions de Catalunya,
perrogativas y observansa inconcussa de la casa,
a diferents officials de aquella y en particular al
doctor Diego Martínez y de Folcras, ajudant
primer de la escrivania major, en diada de 4 del
corrent, pretenent dit procurador fiscal y requerint que, en lo tocant a sos respective officis, no
fessen los despaigs necessaris per a entregar, en
virtut de aquells, quantitat alguna de pecúnias
de la Generalitat al excel·lentíssim senyor marquès de Leganés, lloctinent, o altra qualsevol
persona ab títol de subvenció, per opposar-se al
capítol quint, Corts 1413, y lo capítol 2 del
nou redrès, Corts 1599, en súplica de la firma
de dubte expressats, en lo die present presentada. E com molt il·lustre senyor tot lo que per
part de dit procurador fiscal en presentació de
ditas requestas aje estat sens voluntat ni consentiment de dita esta part, ans bé ab expressa contradicció. Per tant y altrament, reservant-se expressament totas las accions que li competexan
contra dits officials tant renitents com y contrafahents a capítols de Cort, constitucions y privilegis y observantses in quantum juris fuerit et
justitie, demana ésser declarat no procehir lo dit
dupte posat per dit ajudant primer, ni forsan per
altres officials, per no estar subjectes las deliberacions de vostra senyoria a les voluntàrias cavil·lacions dels officials y no tocar-los més que la
prompta execució de aquells, com axí ésser declarat demana juribus fisci semper salvis officio, et
cetera. Altissimus, et cetera.

Dijous, a VI. En aquest die ha comparegut en lo
concistori de sa senyoria Joan Romeu, notari
real col·legiat, dient de com havia entès que sa
senyoria tenia quexa de ell per haver presentat
ab acte una escriptura al escrivà major y altres
officials de la present casa a instància de Joseph
Brossa, servint lo offici de procurador fiscal del
General, // 878r // no podent fer-o ni poder ésser presentadas ditas escripturas sinó és per
medi de officials del General, sinó és en los casos de recusació de dits officials, no essent vingut lo dit cas, submetent-se lo dit Romeu a la
clemència de sa senyoria per ignorar las sobreditas cosas. A que ha respost lo molt il·lustre concistori, per paraula del molt il·lustre senyor deputat ecclesiàstich, que lo dit Joan Romeu
entregàs encontinent la aprísia de dita escriptura y tots los demés papers concernents a ella, lo
que ha executat encontinent lo dit Joan Romeu, jurant en mà y poder de sa senyoria que
no li restava altre scriptura ni paper tocant a dit
negoci, essent present en lo concistori jo, Joseph de Sauleda, servint lo offici de scrivà major
del General, y presents per testimonis Francisco
Paÿssa y Jacinto Morató, verguers de dit concistori.
Divendres, a VII. En aquest die ha fet relació en
lo concistori de sa senyoria lo doctor en medicina Pau Sabater, mitjensant jurament, de com lo
magnífich Erasme de Lana y Fontanet, racional
del General y present casa de la Deputació, necessitave de medicinajar-se ab tota quietut per
evitar molts núncios y indicis que de feridura y
altres semblants effectes ha tinguts, per lo que
restava inpedit y no podia acudir a la servitut y
exercici de dit son offici.

Don Anton de Potau, advocat fiscal del General»a.
883 y
884r

Dissapte, a VIII. En aquest die me ha ordenat sa
senyoria a mi, scrivà major del General de Catalunya, cusís y continuàs en lo present dietari una
súplica los és estada presentada per part de don
976

En aquest mateix die me ha ordenat sa senyoria
a mi, scrivà major del General, cusís y continuàs
en lo present dietari una suplicació de firma de
dubte presentada a sa senyoria per part del magnífich doctor Diego Martínez y de Folcras, ajudant primer de escrivà major, ab la oblata y declaració de dit dubte, la qual súplica és signada
de número 2 y del thenor següent:
a. a continuació els originals de dues súpliques amb números 1
i 2 i amb números de foli 879-880 i 881-882, transcrites en
aquestes mateixes pàgines del dietari.

«Molt il·lustre senyor.

quantitat de sinch mil y sinch-centas lliuras y
despedir las cauthelas per las causas y rahons en
la suplicació de dubte referidas; vista la deliberació per lo molt il·lustre concistori feta lo die sis
del corrent mes de juny ab la qual foren deliberadas a pagar sinch mil sinch-centas lliuras a dit
de Gatchapay y Vera per las causas y rahons en
dita deliberació expressades, ordenant y manant
ab aquella als officials de la present causa respectivament a qui toca despatxen las cauthelas y papers per lo pagament de dita quantitat necessaris; vista una suplicació lo die de vuy presentada
per lo noble don Anton de Potau, advocat fiscal
subrrogat de la present casa, y en lo dietari del
trienni corrent cusida y // 885 y 886r // insertada,
ab la qual assereix haver pervingut a sa notícia lo
contengut en dita suplicació de dubte per dit
Martínez presentada y que lo atràs que en aquella se reffereix per Joseph Brossa, notari real
col·legiat de la present ciutat, en nom de procurador fiscal subrogat de dita present casa, és estat de propri motiu de aquell y ab expressa contradicció y contra voluntat de dit advocat fiscal,
suplicant no ésser donat lloch a dit dubte y en
tot cas ésser declarat no prossehir aquell y attenent que, tant antes de fer-se dita deliberació,
com en la ocasió que fonch feta aquella, dit
molt il·lustre concistori ja premedità y atengué
lo disposat en los capítols de Cort mencionats
en dita suplicació del dubte contra altres, y molt
en particular las rahons y causas que obligaren al
dit molt il·lustre concistori a fer dita deliberació
sens ésser obligat a manifestar ni dar rahó de
aquellas al dit doctor Martínez ni ha altres officials, als quals sols toca lo obehir al ordenat y
manat per lo molt il·lustre concistori. Per lo que
y altrament, ditas y altres rahons attesas, declaran no prossehir lo dubte per lo dit doctor Diego Martínez y de Folcras, ajudant primer de la
escrivania major de la present casa, posat eo firmat, ans bé que, no obstant aquell ha y deu
subsistir dita deliberació y en virtut de aquella
donar, entregar y despatxar las cauthelas, àpocas y demés papers a son offici de ajudant primer de la escrivania major tocants si y conforme
se troba ordenat y manat ab dita deliberació y
en la forma acostumada. Vuy als vuyt de maig
del any de la Nativitat del Senyor de mil siscents vuytanta-vuyt.

A instància de Joseph Brossa, notari real col·legiat de Barcelona y subrrogat en lo offici de
procurador fiscal del General y present casa de
la Deputació, als quatre del present mes de
maig 1688 fonch presentada al doctor Diego
Martínez y de Folcras, ajudant primer de la escrivania major del General, una requesta juntament ab una súplica, còpia de las quals ha presentat a vostra senyoria, notificant-li que, si li
arribavan papers alguns de alguna quantitat, se
hagués de donar y pagar al excel·lentíssim senyor marquès de Leganés o altra persona no
despatxàs dits papers per opposar-se a diferents
capítols de Corts, particularment al capítol 5,
Corts 1413, y capítol 2, Corts 1599, y ser en
prejudici la dalt dita quantitat de la Generalitat,
tenint obligació dit Martínez de observar dits
capítols de Cort, desitjant acertar y cumplir a sa
obligació li pesa sumament no poder in promptu servir a vostra senyoria perquè dubta despedir una cautela feta ab deliberació de vostra senyoria, la qual és de quantitat de sinch mil y
sinch-centas lliuras, pagadora a don Joan Gatxapay y Vera, pagador general del exèrcit de sa
real magestat, que Déu guarde, per lo que suplica sie vostra senyoria servit, juntament ab los
magnífichs assessors de la present casa, declarar
lo present dubte si no obstant dits capítols de
Cort deu pèndrer dit ajudant primer la àpoca a
dit don Joan de Gatxapay de dita quantitat que,
declarant // 883 y 884v // aquell no obstar, servirà
puntualment a vostra senyoria, officio, et cetera.
Altissimus, et cetera.
Martínez y de Folcras.
Oblata VIII maii MDCLXXXVIII in consilio.
Et domini deputati intervenientibus dominis auditibus computorum insequendo formam capituli curie comiserunt huiusmodi dubium magnificis assessoribus Generalis Catalonie qui una cum
suis dominationibus illud videant, desidant et
declarent dicti capituli forma servata.
Josephus Sauleda, scriba major Generalis Catalonie subrrogatus.
Los molt il·lustres senyors deputats y oÿdors de
comptes del General del present principat de
Catalunya, ab intervenció dels infrascrits assessors, vista la suplicació del dubte proposat per lo
doctor en drets Diego Martínez y de Folcras,
ajudant primer de la escrivania major, lo die de
vuy presentada, en la qual dubta de rèbrer una
àpoca de don Joan de Gatxapay y Vera, pagador
general del real exèrcit de sa magestat, Déu lo
guarde, en lo present principat de Catalunya, de

Don Miquel de Masdovellas. Don Francisco
Berardo de Pons. Doctor Francisco Alaix. Fra
Gerònim Móra. Figuerola, assessor. Pi, assessor
subrrogatus».
885 y
886v
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Dilluns, a X. En aquest die, constituhit personalment en lo concistori de sa senyoria fra Emanuel Mirassó, religiós del convent de Nostra Senyora de la Mercè, redempció de catius de la
present ciutat, com a procurador del reverent
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prior y convent sobredit, com apar de sa procura en poder de Ramon Vilana Perlas, notari públich y ciutedà honrrat de Barcelona, als 28 de
abril prop passat, de la qual ha fet ocular ostenció, en dit nom ha jurat en la forma acostumada
com, havent fetes las degudas diligencias en sercar los actes y títols fahents per lo censal que dit
convent rebia sobre dit General en lo mes de juliol de preu cent dotse lliuras, deu sous, de penció cent dotse sous y sis, en lo qual fou extret en
la extracció de censals per los antecessors de sa
senyoria feta als primer de dezembre 1685, no
ha pogut trobar dits actes.
Dimechres, a XII. En aquest die, constituhi(t)
personalment en lo concistori de sa senyoria
Francisco Piquer, guarda ordinària y escrivà del
magnífich defenedor del General de la present
ciutat, à renunciat lo dit offici en mà y poder de
sa senyoria y a favor de Pere Traver, prevere, per
ésser altre dels officis del General antichs en què
se poden alienar. E sa senyoria, havent-li constat noa // 890r // ésser debitor al General lo dit
Piquer en quantitat alguna, com apar ab la certificatòria del magnífich racional de la present
casa, la qual és assí cusida, signada de lletra A,
han admesa la dita renunciació si y en quant per
capítols y actes de Cort los és lícit y permès, essent presents per testimonis Francesch Paÿssa y
Jacinto Morató, verguers del concistori de sa senyoria.
En aquest mateix die me ha ordenat sa senyoria
a mi, scrivà major del General y present casa de
la Deputació, cusís y continuàs en lo present
dietari una carta que han rebut del doctor Maurici Rechs y Gallart, subrrogat en lo offici de altre dels magnífichs assessors de la present casa
de la Deputació, la qual carta és signada de lletra B y del thenor següent:

per lo General per las robas que per temor de
nostra vinguda dos dies antes se posaren en manifest y molts fraus que se han obviat.
Decí estant, nos ne anam a Tarragona que, segons las notícias tenim, encara ser an majors los
desordes //890v // se hauran comès tant per part
dels comersiants com per part dels officials del
General y que procurase se fasse de una cosa y
altre la deguda haveriguació en execució dels
ordes de vostra senyoria fou servit donar-me,
restant sempre en totas parts a la obediència de
vostra senyoria. Guarde Déu a vostra senyoria
molts anys, com desitjo. Reus, a 7 de maig de
1688.
Molt il·lustre senyor. Besa la mà de vostra senyoria son major servidor doctor Maurici Rechs
y Gallart.
Als molt il·lustres senyors deputats y oÿdors del
General de Catalunya».
Divendres, a XIIII. En aquest die, constituhit
personalment en lo concistori de sa senyoria lo
reverent Joan Baró, prevere, en la Seu de la present ciutat de Barcelona domiciliat, com a procurador dels administradors del hospital dels
pobres capellans malalts, sots invocació de Sant
Sever de dita present ciutat de Barcelona, com
de sa procura consta en poder de Mariano Rondo, notari públich de Barcelona en jornada de
25 de nohembre del any 1687, certificatòria de
la qual és assí cusida, signada de lletra C, en dit
nom ha jurat en mà y poder de sa senyoria com,
havent fet las degudes diligències de sercar los
actes de la original creació de aquell censal de
preu sinquanta duas lliuras, divuyt sous en què
sortejaren los dits administradors en la extracció
de censals feta en lo mes dea // 892r // desembre
1685, no ha pogut trobar los dits actes.

«Molt il·lustre senyor.
Dissapte passat, a las sis del matí, nos partírem
de la ciutat de Tortosa, en la qual se han fets
molts processos y ben provats dels deliqüents
mataren a Miquel Vives, guarda del General, a
vista del que lo die antes féu publicar las cridas
en dita ciutat, dotant-los en cent cent lliuras y
dexí orde al advocat fiscal las fes publicar en las
vilas de Alcanar y Ulldecona. En esta de Reus,
havem trobat moltas cosas necessitavan de la
haveriguació convenient perquè després en son
lloch y temps s’i puga posar lo degut remey, assegurant a vostra senyoria és estat gran lo útil
a. a continuació els originals d’un certificat amb lletra A i
número de foli 887-888 i d’una carta amb lletra B i número
de foli 889, transcrits a l’Apèndix 5, pàg. 1866 i en aquestes
mateixes pàgines del dietari respectivament.
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En aquest mateix die, havent sa senyoria tingut
intel·ligència que per los cantons de la present
ciutat se havian posats alguns pasquins, han manat convidar personas dels tres estaments per
aconsellar-se del que deuria obrar lo molt il·lustre concistori en compliment de sa major obligació, y són vinguts en la present casa y concistori:
Per lo estament ecclesiàstich, los senyors fra don
Jaume de Magarola, abat de Sant Pere de Galligans; lo doctor fra Benet Sala, abat de Sant Pau;
lo doctor don Ramon Sans, ardiaca y canonge
de la Seu de Barcelona.

a. a continuació l’original d’un certificat amb lletra C i número de foli 891, transcrit a l’Apèndix 5, pàg. 1866.

Per lo estament militar, los senyors don Francisco Areny, baró de Claret; don Francisco Sunyer, don Felip Ignasi de Alegre.
Per lo estament real, los senyors doctor Francisco Pinyana y Galvany, ciutedà honrrat de Barcelona; lo doctor Onorat Riu y Navarro, ciutedà
honrrat, y Jaume Falguera, ciutedà honrrat.
Y, un poch antes de ajuntar-se los sobredits senyors, és arribat lo correu despedit per orde de
sa senyoria en la cort de sa magestat en jornada
del primer del corrent mes de maig, de anada y
vinguda, y los plechs que aportava per sa excel·lència lo dit correu. Són anats los molt il·lustres senyors deputat real y oÿdor militar de part
de sa senyoria a entregar aquells a sa excel·lència, dins dels quals plechs venia una carta per
dits molt il·lustres senyors deputat per la qual,
en presència // 892v // dels sobredits senyors de
la Novena, és estada llegida y me ha ordenat sa
senyoria a mi, scrivà major del General, cusís y
continuàs aquella en lo present dietari, la qual
és signada de lletra A y del thenor següent:
«El rey.
Diputados. Haviendo visto vuestra carta de primero deste, que ha llegado con correo yente y viniere, en que me suplicáis sea servido tener a bien el
mandar que don Antonio y Daniel Sayol y don
Joseph Ciges buelvan al exercicio de los puestos de
essa Deputación de que fueron removidos en virtud de orden mía, atendiendo a vuestra instancia y a lo demás que me representáis, he venido en
ello y os doi esta noticia para que lo tengáis entendido, encargandoos executéis luego las órdenes
que serca desto os dará mi lugarteniente y capitán general en esse Principado, como lo espero de
vuestras obligaciones y del zelo y amor que manifestáis a mi real servicio, quedando con particular gratitud de las expressiones que hazéis en orden a este fin, que son muy proprias de tan buenos
vassallos a cuya quietud, beneficio y consuelo attenderé siempre como lo merece su innata fidelidad. Dado en Buen Retiro, a 11 de mayo 1688.
Yo el rey.
Petrus, preses. Don Joseph de Haro et Lara, secretario. Vidit don Joannes Baptista Pastor, regens.
Vidit don Josephus Rull, regens. Vidit marchio de
Canales. Vidit comes et Torro. Vidit Borgia»a.
896r

Dissapte, a XV. En aquest die són anats ab embaxada, de part del molt il·lustre concistori de
a. a continuació l’original d’una carta reial amb lletra B i
número de foli 893-895, transcrita en aquestes mateixes pàgines del dietari.
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sa senyoria, los molt il·lustres senyors deputat
real y oÿdor militar a sa excel·lència del senyor
virrey, donant-li las gràcias de la mercè que sa
magestat, Déu lo guarde, era estat servit fer al
Principat, reintegrant als senyors don Anton y
don Daniel Sayols y don Joseph Ciges en lo
exercici de sos puestos per la quietut y sossiego
desta província en què tanta part ha tingut sa
excel·lència, a que ha respost dit excel·lentíssim
senyor virrey que estimava molt la atenció del
concistori, segons la relació per dits senyors deputat real y oÿdor militar feta en concistori.
En aquest mateix die ha fet relació lo síndich del
General en lo concistori de sa senyoria de com,
essent-se conferit ab lo excel·lentíssim senyor
virrey, demanant-li de part de sa senyoria los
memorials de las insiculacions per la fahedora lo
die present, y que sa excel·lència ha fet de resposta no haver-los-hi remesos encara sa magestat, Déu lo guarde, que, en tenir los dits memorials, los hi enviaria.
En aquest mateix die són anats amb embaxada,
de part de sa senyoria, al molt il·lustre bras militar, que·s trobava junt en la present casa en son
acostumat lloch, los senyors Joseph de Sauleda,
cavaller, y Joseph Catà y Bertran, ciutedà honrrat, donant las gràcias a dit molt il·lustre bras la
merçè que sa magestat havia feta als senyors don
Anton, don Daniel Sayols y don Joseph Ciges
de tornar-los en lo exercici de sos puestos per la
quietut y sossiego del present Principat en què
havia tingut tanta part lo molt il·lustre bras militar, havent concorregut ab la representació ab
sa senyoria. A que ha respost lo molt il·lustre //
896r // protector, en nom de dit molt il·lustre
bras, estimant a sa senyoria la mercè que li feya y
que en tota ocasió acompanyarie gustós lo dit
molt il·lustre bras al molt il·lustre concistori en
quant se li offerís, segons relació en concistori
feta per dits senyors embaxadors.
Diumenge, a XVI. En aquest die me ha ordenat
sa senyoria a mi, scrivà major del General, cusís
y continuàs en lo present dietari un real decret
despedit per cancellaria, contenint un real despaig de sa magestat, Déu lo guarde, datat en
Buen Retiro als onse del present y corrent mes
de maig, lo qual decret és signat de lletra C y del
thenor següent:
«Lo duch de Sanlucar, marquès de Leganés y de
Morata, lloctinent y capità general, etcètera.
Venerable, noble y amats de la real magestat los
deputats y oïdors de comptes del General de
Catalunya en Barcelona residints. Per quant sa
magestat, Deu lo guarde, ab son real despaig
en forma de cancellaria per lo supremo Real
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Consell de la Corona de Aragó, datat en Buen
Retiro als 11 del corrent, és estat servit escríurer-nos que, havent vist las representacions que
han fet a sa magestat los deputats del General
de (a)quest Principat, los consellers de esta ciutat de Barcelona y lo bras militar en carta del
primer del present mes, suplicant a sa magestat
fos servit manar tornar a don Anton y don Daniel Sayol y don Joseph Ciges al exercici dels
puestos de que foren remoguts de orde de sa
magestat en la Diputació, ha vingut bé sa magestata // 900r // en fer esta gràcia per la interposició y súplica dels concistoris de la Deputació, ciutat y bras militar y axí estat servit
encarregar y manar nos donem los ordes necessaris per cancellaria perquè don Anton Sayol
torne al exercici de deputat ecclesiàstich, don
Joseph Ciges al de oÿdor militar y don Daniel
Sayol al de assessor, desinsaculant al mateix
temps los dos subjectes que nos havíem insiculats en las ditas bolsas de deputat ecclesiàstich y
oïdor militar en lloch de don Anton Sayol y
don Joseph Ciges, quant estos foren remoguts
per a què tornen a entrar en lo que cada hu tenia y que, en quant als demés officis de assessor
y altres en què se trobavan estar insaculats tots
los tres, bastarà que se note que sa magestat ha
manat restituir-los en ells. Per tant, en execució
de dit real orde de sa magestat, vos diem y manam que torneu a don Anton Sayol al exercici
de deputat ecclesiàstich, a don Joseph Ciges al
de oïdor militar y a don Daniel Sayol al de assessor, desinsaculant al mateix temps als dos
subjectes que nos havíem insaculats en ditas
bolsas de deputat ecclesiàstich y oïdor militar
en lloch de don Anton Sayol y don Joseph Ciges, quant estos foren remoguts, per a què tornen a entrar en la que cada hu tenia y axí mateix sien restituhits en las bolsas de assessor y
altres officis en què se trobaran estar insaculats,
notant que sa magestat ha manat restituhir-los
a dits llochs, y en esta conformitat ho executareu encontinent per ser esta la real voluntat de
sa magestat y nostra. Datat en Barcelona, a XVI
de maig de MDCLXXXVIII.

y que pongan en execución lo demás que va expressado en este despacho»a.
[Vide altre decret en jornada de 31 de juliol
1688 en què sa magestat, Déu lo guarde, mana
corregir lo que falta en lo present, que té respecte a donar-se per servit sa magestat de dits
don Anton de Sayol, don Daniel, son germà, y
don Joseph Sijes y Vidal].
Dijous, a XX. En aquest die me ha ordenat sa senyoria cusís en lo present dietari una certificatòria feta per Eugenio Garcia Coronel, notari de
la vila de Madrid, als 20 de abril 1688, en la
qual se fa relació de la indisposició de Romualdo Escapa y Gitart, receptor de la Bolla de la
present ciutat, la qual certificatòria és signada
de lletra A.
En aquest mateix die ha fet relació lo síndich del
General en lo concistori de sa senyoria de com
se era conferit ab lo molt il·lustre senyor conseller a effecte de instar la declaració de la contrafacció de la Capitania General y que havia fet de
resposta que procuraria quant antes fer dita declaraciób.
907r

El marqués de Leganés. Vidit Monserrat cancellarius. Balthazar Oriol et Marcer, junior.
In curie locumtenentie XII. Foleo CCXXXXIIII.
Vuestra excelencia manda a los deputados y oidores del General // 900v // de Cataluña que buelvan a los puestos de diputado eclesiástico y oydor
militar y asesor de la casa de la Deputación a don
Anton Sayol, don Joseph Ciges y don Daniel Sayol
a. a continuació l’original d’un reial decret amb lletra C i
número de foli 897-898, transcrit en aquestes mateixes pàgines
del dietari.
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Divendres, a XXI. En aquest die és tornat en lo
concistori de sa senyoria lo doctor Joseph Costa
y Vila, procurador fiscal del General, a effecte
de exercir son offici.
Dissapte a XXII. En aquest die, constituhit personalment en lo concistori de sa senyoria lo reverent Rafel Llach, prevere, credenser dels salaris dels nobles y magnífichs doctors de la Real
Audiència, ha renunciat lo dit offici en mà y poder de sa senyoria y a favor del doctor Sagimon
Bas per ésser altre dels officis del General antichs que poden alienar-se. E sa senyoria, havent-los constat no ser debitor dit reverent Rafel Llach al General, han admès dita renunciació
si y en quant per capítols y actes de Cort los és
lícit y permès, essent presents per testimonis
Francisco Paÿssa y Jacinto Morató, verguers del
molt il·lustre concistori de sa senyoria.
En aquest mateix die me ha ordenat sa senyoria
a mi, scrivà major del General, cusís y continuàs
en lo present dietari una carta que han rebut del
molt il·lustre senyor oÿdor militar, la qual és
signada de lletra B y del thenor següent:
a. la nota escrita a continuació entre claudàtors, no transcrita al cos del dietari, es troba continuada al document original,
foli 899, i que per la seva brevetat ens hem estimat més transcriure-la aquí i no a l’Apèndix.
b. a continuació els originals d’un certificat amb lletra A i
número de foli 901-905 i d’una carta amb lletra B i número
de foli 906, transcrits a l’Apèndix 5, pàg. 1867 i en aquestes
mateixes pàgines del dietari respectivament.

«Molt il·lustre senyor.
Ya sabrà vostra senyoria de sa magestat, que
Déu guarde, acerca la dependència per la qual
estavan en esta cort los senyors don Anton Sayol, diputat ecclesiàstich de exe Principat, don
Daniel Sayol, assessor de exa casa, y yo, oÿdor
militar, per lo extrahordinari que manà despatxar sa magestat // 907v // per a vostra senyoria
últimament, per la qual causa, trobant-se en
esta cort dos concistorials y lo dit don Anton
agravat de grans febres que nos tenen a tots ab
gran cuydado, represento a vostra senyoria se
servesca manar vèurer com hem de portar-nos
en esta cort, axí lo temps estigam en ella com en
lo viatge per los regnes passarem y axí mateix ab
lo excel·lentíssim senyor compte de Melgar, elet
virrey de exe Principat, com també en lo cas que
algú de nosaltres hagés de anar en companya de
sa excel·lència en dit viatge per a què se puga
acertar en lo disposat en los estatuts del Principat, usos y costums de exa casa per a son major
lustre y crèdit y manarà vostra senyoria posar la
present en son degut lloch per a què en tot
temps conste de la reputació que ab esta fasa
vostra senyoria, quedant al major servey de vostra senyoria, suplicant a nostre Señor guarde y
prospere a vostra senyoria llarchs anys en sa major felicitat. Madrid y maig 15 de 1688.
Molt il·lustre senyor.
Besa la mà de vostra senyoria, son major servidor.
Don Joseph Ciges y de Vidal.
Molt il·lustres senyors deputats del principat de
Catalunya».
Y, havent vista la dita carta y regonegut que lo contengut en ella ere matèria grave y que per al major
acert de la resposta d’ella necessitave de consultarla ab personas de la major exeptió, han convocat
una Novena de personas dels tres estaments, ecclesiàstich, militar y real y són vinguts, so és:
Per lo estament ecclesiàstich, los senyors don
Jaume de Magarola, abat de Sant Pere de Galligans; lo doctor fra Benet Sala, abat de Sant Pau
del Camp; lo doctor don Ramon Sans, ardiaca y
canonge de la Seu de Barcelonaa.
909r

Per lo estament militar, los senyors don Joseph
Galceran de Cartellà y Çabastida Erol y de Cardona; lo doctor Domingo de Verdier; mossèn
Balthazar Riba.
a. a continuació l’original d’una procura amb lletra D i número de foli 908, transcrita a l’Apèndix 5, pàg. 1867.
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Per lo estament real lo doctor en medicina Joan
Alós, lo doctor en medicina Honofre Monsalvo, lo doctor misser Onorat Riu y Navarro.
Als quals senyors és estada donada per proposició la sobredita, suplicant a sa senyoria per paraula del molt il·lustre senyor don Miquel de
Masdovellas, deputat militar, que, en vista del
contengut en dita carta, fos servit aconsellar al
molt il·lustre concistori lo que aparexerà ésser
de major conveniència y lustre del concistori. A
que han respost los dits molt il·lustres senyors
de la Novena, votant lo un després l’altre, que
se elegisen tres senyors de dita Novena per a
què, junt ab un dels molt il·lustres senyors concistorials, regoneguessen los exemplars que se
trobassen en lo archiu y, segons ells, se obràs, y
que la sobredita resolució se participàs al molt
il·lustre senyor don Joseph Ciges y Vidal, oÿdor
militar, en resposta de la sobredita carta.
Diumenge, a XXIII. En aquest die, als tres quarts
de las sinch horas de la tarda, constituhit personalment lo magnífich Francisco Ignasi Huguet,
en quiscun dret doctor, devant la presència del
molt il·lustre senyor fra Hierònim Móra, de
present oÿdor ecclesiàstich del General //909v //
de Catalunya, personalment trobat en lo palau
real de la present ciutat de Barcelona com a procurador del doctor Pau Henrrich, obtenint lo
offici de guarda ordinària del General del portal
de Sant Antoni de la present ciutat de Barcelona, com de sa procura consta ab acte rebut en
poder de Francisco Móra, per las auctoritats
apostòlica y real notari públich y del col·legi de
notaris reals de dita present ciutat de Barcelona,
com de sa procura consta en jornada de 23 de
maig 1688, la qual és assí cusida, signada de lletra D, en dit nom ha renunciat lo dit offici de
guarda del portal de Sant Antoni en mà y poder
de dit molt il·lustre senyor oÿdor ecclesiàstich y
a favor de Joseph Huguet, notari causídich, ciutedà de Barcelona, per ésser altre dels officis antichs del General que poden alienar-se. E lo dit
senyor fra Gerònim Móra, oïdor ecclesiàstich
predit, verbo respondendo, dixit que admetia
dita renunciació si y en quant per capítols y actes de Cort li és lícit y permès y no altrament,
essent presents per testimonis lo magnífich Domingo Aguirre, en drets doctor, y Ignasi Fontanellas Pradell y Argila, estudiant en Barcelona.
Poch aprés, axí com tocaven las sinch horas, lo
dit Francisco Ignasi Huguet, en dit nom, ha
feta semblant renunciació en mà y poder del
molt il·lustre senyor doctor Francisco Alaix,
personalment trobat en lo dit palau real a hont
té sa pròpria habitació, e lo dit senyor deputat
real, verbo respondendo, dixit que admetia la dita
renunciació si y en quant per capítols y actes de

[ 1688 ]

[ 1688 ]

Cort los sie permès, essent presents per testimonis lo dit Ignasi Fontanillas y Argila y Isidoro
Bosch, notari causídich, ciutedà de Barcelona.
Seguidament a un quart tocat per las sis horas
de la tarda lo dit magnífich Francisco Huguet
en lo dit nom ha renunciat lo dit offici en mà y
poder dels molt il·lustres senyors don Miquel
de Masdovellas y Vilafranca, deputat militar, y
Pau Corberaa // 912r // y Palau, oÿdor real, a favor de dit Joseph Huguet, notari causídich, ciutedà de Barcelona. E los dits deputat militar y
oïdor real, verbo respondendo, dixerunt que admetian la dita renunciació si y en quant per los
capítols y actes de Cort los sie lícit y permès, cas
que lo dit offici de guarda del portal de Sant
Antoni fos dels officis del General antichs y que
poden alienar-se, essent presents per testimonis
lo dit Ignasi Fontanellas Pradell y Argila y Rafel
Antich, notari real, ciutedà de Barcelona
Poch aprés, instant lo dit magnífich doctor
Francisco Ignasi Huguet, en lo dit nom me so
conferit, yo, Joseph de Sauleda, subrogat en lo
offici de secretari y scrivà major del General de
Catalunya, en la casa de la pròpria habitació de
dit don Pau Enrrich, guarda ordinària predita,
en lo portal de Sant Antoni situada, y he trobat
que lo dit doctor Pau Enrrich ere viu, encara
que desganat en lo llit, essent presents per testimonis lo dit Ignasi Fontanellas y Argila, Rafel
Anglí y Pau Sunyer Mercader y altres.
Dilluns, a XXIIII. En aquest die me ha ordenat sa
senyoria a mi, scrivà major del General, cusís y
continuàs en lo present dietari la concessió de
un jubileu de sa santedat de Innocencio papa
onsè a la capella de Sant Jordi de la present casa
de la Deputació per set anys durador; datat en
Roma a sinch de mars proppassat del present y
corrent any 1688, la lletra de la qual concessió
és assí cusida, signada de lletra E y del thenor
següent:
«Innocentius Papa XI.

eiusque capellis et altaribus sive omnibus sive singulis eamque seu eas vel ea aut illarium, seu illorum, singulas vel singula etiam visitandum nulla alia indulgencia reperitur concessa, die festo
eiusdem Santi Georgii, a primis vesperis usque ad
occasum solis diei huiusmodi, singulis annis devote visitaverint et ibi pro christianorum principum concordia, heresum extirpatione ac sante
matris ecclesie exaltatione, pias ad Deum preces
effuderint, plenariam omnium peccatorum suorum indulgenciam et remissionem misericorditer
in Domino concedimus presentibus, ad septennium tantum valituris. Volumus autem ut si
alias Christi fidelibus in quocumque alio anni
die dicta eclesiam, seu capellam aut altare in ea
sitis visitandum aliqua alia indulgencia perpetuo vel ad tempus nondum elapsum duratura
concessa fuerit vel si pro impetracione, presentacione, admissione seu publicatione presentium
aliquid vel minimum detur aut sponte oblatum
recipiatur presentes nulle sint. Datum Rome
apud sanctam Mariam maiorem sub anullo piscatoris die V martii MDCLXXXIII, pontificatus
nostri anno duodecimo.
Vidit Albanes.
Gratis pro Deo etiam scriptura».
En aquest mateix die se són juntats en la present
casa don Jaume de Magarola, abat de Sant Pere
de Galligans; don Joseph Galceran de Cartellà
Çabastida Eril y de Cardona, y lo doctor Joan
Alós, elegits dels que se trobavan en la sobredita
Novena tinguda dissapte a 22 del corrent mes a
effecte de mirar regonèxer, junt ab un dels molt
il·lustres senyors concistorials si se trobarian alguns exemplars aserca de la representació feta
per loa //917r // molt il·lustre senyor don Joseph
Ciges y de Vidal en la carta de que se fa menció
en dita jornada de vint-y-dos del present mes de
maig, y no se ha trobat cosa alguna fahent per
dita representació.

Universi Christi fidelibus presentes litteras inspecturis. Salutem et apostolicam benedictionem.
Ad augendum fidelium religionem et // 912v //
animarum salutetm coelestibus ecclesie thesauris
pia charitate intenti omnibus utriusque sexus
Christti fidelibus vere penitenciam et confessis ac
sacra comunione reffectis qui ecclesiam seu capellam Santi Georgii in domo seu iuxta domum
Deputationis principatus Catalonie sitis civitatis
Barchinonensis non tamen relarium, cui ecclesie

En aquest mateix die me ha ordenat sa senyoria
a mi, scrivà major del General, cusís en lo present dietari dos requestes presentades, instant lo
procurador fiscal del General; la una en la ciutat
de Tortosa en jornada de 24 de abril al reverent
Jaume Sorribes, prevere, beneficiat de Nostra
Senyora de la vila de Xerta, obtenint lo personat
sots invocació de Nostra Senyora del Roser de
dita vila de Xerta, sobre la solta del preu de un
censal en què ha sortejat lo dit Jaume Sorribes,
prevere, com a obtenint lo dit personat en lo
any 1683; la altre en la vila de Reus del camp de

a. a continuació l’original de la concessió d’un jubileu amb
lletra E i número de foli 911, transcrita en aquestes mateixes
pàgines del dietari.

a. a continuació els originals de dos requeriments amb números 1 i 2 i números de foli 913-914 i 915-916, transcrits a
l’Apèndix 5, pàgs. 1867-1869.
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Tarragona en jornada de 5 del present y corrent
mes de maig al reverent doctor Gabriel Mas,
Joan Massó y Joan Fàbregas, preveres y procuradors de la reverent comunitat de Sant Andreu
de la Selva de dit camp de Tarragona, sobre la
solta del preu de un censal en què sortejà la dita
reverent comunitat en lo dit any 1683, los actes
de las presentatas de las quals són assí cusits, signats de números 1 et 2.
917v

Dilluns, a XXXI. En aquest die és baixat en la casa
del General de la present ciutat lo molt il·lustre
senyor oÿdor ecclesiàstich y se és conferit en lo
aposento a hont fa sa residència lo receptor dels
fraus del General, y ha trobat los fraus infrascrits
y següents:
Primo, una pessa censera de xamellot de Flandes de tres palms de ample sens seda, apresa a
Salvador Matas, adroguer.
Mes, al dit, vint canes, set palms xamellot de
Flandes del mateix ab tres trossos.
Mes, sinch canas, set palms xamellot de Flandes
de tres palms de ample après a Joan Formantí,
jove sastre.

918 y
919r

JUNY MDCLXXXVIII.
Dimars, al primer de juny de MDCLXXXVIII. En
aquest die, constituhit personalment en lo concistori de sa senyoria lo doctor en medicina Joseph Pomada, ha fet relació, mitjensant jurament, de com la indisposició de Joan de Argila,
scrivà major del General de Catalunya, de que
té fetas ya altres relacions, ha continuat y continua de manera que li inpedeix la servitut de dit
son offici.
Dimechres, a II. En aquest die, constituhit personalment en lo concistori de sa senyoria lo
doctor en medicina Augustí Fatjó, ha fet relació,
mitjensant jurament, de com la indisposició de
Joseph Quintana, exactor del General, de que
té fetas altres relacions, ha continuat y continua
de manera que li inpedeix la servitut de dit son
offici.
Diumenge, a VI. En aquest die me ha ordenat sa
senyoria a mi, scriva major del //918 y 919r // General, cusís y continuàs una real carta de sa magestat, Déu lo guarde, ab que avisa de com ha
anomenat per los càrrechs de lloctinent y capità
general en lo present Principat al excel·lentíssim
senyor don Joan Thomàs Enrriques de Cabrera,
compte de Melgar, com en dita carta apar, la
qual és assí cusida, signada de lletra A y del thenor següent:
983

«El rey.
Diputados. Haviendo hecho el marqués de Leganés repetidas instancias sobre que le diesse licencia
para venir a esta corte a cuydar de las dependencias de su casa y, continuando oy esta misma súplica, he resuelto consedérsela y nombrar al egregio
don Juan Thomás Enrríquez de Cabrera, conde
de Melgar, para los cargos de mi lugarteniente y
capitán general en este Principado y condados,
para la satisfación que tengo de su persona y experiencias militares, y lo que espero atenderá a la
conservación y defensa de essa provincia con el
zelo que ha mostrado en los demás puestos que ha
tenido, de que he querido avisaros, y encargaros,
como lo hago, le acistáis, respetéis y obedescáis en
todo lo que fuere de mi real servicio y conviniere
al beneficio y seguridad de esse Principado, como
es razón y confío de vuestra innata fidelidad lo
ejecutaréis y que lo admitiréis, con la brevedad
que pide el estado presente de las cosas, al juramento que ha de prestar en la forma acostumbrada para el exercicio de dichos cargos, como lo havéis hecho en otras ocasiones, mientras que los
negocios universales de la monarquía y otros justos reparos que se offrecen permiten, como lo desseo, que yo pueda favorecer esse Principado con mi
real presencia ya // 921r // jurar los privilegios,
usos y costumbres de él, como lo disponen sus constituciones. Dado en Aranjuez a VI de mayo
MDCLXXXVIII.
Yo el rey.
Don Joseph de Haro et Lara, secretarius. Vidit
don Antonius de Calatayud. Vidit don Josephus
Rull, regens. Vidit marchio de Canales. Vidit
comes et Torro».
Dilluns, a VII. En aquest die, havent sa senyoria
tingut intel·ligència que lo excel·lentíssim senyor compte de Melgar se trobave a una jornada d’esta ciutat, en la vila de Igualada, han enviat lo correu del General a la posta fins a
encontrar-lo a effecte de enviar-li per medi de
don Felip Ignasi de Alegre y Joseph Barrera,
ciutedà honrrat de Barcelona, la benvinguda y
que se detingués en Sant Feliu de Llobregat,
com se acostuma, y, havent-lo encontrat, lo ha
fet seguir sa excel·lència sens permètrer que lo
dit correu lo dexàs fins a la present ciutat a hon
és arribat a las onse hores de la nit, de que ha fet
relació a sa senyoria lo dit correu a sa senyoria.
Dimars, a VIII. En aquest die, obtinguda primer
hora per medi del síndich del General, són anats
a. a continuació l’original d’un carta reial amb lletra A i
sense número de foli, transcrita en aquestes mateixes pàgines
del dietari.
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ab embaxada de part del molt il·lustre concistori // 921v // de sa senyoria al excel·lentíssim senyor compte de Melgar, los senyors don Felip
Ignasi de Alegre y Joseph Barrera y després de
haver-li donat la benvinguda y, explicat quant
gustós estave lo concistori de que sa magestat,
Déu lo guarde, hagués elegit per los càrrechs de
son lloctinent y capità general en lo present
Principat a persona de las prendas y qualitat tant
coneguda, com era la de sa excel·lència, li han
significat que, sempre que sa excel·lència tingués gust de jurar en los dits càrrechs, acistiria
lo molt il·lustre concistori per son síndich en la
forma acostumada y, de una y altre cosa, a ensenyat sa excel·lència estar molt gustós, fent
molts agasajos als dits senyors embaxadors, axí
al rèbrer-lo com a la despedida, de què han fet
relació en concistori.
Dimechres, a VIIII. En aquest die, a las quatre de
la tarda, ha prestat lo jurament en los càrrechs
de lloctinent y capità general de sa magestat,
que Déu guarde, en lo present Principat lo excel·lentíssim senyor don Joan Thomàs Enrríquez de Cabrera, compte de Melgar. En la Seu
de la present ciutat prengué lo jurament lo molt
il·lustre y reverent senyor bisbe de la present
ciutat. Acistí en dit jurament lo doctor Joseph
Orlau, servint lo offici de síndich del General
per orde de sa senyoria, fent las protestas ordinàrias y extrahordinàrias, que són assí cusidas,
signadas de números 1 y 2. Rebé lo acte de dit
jurament y protestas Balthazar Oriol y Marcer,
scrivà de manamenta.
927r

Divendres, a XI. En aquest die me ha ordenat sa senyoria a mi, scrivà major del General, cusís en lo
present dietari un vot fet per diferents nobles y
magnífichs doctors de la Real Audiència, contenint las dificultats següents, declaració de aquellas:
Primo, si se pot prossehir executive contra los
béns dels debitors o correos debendi in solidum
dels arrendaments del General.
Secundo, si se pot prossehir executive contra las
fiansas de //927v // concistorial y si los dèbits foren fets per ocasió de sos officis.
Tercio, si tant los tercers pocessors dels béns de
dits concistorials com y també las fiansas de
aquells tenen lo benefici de execució, lo qual
vot és assí cusit, signat de lletra D y del thenor
següent:
«Jesús, Maria, Joseph.
En lo fet consultat per los molt il·lustres senyors
deputats y oÿdors de comptes del General de
Catalunya als nobles regent la Real Cancellaria y
doctors del Real Consell, tenint expressa llicència del excel·lentíssim senyor marquès de Leganés, lloctinent y capità general de est Principat,
assessors y advocat fiscal infrascrits sobre la resolució dels dubtes següents:
Primo, si se pot prossehir executive contra los
tercers pocessors dels bénsa dels debitors o correos debendi in solidum de arrendaments del
General o altres debitors de contracte fet ab lo
fisch del General o si tenen antes de executir-se
los béns dels debitors principals.

Dijous, a X. En aquest die, obtinguda primer
hora per medi del síndich del General per las
sinch de la tarde, és anat sa senyoria concistorialment ab las insígnias, anant ab verguers ab
las massas altas, acompanyat dels officials de la
present casa, a visitar lo excel·lentíssim senyor
compte de Melgar, com és acostumat lo die
després que los excel·lentíssims senyors lloctinents generals han prestat son jurament en los
dits càrrechs en la Seu de la present ciutat, y,
arribats en sa presència, per orde del senyor deputat militar, trobant-se absent de la present
ciutat lo ecclesiàstich, li és estada donada la enorabona, offerint-se lo molt il·lustre concistori en
tot lo que fos del major servey de sa magestat,
benefici del Principat y agrado de sa excel·lència, de que ha fet molta estimació, y encontinent se és despedit sa senyoria de sa excel·lència,
tornant-se’n en la present casa ab la matexa forma y acompanyament que al anar.

Tercio, si tant los tercers pocessors del béns de
dits concistorials, com y també las fiansas de
aquells, tenen lo benefici deb // 934r // execució
y si bé incumbeix al procurador fiscal del General execució en los béns dels principals debitors
per a poder prossehir contra los tercers pocessors o fiansas dels concistorials.

a. a continuació els originals de dues protestes amb números 1
i 2 i números de foli 922-923 i 924-925, transcrites a l’Apèndix 5, pàgs. 1869-1870.

a. a continuació repetit, dels béns.
b. a continuació l’original d’un vot amb lletra D i números
de foli 928-931, transcrit en aquestes mateixes pàgines del dietari.
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Secundo, si se pot prossehir executive contra las
fiansas que foren de concistorials si los dèbits
foren fets per ocasió de sos officis, seguida la
condempnació de la visita y, axí mateix, si se pot
prossehir executive contra los tercers pocessors
dels béns de dits concistorials y fiansas per rahó
de dits dèbits y si és lo mateix en lo cas que las
fiansas estan obligadas in forma amplíssima,
constituhint-se debitors principals in solidum.

En quant al primer dubte, attès que lo fisch ex
sua perrogativa fiscali segons la més corrent
opinió dels doctors té la via executiva contra los
tercers pocessors dels béns obligats ex suo contractu peregrinus de jure fisci lib. 6, tit. 7, na 26,
Gratianus Desup. Forens, cap. 304, no 5, Alfaro,
De officio fiscal, glosa 16, no 31 ad 35; Carleval
de judiciis, lib. 1, tit. 3; Disput. 11, no. 6 Xammar Rerum judicatarum definit. 10 a no 31 infine Noguerol allegat. 33, no 69 y 70; Olea de
Cessi juri et act. Tit. 6, quest. 4, no 6 et 7; Gutierrez de Gabellis, lib. 7, quest. 64 per totam y en
propris termes del fisch de la Generalitat lo mateix Xammar De Privil. Civitatis Barcinone, §
10, no. 12 y en lo De officio judicum et advocatorum part. 2, quest. 6, no 97, a hont reffereix lo
vot que·s féu als 6 de juliol del any 1574 per lo
molt reverent canseller y dos magnífichs doctors de la Real Audiència y assessors de la present casa de la Deputació, afirmant lo mateix
Xammar ésser esta la observansa, ibi: «et die 6
julii 1574 per Cancellarium et duos ex
D.D.R.A. una cum assessoribus Generalis Catalonie declaratum fuit fiscum posse executive hagere contraheredes et tertios pocessoris bonorum,
debitorum fiscalium que declaratio legitur tipiis
mandata in margine cap. 8 Curiarum anni
1592 in lib. Capitulorum curie Generalis Catalonie et hoc jure utimur» y semblantment ho
afirma lo noble y egregi senador don Bonaventura de Tristany Boffill y Benach, tom. 1, decis.
11, no 51, y del mateix sentir és lo magnífich Antoni de Vilaplana, vuy de la Règia Cort en lo
tractat que laboriosament féu de Brachio militare // 934v // cap. 3, no 57, majorment en lo cas
que lo dèbit és líquit et constat de debito per probationem probatum trenctat. Lib. 3 volum. Primo, quest. 16, no. 3, versin. His igit. Oliba de jure
fisci, cap. 15, no 3, Berart de Visit., cap. 14, no.
10, Bolero et Caxal de duor debit fisc., tit. Primo
quest. 5, n. Pr. cum seqq. Y molts altres que
al·lega lo noble don Miquel de Calderó de la
Real Audiència, doctor nunquam satis laudatus
en sas decis. Criminalis, tom primer. Deci. 26, no
7, sens tenir obligació de execució los béns dels
debitors principals, la qual opinió se ha admès y
observat en la present casa de la Deputació,
prossehint executive contra los tercers pocessors de debitors excontractu no havent excutit
ante omnia los béns de dits debitors principals.
Per lo condecentir que lo fisch del General del
present principat de Catalunya té la via executiva contra los tercers pocessors dels béns dels debitors o correos debendi ex suo contractu quant
lo dèbit és líquit sens haver de execució los béns
dels debitors principals.
En quant al segon dubte, attès que las fiansas
dels magistrat, confiansas de indempnitat, la
985

obligació de las quals de sa naturalesa és condicional y subsidiària, so és, quanto nienus a debitore consequi potest L. prior tamen 4 in vulgari §
fin. Ff. De administ. Rer. ad civitatem pertinent
ibi pro magestrat fidejussor. Interrogatus pignora quoque specialiter dedit in cum casum pignora videntur data quo recte convenitur videlicet
post quam res ab eo servari non potuerit pro quo
intercessit fan al mateix intent y comproban lo
// 935r // sobredit la lley última in fine cod. Quo
quisque conven, lib. 10, L. quoniam Augerio tertio in fine cod. De conven fisc. Debit. Eodem libro
10, Bart. In d. l. prima code decurionibus lib. 10
et in L. primo cod. De conven. Fisc. Debit. Eodem
lib. 10 puteo de sindicatu verb. Fidejussor official.
Cap. 2, no.5 infine foleo 187; Cancer, var. 2, cap.
5, no 45 et 76, var. 3, cap. primo, no. 124; Bovadilla Polit. Libro 5, cap. primo, no 85, tom 2; Fontal. De pactis nubtial., tom 1, claus. 4, glos, 9
part. 5, no. 31 et 59; Andreas controver. 213, no
1, las quals fermansas en via de dret gosan y
deuhen gaudir del benefici de la execució sens
que semblants fermansas de indempnitat pugan
ésser convingudas nisi execucio principali àduch
en lo cas que se hagués renunciat a semblant benefici de execució; Valenzuela in lib. 1, cod. De
conven. Fisci debit. Lib. 10; Amaya in L. prima
cod. De deverionibus lib. 10 a n. 7 Mantica de
Tacitis et ambiguis conven lib. 16, tít. primo a no.
12 et tit. 12 per totum surdus concil. 4 n. Sin.
Tom. 1; Gutierrez de Jurament. Confir. Part. 1,
cap. 23, no. 23; Cirianus controver. 490, no 25
tomo 5; Gomez Var. Tom 2, cap. 13, no 5; Salgado in labir credit part. 1, cap. 23, no 83; Lahorca
allegat. Fiscal 124 post tractat. De judi in apologia ad decis. 79 Roviti no 9 Cancer. Var. 2 dicto
cap. 5, no 75; Noguerol allegat. 40 a no 41 cum se
qq. Nob. Et semperque egregius senator Michael
de Calderó decis. Criminal. Tom. 1. Decis. 4,
no 57.
Per lo tant són de sentir que lo fisch del General
// 935v // no té via executiva contra las fiansas
dels concistorials per dèbits de offici, ni tampoch pot prossehir executive contra los tercers
pocessors dels béns de dits concistorials y sas
fiansas per ocasió de dits dèbits.
Y encara que ho limitan alguns doctors en lo cas
que las fiansas se han obligat com a principals in
solidum ab lo debitor principal ab clàusulas amplíssimas, en lo qual cas dihuen que pot prossehir executive contra los debitors perquè llavors las fiansas no·s reputan com a fiansas sinó
com a debitors principals, Bovadilla dicto lib. 5,
Polit. Cap. 1 n. 85, tom 2 ibi. Però no lo seria si la
fiansa estuviesse hecha tan ampla y bastantamente que en particular lo comprehendiesse todo, Gutierrez de juram. Confirm. Parte 1 dicto cap. 23,
no 24 et 25; Avilez de judicio sindicat. Cap. 10,
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n; Garcia Mastril de Magistrat. Lib. 6, cap. 11, n
31; Mansaret sobre las decis. De Capijuo latro lib.
1, decis. 32, n 22 Altimarus ad Rovitum, cap.
87, n. 10 et seqqm. lo mateix noble y molt egregi
senador don Miquel de Calderó, Decis. Crimi.
Tomo 1 d. decis. 4, no 58. Enperò, attès que en la
present casa de la Deputació en las fiansas de
concistorials encara que se sien obligats ab clàusulas amplíssimas y ab obligació in solidum com
a reos principals, se ha observat no prossehir-se
contra de aquells executivament y per consegüent no obstant ditas obligacions in amplisima forma haver-las reputat fiansas de indempnitat, com axí fou declarat als 25 de maig 1673
a favor de dona Madrona de Taverner contra lo
procurador fiscal, als 14 de juliol 1673 a favor
de dona Mariangela y don Gabriel de Olzina y
de Vilanova contra lo dit procurador fiscal, als
15 de dit mes y any a favor dels nobles dona
Maria y don Francisco Sans y Joan Càrcer y
Massó contra lo dit procurador fiscal, y als 2 de
setembre de dit any 1673 a favor del canonge
Joseph Mayner contra lo mateix procurador fiscal y Joseph Múxiga, donzell, y als 10 de dit
mes y any ab altre provisió a favor del doctor
Miquel // 936r // Subias contra lo procurador
fiscal y axí mateix als 6 de juliol 1674 a favor de
don Joseph Galceran de Pinós contra lo dit procurador fiscal y semblantment als 28 de janer
1682 lo mateix a favor de Joseph de Navel, ciutedà honrrat de Barcelona contra lo mateix procurador fiscal y innumerables altres, a la qual
observansa sens dificultat alguna se ha y deu estar com aquella de per si fàssia dret cap. cum dilatus de consuetud. Sesso decis. 91, 25 et 160 Leon
decis. 10 tom 3, n. 31 Quezada de Pilo, tom. 1
Disert. Jurium 14 no. 46, 47 et 48; Valenz. Concil. 88, n. 24; Font. Decis. 303, n. 16 et decis. 457,
n 5 excelentisimus olim vicecancellarius Crespi
Observat. 1 a n. 114 cum sqqm. Observaciono 15,
n. 16 et observat. 82, n. 13 regius senator Ludovicus Ferrer in allegat. Fiscali pro regia jurisdictione n. 185, foleo 78 et 194, foleo 82 Rondonius
Colleat legal. 14, n. 139 et 140 y sie de sa naturalesa tant eficàs que se reputa per lley Valenz.
Const. 88, no. 24 seuleus const. Prima y molts altres doctors al·legats per lo noble don Bonaventura de Tristany Boffill y Benach, meritíssim de
la Real Audiència, doctor, tom 2, Decis. 31,
no. 62.
Per so, són de sentir que lo fisch del General no
pot prossehir executive contra las fiansas dels
concitorials obligats in forma amplíssima per
deutes del offici ni per consegüent contra tercers pocessors del béns de dits concistorials y
fiansas.
En quant al últim dubte, attès lo que se ha dit
que las fiansas del magistrat són fiansas de in986

dempnitat y axí bé condicionals y subsidiàrias,
deuhen gustar del benefici de la execució encara
que en aquell hajan renunciat perquè no·s poden dir debitors fins a tant sien executits los
béns dels principals debitors y seran debitors
purs feta la execució, en quant minus a debitoribus principalibus consequi // 936v // poterit conforme axí resta provat dels doctors sobre al·legats aserca de la resolució del segon dubte an als
quals se ajusta la formal declaració y decisió feta
per lo real senat en la causa en la Real Audiència
vertent a relació del noble don Narcís de Anglasell de dita Real Audiència y tercera sala doctor
per y entre Joseph Cabanyes, mercader, y Bonaventura Vila, notari públich de Barcelona, eran
fermansas entre altres de Pere Galvany, major
de dies, com a extret en lo offici de regent lo llibre primer del banch de la present ciutat y que
ditas fermansas, junt ab dit son principal et sine
illo se trobaven in solidum obligats, en què dit
Pere Galvany, major de dies, son principal bé y
llealment se aportaria en lo exercici de dit offici
juntament en refer y esmenar a la present ciutat
tots los danys que podria constar haver patit per
rahó de la administració del dit offici, renunciant expressament ditas fermansas al benefici
de la execució y a altre qualsevol dret a tot lo
que se obligaren ab escriptura de ters, renunciació de sos propris fors y obligació in solidum de
sas personas y béns com a deutes fiscals y reals y
ab jurament ab tot fonch declarat que com a
fermansas que eran de indempnitat y axí bé debitors condicionals y no purs devian gosar del
benefici de la execució, no obstant que d’ell haguessen renunciat ibi: «quia tamen constat dictos Cabanyes et Vila esse fidejussores dicti Petri
Galvany pro administracione sui officii et ideo fidejussores officialis sive magistratus tantum videri fidejuberi in eo quod debitor ex facultate principalis rei et sich esse fidejussores indempnitatis
ujus obligacionis substancia condicionalis est a
principio inco atque ideo actio ante condicionem
purificatam nata non est et fidejussor non potest
// 937r // convenire antea quam principalis conveniatur solempniter execuciantur etiam si sit renunciatum beneficiis fidejussorem qui hoc casu
execucio requiritur pro complemento conditionis
non vero exbeneficio fidejussoribus concesso et non
constat bona dicti Petri Galvany fuisse excussa»
del qual benefici de execució gosan semblantment los tercers pocessors dels béns dels magistrats y altres officis encara que sien adversas fiscum molebris 47 in primas de jur. Fisc. L. non
prius penult. Cod. Quando fiscus vel privat. Vincent Carós in tract. De excus. Bonor. Quest. 7
part. 2, no 5 et seqqm. Thesan quest forens lib. 1
quest. 16, no 3 Frentacin. Variar. Lib. 1, tit. De
jur. Fisc. Resolut. 7, no 14 Oliba de act. Part. 2,
lib. 1 cap. 18, no 26 et 27; Castillo Controvers.
Jur. Lib. 4, cap. 61, n. 78; Salgado in labirint

credit part 1, cap. 10, n 76; Petrus Barbosa in L.
Vi Constante 25 ff. Solut matrim. N 61 Gracianus dicep. Foreni lib. 2, cap. 304, n. 5; Merlin de
Pignor, lib. 5, tit. 2 quest. 69, n. 38, Peguera tom.
2 decis. 37 ac no. 37 Font. De pactis claus. 5 glos. 8
part 7, n. 68; Xammnar rer. judicat part. 1 difinit. 10, n. 29, 30 et 42.
Per tant y altrament, són de sentir que los tercers pocessors y fiansas dels béns de dits concistorials gosan del benefici de la execució, la qual
se deu fer ante omnia per lo fisc del General per
a poder-se prossehir contra ditas fiansas y tercers pocessors. En Barcelona, als 22 de mars
1688.
Don Miquel de Cortiada, regent. Don Joseph de
Balaguer. Don Narcís Anglasell. Don Miquel de
Calderó. Don Pedro de Amigant. Don Gerònim
Magarola. Don Bonaventura de Tristany Bofill y
Benach. Don Joseph Pastor y Móra».
937v

Dissapte, a XII. En aquest die, constituhit personalment en lo concistori de sa senyoria lo doctor en medicina Jaume Fontana, lo qual ha fet
relació, mitjensant jurament, de com la indisposició de don Miquel de Pallarès, ajudant de racional, de que té fetas altres relacions, ha continuat y continua de manera que li impedeix la
servitut de dit son offici.
En aquest mateix die, constituhit personalment
en lo concistori de sa senyoria lo doctor en medicina Jaume Solà, lo qual ha fet relació, mitjensant jurament, de com lo doctor en medicina
Jacinto Gibert, receptor dels fraus y fogatges de
la present ciutat y General de Catalunya, pateix
una ernia intestinal que li inpedeix, no sols lo
anar a cavall, sinó també lo caminar de pressa y
muntar escales per ser molt gran la ubertura que
ab leve treball li hix lo intestino, lo que li inpedeix la servitut de dit son offici.
En aquest mateix die Matheu Güell, notari causídich, ciutedà de Barcelona, com a procurador
de don Francisco Blanes Centella y Carrós,
compte de Centellas, com de sa procura consta
en poder de Pere Màrtir Llunell, notari públich
de Barcelona, en jornada de 2 del corrent mes
de juny 1688, de la qual ha feta ocular ostenció,
constituhit personalment en lo concistori de sa
senyoria, ha jurat en dit nom com, havent fetas
las degudas diligèncias en sercar los actes de la
original creació de aquell censal de preu y proprietat sinch-centas lliuras y penció quinse lliuras, dotse sous, que a 20 de juliol rebian sobre
dit General dona Elisabet Joana de Centellas,
víuda, y don Lluís de Centellas, mare y fill, sobre lo obtenint la capellania de Sant Joan Baptista y Sant Joan Evangelista en la iglésia de la
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vila de Granollers fundada, en què fou extret en
la extracció dels censals condonatsa // 939r // en
la extracció per sa senyoria feta a 11 de setembre de 1687, no ha pogut trobar dels actes.
Dilluns, a XIIII. En aquest die me ha ordenat sa
senyoria a mi, scrivà major del General, cusís y
continuàs en lo present dietari un decret despedit per cancellaria, contenint un real despaig de
sa magestat, que Déu guarde, datat en Buen
Retiro a 4 del corrent mes de juny, lo qual decret és signat de lletra B y del thenor següent:
«Lo compte de Melgar, lloctinent y capità general.
Nobles y amats de la real magestat los diputats y
oÿdors de comptes de la casa de la Deputació
del General de Catalunya en Barcelona residints, lo rey, nostre senyor, que Déu guarde, és
estat servit enviar-nos un real orde firmat de sa
real mà y despatxat en deguda forma de cancellaria del Supremo Consell de Aragó, que és del
thenor següent: «El rey. Egregio conde de Melgar, pariente, gentilhombre de mi cámara, mi
lugarteniente y capitán general. En despacho de
XVIII de junio del año passado mandé al marqués
de Leganés, vuestro antecessor en essos cargos, sacasse al doctor Luis (de) Valencia de las bolsas de
la casa de la Deputación en que se hallava insaculada y, haviendo mandado restituhir a ellas y
al exercicio de sus puestos a don Antonio y don
Daniel //939v // Sayol y a don Joseph Ciges por súplica de essos comunes y por la satisfación con que
me hallo de su obrar, teniéndola assí mismo del
proceder deste sujeto, he resuelto que sea restituhido a los proprios lugares en que se hallava en dichas bolsas, y assí os encargo y mando déis las órdenes que convengan para que se ejecute en esta
conformidad, desinsaculando a un mismo tiempo
las personas que entraron en los lugares que ocupava. Que esta es mi voluntad. Dado en Buen
Retiro a IIII de junio MDCLXXXVIII. Yo el rey. Vidit Calatayud, regens. Vidit don Joannes Baptista Pastor, regens. Vidit don Josephus Rull, regens.
Vidit comes et Torro, don Josephus de Haro et
Lara, secretarius». Y perquè los reals ordes de sa
magestat deuhen ser ab tot effecte cumplits y
executats, vos diem y manam que encontinent,
sens mora ni dilació alguna, poseu en execució
lo prechalendat real orde de sa magestat si y de
la manera que en ell està contengut y expressat
per ser esta sa real voluntat y nostra. Datat en
Barcelona, a XIIII de juny MDCLXXXVIII.
El conde de Melgar. Vidit Monserrat, cancellarius. Balthazar Oriol Marcer, junior.
a. a continuació l’original d’un carta amb lletra B i número
de foli 938, transcrita en aquestes mateixes pàgines del dietari.
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Registrata in curie locumtenentie XII, foleo
CCLIIII.

haver explicat lo sobredit de donar las ditas gràcias y despedir-se, aparegué a dit senyor don
Anton de Sayol, que devia en nom de tot lo
Principat y concistori offerir-se en vidas y azienda y en quant fos possible en tot allò que fos del
major servey de sa magestat, com eren // 941r //
obligats y desitjaven, y que sa magestat fou servit respòndrer que assí lo esperava de «tan finos
y leales vassallos».

Vuestra excelencia manda a los diputados y ohidores de qüentas de la casa de la Deputación del
General de Cataluña que pongan en execución la
real orden de su magestad arriba expressada».
940r

En aquest mateix die, constituhit personalment
en lo concistori de sa senyoria lo doctor en medicina Onofre Monsalvo, mitjensant jurament,
ha fet relació de com la indisposició de Joseph
Blanch, altre dels verguers del molt il·lustre
concistori de sa senyoria, de que té fetas ya altres relacions, ha continuat y continua de manera que li inpedeix la servitut de dit son offici.

Diumenge, a XX. En aquest die per medi dels
molt il·lustres senyors deputat y oÿdor ecclesiàstich ha enviat lo molt il·lustre concistori de sa
senyoria una embaxada a sa excel·lència del senyor virrey dient que, en consideració de haver
tingut intel·ligència lo concistori de alguns moviments y disturbis y havie en la ciutat de Manrresa y vila de Martorell, li havia aparegut ser
precís de sa obligació de posar-se als peus de sa
excel·lència a effecte de que se servís sa excel·lència ordenar tot lo que fos del major servey de sa magestat, utilitat y quietut pública,
que en tot estave prompte lo concistori de cohoperar com sa excel·lència fos servit disposar.
A que ha respost sa excel·lència que «estimava
mucho la atención del concistorio y que lo participaría a su magestad», de què han fet relació los
dits senyors deputat real y oÿdor ecclesiàstich en
lo dit concistori de sa senyoria.

En aquest mateix die, constituhit personalment
en lo concistori de sa senyoria lo doctor en medicina Joseph Bas, mitjensant jurament, ha fet
relació de com la indisposició del doctor Gismundo Bofill, ajudant tercer del scrivà major,
ha continuat y continua de manera que li inpedeix la servitut de dit son offici, de que té fetas
y(a) altres relacions.
En aquest mateix die, constituhit personalment
en lo concistori de sa senyoria lo doctor en medecina Joan Arnau, ha fet relació, mitjensant jurament, de com Joseph Cases, guarda del General del portal del Àngel de la present ciutat, està
indispost per causa de uns moviments epilepsis
y convulssius y de uns dolors universals per tots
los arts per lo que, y per altres accidents, està inpedit de poder exercir lo dit offici.
940v

Dissapte, a XVIIII. En aquest die és tornat en lo
concistori de sa senyoria lo molt il·lustre senyor
don Anton de Sayol, deputat ecclesiàstich, y ha
fet relació que, trobant-se en la cort de sa magestat, Déu lo guarde, després que sa magestat
hagué pres resolució, declarant ab son real decret datat en Buen Retiro als 11 del mes de
maig prop passat de que axí dit senyor don Anton de Sayol com los molt il·lustres senyors don
Joseph Ciges, oÿdor militar, y don Daniel Sayol, altre dels assessors ordinaris de la present
casa, havian de ser reintegrats cada hu en los
puestos que antes ocupavan, tornant en lo exercici de aquells, declarant sa magestat axí mateix
restar ab entera satisfació de sas personas y de
son obrar y que, trobant-se dits senyors don
Anton de Sayol, don Joseph Ciges y don Daniel
Sayol en la antecàmara de sa magestat a effecte
de donar las gràcias a sa magestat y despedir-se
lo secretari de càmara sens que prossehís diligència alguna, hisqué a la cortina y en alta veu
cridà: «entren los deputados de Catalunya». Y
encontinent entraren los sobredits senyors y, estant en la presència de sa magestat, després de

Dimars, a XXII. En aquest die, constituhits personalment en lo consistori de sa senyoria los reverents Matheu Beller y lo doctor Miquel Comes, // 941v // preveres, com a procuradors de la
insigne comunitat de preveres de la iglésia parroquial de Santa Maria del Mar de la present
ciutat, com de sa procura consta ab acte rebut
en poder de Rafel Albià, notari públich de Barcelona, als vint y vuyt de abril pròxim passat de
1688, de la qual han fet ocular ostenció, en dit
nom han jurat en mà y poder de sa senyoria
com, havent fetas las degudas diligèncias en sercar los actes de las originals creacions de hont
devalla una part de censal de preu cent corantavuyt lliuras, quinse sou(s) y penció cent coranta
vuyt sous y nou, que als 5 de janer rebia sobre
dit General de Catalunya, la qual part de censal
fonch extreta en sort en la extracció de censals
feta als 31 de juliol 1686, no han pogut trobar
los dits actes.
942r
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Dimechres, a XXX. En aquest die és baxat en la
casa del General de la present ciutat lo molt
il·lustre senyor oïdor militar y se és conferit en
lo aposento a hont fa la residència lo receptor
dels fraus del General a effecte de posar ab inventari los fraus trobaria, y no ha trobat ningun.

JULIOL MDCLXXXVIII.
942v

943 y
944v

en lo present dietari una súplica en son concistori presentada per part de la confraria del mercers, botiguers de telas de la present ciutat, la
qual és signada de lletra B y del thenor següent:

Divendres, a VIIII. En aquest die, constituhit
personalment en lo concistori de sa senyoria, lo
doctor Joseph Pomada à fet relació a sa senyoria, mitjensat jurament, com la indisposició de
Francisco Piquer, obtenint lo offici de scrivà del
magnífich defenedor del General, ha durat des
del primer del mes de abril fins a 11 de maig del
present y corrent any de 1688, tot inclusive.

«Molt il·lustre senyor.
La confraria dels mercers, botiguers de telas de
la present ciutat, diu y representa a vostra senyoria que moltas personas habitants en la present ciutat cometan continuament molts fraus
als drets de la Generalitat, tant entrant y venent
telas y altres mercaderias sens pagar lo dret de
General com treballant // 948v // y venent robas
de vestir sens pagar lo dret de Bolla, lo que no
sols redunda en considerable dany dels drets de
la Generalitat sinó també dels mercers, botiguers de telas, los quals, subjectant-se a la lley y
al que és de dret y justícia no venen en sas botigas sinó és las robas ben despachades en lo
modo que·s deu y, per ço, venen tan poca mercaderia que, a no provehir vostra senyoria de remey, privant lo abús se fa de vèndrer tanta roba
sense Bolla, los serà forsós lo tancar las botigas.
Per tant, com no sie just que la observansa de la
lley que fan los suplicants haje de redundar en
total prejudici y detriment de aquells, posant estas cosas en consideració de vostra senyoria,
húmilment suplican sie de son servey provehir
de remey per a què no·s cometian dits abusos de
vèndrer roba sens Bolla y fraudar los demés
drets de la Generalitat, que, a més ne redundarà
lo benefici públich, los suplicants ho rebran a
singular gràcia y favor, lo offici, etcètera.

Dimechres, a XXI. En aquest die me ha ordenat
sa senyoria a mi, scrivà major del General, cusís
y continuàs en lo present dietari una real carta
de sa magestat, Déu lo guarde, en resposta de la
carta dels 26 del mes de juny prop passat li envià
sa senyoria, datada en Madrid a nou de juliol
del present y corrent any, com en dita carta
apar, la qual és assí cusida, signada de lletra A y
del thenor següent:
«El rey.
Diputados. Haviendo visto vuestra carta de 26
del passado en que me dais qüenta de la conformidad con que deliberasteis admitir al conde de
Melgar al juramento de los cargos de mi lugarteniente y capitán general de esse Principado y condados, he querido deziros que este servicio á sido
muy conforme a la confiansa con que estoy del
amor y fineza que manifestáis en todas ocasiones,
por lo que os doy muchas gracias, assegurandoos
del dezeo con que siempre me hallo de favoreceros y
consolaros con mi real presencia en permitiéndolo
las justas causas y ocupaciones que oy lo dilatan.
Datado en Madrid, a IX de julio MDCLXXXVIII.

948r

Pi, assessor subrrogatus.

Yo el rey.

Altissimus, et cetera.

Don Joseph de Haro et Lara, secretario. Vidit Calatayud. Vidit marchio de Castellnovo. Vidit don
Josephus Rull, regens. Vidit don Joannes Baptista
Pastor, regens. Vidit Borgia, regens. Vidit comes
et Torro. Vidit marchio de Villalba»a.

Cellarèsa».
953r

Dissapte, a XXIIII. En aquest die, constituhit
personalment en lo concistori de sa senyoria lo
doctor en medecina Jaume Solà, ha fet relació,
mitjensant jurament, de com la indisposició de
Jacinto Alabau, altre de las guardas del General
de la present ciutat, de que té fetas altres relacions, ha continuat y continua de manera que li
inpedeix lo exercici y servitut de dit son offici.
En aquest mateix die me ha ordenat sa senyoria
a mi, scrivà major del General, cusís y continuàs
a. a continuació els originals d’un carta reial amb lletra A i
número de foli 945-946 i una súplica amb lletra B i número de
foli 947, transcrites en aquestes mateixes pàgines del dietari.
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Dissapte, a XXXI. En aquest die me ha ordenat sa
senyoria a mi, scrivà major del General, cusís en
lo present dietari un acte que·ls ha remès don
Benet de Pelegrí, agent del General, en la cort
de sa magestat, que fa fe com en jornada de 24
del corrent entregà, lo dit agent, una carta del
molt il·lustre concistori de sa senyoria en mà
pròpria de Romualdo Escapa y Gitart, scrita en
jornada de 17 del corrent, com en dit acte llargament apar, que és assí cusit, signat de lletra D.
En aquest mateix die me ha ordenat sa senyoria
a mi, scrivà major, cusís y continuàs un real decret de sa excel·lència, que conté dos reals dea. a continuació els originals d’un carta amb lletra D i número de foli 949-950, transcrita a l’Apèndix 5, pàg. 1871, i
un reial decret amb lletra E i número de foli 951-952, transcrit en aquestes mateixes pàgines del dietari.
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crets de sa magestat, que Déu guarde, lo qual
decret és signat de lletra E y del thenor següent:
«Lo comte de Melgar, lloctinent y capità general.
Nobles y amats de la real magestat los deputats
y oïdors de comptes de la casa de la Deputació
del General de Catalunya en Barcelona residints. // 953v // Lo rey, nostre senyor, que Déu
guarde, és estat servit enviar-nos un real orde
firmat de sa real mà y despachat en la deguda
forma de la real cancellaria del Supremo Consell
de Aragó, que és del thenor següent: «El rey.
Egregio conde de Melgar, pariente, gentilombre
de mi cámara, mi lugarteniente y capitán general. En real despacho de 11 de onse del passado,
dirigido al marqués de Leganés, vuestro antecesor
en essos cargos, se le havisó la resolución que fui
servido tomar de que don Antonio y don Daniel
Sayol y don Joseph Ciges, fuessen restituhidos al
exercicio de sus empleos de la Deputación de esse
Principado y le mandé que diesse las órdenes necessarias por cancilleria por su cumplimiento y,
porque he entendido que en el despatcho que se
formó para este effeto se ommitió el expressar la
circunstancia tocante a la satisfacción con que
me hallo del proseder de estos sugetos y se ha hechado menos esta particularidad, he querido deziros
que, respeto de haverla yo tenido presente para su
restitución, lo agáis saber assí a aquel concistorio
para que lo tenga entendido. Datado en Madrid,
a XXX de junio MDCLXXXVIII. Yo el rey. Vidit Calatayud, regens. Vidit don Joannes Baptista Pastor, regens. Vidit comes et Torro. Don Josephus de
Haro et Lara, secretarius». Per tant, en execució
de dit real orde, manam insertar lo real despaig
que sa magestat fou servit enviar al il·lustre marquès de Leganés, nostre antecessor en estos càrrechs, a 11 de maig prop passat, que és del thenor següent: «El rey. Ilustre marqués de Leganés,
primo, gentilhombre de mi cámara, mi lugarteniente y capitán general. Haviendo visto las representaciones que me han hecho los deputados de
la Generalidad de esse Principado, los conselleres
de essa ciudad de Barcelona y el braço militar en
cartas del primero deste, suplicándome fuesse //
954r // servido mandar bolver a don Antonio y
don Daniel Sayol y a don Joseph Ciges al exercicio
de los puestos de que fueron removidos de orden
mía en la Deputación, he venido en concedérselo y
assí os encargo y mando déys las órdenes necessarias por cancillería para que don Anton Sayol
buelva al exercicio de deputado ecclesiástico; don
Joseph Ciges al de oydor militar y don Daniel Sayol al de acessor, desinsaculando a un mismo
tiempo a los dos sujetos que insiculastes en dichas
bolsas de deputado ecclesiástico y de oydor militar
en lugar de don Antonio Sayol y don Joseph Ciges
quando estos fueron removidos, para que buelvan
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a entrar en el que cada uno tenía, cuya diligencia no será menester por lo que mira a las bolsas
de acessor y otros officios en que se hallare estavan
insiculados todos los tres, pues suponiéndose estaran aún los lugares vacantes, bastará que se note
que he mandado restituhirlos a ellos al concistorio
de los deputados. Encargo y mando executen luego los despachos que viereis para el efeto desta resolución y también hago este común y a los demás la
expressión que corresponde al zelo y amor que manifiestan en sus representaciones, como lo veréis
por las copias de sus cartas, cuyos originales las entregaréis sin dilación y, para que no la haya en
este materia, he mandado al presidente don Pedro
Antonio de Aragón diesse noticia aparte por escrito a los Sayoles y Ciges de la resolución que
buelvan al exercicio de sus empleos y que será de
mi servicio bayan sin dilación alguna a exercerlos, quedando yo con entera satisfación de sus personas y de son obrar; de todo lo qual he querido
prevenirhos para que os halléis enterado y dispongáis // 954v // el cumplimiento deste mi real orden. Datado en Buen Retiro, a XI de mayo de
MDCLXXXVIII. Yo el rey. Vidit Calatayud. Vidit
don Joannes Baptista Pastor, regens. Vidit comes
et Torro. Don Josephus de Haro et Lara, secretarius». Y perque és molt just que los reals ordes
de sa magestat sian ab tot effecte cumplets y
exequutats, per ço, havem resolt cerciorar-nos
ab lo present de la real intensió de sa magestat,
manan-vos que ab tota puntualitat poseu lo
present despatx en son degut lloch y ó noteu a
la part a hont convinga perquè se’n tinga la deguda notícia y axí proceheix de la real voluntat
de sa magestat y nostra. Datat en Barcelona, a
XXVIII del juliol de MDCLXXXVIII.
El conde de Melgar.
Vidit Montserrat, cancellarius. Balthesar de
Oriol et Marcer.
Registrata in curie locumtenentie XII, foleo
CCLXVIII.
Vuestra excelencia manda a los deputados y oydores de cuentas de la casa de la Deputación del General de Cataluña que pongan en execución lo
expressado en este despacho».
En aquest mateix dia lo molt il·lustre senyor oÿdor militar ab assistencia del magnífich racional
y a mi, escrivà major, se ha fet regoneixensa dels
fraus se trobavan en la casa del General, en lo
aposento a hont fa sa residència lo receptor dels
fraus, y se han trobat los fraus següents:
Primo, dos canas cadis de color, apprès en casa
del doctor Joseph Oliver de la present ciutat.

Ítem, setze cafissosa // 956r // de sal vinguda de
Alfals, appresos de la senyora Àgrada Trulles,
víuda de Joan Trullés, per los officials del General.
En aquest mateix die me ha ordenat sa senyoria
a mi, escrivà major del General de Catalunya,
cusís y continuàs en lo present dietari una real
carta de sa magestat, que Déu guarde, que ordena que sian pagats los salaris, adeales y demés
emoluments als molt il·lustres don Anton Sayol, deputat ecclesiàstich; don Joseph Ciges,
oÿdor militar, y a don Daniel Sayol, altre dels
magnífichs acessors ordinaris del General y present casa de la Deputació, de tot lo temps que
són estats privats de sos puestos fins al onze de
maig pròxim passat en què és estat servit sa magestat manar-los restituhir en lo exercici de sos
empleos, y un decret de sa excel·lència contenint un real despatx de sa magestat tocant a la
matèria, com més llargament en dits dos papers
apar, los quals són assí cusits, signats de número
1 y 2 y del thenor següent:
«El rey.
Venerables, nobles y amados nuestros. Haviendo
resuelto que se paguen en este Deputación a don
Antonio de Sayol y a don Daniel, su hermano, y
también a don Joseph, los salarios, adeales y otros
emolumentos que debieran haver devengado en el
tiempo de su privación hasta el día onze de mayo
próximo passado en que fui servido mandarles
restituhir al exercicio de sus empleos, he querido
participaroslo para que lo tengáis entendido y encargar mandaros, como lo hago, que en // 956v //
conformidad deste mi real orden y de las que os
dará el conde Melgar, mi lugartiniente y capitán
general en esse Principado, sobre este materia dispongáis su execución que será de mi real agrado.
Datado en Madrid, als XVI de julio MDCLXXXVIII.
Yo el rey.
Don Joseph de Haro et Lara, secretarius. Vidit
don Joannes Baptista Pastor, regens. Vidit don
Josephus Rull, regens».
«Lo compte de Malgar, llochtinent y capità general.
Nobles y amats de la real magestat los deputats
y oïdors de comptes de la casa de la Deputació
del General de Catalunya en Barcelona residints
lo rey nostre senyor, que Déu guarde, és estat
a. a continuació l’original d’un carta reial amb número 1 i
sense número de foli, transcrita en aquestes mateixes pàgines
del dietari.
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servit enviar-nos un real orde firmat de sa real
mà y despatxat en deguda forma de la real cancellaria del Supremo Concell de Aragó, sa data
en Madrid als XVI de juliol del corrent any mil
sis-cents vuytanta-y-vuyt, que és del thenor següent: «El rey. Egregio conde de Malgar, pariente, gentilhombre de mi cámera, mi lugarteniente
y capitán general. Haviendo entendido que don
Antonio de Sayol y don Joseph Ciges y don Daniel
Sayol han entrado en lo exercicio de los empleos
que tenían en la casa de la Deputación desse
Principado en execución de la real orden que fui
servido dar a onze de mayo próximo passado al
marqués de Laganés, sirviendo essos cargos, para
quea // 959r // fuessen restituhidos en ellos, he resuelto se les paguen los salarios y otros emolumentos que devieren haver devengado en el tiempo que
estuvieren privados de sus empleos y os encargo y
mando déis las órdenes necessarias para su cumplimiento, que assí proceda de mi real voluntad.
Dado en Madrid, a XVI de julio MDCLXXXVIII. Yo
el rey. Vidit don Joannes Baptista Pastor, regens.
Vidit don Josephus Rull, regens. Don Josephus de
Haro et Lara, secretarius». Y perquè és molt just
que los reals ordes de sa magestat sien ab tot effecte cumplerts y executats, vos diem y manam
que, effectivament, pagueu als dits don Antoni
y don Daniel Sayol y don Joseph Ciges tots los
salaris y emoluments que haurian hagut de cobrar en lo temps que estigueren privats de sos
empleos si no fossen estats privats, per ser esta la
real voluntat de sa magestat y nostre. Datat en
Barcelona als XXVIII de juliol MDCLXXXVIII.
El compte de Melgar.
Vidit Montserrat, cancellarius. Balthezar de
Oriol et Marcer.
Registrata in curia locumtenentie, XII, foleo
CCLXX
Vuestra excelencia manda a los deputados y oydores del General de Cataluña pongan en execución la orden de su magestad y de vuestra excelencia en este despatxo expressadas».
En aquest mateix die és baxat en la casa del General de la present ciutat lo molt il·lustre senyor
oÿdor real y se és conferit en lo aposiento a hont
fa sa residència lo receptor dels fraus, a effecte
de continuar los fraus apressos en lo present
mes de juliol, y són estats trobats los fraus continuats en lo paper que és assí cusit, signat de lletra A.
a. a continuació els originals d’un carta amb número 2 i número de foli 957 i una relació de fraus amb lletra A i número
de foli 958, transcrits en aquestes mateixes pàgines del dietari i
a l’Apèndix 5, pàg. 1872, respectivament.
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AGOST MDCLXXXVIII.

tot lo que pogués per ser [...] de la Generalitat,
benefici y concervació de sos drets.

Diumenge, al primer de agost MDCLXXXVIII. En
aquest dia, obtinguda primer hora per medi del
síndich del General, són anats ab embaxada, de
part del molt il·lustre concistori de sa senyoria,
al excel·lentíssim senyor llochtinent y capità general de sa magestat, Déu lo guarde, en lo present Principat, los senyors don Joseph de Cartellà Çabastida Eril y de Cardona, baró del Albi,
y lo doctor en medicina Honofre Monsalvo,
ciutedà honrrat de Barcelona, representant a sa
excel·lència lo desconsuelo ab que se trobava lo
dit molt il·lustre concistori respecte de trobar-se
los drets de la Generalitat tant deteriorats com
la confraria dels marcers, botiguers de telas de la
present ciutat, ab sa representació nos havian fet
enténdrer, dient no despedian robas de vestir ni
altres mercaderias per ocasió de fabricar-se de
aquellas, clar distinament en diffarents casas, axí
de ecclesiàstichs, officials de guerra y altres personas particulars, de tal manera que dit molt
il·lustre concistori se veya precissat en fer-ne demostració, regoneixent las ditas casas de ecclesiàstichs, officials de guerra y altres personas
particulars a hont se tingués suspita se amagassen fraus y se fabricassen las ditas robas y mercaderias amagadament ab la esperansa que sa excel·lència empararia la dita demostració per
cedir en benefici de las dos magestats, divina y
humana, la cobransa de dits drets, puis faltant la
dita cobransa no poria continuar-se la solució y
paga dels censals a sos // 9960r // acreadors y per
concegüent se faltaria als sufragis en las celebracions de missas y aniversaris al socorro de hospital y altres y no poria tenir la Generalitat reserva
alguna per acudir al servey de sa magestat quant
se offerís, lo que posavan en la notícia de sa excel·lència, suplicant-li ab tot rendiment fos servit sa excel·lència favorir al molt il·lustre concistori en esta resolució, que lo concistori ho
rebria a particular mercè. A que respongué sa
excel·lència que assistiria ab particular gust al
molt il·lustre concistori en eixa resolució y qualsevol altre cosa que se offerís en benefici de la
Generalitat, segons la relació que dits senyors
embaxadors han feta al concistori de sa senyoria.
Dimecres, a IIII. En aquest dia, obtinguda primer hora per medi del síndich del General, són
anats ab embaxada de // 960v // part del molt
il·lustre concistori de sa senyoria al molt il·lustre
y reverendíssim senyor bisbe de Barcelona, los
senyors Joseph de Sauleda, cavaller, y Joseph
Catà y Bertran, ciutedà honrrat de Barcelona, y
han fet la mateixa representació a dit senyor bisbe qual fonch feta a sa excel·lència ab altre embaxada en jornada del primer del corrent. A que
respongué sa senyoria que per sa part obraria
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Poch aprés anaren a fer los dits senyors embaxadors la mateixa representació, de part del molt
il·lustre concistori, al molt il·lustre Capítol de la
Seu de la present ciutat y, parlant lo senyor president de dit Capítol, féu la mateixa resposta
que dit molt il·lustre y reverendíssim senyor bisbe y que tornaria resposta a la embaxada, de totas las quals cosas han fet relació los dits senyors
embaxadors a sa senyoria en son concistori.
Dissapte, a VII. En aquest dia me ha ordenat sa
senyoria a mi, escrivàa // 962r // major del General, cusís y continuàs en lo present dietari un vot
de un dels magnífichs acessors y noble advocat
fiscal ordinaris del General y present casa de la
Deputació sobre la satisfació y paga dels salaris,
adeales y demés emoluments se havian de pagar
als molt il·lustres senyors don Anton de Sayol,
deputat ecclesiàstich, don Joseph Ciges, oÿdor
militar, y don Gabriel Sayol, altre dels magnífichs acessors de la present casa, de tot lo temps
són estats remoguts del exercici de sos respectives, lo qual vot és signat de número 3 y del thenor següent:
«En lo fet consultat per los molt il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes del General
del present principat de Catalunya als magnífichs acessors y noble advocat fiscal infrascrits,
lo altre de dits acessors legíttimament impedit
sobre si se deuhen satisfer y pagar als nobles
don Anton de Sayol, deputat ecclesiàstich; don
Joseph Ciges, oÿdor militar, y don Daniel de
Sayol, acessor, los salaris, adeales y demés emoluments corresponents a dits officis discorreguts
des del dia primer de juliol del any prop passat
de mil sis-cents vuytanta-set en què foren privats y remoguts de aquells y dels onze de maig
del corrent any mil sis-cents vuytanta-y-vuyt
que sa magestat, Déu lo guarde, fou servit restituhir-los; vist lo real decret de dita privació, //
962v // en forma de cancellaria despedit; vist lo
real decret de dita restitució; vista la real carta
de sa magestat y decret de 16 de juliol prop passat, lo qual real decret, en forma de cancellaria
despedit, se és entregat al molt il·lustre concistori, manant sa magestat que als sobredits don
Anton de Sayol, don Joseph Ciges y don Daniel
de Sayol, los sian donats y pagats tots los salaris,
adeales y demés emoluments que haurian percibit durant lo temps de dita privació; vistos diffarents capítols de Cort concernents a la present
matèria y finalment vist tot quant se havia de
vèurer.
a. a continuació l’original d’un vot amb número 3 i número
de foli 961, transcrit en aquestes mateixes pàgines del dietari.

Attès que sa magestat en dit real decret de onze
de maig prop passat se serví declarar son real
ànimo en orde a la satisfacció ab que se trobava
del obrar de dits don Anton de Sayol, Joseph
Ciges y don Daniel de Sayol en tant que ab altre
real decret de trenta de juny, que és in corpore
del real decret que en forma de cancellaria se ha
entregat al molt il·lustre concistori, despedit en
Barcelona a vint-y-vuyt de juliol prop passat, fa
major expressió de trobar-se ben servit dels sobredits y per eixa rahó, y altres en dit real decret
de onze de maig contengudas y son real ànimo
movents, se serví manar-los restituhir a dits
puestos y officis y encara que en virtut de dita
restitució per si sóla podian los sobredits senyors deputat, oÿdor y acessor pretèndrer dits
salaris // 963 a 967r // y emoluments, se ha servit
sa magestat precisar-ho ab dita real carta y decret, manant que se’ls pague íntegrament des
del dia de dita privació.

Dimechres, a XI. En aquest die, constituhits
personalment en lo concistori de sa senyoria los
magnífichs doctors Rafel Llampillas, Joseph Pujades, Joseph Güell, Melchior Prous y Domingo Aguirre, als quals, essent-los estat consultat
per sa senyoria lo que devia lo molt il·lustre
concistori obrar aserca la remuneració de treballs ab los officials de la present, per ocasió de
las //968r // extraccions de censals en virtut de la
concòrdia, han fet relació los dits magnífichs
doctors que sa senyoria devia observar lo capítol
20, Corts 1553, y la exortació de la visita pròxim passada, recomanant la observansa de dit
capítol.
Dissapte, a XIIII. En aquest die ha faltat en lo
concistori de sa senyoria lo senyor deputat ecclesiàstich per causa de sa indisposició.
968v

Attès que lo precibir dits salaris y emoluments e
circunstància y calitat de dita restitució y lo
principal és la restitució, axí que sa magestat,
havent manat restituhir-los, pot manar que sian
restituhits ab dita calitat y circunstància y no y
pot haver major rahó en los accidents que en la
substància de la restitució y reintegració en res
no obstant ningun capítol de Cort.
Per tant, som de sentir que ha y deu vostra senyoria pagar y satisfer a dit don Anton de Sayol,
deputat ecclesiàstich; don Joseph Ciges y don
Daniel de Sayol, oÿdor militar y acessor respective, dits salaris, adeales y emoluments en la forma que sa magestat mana en ditas sa real carta y
decret de setze de juliol y axí ho affirma en Barcelona en la present casa de la Deputació, a VII
de agost MDCLXXXVIII.
Lo doctor Isidoro Pi, acessor subrrogatus.
Don Pedro de Potau, advocat fiscal del General
de Catalunya».
Diumenge, a VIII. En aquest die, havent obtinguda primer hora per medi del síndich del General, són anats ab embaxada per part del molt
il·lustre concistori de sa senyoria // 963 a 967v //
al molt il·lustre bras militar, los senyors don Joseph de Cartellà Çabastida Eril y de Cardon(a)
y lo doctor Onofre Monsalvo, y han fet la matexa representació e dit molt il·lustre bras, qual feren a sa excel·lència en jornada del primer del
corrent. A que respongué dit molt il·lustre bras
militar, parlant lo molt il·lustre protector, fent
molta estimació de dita representació y que se
tornaria resposta a ella, de què han fet relació en
lo concistori de sa senyoria los dits senyors embaxadors.
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Dimechres, a XVIII. En aquest die, constituhit
personalment en lo concistori de sa senyoria lo
reverent Anton Pujol, prevere, com a procurador dels administradors de la capella y col·legi
de Sant Sever de la Seu de la present ciutat, de la
qual procura apar en altres juraments per ell
prestats per dit effecte, en dit nom ha jurat com,
havent fetas las degudas diligèncias en sercar los
actes de las originals creasions de tres censals de
preu, lo un mil lliures, que tots anys als 31 de
juliol rebian dits administradors sobre dit General; altre de preu y proprietat cent y dos lliures,
divuyt sous y onse y penció 100 sous, que tots
anys al primer de janer rebian sobre dit General;
altre de preu y propietat tres-centas setantasinch lliures y penció 300 sous, que tots anys als
17 de juliol rebian sobre dit General, no ha pogut trobar aquells.
En aquest mateix die, constituhit personalment
en lo concistori de sa senyoria lo dit Vicens Gavarró, notari públich de Barcelona, procurador
substituhit de Miquel Martí, apotecari de la vila
o castell de Palafurgell, bisbat de Gerona, procurador constituhit dels administradors de la
causa pia instituhida y fundada per lo il·lustre y
reverent senyor Demià Andreu, canonge de la
Seu de Gerona, com de ditas constitució y substitució respective consta, és a saber, de la substitució en la qual de dita constitució plenament
se fa mensió consta en poder de Francisco Cotxet y Soler Ferran, notari públich de Barcelona,
en jornada de nou de juny prop passat y de la
constitució en la qual dels noms y cognomsa //
973r // de dits administradors se fa menció,
consta en poder de Francisco Vergonyós, notari
públich y regint la escrivania y notaria de dita
a. a continuació els original de dues lletres certificatòries amb
lletres B i A i números de foli 970 i 972, transcrites a l’Apèndix
5, pàgs. 1872-1873.
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vila o castell de Palafurgell y termes de aquell en
jornada de trenta-hu de maig prop passat, com
dits respective notaris en sas lletras certificatòrias ne fan fe, las quals són assí cusidas, signadas
de lletras A et B en dit nom ha jurat en la forma
acostumada com, havent fetas las degudas diligèncias en sercar los actes de la original creació
de aquell censal de preu y proprietats sinch-centas sinquanta-duas lliuras, quatre sous y penció
sinch-cents y dos sous, que tots anys rebia dits
administradors sobre lo General a 11 de desembre, no ha pogut trobar dits actes.

bras militar acistirie gustós a tot lo que fos de la
major conveniència y benefici del General, com
tenien obligació. A que ha respost lo molt il·lustre concistori de sa senyoria, parlant lo senyor
deputat ecclesiàstich, fent molta estimació de la
atenció de dit molt il·lustre bras militar.
En aquest mateix die ha tornat en lo concistori
de sa senyoria lo molt il·lustre senyor deputat
ecclesiàstich.
974v

En aquest mateix die, constituhit personalment
en lo concistori de sa senyoria lo reverent pare
fra Joseph Alterachs, religiós sacerdot conventual del monestir y convent de Santa Catherina
màrtir de la present ciutat del orde de Sant Domingo, com a procurador del reverent pare
prior y demés religiosos de dit convent, com
apar de sa procura en poder de Joseph Güell,
notari públich de Barcelona, al primer de desembre 1684, de la qual ha fet occular ostenció,
en dit nom ha jurat en la forma acostumada
com, havent fet las degudas diligèncias en sercar
los actes de la original creació de hont devalla
aquella part de censal de preu y proprietat mil
lliuras y penció vuyt-cents sous, que tots anys al
primer de abril rebia dit convent sobre dit General, lo qual no ha pogut trobar aquells.
En aquest mateix die me ha ordenat sa senyoria
a mi, scrivà major del General, continuàs en lo
present dietari com, en jornada de catorse de
agost, constituhits personalment en lo concistori de sa [senyoria] // 973v // los magnífichs
doctors Rafel Llampillas, Joseph Pujades, Joseph Güell, Melchior Prous y Domingo Aguirre, havien fet relació de com havien vist los dos
vots per orde de sa senyoria en virtut de deliberació de vint-y-sis de maig prop passat que eran
estats fets en la causa de mossèn Francesch Ros,
cavaller, y altres [...] lo doctor Joan Quadras,
obtenint lo offici de procurador fiscal del General, de que se troba privat sobre la competència
de jurisdicció, y que havien dit son sentir aserca
de la qual de dits dos vots porie sa senyoria inclinar-se.
En aquest mateix die són vinguts ab embaxada,
de part del molt il·lustre bras militar, los senyors
don Bernat de Aymerich y Cruÿlles y Joseph
Terré, baró de Canyellas, resposta de la embaxada feta de part de sa senyoria a dit molt il·lustre bras militar en jornada de vuyt del corrent,
dient que dit molt il·lustre bras militar estave ab
viu sentiment de que los drets de la Generalitat
se trobassen tant deteriorats, com se havia participat ab la embaxada de part del molt il·lustre
concistori de sa senyoria, y que dit molt il·lustre
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Dilluns, a XXX. En aquest die ha fet relació en lo
concistori de sa senyoria lo doctor Joseph Orlau, servint lo offici de síndich del General de
Catalunya, com, essent-se conferit per orde de
sa senyoria ab lo molt reverent canseller a effecte de instar la declaració de la contrafacció general del tribunal de la Capitania General, ha fet
de resposta que lo procés era molt gran y que
tenia de menester molt temps per mirar-lo y
que procuraria en despatchar la dita declaració.
Dimars, a XXXI. En aquest die lo molt il·lustre
senyor oÿdor real ab acistencia de mi, scrivà major del General, y del magnífich racional del General y present casa de la Deputació, se és conferit en la casa del General de la present y en lo
aposento a hont fa y té sa residència lo receptor
dels fraus del General y present ciutat y col·lecta
per regonèixer los fraus appres(sos) en lo present mes de agost, y són estats trobats lo següents:
Primo, sis arrobas de clavassó, tres canons de ferro llarchs de escopeta y sis canons de ferro per a
pistolas de fundas, après tot de Monserrat Tarinya, traginer de Ripoll, en jornada de sinch del
corrent.
Ítem, quatre quintars de ferro en barra, apprès
de Bernat Aymar del lloch de Bas, lo dit dia de
sinch del corrent.
Ítem, a sinch de dit, setze cafissos sal dels Alfats,
grossa, sens mòldrer, apressos del patró Joseph
Sagarra de la vila dea // 983r // Ciges.
Ítem, quatre bous y set vacas appresos a Thomàs Ferrer en jornada de vint-y-sinch de dit.
Los sobredits partits són per frau del General.
Ítem, dós canas, quatre palms de bambosí
blanch appresas de casa Joan Ferrer, sastre, als
vint-y-hu del present mes de agost.

a. a continuació els original de dues requestes amb lletres B i
A i números de foli 975-976 i 979-980, transcrites a l’Apèndix
5, pàgs. 1873-1875.

Ítem, dit dia una cana, sis palms satí de mostras
apprès de casa Pere Botí, sastre.
Ítem, als vint-y-sinch de dit, tres canas tafatà de
quatre palms negra, vuyt dotzenas de botons de
pedras bordas, dos parells mitjas de seda, un encarnat y altre blau, los quals són de dona, apprès
tot de March Antoni.
En aquest mateix dia, estant lo procurador fiscal
del General, és estada presentada una requesta
al doctor Salvador Móra y Bosser y a la senyora
Theresa Miralles y Çafont, víuda, lo acte de la
presentata de la qual és assí cusit, signat de lletra
A.
En aquest mateix dia, instant lo procurador fiscal del General, és estada presentada una requesta a la senyora Mariangela Orlau y Pastor,
lo acte de la presentata de la qual és assí cusit,
signat de lletra B.

[SETEMBRE MDCLXXXVIII].
Dimecres, al primer de setembre de
VIII.

MDCLXXX-

Dijous, a II. En aquest dia, constituhit personalment en lo concistori // 983v // de sa senyoria lo
reverent Ramon Cardona, prevere, com a procurador de la reverent priora y convent de
Montission de la present ciutat, com de sa procura consta ab acte rebut en poder de Joseph
Güell, notari públich de Barcelona, als set de juliol del any passat 1687, la qual és cosida en lo
dietari corrent en jornada de quinze de dit mes
de juliol 1687, en dit nom ha jurat en mà y poder de sa senyoria com, havent fet las degudas
diligèncias en cercar los actes de hont devalla
aquella part de censal, preu 300 lliures y penció
tres-cents sous que a tretze de mars dita priora y
convent rebia sobre dit General, la qual part de
censal fonch extret en la extracció de censals
feta als onze de setembre 1687, no ha pogut
trobar los dits actes.
En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo concistori de sa senyoria lo doctor en medicina Onofre Monsalvo, ha fet relació, mitjensant jurament, de com la indisposició de Joseph
Blanch, altre dels verguers del concistori de sa
senyoria, de que té fetas altres relacions, ha durat y dura fins los dia present per rahó de la qual
no pot acudir al exercici de dit son offici.
Divendres, a III. En aquesti dia, constituhit personalment en lo concistori de sa senyoria lo
doctor en medicina Joseph Pomada, mitjensant
jurament, ha fet relació de com la indisposició
de Joan de Argila, escrivà major del General de
995

Catalunya, de que té fetas altres relacions, ha
continuat y continua de manera que li impedeix
la servitut de dit son offici.
Dissapte, a IIII. En aquest dia me ha ordenat sa
senyoria a mi, escrivàa // 988 a 990r // major del
General, cusís en lo present dietari tres relacions
del magnífich racional del General y present
casa de la Deputació; la una acerca la averiguació de aquell censal de penció dos-cents sexanta-vuyt sous, sis diners y malla, pagadoras a nou
de juliol, que sortejà lo obtenint la capellania o
personat en la capella de Sant Sadurní de Vich
en lo altar de Santa Maria de la Pietat, sots invocació de las sinch plagas de Jesuchrist, en la extracció de censals feta als onse de setembre
1687; la altre acerca de aquells dos censals, lo
un de penció cent sous, pagador als 31 de juliol,
y lo altre de penció tres-cents sous, pagador als
vint-y-vuyt de dit mes de setembre, que sortejà
lo administrador dels pobres vergonyants de la
iglésia parroquial de Santa Maria del Mar de la
present ciutat, en la dita extracció de 11 de setembre 1687, y la altra cerca de aquell censal de
penció tres-cents divuyt sous y tres diners, pagador als diset de agost, que sortejà don Anton de
Peguera y Guilla, en la dita extracció de 11 de
setembre 1687, las quals relacions són signadas
de números 1, 2 et 3.
Dilluns, a VI. En aquest die, constituhit personalment en lo concistori de sa senyoria lo doctor en medicina Augustí Fatjó, mitjensant jurament, ha fet relació de com la indisposició de
Joseph Quintana, // 988 a 990v // exactor del General, que té fetas altres relacions, ha continuat
y continua de manera que li inpedeix la servitut
de dit son offici.
En aquest mateix die, constituhit personalment
en lo concistori de sa senyoria lo doctor en medicina Joseph Campllonch, mitjensant jurament, ha fet relació com la indisposició de Joseph Ferrer, notari real col·legiat, servint lo
offici de scrivent ordinari de la scrivania major
del General, ha continuat y continua vuy en die,
en la conformitat que té fetas altres relacions, de
manera que li inpedeix la servitut de dit son offici.
En aquest mateix die me ha ordenat sa senyoria
a mi, scrivà major del General, cusís y continuàs
en lo present dietari dos vots; lo un dels magnífichs assessors ordinaris del General y doctors
consulents aplicats y lo altre del magnífich doctor Joseph Costa, assessor assumpt, aserca si lo
a. a continuació els original de tres relacions amb números 1,
2 i 3 i números de foli 984, 985 i 986-987, transcrites a
l’Apèndix 5, pàgs. 1875-1876.
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procurador fiscal del General té interés en los
prossehiments fets en la Real Audiència a instància de Joseph Pallejà y Francisco Ros y altres
contra los doctor Joan Quadres en la causa vertent a relació del magnífich Miquel Joan de Tavarner y Rubí de dita Real Audiència, notari Joseph Arbós, subhastant y lliurant en lo públich
encant lo offici de procurador fiscal del General
propri de dit Joan Quadres, los quals papers són
signats de números 2 et 3 y del thenor següent:
«Jesús, Maria Joseph.
En lo fet consultat per los molt il·lustres senyors
deputats y oÿdors de comptes del General de
Catalunya als magnífichs acessors y consulents
aplicats sobre si lo procurador fiscal del General
té interés en los procehiments que se han fet en
la Real Audiència a instància de Joseph Pallejà,
Francisco Ros y altres contra lo doctor Joan
Quadras, la causa vertent a relació del magnífich
Miquela //998r // Joan de Taverner y Rubí, doctor de dita Real Audiència, notari; Joseph Arbós, subhastant y lliurant en lo públich encant
lo offici de procurador fiscal del General, propri
de dit Quadres, fent y firmant lo verguer de la
Real Audiència com a mer exequutor venda de
dit offici a favor de Antoni Oriol, notari real, en
execució de una real provisió de reclam feta als
5 de setembre 1684, pretenent lo procurador
fiscal del General fundar son interés:
Primo, en los capítols de Cort 24 del any 1512,
capítol 2, 6 y 7, any 1533; capítol 89 del nou
redrés, Corts 1599, que donan al molt il·lustre
concistori la provisió dels officis vendibles,
que·s diuhen antichs o de justícia, dels quals és
lo de dit Quadras, dient que lo subhastar, lliurar
y vèndrer és provisió del dit offici segons una
declaració de dubte de 20 de setembre 1603,
canonizada ab vot de 19 de nohembre del dit
any fet per lo molt reverent canseller magnífich
regent la Real Cancellaria y deu doctors de la
Real Audiència, havent precehit altre vot de 16
de setembre del mateix any dels magnífichs assessors, advocat fiscal del General y vuyt consulents aplicats, que·s llitg en lo llibre de Deliberacions, trienni 1602, Foleo 219.
Secundo, en diversos privilegis, cartas y decrets
reals que han comunicat y donat plena jurisdicció al molt il·lustre concistori en totas las cosas,
fets y negocis de la Generalitat y en los emergents incidents y dependents privative ad omnes
alios, abdicant-se-la totalment sa magestat, que
Déu guarde.
a. a continuació els original de dos vots amb números dos i tres
i amb números de foli 991-996 i 997-997/10, transcrits en
aquestes mateixes pàgines del dietari.
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Tertio, per haver dit doctor Quadras introduhit
causa devant lo dit molt il·lustre concistori, citant en ella al procurador fiscal del General y a
dit Ros y altres acreadors sobre la solució y crèdits que se demanen en la del reclam de la Real
Audiència; vista la deliberació del molt il·lustre
concistori de 18 de setembre del any 1687, comentent lo dit fet als magnífichs acessors y
doctors infraescrits per a què digan son sentir y
aconcellan al molt il·lustre concistori lo fahedor; vist lo dit procés de dita causa de reclam;
vista la dita declaració de dubte de 20 de setembre y los vots que respective precehiren y
se subseguiren; vistos los dits // 998v // capítols
de que tractan de la provisió de officis; vistos
los dits reals privilegis y decrets o cartas reals;
vist lo tresllat de la causa de dit doctor Quadras, comensant devant lo molt il·lustre concistori; vist lo real despatx de 11 de juliol de
1653 sobre la provisió dels officis del General y
nova forma que sa magestat donà en virtut de
la real reserva; vist tot lo demés que se havia de
véurer.
Attès que los procehiments fets en la Real Audiència són una causa de reclam, provehit a
instància de Joseph Pallejà als sinch de setembre
1684 contra la persona y béns del dit doctor
Joan Quadres y béns de Maria Quadras, sa muller, per la quantitat de vuyt-centas sexanta-sis
lliuras, divuyt y sis, que dit Pallejà havia pagat
com a fiansa de un cambi que dits conjuges
Quadras havian manllevat en execució de la
qual provisió se conferiren los officials reals en
las casas de dits conjuges y, no havent trobat en
ella mobles, prengueren inventari dels immobles, entre los quals se posà lo dit offici y aquell
fou subhastat y aprés se opposaren en dita causa
als sinch de novembre 1685 Isabel Anna Nin,
víuda, y als vint-y-vuyt de novembre del mateix
any Francisco Ros, cavaller, per pencions y
preus de diffarents censals que devian dits conjuges Quadras ab hypotheca de dit offici, demanant que fossen agraduats per sos crèdits en lo
preu, y als dinou de janer comparegué en la mateixa causa lo doctor Quadras, lo qual, ab sèdulas de dit dia y de quinze de febrer del mateix
any, digué de nul·litat dels dits procehiments ab
dos motius, ço és, per tocar al molt il·lustre concistori los dits actes de subhastar lliuras y vèndrer dit offici en virtut dels capítols de Cort que
li donan la provisió dels officis del General,
al·legant y produhint també la dita declaració
de dubte del any 1603 y altrament també perquè pendia plet devant lo molt il·lustre concistori sobre la solució de las tersas de son offici,
de que devian pagar-se las pencions de censals
pretesas per dits sos acreadors y, havent // 999r
// format altercat de estas excepcions, se subseguí provisió als vint-y-quatre de maig, confir-

mada en real sentència provisional als tres dea
setembre de 1686 que donà resulta a ellas, declarant que fos passat avant en la execució, com
en effecte als quinze de maig 1687, havent precehit las llegíttimas subhastacions, fou lliurat lo
dit offici en lo encant públich a Anthon Oriol,
notari real, per preu de quatre mil dos-centas
lliuras, al qual lo mer executor per renitència de
dit doctor Quadras firmà la venda als vint-ysinch de juny 1687 y dit Oriol féu lo depòsit del
preu als trenta del mateix mes y any.
Attès que en los refferits procehiments no pot
conciderar-se interés del procurador fiscal del
General per ninguna de las causas y motius que
al·lega ni altrament. No per la primera dels capítols de Cort que donan al molt il·lustre concistori la provisió dels officis perquè lo de Quadras
és dels antichs de la casa y dels vendibles y alienables, que·s diuhen de justícia, los quals poden
renunciar y de ells deixar-se los officials, axí per
via de alienacions, altrament en personas hàbils
y sufficients ab concentiment y voluntat dels
molt il·lustres senyors deputats y oÿdors de
comptes, segons lo dit capítol 89, Corts 1599,
lo que se practica y ha practicat, sempre fent y
firmant lo official la venda o alienació ab son
contrahent y després de feta y firmada la venda
renuncià lo official a son offici en mà y poder
del molt il·lustre concistori a effecte que sia
conferit en persona del que ha comprat, en respecte del qual té lo molt il·lustre concistori la
approbació y ab ella donà y lliurà la pocessió al
nou official, segons apar dels actes que se han
vist de estas renunciacions y provisions de officis
vendibles o alienables y altrament se troba axí
disposat ab dit capítol 8, Corts 1599, y també
ab lo real decret de onze de juliol 1653, qu·és la
única lley que vuy se deu attèndrer en força de
la real sentència que, parlant dels dits officis de
// 999r // justícia diu ibi «y que los deputados puedan hazer aprobación de las personas a quien se
passa o renuncian y con esso sólo obtengan la pocessión los sucessores, procediendo approbación
vuestra o de mis lugartenientes generales», de
forma que lo molt il·lustre concistori no té altre
cosa en la provisió de dits officis que la approbació de la persona y lo acte de lliurar la pocessió,
havent precehit la renunciació en sa mà y poder,
axí que tot lo interès que lo procurador fiscal
pot tenir en lo fet de la venda del offici de Quadras li restarà salvo, renunciant dit doctor Quadras o lo mer exequutor per sa renitència lo dit
offici en mà y poder del molt il·lustre concistori
a favor de dit Anton Oriol, comprador, fent lo
molt il·lustre concistori la approbació de la persona, lliurant-li la pocessió després ab las salvetats y protestacions convenients per no contraa. a continuació ratllat, maig.
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venir a la suspenció del dit offici a que fonch dit
doctor Quadras condempnat ab sentència de visita per temps de sinch anys.
Attès que la declaració de dupte del any 1603,
segons de ella y del vot de setze de setembre del
mateix any, se col·legeix consta que fou feta en
lo cas de un offici vacant per sentència de visita
que havia privat al official y ordenat que fos venut lo offici en lo encant públich a benefici del
General en què, havent pretès lo concistori de la
visita que en son nom se havian de fer los actes
de subhastar, lliurar y vèndrer com a cosa dependent de la dita sentència y per tocar-li a ell la
execució de totas las que se fan en visita, segons
lo capítol primer del nou redrés del any 1599
que diu ibi «que lo offici y càrrech de visitador
no sia finit ni finesca fins que las sentèncias que
se faran en dita visita sian en tot effecte exequutades, prestant-los per al dit effecte en quant
menester sia ajuda y costat los deputats y oÿdors», se declara a instància del procurador fiscal del General en lo dubte per ell firmat sobre
la presentació dels (visitadors) e intel·ligència
de ditas paraulas que no devian fer-se en son
nom sinó del molt il·lustre concistori dels //
1000r // senyors deputats y oÿdors los dits actes
de subhastar, lliurar y vèndrer com a principi o
preparatori de la provisió del offici. Per quant,
encara que lo de la visita, havent privat al official
de son offici, puga donar forma a la provisió y
dir que fos venut en lo públich encant y benefici
del General, però als molt il·lustres senyors deputats y oÿdors tocava la provisió de aquell offici com a vacant en virtut del capítol 87, Corts
1599, y altres que los donaren y cometeren la
total provisió dels officis vendibles y antichs de
la casa en cas de vacació per mort o altrament,
los quals capítols se digué y donà per constant
que no foren derogats ab lo primer que ponderavan los visitadors, ans bé aparexia ser tàcitament preservats, segons aquellas paraulas ibi
«prestant-los per al dit efecte en quant menester
sia ajuda y costat los deputats y oÿdors», havent-se de enténdrer en las cosas y fets tocants
als deputats y oÿdors per altres capítols de
Cort, com és la provisió dels officis vacants y
que axí ho havien entès y suposat los mateixos
visitadors quant feren la sentència de privació
de offici, dien que aquell fos posat en cap del
comprador per los deputats y oÿdors conforme
capítol de Cort y que, essent los dits actes de
encantar, lliurar y vèndrer provisió de offici segons la forma prefigida ab dita sentència de visita, precisament tocavan als molt il·lustres senyors deputats y oÿdors que a les horas eran, de
hont se veu que lo haver-se de declarat que los
actes de subhastar y lliurar y vèndrer devian ferse en nom del molt il·lustre concistori fou merament per tocar-li la total provisió de aquell offi-
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ci com a vaccant, com també que, lo haver-se
dit que dits actes eran provisió de offici, no fou
per modo de regla y generalment en tot cas sinó
en aquell en què per la sentència de visita se devia fer la provisió, subhastant, lliurant y venent
lo offici en utilitat del General de forma que, si
lo offici no fos estat vaccant y la total provisió
no hagués tocat al molt il·lustre concistori, no
se haurian fet en son nom los actes de subhastar, lliurar y vèndrer y en lo present cas y fet de
la causa de reclam no se //1000v // tracta de provehir offici vacant sinó de vèndrer-lo, que actualment té y posseheix lo doctor Quadras per
pagar dos deutes y obligacions, la qual venda,
segons lo capítol 89, Corts 1599, tocava sens
difficultat alguna al mateix doctor Quadras y
per sa renitència al mer exequutor y per concegüent lo subhastar y lo lliurar lo dit offici com a
principi y preparatori de la venda y no al molt
il·lustre concistori que, en la provisió de semblants officis vendibles no vaccants, no té altre
cosa que la acceptació de la renunciació ab la
approbació de la persona y lliurar la pocessió,
havent-se de regular la dita venda forçosa que se
ha fet del dit offici de dit doctor Quadras, com
si ell la hagués feta voluntàriament y de bon
grat, segons disposicions certas de dret que donan al mer exequutor las vices del debitor
exequutat, subrrogant-lo en son lloch y, si dit
Quadres hagués volgut vèndrer dit offici voluntariament, podia fer-ho sens difficultat, no sols
privadament sinó també en lo encant públich y
a les horas lo subhastar, lliurar y vèndrer se devia fer en son nom y no del molt il·lustre concistori.

clam exposat contra los conjuges Quadras y sos
béns de ninguna manera són exempts de la ordinària y real ni subjectas a la jurisdicció del
molt il·lustre concistori sinó és per cosas o fets
tocants a son offici y sols podia lo conexament
de dita causa ser del molt il·lustre concistori si lo
procurador fiscal del General fos estat acreador
en los béns de dit doctor Quadras y per son crèdit hagués entrat en lo judici.
Ab esta suposició és innegable que tots los procehiments exequutius fins assí fets contra dit
Quadras en sos béns, com són continuar en inventari, subhastar, lliurar y vèndrer lo dit offici,
devian fer-se, com se són fets en la Real Audiència, y per son mer exequutor en conceqüència
de la real provisió de reclam perquè la exequució de qualsevol sentència o provisió, com apart
del judici y de la mateixa sentència o provisió y
com a seqüela y appèndix de aquella, se ha de
fer per lo jutge que ha conegut de la causa y ha
fet la sentència o provisió.
1001v

Attès que, quant dits officis se venen privadament, los officials són los que cercan lo comprador y fan lo contracte sens intervenció del molt
il·lustre concistori fins que se arribe a la provisió
de la persona, de aquí és que dita declaració de
dubte no és del cas ni fa difficultat alguna ni
menos la pot fer ara, attès lo real decret de onze
de juliol 1653 ja al·legat, ab lo qual ordena sa
magestat que en la provisió dels officis vendibles, sols lo molt il·lustre concistori tinga la approbació de la persona a qui se haurà venut y
que ab la //1001r // sóla approbació sua y del excel·lentíssim senyor llochtinent general se li
dega lliurar la pocessió conclohent del sobredit
que lo procurador fiscal en los procehiments de
dita causa de reclam no té interés per lo primer
medi dels capítols de Cort, que donan al molt
il·lustre concistori la provisió de officis, menos
lo té per lo segon dels reals privilegi, cartas o decrets que donaren al molt il·lustre concistori,
privative la jurisdicció total, tant en fets y cosas
de la Generalitat com en los incidents dependents y emergents, perquè se ha de donar per
constant que lo conexament de la causa de re998

Sens poder-se miscuhir en dits procehiments lo
molt il·lustre concistori ab lo pretexto de tenir
la jurisdicció dels incidents emergents y dependents y tractar-se incidenter del dit offici, que és
cosa del General per moltas rahons, la primera
perquè dits procehiments no deuhen reputar-se
per incidents o emergents sinó per cosa principal de la causa y ab ella annexa necessariament.
Secundo perquè la jurisdicció del molt il·lustre
concistori respecte dels emergents o dependents que li comunican los reals privilegis y decrets se deu enténdrer en los emergents o incidents que succeheixen en las causas y fets
principals que tocan a la jurisdicció del molt
il·lustre concistori y no en los que són de las
causas y fets principals propris de la jurisdicció
real o altre, la qual intel·ligència és molt conforme a la lletra dels dits reals privilegis y a tota disposició de dret y la contrària pervertiria sos
principis y d’ella resultarian molts absurdos y
tant grans com seria dir que lo senyor rey no
tingués los incidents y emergents de las causas y
fets propris de sa jurisdicció y que estos competissen a son inferior. Tertio, perquè los dits procehiments exequutius, encara que han recaygut
en lo dit offici de Quadras, no són fets en cosa
pròpria del General per quant los dits procehiments exequutius sols se són fets en dit offici en
quant és cosa pròpria del dit doctor Quadras y
en aquell dret que se diu ser in bonis del official
y no en quant als drets y preheminèncias que lo
molt il·lustre concistori pot tenir en lo mateix
offici, com és la superioritat lo dret de divolució
o provisió en cas de mort o de altre espècia de
vacació y lo de la // 1002r // approbació de la
persona y entrega de la pocessió, las quals prerrogativas y drets no se entenen vulnerats ab

dita execució sinó que aquella, no obstant restan intactos y salvos al molt il·lustre concistori
mentres que fassa la renunciació dit doctor
Quadras o per sa renitència lo mer exequutor en
mà y poder del molt il·lustre concistori y que sa
senyoria approbe la persona y lliure la pocessió.
En conformitat del sobradit, se troban altres
causas que han corregut en la Real Audiència
contra officials de la casa en què se han fet exequucions, subhastacions y vendas per lo mer
exequutor dels officis antichs vendibles o de justícia, reputant-los com a béns propris dels officials, particularment se féu y practicà en lo procés de la causa verbal que comensà devant lo
excel·lentíssim senyor llochtinent general a instància de dona Francisca de Vilanova Giron y de
Robolledo contra Elizabeth Piquer, víuda; Joan
Salvador, apothecari y los tudors y curadors de
la pubilla Geltrudis Piquer que després se evocà
a la Real Audiència y vuy verteix a relació del
magnífich misser Vicens Sabater, notari; Lluís
Cortès y Marcer ahont ab provisió de nou de juliol 1658, confirmada ab real sentència provisional de 29 de janer 1659 formiter, se declarà
que lo offici de escrivà del deffenedor y guarda
ordinària de la Bolla que obtenia Onofre Piquer
y després, litte pendente, passà en cap de dit
Joan Salvador com a cosa del patrimoni y dels
béns de dit Piquer fos subhastat, lliurat y venut
en // 1002v // lo encant públich a effecte de pagar-se del preu los crèdits liquidats a favor de
dita dona Francisca de Vilanova, com axí fou
exequutat, subhastant-se y lliurant-se lo dit offici en la forma acostumada en nota de la Real
Audiència. Lo tercer medi del judici previngut
per lo doctor Quadras, devant lo molt il·lustre
concistori, és lo més leve per a què, encara que
fou introduhit als sinch de agost 1684 y axí bé
antes del reclam exposat en la Real Audiència a
instància de dit Pallejà emperò en la causa comensada per dit doctor Quadras se tractava de
cosa totalment distincta e independent, ço és,
de laa revocació de la deliberació que lo molt
il·lustre concistori féu als tres de agost de dit
any, manant que dit doctor Quadras fos tret del
exercici de son offici en virtut de la sentència de
visita que lo havia suspès per sinch anys, pretenent dit Quadras que no devia exequutar-se per
las rahons que ab altres peticions o súplicas havia explicat, que se reduhian a la de estar aleshores pendent la admissió de recorts de aquella
sentència y si bé després als dotze de janer 1686
féu altre petició en la mateixa causa devant lo
molt il·lustre concistori, dient que las pensions
dels censals a que estava dit offici hipothecat
discorregudas durant la suspició devian pagara. a continuació ratllat, revocació de dit any, manant y ordenant que dit doctor Quadras.
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se de las tersas y adeales del mateix offici que se
cobrarian en aquell temps, emperò a més que
esta nova pretensió sobrevingué quant ja dit Pallejà havia exposat dit reclam y se eran opposats
los demés acreadors és també la matèria y lo interès totalment distinct y separat perquè en //
1003r // la causa del reclam sols concorrian los
acreadors per la cobransa de sos crèdits dirigint
sas accions contra lo dit offici y sa proprietat y
no contra los salaris y adeales que se deurian durant los sinch anys de la suspenció de que no
parlaren may, regoneixent que no eran ni podian ser del doctor Quadras y no té difficultat
que los acreadors pogueren dirigir sas accions
contra dit offici, tant per las pencions cessas antes de la suspenció com després, durant aquella,
encara que hagués subsistit la pretenció de dit
doctor Quadras en la causa per ell introduhida
devant lo molt il·lustre concistori de haver-se de
emplear los salaris en paga de ditas pencions
cessas durant la suspenció.
Perquè los acreadors no haurian tingut llibertat
de demanar-la del dit offici y de sa proprietat. Y
així, essent com és la matèria y interès de las dos
causas totalment distinct y separat no podria lo
procurador fiscal, encara que tingués interès en
la comensada per dit Quadras, impedir la del reclam, y en esta conformitat ho regonegué la
Real Audiència, declarant formiter que se proseguís la dita causa de reclam y lo subhast y que
se passàs a la venda del offici, no obstant que
per part de Quadras, ab sèdula de 15 de febrer
1686, se havia opposat de la causa per ell introduhida devant lo molt il·lustre concistori y juntament de la dita declaració de dubte del any
1603 y capítols de Cort que tractan de la provisió de officis vendibles y antichs de la casa de la
Deputació.
Ajustant al sobredit que ni lo procurador fiscal
// 1003v // del General tenia interès en la causa
comensada per dit doctor Quadras. Perquè sa
pretenció era una mera cavil·lació sens fonament, volent que las pencions dels censals se pagassen dels salaris y emoluments del offici de
què estava suspès per sinch anys. Perquè això
era impugnar la sentència de visita de la qual lo
molt il·lustre concistori no podia conèixer ni
per concegüent donar lloch a la prosequució de
dita causa y lo interès del procurador fiscal del
General no deu judicar-se per lo que deya dit
doctor Quadras y per son sentir sinó per lo que
és de justícia.
Per ço y altrament, los magnífichs acessors y
consulents aplicats infraescrits són de vot y parer que lo procurador fiscal del General no té
interès algun en los procehiments fins assí fets
en la dita causa de reclam contra lo offici de dit
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doctor Quadras mentres que la renunciació de
dit offici se fasse en mà y poder del molt il·lustre
concistori y sa senyoria aprove la persona que
haurà comprat y li lliure la pocessió y axí ho sentim salvo etcètera. En Barcelona, als XII de mars
de MDCLXXXVIII.
Figuerola, acessor. Rechs y Gallart, acessor. Isidorus Pi, utriusque juris doctor consulens. Josephus
Delfau, utriusque juris doctor, consulents».
«Jesus, Maria Joseph cum beata Gertrude.
En lo fet consultat per lo molt il·lustres senyors
deputats y oÿdors de comptes del General de
Catalunya als magnífichs acessors, advocat fiscal
y consulents aplicats sobre si lo procurador fiscal del General té interès en lo reclam exequutat
en lo offici de procurador fiscal del General de
Catalunya, que obté lo doctor Joan Quadras,
que és estat provehit per la Real Audiència a relació del magnífich doctor // 1004r // Miquel
Joan de Taverner y Rubí y feta la exequució per
los officials reals a instància de Joseph Pallejà y
altres acreadors de dit Quadres, notari Arbós,
inventariant, subhastant y lliurant lo dit offici y
fent venda de aquell, lo verguer de la Real Audiència, com a mer exequutor en quant a dit offici, y si dita exequució era de la jurisdicció del
molt il·lustre concistori de dits senyors deputats
y oÿdors y si se havia hagut de fer dita exequució en quant a dit offici per lo tribunal y casa de
la Deputació, pretenent lo procurador fiscal del
General tenir interès en dita fet y ser tot de jurisdicció de dit molt il·lustre concistori de 18 de
setembre 1687, cometent lo dit fet a dits acessors consulents y advocat fiscal infraescrit per a
què digan son sentir; vist lo procés de la causa
de dita exequució; vist lo tresllat de una causa
comensada per dit doctor Quadras devant lo
molt il·lustre concistori; vistos diffarents reals
privilegis, capítols de Cort, cartas reals, vots, deliberacions y declaracions de dubtes infraescrits
y vist tot lo que se havia de véurer.
Attesos los conciderats tres medis principals favorables a la jurisdicció dels molts il·lustres concistori y al pretès interès de dit procurador fiscal
acerca dits procehiments y actes exequutius fets
en lo dit offici, per los quals apar que dits procehiments no se han pogut fer per la Real Audiència, lo primer perquè lo molt il·lustre concistori de deputats y oÿdors del General de
Catalunya tenen lo poder y jurisdicció privative
a sa magestat y a la Real Audiència y als officials
reals en totas aquellas cosas que són de la Generalitat y dependents y emergents d’ella y generalment en tots los béns, fets y negocis, així ci-

vils com criminals de dita Generalitat indistinctament y ab clàusulas irritants y revocants, segons diffarents capítols de Cort y reals privilegis
concedits per los sereníssims reys de Aragó y assenyaladament per la constitució 3, comensant
// 1004v // «Los tres estaments», etcètera, collocada en lo volumen de las Constitucions de Catalunya, lib. 1, tít. 48 «De deputats y oÿdors»,
capítol que comensa «Ítem, que si alguns dubtes y qüestions», etcètera del senyor rey en Pera
tercer, fet en las Corts de Monsó, any 1376, en
lo llibre dels Vuyt Senyals, fòleo 83, confirmat
per lo senyor rey don Joan ab son real privilegi
dat als 17 dezembre 1387, en lo llibre de Privilegis, fòleo 193, lo privilegi del infant don Martí, dat als 20 de juny 1391, altre del sereníssim
senyor rey don Fernando primer en la Cort celebrada en Barcelona, any 1413, lo capítol 7,
Corts 1547, lo qual fa menció y confirma los capítols de Cort y real privilegis sobredits y molts
altres concedits en lo arxiu de la Deputació.
(3) No·s pot dubtar que los officis de la Generalitat eo de la casa de la Deputació de qualsevol
espècie que sian són cosa pròpria y la més pròpria de la Generalitat, així com los drets del General y Bolla sens poder-se exceptuar los officis
anomenats antichs o vendibles, los quals se diu
són in bonis del official perquè estos, com los
demés, són officis creats per las Corts y lley general del Regne y per Constitució, Bosch, títol
«De honors de Catalunya», lib. 4, títol 2, § 2 in
principio y los officials qui obtenan aquells proban jurament y obediència als deputats, capítol
9, Curiarum 1413 in lib. Quatuor signor. Et
quo ad titulum et proprietatem són del General
y se anomenan ab lo nom de officis del General
de Catalunya, com apar del capítol 74, Constitucions 1585; capítol 97, Corts 1599 y del capítol 89, Corts 1599, ibi «Perquè en lo pervenir
no·s fassa los abús tant gran com se és fet en fer
patrimoni dels officis del General» etcètera, entenent-ho la cort dels officis vendibles, segons
Fonton. tom 2, decis. 551, número 1 sobre dit
capítol 89 y en resposta dels títols de dits officis
en tèrmens dels officis vendibles de la cúria romana ho adverteix Marco Antonio Sabelli In
sumni diuen tract. tom 3, § offitia et offitialis 5,
número 17, pàgina 366 y Serafino Decis. 998,
número 3, lo qual diu que la proprietat dels officis de la cúria romana no és del official sinó del
Papa y en quant al títol Decis. 1294 lo que aplica perquè los sobredits officis vendibles del General // 1005r // en tot se equiparan als dits officis vendibles de la cúria romana, segons
Fonton., tom 2, decis. 549, an. 1 et decis. 551,
número 8.
(4) Y en allò que tenen los officials en sos officis
y per lo que se dihuen ésser in bonis, que és la

a. a continuació ratllat, offici.
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administració ab sos salaris y emoluments, també és cert que hi té dret y interès la Generalitat y
sas cosas dependents del molt il·lustre concistori per diffarents rahons, la primera perquè lo
dret que tenan los officials per alienar sos officis
no és absolut sinó ab la dependència al molt
il·lustre concistori, sens que se puga affectuar la
alienació o venda sens precehir dita renunciació
segons la lletra del capítol 89, Corts 1599, lo
qual corregeix los abissos molts grans que feyan
per los officials, disposant de sos officis com si
fos propri y absolut patrimoni, vejen-se los capítols 25, 6 y 7 de las Corts del any 1533, Fontom., tom 2, decis. 549, número 1 y segons disposició de dret quant una cosa no·s pot dir que
siam Conmeino saltem liber Pari. Concil. 7 número 15, vol 1; Rosental de feud., cap. 7, conclus. 2, an. 11. La segona rahó perquè, si los officials que obtenan dits officis antichs miran
sens fer testament o renunciació de sos officis,
toca al molt il·lustre concistori en son cas pot
privar o bé suspèndrer als officials de son offici
lo precehir aquells per tenir lo dret de devolució
y restan després perpètuament alienables y subjectas al dit concistori, segons dit capítol 89,
Corts 1599, Fontom. dict. decis. 549, número
3, y la tercera rahó és perquè lo molt il·lustre
concistori en son cas pot privar o bé suspèndrer
als officials de sos officis vendibles, llevant-los lo
dret de administració, salaris y emoluments,
com axí com se ha observat, inseguint-se la disposició del capítol 1 de las Corts, any 1599, y
del capítol 9, Corts 1413, continuat en lo llibre
dels Quatre Senyals y del capítol 4, Corts 1452
en lo mateix llibre.
(5) Lo que se apoya perquè en tèrmens etiam
dels dits officis vendibles de la cúria romana se
troba observat lo mateix, // 1005v // segons
doctrina de Sabell ubi supra número 2 veniquidentem, referint-se a Franch. decis. 8, per tot
novar in prag. reg. collec. 148, número 5 gratiam discep Fonen, cap. 9, 31, número 10 son felic. decis. 61 Giurb. Concil. enim 65, número 45
addentu ad Gitzarel decis. 24, número 30, y
també perquè se troba observat ab lo mateix
doctor Joan Quadres que ab sentència de visita
fou suspès per sinch anys del offici de procurador fiscal sens embaràs del dret que tenia hipothecat als acreadors, los quals no podian
pretèndrer, durant la dita suspenció, cobrar los
crèdits dels salaris de dits officis eo de la proprietat ni tampoch la exequució de la venda en
prejudici de la dita suspenció y axí mateixa perquè en la casa de la Deputació se troba observat que, quant és de qüestió de debat sobre lo
dret que tenan los officials en los officis vendibles, axí en orde a la disposició de aquells com
a. a continuació repetit, y axí mateix.
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en respecte a la exacció dels salaris y emoluments, se ha tractat sempre y se tractan ditas
controvèrsias devant lo molt il·lustre concistori, segons innumerables exemplars molt nottoris.
(6) Axí que resta clar que los officis antichs de la
Deputació són cosa pròpria de la Generalitat
perquè, com se ha dit, son origen fou per Corts
Generals y per constitució. Lo nom ethimologia que tenan és de officis del General; lo títol,
proprietat y domini de aquells està en la Generalitat; los officials que obtenan dits officis són
súbdits del molt il·lustre concistori, en mà del
qual prestan jurament y obediència; lo dret que
tenan dits officials de poder alienar dits officis
no és líbero ni absolut sinó ab dependència del
abono de la persona fahedor per lo concistori;
tota qüestió sobre dits officis y facultat de alienar-los ab sos dependents se tracta devant dit
concistori, y finalment dit offici acaban y tornan
a la Generalitat per via de devolució en lo cas de
mort del official sens precehir renunciació, totas
las quals qualitats juntas provan la qualitat //
1006r // de Generalitat en los dits officis sinó en
tot saltem sen la major part.
(7) De tot lo que·s conclou que la dita exequució instada per los acreadors del doctor Quadras
respecte del offici de procurador fiscal devia ferse devant lo molt il·lustre concistori per tocar a
sa jurisdicció com a cosa del General y no a la
Real Audiència y per haver-hi sentència de visita
que ha suspès al dit Quadres del mateix offici y
per ser estada la jurisdicció del molt il·lustre
concistori concedida privative ad regem et ad
omnes per ser cert en dret quod quando jurisdictio est concessa privative ad omnes tunc censetur
derogatum jurisdictioni quorum cunque judicium gratiam discep. Foren. Cap. 569, n. 29, lib.
3 et decis. Procun. March. 78 et 145 Menoch de
presump. Lib. 2 presum 18, n. 36, Carol. De Tap.
Decis. 3, n. 8 ven perpenditur tondut de prevent.
Par. 2 cap. 45, n. 1 et 8 et par. 1, cap. 11, n. 10,
Surd. Concil. 56, n. 20, Covar. In cap. almanater par. 1, § 12, n. 3 de Sent excom. In 6 trentacinque lib. 1, títol de jurisd. Resol. 1, n. 2, vers.
Secunda ponio. Marin Variar. Lib. 1, cap. 213,
n. 21 Sesse decis. 438, n. 37, Fontan. Decis. 391,
n. 2 et 464, n. 20, Tristany en la Corona Benedictina, cap. 5, n. 47.
(8) Lo segon medi per lo qual dita exequució se
hauria de fer devant lo molt il·lustre concistori
concistia en què, sota provisió de officis de la
casa de la Deputació, se deu fer sempre y se fa
per los molt il·lustres deputats y oÿdors del General de Catalunya, segons diffarents capítols de
Cort y assenyaladament lo capítol 24 de las
Corts 1512, capítols 2, 5, 6 y 7 de las Corts
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1533; capítol 89 de las Corts 1599, Fontom.
tom. 2, decis. 549 cum seqq.a.
(9) Lliurar y vèndrer per execució un offici precehint sentència és provehir-lo y fer y destinar un
official y lo mateix contenan los antecedents
forçosos de las tals vendas, com són fer tabbas,
encantar y lliurar segons una declaració de dubte
en lo llibre de dubtes feta en lo any 1603 als 21
de setembre a hont, havent-se suscitat dubte eo
debat entre lo procurador // 1006v // fiscal de la
visita per ocasió de la subhastació del offici de
credencer dels salaris dels doctors de la Real Audiència, del qual era estat privat Melchior Orpí
per los tunc visitadors sobre si las vendas dels officis dels officials del General privats tocarian als
deputats y seria de sa jurisdicció, perseguint-se
d’ellas provisió de offici y abono del qui ha de ser
provehit o bé tocarian als visitadors per haver fet
la sentència de la dita privació y axí bé tocar-los la
excepció per ser part de la sentència los tunc molt
il·lustres deputats y oÿdors, prenent per principal
y major motiu que encantar un offici, lliurar la
hasta fiscal y firmar la venda del dit offici era provisió del offici y electió de nou official y que són
actes de una mateixa jurisdicció y antecedèncias
y conceqüèncias necessàrias, lo un acte del altre
en tals vendas declararen en lo fet de dit dubte
que la venda de dit offici de credencer tocava als
dits deputats y que la venda dels officis era provisió de aquells, com apar de dita declaració in fine
ibi «y per concegüent que lo subhastar, lliurar,
fer la venda y donar la pocessió del dit, y qualsevol altre offici del offici del General, toca y especta al concistori de la Deputació per ésser nominació de official y provisió de offici y actes
necessaris y inseparables de la nominació de official y provisió de offici, etcètera».
(10) Que la dita declaració de dubte fa prova y
que se ha de estar a ella és contant perquè seguidament fou auctoritzades y approbades y tot lo
contengut en ella per la major part de la Real
Audiència del present principat de Catalunya ab
vot fet sobre lo contengut en dita declaració de
dubte, ab lo qual, després de haver vist los capítols de Cort declarats y interprestats per dits
molt il·lustres deputats, se digué ibi «són de vot
y parer que la interpretació y declaració feta per
dits senyors deputats ab dits acessors als vint de
setembre del capítol 1 del nou redrès esser-se
poguda fer per dits senyors deputats y aquella
ésser vàlida. Rovirola, cancellarius; Joannes //
1007r // Castello, regens; don Lluís a Paguera, Josephus Benach, Jacobus Pineda, Miquel de Zalba
y de Vallseca, Franciscus Bonet, Josephus Ferrer,
Salvador Fontanet, Hieronimus Torner, Hieronimus Sanjust, Joannes Magarola».
a. a continuació espai en blanc de 35 mm.
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(11) Y no sols dita declaració de dubte y motius
allí apresos tenen la auctoritat de tants doctors
de la Real Audiència, però encara de molts capítols de Cort y entre altres lo capítol 39 de las
Corts 1599 de la nova reforma ab lo qual, després de haver donat la cort potestat y facultat als
molt il·lustres deputats y oÿdors de poder declarar dubtes, volgué provehir de que las declaracions de dubtes que farian dits deputats fossen
sempre observades, com apar de dit capítol, ibi:
«llevant-se acte a effecte que puga servir per altre mateixa y semblants casos» etcètera, lo mateix diuhen Ripoll de Regal. cap. 41, n. 42;
Fontom. decis. 565, n. 21.
(12) A més que semblants declaracions de dubtes fetas per los molts il·lustres deputats y oÿdors se han y deuhen reputar com a fetas per las
Corts Generals de Catalunya, vejas lo cap. del
rey en Pera tercer, Corts de Cervera, any 1359,
que comensa «Ítem, si algunas cosas obscuras»,
ibi: «hagen poder de determinar y declarar
aquells dubtes axí plenàriament com la cort poria la declaració feta per lo infant don Martí als
20 de juny 1391»: «ibi quod deputati residentes
Barcinone possint omnia dubia que circa ipsas
Generalitates eminent declare et interpretare et
omnia circa ipsa facere que posset dominus rep et
etiam curia Generalis si esset congregata».
(13) Y són de tanta força las declaracions de dubtes fetas per los molt il·lustres deputats y oÿdors
de Catalunya que lo sereníssim rey don Joan ab
sa exequutòria real // 1007v // dada als 29 maig
1389, que·s troba en lo llibre dels Privilegis antichs, fòleo 196, ordena y disposa que etiam la
Real Audiència de Catalunya hagués de estar a
semblants declaracions, com apar litteralment de
dita exequutòria, la qual omnia est videnda.
(14) Sens que tinga embaràs dita declaració de
dubte per haver-se allí declarat que lo fer tabbas,
encantar y lliurar era cosas, són antecedents
forçosos de la venda que·s fa per exequució y per
justícia y los molts il·lustres deputats y oÿdors
tenan jurisdicció etiam per los antecedents,
emergents y subsegüents necessaris de las cosas
de la Generalitat, com consta de molts reals privilegis y capítols de Cort que per evitar prolixitat
no se transcriuhen, puix se podan véurer en los
vots de acessors y consulents fets, lo un en lo any
1563 y lo altre als disset de mars 1615 ab molts
exemplars subseguits, lo que altrament de dret
competeix quia concessa jurisdictione censentur
concessa omnia sine quibus jurisdictio excerceri
non potest text. in l. 2 cum vulg. Ff. De jurisd.
Omn. Jud. Gretier de juramt. Confirm. Part. 1,
cap. 38, n. 4, Ripall Var. Cap. 1, n. 275; Fontan.
Tom. 1, decis. 289, n. 23 et decis. 340, n. 9, cum
ibi citatis.

(15) De hont se resol que si lo vèndrer per exequució un offici del General de Catalunya és
provehir lo dit offici y és abono y destinació del
official que la dita exequució y venda del offici
de procurador fiscal se havia de fer per lo molt
il·lustre concistori, puix que a ell toca lo provehir lo offici del General de Catalunya per las
rahons ditas en est segon medi.
(16) Lo tercer medi per lo qual dita exequució y
venda se ha de fer per lo molt il·lustre concistori
concistesca en lo privilegi y benefici que té lo
fisch de la Generalitat de tràurer assí totas las
causas, debats o littes vertents en qualsevols //
1008r // tribunals et etiam en la real Audiència
per rahó de son interés eo de la Generalitat per
causa de comexitat per lo que se ha de suposar
in facto que a las 9 de agost 1684 lo doctor
Joan Quadras introduhí causa devant lo molt
il·lustre concistori, demanant fos revocada la
deliberació feta per dit il·lustre concistori als 3
del mateix mes y any, ab la qual se li manava no
se imniscuís en lo exercici del offici de procurador fiscal del General en força de la suspensió
contra ell feta ab la sentència de visita, en la qual
causa ab suplicació donada per dit Quadres als
12 de janer 1686, per quant diffarents acreadors
instaven cobrar sos censals y crèdits dels salaris
del offici de procurador fiscal que era de dit
Quadres debitor, se demana per ell fossen citats
en la causa lo procurador fiscal y lo doctor Joseph Costa y Vila, subrrogat en dit offici per lo
temps de la suspenció y ab altre suplicació donada en dita causa per dit doctor Quadras se demana fos citat y Francisco Ros, cavaller, altre
dels acreadors de dit doctor Quadres per tractar-se de son interés.
(17) Després en lo any 1684, als 15 de setembre, com està dit, fou exposat lo reclam y feta la
exequució per la Real Audiència contra dit doctor Quadras a instància de Joseph Pallejà, guadamauler, la qual continua lo mateix Francisco
Ros, cavaller, axí que apar que la dita causa comensada antes devant lo molt il·lustre concistori se n’ha de aportar la dita causa exequutiva,
restant esta sens effecte perquè aquella fou primera y en la causa del reclam se ha tractat de algunas pencions de censals discorregudas després de la introducció de la causa devant dit
concistori sobre també de las pensions dels censals que per dit Quadres, y també perquè ab dit
primer // 1008v // fou pervingut per dit Quadres
que no podian venir a son càrrech las pencions
dels censals que rebian sos acreadors y altrament perquè en la causa de reclam se pretén
exequutar lo offici de procurador fiscal com a
obligat a dits censals que pretenan, havent-se ja
opposat en causa del concistori de la pretesa
obligació ab que se vengué lo interés en ditas
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causas és un mateix y que té connexitat y axí
que és tant citat dit procurador fiscal en la primera causa à vingut lo cas de dita atracció, puix
que se pretén allí venir a càrrech de dit procurador fiscal la paga de dita pencions de censals per
las quals és estat exposat dit reclam.
(18) Dita atracció té lloch sens difficultat perquè, segons reals privilegis concedits per los sereníssims reys de Aragó y observança, lo procurador fiscal de la Generalitat atrau assí totas y
qualsevols causas, en las quals tinga interés o ne
puga tenir, lo que comprova de una lletra o real
carta del senyor rey don Joan, dada en Monsó
als 20 de setembre 1389 ab la qual mana a sos
reals ministres que restituhissen als deputats del
General de Catalunya certs processos que eran
estats formats sobre diffarents crims de falsedat
y altres perquè tocavan o concernian a cosas de
la Generalitat encara que fos conjunctim aparatim vel mixtim.
(19) Y finalment, essent segons dret lo principal
modo de prevenir son judici la citació y, havent
estat citat en dita causa previnguda devant lo
molt il·lustre concistori lo dit procurador fiscal
y lo dit Francisco Ros, se pot opposar contra dit
judici de reclams de nul·litat y de insubsistència
per defecte de jurisdicció non per modum incompetentia sed per modum prevencionis tondut
de prevend. Jud. par. 1, cap. 9, n. 1, cum seqq.
Carleval de Judit, tit. 1, //1009r // disp. 2, sect. 3,
n. 879; Mart. de jurisd. par. 2, cap. 3, n. 19;
Franchis decis. 505 Afflictis decis. 219; Mastrill,
decis. 210, n. 2, concloent-se de aquí no haventse pogut fer dita expositió de reclam eo exequució y que en tot cas dita causa de reclam ha de
ésser assí atreta per lo fisch de la Generalitat.
(20) Sens que obste lo que·s pondera en contrari de que en la dita causa de reclam y exequucions se ha tractat directament vol principaliter
del offici de procurador fiscal sinó incidenter in
concequentiam, puix que los acreadors del doctor Joan Quadres per rahó del que devia per
censals y altres dèbits, als quals estava obligat ab
escriptura de ters sens parlar ni fer menció alguna del dit offici y després si bé posant en exequució lo reclam, tocaren al dit offici, emperò
en conseqüència y sols en exequució de aquell y
com, segons disposició del dret comú, lo jutge
ordinari ratione incidentie puga conèixer de algunas cosas, qüestions, personas de las quals altres principalment no podria ex. L. quoties cod.
De judit et d. d. ad d. l. que per consegüent
també se ha de dir que la exequució y venda de
dit offici feta per la Real Audiència se pogué fer
com a cosa incident y dependent de dit reclam
per lo qual tenia dita Real Audiència jurisdicció
competent.
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(21) Dit objecte primerament no és aplicable
exe facto perquè dat y no concedit que lo offici
de procurador fiscal fos in bonis del doctor
Quadres, com se pretén, emperò si bé se concidera lo fet del reclam se veu que allí se tracta
principaliter et directe del dit offici de procurador fiscal, per ço, que lo reclam fou provehit per
la Real Audiència en tots los béns que eren del
dit doctor Quadres, segons la sèrie de la provisió ibi: «fiat exequeis in persona et bonis et cetera»,
las quals paraules és cert en dret en matèria //
1009v // de reclams estar compresos principaliter
tots los béns del debitor com si estassen expressats y individuats, de tal manera que en força de
dita clàusula se fa y pot fer la exequució en tots
los béns del debitor junts o en algú de aquells, y
és també cert que sobre los béns en los quals se
dirigeix la exequució se entén estar provehit lo
reclam no per via de incident sinó directament
per quant en virtut de una sola provisió, que és
lo reclam, se fa la exequució , se entén estar provehit lo reclam ni declaració y lo dirigir la exequució en uns béns o altres és sols dar forma a la
mateixa exequució provehida, tot lo que és cert
perquè segons dret appellatione bonorum omnia
bona et tota hereditas comprehenditur Barb.
Tract. var. Appell. Bona cum multis n. 1. Canc.
Var. 2, cap. 6 n. 66 y també perque lo judici de
reclam és exequutiu ab lo qual lo jutge no condempna sinó que mana al debitor que pague a
diffarència dels judicis ordinaris in quibus procedit principaliter cognitio et postea sequitur exequtio. Y al contrari en los judicis exequutius se
comensa per la exequució en tots los béns del
debitor Can. Var. 2, cap. 3, n. 7, Fontan. Tom. 1
decis. 252, n. 12 et 13 màxime si se concidera en
lo present fet que lo que se seguí encontinent
de la provisió del reclam fou sols fer tabbas del
offici de procurador fiscal sens altre cosa teste
processu y axí, estant comprès en dit reclam directe lo dit offici, no és aplicable dir argument
contrari.
(22) Y en cas que se pogués conciderar dita incidència àduch no rellevaria perquè en la present matèria no se ha de seguir lo dret comú
sinó lo dret municipal, lo qual ante omnia se segueix y se deu seguir forçosament en Catalunya,
màxime en est fet que toca en cosa pròpria del
mateix Principat per tractar-se de un dels principals y forçosos offici de la Generalitat y que necessita de persona molt pèrita, intel·ligent y legal, que és lo // 1010r // offici de procurador
fiscal del General de Catalunya, y axí com lo argument o medi dels incidents sia de dret comú
no se deu estar a ell sinó al dret municipal statuhit sobre la matèria ocurrent, cap. 40, Con.
1599, Fontanell de pact. 1, clau. 3 per los 3, n. 72,
Ramen. Concil. 154, n. 21.
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(23) De dret municipal y peculiar de la casa de
la Deputació resta exclòs lo dit medi perquè segons diffarents reals privilegis y capítols de
Corts Generals de Catalunya acerca la jurisdicció del molt il·lustre concistori en las cosas de la
Generalitat que estan citats en lo número 2 està
prohibida a la Real Audiència y qualsevols altres
lo poder conèixer directament de cosas de la
Generalitat y si lo medi dels incidents tenia
lloch és verdader y cert que la Real Audiència y
altres saltem podrian exercir jurisdicció en las
cosas del General indirectament, lo que no pot
ser regulariter perquè, per lo mateix dret comú
està disposat quod prohibitum directo non potest
fieri per indirectum capitalis text. in l. non dubium cod. De legibus seius ff. Ad. . falcid. Evevare loca comunia fol 785, n. 3, Babot loc. Comm.
Fol. 282, n. 63, Menoch. De presum. Lib. 4 questio 189, n. 82 surd. Decis. 21, n. 4, Fontanell
tom. 2, decis. 551, n. 10 Cancer. Var. 3, cap. 3, n.
69.
(24) A més que dels mateixos privilegis y capítols de Cort està derogada qualsevol altre jurisdicció també en quant als incidents y indirectas
per haver-se abdicat los sereníssims reys de Aragó per sa real clemència y per los grans serveys
dels cathalans tota jurisdicció y qualsevol medi
de poder exercir-la y de tocar o entremètrer-se
en las cosas de la Generalitat, com apar del Capítol de Cort del any 1376, que comensa «Ítem,
que vos senyor», en lo llibre dels Vuyt Senyals
que està recòndit en lo arxiu de la casa, ab lo
qual fou disposat que lo senyor rey ni sos officials no·s pugan // 1010v // entremètrer ni res fer
sobre las cosas concernents la proferta administració regimens incidents, dependents o emergents de la Generalitat.
(25) Lo capítol 7 de las Corts 1547, en lo llibre
de Capítols de Cort ibi: «que de tals fets ningun
altre se’n pot entremètrer de qualsevol preminència o auctoritat (que sia)».
(26) Lo privilegi del sereníssim rey don Martí,
datat en Bell Asguart als 3 de maig 1410 ibi:
«nec de dictis Generalitatibus aut earum contractibus factis aut littibus principalibus vel dependentibus eisdem seu eorum etiam aliquo nos
intromittemus per nos aut offitiales nostros, predictos et inferius ibi nec admitemus suplicationem aliquam tangentem predicta, et cetera.»
(27) La carta real del sereníssim rey don Pera,
en data de 27 juny 1362, a hont, parlant de las
cosas y fets de la Generalitat y del poder que y
tenia se diu ibi: «in predictis sumus meri exequutores ad requisitionem dictorum deputatorum, et
cetera».

(28) La lletra y orde real del mateix sereníssim
rey don Pere en data de 28 juny 1371 ibi: «que
de qüestions algunas o contrasts tocants o concernents a las Generalitats no·s entrometats»,
etcètera.

tra excel·lència o vostres successors fos provehit, injungit o manat lo contrari.
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(29) La carta real en forma de cancilleria del
sereníssim senyor rey don Joan en data de 11
de octubre 1455 en lo llibre dels Quatre Senyals, en fòleo 321, a hont fou atorgada la jurisdicció al molt il·lustre concistori segons la nova
forma, prohibint qualsevol modo de contravenir a dita jurisdicció a sos officials reals ibi: «teneant firmiter et observantener quod et observari faciant inviolabiliter per quoscunque et non
contrafaciant seu veniant seu aliquem contrafacere seu venire permittant aliqua ratione, et cetera».
(30) La carta real de la sereníssima reyna dona
Maria, // 1011r // sots diada de 15 de juny 1445,
a hont, havent-se quexat los molt il·lustres deputats que a las horas eran de la captura de una
de las guardas del General feta per orde (de)
dita senyora reyna, fou servida respòndrer y explicar que dita captura no era estada feta per cosas concernents a la Generalitat directe ni indirectament, donant per cert que en tals casos la
conexensa tocava al molt il·lustre concistori
tantsolament y que son ànimo y intenció real
era de que sos ministres no prejudicassen a la jurisdicció del dit concistori, y que si dita captura
prejudicava en res al concistori ho revocava tot,
com si fet no fos.
(31) La constitució set, que comensa «Vos senyor» del títol «De observar constitucions», en
lo volum de las Constitucions de Catalunya, lib.
1, a hont fou statuhit que, axí los officials reals
com altres, haguessen de observar las Constitucions de Catalunya y capítols de Cort, exclohent qualsevol modo de contrafer a dits capítols
y axí bé a la jurisdicció dels deputats, ibi: «e que
en res no y fassan ne y vengan contra, ne y lexen
contrafer ni venir per alguna manera o rahó»
etcètera.
(32) Y últimament la constitució 90, que comensa «Com la potíssima» en lo dit títol «De
observar constitucions», en lo llibre primer de
las Constitucions de Catalunya, a hont se troba
expressament repellit qualsevol indirecta, per
quant ab dita constitució fou provehit que las
constitucions, capítols de Cort y privilegis fossan observats per lo senyor rey per sos reals ministres y per tots y qualsevols altres de manera
que ni per indirecta si pogués contrafer, ibi: «e
contra aquellas o aquells no faran ne contravindran fer ni contravenir, faran ni permetran directament o indirectament encara que pot vos1005

(33) Axí que, no podent-se contravenir en fer
res contra las constitucions, capítols de Cort y
privilegis, àduch per indirecta, tampoch ab dit
medi se podrà tocar a ellas mateixas de la Generalitat y a la jurisdicció per tenir-ho tot lo molt
il·lustre concistori en força de constitucions, capítols de Cort y privilegis, com està dit.
(34) També restan exclosos dits incidents per
nostres pràtichs catalans que han escrit sobre la
jurisdicció de la casa, veja’s nostre Fontan., 1,
decis. 252, n. 1. ibi: «domo Deputationis et Generalis Catalonie vere magna tum ob ejus magnam jurisdictionem non dependentem ab alio
nec ad aliquem etiam ad dominum regem recursum admitentem dignati enim sunt serenissimi
reges Aragonum ob servitia catalanorum que
sunt innumera omnem ate in negotiis Generalitatis abdicare jurisdictonem et illis qui ibi presunt qui deputati nuncupantur concedere totam,
et cetera; idem, Fontan., tom 2, Decis. 563, n. 20,
ibi cum rex ex sua benignitate et clementia abdicavent ase omnem omnino jurisdictionem in negotiis Generalis Cathalonie et circa ea et hoc jure
utimur intrepide, et cetera».
(35) Lo mateix Fontan., tom 2, decis. 565, n.
25 ibi: «Quia serenissimi reges nostri pro sua clementia et benignitate dignati fuerunt concedere
in hiis rebus et in omnibus tangentibus Generale
Catalonie totam deputatis jurisdictionem abdicando sibi eam ita ut non recurratur in aliquo
casu ad dominum regem sed in illo concistorio
omnia tractantur et omnia finiuntur prout est
apud nos plus quam notum».
(36) Senator Vilaplana de brachio militari, cap.
3, an. 165, ibi «incrementum accipiunt proxime
aseverata si solerier introspicio domines reges et
curiam generalem domini deputatis omnimodam jurisdictionem civilem et criminalem privative ad quoscunque judicis quo ad exactionem
jurium ac omnes res et negotia ad generalitatem
concernentia elargisse absque cuiusuis casus retentione», lo qual, en prova del demunt dit, cita
y al·lega // 1012r // molts capítols de Cort, privilegis, provisions y vots, que seria llarch lo transcríurer-los y allí se poden véurer.
(37) No falta també la auctoritat casi de tota la
Real Audiència, segons lo vot que·s féu en la
casa en lo any 1623, que·s troba en lo arxiu, en
lo llibre de Dubte que·s transcriu Fontan. Tom.
2, decis. 563, inseguint lo cas figurat en la decissió 562 antecedent que fou que, havent los
deputats y oÿdors del General del trienni 1620
fet la insiculació ordinària dels llochs vaccants
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dels officis de la casa contra lo tenor dels capítols de Cort sens observar la forma acostumada,
per lo que eran estats querelats en la visita, pretenent-se havian delinquit contra los capítols
de Cort que donan forma a la insiculació y pretenent també lo fisch de la visita que en cas se
declaràs haver faltats dits deputats en la insiculació que los visitadors podian incidenter conèxer
de la insiculació que los visitadors insiculats no
estavan recte insiculats y pretenent-se lo contrari per los tunc deputats y oÿdors del següent
trienni, per quant lo molt il·lustre concistori
competia privative ad omnes de matèria de insiculacions y de sa validitat y als visitadors lo sol
artigle de la falta o delicte en lo modo de insicular y després de haver-se controvertit lo artigle
de la falta incidents o indirectas plenament per
lo un concistori y altre ab tots los medis y rahons que a favor de dits incidents discorran los
doctors, essent acessor de la Deputació lo nostre Fontanella, fou fet vot per lo molt reverent
don Pere de Puigmarí, canceller; lo magnífich
doctor Miquel Sala, regent; lo doctor Joseph
Ferrer, lo doctor Geroni Astor, lo doctor Geroni Senjust, lo doctor Francisco Bonet, lo doctor
Joan Magarola, lo doctor Francisco Gamis, lo
doctor Miquel Rollan, lo doctor Joseph Roca,
lo doctor Miquel Carreras y lo doctor Francisco
Aguiló sobre dit fet a favor de la jurisdicció dels
deputats //1012v // y oÿdors y en exclusió de dits
incidents, com de tot apar en ditas decisions citades, 562 y 563, és tant de sentir y parer que
als visitadors sols tocava lo conèixer dels excessos comesos en dita insiculació tantum sens altre cosa, encara que fos incident de dits excessos
o faltas, com era la dita insiculació ab dit motiu
y attento que dit artigle tocava als deputats y
oÿdors privative ad alios quos cunque judices y
que lo capítol 1 de las Corts 1599, que dóna
forma a la visita y jurisdicció dels visitadors, no
havia llevat ni prejudicat la jurisdicció que lo
concistori tenia en las casas de la Generalitat,
com apar en dit vot, n. 2, ibi: «non intelligendo
tamen abdicare consistorio deputatorum et auditorum potestatem, auctoritatem, cognitionem et
decissionem que per capitula curie et privilegia
particularia fiat eis concessa in causis et factis
tangentibus Generalitatem etiam inter personas
que non sint ofitiales Generalis».
(38) A vista de dit vot y autoritat de aquell, resta la matèria sens dubte perquè allí se hagué
rahó de totas las reglas de dret y medis que militan en tèrmens de incidents y indirectas y de la
retenció de la jurisdicció ordinària ratione incidentium del que és plena la dita decissió de
Fontan. 562, lo que, no obstant se canonisà la
gran y estensa jurisdicció del molt il·lustre concistori en cosas del General, donant-la per privativa ad quoscunque judices etiam en quant als
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incidents de cosas de la jurisdicció, encara que
la jurisdicció dels visitadors fos de una mateixa
naturalesa y origen que la jurisdicció del molt
il·lustre concistori. Veja’s, donchs, de aquí
quant millor se aplicarà dit vot contra qualsevol
altre jurisdicció distincta y que no té connexitat
ab la del molt il·lustre concistori.
(39) No sols de dret municipal resta exclosa lo
dit objecta de la incidència per las rahons ditas,
però per altres qua- // 1013r // litats y perrogativas també municipals y de la causa per haver-se
de estar al dit municipal, com està dit que llevan
qualsevol difficultat, perquè, segons reals privilegis, està disposat que, offerint-se solament
dubte en la Real Audiència y lo molt il·lustre
concistori sobre la qualitat de Generalitat y de
sas dependèncias y si la cosa sobre que recau lo
dubte és de dita Generalitat, en tal cas toca la conexensa al molt il·lustre concistori y no a la Real
Audiència sens poder-se recórrer ni apel·lar de
la declaració, lo capítol comensant «Ítem, que si
alguns dubtes» del rey don Pera, de las Corts de
Monsó, any 1376; declaració del infant don
Martí a 20 de juny 1391 en lo llibre de Privilegis Antichs, lo que se ha observat sempre y se
observa, com apar en lo procés de torb contra lo
collidor de la lleuda real de Tortosa y lo procurador fiscal de la Batllia General als 7 de mars
1549; en altre procés del procurador fiscal contra don Joan de Queralt als 18 de agost 1588;
en altre procés contra don Joan Dansa als 29 de
juliol de dit any; en altre procés de dit fiscal
contra Miquel Joan de Monrrodon, alguasil, als
2 de agost de 1638 y molts altres que·s troban
en la casa.
(40) Si lo molt il·lustre concistori té jurisdicció
privative ad Regiam Audientiam per a declarar
lo sol dubte que hi pot haver en la qualitat de
Generalitat només y assò per a què etiam ni per
via de declaració de dubte sobre cosa del General ningú altre<s> tingués jurisdicció, com millor se ha de dir que la tindrà lo molt il·lustre
concistori en la venda del offici de procurador
fiscal en lo qual declaradament y sens dubte
concerta la qualitat de Generalitat per ser altre
dels officis de la Deputació com està dit.
(41) Se deu també conciderar que lo molt il·lustre concistori està en contínua y antiquíssima
pocessió, segons se troba //1013v // en la casa de
haver exercit la jurisdicció en cosas del General
contra la Real Audiència y qualsevols altres sens
distincció de casos ni reparo de incidents o indirectas, lo que ha declarat que la privativa dels
privilegis ho comprenia tot segons disposició de
dret, y juntament se deu advertir lo notable y
irreperable dany se podria seguir a la casa y a sa
jurisdicció y reals privilegis si per via de indirec-

tas o de incidents pogués entrar altre jurisdicció
en las cosas de la Generalitat per lo exemplar
que faria en altres casos y camí fàcil y que ja seria
dicidit per a apartar-se no sols qualsevols personas però etiam los officials de la casa de la jurisdicció del molt il·lustre concistori en cosas encara que fossan pròprias de la Generalitat.
(42) També se deu conciderar que lo General
del principat de Catalunya de son propri tribunal y que dit tribunal fou erigit y statuhit per lo
rey y Corts Generals del regne, axí ab diffarents
capítols de Cort com ab privilegis per la cognició de las cosas de la Generalitat, donant forma
special, loquendo discretive y donant-li tota la jurisdicció per ditas cosas y certas causas, com
apar del capítol 1, Corts 1413, y dels demés notats en lo número 2. Y en tal cas, semblant jurisdicció de dret, se entén donada per la lley municipal privative ad omnes encara que expresse no
fos privative, com hi és la de que·s tracta de
modo que ningú altre se pot entremètrer en
ninguna manera; Menoch. Presum. 18, lib. 2. n.
12; Carleval de Judit., lib. 1, tit. 1, disp. 2, sect. 4,
n. 1187; Valenzuel. Concell. 70, n. 109; Gratiam., decis. 145; Andreol., Controv. 320, n. 8;
Sesse, decis. 438, n. 15, 26 et 41; Palmaalleus, 52,
n. 2; Azaved. ad Const. Reg. Hispan., lib. 3, tit.
13, n. 11; Capie. lats., decis. 155, lib. 2, n. 4;
Mastrill., decis. 300, n. 31; Xamm.a // 1014 // rerum. jud. Difinit. 130, an. 8; Berart de visit.
cap. 2, n. 6 et 7; Mieres, part. 2, collat. 6, cap. 9,
n. 12, fol. 56 in nova impresione.
(43) La jurisdicció del molt il·lustre concistori
és jurisdicció ordinària special per ser estada donada y creada per lo rey y la Cort, Canc. Barc. 3,
cap. 12, n. 1, Berart de visit. cap. 3, n. 5, Cortiad. Decis. 10, n. 44. Y segons etiam dret comú,
per semblants jurisdiccions, està abdicada qualsevol altre, màxime quant la jurisdicció special
serà concedida a petició de la part y per serveys
de un comú y per lo benefici de dit comú, com
és la del molt il·lustre concistori Trentacinq.
Var., lib. 1 de Jurisdict. Resol. 1., n. 4; Mennoch.
Presump., 18, n. 23; Rot, decis. 37, n. 1, par. 1,
recent. Post. de manutenend. decis. 11, n. 3; Afflict. decis. 41; Tondut. de prevent par. 2, cap. 45,
n. 13; Marin. resolut. 213, n. 19; Xam. Rer. jud.
difinit. 130, n. 2, cum decis.
(44) Del deduït fins aquí se veu que, axí de dret
municipal com també de dret comú, per via de
incident o indirecta no·s pot tocar en cosas de la
Generalitat, ya per ocasió de dits privilegis y capítols de Cort que exclouan aquells, com també
per las ditas prerrogativas y poder que lo molt
a. a continuació el foli 1014 es troba inserit entre el 1016 i el
1017.
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il·lustre concistori té etiam de dret comú que se
originan de dits privilegis.
(45) Los doctors que tenan que la jurisdicció
ordinària se pot ampliar ratione incidentie, portant lo exemple del jutge criminal, lo qual per
incident pot conèxer de algun artigle civil no
obstant. Perquè se han de entèndrer quant lo
artigle civil incident toca solament la persona
contra la qual agitur criminaliter, no emperò
quant tocarà dit article, altra persona contra la
qual no tindrà jurisdicció directament lo jutge
criminal perquè a las horas // 1014v // se ha de
acudir al competent jutge de dita tercera persona al qual toca declarar dit article segons la lley
interdum § qui furem, n. 5, Ff. de furtis farine.
Concil. 71, in addit, lit. B. Fontan. Decis. 563, n.
1, Ripoll in prax. Rubr. 32, n. 15, Regens Cortiad. in suo de contention. decis. 35, n. 15.
(46) No·s pot negar que la venda del offici de
procurador fiscal feta per la Real Audiència per
via de incident, com se pretén, no sols toca y
prejudica al doctor Joan Quadres com a pocessor de dit ofici, però també ha tocat y prejudicat
a tercera persona, ço és, al molt il·lustre concistori qui té per propri dit ofici quod ad titulum
proprietatens. Y també que ab dit incident se ha
tocat en cosa aliena jurisdicció, ço és, de la jurisdicció de dit molt il·lustre concistori, en lo qual
ni en sas cosas y béns no té jurisdicció la Real
Audiència y axò los doctors que afavorexen dita
regla no obstan perquè estan en lo cas de la limitació de la matexa regla.
(47) Menos obsta lo exemple del ecclesiàstich,
dient-se que la sentència que·s fa per lo jutge secular eo per la Real Audiència contra un ecclesiàstich, en lo cas de dret permès, se exequta per
lo mateix jutge secular in bonis immobilibus del
ecclesiàstich encara que dit ecclesiàstich sia de
contrària jurisdicció. Perquè en tal cas àduch ha
de concórrer saltem la acistència del jutge competent, lo que no·s trobaria en lo present fet,
deinde en dit cas la exequció se fa contra altre
dels convinguts y submès y no contra tercer que
no fos en causa. Y finalment si se fa la exequució
en los béns immobles per lo jutge secular és perquè aquells són de naturalesa subjecta als senyors temporals, als quals especta ratione territorii a hont estan scituats dits béns, lo qual
territori és dels senyors temporals y no dels bisbes o prelats ecclesiàstichs, segons ho diu lo noble regent Cortiada De contenti, decis. 26, n. 33;
Fontan., decis 310, n. 9, lo que no se aplica ni
danya perquè lo dit ofici de procurador fiscal no
està situat ni instituit en territori real sinó en territori // 1015r // propri de molt il·lustre concistori per ser altre dels officis de la casa de la Deputació y perquè la Generalitat té son propri
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territori per tenir tribunal apart y special per lo
civil y criminal en la casa de la Deputació, fisch,
acessors o jutges, presons, salvaguarda y exercir
tota jurisdicció privative ad omnes en dita casa y
tribunal en las cosas de la Generalitat, lo que
prova lo territori Bald. In cap. cum causans nob.
De probat. Cravet concil. 592, n. 83, Memoch.
Concil 21, n. 9 et concil 147 a n. 13, jurd. Concil.
151, n. 28; Banat. Concil. 159, n. 28 Everard.
Junior lib. 1, concil. 41, n. 68 Monte de finibus,
cap. 11, n. 15; Marta voto 162, n. 5; Pateus in
allegat pro comuniter Valenz. Post tractatum de
finibus an. 15; Larrea. par. 2. Alleg. 69, n. 3.
Canc. Var. 2., cap. 2, n. 317. Y axí per la mateixa
rahó en què se fundà lo objecte se havia de fer la
exequució contenciosa per lo molt il·lustre concistori de qui és lo tenitori y no per la Real Audiència.
(48) Y si se podria dir que en Catalunya los ecclesiàstichs y altres tenan territori concedit per
los senyors comptes de Barcelona y que assò, no
obstant, se fan las exequucions en lo modo sobredit. Emperò veja’s en resposta lo que diu
nostre Fontan. en dita decis. 310, an. 18 a hont
confessa tenir molta força la concessió de territori y finalment ser cosa difficultosa, arrimant-se
a la sóla consuetut, n. 20, ibi: «tu exactius examinabis mihi nunch sufficit quod ita senatus senserit, et cetera».

què las regalias majors veniunt in concequentiam concessorum de Fontan. de glos. 14, n. 11;
Oliba de Jur. Fisc., cap. 6, n. 7.
(50) Y axí mateix encara que los doctors diuhen
que la jurisdicció ordinària té la intenció fundada contra omnes et quoscunque intra suum territorium exhistentes, emperò dita regla se entén
mentres que no conste de privilegi de exempció
l. su quis ex aliena ff. de judic., 12 §, sed si dubitatur eod. Farinac. in prax., par. 1 quest. 8, n.
81; Valenz., Concil. 57, n. 8 et Concil. 191, n.
24; Memoch., Concil, 1195, n. 3; Salgad. De Reg.
protec. par. 2, cap. 2, n. 44; Sesse de Inhib. cap. 8,
§, 10, an. 5; Parei. Instrum. edit., tom. 1, tit. 2,
resol 6, spec 6, n. 348 nobilis Cortiad. de Content., decis. 13, n. 5 y constant del sobredit de la
exempció del molt il·lustre concistori ab sos
béns dependents y accessoris de la jurisdicció
ordinària real se segueix que en lo present fet no
relleva la qualitat o regalia del territori.
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(49) Que lo molt il·lustre concistori tinga territori no té difficultat encara que sia regalia perquè, ab reals privilegis y actes de cosas generals
de concedir la tota jurisdicció ab sos dependents y té comunicadas totas las regalias com en
tèrmens de sos drets, ho diu Ripoll de Regal.,
cap. 32, n. 58 en tèrmens de la superioritat de
conèixer y // 1015v // tenir poder sobre exemps,
ço és, ecclesiàstichs y altres, que·s regalia major
segons Ripoll. De regal., cap. 43, n. 69; ho diu
Vilaplana de brach. Militari, cap. 3, n. 170 en
tèrmens de recors y appel·lació regalia major;
ho diu Oliba de Jur. Fisc., cap. 6, n. 13 in Fin.
Font. De pact. 1, clau. 4, glos. 14, n. 15 en tèrmens de pagar los drets lo senyor rey; altre regalia major la constitució 1, títol «De drets del
General», y ho diu Berart de Visit., cap. 23, n. 3
en tèrmens de no procehir criminalment contra
algú per cosas de la Generalitat, constitució 3,
títol «De offici de deputats», cap. 7, Cors 1547;
Bosch, tit. «De honors», lib. 4, tit. 2, § y molts
privilegis en lo arxiu y en tèrmens de declarar
dubtes; altre regalia ho diu Ripoll de Regaliis,
cap. 41, n. 42, las quals regalias ab intervenció
del senyor rey y cort simul se han pogut comunicar segons drets Mieres collat. 11, cap. «Las
causas de víudas»; Oliba de Jur. Fisc. cap. 6, n.
14; Ripoll de Regaliis, cap. 41, n. 42; Fontanell.
De pact. 1, clau 4, glos. 14, n. 15. Y també per1008

(51) Tandem no és de concideració si se ponderava lo fet de la causa que en temps passat se
vertia en la Real Audiència entre los conjuges
Gabriel Artells, argenter, y Gertrudis Artells y
Piquer de una part y Francesch Piquer, mercader, de part altra, notari Lluís Cortès, a hont se
diu fou feta exequució per la Real Audiència en
lo offici de la guarda de la Bolla y escrivà del
deffenedor de la casa del General de Barcelona a
instància dels acreadors de Onofre Piquer, qui
antes obtenia a dit offici, perquè se deu advertir
que, en dita causa ni en lo molt il·lustre concistori, no fou oposat may de la jurisdicció dels
molt il·lustres senyors deputats y oÿdors ni lo
procurador fiscal de la casa comparegué en dita
causa ni féu alguna contradicció, axí que lo molt
il·lustre concistori ni son fisch no tingueran notícia alguna de dit fet y per concegüent és notori de dret que no ha pogut prejudicar lo fet de
dita causa al molt il·lustre concistori ni a la Generalitat ni a sa jurisdicció, màxime no haventse affectuat dita venda ni arribat a fer-se la resigna del dit offici y approbació de la persona per
lo molt il·lustre concistori y per concegüent no
poder fer exemplar en la casa.
(52) Tampoch no subsistiria si se deya que los
privilegis, capítols de Cort y statuts que contenan la jurisdicció del molt il·lustre concistori se
haurian de entèndrer en quant als drets de Bollas y altres del General y que sols parlarian de
dits drets y no dels officis de la casa perquè, a
més que del sobre deduhit, consta que dits privilegis parlan de las cosas de la Generalitat y consta que una de ellas són los officis de la casa y que
se té jurisdicció per tots los accessoris y antecedents //1016v // forçosos quals són los officis per
la exacció dels drets. En tot cas se deu notar que

dits statuts parlan generalment y axí comprenan
tot lo que és de la Generalitat com si fos expressat de per si Andreol. Const. 132, n. 12; Ramon
Concil 12, n. 8; Xamm. de ofic. Adu. Par. 2.
quest. 7, an. 30 Fontan. tom. 1, decis. 294, n. 21.
Y també perquè en los statuts y privilegis, encara que exorbitants, se comprenan tots aquells
casos en los quals milita una mateixa rahó sens
que per assò se fassa extenció dels statuts sinó
comprenció de aquells Jurd. Concil. 1, n. 19,
lib. 3; Mascard. De Gen. Statut. Interpos. concl.
4, n. 163; Ama. Var. par. 1, resol. 1, n. 87; Quesad. Pilo. Disert. 9, n. 7, Castill. Quotidian., cap.
63, lib. 5; Cancer. Var. 1, cap. 1, n. 56; Fontan.
decis. 480, n. 14. Axí que, concurrent una mateixa rahó de jurisdicció en los officis que concorra
en los drets per ser una cosa y altre cosa de la
Generalitat, restan aquells compresos en los dits
privilegis y statuts, màxime havent-se aquells de
entèndrer y seguir a la lletra segons dret municipal, cap. 39, Corts 1599; Farrer pen. 3, obs. cap.
7, n. 4 et cap. 425, n. 5; Ramon. Concil. 95, n.
31; Merlin. Contro., tom. 1, cap. 47, n. 6; Larreat. decis. 45, n. 37; Ciiriach, contr. 345, n. 24;
Bisrrat decis. 19, n. 40; Dedanasch concil. 5 , n.
6; Quesad. dicert. 9, n. 70; Conciol. alleg. 70.
(53) Y en conclusió, per a repel·lir qualsevol
dubte y medis contraris, se deu advertir que, segons la observansa y diffarents deliberacions, los
officis de la casa se diuhen vaccants sempre que
se renuncian, ara sia per venda forçosa, voluntària o per privació, y com a officis vaccants se proveheixan y també que és de gran la diffarència de
las vendas voluntàrias dels officis a las vendas
forçosas, per quant en estas quant se proveheixan y també és gran la diffa- // 1017r // rència de
las vendas los officis se hau rahó de la venda o
contracte per contenir provisió dels officis y abono de la persona y ser cosas éstas que tocan al
molt il·lustre concistori y per ço té lloch dita conexensa en ditas vendas forçosas, lo que no és axí
en las voluntàrias perquè ab lo contracte no se
provehex lo offici, com apar de una deliberació
feta en lo any 1643 sobre la provisió del offici de
ajudant del racional a favor de Maria Malich a
hont se hagué rahó del contracte, pot ser venda
forçosa feta per exequució per lo mateix concistori. Et tandem que no pot obstar en cas se pondere lo privilegi sobre la provisió dels officis en
virtut de la real reserva de 11 de juliol 1653 a
hont apar està insinuat que los molt il·lustres senyors deputats y oÿdors sols tindrian en los officis antichs la approbació de la persona, perquè en
tot cas se hauria de entèndrer després de las renunciacions dels officis, no emperò antes a hont
té lo concistori, té molt més com està dit, a més
que dita reserva no·s pot posar en concideració
en quanta dits officis per haver sa magestad, Déu
lo guarde, en lo any 1680 feta gràcia al concisto-

ri de la provisió de dits officis en cas de devolució, axí com estava antes de l’any 1640 y per concegüent se ha de estar en quant a dits officis al tenor dels capítols de Cort y no al manat y enunciat
en dita reserva o privilegi.
(54) Per tot lo que y altrament lo magnífich advocat fiscal infraescrit per no haver convingut ab
dits acessors y consulents, fent vot apart, és de
parer y sentir que lo dit procurador fiscal té interés en dits procehiments exequutius en quant
han tocat dit offici y que la exequució y venda
de dit offici de procurador fiscal se //1017v // havia de fer per lo molt il·lustre concistori y no per
la Real Audiència a vista dels dits tres medis de
la jurisdicció del concistori en totas las cosas de
la Generalitat concernents indivíduas y acessors
privative ad Regiam Audientiam et ad omnes de
la potestat y facultat de provehir los officis de la
Generalitat en tots casos que té lo concistori
privativea ad omnes y del benefici y privilegi de
atracció de causas que té lo fisch de la Generalitat lo que proceheix encara que la renunciació
del dit offici se fes en mà del concistori per lo
mer exequutor de la Real Audiència y se abonàs
la persona y té donàs la pocessió per dit concistori perquè ab ditas cosas no restarian revocats
sinó confirmats los dits procehiments exequutius ja fets en dit offici, ni tampoch restaria salva
la jurisdicció del molt il·lustre concistori com se
deixa conciderar. Y axí ho sento salvo, etcètera,
en Barcelona als XXVI de abril de MDCLXXXVIII.
Josephus Costa, fisci advocatus Generalis Catalonie in his assumptus».
Dimars, a VII. En aquest dia me ha ordenat sa senyoria a mi, escrivà major del General de Catalunya, cusís en lo present dietari una certificatòria feta per Eugenio Garcia, coronel en la cort de
sa magestat, a 7 de juliol del present any 1688, ab
la qual fa fe de que continua la indisposició de
Romualdo Escapa y Gitart, receptor de la Bolla
de la present ciutat, y residint en dita vila de Madrit, la qual és assí cusida, signada de lletra Bb.
1023r
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Divendres, a X. En aquest dia me ha ordenat sa
senyoria a mi, escrivà major del General, cusís
en lo present dietari dos relacions del magnífich
racional de la present casa fetas, la una a cerca
de aquell censal de penció vuyt-cents sous pagador al primer de novembre, que sortejaren los
administradors del bassí dels pobres vergonyants de Nostra Senyora del Pi de la present ciutat en la extracció de censals per sa senyoria feta
a. a continuació repetit, privative.
b. a continuació els originals d’una certificatòria amb lletra
B i amb el número de foli 1018 i de dues relacions amb números 4 i 5 i números de foli 1019-1020 i 1021-1022, transcrits a
l’Apèndix 5, pàgs. 1878-1879.

[ 1688 ]

[ 1688 ]

en jornada de 11 de setembre 1687. Y la altre
acerca de aquell censal, penció 250 sous, pagador a 7 de janer, que sortejaren los administradors de la causa pia instituhida y fundada per
dona Anna de Montanyans y Requesens en la
dita extracció, las quals relacions són assí cusidas, signadas de números 4 y 5.
En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo concistori de sa senyoria lo doctor en medicina Joseph Bas, mitjensant jurament, ha fet
relació de com la indisposició del doctor Gismundo Boffill, ajudant tercer de escrivà major,
de la qual té fetas altres relacions a sa senyoria,
ha continuat y continua de manera que li impedeix la servitut de dit son offici.
Dissapte, a XI. En aquest dia me ha ordenat sa
senyoria a mi, //1023v // escrivà major del General, cusís y continuàs en lo present dietari un vot
fet per los magnífichs acessors ordinaris, advocat
fiscal del General y present casa de la Deputació,
doctors consulents aplicats, ab que declaren que
lo no haver-hi vicecanceller en lo Concell Supremo de Aragó se encontra ab la constitució 4, títol «De offici de canciller y vicecanciller» y que
los molt il·lustres senyors deputats poden y
deuhen aplicar totas las diligèncias necessàrias y
convenients per a la deffensa de dita constitució,
com ab dit vot llargament apar, lo qual és assí
cusit, signat de lletra A y del thenor següent:
«En lo fet consultat per los molt il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes als magnífichs acessors, advocat fiscal y doctors consulents infrascrits, aplicats sobre si lo no haver
vicecanciller en lo Supremo (Concell) de Aragó,
y que al que ha de ser, hage de tenir la calitat de
ser secular doctor o jurista solempne, nadiu, natural y domiciliat en los regnes de Aragó, València, Principat de Catalunya o Mallorcas, se encontra ab constitucions de Catalunya y si poden
y deuhen acompanyar y fomentar la instància
dels molts il·lustres deputats del Regne de Aragó y dels elets que forman lo Regne de València
a sa magestad sobre que la nominació de vicecanciller del Supremo de Aragó hage de ser ab
las qualitats que disposició la Constitució 4, títol
«De offici de canceller y vicecanceller», sobre la
qual pretensió ni ha de present dos embaixadors
del Regne de Aragó en la Cort de sa magestat.
Vistas las deliberacions fetas per lo molt il·lustre
(concistori); vista la Constitució 4 sobredita y
altres que conduheixena // 1025 y 1026r // per la
matèria; vistas diffarents cartas escritas, així per
part dels molt il·lustres deputats de Aragó com
per part del Regne de València; vistos diffarents
a. a continuació l’original d’un vot amb lletra A i número de
foli 1024, transcrit en aquestes mateixes pàgines del dietari.
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vots de la casa y altres papers y escripturas que
poden conduhir per lo present assumpto. Attès
y conciderat que la dita Constitució 4 és clara y
expressa a hont se troban las paraulas següents
«e del offici de vicedanceller a altre persona seglar doctor o jurista, solempnes experts en los
furs, constitucions e altres lleys del regnes e terras del dit senyor reys, nadius, naturals e domiciliats realment y de fet ab veritat e sens dispensació del regnes de Aragó o València o del
Principat de Catalunya o del Regne de Mallorcas e no en altres»; attès y conciderat que, havent-se proposat diversas vegades en la present
casa lo mateix punt sobre dita constitució 4 y haver-se consultat la matèria ab los magnífichs advocat fiscal y consulents, se resolgué que los officis de canceller y vicecanceller han y deuhen ser
provehits dins dos mesos després de sa vaccant
respectivament, y que lo de vicecanceller en persona que tinga las refferidas calitats y que per lo
contrari se va contra la disposició de dita constitució 4, com és de véurer en dits vots en diffarents dietaris, particularment dels triennis 16231626 y 1632; attès y conciderat que las
instàncias són estades repetidas per part dels dits
regnes de Aragó y València, apoyant y deffensant dita constitució 4, que és més pròpria del
molt il·lustre concistori del present Principat.
Per tant són de vot y parer que los molt il·lustres
senyors deputats y oÿdors de comptes poden y
deuhen aplicar totas las diligèncias possibles per
la observansa de dita constitució, acompanyant
// 1025 y 1026v // las instàncias del dits regnes de
Aragó y València ab tot lo esfors y efficàcia y en
concideració que se hauran de menester moltas
cercas de escripturas, axí en lo Arxiu Real com
en lo offici de mestre racional y altres tribunals,
podrà y deurà lo molt il·lustre concistori gastar
las quantitats convenients y opportunas, y axí ho
sentim salvo, etcètera.
Rechs y Gallart, acessor; de Sayol, acessor; don
Pedro de Potau, advocat fiscal; De Valda, consulent; Güell, consulent; lo doctor Isidoro Pi y
Pagès, consulent».
Dilluns, a XIII. En aquest dia per medi de Balthezar Oriol y Marcer, escrivà de manament y secretari de província, són estades entregades a sa
senyoria las ensiculacions dels llochs vaccants de
deputats y oÿdors y officis de la present casa de
la Deputació fins lo últim dia del mes de mars
pròxim passat, los quals memorials són assí cusits, signats de números 1 y 2a.

a. a continuació els originals de dos memorials i dos decrets
amb números 1, 2, 3 i 4 i amb els números de foli 1027-1030,
1031-1036, 1039 i 1040, transcrits a l’Apèndix 5, pàgs.
1880-1884.
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Divendres, a XVII. En aquest dia me ha ordenat
sa senyoria a mi, scrivà major del General, cusís
en lo present dietari dos decrets de sa excel·lència fahents per la ensaculació de deputats y oÿdors que de pròxim se ha fet, los quals decrets
són signats de números 3 y 4.
Dilluns, a XX. En aquest dia, constituhit personalment en lo concistori de sa senyoria lo doctor en medicina Jaume Fontana, mitjensant jurament, ha feta relació de com la indisposició de
don Miquel Pallarès, ajudant de racional de la
present casa de la Deputació, del qual té feta ja
altres relacions, ha continuat y continua de manera que li impedeix la servitut de dit son offici.
En aquest mateix dia ha faltat en lo concistori
de sa senyoria lo molt il·lustre senyor deputat
militar per sa indisposició.

1043v

Divendres, a XXIIII. En aquest die, constituhit
personalment en lo concistori de sa senyoria lo
reverent Pere Vergès, prevere y beneficiat de la
parroquial iglésia de Santa Maria del Mar de la
present ciutat, com a procurador de Francesch
Antich, mercader, ciutedà de Barcelona, administrador lo present bienni del plat dels pobres
vergonyants de dita iglésia, com consta de sa
procura, consta en poder de Gabriel Móra, notari públich de Barcelona, a 19 del present mes de
setembre del present y corrent any 1688, de la
qual ha fetas ocular ostenció y és assí cusida, signada de lletra B, ha jurat en la forma acostumada de com, havent fetas las degudas diligèncias
en sercar los actes de las originals creacions dels
dos censals, lo un de preu 300 lliures y lo altre
de 110, los quals censals foren extrets en la extracció de censals per sa senyoria feta als 11 de
setembre 1687, no ha pogut trobar aquells.
En aquest mateix dia me ha ordenat sa senyoria
a mi, escrivà major del General, cusís en lo present dietari un memorial estampat, fet per orde
de sa senyoria per los magnífichs acessors ordinaris del General y presenta // 1148r // casa de la
Deputació y doctors consulents aplicats, suplicant a sa magestat, Déu lo guarde, sia servit provehir lo offici o càrrech del vicecanceller del
Concell Supremo de Aragó en subjecte que tinga las qualitats que disposa la constitució 4, títol
a. a continuació els originals d’una procura amb lletra B i
número de foli 1044, un memorial estampat amb lletra A i
números de foli 1046-1064, documents citats en el mateix amb
números de foli 1065-1129, i cinc relacions de censals amb els
números 1, 2, 3, 4 i 5 i números de foli 1133-1139, 1140-1141,
1142, 1143 i 1144 respectivament, transcrits, a excepció del
memorial imprès, a l’Apèndix 5, pàgs. 1885-1914. El memorial imprès comença «Señor. El consistorio de deputados y oydores de cuentas del Principado de Cataluña» i acaba «Lo que
recibirá a merced», 18 fols. (ACA, Generalitat. Dietari no.
83). Vegeu també: BC: F. Bon. 395.
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«De offici de canceller, vicecanceller y regent la
cancellaria» y los demés papers de que se fa
menció en dit memorial, lo qual, junt ab dits
papers, és assí cusit, signat de lletra A.
En aquest mateix dia me ha ordenat sa senyoria
a mi, scrivà major del General, cusís en lo present dietari sinch relacions de censals, la una a
cerca de aquell censal de penció 130 sous pagadors al primer de janer, sortejà Mariangela Orlau y Pastor, víuda, en la extracció de censals per
los antecessors de sa senyoria, feta al primer de
dezembre 1685, la qual és signada de número
1; la altre acerca de aquell censal, penció 200
sous pagadors aa de maig que sortejà lo doctor
misser Miquel Grimosachs, ciutedà honrrat de
Barcelona, en la extracció de censal per sa senyoria feta als 11 de setembre 1687, la qual és
signada de número 2; la altre acerca de aquell
altre censal, penció 41 sous, 10 1/2 pagadors
als 23 de agost que sortejaren los obrers de la
fàbrica de la iglésia parrochial de Santa Maria
del Mar en la dita extracció de censals de 11 de
setembre, la qual és signada de número 3; la altre acerca de aquell censal penció 272 sous pagadors a 8 de juliol en què sortejaren los obrers
menors de la Seu de Barcelona en la dita extracció de 11 de setembre, la qual és signada de número 4, y la altre acerca de aquell censal de penció 195 sous, 10 pagadors a 7 de maig en què
sortejaren los proms dels mestres de cases de la
present ciutat com a // 1148v // administradors
de la causa pia de Bernabé Icart en la dita extracció de censals de 11 de setembre, la qual és
signada de número 5.
En aquest mateix dia és baixat lo molt il·lustre
senyor oÿdor ecclesiàstich a la casa del General
de la present ciutat juntament ab lo magnífich
racional del General y present casa de la Deputació y de mi, escrivà major de dit General, y,
essent-se conferit en lo aposento a hont fa sa residència lo receptor dels fraus per a véurer y regonèixer los fraus se havian atrobat des de la última regoneixensa del mes passat, no se ha
trobat frau algú.
Dissapte, a XXV. En aquest dia és tornat en la
present casa y concistori de sa senyoria lo molt
il·lustre señor deputat militar.
En aquest mateix dia ha fet sa senyoria extracció
de censals en virtut de la concòrdia entre lo General y sos acreadors censalistas per la quantitat
de 16.000 lliures y, no havent-se trobat acreador algú que hage volgut condonar las pencions
de sos censals, se és feta la dita extracció en la
forma següent:
a. a continuació espai en blanc d’uns 10 mm.

[ 1688 ]

[ 1688 ]
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Acreadors censalistas no condonants.
Col·legi y rector de Sant Andreu de la Companyia de Jhesús de la Seu de Urgell, mars, fòleo
320, un censal, penció;
50 lliures.
Pau Farrer, juny, fòleo 469, altre censal, penció;
1 lliura, 11 sous.
Ítem, convent de Predicadors de la presenta //
1150r // ciutat de Barcelona, mars, fòleo 161, altre penció;
4 lliuresb.
Ítem, don Antonio de Paguera y Guilla, juny,
fòleo 482;
6 lliures, 2 sous.
Ítem, la comunitat de Sabadell, octubre, fòleo
403;
2 lliures, 1 sou, 4.
Ítem, lo hospital del preveres de Sant Sever, febrer, fòleo 34;
4 lliures, 10 sous, 10 1/2.
Ítem, causa pia de Damià Andreu, fabrer, fòleo
28;
6 lliures.
Ítem, convent de Predicadors de la present ciutat de Barcelona, febrer, fòleo 70;
7 lliures, 5 sous, 9.
Ítem, lo hospital de Santa Creu, juliol, fòleo
666;
17 lliures, 3 sous, 9.
Ítem, hospital dels Òrfans, agost, fòleo 928;
10 lliures.
Ítem, comunitat de Sant Just y Sant Pastor de la
present ciutat, octubre, fòleo 561;
38 lliures.
Ítem, Mariagna Martínes, juliol, fòleo 1588;
13 lliures, 6 sous, 8.
Ítem, la confreria y majorals de Nostra Senyora
de la Concepció de la Seu de la present ciutat,
abril, fòleo 478;
3 lliures, 2 sous, 6.
Ítem, convent de Monteción, abril, fòleo 116;
8 lliures.
Ítem, convent de Sant Pere, setembre, fòleo
118;
22 lliures, 10 sous, 5.
Ítem, la comunitat de Nostra Senyora del Pi,
novembre, fòleo 63;
5 lliures, 8 sous, 9.
Ítem, la comunitat de Sant Just y Sant Pastor de
la present ciutat, juliol, fòleo 1234;
25 lliures, 10 sous.
Ítemc, segristans menors de la Seu de la present
ciutat, abril, fòleo 128;
1 lliura.

1149

a. a continuació l’original de l’extracció transcrita en aquestes mateixes pàgines del dietari.
b. a continuació l’escrivà va deixar de transcriure el document original. Per facilitar-ne la lectura, passem a transcriure i completar l’extracció en el mateix dietari i no a l’Apèndix.
c. a continuació ratllat, la segristia de la Seu.
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Ítem, hospital de Sant Creu, octubre, fòleo
165;
18 lliures, 7 sous.
Ítem, causa pia de Miquela Ullorbino, juliol, fòleo 719;
6 lliures, 5 sous.
Ítem, Marianna Marí y Genovès, setembre, fòleo 389;
2 lliures, 15 sous, 1/2.
Ítem, la comunitat de Santa Maria del Mar de la
present ciutat, janer, fòleo 63;
50 lliures
Ítem, comunitat de Santa Maria del Mar, juliol,
fòleo 433;
9 lliures, 1 sous, 3.
Ítem, dona Maria Falcó, antes Gallart, maig, fòleo 454;
16 lliures, 5 sous.
Ítemb, successors de don Andreu Blan, vuy
Gualbas, setembre, fòleo 722;
9 lliures.
Ítem, aniversaris comuns de la Seu de la present
ciutat, octubre, fòleo 509;
100 lliures.
Ítem, Hospital General de Santa Creu, juny, fòleo 860;
40 lliures.
Ítem, successors de misser Diego Martínes, setembre, fòleo 1228;
55 lliures.
Ítem, Joan Ferrer de Gualbes, juliol, fòleo
1217;
5 lliures.
Ítem, convent de Nostra Senyora del Bon Succés, juliol, fòleo 1321;
12 lliures, 20 sous.
Ítem, lo benefici de la pació en Sant Just Fundat, janer, fòleo 105;
9 lliures.
Ítem, dona Catarina de Yvorra y Salba, juliol,
fòleo 519;
21 lliura, 17 sous, 6.
Ítem, il·lustre Capítol de la Seu de Barcelona,
administradors de la caritat, janer, fòleo 211;
10 lliures, 10 sous, 9.
Ítem, dona Hierònima Duzay, mars, fòleo 621;
50 lliures.
Ítem, lo pubill Joseph Fontanellas, abril, fòleo
39;
28 lliures, 27 sous, 3.
Ítem, administradors de la Capella de Sant Cever de la Seu, agost, fòleo 169;
1 lliura, 11 sous, 8.
Ítem, causa pia de Galceran de Copons, mars,
fòleo 545;
60 lliuresc.
a. a continuació ratllat, Vilurbino.
b. a continuació ratllat, Andreu Blanch.
c. a continuació reprenim l’assentament del foli 1150r.

Dimars, a XXVIII. En aquest dia, constituhits
personalment en lo concistori de sa senyoria los
magnífichs acessors, advocat fiscal, los quals han
fet relació a sa senyoria de las causas que en son
concitori se aportan.
En aquest mateix dia ha fet relació en lo concistori de sa senyoria lo doctor Joseph Orlau, servint lo offici de síndich del General de Catalunya, com, essent-se conferit per orde de sa
senyoria ab lo molt reverent canceller a effecte
de instar la declaració de la contrafacció general
del tribunal de la Capitania General, ha fet de
resposta que lo procés era molt gran y que tenia
de menester molt temps per mirar-lo y que procuraria despatxar la dita declaració.
1150v

OCTUBRE MDCLXXXVIII.
Dissapte, a II. En aquest dia, instant lo procurador fiscal del General, és estada presentada una
requesta a don Anton de Paguera y Guilla, lo
acte de la presentació de la qual és assí cusit, signat de lletra A y del thenor següent:
«Noverint universi quod anno a Nativitate Domini millessimo sexcentesimo octuagesimo octavo, die vero secunda mensis octobris eiusdem
anni intitulata presente et ad hec voccato, requisito atque rogato me, Josepho de Sauleda, scriva
major Generalis Catalonie subrrogato, et presentibus etiam Josepho Sapena et Anthonio Arbonés, agricolis, pro testibus ad ista vocatis specialiter et assumptis magnificus Josephus Costa,
utriusque juris doctor, fisci procurator Generalis
Catalonie, constitutus personaliter coram et
ante presentiam dompni Anthonii de Paguera
et Guilla qui dicto nomine eidem obtulit et presentavit et seu per me dictum scribam majorem
obtulere et presentare publice petiit et requisivit
quandam in scriptis papiri requisitionis sedulam cuius thenor subsequentibus continetur verbis Molt bé sab e ignorar no pot vostra mercè
senyor don Anton de Paguera y Guilla, et cetera, inseratur copia cuius eidem tradidit et liberavit quam accepit et penes se retinuit qua quidem papiri requisitionis sedula sic ut predicitur
oblata et presentata illico dictus don Anthonius
de Paguera et Guilla, verbo respondendo, dixit
quo retinebat sibi terminum juris ad respondendum de quibus ita per actis dictis gestis et sequutis dictus doctor Josephus Costa, dicto nomine petiit et requisivita // 1153 a 1155r // fieri et tradi
unum vel plura publicum seu publica concimilia instrumenta per me, dictum et infrascriptum scriva major, que fuerunt acta Barcinone
a. a continuació l’original d’un requeriment amb lletra A i
amb els números de foli 1151-1152, transcrit en aquestes mateixes pàgines del dietari i a l’Apèndix 5, pàg. 1914.
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sub die, mense et anno et loco predictis presente
me dicto scriva major et presentibus etiam testibus predictis ad premissa vocatis specialiter et assumptis prout superius continetur».
Dilluns, a XI. En aquest dia, constituhit personalment en lo concistori de sa senyoria lo doctor fra Joseph Pi, //1153 a 1155v // monjo y camarer del monestir de Sant Salvador de Breda de
l’orde de Sant Benet, com a procurador del
molt reverent abat y monestir de Sant Salvador
de Breda, com de sa procura consta ab acte rebut en poder de Benabé Jofre, notari públich de
la vila de Tordera, bisbat de Gerona, en jornada
de 28 de setembre pròxim passat del present y
corrent any 1688, de la qual ha feta ocular ostenció, en dit nom ha jurat en mà y poder de sa
senyoria com, havent fet las degudas diligèncias
en sercar los actes de la original creació de
aquell censal de preu 275 lliures en què lo dit
abat y monestir sortejà en la extracció de censals
per sa senyoria feta als 11 de setembre 1687, no
ha pogut trobar los dits actes.
En aquest mateix dia és anat sa senyoria concistorialment en la mare de las fonts de la present
ciutat com és acostumat tots anys.
Divendres, a XV. En aquest dia, constituhit personalment en lo concistori de sa senyoria, lo
doctor en medicina Pere Arnau ha fet relació,
mitjensant jurament, de com la //1156r // malaltia de Joseph Cases, guarda ordinària del portal
del Àngel, de què té ja feta altre relació, ha continuat y continua de manera que li impedeix la
servitut de dit son offici.
En aquest mateix dia don Joseph Meca y Cassador, obtemperant a una deliberació per sa senyoria del molt il·lustre concistori dels senyors
deputats del General del present principat de
Catalunya, presa en jornada de 13 del present y
corrent mes de octubre, sobre la solta se ha de
fer a dit don Joseph Meca de aquellas 388 lliures, 16 sous, 6 li són estades ditas y escritas en la
taula dels comuns depòsits de la present ciutat
per lo sobreplús de aquells sis censals en què
sortejà don Francisco Miquel en la extracció de
censals condonats, feta als 13 de juliol 1686,
que ha tocat a dit don Joseph Meca com a hereu y llegítim successor de don Federich Meca,
no obstant la relació feta per lo magnífich racional del General y present casa de la Deputació,
pretenent que lo dit don Federich Meca, com a
altre de las fermansas de Joan Coll Ferrer, oÿdor
militar que fou en lo trienni 1623, és debitor al
General en tres partidas; la una de 90 lliures, altre de 1.001 lliures, 12 sous, 1 y altre de 434
lliures y per concegüent toca al General las ditas
388 lliures, 16 sous, 6 en compte de dit deute,

[ 1688 ]

[ 1688 ]

emperò per quant la dita fermansa feta per don
Federich Meca a dit Joan Coll Ferrer és fiansa
de indemmitat y segons disposició de dret no
deu exequutar-se // 1156v // que primer no sian
discutits los béns del principal. Per ço, lo dit
don Joseph Meca y Cassador, lloha, approba,
rattifica y confirma la fermansa feta per dit don
Federich Meca sens novació ni derogació de
ninguna de las obligacions en lo acte primitiu
de dita fermansa continuades, ans bé acomulant
aquellas, y promet als molt il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes qui vuy són y per
temps seran encara que absents y a mi, escrivà
major del General de Catalunya present, que
sempre y quant tingan exequució las dalt ditas
tres partidas, donarà y pagarà al General las ditas 388 lliures, 16 sous, 6 y per attèndrer y cumplir lo demunt dit se obliga y ne obliga sa persona y béns com a deutes fiscals y reals y ab
jurament llargament, essent presents per testimonis Joan Ribes, notari públich de Barcelona,
y Francesch Payssa, altre dels verguers del concistori de sa senyoria.

Dilluns, a XVIII. En aquest die me ha ordenat sa
senyoria a mi, scrivà major del General, cusís en
lo present dietari un decret de sa excel·lència
acerca la insaculació de un lloch vacant en la
bolsa de escrivent ordinari del racional, lo qual
decret és signat de lletra A y despachat en deguda forma de cancellaria.
1158v

Dijous, a XXI. En aquest dia és estada presentada una requesta, instant lo procurador fiscal del General, al doctor misser Miquel Grimosachs, lo acte de la presentata de la qual és
assí cusit, signat de lletra A y del thenor següent:

En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo concistori de sa senyoria, don Joseph Meca
ya // 1158r // Cassador ha jurat en mà y poder de
sa senyoria de com, havent fetas las degudas diligèncias en sercar los actes de las originals creacions de hont devallan aquellas sis parts de censals, ço és, lo un de penció 4 lliures, 8 sous, 1
que rebia a 3 de febrer, altre de penció 4 lliures,
8 sous 1, altre de penció 6 lliures, 5 sous dit dia,
altre de penció 6 lliures, 3 sous, 9 a 20 de novembre, altre de penció 4 liures, 8 sous, 3 a 9 de
febrer y lo altre penció 15 lliures a 2 de octubre
en què entre altres sortejà don Francisco Miquel en la extracció de censals condonats feta als
31 de juliol 1686 dels preus dels quals sis censals per dit don Francisco Miquel ne foren revoltades a sa senyoria 388 lliures, 16 sous 6 a fi y
effecte de pagar aquellas a qui llegittimament
espectassen, las quals als 13 del corrent foren
per sa senyoria giradas en la taula de la present
ciutat a dit don Joseph Meca per espectar-li
aquellas, y no ha pogut trobar dits actes.

«Noverint universi quod anno a Nativitate Domini millessimo sexcentesimo octuagesimo octavo, die vero vigessima prima mensis octobris eiusdem anni intitulata presente et ad hec vocato,
requisito atque rogato me, Josepho de Sauleda,
scriba majore Generalis Catalonie subrrogato, et
presentibus etiam magnifico Francisco Alos et
Arnandes, utriusque juris doctore, et Salvatore
Golorons, notario regio collegiato, pro testibus ad
ista vocatis spetialiter et assumptis magnificus
Josephus Costa, utriusque juris doctor, procurator fiscalis Generalis Catalonie, constitutus personaliter coram et ante presentiam doctoris Michaelis Grimosachs personaliter repertus in
scribania majoris domus Generalis Catalonie
qui dicto nomine eidem obtulit et presentavit et
seu per me, dictum scribam majorem, obtulere et
presentare publice petiit et requisivit quandam
in scriptis papiri requisitionis sedulam thenoris
sequentis Molt bé sab y ignorar no pot vostra
mercè senyor doctor Miquel Grimosachs, et cetera, inseratur copia cuius eidem tradidit et liberavit quama // 1161r // accepit et penes se retinuit qua quidem copia papiri requisitionis
sedula sic ut predicitur oblata et presentata illico dictus doctor Michael Grimosachs, verbo respondendo, dixit que las partidas que demana lo
procurador fiscal son il·líquides et signater la
que pretén déurer Rafel Grimosachs, quòndam, com ha visitador que fou en lo trienni
que diu la requesta y la quantitat que pretén lo
dit procurador fiscal déurer-se com a fermansa
del senyor bisbe don Pedro de Magarola per
no ésser-se escutits los béns de aquell y ésser
fermansa de deputat y a major cauthela, offereix ratificar las fermansas y obligacions de dit
Magarola y altrament, obligant-se sempre y
quant sia liquidat lo de la visita y fer tot lo que
sia de justícia de quibus ita per actis dictis gestis
et sequutis dictus doctor Josephus Costa, dicto nomine, petiit et requisivit fieri et tradi unum et

a. a continuació l’original d’un decret amb lletra A i amb el
número de foli 1157, transcrit a l’Apèndix 5, pàg. 1914.

a. a continuació l’original d’un requeriment amb lletra A i
amb els números de foli 1159-1160, transcrit en aquestes mateixes pàgines del dietari i a l’Apèndix 5, pàg. 1915.

Dissapte, a XVI. En aquest dia, constituhit personalment en lo concistori de sa senyoria lo
doctor en medicina Joseph Pomada, mitjensant jurament, ha fet relació de com la indisposició de Jacintho Alabau, altre de las guardas
del General de la present ciutat, de què té fetas
altres relacions, ha continuat y continua de
manera que li impedeix la servitut de dit son
offici.
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plura publicum et publica concimilia instrumenta per me, dictum et infrascriptum scribam
majorem, que fuerunt acta Barcinone sub die,
mense et anno et loco predictis ad premissa vocatis specialiter et assumptis prout superius continetur».
Dilluns, a XXV. En aquest dia, constituhit personalment en lo // 1161v // concistori de sa senyoria Benet Sastre, flaquer, ciutedà de Barcelona,
com a procurador dels administradors del Hospital General de Santa Creu de la present ciutat,
com de sa procura consta en poder de Rafel
Cassanyes, notari públich de Barcelona, a 12 de
agost 1687, de la qual ha fet ocular ostenció, ha
jurat en la forma acostumada de com, havent fet
las degudas diligèncias y sercar los actes de las
originals creacions de hont devallan aquellas
dos parts de censals, lo un de preu 100 lliures y
penció 4 lliures, 10 sous, 10 y lo altre de preu
600 lliures y penció 30 lliures, los quals censals
foren extrets en la extracció de censals per sa senyoria feta a 11 de setembre 1687, no ha pogut
trobar aquells.
En aquest mateix dia me ha ordenat sa senyoria a mi, escrivà major del General de Catalunya, cusís en lo present dietari una relació del
magnífich racional del General y present casa
acerca de aquell censal de penció 380 sous, pagador a set de agost, en què sortejaren los administradors dels aniversaris de la iglésia de
Santa Anna de la present ciutat en la extracció
de censals per sa senyoria feta als 11 de setembre 1687, la qual relació és signada de número 1.
Dimars, a XXVI. En aquest dia, constituhit personalment en lo concistori de sa senyoria, mossèn Joseph Ratera, clergue procurador de la pitansera de Sant Pere de las Puellas de la present ciutat, com de sa procura consta en poder de Bonaventura Torres, notari públich de
Barcelona, als 12 de juliol 1687, de la qual ha
fet ocular ostenció, ha jurata // 1171r // en la
forma acostumada de com, havent fet las diligèncias degudas en cercar los actes de la original creació de hont devalla aquella part de
censal de preu y proprietat 30 lliures, 2 sous, 9
y penció 24 sous 1, lo qual censal fou extret en
la extracció de censals per sa senyoria feta als
a. a continuació els original de cinc relacions de censals amb
números 1, 2, 3, 4 i 5 i amb els números de foli 1162, 11631165, 1168-1169, 1170 i 1171-1172 respectivament, transcrites a l’Apèndix 5, pàgs. 1916-1925 i una carta reial amb número 5, transcrita en aquestes mateixes pàgines del dietari.
També a continuació per un error d’enquadernació apareixen
els folis 1353-1367 que corresponen al volum 84 dels dietaris.
Els transcrivim al lloc pertinent reconstruint el sentit cronològic de l’obra.
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11 de setembre 1687, no ha pogut trobar dits
actes.
En aquest mateix dia me ha ordenat sa senyoria
a mi, escrivà major del General, cusísa en lo dietari sinch relacions de censals fetas per lo magnífich racional del General y present casa de la
Deputació, la una acerca de aquell censal de
penció 300 lliuras, pagador al primer de janer,
en què sortejà lo reverent rector y col·legi de
Sant Martí Çacosta de la Companyia de Jesús
de la ciutat de Gerona en la extracció de censals
per sa senyoria feta als 11 de setembre 1687, la
qual és signada de número 2; altra acerca de
aquell censal de penció 272 sous, 8, pagador a
19 de desembre, en què sortejà sor Maria Agnès
Riembau y Salla, priora del monestir y convent
de Santa Maria Magdalena de la present ciutat
de Barcelona del orde de Sant Augustí com a
administradora de la causa pia instituhida y fundada per lo capità Maurici Vallseca en dita extracció de censals de 11 de setembre, la qual és
signada 3; altre acerca de aquell censal de penció 355 sous, 1, pagador a 6 de mars, en què
sortejà la reverent abadessa y convent de Valldonzella, territori de Barcelona, en la dita extracció de censals de 11 de setembre, la qual és
assí cusida, signada de número 4; altre acerca de
aquell censal de penció 31 sous, 4, pagador a 3
de juliol, que sortejà lo reverent rector de la
iglésia parrochial de Sant Feliu de Codinas //
1171v // com a administrador dels aniversaris per
mossèn Pere Rull, instituhits y fundats en la dita
extracció de 11 de setembre, la qual és assí cusida, signada de número 5, y la altre acerca de
aquell censal de penció 380 sous, pagador a 18
de maig, en que sortejaren los reverents domers
de la iglésia parroquial de Sant Pere de las Puellas de Barcelona en la extracció de censals de
11 de setembre, la qual és assí cusida, signada
de número 6.
Dissapte, a XXX. En aquest dia me ha ordenat
sa senyoria a mi, escrivà major del General, cusís en lo present dietari quatre relacions de
censals fetas per lo magnífich racional y present
casa de la Deputació, la una acerca de aquell
censal de penció 466 sous, 8, pagador a 7 de
abril, en què sortejaren los obrers de la parroquial iglésia de Sant Miquel Archangel de la
present ciutat en la extracció de censals per sa
senyoria feta als 11 de setembre 1687, la qual
és assí cusida, signada de número 1; altre acerca de aquell censal penció 200 sous, pagador a
22 de setembre, que sortejà Theresa Vilallonga, muller de Miquel Vilallonga, flassader, ciutedà de Barcelona, en dita extracció de censals
de 11 de setembre, la qual és assí cusida, signaa. a continuació ratllat, y continuàs.

[ 1688 ]

[ 1688 ]

da de número 2; altre acerca de aquell censal
de penció 90 sous, pagadora // 1180r // a 13 de
novembre, en què sortejaren la reverent abadessa y convent de Pedralbes del territori de
Barcelona en dita extracció de censals de 11 de
setembre, la qual és assí cusida, signada de número 3.
Y la altre acerca de aquell censal de penció 197
sous, pagador al primer de janer, en què sortejà
lo reverent vicari y comunitat de preveres de
Sant Maria del Mar de la present ciutat en la
dita extracció de censals de 11 de setembre, la
qual és assí cusida, signada de número 4.

Don Josephus de Villanueva Fernández de Yxar.
Vidit don Anthonius de Calatayud, regens. Vidit don Joannes Baptista Pastor, regens. Vidit
don Josephus Rull, regens. Vidit marchio de Canales. Vidit comes et Torró. Vidit Climente, regens»
En aquest mateix die los magnífichs advocat y
procurador fiscals han fet relació en lo concistori de sa senyoria de las causas vertentsa.
1183r

En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo concistori de sa senyoria, lo doctor en medicina Francesch Orriols, mitjensant jurament,
ha fet relació de com Miquel Rossell, altre dels
verguers del concistori de sa senyoria, està detingut de malaltia corporal en lo llit, per rahó de
la qual no pot fer la servitut de dit son offici.
En aquest mateix dia me ha ordenat sa senyoria
a mi, scrivà major del General y present casa de
la Deputació, cusís y continuàs una real carta de
sa magestat, Déu lo guarde, la qual és assí cusida, signada de número 5 y del thenor següent:
«El rey.
Venerables, nobles y amados nuestros. Hasse recibido vuestro memorial y papeles que la acompanyavan en que suplicáis que, en vaccando la presidencia del Consejo Supremo de Aragón, tenga
por bien de nombrar vicecanciller natural de la
corona y no presidente y, haviéndose visto con todo
lo demás que sobre esta materia me han representado también los electos de los tres estamentos del
Reyno de Valencia y, en nombre del de Aragón, el
obispo de Huesca y don Pedro de Arbues, sus diputados, he resuelto desirhos que podéis estar seguros
del paternal amor con queb miro esse Principado
// 1181v // y que tendré muy presente su representación y súplica en llegando el casso que prevenís,
y en esta conformidad he mandado responder a
los demás reynos que han escrito sobre esta misma
instancia. De que he querido avisaros para que lo
tengáis entendido. Dado en Madrid a XXIII de
octubre MDCLXXXVIII.
Yo el rey.
a. a continuació els originals dels documents: quatre relacions
de censals amb números 1, 2, 3 i 4 amb el números de foli 11871188, 1178, 1179 i 1180 respectivament, un procés amb número 2 i número de foli 1189-1191, tot transcrit a l’Apèndix
5, pàgs. 1926-1930 i una carta reial amb número 5 i sense número de foli i un vot amb número de foli 1192-1193, transcrits
en aquestes mateixes pàgines del dietari.
b. a continuació repetit, paternal amor.
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NOVEMBRE MDCLXXXVIII.
Dilluns, a VIII. En aquest die ha fet relació en lo
concistori de sa senyoria lo doctor misser Joseph Orlau, subrrogat en lo offici de síndich del
General de Catalunya, de com se era conferit
per orde de sa senyoria ab lo molt reverent canceller a effecte de instar la declaració de la contrafacció general de la Capitania General y que
li havia fet de resposta que havia menester molt
temps per mirar lo procés de dita contrafacció y
que procuraria despatxar la declarasió de aquella.
En aquest mateix die me ha ordenat sa senyoria
a mi, scrivà // 1183v // major del General de Cathalunya, cusís en lo present dietari una relació
de censal feta per lo magnífich racional del dit
General aserca de aquell censal pensió 589 sous,
pagador a setse de juliol, en què sortejà Joan Bonaventura de Gualbes en la extracció de censals
per sa senyoria feta als 11 de setembre 1687, la
qual és assí cusida, signada de número 1.
Dimechres, a X. En aquest die, absent del concistori lo senyor oÿdor real y discutint lo senyor
oÿdor militar per las rahons que a part ha dit
donarie, me ha ordenat y deliberat sa senyoria a
mi, scrivà major del General, cusís y continuàs
en lo present dietari lo original procés de la causa del procurador fiscal del General contra don
Francisco de Sotomayor, en lo qual sols està
contenguda la súplica de dit procurador, la oblata y provisió al peu de aquella, la fe del batisme
de dit don Francisco de Sotomayor y un vot
dels magnífichs assessors y advocat fiscal ordinaris del General y present casa de la Deputació, lo
qual procés és signat de número 2, y lo vot del
thenor següent:
«Vista la súplica a vostra senyoria presentada per
lo procurador fiscalb narrant en ella que, havent
arribat a sa notícia que sa magestat, Déu lo
guarde, havia fet mercè a don Francisco Sotoa. a continuació es troben inserits per error de relligat els folis
1197-1208. Passem a reconstruir l’orde seguint el criteri lògic
de l’obra.
b. a continuació ratllat, del General.

mayora // 1197r // de una plassa en lo Real Consell Criminal de aquell Principat y que dit don
Francisco Sotomayor no és nat ni natural d’ell y
que axí se encontraria ab las Constitucions de
Cathalunya compresas baix lo títol «Que tots
los officials en Cathalunya y Mallorques sien catalans» y altres aplicables, offerint informació
del sobredit y que en vista d’ella se servesca vostra senyoria posehir al reparo de ditas constitucions en la forma estillada; vista la commissió al
peu de dita súplica y provisió dels assessors infrascrits de que sie rebuda informasió; vista dita
informació eo en lloch de ella; vista la fe del batisme de dit don Francisco Sotomajor, produhida ab dita súplica per part del procurador fiscal;
vistas las ditas constitucions y tot lo demés que
y havia que véurer concernent a la matèria; attès
que encara que de la fe de dit batisme consta y
resulta ésser nat dit don Francisco de Sotomajor
en la vila de Benassal, Regne de València, a dos
de dezembre mil sis-cents quaranta-dos y axí bé
no ésser nat ni natural del present principat de
Catalunya y per concegüent aparèixer restar
fundada la intenció del dit procurador fiscal y
ser dita provisió y gràcia per sa magestat a son
favor feta contra lo disposat en ditas constitucions.
Emperò, attès y conciderat que, portant-se litte
y causa en la Real Audiència entre don Francisco Sotomajor com a pare y llegíttim administrador de don Francisco de Sotomajor, de qui se
tracta de part una, y lo procurador fiscal patrimonial de part altre, sobre la naturalesa de dit
don Francisco menor, fou declarat insequendo
conclusionem al primer de juny 1663, a relació
del noble don Joseph Balaguer, doctor de dita
Real Audiènica, ser dit don Francisco de Sotomajor menor, natural del present Principat, y
comanat en ell haver de ésser tingut y tractat,
capacitant-lo de poder tenir qualsevols officis y
beneficis ecclesiàstichs o seculars com [apar de]
dita Real Audiència sentència que se és vista en
lo procés original // 1197v // y la porta impressa
don Bonaventura de Tristany en lo tom primer
de sas decissions, Decis. 11; attès també que encara que en dita causa no féu part lo procurador
fiscal de la present casa, ni fou citat, però fou ab
intervenció de llegíttim contradictor qual era
dit procurador fiscal patrimonial de sa magestat
y que, sent la sentència en ella proferida sobre
de qüestió de estat, té lloch la regla de què las
sentèncias super statu fan dret y prejudican a
tots y, encara que ausents y no citats y en termes
a. a continuació els originals d’una carta i d’una fe amb
números 3 i 2 i números de foli 1213 i 1215, respectivament,
transcrits a l’Apèndix 5, pàg. 1931. Per altra banda reprenim el foli 1197, inserit per problemes de relligat més
amunt.
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de milícia, se trobat observat en la present casa
que, en los que en dita Real Audiència y en dita
forma han obtingut sentèncias sobre lo estat de
la milícia, los tracta y regoneix per militars, enseculant-los a las bolses dels officis en lloch de
tals.
Attès axí mateix que dita real sentència se troba
observada en la present casa en persona de mateix don Francisco Sotomajor, puis és estat
molts anys acessors de la Capitania General
exercint jurisdicció y com a tal li ha, lo procurador fiscal y síndich, presentat diffarents requestas en diffarents temps y ocasions y axí lo ha tollerat y no pot vuy al·legar ignorància, y se té
notícia que, com a natural del present Principat,
se troba enseculat en alguns officis de la casa
(de) la present ciutat de Barcelona, com són de
batlle y jutge de taula.
Attès finalment que dita real sentència en res se
troba errònea o proferida per falsas motius sinó
molt conforme a ells y als principis de dret, com
de tant gran senat se pot y deu esperar, puis
consta que don Francisco de Sotomajor estigué
en la vila de Perpinyà servint de capità de infanteria des de l’any 1636 fins al any 1642, als nou
de setembre, en què dita vila se rendí a la obediència de França // 1199r // y que en eixa ocasió
estava ja casat ab Catharina Palau, víuda de dita
vila, la qual se trobava prenyada y, havent de
deixar dita habitació per seguir las armas y obediència de nostre rey y senyor, succehí de trànsit
parir a dit don Francisco menor en dit lloch o
vila de Benesal, Regne de València, als dos de
dezembre de dit any 1642 y axí bé després de
dos mesos y vint-y-tres dias del dit rendiment
de Perpinyà, y axí mateix consta que, quant dit
de Sotomajor se casà en Perpinyà ab dita Catharina Palau, entrà en la habitació de casa sa muller y en lo govern de ella y a sa hazienda, declarant son ànimo voler tenir domicili en dita vila,
removent-se axí’s lo objecta que feya dit procurador fiscal patrimonial de que los soldats no
contrauhen domicili, puis esta theórica, segons
bona jurisprudència, no proceheix quant lo soldat declara son ànimo en voler contràurer domicili, lo que li és lícit y permès com a qualsevol
altre, segons sentir de nostres clàsichs doctors.
Per tant y altrament, los acessors infrascrits són
de vot y parer que no proceheix la intenció del
procurador fiscal y que en dita gràcia, que sa
magestat ha feta a dit don Francisco de Sotomajor de la dita plassa en lo Real Consell Criminal,
no se segueix contrafacció a constitució alguna
a las Constitucions de Catalunya, ans bé que
pot obtenir aquella y altres officis y beneficis
com los demés cathalans nats en lo present
Principat y axí ho senten, salvo semper, et cetera.

[ 1688 ]

[ 1688 ]

De Sayol, acessor. Don Pedro de Potau, fisci advocatus, rechs y Gallart, acessor.
Acerca la deliberació feta lo dia present de deu
de novembre 1688 per lo molt il·lustre concistori dels senyors deputats // 1199v // y oÿdors,
inseguint lo vot dels magnífichs acessors y advocat fiscal de la present casa de la Deputació, tocant al fet de don Francisco de Sotomajor, dich
que dissento a la sobredita deliberació per no
haver-se observat lo disposat en lo capítol 5 del
nou redrés de las Corts del any 1599 acerca de
las diligèncias deuhen fer los molt il·lustres senyors deputats en las contrafaccions, havent vist
que no se han fet las que se devian precehir ans
de fer dita deliberació que se han advertit per
averiguar la veritat natural del fet, puis ni se ha
rebut informació en la present casa de cerca lo
contengut en la súplica sobre eixa fet, presentada per lo procurador fiscal, de vàrias circunstancias que acerca lo sobredit fet se deyan públicament, ni tampoch se ha enviat persona per la
veriguació de ellas de diffarents parts del Principat a hont aparexia necessari, essent tant grave
la matèria y de las de major prejudici al present
Principat en què estrangers pugan ocupar officis
en Cathalunya y tenint contra si diffarents
constitucions de Catalunya, particularment la
11, títol «Que tots los officials de Catalunya y
Mallorca sian cathalans», en la qual se disposa
que ninguna persona, que no sia nada ni domiciliada en Catalunya verament e sens frau effixió,
no puga tenir ni exercir algun offici, y sols se exceptua en la constitució 12 del mateix títol lo
fill nat fora Catalunya de pare català, nat y domiciliat en ella y, essent cert que dit don Francisco de Sotomajor no és nat en Catalunya sinó
en lo Regne de València ni tampoch lo quòndam don Francisco de Sotomajor, son pare,
sinó en lo Regne de Castella, se veu a notorio
que és contra las ditas constitucions y encara que
en lo dit vot, al qual me refferesch, se diu que lo
dit don Francisco de Sotomajor fou concebut
en la vila de Perpinyà y després nat ena // 1202r
// lo dit Regne de València y que lo dit quòndam don Francisco de Sotomajor, son pare,
quant casà en dita vila de Perpinyà ab Catharina
Palau, declarà son ànimo de voler tenir domicili
en dita vila per ésser les horas en dita vila capità
de infanteria de uns dels tèrcios de sa magestat,
que Déu guarde, y havent professat sempre la
milícia no pogué elegir la dita vila per son domicili perquè los soldats mentres serveixen no·l
poden elegir, no deixant primer lo excercici de
la milícia per tenir sa persona subjecta a la voluntat de sos superiors y en ells no és cas fortuït

ni extraordinari per causa de la guerra mudar-se
a diffarents parts sinó molt ordinari y qüotidià
per ser eixa sa professió, y per lo tant, só de sentir que no pot lo dit don Francisco tenir ni excercir offici ni benefici en Catalunya ab jurisdicció o sens ella, segons lo disposat en dita
constitució 11, y axí reservo dret al fisch de la
present casa de la Deputació per a què puga en
qualsevol temps instar de nou lo sobredit fet y
requeresch al escrivà major de la present casa
que no done còpia de la dita deliberació y vot
sens incerció del present discentiment.
Don Joseph Ciges y de Vidal».
1202v

a. a continuació l’original de la part final d’un requeriment
amb el número de foli 1200, transcrit en aquestes mateixes pàgines del dietari.
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Dissapte, a XIII. En aquest dia, constituhit en lo
concistori de sa senyoria Joan Ribes, notari públich de Barcelona, com a procurador de don
Joan Amat y Despalau, com de sa procura consta en poder de Vicens Gavarro, notari públich
de Barcelona, a nou de noembre mil sis-cents
vuytanya-vuyt en dit nom, mitjensant jurament,
ha jurat en nom de dit son principal com, havent fet las degudas diligèncias dit noble don
Joan Amat en sercar los actes de la original creació de aquells censals de preu dos-centas lliuras
y penció dos-cents sous que tots anys a quatre
del mes de febrer rebia sobre lo General de Catalunya per los títols continuats en lo capbreu,
fòleo 322, no ha trobat aquells.
Dilluns, a XV. En aquest dia los magnífichs acessors ordinaris del General y present casa de la
Deputació han fet relació // 1204r // en lo concistori de sa senyoria de las causas vertents devant dit molt il·lustre concistori.
Dimars, a XVI. En aquest dia, constituhit personalment en lo concistori de sa senyoria lo reverent Joan Montserrat, prevere, en la Seu de la
present ciutat, beneficiat, obrer menor de la
taula de la obra de dita Seu, com de la nominació consta ab acte rebut en poder de Macià
Marçal, notari públich de Barcelona, y escrivà
del molt il·lustre Capítol de dita Seu als dotze
de janer mil sis-cents vuytanta-dos, certificatòria de la qual consta ab altre jurament per dit
Montserrat prestat a tretze de agost 1687, en
dit nom ha jurat en mà y poder de sa senyoria
com, havent fet las degudas diligèncias en cercar los actes de la original creació de aquell censal de penció tretze lliuras, dotze sous y vuyt,
que als vuyt de juliol rebia sobre dit General, lo
qual fonch extret en la extracció de censal per sa
senyoria feta als onze de setembre 1687, no ha
pogut trobar aquells.
En aquest mateix dia don Joan Amat y Despalau, obtemperant a una deliberació per sa senyoria presa en jornada de nou del present y co-

rrent mes de noembre ab la qual se ordena sian
despedits los papers necessaris per ésser feta la
solta a dit don Joan Amat y Despalau de aquell
censal de dos-centas lliuras en preu y dos-cents
sous de penció en què sortejà en la [extr]acció
de censals feta per los antecessors de sa senyoria
al primer // 1204v // de dezembre mil sis-cents
vuytanta-y-sinch, no obstant los dubtes opposats per lo magnífich racional de la present casa,
y, com ab la relació feta per los magnífichs acessors ordinaris del General y present casa de la
Deputació, se diga que sian soltadas ditas doscentas lliuras, precehint en primer lloch no sols
la ratificació avall fahedora però encara la idònea caució llargament en dita deliberació especificada, per ço, lo dit don Joan Amat y Despalau convé y en bona fe promet als molt il·lustres
senyors deputats y oÿdors de comptes del General de Catalunya, encara que absents y a mi,
escrivà major de dit General present, que sempre y quant per rahó de dit dubte opposat per
dit magnífich racional acerca de trobar-se dit
censal obligat en la quantitat de dos mil trescentas quaranta lliuras per rahó de una ambaixada feta a sa magestat per part dels tunch molt
il·lustres senyors deputats als tretze de juliol
1569 y ésser també estat possehit dit censal per
don Àngel del Paz, deputat militar que fonch
en lo trienni 1659, lo qual, junt ab sos condeputats en la visita de dit trienni, fou condempnat en la quantitat de vuyt-centas quaranta-duas
lliuras, quinse sous, tingan execució la solució y
paga de ditas quantitats, donarà y pagarà al General las ditas dos-centas lliuras, preu de dit censal y, per ço, attèndrer y cumplir, ne dóna per
fermansas a don Bernat de Aymerich y de Cruylles a don Diego Despalau, en Barcelona populats, los quals, tant principals com fermansas,
per cumplir las ditas cosas, ne obligan sas personas y béns com a deutes fiscals y reals y ab jurament llargament.
Testes firme dicti don Joannis Amat y Des- //
principalis qui firmavit et juravit
dicto die sunt Salvadoris Golorons, notari realis,
collegiabus et Paulus Ros, scriptor Barcinone.

1205r // palau

de aquells dos censals, lo un de preu vint-ysinch lliuras, pagador en lo mes de juliol en què
sortejà lo dit Joan Ferrer de Gualbes, y lo altre
de preu sinch-centas lliuras, pagador en lo mes
de abril en la extracció de censals 1685, no obstant lo ponderat per lo magnífich racional del
General y present casa de la Deputació ab la relació acerca la averiguació de dits dos censals ab
que lo dit Joan Ferrer de Gualbes llohe, approve, rattifique y confirme en quant al dit censal
de preu vint-y-sinch lliuras la fermansa feta per
Julià de //1205v // Navel, pocessor del dit censal,
a don Bernat de Cardona y Paulo Pla, deputat
militar, lo dit de Cardona y Paulo Pla, oÿdor ecclesiàstich, que foren en lo trienni 1602 debitors al General en la quantitat de dos mil siscentas vuytanta-vuyt lliuras en força de
sentèncias de visita fetas en lo any 1605, com ab
dita deliberació llargament apar. Per ço, lo dit
Joan Ferrer de Gualbes lloha, approva, rattifica
y confirma la dita fermansa feta per dit Julià de
Navel a dit don Bernat de Cardona y Paulo Pla
sens novació ni derogació de ninguna de las primeras obligacions en lo acte primitiu de dita
fermansa continuades, ans bé acomulant aquellas, prometent als molt il·lustres senyors deputats que vuy són y per temps seran encara que
absents y a mi, escrivà major present, que sempre y quant tinga execució y lloch la solució y
paga de ditas dos mil sis-centas vuytanta-vuyt
lliuras donarà y pagarà al General las ditas vinty-sinch lliuras, preu del dit censal per lo que ne
obliga sa persona y béns com a actes fiscals y reals y ab jurament, essent presents per testimonis
Francesch Paÿssa y Joseph Pelegrí, verguers del
concistori de sa senyoria.
Dimecres, a XVII. En aquest dia, instant lo procurador fiscal del General, és estada presentada
una requesta al reverent prevere Anthoni Rius
de la Companyia de Jesús com a rector del
col·legi de Sant Martí Çacosta de la ciutat de
Gerona, lo acte de la presentata de la qual requesta ésa // 1231 // assí cusit, signat de número
y y del thenor següent:

Testes firme domini Bernardi de Aymerich et domini Didaci Despalau, fidejussorem predictorum, qui firmarunt et jurarunt Barcinone die
decima nona novembris millessimo sexcentesimo
octuagesimo octavo sunt magnificus Franciscus
Aloi y Arnandes, utriusque juris doctor, et Salvator Golorons, notarius regius collegiatus.

«Noverint universi quod anno a Nativitate Domini millessimo sexcentesimo octuagesimo octavo,
die vero decima septima mensis novembris anni
ejusdem intitulata presente et ad hec vocato, requisito atque rogato me, Josepho de Sauleda, scriba majore Generalis Catalonie subrrogato, et
presentibus etiam pro testibus doctore Philippo
Pérez et Stephano Font, scriptore ad ista vocatis

En aquest mateix dia, obtemperant Joan Ferrer
de Gualbes a una deliberació per sa senyoria
presa lo dia present, ab la qual se ordena als officials del General a qui especta despedescan los
papers necessaris per ésser feta la solta dels preus

a. a continuació el document original del requeriment amb
número 1 i números de foli 1206-1208, transcrit en aquestes
mateixes pàgines del dietari i a l’Apèndix 5, pàg. 1931, el foli
1183, transcrit més amunt, i els folis 1215 i 1232, corresponent
al volum 84 dels dietaris, i que transcrivim intercal·lant-los en
el lloc corresponent.
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specialiter et assumptis magnificus Josephus Costa, utriusque juris doctor, fisci procurator Generalis Catalonie, constitutus personaliter coram et
ante presentiam reverendi patris Anthonii Ruis,
uti rectoris collegis societatis Jesus sancti Martini
Çacosta, civitatis Gerunde, personaliter reperti
in conventu Hierosolimitanen hujusmet presentis
civitatis Barcinone qui dicto nomine eidem obtulit et presentavit et seu per dictum scribam majorem obtulere et presentare petiit et requisivit
quandam in scriptis papiri requisitionis sedulam
thenoris sequentis molt bé sab e ignorar no pot
vostra mercè reverent pare Anthoni Rius, rector
del col·legi de la companyia de Jesúsa de sant
Martí Çacosta de la ciutat de Gerona com, etcétera inseratur, et cetera, copia cujus eidem tradidit et liberavit quam accepit et penes se retinuit
qua quidem papiri requisitionis sedula sic ut predicitur oblata et presentata illico dictus reverendus patres Anthonius Rius dicto nomine, verbo
respondendo, dixit quod retinebat sibi // 1231v //
terminum juris ad respondendum de quibus ita
per actis dicta gestis et sequutis illico dictus doctor
Josephus Costa dicto nomine petiit et requisivit
fieri et tradi unum et plura publicum seu publicam concimilia instrumenta per me, dictum et
infrascriptam scribam majorem, que fuerunt
acta Barcinone sub anno, die, mense et loco predictis presentem me, dicto scriba majore, et presentibus etiam testibus supradictis ad premissa
vocatis specialiter et assumptis prout superius continetur.

Divendres, a XVIII. En aquest dia me ha ordenat
sa senyoria a mi, escrivà major del General, cusís
y continuàs en lo present dietari un memorial
donat a sa excel·lència per part de Francesch
Ros, cavaller, y lo magnífich Honorat Pallejà,
en quiscun dret doctor, ab los decrets al dors de
dit memorial continuats, lo qual memorial és
signat del número 3 y del thenor següent:
«Excelentísimo señor.

Primo, de aquella part de censal de preu trentasis lliuras, vuit sous, que la dita abadessa y convent sortejaren en la extracció de censals feta als
trenta-hu de juliol 1686. Ítem, de aquella altre
part de censal de preu dos-centas lliuras y pensió cent sexanta sous y de la original creació de
aquell censal de preu sinch-centas lliuras y pensió quatra-cents sinquanta sous, que la dita aba-

Instando Joseph Pallejà, vezino de Barcelona, se
puso execución rigurosa contra la persona y bienes
del doctor Juan Quadres en fuerça de una provisión echa por el magnífico Miguel Juan de Taverner y Rubí, en ambos derechos y de la Real
Audiencia doctor, en la qual execución fue continuado en inventario el officio de procurador fiscal del General de Cataluña que obtenía dicho //
1216v // doctor Quadres; dempués de la qual execución, y en el tiempo que se estavan subhastando
dicho officio, se opposieron en la causa diffarent(e)s acreadores, y entre ellos Francisco Ros,
cavallero, en el mismo tiempo oppuso en dicha
causa el doctor Joan Quadres que la vendición y
subhastación de dicho officio pertenecía al consistorio de deputados y oydores del principado de Cataluña, privative a la Real Audiencia, cuio altercato fue declarado con provisión echa por dicho
Miguel Juan de Taverner, declarando que la
vendición de dicho officio se podía hazer por la
Real Audiencia, lo que fuea confirmado en causa
de suplicació a relación del noble don Christóval
de Potau; dempués de las quales declaraciones,
instándose la vendición de dicho officio, el muy
ilustre concistorio de deputados y oidores por medio de su síndico embió a dicho Miquel Juan de
Taverner per a que embiasse el processo a dicho
concistorio con motivo que la cognición de dicho
officio era propria de dicho concistorio y no de la
Real Audiencia, como en efeto se entregó dicho
processo y, visto aquel por dicho concistori(o), sus
acessores y fiscal, fue remitido a dicho Miquel
Juan de Taverner diziéndole que administrasse
justicia y que pasasse adelante en la vendición de
dicho officio por quanto se podía vender aquel por
la Real Audiencia, en execución de lo qual fue
vendido dicho officio a Anthonio Oriol, notario
real, por precio de quatro mil y doscientas libras,
que depuso en la tabla de los comunes depósitos de
la present ciudad e instándose que diessen pocessión de dicho officio a dicho Antón Oriol reusó el
concistorio, de deputados y oidores bolviendo a dezir // 1217r // que dicho officio no podía ser vendi-

a. a continuació ratllat rector.

a. a continuació ratllat, declarado por.

Dijous, a XVIII. En aquest dia, constituhit personalment en lo concistori de sa senyoria, lo reverent Pau Torres, prevere, en la Seu de Barcelona
y en la iglésia parroquial de sant Pere de las Puellas, respective beneficiat, com a procurador de
la il·lustre y molt reverent abadessa y monjas
professas del monestir de sant Pere de la present
ciutat, com de sa procura consta ab acte rebut
en poder de Bonaventura Torres, notari públich
de Barcelona, en jornada de vint-y-dos de mars
1687, certificatòria de la qual és assí cusida, signada de número 2, en dit nom ha jurat en mà y
poder de sa senyoria de com, havent fet las degudas diligèncias la dita abadesa y monjes de dit
convent en sercar los actes de las originals creacions de hont devallan:
1216r

dessa y convent sortejaren en la extracció de
censals feta als onze de setembre 1687, no han
pogut trobar los dits actes.
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do por la Real Audiencia sólo por dicho concistorio de la Deputación, por cuya averiguación
ajuntaron sus acessores y fiscal y con ellos dos consulentes, declarando en escritos que la vendición
de dicho officio estava bien echa por la Real Audiencia, menos el fiscal que fue de contrario parecer y aunque con esso quedavan assegurados por
tener quatro por uno, con todo bolvieron a juntar
otros consulentes que fueron los do(c)tores Llampillas, Joseph; Pujades, Melchior; Procès Güell y
Aguirre, los quales nemine discrepante fueron de
parecer que dicho officio estava bien vendido por
la Real Audiencia y que dicho consistorio havía
de entregar la pocessión al comprador, los quales
relaciones estan continuadas en el dietario y,
como no obstante lo sobredicho, hayan rehusado y
rehuzan dichos deputados y oydores entregar la
pocessión de dicho officio al comprador y de entregar las resoluciones tomadas por dichos consulentes que estan continuadas en el dietario, no obstante que para este efeto sin las continuas
instancias hayan sido requiridos dos vezes sin allegar causa ni razón alguna, que es lo mismo que
dezir no queremos todo lo que redunda en gravísimo danyo y perjuizio tanto de los acreadores
como del comprador, porque aquellos por estas
qüestiones ha muchos años que no cobran sus créditos y del comprador, porque a más de un año que
tiene el dinero en la tabla sin la pocessión de dicho
officio. Por tanto, a vuestra excelencia suplican
Francisco Ros, cavallero, y el do(c)tor en ambos
derechos Honorad Pallejà y Riera, otros de dichos
acreadores, sea de su servicio mandar a dicho consistorio de deputados y oidores que con todo
efe(c)to entregan la pocessión de dicho officio a
dicho Antonio Oriol y las deliberaciones de dicho
acessores y consulentes a dichos acreadores que lo
recibiran a singular grandeza de vuestra excelencia, officio, etcétera.
Excecelentísimo señor.
Francisco Ros, cavallero, y el do(c)tor en ambos
derechos Honorat Pallejà y Riera.

Vuestra excelencia mandará lo que más fuere servido.
Don Miguel de Cortiada, regente.
Barcelona, a 26 de octubre 1688.
El canciller llame al diputado ecclesiástico y le insinue de mi orden que despache esta dependencia.
El conde.»
En aquest mateix dia lo reverent doctor Felip
Vilaseca, prevere, obtenint lo offici de ajudant
de regent los comptes del General y present
casa de la Deputació, ha renunciat lo dit offici
en mà y poder de sa senyoria y a favor de fra don
Francisco de Ferrer y Resguell, prior del imperial monestir de Sant Cugat del Vallès, per ésser
altre dels officis antichs y que poden alienar-se.
E sa senyoria ha aceptada la dita renunciació si y
conforme per capítols y actes de Cort los és lícit
y permès, essent presents per testimonis Jacintho Morató y Francisco Paÿssa, verguers del
concistori de sa senyoria.
Dissapte, a XX. En aquest dia és vingut en lo
concistori de sa senyoria lo doctor don Miquel
de Calderó de la Real Audiència y ha dit que havia tingut un paper de sa excel·lència ab que li
manava venir per encarregar a sa senyoria manàs
als officials de la present casa que ab tota diligència fessen la averiguació del cobrat y gastat
del dret de la nova ampra del temps que corria
la administració y cobransa de dit dret per
compte de la Generalitat, com per sa magestat
era estat ordenat en temps del excel·lentíssim
senyor llochtinent general, son antecessor, a
que ha respost sa senyoria, parlant lo molt il·lustre senyor deputat ecclesiàstich, que ordenaria,
als officials a qui toca la dita averiguació, se fassa
ab tota diligència y que per sa part contribuhiria
lo concistori //1218v // en tot lo que convingués
per a què se abreviàs, com sa excel·lència se servia manar.

Barcelona, a 20 de octubre 1688.
El concejo informe.
El conde.
Barcelona y octubre 21 de 1688.
Excelentísimo señor.
Sobre este memorial parece al concejo que vuestra
excelencia, siendo servido, puede ordenar a los diputados que despachen el negocio que en él se reffiere.
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Dimecres, a XXIIII. En aquest dia me ha ordenat
sa senyoria a mi, escrivà major del General, cusís
y continuàs en lo present dietari tres papers, ço
és, lo hun, una súplica en lo concistori de sa senyoria presentada per part de Francisco Hexarch, residint en la vila de Madrit, novament
provehit en lo offici de sobrecullidor en la part
de Llevant en virtut de real decret de sa magestat, Déu lo guarde, ab la qual demana y suplica
a sa senyoria lo mane posara //1227r // en pocesa. a continuació els originals d’una súplica i de dos papers que
l’acompanyen amb els números de foli 1219-1226, transcrits
més avall en el mateix dietari.

[ 1688 ]

[ 1688 ]

sió de dit offici per son llegíttim procurador y la
relació en escrits al peu de dita súplica continuada per los magnífichs acessors y advocat fiscal
ordinaris del General y present casa de la Deputació, y los altres dos, contenint diffarents rahons per executar-se la dita real provisió per
nova representació per dit effecte a sa magestat,
com llargament en dits papers apar, los quals
són assí cusits, signats de número 1, 2 y 3 y del
thenor següent:
«Molt il·lustre senyor.
Ab real privilegi per sa magestat concedit, datat
en Arangüez en diada de sis de maig prop passat, sa magestat, que Déu guarde, per las causas
y rahons, son real ànimo movent, ha fet gràcia
de l’offici de sobrecullidor de la part de Llevant
dels drets de la Generalitat a Francisco Hexarch,
resident en la vila de Madrit, ab facultat expressa de substituhir, com axí consta de dit real privilegi, que temps ha se posà en mà de vostra senyoria, y aquell vuy se troba en mà y poder dels
magnífichs acessors de la present casa; y com
molt il·lustre senyor dit Francisco Hexarch, novament provehit de dit offici, desitje pèndrer la
pocessió de aquell y posar en execució dita real
gràcia, per tant, offerint prestar conforme és
acostumat en semblants officis una idònea caució pro tuitione jurium Generalitatis, humilment suplica sia del servei de vostra senyoria
admètrer-li lo sòlit jurament y prestació de sagrament y homenatge en nom del suplicant //
1227v // prestador per Joseph Ferran, notari públich de Barcelona, son llegíttim procurador,
per lo dit effecte constituhita y ordenat qui no
menos acceptar-li la caució que nunch pro tunch
la dóna y presta a vostra senyoria, com apar del
memorial que·s posa en mà de vostra senyoria a
effecte de que les habilite lo magnífich racional
de la present casa, y, trobant-se las fermansas
com són llegíttimes y idòneas, manar vostra senyoria entregar la pocessió de dit offici a son llegíttim procurador, lo que, a més que és molt
conforme al de rahó y justícia, ho tindrà lo suplicant a singular honra y mercè de la liberalitat
y generalitat del ànimo de vostra senyoria, officio, etcètera. Altissimus, et cetera. Camps.
Oblata XXVIII julii MDCLXXXVIII in consilio.
Et domini deputati in dominis auditoribus computarunt, commisserunt predicta magnificis
acessoribus dicti Generalis qui super suplicatis relationem in scriptis faciant cum interventione
magnifici et nobili advocati fiscalis. Josephus
Sauleda, scriba major Generalis Catalonia subrogatus.
a. a continuació repetit, constituhit.
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Vista la suplicació a vostra senyoria presentada
als vint-y-vuit de juliol del corrent any mil siscents vuitanta-y-vuit per part de Francisco
Exarch de present en la vila de Madrit residint y
la commissió al peu de aquella feta als infraescrits acessors per a què acerca de son contengut
y narrat fessen relació en escrits a vostra senyoria; vist lo real privilegi del offici de sobrecullidor de la part de Llevant dels drets de la Generalitat atorgat // 1228r // y concedit per sa real
magestat, que Déu guarde, a favor de Francisco
Exarch, escrivà major del registre de la real cancilleria del Concell Supremo de Aragó y official
segon de la secretaria dels negocis de València
en lo mateix Concell Supremo de Aragó en forma de cancellaria despatxat, la data del qual
fonch en Aranjuez als sis de maig mil sis-cents
vuitanta-y-vuit; vist lo acte de procura feta y firmada per lo dit Francisco Exarch a favor de Joseph Ferran, notari públich de Barcelona, rebut
y testificat en la vila de Madrit en poder del Christòfol Anthoni Pobrenza, notari públich de la
mateixa vila de Madrit als vint-y-hu de maig mil
sis-cents vuitanta-y-vuit; vist lo real decret de la
real reserva conforma de cancellaria despedit,
datat en la vila de Madrit en jornada de vint-y
sinch de juliol mil sis-cents sinquanta-y-quatre,
que disposa acerca la nominació y provisió dels
officis del General del present Principat de Cathalunya y assenyaladament en respecte dels officis dits vulgarment de gràcia; vist lo memorial
de les fermansas donades per lo dit Francisco
Exarch a effecte de entrar en la pocessió y exercici del dit offici de sobrecullidor de la part de
Llevant y juntament la habilitació de ditas fermansas feta per lo magnífich Joseph Catà y Bertran, ciutedà honrrat de Barcelona, com a subrrogat en lo offici del racional de la present casa;
vistos altres diffarents reals privilegis a favor de
diversos personas concedits y atorgats de semblants officis de gràcias; vistas originalment diffarents deliberacions que tant per vostra senyoria com per los predecessors se troban fetas en
orde a deliberar que a les persones per sa magestat elegides y anomenades en lo offici de gràcies
// 1228v // vaccants se’ls fos donada la pocessió y
pres lo sòlit y acostumat jurament y axí mateix
lo sagrament y homenatge; vistos los capítol
primer, Corts 1520; capítol 19, Corts 1599; capítol 6, Corts 1533, y capítol 76, Corts del any
1599 y vist finalment tot lo que se havia de vèurer. Attès que en força de la real reserva, sa magestat, que Déu guarde, absolutament y sens
restricció ni limitació alguna, se ha reservat la líbera facultat de poder elegir y anomenar, vaccant los officis majorment dits de gràcia de la
Generalitat, las personas a ell ben vistas sens que
en dita nominació y provisió dels officis de gràcia vaccants y tinga interessència alguna lo molt
il·lustre concistori y sols a vostra senyoria li toca

y especta lo dona(r) la pocessió a las personas
que·s troban ésser provehides de semblants officis de gràcia vacants y la habilitació de las fermansas en lo cas que·s degan donar tenint obligació lo official elegit y anomenat de prestar en
mà y poder de vostra senyoria lo sòlit y acostumat jurament y sagrament y homenatge; attès
que los capítols de Cort, és a saber, lo capítol 6,
Cort 1533, y capítol 76 del nou redrès, Corts
del any 1599, que disposan acerca del domicili
que han de fer y tenir las personas que seran
provehidas de officis del General tant solament
parlan de aquells officis que se han de provehir
fora de la present ciutat de Barcelona y no de altres que se poden exercir per substitut; attès que
de la sèrie y thenor de dit real privilegi consta
que lo dit offici de sobrecullidor de la part de
Llevant tant solament se troba concedit y atorgat al dit Francisco // 1229r // Exarch en comanda, com axí resulta de aquellas paraula(s) ibi:
concedimus, committimus et fidessialiter comendamus: «ab expressa facultat de poder anomenar y elegir lo dit Francisco Exarch per substitut
de dit son offici la persona o personas a ell ben
vistas, del que resulta que dato que dit Exarch
aliunde tingués altre offici en proprietat que de
si requirís personal residència ab tot fora com és
capàs de tenir dit offici de sobrecullidor, com
aquest lo tinga in comandam y facultat expressa
de sa magestat per poder-lo fer servir per substitut per ell anomenador; attès finalment que dit
real privilegi se troba ésser despedit en lo mateix
modo, forma y manera, a lo menos en quant a
las clàusulas substancials del privilegi, que altres
diffarents reals privilegis, los quals tant per vostra senyoria com per sos predecessors se han
admès y en força de aquells sens contradicció alguna se ha donat la pocessió a la persona eligida
eo a son substitut y aquest sie lo últim estat que
en la present casa de la Deputació se troba inconcussament observat, que és cert y constant
en via de dret que per lo llegítim procurador se
pot prestar lo sagrament y homenatge conforme en semblant cas vostra senyoria ho ha observat. Per ço, attesas totas las sobreditas rahons,
sos infraescrits acessors són de vot y parer que
pot y deu sa senyoria, inseguint lo mateix que
en semblants casos se ha observat y en força de
dita real gràcia, donar y entregar al dit Francisco
Exarch per ell a son llegíttim procurador la pocessió seu quasi del offici de sobrecullidor de la
part de Llevant del qual és estat provehit per sa
real magestat y juntament acceptar-li lo jurament, sagrament y //1229v // homenatge prestador en mà y poder de vostra senyoria per son
llegítim procurador per dit effecte specialment
constituhit y ordenat y fent lo demés que en
provisions de semblants officis és acostumat y
estilat fer-se.
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De Sayol, acessor. Don Pedro de Potau, advocat fiscal. Pi, acessor subrogatus».
Jhesus cum divo Thoma Aquinatis.
Attès y conciderat que encara que per part de
Francesch Exarch se pretenga que la real magestad de Felip 4, que està en lo cel, ab lo real decret de vint-y-sinch de juliol 1654 haver-se reservat la líbera facultat de poder elegir y
anomenar, vacant los officis de gràcia de la Generalitat que passan de trenta lliuras de salari, les
personas d’ell ben vistes sens que tinga en dita
nominació y provisió dels dits officis interessència alguna lo molt il·lustre concistori y que axí
mateix, si bé en lo capítol 76 de las Corts del
any 1599, que disposa acerca del domicili han
de tenir y fer las personas que seran provehides
de officis del General, parla de aquells officis
que se han de provehir fora la casa de la Deputació y de la present ciutat de Barcelona, sens expressar los altres que són (de) dita casa y de la
present ciutat y del mateix modo encara que en
lo real privilegi del offici de sobrecullidor de la
part de Llevant dels drets del General otorgat y
concedit per sa magestat, que Déu guarde, a
Francisco Exarch, escrivà major de registre de la
real cancellaria del supremo de Aragó y official
segon de la secretaria del negoci de València del
mateix Concell Supremo de Aragó, en forma de
cancilleria, despedit en Aranjuez als sis de maig
1688, se troban continuades unas paraulas del
thenor següent ibi: «concedimus, committimus
et fidessialiter comendamus» y sem- // 1230r //
blantment concedida facultat del dit Exarch de
poder anomenar y elegir subrrogat en dit offici
la persona o personas a ell ben vistas del que
pretén resultar que, encara que dit Exarch tingués altre offici en proprietat que de sí requirís
personal residència, ab tot fora capàs de obtenir
in comandam ab facultat expressa de poder-lo
fer servir per substitut per ell anomenador, y axí
mateix encara que se pretenga que dit real privilegi se trobe despedit en lo mateix modo y forma, en quant a las clàusulas substancials, que altres diffarents reals privilegis, los quals tant per
vostra senyoria com per sos antecessors diu se
han admès y en força de aquellas sens contradicció alguna se ha donat pocessió a la persona elegida eo a son substitut y que aquest seria lo últim estat en què la present casa de Deputació se
trobaria inconcussament observat y finalment,
encara que·s pretenga ésser constant en via de
dret que per lo llegíttim procurador se pot prestar lo sagrament y homenatge conforme diu haver-ho en semblant cas observat vostra senyoria.
Emperò, attès y conciderat que en dit real decret
de 25 de juliol 1654 consta que sa magestat sols
donà lo modo y forma com se havian de pro-
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vehir los officis vulgarment dits de gràcia, usant
en assò de la real reserva de dits officis antecedentment feta ab altre real decret de 19 de janer
1654, y no ab lo de 25 de juliol, com se suposa,
la qual forma fonch que, vacant algun dels dits
officis del General dins cert termini, fossen proposades personas hàbils y capaces per lo molt
il·lustre concistori per a què sa magestat pogués
provehir una de ellas o altre, que ben vist li fos,
del que resulta la interessència del molt il·lustre
concistoria // 1230v // en dita nominació saltim
respecte de la proposició de subjectes idòneos
precedent; attès y conciderat que ab lo mateix
mencionat decret de 19 de janer de 1654 ab lo
qual fonch feta la real reserva de dits officis del
General la magestat de Felip 4, que sia en lo cel,
se dignà de confirmar expressament tots los reals
privilegis, constitucions, capítols y actes de
Cort, observansas, usos y estils de la present casa
de la Deputació fins lo any 1640 obtinguts, ab la
qual confirmació és indubitat venir compresos
los capítols de Cort disposants en orde a la servitut de dits officis, demés requisits y habilitació
de las personas que han de ser provehidas de
aquells, saltim al temps han de entrar en la pocessió y exercici de dits officis, la qual comprehenció se verifica molt més si se attén als nou officis també de gràcia reservats en lo dit real
decret y mencionada reserva, com són regent los
comptes, dels quals se formaren bolsas ab altre
real decret de 27 de agost 1655 en y ab lo qual,
no obstant que sa magestat declarà que las personas anomenaria per a embosar-se en dits officis no se haguessen de habilitar, emperò, venint
lo cas de ser extretas, que és en lo temps de entrar en la pocessió y exercici, si careixen dels requisits y qualitats per capítols de Cort disposades, deposant-se’ls las excepcions que pateixen y
reportades o feta representació de aquellas per
lo molt il·lustre concistori a sa excel·lència y procehint después ditas excepcions que pateixen
són repel·lides ditas personas de entrar enb //
1215r // la pocessió del dit offici sortejat y en son
lloch se fa altre extracció o extraccions fins a sortejar persona que tinga los requisits y qualitats
per dits capítols de Cort disposades, com axí
consta ésser a notorio aqueixa la inconcussa y viril observansa en la present casa.
Attès, axí mateix y conciderat, que ab lo dit capítol 76, Corts 1599, encara que se expressian
los officis que se han de provehir fora la casa de
la Deputació y present casa de la ciutat, vénen
també compresos, per rahó de idemptitat, los ofa. a continuació ratllat per a què.
b. a continuació el manuscrit original té relligat el foli 1231,
que correspon al volum 83 dels dietaris. Per altra banda, continua en el mateix volum 83, foli 1215 el text que reproduim.
En ambdós casos hem passat a reconstruir el sentit lògic de l’obra.
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ficis de dins casa y present ciutat perquè la rahó
final que mogué a la Cort fer semblant disposició fou per evitar los abusos de provehir personas de la present ciutat per los officis forasters
en notable dany y frau y prejudici del General
per seguir-se de aquí que las personas provehidas no feyan servir per subrrogats per exclòurer
los quals y en conceqüència evitar los dols y
fraus se disposa que, en cas que semblants personas de la present ciutat fossen provehidas y no
tinguessen lo domicili en lo lloch dels officis
provehits, lo haguessen de mudar dins cert termini de la present ciutat en dit lloch a hont seria
lo excercici y residència de aquells, la qual rahó
final axí mateix milita en qualsevols altres officis
que se hagen de provehir de dins casa de la Deputació si los provehits se troban domiciliats o
altrament residints fora de aquella per seguir-se
del mateix modo ab estos, servint-se dits officis
per subrrogats y sens mudar lo domicili o residència, lo mateix dol, frau y prejudici al General que concidera y volgué // 1215v // respectivament ab aquells la Cort. Y si bé en Catalunya los
statuts sian stricti juris y se hagen de entèndrer
al peu de la lletra sens poder-los interpretar y
extèndrer, ultra del cas expressat, emperò com
en via de dret en dits statuts vingan los casos
omissos compresos no per medi de extenció
sinó de comprehenció si són semblants als expressats y milita una mateixa rahó final, tant en
uns com en altres per dir-se comprehenció, lo
que prové de la mente y rahó del statut, essent
majorment més general que lo cas expressat y
en ell resolt y deu dit per haver precisament dita
rahó general de obrar y tenir algun effecte, ultra
del cas expressat, lo que proceheix molt més si
lo statut és fet per evitar abusos, dols y fraus,
com lo dit capítol 76, en lo qual cas reb en via
de dret la interpretació més dilatada, resulta y se
segueix de aquí venir compresos en dit capítol
de Cort 76, tots y qualsevols officis de General
encara que no·s tròpian ab dit capítol expressats
y molt més essent estada feta dita expressió frequentioris huius gratie, com axí ho demonstran
las paraulas del principi del mateix capítol ibi:
«que attès lo abús se fa», etcètera, ço és, en provehir personas de Barcelona als officis de forasters sens mudar lo domicili, ans bé fer servir
aquells per subrrogats, en lo qual cas en via de
dret la inclusió de una persona o cas en lo statut
no induheix exclusió de altre si la dita inclusió
se ha fet per ser més ordinària y usufraqüent.
Attès y conciderat singularment que lo capítol
6, Corts 1533, que axí mateix disposa en orde al
domicili deuhen fer y tenir las personas que seran provehidas de officis del General, no disposa
ni parla ab restricció alguna de officis sinó generalment ibi: «de qualsevol dels officis del General», etcètera, y que ab la Generalitat refferida,

disposant y ser lo offici de sobrecullidor de la
part de Llevant altre dels officis del General, ve a
disposar axí mateix de dit offici y per concegüent
qualsevol provehit de ell deu mudar lo domicili
y residència en la present ciutat dins lo termini
prefigit segons lo thenor del capítol 6.
Attès y conciderat que de la clàusula o paraulas
ibi: «concedimus, committimus et fidessialiter comendamus» ab dit real privilegi contengudas,
no resulta haver-se concedit a dit Exarch lo offici predit in comandam sinó en proprietat per ser
dita clàusula de estil y en semblants privilegis,
tant de officis de gràcia reservats com reals
etiam en proprietat concedits, posar acostumada, y que la provisió de dits officis deu seguir la
proposició del molt il·lustre concistori de tal
manera que, essent estada la proposició de subjectes a fi y effecte de que sa magestat provehís
dit offici en proprietat, és de aquí ésser estada
dita provisió feta en proprietat y no en comanda, com axí bé semblants provisions de officis in
comandam no consta haver-se fet may per sa
magestat ni admès en la present casa sinó per
medi de interim y no altrament y encara que lo
dit offici se pugués dir in comanda concedit
com aquesta, en //1232v // tot cas seria perpètua
comanda y no temporal, segons lo tenor del
mateix real privilegi, per no ser feta durant malaltia, absència, menor edat o altre impediment
temporal de algun official, en los quals casos entraria pròpriament la comanda temporal, antes
bé seria feta sens preficció de termini cert algú y
en utilitat del comendatari a favor del qual se
tranferiria tot lo dret y tal que tindria jus in re
per tenir ab dit privilegi concedits tots los salaris, lucros y demés emoluments del dit offici, tot
lo que no proceheix ab la comanda temporal,
per quant ésta sols se fa en utilitat del comendant y no del comendatari a favor del qual no·s
transfereix dret algú, resultaria de aquí que fora
una mateixa cosa tenir-lo en comanda perpètua
que en proprietat per quant en dret constant és
que axí com un subjecte és incapàs de tenir dos
officis incompatibles en proprietat o és així mateix encara que lo un o altre d’ells sia concedit
in comandam si és perpètua y no temporal.
Attès que del mateix real privilegi y altrament a
notorio, consta obtenir lo dit Francisco Exarch
en proprietat lo offici de escrivà major de registre de la Real Cancellaria del Supremo de Aragó
y ésser escrivà segon de la secretaria dels negocis
de València en lo mateix Concell de Aragó, respecte dels quals officis fa y deu fer personal residència en Madrit y en aqueixa conformitat resulta del mateix privilegi haver declarat son
ànimo de perpetuisara // 1233r // aquella y son
a. a continuació reprenim el volum 84.
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domicili per haver obtingut la facultat de anomenar subrrogat, fent-lo crear official sobrecullidor contra tota forma y estil y observansa de la
present casa y emolació dels dits capítols de
Cort, la qual residència personal y domicili
consta haver-la de fer y tenir dit Exarch assí en
Barcelona per rahó de dit offici de sobrecullidor, segons lo expressament disposat ab dits capítol 6, Corts 1533; capítols 19 y 17, Corts
1599, de hont resulta la imcompatibilitat de dits
officis per rahó de ditas respective residèncias y
domicilis de dits officis.
Sens que obstar puga haver obtingut dit offici
ab facultat expressa de anomenar substitut per
no obrar dita facultat effecte algú y ésser ac si
non esset per recàurer en persona inhàbil de tenir
dit offici, no sols en proprietat però ni en comanda perpètua, de tal manera que la facultat
predita no pot habilitar ni capacitar la persona
de dit Exarch aliunde de si inhàbil y incapàs
perquè és incompatible en dret poder tenir facultat de substituhir qui és inhàbil per ser principal, com axí també tenir offici in comandam
qui no pot tenir-lo en proprietat.
Ni menos obstar pot la pretesa observansa que
se suposa per part de Exarch de haver admès altres privilegis semblants en la present casa, admetent lo sagrament y homenatge per medi de
procurador per dit effecte constituhit dels provehits y sens haver mudat lo domicili haver-los
donat pocessio del // 1233v // offici provehit o
sortejat conforme se diu fou estat ab lo offici de
guarda del General obté lo reverent Joan Soler,
beneficiat de la Seu, lo de escrivent de racional
que sortejà Francisco Alaix y vuy serveix Pere
Lloses, notari públich de Barcelona, son subrrogat, lo de correu qui obtingué Joseph Dorda,
impúber, que també se serveix per substitut y lo
de receptor de la Bolla que sortejà Romualdo
Escapa, que també se serveix per substitut, per
quant dita pretesa observansa y exemplars no
fora subsistens perquè seria contra lo expressament disposat per los mencionats capítols de
Cort, contra los quals, segons dret y expressas
constitucions de Catalunya, no pot al·legar observansas y exemplars per ésser y dir-se aquells
en tot cas més abusos y corruptelas que observansas ni exemplars en tant que, en cas constàs
haver-se admès semblants privilegis, seria estat
per omissió y descuit de las personas a qui incumbia obligació de repel·lir-los, la qual no podria prejudicar lo dret, competeix a la present
casa segons disposició dels antedits capítols de
Cort ni menos lesiar ni prejudicar aquells, a més
de que ni los dits ni qualsevols altres pretesos
exemplars foren aplicables al cas present perquè,
ultra de que dits privilegis no·s troban despatxats en lo modo y forma que·l de dit Exarch, en
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lo qual se creà al subrrogat official, los de Alaix y
Soler no se aplican, per constar del acte de pocessió haver prestat sos respective juraments, sagraments y homenatges personalment en mà y
poder dels antecessors de vostra senyoria y si,
després de temps que exerciren son offici obtingueren // 1234r // subrrogat, fou per las causas
que·ls sobrevingueren, com podrà aparèixer del
reals decrets que per dit effecte obtingué, en lo
qual cas no·s nega de que no·s pugan dits officis
servir per substituts, tampoch se aplica lo de
Dorda perquè fou provehit a un menor de edat
durant la qual se li pogué dispensar substitut, a
exemple del menor que pot ser elegit en tudor y
curador, y si bé se li suspén lo exercici de la administració, li dispensa lo dret substitut per
exercir la cura durant dita menor edat, ultra de
que lo impediment que tenia no era perpètuo,
com la de dit Exarch, sinó temporal, y encara
que dit Dorda, al temps de dita provisió se
trobàs domiciliat o residint en Madrit, importava poch suposat que fora estat lo mateix que se
hagués trobat en Barcelona domiciliat y no tenia
a la incompatibilitat de officis que pateix dit
Exarch y per esta rahó no se aplica tampoch lo
de Escapa, a més de que no estava dit Escapa en
Madrit domiciliat, ni ab contínua residència ab
offici perpètuo y incompatible, ni havia declarat
son ànimo de persistir y perpetuisar dita residència, si y conforme lo contrari consta de dit
Exarch. Attès y conciderat finalment que quid
quid sit lo sagrament y homenatge se pot prestar
per procurador o no hoc unum est que en lo cas
present no·l pot prestar lo procurador de dit
Exarch per no poder-lo prestar personalment dit
son principal, no sols per trobar-se inhàbil de
obtenir lo dit offici de sobrecullidor per rahó de
la incompatibilitat refferida sinó també per haver declarat dit son ànimo de persistir // 1234v //
lo domicili y residència de Madrit et nemo plus
jurisirialium transferre potest quem in se habet:
quant y més que en tot cas en via de dret procehiria dita prestació o omissió de sagrament y
homenatge per procurador, entrevenint lo concentiment y asserso del senyor a qui·s deu prestar y no altrament, en mà y voluntat del qual en
via de dret està admètrer ho repel·lir semblant
sagrament per procurador, entès emperò, tenint
dit senyor la acció líbera, absoluta y independent, però no quant la té ab altres dependèncias,
si y conforme la tindria lo molt il·lustre concistori per haver-se precisament de restrènyer y regular segons disposicions de capítols de Cort, de
tal manera que si dits sagraments y homenatges
se permetessen prestar per procurador y no personalment prehaventansam y se donaria ocasió y
medi de servir-se dits officis per subrrogats, lo
que resultaria contra lo expressament disposat
en los dits capítols de Cort sobremencionats en
y ab los quals la Cort ab tant calor y cuidado per
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evitar los fraus del General volgué dits subrrogats exclòurer disposant se servissen los officis
personalment y mudassen los provehits lo domicili y residència a hont tenia lo offici provehit.
Per ço, attesas totas las sobreditas rahons y altres
que ponderar se poden, pot y deu lo molt il·lustre concistori per la obligació de llurs officis y jurament tenen prestat, inseguint la disposició de
dits capítols de Cort y lo mateix que en altre cas
y no tant àrduo ni rahonable com // 1235r // lo
present observaren los antecessors de vostra senyoria ab lo mateix offici de sobrecullidor en lo
any 1673 fer representació a sa magestat, que
Deu guarde, sia de son real servei en concideració de las rahons ponderades y capítols de Cort
referits y confirmats manar al dit Francisco
Exarch vinga a prestar personalment son sagrament, jurament y homenatge y mudar lo domicili y residència en la present ciutat de Barcelona
a effecte de pèndrer pocessió y exercir després
personalment dit offici o bé provehir aquell, altrament en persona hàbil y capàs en observansa
de dits capítols de Cort.
Molt il·lustre senyor.
Los nous medis y rahons ponderades en lo paper
que, després de haver fet lo vot los asessors y advocat fiscal, se ha donat a vostra senyoria són totalment insubsistents y invàlidos, de tal manera
que en res, obstant tot lo novament ponderat,
no·s pot ni deu vostra senyoria apartar-se del que
troba contengut en dit vot per lo que se segueix.
Primerament, perquè si bé que ab lo real decret
de sa magestat el senyor rei don Felip quart de
vint-y-sinch de juliol 1654 se donés lo modo y
forma ab que se havian de provehir los officis
vulgarment dit de gràcia en força de la real reserva de dits y altres officis feta ab altre real decret de 19 de janer del mateix 1654, contenint
que, vacant algun de dits officis dins un cert y
prefigit termini, lo molt il·lustre concistori hagués de proposar personas hàbils a effecte de
que sa magestat pogués provehir y anomenar
una de aquellas, emperò ab lo dit real decret fou
reservada la líbera y absoluta facultat de poder
sa magestat eligir y anomenar // 1235v // qualsevol altre persona encara que no fos de las proposades y axí clarament se veu la equivocació se
pren en dit paper en quant en ell se suposa la interessència del molt il·lustre concistori en la nominació y provisió de semblants officis, essent
axí que en orde al dit molt il·lustre concistori
dita pretesa interessència en tot cas fora militada
a la nuda proposició de subjectes y no en orde a
la nominació.
Segonament, perquè si bé ab lo real decret de
19 de janer 1654 foren confirmats los privilegis,

usos, pràtigas, costums, consuetuts y constitucions y per concegüent també vingueren compresos los capítols y actes de Cort, emperò no
pogueren venir compresos los capítols de Cort
que disposan acerca la servitut y residència dels
officis y que aquells no poguessen ser exercits
per substituts ni subrrogats, conforme expressament ho disposa lo capítol 76, Corts 1599, suposat que en força de la mateixa real reserva sa
magestat ha provehit diffarents officis de gràcia,
donant expressa facultat a las personas provehidas de poder fer servir y exercir dits officis per
substituts, com és de vèurer del real privilegi del
offici de guarda ordinària del General concedit
a favor del doctor Joan Soler y Sorts, prevere
beneficiat en la Seu, datat en Madrit als 3 de
agost 1684 y de altre privilegi del offici de correu despedit a favor de Francisco Dorda y després de sa mort a favor de Joseph Dorda, son
germà, datat en Madrit als 30 de novembre
1684 y finalment altre privilegi del offici de regent lo llibre de Manifest dels drets de la casa
del General a favor de Ignasi de Olzina y deXammar, datat en // 1236r // Madrit als 30 de
maig 1687, de la sèrie y tenor dels quals se
veuhen clar que en força de dita real reserva sa
magestat líberament ha feta gràcia de dits officis
ab expressa facultat que poguessen fer aquells
servits y exercits per substituts, sens restrènyer
ni limitar-se al disposat en dit capítol 76, Corts
1599.

privilegis en lo modo
ha ponderat.

// 1236v // y

forma que se

Tercerament, perquè segons consta dels thenors dels capítols de Cort, ço és, 6, Corts 1533,
y 76, Corts 1599 que disposan acerca del domicili que han de tenir las personas que seran procehides de officis del General, consta litteralment que dits capítols de Cort tant solament
parlan de aquells officis que se han de provehir
fora de la present ciutat y dels que tenen residència en alguna certa o determinada ciutat,
vila o lloch fora de la present de Barcelona, no
emperò dits capítols parlan ni fan menció de altres officis, los quals ni per rahó de idemptitat
alguna poden venir compresos ab la disposició
de dits capítols per restar dita rahó de idemptitat exclosa en força de la mateixa real reserva y
dels refferits privilegis.

Quinto, se diu que, no podent-se dubtar que en
força de la real reserva, pot sa magestat, en lo
mateix instant de la provisió de un offici de gràcia, donar facultat a la persona eligida de poder
fer servir y exercir dit offici per algun substitut o
subrrogat, donant esta facultat antes que lo provehit hage pres pocessió de aquell, las ponderacions se fan, no poden ser aplicables en orde a la
incompatibilitat de poder tenir y exercir en un
mateix temps dos officis en proprietat perquè
deixat apart si lo offici de sobrecullidor de la
part de Llevant provehit per sa magestat, Déu lo
guarde, a favor de Francisco Exarch és en pura
comanda ja sia temporal o perpètua o si és en
proprietat, lo cert és que del modo y forma en
que se troba concebuda dita gràcia no pot entrar la pretesa concideració de la incompatibilitat de poder un mateix subjecte tenir en proprietat dos officis perquè, tots los doctors que
tractan y disputan esta matèria, la regulan per la
incompatibilitat que i ha en residir y exercir en
un mateix temps un subjecte dos officis que
cada hun de ells necessita de residència personal, però no la tractan ni disputan en lo cas que
un de dits officis se pot servir per substitut o
subrrogat perquè en aquest cas com cèssia la
rahó de la incompatibilitat per rahó de la residència y excercici de necessitat també ha de
cessar la prohibició, majorment quant dits officis no se han de exercir en un mateix lloch, //
1237r // en los quals térmens de la sobredita
theòrica, en lo cas present és constant trobar-se
perquè sa magestat en dit real privilegi ha fet
gràcia a dit Francisco Exarch per a què per substitut pogués exercir dit offici de sobrecullidor y
axí, podent y devent aquell exercir-lo per dit
medi, no és incompatible que no puga en un
mateix temps obtenir dos officis encara que en
proprietat quan y més que, no tenint aquells en
un mateix lloch sa residència y exercici, no·s pot
dir ocórrer la rahó y causa de dita incompatibilitat, essent axí que és cert en dret que pot un
mateix subjecte en diffarents parts obtenir dos o
molts officis mentres que tinga facultat de poder-los fer servir per substitut.

Quarto, perquè si bé que sia cert que en qualsevol statut, encara que irritant, vénen compresos
los casos omissos no per modo de extincció sinó
per modo de comprehenció, és a saber, quant la
rahó de uns y altres de dits casos és la mateixa,
emperò lo disposat en lo dit capítol 6, Corts
1533 y capítol 76, Corts 1599 no pot compèndrer àdhuc in vim comprehentionis, lo cas present per rahó que a dita comprehensió obsta directament la real reserva en força de la qual per
sa magestat se han despedits los sobredits reals

Sexto, en orde al que·s pretén, que per no tenir
domicili dit Francisco Exarch, seria inhàbil per a
obtenir dit offici, se respon que en tot cas dita
inhabilitat restaria exclosa per la mateixa real reserva en força de la qual, havent sa magestat donada facultat y llicència de poder exercir dit offici per substitut, se veu no necessitar de domicili,
majorment quant dit Francisco Exarch de present se troba resident en la Cort de sa magestat,
servint a la real cancellari(a) del supremo concell de Aragó y per concegüent ocupat en servei
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de sa magestat y, com dita Cort sia pàtria comuna, de aquí és que tant per una com per altre de
ditas rahons no és de concideració lo objecte
ponderat del defecte de domicili.

que no concienta se cargen penciones algunas a su
favor sobre la dignidad episcopal de Urgel y otras
desse Principado. Y he resuelto responderos, quedo
enterado de la representación que me hazéis y que
la tendré muy presente para honrrar y favorecer a
los naturales dessa provincia en todas las ocasiones que pudieran de offrecerse de su conbeniencia
y que estoy con especial cuidado de que no se os
haga perjuizio alguno en vuestras constituciones
y capítulo(s) de Corte sino que se observen y guarden como es gusto y merecen tan fieles vazallos.
Datum en sa Lorenço a XVIIII de noviembre //
1239v // MDCLXXXVIII.

Último, no és del cas lo que·s diu que, per lo jurament, // 1237 // sagrament y homenatge prestada, és precís que dit Francisco Exarch personalment lo preste perquè a dit objecte se respon
que és cert en via de dret que lo jurament, sagrament y homenatge que un official ha de
prestar aquell se pot llegíttimament prestar per
medi de procurador especial per dit effecte y per
concegüent que en res, no obstant tot lo novament deduhit y al·legat, vostra senyoria retardar
la pocessió que del dit offici de sobrecullidor se
suplica.

Yo el rey.
Don Joseph de Haro et Lara, secretario. Vidit
Marchio de Castellnou. Vidit Don Antonius de
Calatayud. Vidit don Joannes Baptista Pastor,
regens. Vidit don Josephus Rull, regens. Vidit Comes et Torró».

En aquest mateix die tornà, en la servitut del offici de ajudant tercer de la scrivania major, Emanuel Texidor.
Dijous, a XXV. En aquest dia ha tornat excercir
Emanuel Texidor, notari, lo offici de ajudant
tercer de la escrivania.

Dilluns, a XXVIIII. En aquest dia lo molt il·lustre
senyor oïdor ecclesiàstic ab assistència de mi, escrivà major del General, y del magnífich racional del General y present casa de la Deputació,
se és conferit en la casa del General de la present
ciutat y en lo aposento a hont fa sa residència lo
receptor dels fraus, com és acostumat a la fi de
quiscun mes, per a vèurer y pèndrer inventari
dels fraus són estats appresos en aquest mes, y
són estats trobats los fraus següents:

Divendres, a XXVI. Constituhit personalment en
lo concistori de sa senyoria lo doctor en medicina Jacintho Blanch, com a procurador de la
abadessa y convent de las monjas del monestir
de Jerusalem, com de sa procura consta en poder de Jaume Rondó, notari públich de Barcelona, als 6 de maig 1681, de la qual ha fet
ocul·lar ostenció, en dit nom ha jurat en mà y
poder de sa senyoria de com, havent fet las degudas diligèncias en cercar los actes de la original creació de hont devalla aquella part de censal de preu cent vint lliuras, pagador als 28 de
setembre, en què sortejaren las ditas reverent
abadessa y conventa // 1239 // de monjas del
monestir de Jerusalem en la extracció de censals
per los antecessors de sa senyoria feta al primer
de dezembre 1685, no ha pogut trobar aquells.
Dissapte, a XXVII. En aquest dia me ha ordenat
sa senyoria a mi, escrivà major del General, cusís
y continuàs en lo present dietari una real carta
de sa magestat, la qual és signada de número
quatre y del thenor següent:

Primo, nou pessas xamellots moqueals de diffarents colors y sexanta canes, quatre palms, moqueals, també de diffarents colors.
Ítem, sis pessas xamellots de Flandes sens seda
de color.
Ítem, tres pessas sarge de color, tot après en
casa de Esteve Basea, adroguer de la present
ciutat, als 10 de noembre 1688.
1240r

«Diputados. Haze recibido vuestra carta de 16
del passado en que dezís lo que disponen las generales constituciones dessa provincia baxo del título “Que los strangeros no pueden obtener beneficios ni officios ecclesiásticos en ella” y que os ha
aparecido ser de vuestra obligación suplicarme
a. a continuació l’original d’una carta reial amb número
quatre i amb el número de foli 1238, transcrita més avall en el
mateix dietari.
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Ítem, tretze canas, tres palms estamenya negre
ab dos trossos, apresa a un home exint del pati
de santa Catharina de la present ciutat, lo nom
del qual no se sap per no haver-hi volgut dir, als
21 de dit mes y any.

DESEMBRE MDCLXXXVIII.
Dijous, a II. En aquest dia per medi del Gerònim Llampillas, escrivà de manament, és estat
presentat en lo concistori de sa senyoria un real
privilegi de jutge de Cort de la Real Audiència
criminal del present Principat en deguda forma
de cancellaria despatxat, datat en Madrit als vint
del mes de octubre pròxim passat de MDCLXXXVIII, despedit a favor del doctor Francisco de

Sotomajor, lo qual privilegi real per orde de sa
senyoria és estat vist y regonegut per los magnífichs acessors ordinaris y advocat fiscal del General y present casa de la Deputació y vist venir
en la dita deguda // 1240v // forma despachat,
com ab dit real privilegi apar, lo qual és registrat
en lo registre corrent de privilegis de officials reals, recòndit en la scrivania major de la present
casa de la Deputació en la forma acostumada.

die vero secunda mensis dezembris ejusdem anni
intitulata presente et ad haec vocato, requisito atque rogato me, Josepho de Sauleda, scriba major
Generalis Catalonie subrogato, et presentibus
etiam Joanne Bernat, philosophie studente, et
Mariano Cantamerla, pistore Barcinone, commorantibus pro testibus adista vocatis specialiter
et assumptis magnificus Josephus Costa, utriusque juris doctor, procurator fiscalis Generalis
Catalonie, constitutus personaliter coram et ante
presentiam reverende domine dompne Eulalie
Vilar, abbatisset conventus monasterii sancta
Clare hujus presentis civitatis Barcinone, personaliter reperta in quodam locutorio dicti monasterii qui dicto nomine eisem obtulit et presentavit
et seu per me, dictum scriva major, obtulere et
presentare publice petiit et requisivit quandam
in scriptis papiri requisitionis sedulam thenoris
sequentis «Molt bé sab y ignorar no pot, reverent dona Eulària Vilar, abadessa y convent del
monestir de santa Clara de Barcelona, com», etcetera, inseratur, copia cujus eidem tradidit et liberavit quam accepit et penes se retinuit // 1245v
// quam quidem papiri requisitionis sedulam sich
ut predicitur oblata et presentata illico dicta abbatissa, verbo respondendo, dixit quod retinebat
sibi terminum juris ad respondendum de quibus
ita per actis dictis gestis et secutis dictus doctor Josephus Costa, dicto nomine, petiit et requisivit fieri et tradi, unum et plura, publicum seu publica,
consimilia instrumenta per me, dictum et infrascritum scriva major, que fuerunt acta Barcinone
sub die, mense, anno et loco presentis me, dicto
scriva major, et presentibus etiam testibus presentis ad premissa vocatis specialiter et assumptis
prout superius continetur.

En aquest mateix die, constituhit personalment
en lo concistori de sa senyoria don Joan Rexach
y de Prat, ha jurat en mà y poder de sa senyoria
com, havent fet las degudas diligèncias en sercar
los actes de la original creació de aquell censal
de preu mil lliuras en què sortejà en la extracció
de censals condonats per sa senyoria feta als
onse de setembre 1687, no ha pogut trobar los
dits actes.
En aquest mateix die, constituhit personalment
en lo concistori de sa senyoria, lo doctor en medicina Joseph Pomada, mitjensant jurament, ha
fet relació de com la indisposició de Joan Argila,
scrivà major del General de Catalunya, de que
té fetas altre relacions, ha continuat y persevera
de manera que li impedeix lo exercici y servey
de dit son offici de scrivà major.
En aquest mateix die, constituhit personalment
en lo dit concistori, lo doctor en medicina Pau
Sabater ha fet relació, mitjensant jurament, de
com la indisposició de Erasme de Lana y Fontanet, racional del General y present casa de la
Deputació, de que té fet altre relació, ha continuat y continua de present de manera que li impedeix lo exercici y servitut de dit son offici.

Disapte, a IIII. En aquest die, constituhit personalment en lo concistori de sa senyoria, lo doctor en medicina Agustí Fatjó, mitjensant jurament, ha fet relació de com la indisposició de
Joseph de Quintana, exactor del General, de
que té fetas altre relacions, ha continuat y continua de manera que li impedeix la servitut de dit
son offici.

En aquest mateix die lo doctor en medicina Honofre Monsalvo, constituhit personalment en lo
concistori de sa senyoria, ha fet relació com la indisposicióa // 1245r // de Joseph Blanch, altre
dels verguers del concistori de sa senyoria, de
que té fetas altres relacions, y ha continuat y de
present continua de manera que li impedeix lo
exercici y servitut de dit son offici.
En aques mateix die, instant lo procurador fiscal
del General, és estada presentada una requesta a
la reverent abadessa y convent de santa Clara de
la present ciutat, lo acte de la presentata de la
qual és assí cusit, signat de número 5 y del thenor següent:

En aquest mateix die és estada presentada una
requesta a Joan Bonaventura de Gualbes, lo
acte de la presentata, de la qual és assí cusit, signat de número 6 y del thenor següenta:

«Noverint universi quod anno a Nativitate Domini millessimo sexcentesimo octuagesimo octavo,

«Noverint universi quod anno a Nativitate Domini millessimo sexcentesimo octuagesimo octavo,
die vero quarta mensis desembris ejusdem anni
intitulata presente et ad hec vocato, requisito atque rogato me, Josepho de Sauleda, scriva major

a. a continuació l’original d’un requeriment amb número
cinc i amb el números de foli 1241 i 1242, transcrit més avall
en el mateix dietari i a l’Apèndix 5, pàg. 1931.

a. a continuació l’original d’un requeriment amb número sis
i amb els números de foli 1246 i 1247, transcrit més avall en el
mateix dietari i a l’Apèndix 5, pàg. 1932.

1250r
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Generalis Catalonie subrrogato, et presentibus
etiam Josepho Palegrí et Francisco Payssa, virgarius dominorum deputatorum, pro testibus ad
ista vocatis specialiter et assumptis magnificus Josephus Costa, utriusque juris doctor, fisci procurator Generalis Catalonie, constitutus personaliter coram et ante presentia domini Joannis
Bonaventura de Gualbes, personaliter reperti in
scribania majoris domus deputationis dicti Generalis, qui dicto nomine eidem obtulit et presentavit et seu per me, dictum scriba major, obtulere
et presentare publica, petiit et requisivit quandam in scriptis papiri requisitionis scedulam thenoris sequentis «Molt bé sap e ignorar no pot
vostra mercè senyor Joan Bonaventura de Gualbes com», inseratur, etcetera, copia cujus eidem
tradidit et liberavit quam accepit et penes se retinuit qua quidem papiri requisitionis scedula sich
ut predicitur oblata et presentata illico dominus
Joannes Bonaventura de Gualbes, verbo respondendo, dixit quod retinebat sibi terminum juris
ad repondendum de quibus ita per actis, dictis,
gestis et secutis dictus doctor Josephus Costa, dicto
nomine, petiit et requisivit fieri et tradi unum et
plura, publicum seu publica, consimilia instrumenta per me, dictum et infrascriptum scribam
majorem, que fuerunt acta Barcinone sub anno,
die, mense et loco predictis presente me, dicto scriba majore, et presentibus etiam testibus ad premissa vocatis specialiter et assumptis prout superius continetur».
1250v

doctor, et discreto Joanne Ribes, notario publico
Barcinone, pro testibus ad ista vocatis specialiter
et assumptis magnificus Josephus Costa, utriusque juris doctor, fiscia // 1255r // procurator Generalis Catalonie, constitutus personaliter coram
et ante presentiam reverende abbatisse et conventus monesterii de Pedralbes, personaliter reperte
in quodam locutorio dicti monesterii, qui dicto
nomine eidem obtulit et presentavit et seu per me,
dictum scriba major, obtulere er presentare publice petiit et requisivit quandam in scriptis papiri requisitionis sedulam cujus thenor subsequentibus continetur verbis «molt bé sab e ignorar no
pot reverent abadessa y convent del monestir de
Pedralbes com», inseratur, etcetera, copia cujus
quidem eidem tradidit et liberavit quam accepit
et penes se retinuit qua quidem papiri requisitionis sedula sich ut predicitur oblata et presentata
illico dicta abbatissa, verbo respondendo, dixit
quod retinebat sibi terminum juris ad respondendum de quibus ita per actis, dictis gestis et sequetis dictus doctor Josephus Costa, dicto nomine,
petiit et requisivit, fieri, tradi unam et plura publicum seu publicam concimilia instrumenta per
me, dictum et infrascritum sriba major, que fuerunt acta Barcinone sub die, mense, anno et loco
predictis ad premissa vocatis specialiter et assumptis prout superius continetur».
1255v

En aquest mateix die, constituhit personalment
en lo concistori de sa senyoria, Joseph de Pallarès, com a procurador ab líbera y general administració de Romualdo Escapa y Gitart, receptor de la Bolla de la present ciutat, com de sa
procura consta ab acte rebut en poder de Emanuel Texidor, notari real col·legiat en jornada
de sis de juliol mil sis-cents vuitanta-set, de que
ha fet relació a sa senyoria, lo dit Texidor en dit
nom ha dit que suspenie la instància té feta contra Joan Baptista Fuster per ara, reservant-se
dret per a proseguir-la sempre que a dit son
principal li aparega.
Dilluns, a VI. En aquest die, instant lo procurador fiscal del General, és estada presentada una
requesta a la reverent abadessa y convent real de
Pedralbes, territori de Barcelona, lo acte de la
presentata de la qual és assí cusit, signat de número 7 y del thenor següent:
«Noverint universi quod anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo octuagesimo octavo,
die vero sexta mensis desembris ejusdem anni intitulata presente et ad hec vocato, requisito atque
rogato me, Josepho de Sauleda, scriba major Generalis Catalonie subrogato, et presentibus etiam
pro testibus magnifico Isidoro Pi, utriusque juris
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Dijous, a VIIII. En aquest die don Joseph Meca
y Cassador, obtemperant a una deliberació per
sa senyoria presa en jornada de quatre del present y corrent mes de dezembre aserca la solta
de aquellas setanta-sinch lliuras ditas y escritas
en la taula dels comuns depòsits de la present
ciutat per los reverents administradors de la capella y col·legi de san Sever de la Seu de la present ciutat de Barcelona per lo sobreplus de
aquella part de censal de preu tres-centas setanta-sinch lliuras y pensió tres-cents sous, pagador
als 17 de juliol, en què sortejaren los dits administradors en la extracció de censals feta als 31
de juliol 1686 a effecte de manar soltar y pagar
aquellas a qui legitimament spectassen, havent
constat expectar aquellas a dit don Joseph Meca
y Cassador com a hereu y successor de don Fedrich Meca, debitor al General, com a fermansa
de Joan Coll Ferrer, oïdor militar que fou en lo
trienni 1623, en la quantitat de mil sinch-centas
vint-y-sinch lliuras, onse sous y hu en què fou
condempnat lo dit Coll Ferrer en virtut de sentencias de visita de dit trienni, com tot més llargament apar de dita deliberació. Per ço, dit don
Joseph Meca lloa, aprova, ratifica y confirma la
dita fermansa per dit don Federich Meca feta a
dit Coll Ferrer sens ninguna derogació de nina. a continuació l’original d’un requeriment amb número set
i amb els números de foli 1251 i 1252, transcrit en aquestes
mateixes pàgines del dietari i a l’Apèndix 5, pàg. 1933.

guna de las obligacions y en lo acte de dita fermansa continuades, ans bé acomulant aquellas,
prometent als molt il·lustres senyors deputats
que vuy son y per temps seran, encara que absents, y a mi, scrivà major del General de Catalunya present, que, sempre y quant tingan execució las ditas sentencias de visita, donarà y
pagarà al General las ditas setanta-sinch lliuras
per lo que ne ha obligats a persona y béns com a
deutes fiscals y reals y ab jurament llargament,
essent presents per testimonis Pau Ros, escrivent, y Joseph Pelegrí, altre dels verguers de sa
senyoriaa.
1256r

Divendres, a X. En aquest die, constituhit personalment en lo concistori de sa senyoria, lo
doctor en medicina Jaume Pujades, mitjensant
jurament, ha fet relació de com lo reverent doctor Joan Soler, prevere, guarda ordinària del
General de la present ciutat, està detingut en lo
llit de malaltia corporal per la qual no pot acudir
en lo exercici y servei de dit son offici.
E més, ha fet relació, mitjensant jurament, lo dit
doctor Pujades, de com la indisposició de Joseph Ferrer, escrivent ordinari de scrivania major de la present casa, ha continuat y continua de
manera que li inpedeix la servitut de son offici.
En aquest mateix die, constituhit personalment
en lo concistori de sa senyoria, Joan Ferrer de
Gualbes, ha jurat de com, havent fetas las degudas diligencias en sercar los actes de la original
creació de hont devalla aquella part de censal de
preu sinch-centas y vint-y-quatre lliuras en què
sortejà Joan Bonaventura de Gualbes y de Copons en la extracció de censals per sa senyoria
feta a onse de setembre 1687, y no ha pogut
trobar aquells.
En aquest mateix die me ha ordenat sa senyoria
a mi, scrivà major del General, cusís y continuàs
en lo present dietari una carta de sa magestat,
Déu lo guarde, la qual és assí cusida y signada
de lletra A y del thenor següent:
«El rey.
Diputados. Haviéndome representado el conde de
Melgar la falta de // 1256v // salud con que se halla que le inpossibilita continuar en los cargos de
virrey y capitán general de esse Principado, he resuelto consederle licencia para venir a curarse y
nombrado para ellos al ilustre don Carlos de Gurrea Aragón y Borja, duque de Villahermosa, por
la satisfación que tengo de su persona y experiena. a continuació l’original d’una carta reial amb lletra A i
amb el número de foli 1256/1, transcrita més avall en el mateix dietari.
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cias militares y lo qu·espero attenderá a la conservación y defensa de essa provincia con el zelo que
ha mostrado en los demás empleos que ha tenido.
De que he querido havisaros y encargaros, como lo
hago, le acistáis, respetéis y obedescáis en todo lo
que fuere de mi real servicio y conviniere al beneficio y seguridad de esse Principado, como es razón y confio de vuestra innata fidelidad lo executaréis y que le admitiréis al jurament que ha de
prestar en la forma acostumbrada para el exercicio de dichos cargos, como lo havéis hecho en otras
ocasiones mientras los negocios universales de la
monarquía y otros justos reparos me permiten
como lo dezeo que pueda favorecer essa provincia
con mi real presencia y jurar los privilegios, usos y
costumbres della como lo disponen sus constituciones. Datum en Buen Retiro a IIII de deziembre
MDCLXXXVIII.
Yo el rey.
Don Joseph de Haro et Lara secretario. Vidit Calatayud, regens. Vidit don José Rull, regens. Vidit don Joannes Baptista Pastor, regens. Vidit
Comes et Torró».
En aquest mateix die, constituhit personalment
en lo concistori de sa senyoria don Joseph Meca
y Cassador, a jurat en mà y poder de sa senyoria
de com, havent feta // 1259r // las degudas diligencias en sercar los acte(s) de la original creació de hont devalla aquella part de censal de
preu tres-centas setanta-sinch lliuras y pensió
tres-cents sous, pagador a set de juliol en què
sortejaren los administradors de la capella y
col·legi de san Sever de la Seu de la present ciutat en la extracció de censals feta als 31 de juliol
1686, de la qual part de censal ne han spectat a
dit don Joseph Meca y Cassador setanta-sinch
lliuras, no ha pogut trobar los dits actes.
En aquest mateix die me ha ordenat sa senyoria
a mi, scrivà major del General, cusís y continuàs
en lo present dietari una carta que han rebut del
excel·lentíssim senyor duch de Villahermosa,
elet llochtinent y capità general de sa magestat,
la qual carta és assí cusida y signada de lletra B y
del thenor següent:
«Muy ilustres señores.
Haviéndose servido su magestad, Dios le guarde,
mandarme passe a servirle en esse Principado de
su lugarteniente y capitán general, es muy de mi
obligación el participar a vuestra señoría esta noticia para que en todas partes logre yo las ocasioa. a continuació l’original d’una carta del capità general
amb lletra B i amb els números de folis 1257 i 1258, transcrita
més avall en el mateix dietari.
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[ 1688 ]

nes de servir a vuestra señoría, deviendo dezir asimismo que el martes 14 del corriente estaré en la
villa de Fraga donde esperaré los despachos que
con este correo remito al señor conde de Melgar
para continuar mi viage a essa ciudad y de más
serca manifestaré a vuestra señoría mis buenos
dezeos que seran siempre de servirle y de dezear
guarde Dios a vuestra señoría muchos años. Çaragoza, 7 de deziembre de 1688. Beso a vuestra señoría la mano su mayor servidor. Duque de Villahermosa, conde de Luna.
Señores diputados de Cataluña».
1259v

En aquest mateix die a les onse hores poch més
de la matinada és vingut en la present casa lo excel·lentíssim senyor compte de Melgar a despedir-se del molt il·lustre concistori dels senyors
deputats. És estat rebut, al venir per los officials
de la present casa, fins a mitja entrada de aquella; per los magnífichs assessors, fins al replà de
la escala, per los senyors oïdors militar y real ab
verguers ab massas, al cap de la escala y, després
de haver fet oració a la capella que estava molt
ben adornada, havent-hi una almohada en lo
mitg de ella per a ajonollar-se sa excel·lència, se
són encaminats sa excel·lència en mitg dels dits
senyors oïdors militar y real per lo terraplè dels
tarongers y a la porta qui entra a la sala dels reis
[que] estavan aguardant los demés concistorials
y, posant-se en lo mitx sa senyoria dels senyors
deputats ecclesiàstich y militar, se són encaminats a la sala del concistori, fent-se las degudas
cortesias al entrar en la sala del mitx y del concistori, fent entrar a sa excel·lència primer, y se
assentaren devall del dosser, estant sa excel·lència així mateix entre los senyors deputats ecclesiàstich y militar, y, després de esser-se despedit
sa excel·lència del molt il·lustre concistori ab
moltas paraules de cumpliment y de offerta en
assistir a tot lo que ha de la major conveniència
del Principat y concistori, per orga del molt
il·lustre senyor deputat ecclesiàstich és estada
feta la resposta següent: «Excel·lentíssim senyor. Est concistori y tot est Principat està tant
ben trobat en lo felis y suau govern de vostra excel·lència que, sols la concideració de mirar a
vostra excel·lència en vigília de partir-se, lo deixa ab gran desconsuelo, encara que vostra excel·lència se serveix mitigar-lo honrra est concistori ab sa presència. Est favor, senyor, y la
expressió de la amor de vostra excel·lència a la
Generalitat és tant singular que constitueix al
concistori en majors obligacions de servir a vostra excel·lència y juntament anima a implorar lo
// 1260r // patrocini de vostra excel·lència ab sa
magestat, Déu lo guarde, quant se offeresca ab
confiansa que vostra excel·lència no·l denegarà
per lo felis logro de las dependencias de aquest
Principat y que vostra excel·lència per més hon1032

rrar-nos se dignarà a felicitar a est concistori repetits ordes de son major agrado, assegurant
que la menor insinuació de vostra excel·lència,
serà llei gustosa per lo comú y particular de est
concistori, que anúncia affectuagosament a vostra excel·lència feliz viatge al desitx de merèixer
per la major ditxa la gràcia de vostra excel·lència». Y encontinent se són alsats de las chadiras
y tot lo concistori junt à acompanyat a sa excel·lència fins a la sala de sant Jordi, que ha desitjat vèurer sa excel·lència y després fins al cap
de la escala, baixant dos grahons de ella lo senyor deputat ecclesiàstich y militar, continuant
los acompanyament los magnífichs accessorsa y
demés officials, ço és, los acessors fins al soldevall de la escala y los demés officials fins a que sa
excel·lència fos embarcat en lo cotxe.
En aquest mateix dia, obtinguda primer(a) hora
per medi del síndich del General per las sis de la
tarda, és anat sa senyoria concistorialment ab
cotxes, acompanyat dels officials de la present
casa ab molt acompanyament de axtes, à tornar
la visita al excel·lentíssim senyor compte de
Melgar, llochtinent y capità general en lo present Principat, y per orga del molt il·lustre senyor deputat ecclesiàstich feta la ambaixada
següent: Excel·lentíssim senyor. Senyor, las
honras que vostra excel·lència se ha dignat fer a
est concistori són tant grans que elevan la obligació de servir a vostra excel·lència y augmenta
lo desconsuelo ab que·s troba per conciderar a
vostra excel·lència // 1260v // en vigília de partirse y, per mitigar-lo en alguna manera, implora
lo patrocini de vostra excel·lència ab la confiansa que vostra excel·lència per sa grandesa no li
denegarà y que serà servit manifestar a sa magestat, que Déu guarde, lo molt que desitja sacrificar-se en son real servei y, per a què aquest
concistori tinga en la soledat de la ausència de
vostra excel·lència algun alívio, suplica a vostra
excel·lència sia servit donar-li freqüents ocasions de son major servei, assegurant a vostra
excel·lència que, en la puntual execució de son
mandatos, serà est concistori lo primer, com ho
és en desitjar merèixer la gràcia de vostra excel·lència y que nostre senyor li concedesca feliz
viatge. A que sa excel·lència ha respost ab molta
demonstració de agrahiment, offerint al concistori de assistir en tot lo que fos de sa major conveniència y de tot lo present Principat, així ab sa
magestat, que Déu guarde, com en tot lo que
per sa part pogués obrar, y poch aprés se és despedit lo concistori de sa excel·lència, tornants
en la present casa ab lo mateix acompanyament.
Dissapte, a XI. En aquest dia lo síndich del General, en execució de la deliberació per sa sea. y demés...acessors, interlineat al marge esquerre.

nyoria presa lo dia de aïr, se és partit de la present ciutat per la de la de Lleida a effecte de assistir en lo jurament del excel·lentíssim senyor
// 1261r // duch de Villahermosa en los càrrechs
de llochtinent y capità general del present Principat ab las prottestas ordinàrias y extraordinàrias, que són assí cusidas, signadas de números 1
y 2.
Dimars, a XIIII. En aquest dia Joan Bonaventura
de Gualbes, donzell en Barcelona domiciliat,
obtemperant a la deliberació per sa senyoria
presa en jornada de onze del corrent sobre la
solta de aquell censal de preu sinch-centas vinty-quatre lliuras y un diner en què sortejà en la
extracció de censals feta en jornada de onze de
setembre mil sis-cents vuitanta-y-set, lloha, approba, rattifica y confirma la fermansa feta per
Rafel Bonaventura de Gualbes, pocessor que
fou de dit censal, a Pere de Padellas, deputat
militar // 1261v // que fou en lo trienni de 1653,
debitor al General en la quantitat de 71 lliures,
10 sous, 4 per condempnacions de visita de dit
trienni sens ninguna derogació de ninguna de
las primeras obligacions en lo acte de dita fermansa continuades, ans bé acomulant aquellas,
convenint y en bona fe prometent als molt
il·lustres senyors deputats que vuy són y per
temps seran que, sempre y quant tingan execució las ditas sentèncias de visita, donarà y pagarà
al General las ditas 71 lliures, 10 sous, 4 per lo
que ne obliga sa persona y béns com a deutes
fiscals y reals y ab jurament llargament, essent
presents per testimonis Emanuel Teixidor, burgès de Perpinyà, y Joan Pleix, escrivent.
En aquest mateix dia la senyora Anna de Miralles, viuda, obtemperant a la deliberació per sa
senyoria presa lo dia de onze del corrent sobre
la solta de aquella part de censal de preu cent
lliuras en què sortejà en la extracció de censals
per los antecessors de sa senyoria feta en jornada
del primer de dezembre 1689, lloha, approba,
rattifica y confirma las obligacions fetas per dit
Bernat de Taverner, pocessor de dit censal, debitor al General en la quantitat de dos mil siscentas vuitanta-vuit lliuras per rahó de la fermansa per dit de Taverner feta a Paulo Pla,
oïdor militar que fou del General de Catalunya
en lo trienni 1602, debitor al General en la
quantitat de dos mil sis-centas vuitanta-vuit //
1262r // lliuras en virtut de diffarents sentèncias
de visita fetas en lo trienni 1605 sens ninguna
nova ni derogació de las primeras obligacions
en lo acte primitiu de dita fermansa continuades, ans bé acomulant aquellas, convé y en bona
fe promet als molt il·lustres senyors deputats
que vui són y per temps seran, encara que absents, y a mi, escrivà major per ells present, que
sempre y quant ditas sentèncias de visita tindran
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execució, donarà y pagarà al General las ditas
cent lliuras per lo que ne obliga sa persona y
béns com a deutes fiscals y reals y ab jurament
llargament, essent presents per testimonis Joan
Pau Falques, passamaner, y Ramon Torrescassana de família de dita senyora Anna de Miralles.
Dimecres, a XV. En aquest dia lo magnífich doctor Miquel Grimosachs, ciutedà honrrat de Barcelona, obtemperant a una deliberació per sa senyoria presa en jornada de quatre del present y
corrent mes de dezembre acerca la solta de
aquellas dos-centas lliuras ditas y escritas a la
taula dels cambis y comuns depòsits de la present ciutat per lo preu de aquell en què sortejà
lo dit doctor Grimosachs en la extracció de censals feta en jornada de onze de setembre mil siscents vuitanta-y-set, del qual censal fonch pocessor Rafel Grimosachs, quòndam, debitor //
1262v // al General en diversas quantitats com a
altre de las fermansas del doctor y canonge
Francesch Ferrer, oïdor ecclesiàstich que fou en
lo trienni 1671, debitor al General en virtut de
las sentèncias que per rahó de la contrafacció de
la apprehenció de reals de vuit apresos en una
galera patrona de la República de Gènova, deliberaren los senyors deputats de dit trienni, després de quatre de maig 1672 en què se féu la
declaració de dita contrafacció, liquidació reservada. Y així mateix ésser debitor lo dit Rafel Grimosachs en la quantitat de tres-centas una lliura, nou sous y quatre per tantas ne foren
indebitament gastades en la visita del trienni
1665 feta en lo any 1668 en què fou altre dels
visitadors lo dit Rafel Grimosachs de dita visita.
Per ço lo dit doctor Miquel Grimosachs lloha,
approba, ratifica y confirma la dita fermansa feta
per dit Rafel Grimosachs, quòndam, al dit doctor y canonge Francesch Ferrer sens ninguna
derogació de ninguna de las obligacions en lo
acte primitiu de dita fermansa continuada, ans
bé acomulant aquellas, prometent als molt
il·lustres senyors deputats qui vui són y per
temps seran encara que absents y a mi, scrivà
major del General de Catalunya present, que
sempre y quant tingan execució las ditas sentèncias de visita o la execució de la paga de ditas
tres-centas una lliura, nou sous y quatre, indebitament gastades, donarà y pagarà al General las
ditas dos-centas lliuras, part de dit censal, per lo
que ne obliga sa persona y béns com a deutes
fiscals y reals y ab jurament llargament, essent
presents // 1263r // per testimonis Jacintho Moretó y Francisco Païssa, verguers del concistori
de sa senyoria.
Diumenja, a XVIII. En aquest dia, constituhit
personalment en lo concistori de sa senyoria, lo
magnífich doctor Joseph Orlau, subrrogat en lo

[ 1688 ]

[ 1688 ]

offici de síndich del General, ha fet relació en lo
concistori de sa senyoria de com se era conferit
en la ciutat de Lleida a effecte de assistir al jurament del excel·lentíssim senyor duch de Villahermosa en los càrrechs de llochtinent y capità
general de sa magestat, que Déu guarde, en lo
present Principat, com per sa senyoria li era estat ordenat, y que sa excel·lència havia prestat lo
dit jurament en jornada de catorze del present y
corrent mes de dezembre a que assistí lo dit síndich, fent las prottestas ordinària y extraordinària // 1263v // que són assí cusidas, signadas de
números 1 y 2 y se han continuadas en lo acte
de dit jurament, lo qual prengué Balthazar
Oriol y Marcer, menor, escrivà de manament.

personalment en lo concistori de sa senyoria, ha
jurat com, havent fetas las degudas diligèncias
en sercar los actes de la original creació de aquell
censal de preu dos-centas lliuras en què sortejà
lo doctor Grimosachs en la extracció de censals
per sa senyoria feta als onze de setembre mil siscents vuitanta-set no ha pogut trobar aquells.
En aquest mateix dia, absent lo senyor deputat
militar del concistori per sa indisposició, ha fet
sa senyoria regoneixensa general, que se acostuma cada any per las botigas, casas de sastres y
velluters de la present ciutat, y no se ha trobat
frau algú.
1264v

En aquest dia són anats ab ambaixada per part
del molt il·lustre concistori de sa senyoria, obligada primer ora, per medi del síndich del General, per las dos oras y mitja de la tarde, los senyors Joseph de Sauleda, cavaller, y Joseph Catà
y Bertran, ciutedà honrat de Barcelona, a effecte
de representar a sa excel·lència com lo dit molt
il·lustre concistori se trobave, instat del llegítim
procurador de Pau Vinyes de la vila de Cambrils, capturat en los càrcers de la ciutat de Tarragona per orde de don Pedro Figuerola, governador de aquella plassa, y que dits procehiments
se encontraven ab las Generals Constitucions
del present Principat, suplicant a sa excel·lència
que, en observansa de ditas Generals Constitucions, fos servit manar posar en llibertat al dit
Pau Vinyes y a dit reverent Pedro Figuerola;
que revoque los procehiments fets per rahó de
dita captura; a que respongué sa excel·lència
que escriuria a dit don Pedro Figuerola per a
enterar-se del que se li representava a effecte de
posar-hi lo degut remey y que la orde que tenia
de sa magestat, Déu lo guarde, era procurar
molt especialment la observansa de ditas Generals Constitucions del present Principat, de totas las quals cosas han fet relació en concistori
los sobre dits embaixadors.

1265r

Dijous, a XXX. En aquest dia lo molt il·lustre senyor oïdor real ab assistència de mi, escrivà major
del General, y del magnífich racional del General
y present casa de la Deputació, és baixat a la casa
del General de la present ciutat y en lo aposento a
hont fa sa residència lo receptor dels fraus del
General a effecte de pèndrer lo inventari y regonèixer los fraus appresos en lo present mes de
dezembre, y són estats trobats los fraus següents:

Dilluns, a XX. En aquest dia, constituhit personalment en lo concistori de sa senyoria, lo reverent Dionís Colofre en la Seu de la present ciutat beneficiat, com ha procurador de la senyora
Anna de Miralles y Xammar, com de sa procura
consta ab acte rebut y testificat en poder de Joseph Brossa, notari real col·legiat, als disset del
present y corrent mes de dezembre, certificatòria de la qual és assí cusida, signada de número 1,
en dit nom ha jurat en mà y poder de sa senyoria com, havent fet las degudas diligèncias en
sercar los actes de la original creació de aquella
part de censal de preu cent lliuras, pagador tots
anys en lo mes de octubre en què sortejà la dita
senyora Anna Miralles en la extracció de censals
feta al primer de desembre 1685, no ha pogut
trobar los dits actes.
En aquest mateix dia ha faltat del concistori de
sa senyoria lo molt il·lustre deputat militar per
causa de sa indisposició.
Dimecres, a XXII. En aquest dia ha prestat son
jurament en los càrrechsa // 1264r // de llochtinent y capità general de sa magestat, Déu lo
guarde, del present Principat, lo excel·lentíssim
senyor duch de Villahermosa en la Seu de la
present ciutat. Ha assistit en dit jurament per
orde de sa senyoria lo síndich del General y present casa de la Deputació, fent las protestas ordinàrias y acostumades, requirint a Balthezar
Oriol y Marcer, escrivà de manament qui pren
lo acte de dit jurament, continue al peu de dit
acte de dit jurament prottestas, còpia de las
quals són cusidas en lo present dietari en jornada de dinou del present y corrent mes de dezembre.
En aquest mateix dia lo magnífich Miquel Grimosachs en quiscun dret doctor, constituhit

Primo, un gipó de xamellot de Flandes bort color musco, apprès en casa Francesch Masdeu,
sastre, en jornada de vint-y-tres del corrent.

a. a continuació l’original d’un certificat amb número 1 i
amb el número de foli 1264/1, transcrit en el Apèndix 5, pàg.
1933.

Ítem, una ropilla de escot negra y quatre palms
// 1265v // retina de color, apprès dit dia en casa
de Sagismundo Cassanas, sastre.
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Ítem, dos balas de congre sech y una bala de bacallà, las quals balas de congre pesan dos quintars y sis lliuras y la de bacallar un quintar y duas
lliuras, apprès a Joseph Miquel, traginer de la
present ciutat.
Ítem una canatada de sal appresa en lo terme de
Granollers, en la qual hi està quinze quintars,
tres arrobas y duas lliuras de sal, appresa a Barthomeu Guase, carrater de la present ciutat, a
vint-y-quatre de dit.

GENER MDCLXXXVIIII.
Dilluns, a III. En aquest dia don Daniel Sayol,
altre dels magnífichs acessors ordinaris del General y present casa de la Deputació, ha fet relació en lo concistori de sa senyoria // 1266r // de
com lo excel·lentíssim senyor virrey lo havia enviat a sercar y, havent cumplert a dit orde, és estat servit dir-li que don Pedro Figuerola, governador de la plassa de Tarragona, li havia donat
notícia ab sa carta com, havent-li manat lo excel·lentíssim senyor compte de Melgar que posàs en llibertat a la persona de Pau Vinyes de la
vila de Cambrils, encontinent ho pose en execució, entregant a dit Vinyas al veguer de aquella
ciutat, y que axí havia ja cumplert dit don Pedro
de Figuerola al orde li era estat donat y que podia estar sert lo concistori del zel de sa excel·lència que en tot procuraria la observansa de las
lleis y constitucions de aquest Principat.
Divendres, a VII. En aquest dia és tornat en lo
concistori de sa senyoria // 1266v // lo molt
il·lustre senyor deputat militar.
Dilluns, a X. En aquest dia és anat sa senyoria
concistorialment, acompanyat de un dels magnífichs acessors, los altres impedit, y lo magnífich advocat fiscal del General ordinari y altres
officials de la present casa de la Deputació, a la
casa del General, anant a peu a effecte de arrendar los drets del General, Bolla de Barcelona y
demés Bollas foranas y drets de la present casa
de la Deputació per lo trienni pròxim vinent,
com és acostumat lo últim any de quiscun trienni, lo primer dia de encant, passats los feriats de
Nadal.
Dimecres, a XII. En aquest dia és baixat a la casa
del General de // 1267r // la present ciutat lo
magnífich Joseph Catà y Bertran, subrrogat en
lo offici de racional del General y present casa
de la Deputació, per orde de sa senyoria a effecte de fer continuar los arrendaments dels drets
del General, Bolla de Barcelona, bollas foranas y
altres de la present casa de la Deputació.
Divendres, a

XIIII.

En aquest dia lo doctor en
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medicina Joan Pere Arnau, mitjensant jurament, ha fet relació en lo concistori de sa senyoria de com la indisposició de Joseph Cases,
guarda ordinària del portal del Àngel de la present ciutat, de que té fetas altres relacions, ha
continuat y continua lo dia present.
En aquest mateix dia és baixat en la casa del General de la present ciutat lo magnífich racional
del General y present casa de la Deputació per
orde de sa senyoria per lo effecte contengut en
jornada de dotze del present y corrent mes de
janer.
En aquest mateix dia lo doctor en medicina
Francisco Orriols ha fet relació en lo concistori
de sa senyoria, mitjensant jurament, de com
Jaume Miquel, guarda ordinària de la Bolla de
la present ciutat de Barcelona, està en lo llit de
malaltia ab febra, sengrat, per rahó // 1267v // de
la qual no pot exercir lo dit offici.
Dissapte, a XV. En aquest dia, constituhit personalment en lo concistori de sa senyoria, lo doctor en medicina Jaume Fontana, mitjensant jurament, ha fet relació de com la indisposició de
dit Miquel de Pallarès, ajudant del racional de la
present casa, de que té feta ja altres relacions, ha
continuat y continua de manera que li inpedeix
la servitut de dit son offici.
En aquest mateix dia lo reverent Salvador Minoves, prevere, com a procurador de la il·lustre y
molt reverent abadessa y monjas del monestir de
Sant Anthoni y Santa Clara de la present ciutat
del orde de Sant Benet, com de sa procura consta ab acte rebut en poder de Bonaventura Torres, notari públich de Barcelona, en jornada de
nou de dezembre pròxim passat, certificatòria
de la qual és assí cusida, signada de lletra A, en
dit nom ha jurat en mà y poder de sa senyoria de
com, havent fet las degudas diligèncias en sercar
los actes de la original creació de a hont devalla
en una part de censal de preu y propietat cent
quaranta-duas lliuras, tres sous y penció cent
quaranta-dos sous y dos diners, que tots anys a
vint-y-vuit de setembre rebia sobre lo General
de Catalunya y de hont devalla altre part de censal, preu sexanta lliuras y penció sexanta sous,
que tots anys dita abadessa y convent rebian sobre dit General al primera // 1269r // de abril, en
las quals parts de censal dita abadessa y comunitat y monestir sortejaren en la extracció de censals per los antecessors de sa senyoria feta en lo
mes de dezembre de mil sis-cents vuitantasinch, no han pogut trobar dits actes.
a. a continuació l’original d’un certificat amb lletra A i
amb el número de foli 1268, transcrit en el Apèndix 5, pàg.
1933.
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Dimecres, a XVIIII. En aquest dia és baixat en la
casa del General de la present ciutat lo magnífich racional de la present casa de la Deputació a
effecte de fer continuar lo subhast dels arrendaments de General, bollas foranas y demés de la
present casa de la Deputació, com és acostumat
quant lo molt il·lustre concistori se troba ab
ocupacions que no pot baixar en dita casa per //
1269v // lo effecte sobredit.

són Joseph Moyà, llibrater, y Pere Serdanya,
courer, ciutedans de Barcelona, y lo pròxim dit
Lluís Fontana, notari públich de Barcelona.
1270v

En aquest mateix dia lo canonge Thomàs Rafel
Montagut de la Seu de la present ciutat, lo magnífich Francisco Molines y de Casadevall en
quiscun dret doctor, Jaume Texidor, mercader,
y Francisco Cortés, notari públich de Barcelona, com a administradors del hospital dels infants òrfans de la present ciutat, obtemperant a
una deliberació per sa senyoria presa en jornada
de quatre de dezembre pròxim passat acerca la
solta del preu de aquell censal de cent sexantasis lliuras, tretze sous y quatre, preu en què sortejaren los dits administradors en la extracció de
censals feta als quinze de maig mil sis-cents vuitanta-hu, del qual censal fonch pocessor don
Pedro Reguer, debitor al General de mil setcentas setze lliuras, dos sous y set com altre de
las fermansas donades per don Alexandro del
Alentorn y fra Jaume Pelegrí, camarer de Arles,
deputat militar y oïdor ecclesiàstich que foren
en lo trienni mil sis-cents catorze, condempnats
en la visita de dit trienni en la dita quantitat
1.716 lliures, 2 sous, 7, per ço, los dits administradors llohan, approban, rattifican, confirman
la dita fermansa feta per dit de Reguerals, dits
del Alentorn y fra Jaume Pelegrí sens ninguna
derogació de ninguna de las primeras obligacions en primitiu de dita fermansa continuada,
ans bé, acomulant aquella, prometen als molt
il·lustres senyors //1270r // deputats que vuy són
y per temps seran encara que absents y a mi scrivà major del General per ells presents que, sempre y quant tinga execució de dita sentència de
visita, donarà y pagarà lo dit hospital las ditas
cent sexanta-sis lliuras, tretze sous y quatre,
preu de dit censal, per lo que ne obligan los
béns y emoluments de dit hospital com a deutes
fiscals y reals y ab jurament llargament.
Testimonis de las firmas de dits canonge Thomàs
Rafel Montagut, Jaume Texidor, mercader, y
Francisco Cortés, notari públich de Barcelona,
administradors predits, los quals han firmat en
Barcelona lo dia present, són Pau Monrro, sastre, ciutedà de Barcelona, y Gaspar Montagut,
estudiant en theologia en Barcelona, habitant, y
Lluís Fontana, notari públich de Barcelona.
Testes de la firma del doctor Francesch Molines,
administrador predit, lo qual ha firmat y jurat
en Barcelona als vint-y-nou de dit mes de janer,
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Divendres, a XXI. En aquest dia lo síndich del
General per orde de sa senyoria se és conferit ab
los molt il·lustres senyors concellers de la present ciutat a effecte de dir-los, com los digué de
part de sa senyoria, que las guardas del portal de
Sant Antoni, que assistian per a cobrar los drets
de la ciutat, detenian las pessas de drap, bayetas,
y altres subjectas a dret de Bolla a effecte de cobrar los drets sens deixar-las encaminar en las
casas del General, com era acostumat, deixant
penyora per la seguretat de dits drets de ciutat,
y que lo sobredit era en grave prejudici y detriment dels de la Generalitat, suplicant a sa senyoria del molt il·lustre concistori dels senyors
concellers fos servit donar-los ordes convenients per a què no·s continuàs la dita novedat.
A que respongueren dits senyors concellers a dit
síndich que consultarian sa matèria y tornarian
resposta per no tenir notícia de dit fet; de que
ha fet relació dit síndich en concistori.
En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo concistori de sa senyoria, lo doctor en medicina Joseph Pomada, ha fet relació, mitjensant jurament, de com la indisposició de Jacintho Alabau, guarda ordinària del General de la
present ciutat, de qué té fetas altres relacions, ha
continuat y continua de manera que li impedeix
la servitut de dit son offici.
En aquest mateix dia és baixat sa senyoria concistorialment, anant ab cotxes, en la casa del General de la present // 1271r // ciutat a effecte de fer
continuar lo subhast dels arrendaments del General, Bolla de Barcelona y altres per lo trienni
pròxim vinent de mil dis-cents vuitanta-y-nou.
En aquest mateix dia, obtemperant los reverents vicari y comunitat de la iglésia parroquial
de Santa Maria del Mar de la present ciutat a
una deliberació per sa senyoria presa en jornada
de setze de noembre pròxim passat, acerca la
solta de aquell censal de preu set-centas lliuras y
pensió altres tants sous, pagador en lo mes de
octubre, que lo General feia y prestava a dits vicari perpètuo y comunitat, en lo qual sortejaren
en la extracció de censals feta en jornada del primer de dezembre mil sis-cents vuitanta-sinch,
per ço, la dita comunitat lloha y aproba, rattifica
y confirma la dita fermansa feta per dit mossèn
Bernat de Taverner y de dit Miquel de Taverner, fetas, ço és, per dit mossèn Bernat de Taverner a Paulo Pla, oïdor ecclesiàstich que fou
en lo trienni de 1602. Y lo dit Miquel de Taverner, fiansa que fou de Felip de Sorribes, deputat
militar que fou en lo trienni de 1617 sens nova-

ció ni derogació de las primeras obligacions en
lo acte primitiu de ditas fiansas respective continuadas, ans bé acumolant a aquellas, prometent
als molt il·lustres deputats que vuy són y per
temps seran, encara que absents, // 1271v // y a
mi, escrivà major present, que sempre y quant
tinga execució y lloch la solució y paga de ditas
dos mil vuit-centas y vuit lliuras donarà y pagarà
al General las ditas set-centas lliuras, preu de dit
censal, per lo que ne obliga los béns, drets y
emoluments de dita comunitat com a deutes reals y fiscals y ab jurament llargament.
Testes firmarunt [...] Joannis Vilardaga, vicarii
perpetui; Anthonii Guarro, premisserii; Joannis
Pauli Seguer, Franscisi Brianso, Hieronimi Casanovas, Stephani Cases, Anthonii Dolius, doctoris; Joannis Santamaria, Joannis Verdera, doctoris; Josephi Albia, doctoris; Jacobo Braço, Petri
Joannis Fuster, doctoris Hioachimi Ros, doctoris;
Benedicti Roca, doctoris; Petri Tort, doctoris; Valentini Vilalta, Jacobi Monjo, doctoris; Francisci
Fabregas, Benedicti Tisach, doctoris; Ignatii
Roca et Roseras, doctoris; Phelius Atxer, Petri Vilaseca, doctoris; Anthonius Roig, doctoris; Michaelis Comes, doctoris; Josephi Palau, Jacobi Floch,
Petri Elias, Didaci Fogueras, Josephi Soler, doctoris; Joannis Pradrell, Pauli Pellicer, doctoris Jacobi Mani, Petri Descassa, Josephi Bigorra, doctoris; Salvatoris Rovira, doctoris; Didaci Vieta,
doctoris; Policarpii Planti, Josephi Rubinat, Petri Canals, Anthonii Miró, Josephi Aliguer //
1272r // Joannis Baptista Puigdeuns, doctoris;
Francisci Valles, doctoris; Hieronimi Lleopart,
doctoris; Josephi Velat, doctoris; Mariani Lladó,
doctoris; Josephi Claris, Petri Rourell, Pauli Torres [...] et doctoris Magini Pi, diaconi onarium
beneficiatorum dicte parrochialis ecclesia beate
Marie de Mari, convocatorum et congregatorum
in sacristia dicta ecclesie, ubi alias similibus et
aliis negotiis dicte comunitatis soliti sunt convocari tanquam majoris partis beneficiatorum dicte eclesie comunitatem prefatam et concilium generale beneficiatorum dicte ecclesie faventium
celebrantium et representantium qui simul firmarunt et jurarunt supradictis die, mense et
anno sunt Joannes Carbonell [...] et Felix Solanes, revenditor cives Barcinone, ac Raphael Albia, notarius publicus Barcinonea.
Dissapte, a XXII. En aquest dia me ha ordenat sa
senyoria a mi, escrivà major del General, cusís y
continuàs en lo present dietari una real carta de
sa magestat, Déu lo guarde, // 1272v // dada en
Madrit als deu del present y corrent mes de janer, la qual és assí cusida y signada de lletra B y
del thenor següent:
a. a continuació ratllat, Per ço los dits vicari perpètuo y comunitat lloha.
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«El rey.
Diputados. Haviendo visto vuestra carta de 24
del passado en que me dáis cuenta de haver jurado el duque de Villahermosa el día veinte y dos del
mismo en los cargos de mi lugarteniente y capitán
general de esse Principado y la voluntat y promtitut con que disteis vuestro assenso para ello, he
querido daros gracias por este servicio que ha sido
muy conforme a la confiansa que estoy de la amor
y fineza que manifestáis en todas ocasiones, assegurandoos del dezeo en que me hallo de favoreceros y consolaros com mi real presencia en permitiéndolo las justas causas y razones que oy lo
dilatan. Dado en Madrit a X de enero MDCLXXXVIIII.
Yo el rey.
Don Joseph de Haro et Lara, secretario. Vidit don
Josephus Rull, regens. Vidit don Joannes Baptista
Pastor. Vidit comes et Torro. Vidit Marchio de
Villallva».
En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo concistori de sa senyoria lo doctor Mariano Planell com a subrrogat en altre dels tudors y
curadorsa // 1277r // dels pubills fills y hereus de
Pere Planell y Saleta, quòndam, pagès hereu del
mas Planell de la parrochia de Sant Andreu de
Tona, bisbat de Vich, com del acte de la subrrogació apar, lo qual és assí cusit, signat de lletra
C, en dit nom ha jurat en mà y poder de sa senyoria de com, havent fet las degudas diligèncias en sercar los actes de la original creació de
hont devalla aquella part de censal de preu doscentas noranta-sis lliuras, nou sous y hu, en què
sortejaren los hereus y lavessors de dit Pere Planell, en la extracció de censals feta per per sa senyora en jornada de dotze de juliol mil sis-cents
vuitanta, no ha pogut trobar dits actes.
En aquest mateix dia és vingut en lo concistori
de sa senyoria Carlos Grau, notari, subsíndich
de la casa de la present ciutat y molt il·lustres senyors concellers de aquella, y ha dit a sa senyoria, responent al recaudo per orde de sa senyoria
enviat a dits molt il·lustres senyors concellers en
jornada de vint-y-hu del corrent, que dits molt
il·lustres senyors concellers darian orde als officials de la ciutat que assistian en als portals que
no detinguessen las pessas y altres mercaderias
subjectas a pagar lo dret de Bolla ni se innovàs
cosa en aquest particular y que, en quant se ofa. a continuació l’original d’una carta reial amb lletra B
i amb el número de foli 1273, transcrita més amunt en
el mateix dietari i una acta de subrrogació amb lletra C i
amb el número de foli 1274, transcrita a l’Apèndix 5, pàg.
1934.
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ferís al molt il·lustre concistori de sa senyoria,
assistiria gustós lo dit molt il·lustre concistori
dels senyors //1277v // concellers en continuació
de la correspondència inconcusament observada entre las dos casas de Diputació y ciutat.

Divendres, a XXVIII. En aquest dia és baixat sa
senyoria concistorialment, anant ab cotxes, en
la casa del General de la present ciutat a effecte
de fer continuar lo subhast dels arrendaments y
lo senyor oïdor real se és conferit en lo aposiento ahont fa sa residència lo receptor dels fraus,
juntament ab lo racional, per a vèurer los fraus
se haurien confiscats en lo present mes, y no se
ha trobat frau algun.

Dilluns, a XXIIII. En aquest dia és baixat en la
casa del General de la present ciutat lo magnífich racional a effecte de continuar lo subhast
dels arrendaments.

En aquest mateix die los magnífichs acessors y
advocat fiscal ordinaris de la present casa de la
Deputació han fet relació en lo concistori de sa
senyoria de las causas vertents en dit concistori.

Dimecres, a XXVI. En aquest dia, constituhit
personalment en lo concistori de sa senyoria,
Francisco Illa, notari y tauler del General de la
vila de Ripoll, ha renunciat lo dit offici en mà y
poder de sa senyoria pure et libere. E sa senyoria,
restant plenament cerciorat del magnífich racional del General y present casa de la Deputació
que // 1278r // lo dit Francisco Illa no era debitor al General en quantitat alguna, ha acceptat
la dita renunciació si y en quant per capítols y
actes de Cort li és lícit y permès, essent presents
per testimonis Jacintho Moretó y Francesch
Païssa, verguers de dit concistori.

En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo concistori de sa senyoria, lo reverent Jaume Oller, prevere, com a procurador de dona
Thereza Calders, víuda, com de sa // 1279r //
procura consta ab acte rebut en poder de Ramon Vilana Perlas, notari públich de Barcelona,
en jornada de onze de noembre 1683, de la
qual ha fet ocular ostenció, en dit nom ha jurat
en mà y poder de sa senyoria com, havent fet las
degudas diligèncias en sercar los actes de la original creació de aquell censal de penció doscents sinquanta-dos sous y sis en què sortejaren
los administradors de la capella de Sant Sever de
la present ciutat en la extracció de censals feta
en jornada de vint de novembre 1679, del qual
censal han tocat a dita dona Thereza Calders
sinquanta-sinch lliuras, sis sous y sinch, com a
hereva de Isabel Joana del Bosch y Vilagaya y
don Pedro y don Federich Desboschs, pocessors que foren de dit censal, no ha pogut trobar
dits actes.

En aquest mateix dia és baixat en la casa del General de la present ciutat lo magnífich racional
del General y present casa de la Deputació per
orde de sa senyoria a effecte de fer continuar lo
subhast dels drets del arrendaments del General, Bolla de Barcelona, bollas foranas y demés
de la Generalitat.
Dijous, a XXVII. En aquest dia són anats ab ambaixada al excel·lentíssim senyor llochtinent y capità general de sa magestat, Déu lo guarde, en lo
present Principat, los senyors Joseph de Sauleda,
cavaller, y Joseph Catà y Bertran, ciutedà honrrat
de Barcelona, li han donat las gràcias de part del
molt il·lustre concistori de sa senyoria de haver
manat posar en llibertat a Pau Vinyes, notari de la
vila de Cambrils, lo qual estava capturat en la ciutat de Tarragona per orde de don Pedro Figuerola, governador de aquella plassa, contra las Generals Constitucions y juntament han suplicat a
sa excel·lència fos servit donar los ordes convenients perquè dit governador, don Pedro de Figuerola, revocàs, cassàs y annul·làs ab acte tots //
1278v // los procehiments fets per rahó de dita
captura, com en altres semblants ocasions és estat acostumat fer, assenyaladament per lo governador de la plassa de Puigcerdà en altre semblant
ocasió. A que ha respost sa excel·lència ab molt
gran agrado dient «desseava complacer al muy
ilustre concistorio en todo quanto se offreciere y que
procuraría a informarse para ordenar a don Pedro Figuerola hiziesse la revocación que se pidía y
que el concistorio embiasse un papel del modo que
devía hazerse», conforme la relació feta per dits
embaixadors en lo concistori de sa senyoria.

Dissapte, a XXVIIII. En aquest dia, constituhit
personalment en lo concistori de sa senyoria,
Joan Ferrer de Gualbes ha jurat en mà y poder
de sa senyoria com, havent fet las degudas diligèncias en sercar los actes de las originals creacions, primo de hont devalla aquella part de
censal de preu sinch-centas lliuras y lo altre de
hont devalla aquella part de censal de preu vinty-sinch lliuras en què sortejà dit Joan Ferrer de
Gualbes per sa senyoria feta al primer de dezembre mil sis-cents vuitanta-y-sinch, y no ha
pogut trobar dits actes.
1279v
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FEBRER MDCLXXXVIIII.
Dimars, al primer de Febrer MDCLXXXVIIII. En
aquest dia és estada presentada una requesta,
instant lo procurador fiscal del General al reverent prevere fra Gaspar Planes, president y vicari
del Convent de Montalegre, per faltar en dit
convent de present prior lo acte de la presentata
de la qual és assí cusit, signat de lletra B y del
thenor següent:

Noverint universi quod anno a Nativitate Domini millessimo sexcentesimo octuagesimo octavo,
die vero prima mensis februarii ejusdem anni intitulata presente et ad hec vocato, requisito atque
rogato me, Josepho de Sauleda, scribe majori Generalis Catalonie subrrogato, et presentibus
etiam Joannes Ribas, notario publico Barcinone,
et Joanne Paulo Martí, bibliopola civibus Barcinone, pro testibus ad itavocatis specialiter et assumptis magnificus Josephus Costa, utriusque juris doctor, fisci procurator Generalis Catalonie,
constitutus personaliter coram et ante presentiam
reverendis fr. P. Dompni Gasparis Planes, presidentis eta // 1282r // vicarii monesteri virginis
Marie de Montalegre, ordinis cartuxiensis, personaliter reperto in dicto monesterio qui dicto nomine eidem obtulit et presentavit et seu per me,
dictum scribam majorem, obtulere et presentare
publice petiit et requisivit quandam in scriptis
papiri requisitionis sedulam cujus thenor subsequentibus continetur verbis molt bé sab e ignorar no pot vostre pare prevere Gaspar Planes,
president y vicari del monestir de la Cartuixa de
Nostra Senyora de Montalegre, et cetera, inseratur, et cetera, copia cujus eidem qua quidem
papiri requisitionis sedula sich ut predicitur
oblata et presentata illico dictus reverendus pater
fra Gaspar Planes dicto nomine, verbo respondendo, dixit quod retinebat sibi terminum juris
ad respondendum de quibus ita per actis dictis
gestis et sequutis dictus doctor Josephus Costa, dicto nomine, petiit et requisivit fieri et tradi, unum
et plura, publicum seu publica concimilia instrumenta per me, dictum et infrascritum scribam
majorem, que fuerunt acta Barcinone sub die,
mense, anno et loco predictis, presente me, dicto
scriba majore, et presentibus etiam testibus predictis ad premissa vocatis specialiter et assumptis.
1282v

der de sa senyoria de com, havent fet las degudas diligencias en sercar los actes de la original
creació de aquell censal de preu mil lliuras en
què sortejaren las reverents priora y convent en
la extracció de censals per sa senyoria feta al primer de dezembre 1685, no ha pogut trobar
aquells.
En aquest mateix dia és baixat en la casa del General de la present ciutat lo magnífich racional
dela // 1284r // General y present casa de la Deputació per orde de sa senyoria a effecte de fer
continuar lo subhast dels arrendaments dels
drets del General, Bolla de Barcelona, bollas de
foranas y demés de la Generalitat.
Dilluns, a VII. En aquest dia és baixat en la casa
del General de la present ciutat lo magnífich racional del General y present casa de la Deputació per orde de sa senyoria a effecte de fer continuar lo subhast dels arrendaments dels drets del
General, de Bolla de Barcelona, bollas foranas y
demés de la Generalitat.
En aquest mateix dia me ha ordenat sa senyoria
a mi, scrivà major del General, cusís y continuàs
en lo present dietari una súplica, a llur concistori presentada per part de Pere Joan Comes, la
qual és signada de lletra L y del thenor següent:
«Molt il·lustre senyor.

Divendres, a IIII. En aquest dia, constituhit personalment en lo concistori de sa senyoria, lo
doctor en drets Joseph Comerma, com a procurador del monestir y convent de las monjas carmelitas calsades de la ciutat de Vich, com de sa
procura consta ab acte rebut en poder de Joseph Pujol, notari públich de Vich en jornada
de sinch de setembre 1687, de la qual ha fet
ocular ostenció, en dit nom ha jurat en mà y po-

A notícia de Pere Joan Comes ha pervingut que
a // 1284v // del procurador fiscal del General de
Catalunya se hauria fulminat algun procés criminal o se haurian rebut informacions acerca de
una pretesa resistència, que·s diu hauria fet
aquell, en dias passats als officials de vostra senyoria per a no ser regonegudas unas càrregas
que dit Comes conduhia y entrà dins la present
ciutat. E com la veritat sia que dit Comes no ha
fet ni entès fer tal resistència perquè lo cas fou
que venia conduhint dit Comes unas càrregas y,
volent-los detenir los dits officials, los digué que
no ho fessen perquè altres cavalcaduras que passavan endavant se perdrian, perquè essent moltas, com eran ditas càrregas, seria menester molt
temps per a regonèixer-las y no podria acudir al
dit Comes a guiar ditas cavalcaduras avansadas y
que per est effecte podrian conferir-se ells dits
officials en la casa a hont anavan a parar ditas càrregas y a hont ell, dit Comes, posava y que allí
las podrian regonèixer de espay. Y cert és que, si
dit Comes hagués entès delinquir, no hauria explicat la casa de sa posada, axí que se veja que, si
ha faltat en cosa alguna, és per ignorància dels

a. a continuació l’original d’un requeriment amb lletra B i
amb els números de foli 1280 i 1281, transcrit en aquestes mateixes pàgines del dietari i a l’Apèndix 5, pàg. 1934.

a. a continuació l’original d’una súplica amb la lletra L i
amb número de foli 1283, transcrit més avall en el mateix dietari.

Dijous, a III. En aquest dia, constituhit personalment en lo concistori de sa senyoria, lo doctor en medicina Francisco Orriols ha fet relació
de com la malaltia de Miquel Rossell, altre dels
veguers del concistori de sa senyoria, de què féu
relació en jornada de trenta de octubre, ha perseverat fins lo dia present.
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stils observan los officials, no emperò perquè los
hage fet verdadera assistència. Per tant y altrament, lo dit Pere Joan Comes, postrat als peus
de vostra senyoria, humilment suplica sia servit
acceptar las presents rahons per condigna satisfacció, donant-se per satisfet de esto o altre rendiment fahedor per lo suplicant a vostra senyoria ben vist, manant alsar qualsevol orde que a
vostra senyoria tingués donat contra lo dit Comes, lo que rebrà dit suplicant a singulara //
1295r // mercè de la poderosa mà y benignitat de
vostra senyoria, officio, etcetera. Altissimus, etcetera. Aguirre. Rechs y Gallart, acessor.
Dimars, a VIII. En aquest dia a las deu horas tocadas de la matinada me ha entregat sa senyoria
a mi, scrivà major del General, un dubte declarat al peu de una súplica, en son concistori presentada per part de diffarents officials del General y present casa de la Deputació, y me ha
ordenat cusís y continuàs aquell en lo present
dietari, lo qual és assí cusit, signat de lletra M y
del thenor següent:
«Molt il·lustre senyor.
Joseph de Sauleda, subrrogat en lo offici de escrivà major; doctor Francisco Alós y Hernandes, Salvador Golorons, escrivents ordinaris y
extraordinari de la escrivania major; lo doctor
Diego Martines, ajudant primer de dit escrivà
major; Emanuel Texidor, subrrogat en lo offici
de ajudant tercer de escrivà major; Erasme de
Lana y Fontanet, racional, Pere Llosas, subrrogat en lo offici de escrivent de dit Racional, doctor Joseph Costa y Vila, procurador fiscal; doctor Hiacintho Andreu, ajudant de regent los
comptes y racional Joan Ribes, subrrogat en lo
offici de escrivent de regent los comptes; Francesch Païssa, Hiacintho Morató, subrrogats en
altres dels verguers y Joseph Pelegrí, altre dels
verguers, tots // 1295v // officials de la present
casa de la Deputació, han tingut notícia que,
havent-se diversas vegades suplicat a vostra senyoria se servís remunerar los treballs presos per
ocasió de las extraccions de censals y per altres
occurrencias extraordinàrias y no pervingudas
ni pogudas prevenir per capítols de Cort, conforme los han remunerats tots los antecedents
de vostra senyoria, ha volgut vostra senyoria
que, en lo concedir ditas remuneracions, se
practicàs la forma del capítol 20, Corts 1553, en
què se disposa la intervenció de quatre més antichs doctors de la Real Audiència y que la visita
del trienni 1683 proppassat feta en lo de 1686
sobre la querela de número 32 fa una exortació
a. a continuació l’original d’una súplica amb lletra M i amb
els números de foli 1285-1290, transcrit més avall en el mateix
dietari.
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del thenor següent: «se exorta als dits molt
il·lustres senyors deputats y oïdors de comptes
qui vull són y per temps seran que, quant se offeresca lo cas de haver de deliberar remuneracions als officials del General per treballs extraordinaris, observan lo capítol 2, Corts 1553, y
real decret de sa magestat, que Déu guarde, de
vint-y-tres de agost mil sis-cents vuitanta-quatre, que miran a la precaució ab que se han de
donar ditas remuneracions y que per ço esta
exortació los sia intimada».
Y com dit capítol de Cort estiga expressament
revocat y derogat ab la nova forma que en matèria de remuneracions donà lo capítol 9, Corts
1585, diversa de la del dit capítol 20 y derogant
expressament aquella ibi: «no obstant lo capítol
20 de las Corts 1553» apar que vostra senyoria
no pot ja attèndrer la // 1296r // forma de dit capítol 20 y per consegüent no té efficàcia dita
exortació de visita per fundar-se en dit capítol,
ni la té tampoch lo real decret que dita visita
menciona perquè, a més de ser surreptici y obrreptici per ser estat obtingut a instància de dits
visitadors, callant la circunstància de ser dit capítol 20 derogat, no conté dit real decret disposició sinó sols mera permissió, llevant lo obstagle que per la intervenció dels senyors de la Real
Audiència feia altre real decret de sa magestat
del any 1680.
Sens que obste lo capítol 14, Corts 1599, en
què foren revocats los capítols de ditas Corts
1585, menos los que·s trobarian més a baix en
dita Cort copiats, transcrits o habilitats, entre
los quals no·s troba dit capítol 9, revocatori del
dit capítol 20, Corts 1553, inferint-se de aquí
que, derogat dit capítol 9 que revocave al dit capítol 20, torna dit capítol 20 a tenir forsa y valor.
Emperò apar no tenir lloch esta concideració
perquè la derogació de dit capítol 20, Corts
1553, fou expressa per dit capítol 9, Corts
1585. Y axí perquè dit capítol 20 tornés a tenir
força y valor era menester que expressament se
tornés a confirmar y no bastavan per aqueix effecte generalitats algunas sinó que axí com fou
expressa la derogació fos també expressa e individual la nova confirmació y si la Cort del any
1599 hagués volgut que·s tornàs a practicar dit
capítol 20 hauria fet de ell nova //1296v // disposició. A més que dit capítol 14, Corts 1599, no
fa expressa menció del capítol 9, Corts 1585. Y
axí no queda dit capítol 9 sens força, y per a major intel·ligència se ha de fer distincció dels capítols del any 1585 que contenien revocació de
altres capítols antecedents a aquells capítols que
no contenian revocació sinó nova disposició,
perquè la Cort del any 1599 trobà inconvenient

en la observansa dels capítols de la Cort 1585 y
així los derogà, menos aquells que li aparagué
copiar o habilitar, conforme litteralment se veu
en dit capítol 14 ibi: «com per experiència y ab
lo discurs del temps clarament se sia vist los
danys que són estats causats a la Generalitat de
la observansa dels capítols de Cort eo la major
part de aquells fets en las Corts del any 1585».
De que sols se infereix que lo inconvenient lo
trobà la Cort del any 1599 en la observansa de
las disposicions de la Cort 1585, no emperò en
las revocacions y de que la Cort de 1585 no a
res acertada en lo que disposà, no se infereix
que no anàs molt acertada en los que·s revocà, y
finalment en tota la dita Cort 1599 no·s troba
rastre ni senyal algú de haver volgut que tornàs
a tenir força y valor lo capítol 20, Corts 1553.
En tot cas en la observansa pròxima y subseguida a dita Cort 1599 se ha pogut compèndrer la
intenció de dita Cort de no ser estada que las remuneracions se donassen segons la forma de dit
capítol 20, pues, havent casi discorregut una
centúria y havent-se donadas remuneracions
moltíssimas vegades y tantas quantas és vingut
lo cas de haver-se de // 1297r // remunerar algun
treball, jamai s’és vista ni practicada dita forma
ni han entrevingut doctors de la Real Audiència
sinó que se són donadas per deliberació de vostra senyoria, precehint informació en la forma
que és notòria a vostra senyoria y a tota la casa, y
algunas vegades que se han volgut disputar o
diferir ditas remuneracions las han obtingudas
dits officials en judici contradictori y en forsa de
sentèncias diffinitivas o provisionals, com és de
vèurer en la que proferí lo doctor Lluís de València als 19 de juny 1675, de la qual fonch provehit decret de execució y liquidació y tatxades
las remuneracions de extraccions de censals y en
la que proferí en tèrmens de remuneracions de
contrafaccions lo doctor Francisco Ameller als
17 de dezembre 1685 y altres. Tot lo que justifica la pretensió de dits officials en orde a ditas
remuneracions de manera que vui en dia ja no·s
disputa de la substància ni la dita visita pròxim
passada ha tingut que disposar ni corregir sobre
això, sols sobre lo modo y forma, emperò en
ningun de dits casos des de ditas Corts 1599 se
troba practicada la forma de dit capítol 20 y de
dita exortació de visita y lo que més és que, ni
en lo temps que discorregué des de l’any 1553
fins a l’any 1585, que és quant dit capítol 20 no
estave revocat, mai se trobà dita forma y intervenció de doctors de la Real Audiència practicada en altre cosa que en remuneracions de treballs de fogatges y al mateix temps se
remunerave altres treballs ab sola deliberació
del molt il·lustre concistori ab concell de sos
acessors.
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De ahont se conclou que vostra senyoria no ha
de attèndrer a dita exortació perquè las exortacions de las visitas en tant tenen lloch en quant
se fundan e capítols // 1297v // de Cort y la present no·s funda en capítol de Cort algú, pues lo
mateix és no ser-hi que ser revocat, majorment
contra una observansa admesa en la present casa
per més de una centúria, pues ni des de l’any
1585 fins al any 1599 y des del any 1599 fins
vuy no se és practicada altre forma que la sobredita.
Per lo que, formant com de present, dits officials a vostra senyoria formen dubte si per la disposició del capítol 14, Corts 1599, en virtut de
la qual resta revocada la disposició del capítol 9,
Corts 1585, restà revocada la derogació en dit
capítol 9 feta del capítol 20, Corts 1553 y en
conseqüència si proceheix la exortació feta per
dits visitadors que funda en la forma y disposició de dit capítol 20, suplican a vostra senyoria,
sia de son servey comètrer aquell als magnífichs
acessors, y per a què los de la present casa se troban interessats en las renunciacions, a altres per
aqueix effecte nomenadors per vostra senyoria,
com se acostuma en semblants casos, per a què,
junt ab vostra senyoria y en la forma estilada y
disposada en lo capítol 39, Corts 1599, declaren dit dubte, omni et quocunque modo meliori.
Altissimus, et cetera. Ximenes.
Oblata VII februarii MDCLXXXVIII, hora undecima ante meridiem.
Et domini deputati, intervenientibus dominis
auditoribus computorum, commisserunt hujus
modi dubium magnificis doctoribus domno Dominico Verdier et Isidoro Pi propter impedimentum magnificorum acessorum ordinariorum,
presentis domus deputationis, qui una cum suis
dominationibus illud videant, decidant et declarant // 1298r // servata forma capituli curie.
Josephus Sauleda, scriba major Generalis Catalonie subrogatus.
Nosaltres, los deputats y oÿdors de comptes del
General del present principat de Catalunya, junt
ab los infraescrits acessors per lo dit effecte anomenats per impediment dels magnífichs acessors ordinaris del General y present casa de la
Deputació en virtut del capítol 39 de la Corts
1599, en lo qual se dóna forma en la declaració
dels dubtes suscitats sobre la intel·ligència dels
capítols y actes de Cort; vista la suplicació per
part de diffarents officials del General lo dia de
aïr, que comptavam als set de corrent mes y any,
a las onze horas antes del mitx dia presentada,
en y ab la qual firman dubte si per la disposició
del capítol 9, Corts 1585, en quant a la deroga-
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ció en dit capítol 9 feta del capítol 20, Corts
1553 o bé si dita derogació resta en sa forsa y
valor y per consegüent si proceheix la exortació
feta per los visitadors foren de la visita del trienni proppassat de 1683, que·s funda en la forma
y disposició del dit capítol 20, Corts 1553; vista
la exortació per dits visitadors de dita visita del
trienni de 1683 feta en lo any 1686 sobre la
querela del número 32 y lo real decret de sa magestat, que Déu lo guarde, de vint-y-tres de
agost 1684, incertat en lo procés de la sobredita
querela de número 32; vist un vot donat als 14
de dezembre 1605 per los molt reverents //
1298v // senyor canciller, magnífich regent y
doctors de la Real Audiència anomenats per los
deputats y visitadors que a les horas eran, en lo
qual diuhen que los visitadors no poden ordenar cosas novas, però poden exortar que los officials del General y deputats guarden los capítols de Cort y altres ordinacions per lo
concistori dels deputats fetas; vist altre vot donat per altres magnífichs doctors de la Real Audiència als 30 de octubre 1621 als deputats sobre de un llibre que se havia imprimit en la visita
del trienni 1617 feta en lo any 1620 en lo qual,
responent al primer dubte, se diu que en orde al
que·s troba continuat en dit llibre que conté ordinacions sia hagut per no fet; vist altre vot donat en jornada de quatre de dezembre 1697 fet
per molts nobles y magnífichs doctors de dita
Real Audiència en orde a las exortacions que fan
los visitadors; vista la exortació feta als quatre de
mars 1664 per los visitadors que foren de la visita del trienni 1659 feta en lo de 1662, en quant
en aquella exortan als esdevenidors visitadors
que no fassan ni proferescan sentèncias, prenent
per motiu exortacions fetas en altres visitas; vist
lo capítol 20, Corts 1553, que disposave a vista
del excés hi havia en lo fet de las remuneracions
que no·s poguessen donar per los deputats y oÿdors a persona alguna que primer no procehís
informació de llurs mèrits, cridats y ab vot dels
quatre més antichs doctors de la Real Audiència
y als tres conformes y als més vots de dits deputats y oÿdors y acessors de la casa de //1299r // la
Deputació o altre de ells; vist lo capítol 9, Corts
1585 ab lo qual se derogà la disposició del capítol 20, Corts 1553, y se prescribí nova forma
que se havia de practicar en lo cas que per alguns affers y treballs extraordinaris suportats en
notòria utilitat del General se haguessen de donar remuneracions; vist lo capítol 14 del nou
redrès, Corts 1599, ab lo qual foren abolits y
derogats los capítols de Cort dits del nou redrès
de las Corts del any 1585, menos los que se trobarian copiats, transcrits o habilitats en dita
Cort; vistas diffarents deliberacions fetas per los
deputats y oÿdors de comptes del General de
vot y parer dels magnífichs antiquiors doctors
de la Real Audiència y acessors ordinaris de la
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present casa en orde a la satisfacció de treballs
de officials, tant del General com reals, que se
havian ocupat en fets y negocis de fogatges en
virtut de las quals foren aquells respectivament
remunerats de sos treballs des del trienni 1554
fins al trienni 1581, tots inclusive, y assenyaladament en las jornadas de 31 juliol 1557, 31 juliol 1560, 24 juliol 1566, 31 juliol 1569, 30 juliol 1572, 30 juliol 1575, 28 juliol 1578 y 28
juliol 1584; vistas altres deliberacions fetas des
del dit trienni 1554 fins al de 1581 per los deputats y oÿdors de comptes que foren en dits
respective triennis de concell tant solament de
sos ordinaris acessors y sens intervenció dels
magnífichs doctors antiquiors de dita Real Audiència de remuneracions donadas als officials
del General y de la taula y banch de la //1299v //
present ciutat per altres treballs extraordinaris
per aquells suportats no concernents a matèria
de fogatges en differents jornadas, ço és, als 31
juliol 1557, 31 juliol 1560, 31 juliol 1566, 30 y
31 juliol 1572, 30 juliol 1575, 26 y 29 juliol
1578, 26 abril, 4, 6 y 29 juliol 1581 y 27 juliol
1584; vistas las altres deliberacions fetas per los
deputats y oÿdors de comptes sens intervenció
dels acessors ni de altres personas de remuneracions donades als officials del General per treballs y affers extraordinaris per aquells fets y suportats, ço és, la una al primer de agost 1596 y
altre als 31 juliol 1599; vistas així mateix altres
deliberacions fetas per deputats y oÿdors de
comptes després de las Corts del any 1599 y fins
lo any 1626 de remuneracions donadas als officials del General per rahó de diffarents treballs
extraordinaris per ells presos, tant per la nova
imposició del dret de galeras com per causa dels
censals en las Corts del dit any 1599 encarregats, lluÿcions, diffinicions y àpochas de aquells
y assenyaladament las deliberacions fetas als 26
octubre 1607, 12 de setembre 1623, 27 juny
1624 y 8 juliol 1626; vistas en los llibres de conclusions, recòndits en lo archiu de dita present
casa, diffarents sentèncias y provisions fetas des
de 12 de janer 1629 fins als 7 de octubre 1650,
és a saber, en las jornadas de 14 de juliol 1632,
16 mars 1633, 17 mars 1635, 5, 25 maig 1648,
18 setembre 1648, 24 mars, 2 y 16 juny 1649,
10, 23 febrer, 21 maig // 1300r // 10 juny y 7 de
octubre 1650 en y ab las quals se troba ésser
condempnat lo procurador fiscal del General en
haver de satisfer y pagar a diffarents officials,
tant del General com de la taula y banch de la
present ciutat, diffarents quantitats per rahó de
remuneracions de treballs extraordinaris per
aquells respectivament suportats; vista la sentència que en propris termes de remuneració de
treballs presos per diffarents officials del General per ocasió de la extracció dels censals proferida per lo doctor misser Lluís de València, acessor assumpt, la lata de la qual fonch als 17 de

juny 1675, de la qual fonch provehit lo decret
de execució y liquidació als tretze de noembre
del mateix any 1675 y ab aquella tatxades las ditas remuneracions de dits officials a certa quantitat per quiscuna extracció dels censals fins dit
dia, fetas las quals sentència y provisió de liquidació y decret de execució, tingueren son degut
effecte; vistas diffarents altres deliberacions fetas
des del dia de la lata de la sobredita sentència
per los deputats y oÿdors són estades deliberades diffarents quantitats de dits officials per
quiscuna de las extraccions se han fet y vist finalment tot lo que se havia de vèurer, attèndrer,
premeditar y conciderar.
Attès que lo sobrea refferit capítol 20, Corts
1553, se troba expressament ésser derogat y revocat per // 1300v // lo capítol 9 del nou redrès,
Corts 1585, com axí litteralment se veu de
aquellas paraulas en lo mateix capítol 9 continuades ibi: «no obstant lo capítol 20 de las
Corts 1553, en lo qual se dispon de las remuneracions per haver-se seguit grans abusos en notable dispendi de la Generalitat, et cètera», las
quals de sa naturalesa importan revocació de la
disposició del dit capítol 20 en orde a la formalitat que se havia de observar en lo fet de remuneracions de treballs extraordinaris dels officials
del General y altres y per consegüent tot lo que
ab dit capítol 20 se disposava restà abolit y derogat, com sia cert que, abrogada y derogada
una lley per altre més posterior, en manera alguna se deu estar al dispost en la lley abrogada
com de si no sia obligatòria y axí, essent com
fonch derogat y revocat lo dit capítol per lo sobredit capítol 9, més posterior se veu no poderse estar al disposat en aquell y menos observar
lo modo y forma en lo dit capítol 20, prescrita
en orde a remunerar als officials del General y a
altres los treballs extraordinaris per aquells suportats y encara que se pretengués que per trobar-se axí mateix derogat y revocat lo sobredit
capítol 9, Corts 1585, per la disposició del capítol 14 del nou redrès, Corts 1599, tornà a revíurer y a tenir sa forsa y valor lo mateix capítol
20 antecedentment revocat, ab tot lo cert és
que en res, obstant la revocació del sobredit capítol 9, revocant, //1301r // no·s pot dir haver lo
dit capítol 20, Corts 1553 tornat a revíurer y
menos obligar a la observansa del disposat en
aquell en orde al modo y forma de remunerar
als officials del General los treballs extraordinaris, per rahó que si bé ab lo sobredit capítol 14
del nou redrès, Corts 1599, foren abolits y derogats tots los capítols de las Corts 1585, menos aquells que·s trobarian en las Corts de dit
any 1599 copiats, transcrits o habilitats, emperò
dita derogació sols fonch en respecta del que
a. a continuació ratllat dit

1043

novament se disposave ab los capítols de dita
Cort 1585 y no en manera alguna en orde a la
revocació de altres capítols de Cort feta en las
Corts de dit any 1585, per quant en respecte
d’esta no entengué la Cort de 1599 disposar
cosa alguna conforme resulta y se manifesta de
las mateixas paraulas continuadas en lo dit capítol 14, Corts 1599, ibi: «com per experiència ab
los discurs del temps clarament se sia vist los
danys que són estats causats a la Generalitat de
la observansa dels capítols de Cort eo la major
part de aquells fets en las Corts del any 1585,
vulgarment dits capítols sobre lo nou redrès del
General y sia cosa molt expedient y necessària
derogar y abolir aquells, et cètera», de las quals
se veu que la causa principal y impulsiva que
mogué a la Cort a derogar y abolir tots los capítols de las Corts 1585, menos los que se trobarian copiats, transcrits o habilitats, fonch lo
exp(e)rimentar los notables danys havia suportat la Generalitat de la observansa de dits capítols en orde al que en aquells se trobava disposat y com de semblants danys no // 1301v //
exp(e)rimentàs la Cort de las revocacions de altres capítols de Cort fetas en las Corts del any
1585, se segueix que si bé la Cort del any 1599
en lo capítol 14 revocà tot lo disposat en los capítols de Cort 1585, és a saber, aquells que no·s
trobarian copiats, transcrits o habilitats, emperò
no se entengueran ab dita general revocació venir compresas las revocacions de altres capítols
de las Corts antecedents y molt menos la revocació feta del dit capítol 20 ab lo capítol 9 de ditas Corts 1585, ans bé que la derogació y revocació del dit capítol 20 restà y ha restat sempre
en sa forsa y valor y per lo tant en ningun temps
lo dit capítol ha reviscut, esent axí que per lo sobredit era precís y necessari que, ab lo mateix
capítol 14 qui era lo qui revocà la disposició del
capítol 9, expressament se digués que, no obstant la revocació feta del disposat ab lo sobredit
capítol 20, restàs aquell en sa forsa y valor, com
sí derogat y abolit no fos estat, perquè com la
revocació del dit capítol 20 fos formal y expressa a effecte de que dit capítol pogués expost tornar a revíurer, era forsós que se hagués feta expressa menció y nota com sia constant que una
lley o statut formalment revocat no pot revíurer
sinó per altre lley o statut que formal y expressament dispòsia y expréssia que, no obstant la revocació, se dèguia estar al disposició de la tal
lley y statut, antes revocat, y com ab lo dit capítol 14 ni en altre de las mateixas Corts 1599 se
trobe feta menció de revivicència alguna del dit
capítol 20 revocat y menos del // 1302r // disposat en aquell, ab evidència se veu que la mateixa
Cort no ent<r>e(n)gué que per la revocació havia fet generalment dels capítols de Cort 1585
que no fossen transcrits o habilitats, ab la qual
vingué comprés entre altres lo dit capítol 9, re-
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vocant, se entengués haver pogut revíurer, ni té
lloch lo disposat ab lo mencionat capítol 20,
Corts 1599.
Attès que la observansa que se ha subseguit indistinctament des del dia que·s féu lo dit capítol
20 fins lo dia present en orde a remunerar los
officials del General y altres los treballs extraordinaris per ells suportats ha explicat en diffarents temps que la mente y intenció de las Corts
del any 1599 ab dit capítol 14 no fonch revocar
lo capítol 9, Corts 1585 en quant ab aquell se
derogà lo dit capítol 20, y molt menos que
aquell pogués revíurer, per quant de diffarents
deliberacions fetes des del any 1553 fins al any
1585 consta que per los deputats y oÿdors de
comptes, que en los triennis del intermedi
temps foren, se donaren diffarents quantitats
per causa de remuneracions de treballs extraordinaris presos per los officials del General y altres, sens que ninguna de ditas deliberacions se
trobe haver-se practicat ni observat lo modo y
forma en dit capítol 20 prescrita, menos en orde
a las remuneracions que·s donaven tant als officials del General com reals per rahó de fogatges.
Consta així mateix de altres deliberacions fetas
per los deputats y oÿdors de comptes // 1302v //
que foren des del any 1585 fins al 1599 que si
bé ab lo dit capítol 9 fonch abolit y revocat lo
dit capítol 20, prescribint-se nova forma de remunerar los treballs extraordinaris, ab tot en
ninguna de aquellas se troba haver-se observat
la disposició de un ni altre de dits capítols.
Consta, finalment, de altres deliberacions que
lo mateix se troba observat des del any 1599
fins vuy; és a saber, que, sens attèndrer a las disposicions peculiars dels sobredits dos capítols
per los deputats y oÿdors de comptes que són
estats indistinctament, se han remunerat als officials del General y altres los treballs extraordinaris per ells presos y suportats, la qual observansa tant uniforma ha explicat per si sola la
mente y disposició del disposat en dit capítol
14, y que en ninguna manera fonch derogat ab
ell la revocació del dit capítol 20 feta ab lo sobre
expressat capítol 9 y menos que aquell revisqués, com sia cert que la més certa y verdadera
interpretació de una lley o statut és la observansa subseguida, majorment quant aquella és uniforme y pròxima al acte, essent esta la que fa
entèndrer que lo observat és lo que conté la mateixa lley o statut com si exprés y litteralment se
trobés disposat.
Attès que, segons los refferits vots que·s troban
en la present casa y en las sobreditas jornadas,
no és permès als visitadors fer exortacions en lo
esdevenidor, majorment quant aquellas // 1303r
// no·s fundan ab capítols de Cort, del que·s veu
que ab major rahó no las podran fer quant ditas
1044

exortacions se fundan ab capítols de Cort revocats y com la exortació feta en la visita pròxima
passada sobre la querela del número 32 se funda
ab la disposició del capítol 20, Corts 1553, lo
qual, segons se ha dit, se troba expressament revocat per lo capítol 9, Corts 1585, de aquí és no
ésser estat permès als visitadors que foren del
trienni proppassat de 1683 fer la pretesa exortació als deputats y oÿdors de comptes del corrent
trienni. Per ço, unánimes y conformes, dihem y
declaram que ab aquellas paraulas continuadas
en lo capítol 14, Corts 1599, a hont, parlant de
las Corts de 1585 se diu ibi: «per ço statueix y
ordena la present Cort que dits capítols dits del
nou redrès sian abolits y derogats», et cètera, no
se entén haver-se derogat la revocació feta en
dit capítol 9, Corts 1585, dels capítols 20,
Corts 1553, com sols ab aquell la Cort revocàs
la disposició del dit capítol 9, persuadint axí lo
clar y litteral de las antecedents paraulas en lo
mateix capítol 14, Corts 1599, continuades ibi:
«com per experiència ab los discurs del temps
clarament se sia vist los danys que són estats
causats a la Generalitat de la observansa dels capítols de Cort eo la major part de aquells fets en
las Corts de l’any 1585 y per concegüent no ésser estat lícit als visitadors que foren del trienni
pròxim //1303v // passat de 1685 fer la exortació
de que en fets de remuneracions de treballs extraordinaris se observés los disposat en lo dit capítol 20, Corts 1553.
Don Miquel de Masdovellas. Don Anton de Fayol. Doctor Francisco Alaix. Don Joseph Ciges
y de Vidal. Fra Gerònim de Móra. Pau Corbera
y Palau. Vidit don Dominicus de Verdier, acessor. Pi, acessor».
En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo concistori de sa senyoria, Joseph Vidal,
subrrogat en lo offici de guarda ordinària del
portal del Àngel de la present ciutat, ha fet relació a sa senyoria de com Pere Joan Comes, llogater de mulas de la present ciutat, per a donar
la deguda satisfació a la queixa que de ell se havia tingut de que, essent entrat en dias passat(s)
per lo portal del Àngel ab algunas càrregas que
pretenia la dita guarda del General de dit portal
devia dret del General, lo que venia en ellas, y
havent-los volgut detenir la dita guarda, no volgué concentir-ho lo dit Pere Joan Comes, dient
que no y havia cosa que degués dret, essent axí
que portava una capsa de confitura, y que lo dit
Joan Comes era tornat entrar per lo mateix portal ab una càrrega de rebosters, que era lo que
ell en dias passats havia entrat ab una capsa de
confitura, dient estava prompte y aparellat per a
pagar si devia dret de General y que, essent
anats lo dit Joseph Vidal y Pere Joan Comes en
la casa del General, los officials de dita casa ha-

vian dita //1308r // no devian dret los dits rebosters y que la capsa de confitura lo devia y que lo
dit Comes ja havia pagat lo dit dret.
Dimecres, a VIIII. En aquest dia, constituhits personalment en lo concistori de sa senyoria los reverents doctors Joachim Ros y Miquel Comes, preveres, procuradors generals de herèncias de la
reverent Comunitat de Santa Maria del Mar de la
present ciutat, com de sa procura consta en poder
de Rafel Albià, notari públich de Barcelona, als
27 de octubre 1688, la qual és assí cusida signada
de lletra A, en dit nom han jurat en mà y poder de
sa senyoria de com, havent fet las degudas diligèncias en cercar los actes de la original creació
de hont devalla aquella part de censal de penció
nou lliuras, disset sous y deu, lo qual rebia dita
Comunitat sobre lo General de Catalunya, en lo
qual sortejà dita reverent Comunitat en la extracció de censals per sa senyoria feta en los mes de setembre 1687, no han pogut trobar dits actes.
En aquest mateix dia, obtemperant Joan Ferrer
de Gualbes a una deliberació per sa senyoria presa // 1308v // lo dia present acerca la solta de
aquell censal de preu vint-y-sinch lliuras y penció
vint-y-sinch sous, pagada a deu de juliol en què
sortejà en la extracció de censals feta en jornada
del primer de desembre 1685, lo qual censal està
obligat al dèbit de dos mil sis-centas vuytantavuyt lliuras per ésser estat possehit per Julià de
Navel, debita al General en la dita quantitat com
a fermansa de don Bernat de Cardona, deputat
militar, y de Paulo Pla, oÿdor ecclesiàstich, que
foren en lo trienni 1602 condempnats en la visita
de dit trienni en la dita quantitat de dos mil siscentas vuytanta-vuyt lliuras, per ço, lo dit Joan
Ferrer de Gualbes lloha, approba, rattifica y confirma la dita fermansa feta per dit Julià de Navel
als dits don Bernat de Cardona y Paulo Pla, sans
novació ni derogació de ninguna de las primeras
ogligacions en lo acte primitiu de dita fermansa
continuades, prometent als dits molt il·lustres
senyors deputats que vuy són y per temps seran
que, sempre y quant tinga exequució la dita
sentència de visita, donarà y pagarà al General las
ditas vint-y-sinch lliuras per lo que ne ha obligat
sa persona y béns com a deutes fiscals y reals y ab
jurament llargament, essent presents per testimonis fra don Francisco de Ferrer y Desguell y lo
magnífich Esteve Boixó, en quiscun dret doctor.
En aquest mateix dia me ha ordenat sa senyoriab
// 1310r // a mi, escrivà major del General, cusís
a. a continuació l’original d’una procura amb lletra A i
amb el número de foli 1304, transcrit a l’Apèndix 5, pàg.
1935.
b. a continuació l’original d’una carta del virrei de València
amb lletra B i amb els números de foli 1309 i 1310, transcrit a
continuació en aquestes mateixes pàgines.
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y continuàs en lo present Dietari una carta que
ha rebut del excel·lentíssim senyor compte de
Altimira, virrey de València, la qual carta és signada de lletra B y del thenor següent:
«Muy ilustre señor.
Reciví la carta de vuestra señoría de 19 del passado con los papeles que la acompanyan en que vuestra señoría se sirve dezirme ha entendido que Antonio Beltrán y Joseph Taus, que cometieron el
delicto de haver muerto en Tortoza a Miguel Vives, se hallan refugiados en Calig y que, interessándose la Deputación en el castigo de estos reos,
estimaría en que yo los mande prender, participándolo a vuestra señoría para que envie commissario por ellos, con los despachos necessarios. Y
haziendo el aprecio que devo de la interposición
de vuestra señoría, se me ofrece dezir a vuestra señoría que, inmediatamente que reciví esta carta,
escriví al governador de San Mateo encargándole
con el mayor aprieto el que averiguasse si estos sujetos se hallavan en Calig y que, estando, passasse
apprenderlos y dexándolos bien custodidos me avisasse. A que me responde en carta de 30 que, haviendo echa la diligencia y logrado la noticia de
que habitavan en Calig, passó a sitiar las casas de
su habitación con número competente de gente,
pero fue tan sin fructo que no los halló en ellas, y
después supo que, rezelosos de que se les buscava, no
hazían noche en parte cierta. Y aunque esta //
1310v // diligencia se ha malogrado no se deixaran de practicar quantas puedan facilitar su
captura a cuyo fin e rei<n>terado las órdenes al
governador de San Mateo y las justicias de Calig
y Cervera y se logrará su prisión, lo participaré a
vuestra señoría para que disponga el enviar por
ellos y assí en esta ocasión, como en quantas huviera del servicio de vuestra señoría, manifestaré el
verdadero afecto que a vuestra señoría como deseo
real. De Valencia, a II de febrero MDCLXXXVIIII.
Besa la mano de vuestra señoría su mayor servidor. El conde de Altimira.
Muy ilustres señores deputados de la Generalidad
de Principado de Cataluña».
Divendres, a XI. En aquest dia, constituhit personalment en lo concistori de sa senyoria lo
doctor en filosofia Francesch Sarrat, residint en
la present ciutat de Barcelona, com a procurador de Joan Batista Serrat, preverea, // 1312r //
obtenint la capellania sots invocació del Sant
Sepulchre en la Seu de Vich, instituhida y fundada, consta de la procura ab acte rebut en poder de Pere Miquel Bosch, notari públich de la
a. a continuació l’original d’una procura amb lletra A i sense
foliar, transcrita en aquestes mateixes a l’Apèndix 5, pàg.
1935.
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vila de Sant Celoni, bisbat de Barcelona, en jornada de vint-y-set de janer pròxim passat del
present y corrent any mi sis-cents vuytanta-nou,
de la qual ha fet ocular ostenció en dit nom, ha
jurat en mà y poder de sa senyoria com, havent
fet las degudas diligèncias en cercar los actes de
la original creació de aquell censal, penció cent
vuytanta-tres sous, vuyt diners, que rebia del
General de Catalunya als vint-y-tres de juliol, en
lo qual censal fonch extret en la extracció de
censals per sa senyoria feta als onze de setembre
1687, no ha pogut trobar los dits actes.
En aquest mateix die, constituhit personalment
en lo concistori de sa senyoria lo reverent Joseph Piquer, prevere, com a procurador de la
reverent Comunitat de Sant Miquel de la present ciutat, com de sa procura consta en poder
de Mariano Rondó, notari públich de Barcelona, a setze de abril del any 1687, la qual és assí
cusida, signada de lletra A, en dit nom ha jurat
en mà y poder de sa senyoria de com, havent fetas las degudas diligèncias en cercar los actes de
la original creació de a hont devalla aquella part
de censal de penció cent set sous y sis, que tots
anys rebia dita reverent Comunitat sobre lo General de Catalunya en lo mes de abril, en lo qual
censal sortejà dita reverent Comunitat en la extracció de censals per sa senyoria feta als onze de
setembre mil sis-cents vuytanta-set, no ha pogut trobar dits actes.
En aquest mateix die és estada presentada una
requesta, instant lo procurador fiscal del General
a Simon Gallart, notari causídich, ciutedà de
Barcelona, com a procurador de don Joseph de
Biure y de Margarit, marquès de Aguilar, de la
qual procura ha fet ocular ostenció lo acte de la
presentata, de la qual és assí cusit, signat de lletra
B y del thenor següent: Noverint universi quod
anno a Nativitate Domini millessimo sexcentesimo octuagesimo nono, die vero decima mensis februarii ejusdem anni intitulata presente et ad
haec vocato, requisito atque rogato me, Josepho de
Sauleda, scriba majore Generalis subrrogato, et
presentibus etiam Joanne de las Casas et Paulo
Ros, scriptore, pro testibus ad ista vocatis spesialiter et assumptis magnificus Josephus Costa,
utriusque juris doctor et fiscalis patrimonialis Generalis Catalonie, constitutus personaliter coram
et ante presentiam Simeonis Gallart, uti procuratoris nobilis don Joseph de Biure et de Margarit,
marchionis de Aguilar, prout de sua procuratione
constat infrascrito acto penes discretum Michaellem Rovira, nottarium publicum et de collegio
notariorum regiorum ville Perpiniani, sub die vigessima prima mensis martii anno a Nativitate
Domini millessimo sexcentesimo octuagesimo octavo personaliter reperti in presenti civitate Barcinone qui dicto nomine eidem obtulit et presenta1046

vit et seu per me, dictum scribam majorem, obtulere et presentare publice petiit instavit et requisivit
quandam in scriptis papiri requisitionis sedulam
cujus thenor subsequentibus continetur verbis Mol
bé sab e ignorar no pot vostra mercè senyor don
Joseph de Biure, marquès de Aguilar et cetera,
inseratur, et cetera, copia cujus eidem dicto nomine tradidit et liberavit quam accepit et penes se retinuit qua quidem papiria //1316r // requisitionis
sedula sic ut predicitur oblata et presentata dictus
Simeon Gallart, dicto nomine, verbo respondendo,
dixit quod retinebat sibi terminum juris ad respondendum. De quibus ita per actis, dictis, gestis
et sequutis dictus doctor Josephus Costa, dicto nomine petiit et requisivit, fieri et tradi, unum et
plura, publicum seu publica, concimilia instrumenta per me, dictum et infrascritum scribam
majorem, que fuerunt acta Barcinone sub anno,
die, mense et loco predictis presente me, dicto scriba
majore, et presentibus etiam testibus supradictis
ad premissa vocatis specialiter et assumptis prout
superius continetur.
En aquest mateix dia és baixat en la casa del General de la present ciutat lo magnífich racional
del General y present casa de la Deputació per
orde de sa senyoria a effecte de fer continuar los
subhast dels arrendaments dels drets de General
de Bolla de Barcelona, Bollas foranas y demés
de la Generalitat.
Dilluns, a XIIII. En aquest dia, constituhida personalment // 1316v // en lo concistori de sa senyoria, Theresa Villallonga, víuda de Miquel
Vilallonga, flassader, la qual ha jurat en mà y
poder de sa senyoria de com, havent fet las degudas diligèncias en sercar los actes de la original creació de hont devalla aquella part de censal de penció deu lliuras, que tots anys rebia a
vint-y-dos de setembre sobre lo General de Catalunya, en lo qual sortejà Anna Maria Vidal,
víuda en la extracció de censals per sa senyoria
feta als 11 de setembre 1687, no ha pogut trobar dits actes.
En aquest mateix dia és baixat en la casa del General de la present ciutat lo magnífich racional
del General y present casa de la Deputació per
orde de sa senyoria a effecte de fer continuar lo
subhast dels arrendaments dels drets del General, de Bolla de Barcelona, Bollas foranas y demés de la Generalitat.
En aquest mateix dia, constituhits personalment en lo concistori de sa senyoria los magnífichs Joan Llisach, regent la Vegaria de Barceloa. a continuació l’original d’un requeriment amb lletra B i
amb els números de foli 1313 i 1316, transcrit en aquestes mateixes pàgines del dietari i a l’Apèndix 5, pàg. 1936.

na, y lo doctor Joseph Minguella, prior de la
Cort de dit veguer, y Pere Joan Soldevila, notari de dita Cort, obtemperant a unas lletras requisitòrias los són estades presentades a instància del procurador fiscal del General per haver la
dita Cort excedit los llímits de sa jurisdicció, entremetent-se a la jurisdicció del General del present Principat de Catalunya, condempnant a
Barthomeu Rubert, tauler del General de la vila
de Sitges, en pagar a Blasi Bover, apothecari de
dita vila de Sitges, vint-y-tres lliuras prossehidas
de un pretès frau de que fou absolt lo dit Bover
ab sentència proferida per lo magnífich // 1317r
// deputat local de Vilafrancha de Panadés, emparant a dit Rubert en lo ostal la cavalcadura sua
pròpria, las quals vint-y-tres lliuras no tenia ni té
obligació lo dit Rubert de entregar sens precehir exprés mandato de dit deputat local. Per
ço, los dits Jaume Llissach, doctor Joseph Minguella y Pere Joan Soldevila, veguer, acessor y
notari de dita Cort, cassan, revocan, delinean,
annul·lan y cancel·lan y prometen borrar de sos
registres tots los procehiments fets contra dit
Barthomeu Rubert, tauler del General predit,
cancel·lar la empara alt mencionada, tornant la
cosa en son primer estat per ésser cosa que toca
privative a la jurisdicció del acte per mi General,
de totas las quals cosas és estat llevat lo acte per
mi Joseph de Sauleda, subrrogat en lo offici de
scrivà major de dit General, essent presents per
testimonis Jacintho Morató y Francisco Paÿssa,
verguers de dit concistori.
Dimars, a XV. En aquest dia, constituhit personalment en lo concistori de sa senyoria lo reverent doctor Ignasi Roca Rosera, prevere y beneficiat en la iglésia parrochial de Santa Maria
del Mar de la present ciutat, procurador dels
obrers de dita iglésia, com de sa procura consta
en poder de Gabriel Móra, notari públich de
Barcelona, a vint y set de janer prop passat de
1689, la qual // 1317v // és assí cusida, signada
de lletra G, lo qual en dit nom ha jurat en mà y
poder de sa senyoria de com, havent fetas las
degudas diligèncias en sercar los actes de la original creació de hont devalla aquella part de
censal de preu sinquanta-duas lliuras, sis sous y
deu, penció duas lliuras un sou y deu, que tots
anys dits obrers rebian sobre lo General de Catalunya, en lo qual censal sortejaren dits obrers
en la extracció de censals per sa senyoria feta a
onze de setembre de 1687, no ha pogut trobar
dits actes.

sents per testimonis Jacintho Morató y Joseph
Pelegrí, verguers del concistori de sa senyoria.
Dimecres, a XVI. En aquest dia lo molt il·lustre
concistori és baixat concistorialment ab cotxes
en la casa del General a effecte de fer continuar
lo subhast dels arrendaments dels drets del General, de Bolla de Barcelona, Bollas foranas y
demés de la Generalitat.
1318r

Divendres, a XVIII. En aquest dia és baixat en la
casa del General de la present ciutat lo magnífich racional del General y present casa de la
Deputació per orde de sa senyoria a effecte de
fer continuar lo subhast dels arrendaments dels
drets de Bolla del General de Barcelona, Bollas
foranas y demés de la Generalitat.
En aquest dia ha fet relació en lo concistori de
sa senyoria Joseph Iglésias, corredor públich y
jurat, ministre del General, com, havent encantat per orde de sa senyoria per espay de un any
los 404 tomos del llibre intitulat «Tercer tomo
de decissions» del noble don Miquel de Cortiada; 366 tomos del llibre primer de «Decissions
criminals», compost per don Miquel de Calderó; quatra-centsa vint-y-un tomo, intitulat «Primera part de decissions civils del real senat de
Catalunya», compost per don Bonaventura de
Tristany; set-cents vuytanta tomos dels llibre intitulat «Segona part de decissions criminals»,
compost per dit noble don Miquel de Calderó;
quatra-cents trenta-dos tomos del llibre intitulat // 1318v // «Segona part de decissions civils»,
compost per dit don Bonaventura Tristany. Y
no ha trobat altre major dita que la de mil lliuras
per tots y que ara haurà serca de un mes que
trobà que se conferí ab ell dit corredor, Joan
Pau Martí, llibreter, ciutedà de Barcelona, lo
qual li entregà una súplica contenint diffarents
pactes, la qual digué entregàs al molt il·lustre
concistori de sa senyoria y que ab dits pactes offeria per ditas sinch impressions dos mil lliuras,
la qual súplica és assí cusida, signada de lletra
Ab.

1321r

En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo concistori de sa senyoria lo doctor misser
Miquel Fuster, consulent, lo present any del
prior de la Cort del Veguer de la present ciutat,
ha fet semblant revocació, com la continuada en
lo present dietari en jornada de aïr, essent pre1047

En aquest dia, constituhit personalment (en) lo
concistori de sa senyoria, lo reverent pare fra
don Antonio Pujol, monje del convent de Nostra Senyora de Montalegre, com a procurador
substitut de don Dionís Verdaguer, prior de dit
monestir, com de la substitució consta en poder
de Jacintho Borràs, notari públich de Barcelona,
a trenta de juny 1688, lo dit Verdaguer, // 1321v
// com a procurador constituhit ab líbera y gea. a continuació ratllat, vuytanta.
b. a continuació l’original d’una súplica amb lletra A i amb
els números de foli 1319 i 1320, transcrita a l’Apèndix 5, pàg.
1936.
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neral administració del dit convent, com de sa
procura general consta en poder de dit Borràs,
notari públich de Barcelona, a 24 de maig 1687,
de la qual ha fet ocular ostenció en dit nom, ha
jurat en mà y poder de sa senyoria de com, havent fetas las degudas diligèncias en sercar los
actes de la original creació de hont devalla aquella part de censal de penció de una lliura, quinze
sous, que dit convent rebia tots anys sobre lo
General de Catalunya, en la qual causa sortejà
dit prior y convent de Montalegre en la extracció per los antecessors de sa senyoria feta a 31 de
juliol 1686, no ha pogut trobar dits actes.
En aquest mateix dia és baixat en la casa del General de la present ciutat lo magnífich racional
del General y present casa de la Deputació per
orde de sa senyoria a effecte de fer continuar lo
subhast dels arrendaments dels drets del General, de Bolla de Barcelona, Bollas foranas y demés de la Generalitat.
Dilluns, a XXVIII. En aquest dia ha faltat en lo
concistori de sa senyoria //1322r // lo molt il·lustre deputat real per ésser anat a Nostra Senyora
de Montserrat.
En aquest mateix dia és baixat en la casa del General de la present ciutat lo molt il·lustre senyor
oÿdor real ab companyia del magnífich racional
del General y present casa de la Deputació a fi y
effecte de fer continuar los fraus en inventari, y
se són trobats los fraus y partits següents:
Primo, a sis de febrer del present y corrent any
se prengué ab frau tres dotzenas de platets petits de estany y quatre platas grans també de estany al patró Joan Brun.
Ítem, a deu de dit, nou canas, un palm, tafatà a
la cordellada negra, après a fra Martí Palau, religiós de Sant Domingo.
Ítem, a dos de febrer, vuyt parells de guans de
Roma, ço és, sis parells brodats de fil de or y
seda y los dos llisos, après al prevere Ruberto
Monner.
En aquest mateix dia és baixat en la casa del General de la present ciutat lo magnífich racional
del General y present casa de la Deputació per
orde de sa senyoria a effecte de fer continuar lo
subhast dels arrendaments dels drets del General de Bolla de Barcelona, Bollas foranas y demés de la Generalitat.
1322v

MARÇ MDCLXXXVIIII.
Dimars, al primer de mars MDCLXXXVIIII. En
aquest dia los magnífichs acessors y advocat fis1048

cal ordinaris del General y present casa de la Deputació han fet relació en lo concistori de sa senyoria de las causas vertents devant de dit molt
il·lustre concistori.
En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo concistori de sa senyoria, lo reverent Agustí Agut, prevere en Barcelona residint, com a
procurador dels administradors de l’hospital
dels pobres infants òrfans de la present ciutat,
com de sa procura consta en poder del discret
Lluís Fontana, notari públich de Barcelona, als
dinou de janer proppassat, de la qual ha fet ocular ostenció, lo qual en dit nom ha jurat en mà y
poder de sa senyoria de com, havent fetas las degudas diligèncias en cercar los actes de la original creació de a hont devalla aquella part de censal de penció cent sexanta-sis sous y vuyt diners,
la qual part de censal rebian dits administradors
sobre lo General de Catalunya tots anys als divuyt de setembre, en la qual part de censal sortejaren dits administradors en la extracció de censals per los antecessors de sa senyoria feta als
dotze de juliol mil sis-cents vuytanta, no ha pogut trobar dits actes y, per ço, ésser feta certificatòria.
En aquest mateix dia, constituhit personalment
en los concistori de sa senyoria Joseph Iglésias,
corredor públich y jurat ministre del General,
ha fet relació de com, anant encantant los llibres
contenguts ab la relació té // 1323r // feta en jornada de divuyt de febrer pròxim passat, publicant la dita de dos mília lliuras offerta per Joan
Pau Martí, llibrater, ab los pactes continuats ab
la súplica presentada a sa senyoria, trobave qui
donave per dits llibres dos mil y dos-centas lliuras pagadores ab lo termini de vuyt anys.
Dimars, a II. En aquest dia, constituhit personalment en lo concistori de sa senyoria, lo doctor en medicina Pau Sabater, lo qual mitjensant
jurament, ha fet relació de com la indisposició
del magnífich Erasma de Lana y Fontanet, racional del General y present casa de la Deputació, ha continuat y continua de manera que li
impedeix la servitut de dit son offici, de que té
fetas altres relacions en lo concistori de sa senyoria.
Dijous, a III. En aquest dia, constituhit personalment en lo concistori de sa senyoria, lo doctor en medicina Joseph Pomada, mitjensant jurament, ha fet relació de com la indisposició de
Joan de Argila, escrivà major del General y present casa de la Deputació, de què té fetas altres
relacions en lo concistori de sa senyoria, ha continuat, y de present continua, de manera que li
impedeix lo excercici y servitut de dit son offici.

En aquest mateix dia és vingut en lo concistori
de sa senyoria lo senyor deputat real, essent tornat de Nostra Senyora de Montserrat.
En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo //1323v // concistori de sa senyoria, lo doctor en medicina Honofre Monsalvo, ha fet relació, mitjensant jurament, de com la indisposició
de Joseph Blanch, altre dels veguers del concistori de sa senyoria, de què té fetas altres relacions, ha continuat, y de present continua, de
manera que li impedeix lo exercici y servitut de
dit son offici.
Divendres, a III. En aquest dia, absent del concistori lo molt il·lustre senyor oÿdor ecclesiàstich, trobant-se en dit concistori don Daniel de
Sayol, acessor ordinari del General y present
casa de la Deputació; lo doctor misser Maurici
Rechs y Gallart, altre acessor; don Pedro de Potau, advocat fiscal; Joseph de Sauleda, subrrogat en lo offici de escrivà major de dit General, y
lo doctor Joseph Costa y Vila, servint lo offici
de procurador fiscal de dit General, en presència dels molt il·lustres senyors deputats y oÿdor
real y las sobreditas personas, lo molt il·lustre
senyor don Joseph Ciges y Vidal, oÿdor militar,
ha proposat y dit de com havia tingut notícia
que lo espectable don Emanuel de Llupià, portantveus de General governador, tenia procuras
de grandes y altres personas particulars y que li
havia aparegut no escusave posar-ho a la notícia
de sa senyoria per a què se ves si, essent lo dit espectable portantveus de General governador
ministre tant superior, se encontrave ab las generals constitucions lo tenir ditas procuras, o a
altre cosa, per a poder acudir al remey més convenient, segons la obligació del concistori. A
que han respost dits molt il·lustres senyors deputats, oÿdor real, acessors y advocat fiscal que
era molt justa la representació del senyor oÿdor
militar y que cada hu per la part que li tocave
procuraria a fer la diligència en mirar lo quea //
1328r // més convingués.
Dissapte, a V. En aquest dia, constituhit personalment en lo concistori de sa senyoria, lo doctor en medicina Agustí Fetjó, mitjensant jurament, ha fet relació de com la indisposició de
Joseph Quintana, executor del General, de que
té fetas altes relacions, ha continuat, y continua
de present, de manera que li impedeix lo exercici y servitut de dit son offici.
En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo concistori de sa senyoria, lo doctor en mea. a continuació l’original d’una carta reial amb lletra A i
amb el número de foli 1324, transcrita més avall en el mateix
dietari.
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dicina Jaume Solà, mitjensant jurament, ha fet
relació de com Pau Lladó, mercader, deffenedor del General, està detingut en lo llit de malaltia ab febra continua, de manera que li impedeix lo exercici y servitut de dit son offici.
En aquest mateix dia és vingut en lo concistori
de sa senyoria don Lluís de Alemany y Escallar,
regent la Real Thesoreria, acompanyat de Balthezar Oriol y Marcer, menor, escrivà de manament y secretari de província, y ha entregat a sa
senyoria una real carta de sa magestat, Déu lo
guarde, ab que participa la mort de la sereníssima senyora reyna, sa esposa, com en dita carta
llargament apar, la qual és assí cusida, signada
de lletra A y del thenor següent:
«El Rey.
Diputados. El sábado doze deste mes de febrero
fue Dios servido llevarse para sí a la reyna, mi
muy chara y amada esposa, haviendo recivido los
sacramentos de la iglesia con su acostumbrada
devoción y sido su // 1328v // fin tan católico y
ejemplar como su vida y mi sentimiento, el que corresponde a la pérdida que hemos hecho yo y todos
mis reynos y por lo que interessáis en ella, he querido daros noticia deste suzesso, fiando de vuestro
amor y fidelidad me acompanyaréis en tan justo
dolor y que haréis la demostración pública en lutos y honrras que en semejantes casos se ha acostumbrado, como os lo encargo, que en ello seré servido. Datum en Buen Retiro, a XXIII de febrero
MDCLXXXVIIII. Yo el Rey.
Don Joseph de Haro et Lara, secretarius. Vidit
marchio de Canales. Vidit don Josephus Rull, regens. Vidit Climente, regens».
És estat rebut lo dit senyor thesorer per los officials de la present casa fins al cap de la escala de
aquella y en lo concistori de sa senyoria se li ha
donat assiento, ab una cadira de vellut carmesí
ab sarrells de or, a la gotera del dosser, a la part
a hont té son assiento lo molt il·lustre senyor
oÿdor militar, y un poch més avall se és assentat
lo dit Balthezar Oriol y Marcer ab cadira de vaqueta de Mascòvia, y, després de haver entregat
la dita carta, se és despedit de sa senyoria y los
dits officials de la present casa lo han acompanyat fins al dit cap de la escala a hont és estat rebut per dits officials.
En aquest mateix die, y poch després, sa senyoria ha manat als verguers de la present casa tancassen las portas de aquella, deixant uberta la
portella, com és acostumat en senyal del sentiment per la mort de la dita sereníssima senyora
reyna, y així mateix al fuster de la present casa
que llevàs las tapisseries y colgaduras de las salas
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de aquellas, ordenant // 1329r // al magnífich regent los comptes fes cubrir los dossers, cadiras y
cobritaulas y posar cortinas a las portas per hont
se entra a la sala del concistori y del archiu, tot
de bayeta.

procés y feta relació de ell, dins los tres dies que
demana y si las rahons que dit molt il·lustre senyor deputat real no són rellevants en suspèndrer per ara ditas juntas, que·s pàssia avant en la
contrafacció.

En aquest dia, constituhit personalment en lo
concistori de sa senyoria, lo doctor en medicina
Jaume Fontana, mitjensant jurament, ha fet relació de com la indisposició de don Miquel de
Pallarès, ajudant de racional de sa senyoria, de
què té fetas altres relacions, ha continuat, y continua, de manera que li impedeix lo exercici y
servici de dit son offici.

Dimars , a VIII. En aquest dia a la matinada és
vingut en la present casa de la Deputació un
verguer del molt il·lustre concistori // 1330r //
dels senyors concellers de la present ciutat ab
gramalla de dol. Ha demanat ora per a una ambaixada se havia de reportar a sa senyoria de part
de dit molt il·lustre concistori dels senyors concellers, a que ha respost sa senyoria, assenyalant
ora per a las quatre de la tarde.

En aquest mateix die, absent del concistori lo
molt il·lustre senyor oÿdor ecclesiàstich per sa
indisposició, me ha ordenat se senyoria a mi,
scrivà major del General, continuàs en lo present
dietari lo sentir de cada hu de sas senyorias acerca si se han de continuar las juntas dels magnífichs acessors ordinaris del General y present
casa de la Deputació ab los doctors consulents
anomenats ab deliberació de quinze de febrer
mil sis-cents vuytanta-set acerca la contrafacció
originada en la exacció del dret de cello:
Lo molt il·lustre senyor deputat ecclesiàstich és
de sentir que, attenent que de dita contrafacció
està format procés y anomenats consulents //
1329v // a petició dels magnífichs acessors ordinaris de la present casa, en dita jornada a quinze
de febrer de mil sis-cents vuytanta-set, y per ella
se tingueren diffarents juntas y que de aquella
no se ha tractat fins ara, que estam a la fi del present trienni, sinó és lo dijous proppassat, que
sobre ella se tingué una junta, que continuen les
ditas juntas fins a poder aconcellar a sa senyoria
lo fahedor per al reparo de dita contrafacció.

En aquest mateix die són vinguts a la dita ora de
las quatre de la tarde per part de dits molts
il·lustres senyors concellers, anant vestits de dol,
no emperò ab gramalla ni acompanyament, lo
senyorsa don Francisco Sans y Puigb y Francisco
Falguera, ciutedà honrrat de Barcelona, fent a
saber la resolució havia pres la present ciutat de
fer las funeràrias per la mort de la senyoríssima
senyoria reyna dona Maria Lluïsa, muller que
era de nostre rey y senyor, don Carlos segon, y
com se comensarian a tocar las campanas per
dita funerària lo dijous pròxim vinent, deu del
corrent mes de mars. Foren rebuts los dits senyors embaixadors per los officials de la present
casa al cap de la escala de aquella y al tornar-se’n
foren acompanyats fins a dit cap de escala.
En aquest mateix die, entre las quatre y sinch
horas de la tarde, hi hagué juntas de las personas dels tres estaments devall escrites, lo die de
vuy de matí manades convidar per medi dels
verguers de la present casa en què foren los següents:

Lo molt il·lustre senyor deputat militar ha dit
que, a vista de que lo senyor deputat real no·s
trobave concistorial quant se comensà a tractar
de dita contrafacció y que lo dit senyor deputat
real ha fet entèndrer y se és offert ab lo termini
de tres dias a mirar lo procés, que·s done lloch a
dit senyor deputat real per a vèurer dit procés y
que, després de feta la relació, ell dirà son sentir.

Per lo estament ecclesiàstich, los senyors fra Joseph Sala, abat de Sant Pau del Camp de la present ciutat y de la Portella; don Luís de Lesa, ardiaca de Santa Maria del Mar y // 1332v //
canonge de la Seu de la present ciutat; lo doctor
don Emanuel Santjust y de Pagès, prior
clau(s)trer y canonge de la Santa Iglésia de Tortosa.

Lo senyor deputat real ha dit que, vist lo procés
ab tres dies de termini que demana per dit effecte, attenent no·s trobave concistorial quant se
comensà la contrafacció, que diria son sentir vist
lo procés.

Per lo estament militar los senyors don Carlos
de Llupià, don Francisco Junyent, don Joseph
de Cartella Çabastida Eril y de Cardona.

Lo senyor oÿdor militar és del mateix sentir que
lo molt il·lustre senyor deputat ecclesiàstich.
Lo senyor oÿdor real és estat de sentir que, després de haver mirat lo senyor deputat real lo
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Per lo estament real los senyors doctor Joan
Alós, doctor Honofre Monsalvo, Magí Barrera,
ciutedans honrrats de Barcelona.

a. a continuació espai en blanc d’uns 150 mm.
b. a continuació espai en blanc d’uns 155 mm.

Als quals fonch proposat per sa senyoria que havian de tenir lo dol per la mort de la senyoria senyora reyna dona Maria Lluïsa de Orlians, de la
mort de la qual eran estats avisats ab carta del
rey, nostre senyor, Déu lo guarde, y per dit effecte fer molts actes concistorials, en los quals
havian de aportar la insígnia de domàs carmesí
ab lo escut de armas del General, y com sia de
domàs carmesí, suplicaven a dits senyors de la
Novena fossen servits aconcellar-los y dir son
parer de quina manera seria millor y ab més
decència podrian aportar la dita insígnia.
Fonch aconcellat per dits senyors de la Novena
que la dita insígnia y escut de armes la cobrissen
de dola.
1333r

En aquest dia, constituhit personalment en lo
concistori de sa senyoria, lo doctor en medicina
Joseph Bas, mitjensant jurament, ha fet relació
de com la indisposició de Gismundo Boffill,
ajudant de tercer de scrivà major, del què té fetas altres relacions, ha continuat, y continua, de
manera que li impedeix lo excercici y servey de
dit son offici.
En aquest mateix die, als dos quarts tocats de las
sinch horas de la tarde, constituhit personalment en lo concistori de sa senyoria, Ramon Casanovas, flaquer, ciutedà de Barcelona, com ha
procurador de Benet Sastre, negociant, ciutedà
de Barcelona, obtenint lo offici de receptor del
General de la present ciutat, com de sa procura
consta ab acte rebut en poder de Gerònim Galí,
notari públich, ciutedà de Barcelona, als vint-yquatre de abril mil sis-cents sexanta-y-dos, la
qual és assí cusida, signada de lletra A, en dit
nom ha renunciat lo dit offici en mà y poder de
sa senyoria y a favor de Pacià Vasià, guarnimenter de la dita present ciutat, per ésser altre dels
officis antichs y que podan alienar-se, e sa senyoria ha acceptat la dita renunciació si y en
quant per capítols y actes de Cort los és lícit y
permès, essent presents per testimonis Jacintho
Moretó y Francesch Paÿssa, verguers del concistori de sa senyoria.
Poch aprés, antes de las sinch horas, constituhit
personalment en la casa de dit Benet Sastre, Pau
Ros, escrivent vice et loco de mi, Joseph de Sauleda, subrrogat en lo offici de escrivà major del
General, ha trobat que lo dit Benet Sastre era
viu, de què ha llevat acte, essent presents per
testimonis Ramon Cases, blanquer, y Francesch
Folchs, adroguer, ciutedans //1333v // de Barcelona.

a. a continuació l’original d’una procura amb lletra A i amb
número de foli 1331r, transcrita a l’Apèndix 5, pàg. 1937.
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Divendres, a XI. En aquest dia és baixat en la
casa del General de la present ciutat lo magnífich racional del General y present casa de la
Deputació per orde de sa senyoria a effecte de
fer continuar lo subhast dels arrendaments dels
drets del General y Bolla de Barcelona, Bollas
foranas y demés de la Generalitat.
Dissapte, a XII. En aquest dia a las sinch horas
de la tarde, constituhit personalment en lo concistori de sa senyoria, trobant-se en ell tant solament los molt il·lustres senyors deputat ecclesiàstich y militar y oÿdor militar, Pacià Vasià,
guarnimenter, ciutedà de Barcelona, com a procurador de Benet Sastre, flaquer, receptor del
General en la present ciutat, com de sa procura
consta ab acte rebut en poder de Gaspar Sayós,
notari públich de Barcelona, lo dia present dotze de mars 1689, certificatòria de la qual és assí
cusida, signada de lletra B, en dit nom ha renunciat lo dit offici en mà y poder de sa senyoria
dels molt il·lustres senyors deputat ecclesiàstich
y militar y oÿdor militar y a favor de ell mateix
per ésser altre dels officis antichs y que poden
alienar-se. E sas senyorias han acceptat la dita
renunciació si y en quant per capítols y actes de
Cort los és lícit y permès y constant no ésser debitor al General lo dit Benet Sastre, essent presents per testimonis Jacintho Moretó y Joseph
Pelegrí, verguers del concistori de sa senyoria.
Poch després, constituhit personalment lo dit
Paciàa // 1335r // Vasià en presència del molt
il·lustre senyor doctor Francisco Alaix, deputat
real, en lo dit nom ha feta semblant renunciació
en mà y poder de dit senyor deputat real de dit
offici de receptor del General a favor de ell mateix dit Pacià per ser altre dels officis antichs y
que poden alienar-se. E lo dit molt il·lustre senyor deputat real ha respost que de dit offici ja
era estada feta altre renunciació poch havia y
que volia consultar ab los magnífichs acessors
de la present casa si devia admètrer-la, essent
presents per testimonis Joseph Pelegrí, verguer
del concistori de sa senyoria, y Joan Sigales, perxer, ciutedans de Barcelona, Bernat Famada,
notari, y altres diffarents.
Dilluns, a XIIII. En aquest dia és baixat en la casa
del General de la present ciutat lo magnífich racional del General y present casa de la Deputació
per orde de sa senyoria a effecte de fer continuar
lo subhast dels drets del General, Bolla de Barcelona, Bollas foranas y demés de la Generalitat.
Dimars, a XV. En aquest die, constituhit personalment en lo concistori // 1335r // de sa senyoa. a continuació l’original d’una procura amb lletra B i amb
número de foli 1334, transcrita a l’Apèndix 5, pàg. 1938.
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ria, lo doctor en medicina Joseph Campllonch,
lo qual, mitjensant jurament, ha fet relació de
com la indisposició de Joseph Ferrer, notari real
col·legiat, servint lo offici de escrivent ordinari
de la escrivania major de l General, ha continuat
y continua vuy en dia en la conformitat que té
fetas altres relacions de manera que li impedeix
la servitut de dit son offici.
Dimecres, a XVI. En aquest die és baixat en la
casa del General de la present ciutat lo magnífich racional del General y present casa de la
Deputació per orde de sa senyoria a effecte de
fer continuar lo subhast dels arrendaments dels
drets del General, Bolla de Barcelona, Bollas foranas y demés de la Generalitat.
En aquest mateix die per orde de sa senyoria és
anat lo doctor Joseph Orlau, subrrogat en lo offici de síndich del General, ha demanar hora a sa
excel·lència per anar-lo a visitar sa senyoria y donar-li lo pésame per la mort de la senyoríssima
reyna, nostra senyora, que gose de glòria, anant
lo dit síndich ab gramalla, aportant la falda, un
criat sens aportar lo cap cubert ab lo caperó, y lo
acompanyaven las quatre guardas del General
ab las gramallas, anant lo síndich al mitx de dos
de ditas guardas y las restants dos després y, tornat lo dit síndich en lo concistori de sa senyoria,
féu relació que sa senyoria havie senyalat hora
per a demà disset del corrent a las nou horas del
matí.
Dijous, a XVII. En aquest die, entre las nou y
deu oras del matí, anà //1336r // sa senyoria concistorialment ab gramalla de dol y caperó, sens
aportar-lo en lo cap ab la insígnia cuberta de
dol, ab verguers ab massas altas, acompanyat de
tots los officials de la present casa de la Deputació, acceptat los magnífichs acessors y advocat
fiscal ordinaris de aquella, y de tots los demés de
la casa del General y Bolla de la present ciutat,
ha donar lo pésame al excel·lentíssim senyor
llochtinent y capità general de la sa magestat,
Déu lo guarde, en lo present Principat per la
mort de sa senyoríssima reyna, nostra senyora,
dona Maria Lluïsa de Orleans. Anaven los dits
verguers ab gramallas, caperó, la gorra y las
massas cubertas de dol, sa senyoria venia després, ço és, los tres deputats primer, anant en lo
mitx dels senyors deputat militar y real, lo ecclesiàstich ab gramallas, aportant-los la falda un
criat vestit de dol ab gramallas, també seguidament los molt il·lustres senyors oÿdors en la mateixa conformitat que dits senyors deputats ab
esta diffarència que los criats dels senyors concistorials ecclesiàstichs anaven com sos amos ab
barret de capellà, seguian-se després lo escrivà
major racional y regent los comptes, anant en lo
mitx lo dit escrivà major, venien després tots los
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demés officials sens graduar-se, segons lo offici
que cada hu obté sinó en tropa, tots ab gramallas y caperó com sa senyoria, encaminant-se per
lo Regomir y carrer Ample y arribat sa senyoria
y arribat sa senyoria ab lo demunt dit acompanyament en lo palàcio de excel·lència, entrant per
lo saló gran de dit palàcio, trobà la guarda dels
alabarders o partasanas vestits de dol, ordenats
ab dos fileras y se encaminà sa senyoria, passant
per lo mitx de dita guarda y entrant en dit quarto, en la segona porta de aquell, // 1336v //
aguardavan quatre cavallers de la família de sa
excel·lència y anaren acompanyant fins a altre
sala y, havent vist sa senyoria que sa excel·lència
los exia a rèbrer, féu desviar los criats y se embolicà la falda en lo bras y a la porta de la tercera
sala isqué a rèbrer sa excel·lència a sa senyoria,
anant vestit de dol en cos, sens gramalla ni caperó, que tampoch lo aportaven sa senyoria ni lo
acompanyament, per haver entès ab recado de
sa excel·lència que los rebria sens aportar lo cap
cubert ab dit caperó, en dita sala hi havie set cadiras posades, tres a la una part y altres tres a la
altre de la cadira de sa excel·lència, que estave
de front la porta de dita sala, assentarent-se los
senyors deputats ecclesiàstich y real y oÿdor militar a las tres de la mà dreta de sa excel·lència y a
las altres tres los demés senyors concistorials.
Explicà lo pésame lo molt il·lustre senyor deputat ecclesiàstich ab molta elegància. Respongué
sa excel·lència ab la mateixa y ab molta demostració de agasajo y sa senyoria se despedí. Acompanyà sa excel·lència fins a la porta, a hont rebé
a sa senyoria los cavallers de sa família fins a la
porta que ix al saló gran y, fet lo sobredit, se’n
tornà sa senyoria en la present casa, venint per
los Camuy y la Argenteria.
En aquest mateix die porroga sa senyoria per las
causas se ventilan devant lo concistori fins a dijous primer vinent per lo dol y funerarias se han
de fer per la mort de la reyna, nostra senyora.
Divendres, a XVIII. En aquest die, a las onze horas del matí, vinguerena // 1339r // ab ambaixada, per part del molt il·lustre concistori dels senyors concellers de la present ciutat de
Barcelona, los senyors doctor Fèlix Graells, en
quiscun dret doctor, y Vicens Gavarró, notari
públich de Barcelona, lo corrent any obrers de
dita present ciutat, tots engramallats, aportantlos la falda a quiscú de ells un criat també engramallat, acompanyant-los també alguns officials
de dita ciutat ab gramallas y tots cuberts ab lo
caperó, los quals, per part de dits molt il·lustres
senyors concellers, participaren a sa senyoria
a. a continuació l’original d’una súplica sense número ni lletra, amb números de folis 1337 i 1338, transcrita a l’Apèndix
5, pàg. 1938.

dels molt il·lustres senyors deputats com los tres
dies següents, ço és, dissapte, diumenge y dilluns se tindrie dol en la casa de la ciutat per la
mort de la senyoríssima reyna, nostra senyora,
que gosa de glòria, com tenen acostumat en
semblants casos de mort de rey o reyna, suplicant a sa senyoria los acompanyàs ab lo sentiment degut de pèrdua tant gran, fent la mateixa
demostració que dits concellers feyen y se acostumave en semblants ocasions en esta casa de la
Deputació. Respongué lo molt il·lustre concistori de sa senyoria, per orga del molt il·lustre senyor deputat ecclesiàstich, que esta casa de la
Deputació farie lo mateix que havie acostumat.
Dicto die in civitate Tarracone.
Constituhit personalment lo senyor don Pedro
de Figuerola Pardo de la Casta, cavaller de l’hàbit de Sant Jordi de la Alfama, sargento, general
de batalla y governador de la plassa de la ciutat
de Tarragona, en presència del magnífich senyor misser Jaume Alberich, deputat local del
General de dita ciutat, y com ha representa(n)t
lo molt il·lustre concistori dels molt il·lustres senyors y deputats y oÿdors de comptes //1339v //
del present principat de Catalunya y en presència dels testimonis avall escrits, me ha requirit a
mi, Joan Pau Salines, notari y escrivà de dit
magnífich deputat local vice et loco de Joseph de
Sauleda, subrrogat en lo offici de escrivà major
de dit General en virtut de comnissió per dit escrivà major de dit General a mi feta, que llevàs
acte de una revocació de contrafacció de constitucions de dit Principat, la qual revocació és del
thenor següent:
«Havent tingut notícia lo senyor don Pedro de
Figuerola Pardo de la carta que los molt il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes del
present principat de Catalunya havian participat
extrajudicialment al excel·lentíssim senyor
compte de Melgar en lo temps que fou llochtinent y capità general de sa magestat, Déu lo
guarde, en lo present Principat y ara últimament al excel·lentíssim senyor duch de Villahermosa, de present també llochtinent y capità general de sa magestat, fent càrrega a dit senyor
don Pedro de Figuerola Pardo de la Casta, governador de dita plassa de la ciutat de Tarragona, de alguns procehiments fets contra Pau
Plassa, manant capturar en lo mes de noembre
del any prop passat de 1688 a dit Pau Vinyes,
pretenent dits senyors deputats que dits procehiments són estats fets contra las generals
constitucions de Catalunya y en particular contra la constitució sèptima, títol «De offici de alcayts» y altres aplicables y per concegüent suplicaren a sa excel·lència fossen servits revocar eo
manar revocar dits procehimens fets contra dit
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Pau Vinyes y si bé dit senyor don Pedro de Figuerola ha entès procehir en dit cas ab probibilitat, aperexent-li havia pogut procehir contra
dit Pau Vinyes com a governador de dita plassa,
manant-lo capturar, //1340r // y desitjant que en
tot y per tot sian observadas las ditas generals
constitucions, privilegis, capítols de Cort, usos
y costums del present Principat; attenent també
en assò ésser la present revocació de gran servey
de las dos magestats, divina y humana; regoneixent lo contengut en ditas constitucions de Catalunya y en particular a la dita constitució sèptima, títol «De offici de alcayts» et cètera y
trobant-se present devant de dit magnífich regent local, representant lo dit molt il·lustre concistori dels senyors deputats, diu y declara en lo
present acte pres per lo dit Joan Pau Salines, notari y escrivà de dit magnífich deputat local vice
et loco del escrivà major del General de Catalunya en virtut de dita constitució, que revoca,
cassa y annul·la tots los dits procehiments fets
contra dites generals constitucions en la captura
de dit Pau Vinyes y altres qualsevols com a
contràries a las generals constitucions del present Principat y assenyaladament a la dita constitució sèptima, títol «De offici de alcayts» y altres aplicables y per revocats, nul·los y cassats
vol que sian tinguts y restituhit tot en son primer estat com si fet no fos, de totas les quals cosas fonch llevat lo present acte, instat y requirit
per dit senyor don Pedro de Figuerola Pardo de
la Casta, governador predit de la plassa de la
ciutat de Tarragona, per mi dit Joan Pau Salines, notari y escrivà de dit deputat local, vice et
loco de dit scrivà major del General de Catalunya, en virtut de dita commissió, essent presents
per testimonis lo noble don Joseph de Arahujo,
cavaller del àbit de Santiago, governador de la
torre del port de Salou y // 1340r // lo magnífich
Luís Alfonso de Morey, sarjento major de la
ciutat y plassa de Tarragona y Joan Pau Salines,
notari públich de Tarragona y escrivà del General de dita ciutat en virtut de lletra missiva a dit
Salines per mi com a escrivà major del General
subrrogat, fets als deu de mars corrent».
Dissapte, a XVIIII. En aquest die lo molt il·lustre
concistori dels senyors deputats per medi de
Pere Màrtir Carreras, ajudant de racional; lo
doctor Joseph Orlau, subrrogat en lo offici de
síndich, y lo magnífich doctor Joseph Costa y
Vila, procurador fiscal del General, acompanyats de vuyt officials de la present casa, manestrals, anant uns y altres ab gramalles ab lo cap
cubert, aportant la falda als dits Carreras, Orlau
y Costa, sos criats, envià sa senyoria una ambaixada als molt il·lustres senyors concellers de la
present ciutat a effecte de explicar a dits senyors
concellers per part de sa senyoria dels molt
il·lustres senyors deputats com en la present
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casa de la Deputació se tenia lo mateix dol per la
mort de la reyna, senyora nostra, que gose de
glòria, que·s té en casa de dita ciutat, y que lo
molt il·lustre concistori anirà allí com és acostumat si dits senyors concellers li donaven lo lloch
condecent y que·s deu a sa senyoria e, tornats
dits senyors embaixadors de dita sa ambaixada,
referiren que dits molt il·lustres senyors concellers havian esperat sempre que sa senyoria los
havia de fer mercè en anar allí en sa casa y que
donaria sa senyoria lo llocha // 1344r // condecent y acostumat donar, ço és, en la sala del
Concell de Cent hont se té lo dit dol, sota la
imatge de Nostra Senyora, tenint los senyors
concellers la una part y sa senyora la altre.
En aquest mateix dia me ha ordenat sa senyoria
a mi, escrivà major del General, cusís y continuàs en lo present dietari dos súplicas en son
concistori presentades, la una per part de Honofre Sidós, mercader, subrrogat en lo offici de
deffenedor del General, y la altre per part de mi,
escrivà major y officials mestres de la present
casa, las quals súplicas són assí cusidas, signadas
de números 1 et 2 y del thenor següent:
«Honofre Sidós, mercader, subrrogat en lo offici de deffenedor del General, representa a vostra
senyoria que als mercaders matriculats en la
llotja de la present ciutat, que·s troban ansiculats a la bolsa de conceller quart y axí abtes per a
ser ansiculats a oÿdors de comptes del General
en virtut del capítol de Cort que ó disposa de
eixa manera, ha acostumat sempre vostra senyoria donar-los assiento y cubertura, com a las
personas gaudins de privilegi militar, y que esta
és la observansa de la present casa y últim estat
de aquella, puix en lo trienni de 1680 en totas
las ocasions que se oferí que Rafel Calveria,
mercader, com a insiculat a la bolsa de conceller
quart, així per negocis del arrendament de las
Bollas com per altres, entrà a conferir ab lo molt
il·lustre concistori se li donà sempra assiento y
cubertura igual a mossèn Rafel Guinart, cavaller, // 1344v // que concorria, junt ab ell, en ditas conferèncias, y axí mateix en lo trienni corrent se ha observat Juan Lapeyra, mercader,
també insiculat a conceller quart, com de tot
podrà manar vostra senyoria informar-se. Per lo
que suplica a vostra senyoria sia de son servey
manar-lo concervar en dita pocessió y observansa de tenir assiento y cubertura en presència de
vostra senyoria, com se à donat a tots los derrés
que han tingut la qualitat de insiculats a la bolsa
de conceller quart per obviar lo perjudici se faria
a las demés personas que tenen semblant qualia. a continuació els originals de dues súpliques amb números 1
i 2 i amb els números de foli 1341-1342 i 1343, transcrites més
avall en el mateix dietari.
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tat, que lo suplicant ó rebrà a singular mercè de
vostra senyoria. Y per quant per part de vostra
senyoria se ha ordenat a dit suplicant assistesca
en las funccions del dol y funerària de la sereníssima senyora reyna dona Maria, que gose de
glòria, y lo puesto que pretén tocar a dit deffenedor, segons la preheminensa de son offici, sia
inmediat als magnífichs acessors y advocat fiscal, però lo últim estat, segons se assereix, sia de
alternar en dita preheminènsia ab lo escrivà major o secretari de la present casa y hage vingut a
sa notícia que en la present ocasió se difficultaria
sobre dita alternativa per part de dit escrivà major ab pretext de que dit suplicant per no gaudir
de privilegi militar no podria tenir assiento ni
cubertura; per tant y altrament, havent representat a vostra senyoria la observansa y estil de
sobremencionat y en virtut de ell, esperant de la
grandesa de vostra senyoria, serà de son servey
manar-lo concervar-lo en aquella pocessió de
honor en conceqüència ha de cessar la difficultat o renitència de dit escribà //1345r // major en
la pretesa alternativa; suplica a vostra senyoria
sia servit manar a dit escrivà major y a qualsevols
altres officials cedescan lo lloch que a dit deffenedor li competeix, contentant-se de dita alternativa segons son orde y torn mentres la causa
sobredita pretensió està pendent y indecissa y
que la present sia cusida en dietari perquè en tot
temps conste de las diligèncias que esta part ha
fetas per no prejudicar a las perrogativas de son
offici, que ademés de ser de justicia lo suplicant
ho rebrà a singular mercè de vostra senyoria, officio, et cètera. Altissimus, et cètera. Doctor Geroni Salvador».
«Molt il·lustre senyor.
Joseph de Sauleda, subrrogat en lo offici de escrivà major del General, y demés officials mestres del General disputaren la precedència en la
funerària y dol per la mort de la magestat del rey
don Felip ters en lo trienni 1665, pretenent lo
dit escrivà major y demés officials mestres no
podian ni devian ser precehits del magnífich
deffenedor del General per no ésser estats may
precehits per ell. Y lo que resultà de dit debat
fou que precehís lo dit deffenedor a dit escrivà
major y demés officials mestres en un dels actes
que haguessen de concórrer junts y en los altres
interpoladament lo dit escrivà major y dits officials mestres a dit deffenedor, però lo deffenedor, que a les horas se trobava, era cavaller, lo
que no és de present y no han reparat // 1345v //
lo dit escrivà major y demés officials mestres ha
concórrer ab lo dit deffenedor, precehint interpoladament mestres, obtingué lo dit offici
Francisco Móra y de Marimón. E com lo deffenedor que vuy se troba no tinga la qualitat de
cavaller ni ciutedà, ni tampoch des de que obté

lo dit offici hage concorregut may en ningun
dels actes de la present casa ab dit escrivà major
y officials mestres, ni sia just hage de gosar de la
qualitat que son antecessor gosave no essent cavaller ni ciutedàa y per dita rahó no haver-li vostra senyoria permès lo assentar-se ni cubrir-se
en las ocasions ha estat dins lo molt il·lustre
concistori. Per ço, lo dit escrivà major y officials
mestres suplican a vostra senyoria que, en los
dols que de present se offereixen per la mort de
la sereníssima senyora reyna, sia vostra senyoria
servit no donar lloch a que lo dit deffenedor
precehesca en ningun dels actes que se offeriran
per rahó de dits dols a dit escrivà major ni a dits
officials mestres com fins ara no hage tingut
semblant pretenció en molts actes que se han
offert des de que és deffenedor que podia tenirla, que lo dit escrivà major y demés officials
mestres ho tindran a particular mercè de vostra
senyoria, lo offici, et cètera. Altissimus, et cetera.
Orlau».
En aquest mateix die, absent lo senyor deputat
real, a las tres horas de la tarde, vingué sa senyoria en la present casa acompanyat dels magnífichs acessors, advocat fiscal y demés officials,
així de dita present casa de la Deputació com de
la casa del General y Bolla y demés de la present
ciutat, repartits entre los molt il·lustres senyors
deputats y oÿdors ab //1446r // gramallas y caperó, aportant lo cap cubert a effecte de comensar
ha tenir lo dol per la mort de la sereníssima reyna, nostra senyora, y vingué sa senyoria ab la
disposició y forma devall escrita y següent:
Vingué primerament lo molt il·lustre senyor oÿdor real partint de sa casa ab gramalla de dol del
drap que per dit effecte distribuheix lo General,
venint ab lo cap cubert ab lo caperó y la insígnia
de domàs carmesí ab lo escut de armas del General, tot cubert de drap que no·s veya lo dit escut, aportant-li la falda un criat de la mateixa
manera ab gramalla y cap cubert ab lo verguer
devant per absència del senyor deputat de son
estament ab la massa cuberta de drap engramallat y cap cubert, anant lo dit senyor oÿdor al
mitx dels magnífichs senyors doctors Joseph
Orlau, subrrogat en lo offici de síndich del General; Joseph Costa y Vila, servint lo offici de
procurador fiscal de dit General, acompanyat
dels demés officials del General continuats en la
deliberació y mandato per dit effecte presa lo
die de aïr divuyt del corrent, que en número
eran deu, tots ab gramallas y lo cap cubert, com
lo dit senyor oÿdor, recullida emperò la falda de
la gramalla en lo bras y ab la ordenansa deguda,
servant los dits officis, arribà dit senyor oÿdor
real en la present casa y, entrant en la sala a hont
a. a continuació ratllat per ço, lo dit escrivà.
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se té lo concistori, se assentà sota del dosser, en
la cadira que per rahó de son puesto acostuma
assentar-se, y los demés officials en uns banchs
col·locats alrededor de dita sala per dit effecte
posats, estant la dita sala colgada de bayetas en
lloch de // 1346v // estoras, també bayeta las cadieras, dosser y banchs, tot embayetat, sols las
cadiras per los magnífichs acessors y advocat fiscal que estaven de espatlles al terraplè dels tarongers y las que estaven a la altre part de las finestras qui miran a la part del carrer per los
officials mestres de la present casa no estaven
cubertas de dita bayeta, però eran negras.
Vingut poch aprés lo molt il·lustre senyor oÿdor
militar ab la mateixa seremònia que lo real,
anant lo verguer engramallat en lo cap cubert
sens la massa, acompanyat ab lo mateix número
de officials y ab la mateixa graduació servada entre ells, anant lo dit senyor oÿdor militar en lo
mitx del doctor Joan Ximenez, subrrogat en lo
offici de exactor, y del doctor Joan Duran, receptor de la Bolla, subrrogat, havent escusat lo
anar ab dit acompanyament, lo magnífich deffenedor del General per ocasió de precedèncias,
no obstant ésser-li estat ordenat ab la alt refferida deliberació, escusant-se ab los motius de la
representació per ell feta ab la súplica presentada a sa senyoríssima, qu·és cusida y continuada
en lo present dietari en la present jornada, y
arribat lo dit senyor oÿdor en la sala de dit concistori féu lo mateix que dit senyor oÿdor real
de assentar-se sota lo dosser, en la cadira que
per rahó de son puesto acostuman assentar-se y
lo acompanyament, se acomodà ab los dits
banchs, acceptat lo dit doctor Joan Ximenez
que se assentà en la cadira li tocave dels officials
mestres, que és la última.
Seguidament arribà en dita sala del concistori lo
molt il·lustre senyor oÿdor ecclesiàstich ab la
mateixa seremònia y acompanyament de officials que los sobredits senyors y oÿdors militar y
real, anant en lo mitx del doctor don // 1347r //
Pedro Dimàs de Potau, advocat fiscal del General y present casa de la Deputació, y del reverent
Magí Serra, prevere, subrrogat en lo offici de regent los comptes, ab esta differència que lo dit
senyor oÿdor ecclesiàstich, encara que aportave
gramalla y caperó, no anave ab lo cap cubert ab
lo dit caperó sinó ab barret de capellà y lo criat o
patge que li aportave la falda també anava ab
gramalla, caperó y barret de capellà com son
amo, no obstant que tots los demés officials
anassen com anaven cubert lo cap ab lo caperó
y, arribat dit senyor oÿdor ecclesiàstich, se assentà en sa pròpria cadira, lo mateix feren los
dits advocat fiscal y regent los comptes en cas
que devian ocupar per rahó de sos officis que,
com és dit, estaven col·locades en dita sala y los
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demés officials del acompanyament en los dits
banchs.

Partiren de la present casa y concistori los dits
molt il·lustres senyors deputats y oÿdors ab lo

acompanyament de officials que eren vinguts,
que en número eran més de sexanta, ab gramallas y lo cap cubert ab lo caperó, acceptats //
1448r // los ecclesiàstichs que anaven ab dita gramalla y caperó, p(e)rò ab lo cap descubert,
aportant barret de capellà en la forma y ordenansa següent: Primerament, y devant de tots,
anaven los verguers, com és acostumat, ab gramallas, cap cubert ab lo caperó ab las massas cubertas de dol ab drap, com lo de ditas gramallas,
venian després los molt il·lustres senyors deputats ecclesiàstich y militar, anant a la mà dreta lo
ecclesiàstich ab gramallas y caperons, lo militar
ab lo cap cubert y lo ecclesiàstich ab barret de
capellà descubert, encara que aportàs caperó,
aportant-los la falda sos criats ab gramallas y caperons, anant de la mateixa manera que sos
amos; venian després los senyors oÿdors, lo militar y real ab gramallas y lo cap cubert ab sos caperons y lo ecclesiàstich en la mateixa forma que
lo senyor deputat de son estament, aportant-los
la falda sos criats, anant en la mateixa forma y
manera que sos amos, recullida emperò las faldas de la gramalla en lo bras, tant uns com altres
de dits criats; seguiant-se després los dos magnífichs acessorsa y advocat fiscal, anant lo acessor
més antich en lo mitx del altre acessor y dit advocat fiscal a la mà dreta; lo acessor y lo advocat
fiscal a la esquerra. Servant la mateixa forma de
anar que dalt està dita, ab gramallas y lo cap cubert ab lo caperó, recullidas las faldas en lo bras,
anaven després lo escrivà major al mitx dels
magnífichs racional y regent los comptes, a la
mà dreta lo dit racional y a la esquerra lo dit regent los comptes y ab gramallas, caperons y cap
cubert ab los dits caperons, y després tots los
demés officials, graduant-se conforme sos officis, tots engramallats ab lo cap cubert ab los caperons, acceptats alguns que n’i havie de ecclesiàstichs // 1348v // que aportaven barret de
capellà, y ab esta forma y ordenansa se encaminaren en la casa de la ciutat y, arribats a ella, en
lo cap de la escala, estaven aguardant los officials de la ciutat, y més avant alguns cavallers
engramallats ab lo cap cubert ab los caperons. Y
així, uns com altres, companyaren als senyors
deputats y oÿdors, acessors, advocat fiscal y demés officials en la sala del concistori dels senyors
concellers a hont se celebra y té lo Concell de
Cent, la qual sala estave tota colgada de bayetas
y, entrant en dita sala los dits senyors deputats y
oÿdors, feren aportar sos criats y, ab las gramallas ab la falda rossegant, se acercaren en lo
banch que estaven assentats los molt il·lustres
senyors concellers, assistits dels jurats de Concell de Cent, assentats en los banchs de dita sala,
tots embayetats, aportant tots gramallas y lo cap
cubert ab los caperons y, arribant dits senyors

a. a continuació ratllat qui lo senyor oÿdor.

a. a continuació ratllat deputat.

Vingut després lo molt il·lustre senyor deputat
militar ab lo verguer devant, anant lo dit verguer de la mateixa manera que anave lo que
acompanyà lo senyor oÿdor real per absència del
senyor deputat de son estament, servant lo mateix orde y modo de anar així lo dit senyor deputat militar que los companys y axí mateix los
officials que l’acompanyaven, com los demés,
anave lo dit doctor senyor deputat en mitx del
magnífich doctor Maurici Rechs y Gallart, subrrogat en lo offici de altre del(s) magnífichs
acessors ordinaris de la present casa y de Joseph
Catà y Bertran, subrrogat en lo offici de racional, tots amb gramalla y lo cap cubert ab lo caperó y, arribat en dita sala del concistori, se assentà en son puesto los dits acessors y racional
en sas cadiras y los officials en los dits banchs.
E finalment, vingué lo molt il·lustre senyor deputat ecclesiàstich // 1347v // ab altre semblant
acompanyament de officials, anant en mitx de
don Ramon de Sayol, acessor més antich de la
present casa, y Joseph de Sauleda, subrrogat de
escrivà major y secretari del General y present
casa de la Deputació, servà lo dit senyor deputat
ecclesiàstich lo mateix orde de anar ab gramalla
la insígnia cuberta de drap y barret de capellà
qui lo senyor oÿdor ecclesiàstich ab dos patges
que li aportaven lo ròssech, també amb gramalla, caperó y lo cap descubert ab barret de capellàa, los demés officials ab gramallas y cap cubert acceptat los ecclesiàstichs y, arribat en la
dita sala del concistori, féu lo mateix que sos
companys condeputats y los dits acessors y escrivà major se assentaren cada hu en la cadira
que li tocave y los demés officials del acompanyament en los banchs.
Estigueren en dita sala los dits molt il·lustres senyors deputats y oÿdors, acessors, advocat fiscal, officials mestres y demés assentats y endolats ab lo cap cubert com eran vinguts per espay
de mitja ora y, restant cerciorats per medi del
andador de la confraria de Sant Jordi, enviat per
dit effecte, que los molt il·lustres senyors concellers estaven junts en casa la ciutat, tenint lo dol,
y que havien de ésser rebuts acessors, deputats y
oÿdors ab aquell honor y decència deguda, y
que se’ls havie de donar lo puesto més preheminent y acostumat de donar en semblants casos
de dol de rey o reyna, anaren en dita casa de la
ciutat en la forma següent:
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deputats y oÿdors ab son acompanyament, se alsaren en peus los dits senyors concellers y demés
personas de dita sala, fent-se uns y altres lo de
present acatament y cortesia, donant lo lloch
més preheminent los dits senyors concellers a
dits senyors deputats, que és la part que té en
son costat la iglésia parroquial de Sant Miquel,
que és la que ocupan los senyors concellers en
cap, segon y ters y lo(s) jurats de concell cavallers y ciutedans quant se té Concell de Cent,
assentant-se en esta forma: lo senyor deputat
ecclesiàstich y conceller en cap sota la imatge de
Nostra Senyora, los demés senyors deputats y
oÿdors a la dita part de Sant Miquel y los demés
senyors concellers a la altre part del terraplè de
la dita casa de la ciutat. Los magnífichs acessor,
advocat fiscal y officials mestres se acomodaren
en sos // 1349r // condecents llochs després del
primer jurat del concell, posant-se quiscú de ells
en mitx de dos jurats de dit concell ab la graduació que anaven en lo acompanyament y los
demés, després de donat lo pésame lo molt
il·lustre senyor deputat ecclesiàstich a dits molt
il·lustres senyors concellers de la mort de la reyna, nostra senyora, se detingueren dits senyors
deputats més de un quart de ora, tenint lo dol, y
se despediren. Foren acompanyats de alguns cavallers fins al cap de la escala; dels officials de la
ciutat fins a mitja escala, y ab la mateixa seremònia y acompanyament se’n tornaren a la present
casa de la Deputació y dita sala del concistori a
hont se detingueren un rato, tenint lo dol y, ab
lo mateix acompanyament que cada hu de dits
senyors deputats y oÿdors era vingut, se’n tornaren de sas casas, comensant lo senyor deputat
ecclesiàstich y los demés senyors concistorials
després per son orde, primer los senyors deputats y després los oÿdors.
Diumenge, a XX. En aquest die vingueren en la
present casa los molt il·lustres senyors deputats
y oÿdors ab la mateixa seremònia y acompanyament que lo die de aïr y, arribats que foren en la
sala del concistori trobaren en ella lo molt il·lustre senyor deputat real ab gramalla, lo cap cubert ab lo caperó y la insígnia cuberta de dol, assentat en la pròpria cadira // 1349v // per assistir
en lo dol, havent resolt no partir-se de la present ciutat y encontinent enviaren lo doctor Joseph Orlau, síndich del General, acompanyat de
quatre officials, tots engramallats ab lo cap cubert ab lo caperó, en casa la ciutat a effecte de
fer saber als molt il·lustres senyors concellers
que los senyors deputats tornaven a fer-los altre
visita com lo die de aïr y, tornat lo dit síndich,
partí sa senyoria dels senyors deputats y oÿdors
ab la mateixa forma, seremònia y acompanyament que lo die de aïr, acceptat, trobant-se com
se troba en dita funcció lo senyor deputat real,
anaven los tres deputats en filera, lo ecclesiàs1057

tich al mitx. Arribà sa senyoria en dita casa de la
ciutat y sala de Concell de Cent y se assentaren
sa senyoria y officials en la mateixa conformitat
que lo die de aïr y al cap de un rato se despediren y se’n tornà sa senyoria y officials en la present casa y sala del concistori a hont sea per espay de mitja ora, tenint lo dol, y cada hu de dits
senyors deputats y oÿdors se’n tornà en sas casas
ab lo mateix acompanyament, y, perquè lo senyor deputat real era vingut sens acompanyament, anaren ab sa senyoria don Pere Dimàs
Potay, advocat fiscal, y lo regent Magí Serra,
prevere, subrrogat de regent los comptes y altres officials fins en número de deu ab lo senyor
oÿdor ecclesiàstich, lo doctor Joan Ximenes y
Quintana, subrrogat en lo offici de receptor de
la Bolla ab lo senyor oÿdor militar, lo doctor Joseph Orlau, subrrogat en lo offici de síndich, y
lo doctor Joseph Costa y Vila, servint lo offici
de procurador fiscal del General y ab lo senyor
oÿdor real lo doctor Diego Martines y // 1350r
// Folcras, ajudant primer de la escrivania major, y Joseph Melich, ajudant primer de racional.
En aquest mateix die a la tarda tornà sa senyoria
en la present casa y concistori ab la mateixa seremònia y acompanyament que al matí a effecte
de continuar y tenir lo dol y han manat als tres
verguers de la present casa que de part del concistori convidassen y diguessen als prelats dels
monestirs de frares de la present ciutat y territori y a tots los rectors de las parrochias de la present ciutat que dilluns, dimecres y dijous pròxims vinents fessen venir en la present casa tots
los religiosos y capellants per a celebrar missa
per la ànima de la reyna, nostra senyora, ço és,
del matí a las sinch horas fins al mitx die; y que
dimecres pròxim vinent al mitx die tocassen
molt solemnament las campanas per las iglésias;
y que vinguessen a la tarda, ço és, los religiosos
ab tots los sacerdots y comunitat en la present
casa per a fer una absolta general, pregant a Déu
per la ànima de dita senyora reyna; y los rectors
ab la comunitat vinguessen en la present casa lo
dijous de matí per a fer una absolta general.
Dilluns, a XXI. En aquest die, tant al matí com a
la tarda, vingué sa senyoria en la present casa y
sala del concistori per tenir lo dol ab lo mateix
acompanyament y seremònia que lo dia de dissapte pròxim passat.
En aquest mateix die de matí se comensaren a
celebrar missas per tots los altars que per dit effecte se eran aparellats en la present casa, ço és,
en la capella gran y capella xica, en los clàustros,
dos altars en lo terraplè, devant los tarongers
a. a continuació espai en blanc d’uns 25 mm.
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dos altars en la sala del(s) reys altre altar, en los
quals se digueren missas tot lo matí fins a mitx
dia per tots los religiosos dels convents de la
present ciutat, capellans y sacerdots de las parrochias, tenint quiscuna de las religions son altar assenyalat per a celebrar ditas missas per tots
los dits altars, des de sinch oras fins a mitx dia,
quantes se’n poguessen celebrar.
Estava la capella gran de Sant Jordi tota colgada
de bayetas ab un tumol a l’entrar a la porta, tot
embayetat, de sobre de ell, lo túmol ordinari de
morts sota de un tàlem de tafatà negre ab las armas de sa magestat pintades, cubert ab un drap
de vellut negre ab las armas del General, ab un
coxí del mateix vellut guarnit ab un galó de or la
corona imperial ya sobre dit coxí ab tants siris de
lluïra y atxas de cera groga com podien estar-i y
en los pilars de la dita capella estave posat un
triàngol y per terra, en lo lloch de catifas, bayeta
lo clàustro de la present casa també colgat de bayetas; los dos claustrets del terraplè dels tarongers així mateix colgats ab bayetas, en los quals
dos claustrets, com és dit, y havia un altar a quiscú; la sala dels reys, sala del mitx y sala del concistori colgats, tot així mateix, de bayetas y en la
dita sala del mitx per ser obscura hi havie quatre
atxes cremant, una en cada racó de dita sala, y en
la dita sala del concistori en lloch de catifas per
terra, y havia bayeta. // 1351r // En cada hu de
dits altars ha havia un Sant Christòfol y cremaven sis siris de lliura y dos atxas de sera groga.
Dimars, a XXI. En aquest (dia) fou la funerària
en la Seu de la present ciutat y no vingué sa senyoria en la present casa, ni tampoch anà a la
Seu. Assistiren en dita funerària de la Seu sa excel·lència y Real Concell, anant des de son palàcio fins a dita iglésia a peu, ab gramalla y caperó,
aportant-li la falda los patges y los senyors del
Real Concell, seguiren ab gramalla y lo cap cubert ab caperó ab la falda rossegant, acceptat lo
senyor canceller que anava ab barret de capellà,
y los senyors concellers que·s trobaven en la Seu
no feren recebiment a sa excel·lència com
diuhen se acostuma en semblants ocasions de
funeràrias per mort de rey o reyna.
En aquest mateix die lo doctor Joseph Orlau,
subrrogat en lo offici de síndich, acompanyat de
quatre officials, tots endolats y cap cubert, per
orde de sa senyoria anà ha demanar ora a sa excel·lència per la ambaixada se li havia de fer,
convidant-lo per lo dia de la funerària se farà en
la present casa lo die de dijous pròxim vinent.
Dimecres, a XXIII. En aquest die, tan al matí
com a la tarde, vingué sa senyoria en la present
a. a continuació espai en blanc d’uns 20 mm.
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casa per a continuar a tenir lo dol ab la solemnitat y seremònia que són vinguts los dies antecedents y lo molt il·lustre senyor oÿdor militar de
voluntat y concentiment del molt il·lustre concistori, // 1351v // acompanyat de molts officials
del General, tots endolats y ab cap cubert, anà
en lo palàcio del excel·lentíssim llochtinent general per a convidar-lo y suplicar-li fos servit sa
excel·lència venir en la present casa de la Deputació per assistir a las obsèrquias y aniversari general se celebrarà lo dia de demà, que comptarem als quatre del corrent, en la capella gran de
la present casa per la ànima de la reyna, nostra
senyora, que gose de glòria, e poch aprés, tornat en concistori, referí dit senyor oÿdor militar
que sa excel·lència havia respost vindria gustós a
assistir a dita funerària.
En aquest mateix die, per medi de dit síndich,
envià sa senyoria un recaudo al molt il·lustre
Capítol de la Seu de la present ciutat, suplicantli fos servit manar se tocassen las campanas de la
dita Seu per las funeràrias se havian de fer lo dia
de dijous per la mort de la sereníssima senyora
reyna, que gose de glòria, a que se ha respost a
dit síndich per part de dit Capítol se manarian
tocar las campanas, segons ha refferit lo dit síndich.
En aquest mateix die se celebraren misas en las
capellas de la present casa des de las sinch horas
de la matinada fins al mitx die, tantas quantas
se’n pogueren celebrar.
En aquest mateix dia se comensaren a tocar las
campanas de la catredal de la present ciutat y de
totas las parròquias, monestirs y territori de
Barcelona per lo aniversari se ha de celebrar
demà dematí en la present casa per la ànima de
la sereníssima senyora reyna.
En aquest mateix dia a la tarde vingueren a la
present casaa //1353r // tots los convents ab creu
alta y professó y feren una absolta general en la
capella gran de la present casa per la ànima de la
dita sereníssima senyora reyna.
En aquest mateix dia a la tarde per medi del síndich del General, anant ab gramallas ab quatre
officials, també engramallats ab cap cubert que
lo acompanyaven, envià sa senyoria a convidar
los molt il·lustres senyors concellers de la present ciutat per lo aniversari y funerària se havia
de celebrar lo dia de demà en la present casa per
la mort de dita sereníssima reyna. A que respongueren dits senyors concellers vindrian de molt
a. a continuació els següents folis, 1353-1367, en realitat corresponen al volum 83 dels dietaris. Es a dir, reconstruim el
sentit cronològic del dietari errat per l’enquadernació.

bona gana, segons relació feta en concistori per
dit síndich.
Dijous, a XXIIII. En aquest mateix dia se celebraren en los altars estaven aparellats en la present
casa tantas missas quantas se pogueren celebrar
per la ànima de la sereníssima senyora reyna.
En aquest mateix dia se celebrà lo aniversari y se
feren las obsèquias en la present casa per la ànima de la reyna, nostra senyora, que goze de glòria. Digué la missa lo molt il·lustre senyor don
Anthon de Sayol, canonge de la santa iglésia de
Barcelona, deputat ecclesiàstich, ab diaca y subdiaca, de dos canonges y mestre de seremònias
de dita Séu; vingué en dit aniversari lo excel·lentíssim senyor llochtinent y capità general, los senyors concellers de la present ciutat ab molt
gran acompanyament de sos officials y ministres
de casa, la ciutat, tots endolats y cap cuberts.
Assistí en // 1353v // dit offici en la tribuna de la
part del Evangeli la excel·lentíssima senyora duquesa virreyna, venint en cadira de mà, aguardant-la en dita tribuna dona Marianna de Masdovellas, muller del molt il·lustre senyor
deputat militar, tota sóla per no voler dita senyora virreyna altre major demostració y predicà lo reverent prevere Montserrat Móra de la
companyia de Jesús. Vingueren los dits molt
il·lustres senyors concellers, acompanyats dels
officials de la casa de la ciutat, tots engramallats
y ab lo cap cubert ab lo caperó; foren rebuts al
cap de la escala per los magnífichs acessors, advocat fiscal y officials mestres de la present casa,
anant lo senyor conceller en cap al costat y a la
mà dreta de don Daniel de Sayol, acessor més
antich; lo senyor conceller segon a la mà dreta
del doctor Maurici Rechs y Gallart, altre acessor
subrrogat; lo senyor conceller ters a la mà dreta
de don Pedro Dinàs de Potau, advocat fiscal; lo
senyor conceller quart a la mà dreta de Joseph
de Sauleda, escrivà major subrrogat; lo senyor
conceller quint a la mà dreta de Joseph Catà y
Bertran, subrrogat en lo offici de racional y lo
senyor conceller sisè, per estar ocupat lo regent
los comptes, anava a la mà dreta del doctor Joan
Ximenez y Quintana, subrrogat en lo offici de
exactor y d’esta manera se encaminaren a la capella gran de Sant Jordi a hont se trobavan ja los
senyors deputats y se assentaren a la mà dreta
dels senyors deputats, a la part de la Epístola, en
filera, en los banchs endolats que per dit effecte
estaven allí, estant més prop de l’altar lo senyor
conceller sisè en lo mateix modo y forma que
estan quant se celebra la festa de Sant Jordi.
Vingué després sa excel·lència, fonch rebut per
los officials mestres y altres de la present casa
fins a la entrada per los magnífichs // 1354r //
acessors y advocat fiscal al replà de aquella, y per
lo molt il·lustre concistori al cap de la escala y,
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posant-se a la mà dreta del molt il·lustre senyor
deputat ecclesiàstich, se encaminaren a la dita
capella de Sant Jordi y, fent-se las degudas cortesias, després de feta oració al altar, sa excel·lència se assentà en son estrado a la part del Evangeli y los senyors deputats en son lloch, tots
engramallats ab lo cap cubert ab lo caperó, tant
los senyors deputats com los officials y concellers, encara que sa excel·lència anave sens gramalla ni caperó.
Poch aprés se comensà lo aniversari ab esta serimònia. Isqué de la segristia ab sos assistents lo
senyor deputat ecclesiàstich ab los verguers devant y los officials mestres, acompanyant fins
devant lo estrado de sa excel·lència. Fou lo dit
aniversari cantat ab la capella de la Seu ab diffarents instruments a quatre corts. Al offertori anà
sa excel·lència ha offerir ab una antorxa. Los senyors deputats ni concellers no·s mogueren
sinó que offeriren, passant devant de ells lo diaca y un sagristà, prenent la offerta que era un siriet y passà lo dit diaca a fer offerir fins als officials mestres de la present casa, los quals
offeriren així mateix al Evangeli, no isqueren atxas, al llevar Déu isqueren sis patjes ab atxas que
per dit effecte estaven previngudas en la present
casa. Al pare predicador acompanyaren los dits
officials mestres, tant al comensar com després
de haver acabat ab los verguers devant ab massas altas. Acabat lo dit aniversari se despedí sa
excel·lència ab molta cortesia, acompanyaren-lo
los senyors deputats y oÿdors per totas las salas
de la present casa, que gustà sa excel·lència de
véurer y fins al cap de la escala ab un poch més
de obsequi que al venir y los magnífichs // 1354v
// acessors fins al peu de la escala y los officials
mestres y demés fins a la porta de la present
casa; tornats a la capella, los senyors deputats y
oÿdors se despediren, los senyors concellers foren acompanyats dels magnífichs acessors y officials mestres en la mateixa forma que foren rebuts fins al cap de la escala, passant primer per
totas las salas que també gustaren de véurer, la
excel·lentíssima senyora virreyna no gustà de
acompanyament, però volgué véurer las ditas
salas en companyia de dita senyora dona Maria
Anna de Masdovellas y se posà en la cadira de
mà, després de vistas las ditas salas. Los senyors
deputats y oÿdors se’n tornaren en sas casas ab
lo mateix acompanyament y seremònia que
eren vinguts antes. Se comensà lo dit offici; vingueren totas las parròquias, uns després altres
ab sas creus en forma de professó a fer absolta
general en dita capella y tocaren totas las campanas tot lo matí, axí de la Seu com de ditas
parròquias. E finalment lo home de la campaneta de las ànimas féu una crida a cavall en la forma següent:
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«Devots christians y christianas: los senyors deputats los pregan que digan un pare nostre y
una Ave Maria per la ànima de la sereníssima
reyna, nostra senyora, qu·és passada de esta vida
en la altre, de Déu sia ella».

Ítem, de casa Pere Pau Palet, valer, una tela de
tafatà entre doble negre sens teixir.

Comensà la dita crida en la entrada de la present
casa de la Deputació a las nou horas del dematí
y a las dotze tornà a fer-se la dita crida en la mateixa entrada, anima eius requiescat in pace.

Ítem, del tras dit Alomar una cana y un palm y
tres quatrs blauhets ab dos trossos.

Divendres, a XXV. En aquest mateix (dia), lo
magnífich racional del General // 1355r // y present casa de la Deputació baixà en la casa del
General de la present ciutat per orde de sa senyoria a effecte de fer continuar lo encant dels
arrendaments dels drets del General, Bolla de
Barcelona y altres de la present casa.
Dilluns, a XXVIII. En aquest dia lo magnífich racional baixà a la casa del General de la present
casa per orde de sa senyoria per lo mateix effecte del dia de dimecres pròxim passat.
En aquest mateix dia ha fet relació en lo concistori de sa senyoria Joseph Iglésias, corredor públich y jurat ministre del General, com, havent
encantat per orde de sa senyoria per espay de
més de un any los quatra-cents y quatre tomos
del llibre intitulat 3, tom. De decis. del noble
don Miquel de Cortiada; tres-cents sexanta-sis
tom. del lib. 1 De decis. Crim, compost per don
Miquel de Calderó; quatra-cent vint y un tom,
intitulat Primera part de decis. civils del Real Senat de Catalunya compost per don Bonaventura
de Tristany; set-cents vuytanta tom. del // 1355v
// lib. Intit. 2, part. De decis crim,. compost per
dit nob. don Miquel de Calderó; quatra-cents
trenta-dos tom. del lib. Intitulat segona part del
decis. civils, compost per dit don Bonaventura
Tristany, y no ha trobat altre major que la de
dos mil y dos-centas lliuras, donada per Joan
Pau Martí, llibrater, ab los pactes contenguts en
una súplica que presentà a sa senyoria y que ab
eixa conformitat offeria per ditas sinch impressions ditas dos mil y dos-centas lliuras.
Dimecres, a XXX. En aquest dia és baixat lo molt
il·lustre senyor oÿdor real y lo magnífich racional del General y present casa de la Deputació
en la casa del General, conferint-se en lo aposiento a hont fa la residència lo receptor dels
fraus, a effecte de continuar los fraus se són trobats y presos en lo present mes de mars, y són
los següents:
Primo, de Joan Serra, velluter de la present ciutat, sinch canas, quatre palms tafatà entre doble
negre y una tela sens teixir de unas deu o dotze
canas poch més o menos.
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Ítem, de casa Joseph Alomar, samuler, un gambetó de // 1356r // xamellot ordinari color.

Ítem, del dit un àbit de criatura de xamellot a
modo de un àbit caputxí.
Ítem, dos calsas amplas, unas de home y altres
de criatura, de xamellot color.
En aquest mateix dia és baixat lo magnífich racional en la casa del General per orde de sa senyoria y per lo mateix effecte del dia de dilluns
pròxim passat.

ABRIL MDCLXXXVIIII.
Divendres, al primer de abril de MDCLXXXVIIII.
En aquest dia, constituhit personalment en lo
concistori de sa senyoria, lo doctor en medicina
Jaume Pujades, ha fet relació, mitjensant jurament, com la malaltia del reverent doctor Joan
Soler, altre de las guardas ordinàrias del General
de la present ciutat, de què té fetas altres relacions, ha continuat fins lo dia present y continua de tal manera que li impedeix la servitut de
dit son offici.
En aquest mateix dia és baixat sa senyoria concistorialment, anant ab cotxes ab los verguers ab
massas altas, acompanyat dels magnífichs acessors, advocat fiscal y demés officials del General
y present casa de la Deputació en la casa del General y ha fet subhastar los arrendaments //
1356v // dels drets de General, Bollas foranas,
Bolla de Barcelona y demés del General per lo
trienni que comensarà lo primer dia del mes de
agost pròxim vinent en avant.
Dilluns, a IIII. En aquest dia, obtinguda primer
hora per medi del síndich del General per las
quatre de la tarda, inseguint la nova forma donada per sa magestat, Déu lo guarde, en donar
las benvingudas als excel·lentíssims senyors
Grandes de España, que arriban a la present ciutat, són anats los molt il·lustres senyors deputat
real y oÿdor ecclesiàstich ab las insígnias y los
tres verguers ab las massas cubertas de dol per lo
dol de la reyna, nostra senyora, que està en lo
cel, acompanyats dels officials mestres y demés
de la present casa de la Deputació, anant tots
amb cotxes a donar la benvinguda al excel·lentíssim senyor compte de Alvadelista, grande de
España, capità de las guardas del excel·lentíssim
senyor llochtinent y capità general // 1357r // de

sa magestat, Déu lo guarde, del present Principat y, arribats en lo palàcio de dit excel·lentíssim
senyor llochtinent, a hont posave dit excel·lentíssim senyor compte, foren rebuts per dit excel·lentíssim senyor compte fins a la porta de la
sala antes de la que dóna la audiència y, després
de haver-se fet las degudas cortesias y donada la
benvinguda a (sa) excel·lència per paraula de dit
molt il·lustre senyor deputat real y conversat un
rato, se despediren y los acompanyà dit senyor
compte de Alvadelista fins al cap de la escala de
dit palàcio ab molta demostració de agasajo.

Dimecres, a XX. En aquest dia, constituhit personalment en lo concistori de sa senyoria, lo
doctor en medicina Joan Pere Arnau, ha fet relació, mitjensant jurament, a sa senyoria de com
la malaltia de Joseph Casas, guarda ordinària del
portal del Àngel, de què té fet altres relacions,
ha continuat y de present continua ab altres
nous accidents per ocasió de haver-li de obrir
un tumor en lo bras, de manera que no pot excercir lo dit offici ni servir aquell.
En aquest mateix dia entre las tres y quatre horas de la tarda és vingut en la present casa de la
Deputació y concistori de sa senyoria lo excel·lentíssim senyor don Francisco Emanuel
Enrríquez de Velasco y Guzman, comte de Alvadelistaa, // 1368r // grande de España, ha tornar la visita li féu sa senyoria quant vingué en la
present ciutat, que fou als quatre del corrent,
fonch rebut en la forma acostumada, ço és, per
los officials de la present casa al cap devall de la
escala; per los magnífichs acessors y advocat fiscal al replà de aquella; per los molt il·lustres senyors oÿdors militar y real ab verguers ab massas
altas al cap de la escala. Féu oració sa excel·lència en la capella petita de la present casa y, encaminant-se per lo terrapè dels taronjers, reberen
a dit excel·lentíssim senyor comte los demés senyors concistorials a la porta de la sala dels reys
que ix a dit terraplè y, posants el al mitx, los
molt il·lustres senyors deputats ecclesiàstich y
militar, fent-se las degudas cortesias en cada
porta, entrant sa excel·lència primer, se’n entraren en la sala del concistori y se assentaren devall del dosser, estant assentat sa excel·lència a la
cadira del molt il·lustre senyor deputat ecclesiàstich, tenint en cada costat tres de dits senyors concistorials y, després de haver conversat
un rato, se despedí y tot lo molt il·lustre concistori lo acompanyà fins al cap de la escala; los
magnífichs acessors fins a la entrada, y los demés officials de la present casa fins a la porta de
la present casa de la Deputació.

En aquest mateix dia per orde de sa senyoria és
baixat a la casa del General de la present ciutat
lo magnífich racional de la present casa y ha fet
continuar lo subhast dels arrendaments dels
drets del General, Bolla de Barcelona y Bollas
foranas de tot lo present Principat y altres per lo
trienni pròxim vinent.
Dimecres, a VI. En aquest dia és baixat a la casa
del General lo magnífich racional per lo mateix
effecte anà lo die dilluns prop passat.
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Diumenje, a X de abril MDCLXXXVIIII. Festa de la
Pasqua de Resurrecció de Nostre Senyor Déu
Jesuchrist.
Dijous, a XIIII. En aquest dia me ha ordenat sa senyoria a mi, scrivàa // 1361r // (major) del General, cusís y continuàs en lo present dietari una carta de Francisco Fargas, deputat local de la ciutat
de Manrresa, y dos actes de la presentata de dos
íntimas a instància del president fiscal del General, la una al honor Joan March, tauler del General de la ciutat de Manrresa, y la altre a Francisco
Fargas qui ha servit lo dit offici de tauler del General per dit Joan March en lo trienni prop passat
de mil sis-cents vuytanta-tres, los quals papers
són assí cusits, signats de número 1, 2 y 3.
Dilluns, a XVIII. En aquest dia per orde de sa senyoria és baixat en la casa del General de la present ciutat lo magnífich racional de la present
casa hi ha fet continuar lo subhast dels arrendaments dels drets del General, Bolla de Barcelona // 1361v // y Bollas foranas de tot lo present
Principat y altres per lo trienni pròxim vinent.
En aquest mateix dia me ha ordenat sa senyora a
mi, scrivà major del General, cusís en lo present
dietari un original dubte proposat per lo magnífich deffenedor del General y declaració de
aquell y lo registràs en son degut lloch, lo qual
dubte és assí cusit, signat de lletra A.

En aquest mateix dia és baixat a la casa del General de la present ciutat lo magnífich Joseph
Catà y Bertran, subrrogat en lo offici de racional
del General y present casa de la Deputació, a effecte de fer continuar lo subhast dels arrendaments per lo trienni pròxim vinent de mil siscents vuytanta-y-nou.
1368r

a. a continuació els originals d’una carta i dues actes amb
números 1, 2 i 3 i amb el números de foli 1358, 1359 i 1360,
transcrites a l’Apèndix 5, pàgs. 1918-1919.
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Dijous, a XXI. En aquest dia, constituhit personalment en lo concistori de sa senyoria, lo doctor en medicina Francesch Orriols, ha fet relació, mitjensant jurament, de com la malaltia de
a. a continuació l’original d’un dubte amb lletra A i amb els
números de foli 1362 - 1367, transcrit a l’Apèndix 5, pàg.
1919.
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Jaume Miquel, guarda ordinària de la Bolla de
la present ciutat, de què té fetas altres relacions,
ha perseverat y persevera lo die present, de manera que li impedeix lo exercici y servey de dit
offici.
En aquest mateix dia, constituhit així mateix
personalment en lo concistori de sa senyoria, lo
doctor en medicina Joseph Pomada, ha fet relació, mitjensant jurament, de com Jacintho Alabau, guarda ordinària del General, de què té fetas altres relacions, ha perseverat y persevera, de
manera que li impedeix lo exercici y servey de
dit son offici.
Divendres, a XXII. En aquest dia és baixat sa senyoria concistorialment, anant ab cotxes, ab los
verguers ab massas altes, acompanyats dels
magnífichs acessors y demés officials del General y present casa de la Deputació, en la casa del
General, y ha fet subhastar los arrendaments
dels drets del General, Bollas foranas, Bollas de
Barcelona y demés del General per lo trienni
que comensarà lo primer dia del mes de agost
pròxim vinent en avant.
Dissapte, a XXIII. En aquest dia se celebrà la festa del gloriós // 1369r // màrtir Sant Jordi, patró
del Principat, en la capella del clàustro de la present casa ab sóla música de ciegos, que hi havia
lo dia de aïr al tart, y los molt il·lustres senyors
deputats, acompanyats dels magnífichs acessors
y advocat fiscal y demés officials de la present
casa anaren concistorialment ab los verguers de
l’aposento dels dits acessors.
Dimars, a XXVI. En aquest dia, per ésser feriats
los demunts dits dos dies, se féu la funerària en
dita capella y se celebraren misses per las ànimas
dels deputats y officials deffuncts sens ningun
gènero de festa.
En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo concistori de sa senyoria, Jaume Arnandies, Joseph Ravella, Francesch Muns, procuradors dels mestres de cases per extracció feta a
onze de dezembre mil sis-cents vuytanta-yvuyt, de la qual fa fe Pere Trelles, ciutedà honrrat, notari // 1369v // y escrivà major de la casa y
concell de la present ciutat de Barcelona, com
és de véurer ab un transumpto clos per Gerònim Guiu, notari públich de Barcelona, lo qual
és assí cusit, signat de lletra D y los dits, com a
administradors de la causa pia instituhida y fundada per lo quòndam Bernabé Icart, en dit,
nom mitjensant jurament, han jurat en mà y poder de sa senyoria de com, havent fetas las degudas diligèncias en sercar los actes de la original creació de hont devalla una part de aquell
censal de preu y proprietat dos-centas noranta1062

tres lliuras setze sous y penció cent noranta
sinch sous y deu diners que tots anys a set de
maig rebien sobre dit General a for de trentados mília per mil, per los títols continuats en lo
capbreu de maig, foleo 237, en lo qual censal
foren extrets en la extracció de censals per sa senyoria feta a onze de setembre mil sis-cents vuitanta-y-set, no han pogut trobar aquells.
En aquest mateix die han fet relació Jacintho
Moretó, Francesch Païssa y Joseph Pelegrí, verguers del concistori de sa senyoria, de com havien notificat, per orde de sa senyoria als pahers
avall escrits a instància del procurador fiscal del
General, la certificatòria estampada de la deliberació per sa senyoria presa en jornada de divuit
del present y corrent mes de abril, és a saber, Jacintho Morató a Joseph Carreras, personal a
Pere Joan Nogués, personal a Janer y son fill,
personal a Pau Julià, personal a Antoni Joan
Llunell, personal a Pere Lluís, personal a Lluís
Mas, personal a Joseph Ribes, personal a T. Texidor, al aprenent a Joseph Soler, personal a
Pere Gevelí, a sa muller, a Gerònim Truel, personal a Pere Soler, al aprenent a Sebastià Erms,
personal Francisco Païssa, a Pere Nogués, personal a Anton Pujalt notari, //1370r // personal a
Joseph Rius, personal a Domingo Vives, personal a T. Ricarda, al fadrí de casa, a Batista Miquel, personal a Jaume Regorder, personal a Joseph Orta, personal a T. Baget, personal a
Joseph Uguet y Joseph Artús, personals a Felis
Torta, personal a Francisco Ferrer, personal a
Ramon Puig y Anton Pujalt, personal a Pacià
Pasquets, personal a Batista Clavell, personal y a
Joseph Creu personal; Joseph Pelegrí a T. Bernabé personal; a Joseph Vila personal; a Gerònim Orte personal; a Pere Rubert a sa muller; a
Joan Badia a sa muller; a Joseph Rocosa personal; a Joan Soler personal; a T. Alzina al fadrí; a
Joseph Sala personal; a Francisco Padrosa personal; a T. Graells personal; a Pere Prades personal; a Francisco Puig personal; a Gerònim
Merla al fadrí y a Francesch Pla personal.
Divendres, a XXVIIII. En aquest dia per orde de
sa senyoria és baixat notari // 1370v // en la casa
del General de la present ciutat lo magnífich racional de la present casa y ha fet continuar lo
subhast dels arrendaments dels drets del General, Bolla de Barcelona y Bollas foranas de tot lo
present Principat y altres per lo trienni pròxim
vinent.
En aquest mateix dia és baixat en la casa del General lo molt il·lustre senyor oÿdor ecclesiàstich,
junt ab lo magnífich racional del General, a effecte de continuar en inventari los fraus presos
en lo present mes de abril y s’i són trobats los
següents:

Primo, a divuit de dit mes de abril se aprengué
de casa Policàrpio Caralt de la vila de Mataró
dos pessas fos tancas de mitas cap y cua.
Ítem, dit dia se aprengué de casa de dit Caralt
un tros de cadís color vert de tir sinch canas.
Ítem, dit dia se aprengué en casa Margarida Padrís, víuda, en la present ciutat, set canas, tres
palms estams negra de sinch palms de ampla.
Ítem, a vint-y-set de dit se aprengué de casa Bonaventura Capdevila, gorrater, ciutedà de Barcelona, quinze canas, sis palms tela mitja olanda.
Ítem, dit dia se aprengué de casa Magdalena
Soler, en las voltas dels encants, dotze caputxas
de escot negra, ço és, deu de forradas y dos sens
forrar, no fetas, y sinch calsas amplesa // 1374r //
de groguets fetas y acabades de mariner.
Ítem, a nou de abril se ha pres ab un home que
passava per lo portal de Mar de la present ciutat,
y no se ha sabut de qui era, nou canas, sis palms,
estamenya forastera color borella.
En aquest mateix die ha rebut sa senyoria un paper de sa excel·lència y me ha ordenat a mi, escrivà major del General, continuàs y cusís aquell
en lo present dietari, lo qual és signat de lletra
A, y és del thenor següent:
«Para participar un negocio de el servicio de su
magestad conbiene que vuestra señoría nombre
luego al punto dos concistoriales para que vengan
haverse conmigo, disponiendo sea esta tarde efectivamente, como lo fío de el zelo y fineza de vuestra señoría, aquí en nuestro señor guarde los años
que dezeo. Palazio, a XXVIIII de abril MDCLXXXVIIII.
Duque de Villahermosa, conde de Luna y Sastago
Señores diputados y oydores de qüentas de este
Principado.»
Y, en execució del contengut en lo sobredit paper, se són conferits de orde de sa senyoria en lo
palàcio de sa excel·lència los molt il·lustres senyors deputats ecclesiàstich y real y, tornats en
lo concistori, han refferit que sa excel·lència los
havie dit havie dies que tenia una real carta, que
entregarà al concistori, contenint demanar sa
magestat, Déu lo guarde, que servís lo dit concistori ab lo tèrcio que acostumave en deffensa
del present Principat en los casos de guerra, y
a. a continuació l’original d’un paper amb lletra A i amb el
número de fo1i 1374, transcrit més avall en el mateix dietari.
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que ell havia dilatat entregar la dita carta per pareixer-li no és ser ocasió proporcionada, però
que ara, tenint notícia certa // 1374v // que lo dimars prop passat se havia publicat la guerra en
Perpinyà y de altre part que era ab resolució de
invadir lo present Principat y fer entrada en ell
ab exèrcit lo primer o segon dia de maig, no escusave posar la dita real carta en mà de sa senyoria, suplicant-li guanyàs los instants en fer lleva
de dit tèrcio del major número fos possible, pagat de pecúnias del General. A que havian respost los dits senyors deputats ecclesiàstich y real
participarian al molt il·lustre concistori lo que sa
excel·lència los deia y tornarian resposta, y encontinent sa senyoria me ha ordenat a mi, escrivà major del General, cusís y continuàs en lo
present dietari la dita real carta, la qual és assí
originalment cusida, signada de lletra B, y del
thenor següent:
«El rey.
Diputados. Estrechándose los términos y las noticias de movimientos universales de tropas que
amenaçan a todas partes este campaña y conviniento poner esse exército en estado que pueda en
qualquier acidente acudir a la defensa y concervación de esse Principado al cuyo fin queda, entendiendo mi cuydado por el afecto con que deseo
resguardar tan fieles y buenos vasallos, he querido
participaroslo y que se procura embiar a essa provincia las assistencias más promptas que se puedan juntar. Y porque la experiencia que tengo de
vuestro celo y fineza me asegura que he de deberos
en esta ocassión lo mismo que en otras que se han
offrecido de mi real servicio, espero que como tan
propriamente interesado esse Principado en su
misma defensa acudiréis a ella por vuestra parte,
levantando un tercio de infantería pagada, del
mayor número que sea posible, para que se emplee
en las operaciones que fueran menester para la
concervación de essa provincia, fiandoa //1375r //
de vuestras atenciones que en su formación havéis
de ganar las horas, por lo que instan el tiempo y la
necessidad presente en que corresponderéis a la
confianza que hago de vosotros, pudiendo tenerla
de lo que desseo favoreceros y haceros merced, como
lo entenderéis del duque de Villahermosa, mi lugarteniente y capitán general que os dará esta.
Datum en Buen Retiro, a X de marzo MDCLXXXVIIII.
Yo el rey.
Don Josephus de Haro et Lara, secretarius. Vidit
don Joannes Batista Pastor, regens. Vidit don Joa. a continuació els originals de dues cartes amb lletres B i C i
amb el número de fo1i 1374, transcrites en aquestes mateixes
pàgines del dietari.
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sephus Rull, regens. Vidit Comes et Torró. Vidit
Climente, regens.»

MAIG MDCLXXXVIIII.
Diumenge, al primer de maig de MDCLXXXVIIII.
En aquest dia me ha ordenat sa senyoria a mi,
escrivà major del General, cusís y continuàs en
lo present dietari un paper que han rebut de sa
excel·lència, lo qual és signat de lletra C, y del
thenor següent:
«Haviendo acabado de tener aviso con un proprio
de la // 1375v // parte de Puicerdá que el viernes
29 del passado havía entrado el governador de
Monlovís con infantería y quatro compañías de
micaletas en aquella villa y, conbocando a los
cónsules, havían publicado la guerra contra esta
corona y puesta en los cantones carteles deste publicación y que al veguer que havía salido della y
se iva retirando le havían herido y preso y llevado
en Monlovís a donde dieron orden a los cónsules
de Puigcerdá y síndicos de Serdanya que air,
treinta del passado, comparecieren, tomando la
obediencia dellos, cuyos actos de ostilidad comprueban llenamente el rompimiento. Participo a
vuestra señoría este noticia pues, aunque creo de
su gran zelo y amor al servicio de su magestad,
que, mediante su real carta y los avisos que verbalmente comuniqué a vuestra señoría de la publicación que se hizo el día 26 en Perpiñán, dispondría luego al punto la formación de su tercio
de infantería, pagado como a costumbre en estos
casos, deve dar nuevo y eficas inpulso y motivo
para que en esta disposición se ganan los instantes, como conviene al servicio de su magestad y a
la conservación de la provincia, sperándolo assí de
lo que en uno y otro interessa vuestra señoría y de
las grandes demonstraciones y experiencias que
siempre ha experimentado vuestra señoría de su
fineza y cordial afecto a que igualmente corresponderá a vuestra señoría la real gratitud de su
magestad en lo que fuera de su mayor conbeniencia y mi estimación en quanto pueda contribuhir
a ella. Guarde Dios a vuestra señoría los años que
dezeo. Barcelona, a 1 de mayo de MDCLXXXVIIII.
El duque de Villahermosa, conde de Luna y Sastago.
Señores diputados y oydores de qüentas de este
Principado.»
1378r

Dilluns, a II. En aquest dia, obtinguda primer
hora per medi del síndich del General, són anats
ab ambaixada per orde de sa senyoria los molt
il·lustres senyors deputats ecclesiàstich y real al
excel·lentíssim senyor llochtinent y capità general de sa magestat, Déu lo guarde, en lo present
Principat, participant ab ella a sa excel·lència
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com lo concistori havia deliberat servir a sa magestat per deffensa del present Principat ab un
tèrcio de quatra-cents hòmens pagats de pecúnias del General, suplicant a sa excel·lència sia
servit mediar de sa magestat per a què los officials de dit tèrcio, quant vinga lo cas licenciarse, gozen de la perrogativa de la reforma, com
los demés officials dels demés tèrcios y del sou
de reformats conforme lo puesto que hauran
ocupat, a que ha respost sa excel·lència, segons
relació en lo concistori de sa senyoria feta per
los dits senyors deputats ecclesiàstich y real, estimave molt la puntualitat ab que sa senyoria
acudia al real servey en la ocasió present ab la
deliberació de dit tèrcio y, en orde a la reforma
dels officials de aquell faria, la representació a sa
magestat per a què se servís honrrar-los ab la perrogativa y sous de reformats.
En aquest mateix dia és baixat a la casa del General y senyoria de la present ciutat lo magnífich
racional de orde de sa senyoria per lo mateix effecte que y anà lo dia 29 de abril prop passat, ço
és, per arrendar los drets del General.
En aquest mateix dia lo molt il·lustre senyor deputat ecclesiàstich ha fet al molt il·lustre concistori la proposició següent, dient en que concideració de haver deliberat lo // 1378v // dia
present sa senyoria fer lleva de un tèrcio de quatra-cents homes pagats de pecúnias del General
en servey de sa magestat, Déu lo guarde, deffensa del present Principat y drets de la Generalitat, per las rahons en la deliberació expressades, y de haver-ho participat al excel·lentíssim
senyor llochtinent general que se passàs a la nominació y elecció de mossèn de Camp y demés
officials de dit tèrcio per no retardar lo servey y
facilitar la lleva que tant importa en la ocasió
present ab la deguda puntualitat. A la qual proposició se són conformats tots los demés senyors concistorials, y antes de passar a la nominació de mestre de campo del tèrcio, lo molt
il·lustre senyor oÿdor militar ha representat a sa
senyoria lo desitx que tenia y rahons que li assistian per merèixer lo dit puesto, suplicant a sa senyoria fos servit honrrar-lo ab ell. A que ha respost lo molt il·lustre senyor deputat militar que,
quant hagués de ser elegit concistorial, que ell
estimaria fos lo elegit, a que se és confirmat lo
molt il·lustre senyor oÿdor militar y, passant los
demés senyors concistorials a votar sobre la
matèria, lo molt il·lustre senyor deputat ecclesiàstich és estat de parer que·s mirassen los
exemplars de la present casa per la més assertada
resolució. Lo molt il·lustre senyor deputat real
ha dit que son sentir era no ésser del servey de
las dos magestats, divina y humana, que fos elegit concistorial a la ocasió present per al dit
puesto de mestre de camp, a que se és confor-

mat lo molt il·lustre senyor oÿdor ecclesiàstich y
lo molt il·lustre senyor oÿdor real és estat de parer de dit molt il·lustre senyor deputat ecclesiàstich.
Dimars, a III. En aquest dia lo molt il·lustre senyor deputat ecclesiàstich //1381r // ha proposat
en lo concistori de sa senyoria com havie rebut
un paper de sa excel·lència, lo qual paper, després de llegit, me ha ordenat sa senyoria cusís y
continuàs aquell en lo present dietari, com en
effecte és signat de lletra D, y del thenor següent:
«Siendoa tan repetidas las noticias de que en exército del enemigo se va engrosando a toda prisa
para entrar en esta provincia, deviéndose creer
que lo execute con brevedad, me hallo precisado a
dezir a vuestra señoría lo mucho que combiene
efectuar la formación de su tercio y adelantar la
lleva del de forma que se concluya con la puntualidad que la urgencia requiere, como me lo asseguro del zelo de vuestra señoría al mayor servicio
de sa magestad. La divina guarde a vuestra señoría muchos años. En Barcelona, a tres de mayo
1689.
Duque de Villahermosa, conde de Luna y Sastago.
Señores diputados y oydores de qüentas del General deste Principado.»
Y, en concideració del contengut en lo sobredit
paper, és passat lo dit senyor deputat ecclesiàstich a dir que per no retardar un instant lo servey de sa magestat, Déu lo guarde, ja era hora y
no se podia dilatar més la nominació així de
mestre de camp com dels demés officials de dit
tèrcio per a facilitar la lleva de aquell que tant
importava, a la qual proposissió han convingut
y són estats del mateix sentir los demés senyors
concistorials.
E més avant, volent posar sa senyoria en execució la sobredita nominació, ha dit aleshores lo
molt il·lustre senyor oÿdor militar que, attès lo
die de aïr havie representat y suplicat a sa senyoria fos servit honrrar-lo, anomenant-lo per coronel de dit tèrcio per aparèixer-li ésser molt de
// 1381v // son punt senyalar-se en esta ocasió en
lo servey de sa magestat y del present concistori,
com també del Principat per las cosas notòries a
tothom havien succehit en aquest trienni a dit
concistori, y en especial a dit oÿdor militar, las
quals llargament representà lo dit die de aïr a sa
senyoria, las quals per ara no las nota en lo prea. l’original d’aquest paper es troba insertat entre els folis
1412 i 1413 del dietari.

1065

sent paper per no differir lo sobre expressat que
mira més al real servey de sa magestat, ha dit a sa
senyoria que incistia ara en la mateixa pretenció
de coronel de dit tèrcio y per quant esta matèria, segons regonegué ab alguns dels molt il·lustres senyors concistorials que la tenien per gràcie, passà lo dit oÿdor militar a suplicar-los
fossen servits mirar-la ab los dietaris de la present casa y que manassen ha sos acessors y advocat fiscal passassen així mateix a mirar-ho encontinent. Y per quant lo vèurer lo sobredit
poria retardar algun temps lo servey de sa magestat en la lleva de dit tèrcio, que fos sa senyoria servit passar des de luego a anomenar sarjento major, capitans y demés officials, com també
arbolar la bandera, però que tot lo ponderat
acerca sa pretenció de coronel era estat lo die de
aïr, com també ara de present ab condició de si
lo molt il·lustre senyor deputat militar no gustave de axir a campaña ab lo dit puesto de coronel, puix en eix cas no podie deixar de regonèixer que, essent deputat militar y gustant de dit
puesto de coronel que tenie per cert seria de observansa de la present casa que sa senyoria fos
preferit a més del molt que gustarie dit oÿdor
militar de que dit senyor deputat militar logràs
tant lluït empleo per al desempeño de est concistori y bon logro de dit tèrcio, al que fou servit
respòndrer luego lo dit molt il·lustre senyor deputat militar que, en concideració de la obligació de son puesto y de sa persona, passave així
mateix a suplicar al molt il·lustre concistori fos
servit onrrar-lo ab dit puesto de coronel. A que
encontinent // 1385r // respongué dit oÿdor militar que se alegrave molt de la pretenció de sa
senyoria y que ab molt gust passave luego a donar-li son vot y a vista del refferit, així lo die de
aïr com de present, passa a dir lo molt il·lustre
senyor deputat ecclesiàstich que per no mal·lograr lo desitx que los dits senyors deputat y oÿdor militar tenen de servir a sa magestat y per
no desconsolar-los en lo que té respecte a mirar
los exemplars sobre la subjecte matèria fou y és
de sentir que·s mire y, en aquest cas, per no retardar lo servey de sa magestat és de sentir que,
antes de disgregar-se lo concistori, se passe a la
nominació de sargento major y demés officials
per a dit tèrcio. Lo molt il·lustre senyor deputat
militar ha dit que, desitjant no·s retarde lo real
servey de sa magestat, en vista del sobredit paper de sa excel·lència, és de sentir de què no vaje
concistorial per coronel del tèrcio y que se anomene mestre de camp primer, després sargento
major y demés officials.
Lo molt il·lustre senyor deputat real és estat de
parer que, anant concistorial a campaña per coronel, se’n pot seguir lo no fer-se lo real servey
de sa magestat, perquè sempre ha pretès la casa
tocar-li totas las avantguàrdies lo costat de sa
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excel·lència, lo primer lloch en los concells y totas quantas preheminències militars se offereixen en totas funccions, a que no volent convenir los mestres de camp dels demés tèrcios del
exèrcit, quant la qüestió és decidida, ja és passada la ocasió de fer lo servey de sa magestat.
Y més que, havent dit deputat real representat y
insinuat al molt il·lustre concistori que lo número del tèrcio ab que havie resolt servir a sa magestat fos de quatra-cents hòmens effectius, sens
compèndrer-i las plaças de militars aventatjats y
reformats, li aparagué que los //1385v // havers y
conveniència de la Generalitat no abastaven a
que lo número fos de dits quatra-cents hòmens
effectius sinó compresos dits militars aventatjats
y reformats y important una mòdica quantitat
respecte del lluïment, tractament y gasto que ha
de tenir lo coronel concistorial, perquè, ab
aquell, se podia formar una companyia més és de
sentir no vage concistorial coronel y que des de
luego se passa, per a què no·s prejudique a la necessitat urgent, a la nominació de mestre de
camp y demés officials. Lo molt il·lustre senyor
oÿdor ecclesiàstich és del mateix sentir.
Lo molt il·lustre senyor oÿdor real és de sentir
que, attesos los pochs medis ab que se troba de
present la Generalitat y lo gasto que ocasionaria
si anave per coronel de dit tèrcio concistorial, és
de vot y parer que se evite dit gasto y que en
manera alguna vage per coronel concistorial,
antes bé que encontinent se passe a la nominació de mestre de camp y demés officials per la
formació de dit tèrcio per convenir així al servey
de sa magestat y que encara que lo die de aïr fou
de parer que·s mirassen los exemplars sobre la
subjecta matèria de coronel concistorial però
que ara era de altre sentir.
E lo senyor oÿdor militar, immediadament a las
concideracions de sobre ponderades del molt
gasto diuhen que aporta la exida de coronel
concistorial, ha representat a sa senyoria que lo
trienni se acabave, no restant encara tres mesos
cumplerts y que axí lo dit puesto de coronel venia a ser com entrada per exida, emperò que
restaven tres mesos cumplerts y principals de
campanya, que eran los de maig corrent, juny y
juliol, en lo qual temps era molt factible lograrse alguna funcció en campaña y que, regoneixent que lo General // 1388r // de Catalunya no
tenia de present los medis que tenia en las altres
ocasions de anys atràs que isqueren diffarents
concistorials a campanya com a coronels, tractant-los la present casa ab molt lluïment y
acompanyament, que no pretenia en manera alguna que fos ab lo mateix lluïment dels passats
sinó que sa senyoria fos servit, ab sa prudència,
moderar aquell de la manera li aparagués segons
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los medis que al present se trobave la Generalitat y occurrèntia del temps present, y en quant
al punt de las precedèncias del coronel concistorial en campanya que tenia entès que, en la present casa, ja hi havia forma y regla certa en lasa
precedèncias que li competian al coronel concistorial, com se troba en un llibre exprés per
això en la exida féu fra don Federich Meca de
l’orde de Sant Joan, oÿdor ecclesiàstich en lo
trienni 1596, en la invasió féu en lo present
Principat Alfonso Corso, com també en altres
llibres després ensà està notat y expressat lo
punt de las precedèncias de coronel concistorial
en campaña y en cas que a sa senyoria eixas concideracions del gasto, encara que moderat, retardàs son ànimo perquè isqués concistorial,
suplicave a sa senyoria fos servit honrrar-lo,
anomenant-lo mestre de camp sens dit títol de
coronel, com dalt se ha dit, lo que diu així mateix si lo senyor deputat militar no gustave exir
ab dit empleo de mestre de camp, en lo qual cas
també li cedeix son vot.
Lo molt il·lustre senyor deputat ecclesiàstich, vist
lo sentir y proposició del senyor oÿdor militar, és
de sentir que, sens disgregar-se lo concistori passe
effectivament en la nominació de sarjento major y
demés officials per a què promptament se apliquen a que //1388v // a la formació del tèrcio deliberat y, en lo que té respecte a que concistorial
sie anomenat mestre de camp sens lo títol de coronel, és de sentir que no és matèria per a deliberar-la de repente sinó que antes se miren los
exemplars perquè té per inseparable la qualitat y
representació de concistorial encara que hisque
baix nom de mestre de camp tant solament. Lo
molt il·lustre senyor deputat militar ha dit que,
attenent y considerant que seria de poca auctoritat del molt il·lustre concistori que exís un concistorial ab lo nom sol de mestre de camp y dat
cas que hisque, lo que no sent bé perquè se li
deurien los mateixos respectes que si fos coronel
y no haver-hi esperansas de que se li donen per
los demés officials de l’exèrcit, com té ponderat
lo senyor deputat real, per no posar eixa contingència, torna a dir que no vage concistorial
sinó que passe lo molt il·lustre concistori a fer
nominació de fer officials, comensant primer per
mestre de camp y seguidament dels demés.
Lo molt il·lustre senyor deputat real és de sentir
que a ningun official sie anomenat concistorial,
per los inconvenients té expressats y per la representació que té un concistorial y per lo lustre
y auctoritat ab que se ha de tractar, lo que no
pot ésser sens excessiu gasto, y així que des de
luego sens disgregar-se se passe a anomenar
mestre de camp y demés officials.
a. a continuació ratllat, competèncias.

menta por instantes con intento dea adelantar las
operaciones, siendo su principal designio invadir
las plassas de más conceqüencia desta provincia,
me ponen en el cuidado y desvelo que se deja considerar, no permitiéndome alivio la falta de guarnición en que las miro, y siendo único el que por
ahora se les puede aplicar, en el interin que llegan
las tropas que su magestad ha mandado proveher
para este exército que estan ya puestas en marcha,
el tercio con que vuestra señoría le sirve, es de mi
obligación el insinuarle, como hago, la importancia de su breve formación y los daños que pueden
resultar de lo que se dilatare, por lo que de nuevo
repito a vuestra señoría esta instancia para que,
attendiendo a ella con su acostumbrado zelo y fineza, resuelva vuestra señoría el nombramiento
de officiales a fin de que con la brevedad que el
caso pide se levante la más gente que fuere posible
para ayuda de presidiar las plazas que tanto lo
necessitan, cuya execución me asegura la fidelidad y amor que vuestra señoría conserba al rey,
nuestro señor, y aplicación a su real servicio. Dios
guarde a vuestra señoría muchos y felices años.
Barcelona, 4 de mayo 1689.

Lo molt il·lustre senyor oÿdor ecclesiàstich ha
dit que, encara que té altres rahons que ponderar antes de las que ha ditas lo molt il·lustre senyor deputat real, però per lo dilatar los vots y
fer temps en escríurer se seguirie lo retardar lo
servey de sa magestat, se adhereix al vot del senyor deputat real.
Lo molt il·lustre senyor oÿdor real ha dit que,
exint concistorial, // 1389r // tant en nom de coronell com en nom de mestre de camp, fa la mateixa representació de concistorial, y que per
consegüent ha de suportar lo General innumerables gastos y així és de sentir que no vaje concistorial sinó que·s passe avant a la nominació
axí de mestre de camp com dels demés officials
per la lleva del tèrcio deliberat.
E més avant ha representat lo molt il·lustre senyor oÿdor militar sia servit lo molt il·lustre
concistori anomenar-lo ara mestre de camp en
concideració dels reparos proposats de la representació que se ha ponderat, sempre té un concistorial encara que sols mestre de camp, exint
en campanya en lo temps se troba concistorial,
puix, acabat son trienni ab la nominació feta de
present, quedaria ja mestre de camp de dit tèrcio, en lo qual temps se formaria aquell y després, acabat son trienni, poria exir a campanya
com a mestre de camp, essent en eix cas tots los
refferits inconvenients, offerint axí mateix al
molt il·lustre senyor deputat militar que, si gusta de pèndrer lo tèrcio en eixa forma, li cedeix
ab molt gust com dalt té refferit, reservant-se
així mateix en peu las pretencions alt ponderades.

El duque de Villahermosa, conde de Luna y Sástago.
Señores diputados y oydores de qüentas del General deste Principadob.
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Lo molt il·lustre senyor deputat ecclesiàstich
encontinent ha fet proposició al molt il·lustre
concistori que·s passàs luego al punt a la nominació de mestre de camp, sargento major y demés officials y que lo molt il·lustre seyor oÿdor
militar sia proposat entre altres subjectes en
concideració de las rahons que últimament sa
senyoria ha ponderades per a donar-li eix consuelo y així mateix al senyor deputat militar.
1389v

Dijous a V. En aquest dia, attenent sa senyoria a
un paper que ha rebut de sa excel·lència per
medi del molt il·lustre senyor deputat ecclesiàstich ab que insta la formació del tèrcio del General per las repetidas notícias que té de que lo
exèrcit enemich va engrosant-se y la necessitat
que y ha de remplasar las guarnicions de las
plassas de la frontera, com ab dit paper apar, lo
qual és assí cusit, signat de lletra A y del thenor
següent:
«La continuación de los avisos que me llegan de
la frontera de que el exército del enemigo se au1067

Lo dit molt il·lustre senyor deputat ecclesiàstich
ha proposat de que lo molt il·lustre concistori
votàs sobre lo contengut en dit paper, y que son
sentir és que·s fasse nominació dels officials que
faltan en lo tèrcio, y en lo punt de la paritat que
se ha offert en la nominació de mestre de camp,
és de sentir que, si se pot trobar algun temperament per a acordar las differencias y enpeños
que han concorregut sobre dita paritat y quant
lo molt il·lustre concistori, no vulla temperament, és de sentir que·s passe effectivament a la
nominació de mestre de camp y, perquè se pot
consumir algun temps en acordar-ho, és de sentir que, des de luego antes de disgregar-se lo
concistori, se passe a la nominació de sarjento
major per a què no·s retarde un instant la lleva
per la formació del tèrcio.
Lo molt il·lustre senyor deputat militar és estat
de sentir que per a què tinga la lleva son degut
effecte que se suspenga la nominació per ara de
mestre de camp y se anomene sargento major,
com se féu en lo trienni proppassat, offerint-se
altre semblant lleve y a vista que dos vegades ha
a. a continuació ratllat, alentar.
b. a continuació l’original d’una carta amb lletra A i amb el
número de fo1i 1390, transcrita en aquestes mateixes pàgines
del dietari.
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votat a favor de un dels dos subjectes que tenen
los vots en paritat en la nominació de mestre de
camp, conciderant-los a tots dos benemèrits, y
perquè no·s dilate la lleva per falta de nominació
de mestre de camp, que·s posen en sort los dos
que vingueren en paritat lo dia tres del corrent.
Lo molt il·lustre senyor deputat real és estat de
parer que no cerca temperament algú encara
que n’i hage et signanter, lo que ha dit lo senyor
deputat militar, perquè no és crèdit de la provincia ni lustre de la casa restar lo tèrcio sens
mestre de camp a la perdició, anyadint que, a
vista que lo tèrcio no tenia tot lo lustre que devia tenir, se li hage de senyalar mestre de camp
per a governar-lo y que los presents vots se participen a sa excel·lència y a sa magestat.

cional acerca de aquell censal de pensió noranta
sous y onze diners, pagadora a set de juliol, que
sortejà dona Maria de Corbera y Blanes en la
extracció de censals feta per sa senyoria a onze
de setembre mil sis-cents vuytanta-y-set, la qual
és assí cusida, signada de lletra Fa.
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Lo molt il·lustre senyor oÿdor ecclesiàstich és
del mateix sentir //1391v // que lo del senyor deputat real en tot.
Lo senyor oÿdor militar és estat de sentir que·s
busque lo temperament.
Lo senyor oÿdor real és estat de parer que, attès
que ha dies que sa excel·lència solicita la lleva
del tèrcio que lo General té deliberat y ésser la
necessitat tant urgent a que quant antes se fassa
la lleva per nous avisos que sa excel·lència ha
participat vuy de engrosar-se lo enemich, que
encontinent, sens disgregar-se lo present concistori, veja si hi ha medis per a convenir-se en la
nominació de mestre de camp y si no se pot
convenir que·s fasse proposició de subjectes benemèrits y se fassa la nominació, sens disgregarse lo present concistori, de méstre de camp y
sargento major.
En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo concistori de sa senyoria, lo reverent doctor Joan Vallès, com a procurador y síndich del
molt il·lustre Capítol de la Seu de la present ciutat, com apar de sa procura ab altre relació feta
per dit Vallès en jornada de deu de abril 1687,
lo qual en dit nom ha jurat en mà y poder de sa
senyoria, de com havent fetas las degudas diligèncias en sercar los actes de la original creació
de hont devalla aquella part de censal de pensió
quaranta lliuras que quiscun any rebian los protectors de la lluminària del Cos Preciós de Jesucrist de dita Seu de Barcelona en jornada de
tretze de noembre, en lo qual sortejà en la extracció de censals feta per sa senyoria a trentahu de juliol mil sis-cents vuytanta-sis, no ha pogut trobar dits actes.
En aquest mateix dia me ha ordenat sa senyoria
a mi, scrivà major del General, cusís en lo present dietari una relació feta per lo magnífich ra1068

Divendres, a VI. En aquest die és baixat per orde
de sa senyoria en la casa del General de la present ciutat lo magnífich racional del General y
present casa de la Deputació a effecte de fer
continuar lo subhast dels arrendaments dels
drets del General y Bolla, tant de la present ciutat com foranas.
Dissapte, a VII. En aquest dia me ha ordenat sa
senyoria a mi, scrivà major del General, cusís y
continuàs en lo present dietari una fe feta per lo
doctor en medicina Jaume Solà, contenint que
la malaltia de Pau Lledó, menor, deffenedor del
General, ha durat des de sinch de mars prop
passat del corrent any fins als tretze de abril
prop passat, com en dita fe apar, la qual és assí
cusida, signada de lletra G.
En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo concistori de sa senyoria, lo doctor en medicina Jaume Pujades, mitjensant jurament, ha
fet relació de com Pau Mitjà, albaraner del General, està detingut en lo llit de malaltia, tenint
febra contínua, de manera que li impedeix lo
exercici y servitut de dit son offici.
Dilluns, a VIIII. En aquest die lo molt il·lustre
senyor deputat ecclesiàstich ha demanat en concistori que fossen llegits los vots que sas senyorias feren lo die // 1398v // tres y lo die sinch del
corrent mes sobra la formació del tèrcio, nominació de mestre de camp, sargento major y demés officials per vèurer si estaran consebuts segons la mente de dits senyors concistorials y,
després de haver-los llegit, ha demanat que fossen continuats en dietari y axí mateix lo que sa
senyoria havie representat en dits dies antes de
votar, que és lo següent: «Molt il·lustre senyor.
Ja que vostra senyoria està ab resolució d’anomenar mestre de camp per lo tèrcio que se ha de
levantar per servir a sa magestat, que Déu guarde, en resguart del present Principat, poso a la
consideració de vostra senyoria que sie servit
passar los ulls per los molts subjectes catalans
benemèrits en serveys assenyalats, experiència,
valor y calitat, los quals, a més d’ésser dignes per
lo empleo de mestre de camp, tindrà vostra senyoria en ells assegurades las operacions militars
a. a continuació els originals d’una relació amb lletra F i
amb el números de foli 1392-1394 i una fe amb lletra G i amb
número de foli 1397, transcrites a l’Apèndix 5, pàgs. 19391940.
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en crèdit de aquest Principat, y per assò proposo per mestre de camp a don Pedro Planella y a
don Francisco Vila, lo primer per haver-m’o encarregat, lo segon per pretèndrer lo mateix
puesto en cas de paritat y que se hagués de elegir un tercer». Y més avant proposa al senyor
marquès de Arrupit, don Miquel de Pinós, don
Anton de Oms, ab prottesta que estos tres últims no li han encarregat cosa alguna , ni per si,
ni per interposada persona, assegurant a vostra
senyoria que solament los proposa prenent motiu de las moltas prendas y calitat que concorren
en dits cavallers y per a què sia notori que vostra
senyoria té present los subjectes dignes per lo
puesto de mestre de camp encara que no pretengan. Y represento a vostra senyoria sia servit
passar a la nominació de mestre de camp, attenent als mèrits y experiència dels sobredits, per
a què sia notori que lo nombrament que vostra
senyoria farà sie per elecció y no per negociació.

Lo molt il·lustre senyor oÿdor ecclesiàstich ha
dit que·s // 1399v // convenia ab lo votat per lo
senyor deputat real y que, entre los subjectes
proposats, proposa també al excel·lentíssim senyor duch de Cardona y que en ninguna manera se cerque temperament algú y en particular
los que ha proposats lo senyor deputat ecclesiàstich per judicar-los prejudicials tant al comú
com al particular. En lo comú per deixar-ho a sa
excel·lència per no posar nou exemplars y jugo
als que vindran per a què sempre tindria la elecció sa excel·lència en virtut del exemplar. En lo
particular per a què en ningun temps sian violentadas las veus ni vots de ningun concistorial,
ans bé se deixen votar líberament a cada qual.

E més avant ha representat a sa senyoria que,
en los temperaments o medis que havia discorregut per a acordar las diffarèncias y empeños
que se havian suscitat sobre la paritat en la nominació de mestre de camp lo dia tres del corrent, són que se anomene en mestre de camp
un tercer o bé que lo molt il·lustre concistori
acúdia a sa excel·lència per a què insinue qual
dels dos que estan en paritat és de son major
gust y, cas que sa excel·lència tinga algun reparo en dita insinuació, representa a sa senyoria
vinga bé a posar-los en sort y que lo refferit tinga execució antes de disgregar-se per a què no·s
retarde un instant lo servey de sa magestat y
que sia donada llicència al escrivà major per a
què done còpia auctèntica a cada hu dels senyors concistorials de tot lo que se ha votat y
dit sobre esta matèria.

Lo molt il·lustre senyor oÿdor real diu que, sobre la matèria proposada y acerca la elecció de
mestre de camp y sarjento major del tèrcio de la
present casa, que per ara no pren resolució perquè, entrant en concistori un sacerdot, li ha
(dit) no votàs per un subjecte ni altre per las
causas y rahons que lo dit sacerdot li ha comunicat, las quals explicarà, sempre que lo molt
il·lustre concistori guste de saber-la, y que en
manera alguna retarda lo servey de sa magestat,
antes bé sempre ha anelat a que se anomenàs
mestre de camp y sargento major per no retardar lo servey, y que, attès se troban de present
los demés senyors concistorials en concistori,
poden pèndrer resolució encara que ell falte en
ell.

Lo molt il·lustre senyor deputat militar ha dit
no se li ocorria cosa per ara que dir en lo sobre
referit, deixant-ho a la millor censura dels demés senyors concistorials.
Lo molt il·lustre senyor deputat real ha dit que,
ab los mateixos motius de valor, experiència,
serveys y prendas que han proposat diffarents
personas, tots benemèrits, proposa al molt
il·lustre concistori per mestre de camp al excel·lentíssim senyor duch de Cessa, al excel·lentíssim senyor marquès de Aytona, al egregi
compte de Peralada, al egregi compte de Centelles, al egregi compte de Robres, don Joseph de
Pinós, don Joseph de Agulló, don Joseph de
Marimon, don Joan de Marimon y don Joan de
Belleró y que des de luego, sens disgregar-se ni
cercar temperament algú, se passe ha anomenar
mestre de camp y sargento major.
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Lo molt il·lustre senyor oÿdor militar ha dit
que, estant la matèria en lo estat que està, desitja fer duenyo a sa excel·lència de son vot y per
dit effecte demana llicència per anar-hi.

En aquest mateix dia lo molt il·lustre senyor deputat ecclesiàstich ha entregat a mi, scrivà major
del General, un paper de sa excel·lència per al
molt il·lustre concistori, lo qual és estat llegit en
dit molt il·lustre concistori y me haa // 1402r //
ordenat sa senyoria cusís y continuàs aquell en
lo present dietari, lo qual és signat de número 1
y del tenor següent:
«Siendo notorio a vuestra señoría que el día 29 de
el pasado entregué a esse concistorio la real carta
de su magestad en que le pide el tercio para que
con él concurra, como es costumbre, a la defensa
de este Principado, amenazado y inbadido en la
guerra que publicó la Francia contra esta corona,
cirviéndome al tiempo en que lo pidía la necessidad, y que, por la dilación que en esto se ha interpuesto, he repetido a vuestra señoría la misma
instancia, obligado de los avisos que se me contia. a continuació l’original d’una carta amb el número de foli
1401, transcrita en aquestes mateixes pàgines del dietari.
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[ 1689 ]

nuen cada día de que el enemigo se va engrossando con riesgo de que por no aplicarse los medios posibles logre alguna operación perjudicial al bien
público, y que, no obstante estas diligencias se está
en su irresolución sin dar cumplimiento a su formación, passo por última ha interpelar a vuestra
señoría de quanto perjuizio es al real servicio este
dilación, prometiéndome del justo zelo que asiste
a vuestra señoria en su mayor exaltación que procurará ganar los instantes en su más breve cumplimiento y efecto el que vuestra señoría tiene resuelto, pues experimentando lo contrario, me será
preciso dar quenta a su magestad de quien tiene
la culpa en los estorbos que interpone a su execución. Guarde Dios a vuestra señoría los años que
dezeo. Palacio, a 8 de mayo 1689.
Duque de Villahermosa, conde de Luna y Sastago.
Señores diputados y oydores del General deste
Principado.»
E immediadament ha representat a sa senyoria
que se servesca pèndrer la última resolució acerca lo contengut en dit paper per las rahons y
motius que sa excel·lència se serveix expressar
en ell, que tots miran al servey de sa magestat y
cumpliment de la obligació de sa senyoria y,
attès que sa senyoria no //1402v // no vol temperament per llevar la paritat, és de sentir que·s
passe antes de disgregar-se a la nominació de
mestre de camp, suplicant als demés senyors
condeputats y oÿdors que se servescan resòldrer
esta matèria ab la templansa que correspon a las
obligacions de cada qual y a la gravedad del
concistori.
Los senyors deputats militar y real se conforman
ab lo parer del senyor deputat ecclesiàstich. Los
senyors oÿdors ecclesiàstich y militar també se
conforman. Lo senyor oÿdor real persevera en
lo que té dit y se és despedit del molt il·lustre
concistori. Y encontinent, essent absent del
concistori lo senyor oÿdor real, passant a la nominació, lo molt il·lustre senyor deputat ecclesiàstich, de mestre de camp del tèrcio del General y present casa de la Deputació, de que
present se està fent lleva, ha anomenat a don
Pedro Planella. Lo senyor deputat militar a don
Joan de Marimon. Lo senyor deputat real al dit
don Joan de Marimon. Lo senyor oÿdor ecclesiàstich al mateix don Joan de Marimon. Lo senyor oÿdor militar a dit don Pedro Planella.
Dimars, a X. En aquest die, attenent lo molt
il·lustre senyor oÿdor real al paper de sa excel·lència, que fou llegit en concistori lo die de
aïr, ab lo qual premedità sa excel·lència lo deservey gran que resulta al real servey en que lo
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molt il·lustre concistori no prenga resolució en
la nominació de mestre de camp y sargento major del tèrcio de la present casa y que, a no pèndrer lo dit concistori resolució sobre dita matèria, o participarà a sa // 1404r // real magestat,
insinuant los subjectes que detenen esta matèria. Y així mateix, conciderant que des de el dia
tres del corrent fins lo dia present dits puestos
estan en paritat y que en manera alguna en lo
discurs d’estos dias no se ha pogut trobar expedient en lo ajust d’esta matèria, y així mateix, attenent que tots los punts que retarda la resolució en la provisió de dits puestos és en gran
deservey de sa magestat y poch lustre del Principat y finalment, attenent que lo dia de aïr, no
trobant-se ell en concistori, se votà lo dit puesto
de mestre de camp, de que hi hagué dos veus,
segons lo que té presentit, de una part y tres de
altre, per lo que se adhereix y dóna son vot al
subjecte que té tres veus, qualsevol que sie per
no retardar lo dit servey, y per concegüent a
don Joan de Marimon.
Dimecres, a XI. En aquest die per orde de sa senyoria és baixat en la casa del General de la present ciutat lo magnífich racional de la present
casa a effecte de fer continuar los subhast dels
arrendaments dels drets de la Generalitat, tant
de la present ciutat com las Bollas foranas.
Dijous, a XII. En aquest die és estada donada
llicència a Ramon Follós per a renunciar lo
puesto de sargento de la companyia de don Jaume Vicens Alemany y Descallar, y fou provehit
en lo dit puesto de dita companyia Feliciano
Roca.
Divendres, a XIII. En aquest die és baixat sa senyoria concistorialment, anant // 1404v // ab
cotxes a la casa del General de la present ciutat,
a effecte de fer continuar lo subhast dels arrendaments dels drets del General, Bolla de Barcelona, Bollas foranas y demés de la Generalitat.
Dissapte, a XIIII. En aquest die me ha ordenat sa
senyoria a mi, escrivà major del General, cusís y
continuàs en lo present dietari una carta que ha
rebut de sa magestat, Déu lo guarde, per medi
de sa excel·lència, la qual és signada de lletra A y
del thenor següent:
«El rey.
Diputados. Aviéndose intimado en París al señor
don Joseph Theodoro Sancey, que por muerte del
conde del Val quedó con los papeles de aquel negoziado, se retirase luego de aquella Corte por la declaración que en quinze de el mes passado se hizo
de la guerra contra España, he resuelto se declare
también en esta Corte contra Francia; y manda-

do, avisar de ello a el duque de Villahermosa, mi
lugarteniente y capitán general de esse Principado para que en todos los puertos y partes de él se
haga lo mismo y disponga todo lo necessario a su
seguridad y defensa y se guarden de franceses
como de enemigos, haciéndoles como tales todas las
hostilidades y daños que se pudiere en qualquier
maneraa y en qualquier forma, y se tenga en los
puertos el cuidado que conviene para prevenir y
escusar las que franceses quisieren intentar por
ellos. De que he querido dar noticia a essa Deputación para que por su parte ejecute, como se lo
encargo, lo que le tocare en orden a este fin con el
celo que acostumbra en lo que és de mi servicio y
en particular en qué procuréis ganar las horas en
la leva de vuestro tercio para servirme en esta
guerra, quedando yo con el cuydado de embiar a
essa provincia todas las assistencias que cupiere,
en la posibilidad y en el tiempo para assegurar su
conservación por lo que amo tan fieles vasallos.
Datum en Buenb // 1408r // Retiro, a V de mayo
MDCLXXXVIIII.
Yo el rey.
Don Joseph de Haro et Lara, secretarius. Vidit
Calatayud, regens. Vidit don Josephus Rull, regens. Vidit marchio de Canales. Vidit Comes et
Torro.»
Dilluns, a XVI. En aquest die Mariano Roig, corredor públich y jurat ministre del General, ha
fet relació en lo concistori de sa senyoria com,
havent encantat per espay de més de tres dies per
la present casa de la Deputació qui per menos
volgués fer tres-cents vestits, sombreros, sabatas, corbatas, camisa, camisola, gambetó y mitjas
correixs de sabatas y balons, y més si se ha de
menester, que han de servir per los soldats del
tèrcio que de present fa lleva lo General, pagats
del socorro de dits soldats, conforme de totas las
sobreditas cosas que per dit effecte aportava lo
dit Roig, corredor, y ab los pactes contenguts en
la tabba que per dit effecte aportava, la qual és
assí cusida, signada de lletra B, no ha trobat qui
per menos volgués fer los dits tres-cents vestits y
demés si se·n han // 1408v // de menester que
Joan Baptista, Miquel Mestre, sastre de la present ciutat, lo qual ha promès fer los dits vestits y
demés cosas per onze lliuras cada hu, havent-li
offert deu dobles de axaus per dit preu fet. E sa
senyoria, attenent a la dita relació, ha acceptada
la dita offerta en lo modo y forma sobredita y lo
dit mestre Joan Baptista Miquel ha acceptat
a. a continuació repetit, y en qualquier manera.
b. a continuació l’original d’una carta reial amb lletra A i
amb el número de fo1i 1405, transcrita en aquestes mateixes
pàgines del dietari i una taba amb lletra B i amb els números
de foli 1406-1407 transcrita a l’Apèndix 5, pàg. 1941.
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també lo dit concert, prometent a sa senyoria
farà los dits tres-cents vestits y demés cosas y més
si se·n ha de menester en lo modo y forma en la
taba contenguts y especificats y conforme la
mostra que de las sobreditas cosas li és estada entregada y per ço attèndrer y cumplir me ha prestat sa persona y béns com a deutes fiscals y reals y
ab jurament llargament, y ha prestat sagrament
y homenatge en mà y poder de Jacintho Moretó, altre dels verguers del concistori de sa senyoria, essent presents per testimonis Francesch
Paÿssa y Joseph Pelegrí, verguers del concistori
de sa senyoria, y per major tuyció y seguretat ha
donat per fermansas Pacià Busquets y Joseph
Pasquet, mestre sastre de la present ciutat, los
quals, presents en concistori, han acceptat lo càrrech de fermansa ab totas obligacions, conforme lo estil de la present casa y escrivà major de
aquella, essent presents per testimonis los dits
Francesch Paÿssa y Joseph Pelegrí, verguers del
concistori de sa senyoria.
Dimars, a XVII. En aquest die Mariano Roig, corredor públich y jurat ministre del General, ha fet
relació en lo concistori de sa senyoria per espay
de dos dies y més per la present casa de la Deputació qui per menos preu volgués fer tres-cents
telahins y tres-centas bandoleras y més si se·n ha
de menester per als soldats del tèrcio que de present està fent lleva lo General, pagats del(s) socorros de dits soldats, conforme la mostra que per
dit effecte aportava lo dit corredor y ab los pactes
contenguts en la tabba que per dit Mariano Roig
li fonch ensenyada, la qual és assí cusidaa, signada
de lletra C, no ha trobat qui per menos volgués
fer los dits tres-cents telahins y altres tres-centas
bandoleras que Jacintho Vives, cinter, ciutedà de
Barcelona, lo qual ha promès fer los dits telahins
y bandoleras per disset sous y sis cada telahin (i)
bandolera ab nou lliuras sinch sous que són estades promesas de axaus. E sa senyoria, attenent a
dita relació, han acceptada la offerta en lo modo
y forma sobredita y lo dit mestre Jacintho Vives,
cinter, ha acceptat també lo dit concert, prometent sa senyoria farà los dits tres-cents telahins y
bandoleras en lo modo y forma en la tabba contengut y especificat y conforme la mostra li és estada ensenyada (i) entregada y per ço attèndrer y
cumplir ne obliga sa persona y béns com a deutes
fiscals y reals y ab jurament llargament, y ha prestat sagrament y homenatge en mà y poder de Joseph Pelegrí, altre dels verguers del concistori de
sa senyoria y per major tuÿció y seguretat ha donat per fermansas a Joan Capella, sombrerer, y
Andreu Vidal, furner, ciutedans de Barcelona,
a. a continuació els originals d’una taba amb lletra C i amb
els números de fo1i 1409-1410 i una carta amb lletra D i amb
el número de foli 1411, transcrites a l’Apèndix 5, pàg. 19411942.
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los quals, presents en concistori, han acceptat lo
càrrech de la fermansa ab totas obligacions, conforme és costum de la present casa y escrivà major de aquella, e essent presents per testimonis en
totas las sobreditas cosas Jacintho Moretó y
Francesch Paÿssa, verguers del concistori de sa
senyoria.
En aquest mateix die me ha ordenat sa senyoria
a mi, escrivà major del General, cusís en lo present dietari una carta del senyor abat de Ripoll
en resposta de altre que sa senyoria li havia escrit, la qual carta és signada de lletra D.
Dimecres, a XVIII. En aquest die, entre a las sis
horas de la matinada, // 1412v // constituhida
personalment devant la presència del molt
il·lustre senyor don Miquel de Masdovellas, deputat militar, Maria Miquel, com a procuradora
de Jaume Miquel, garbelledor, guarda ordinària
de la Bolla de la present ciutat, com consta de sa
procura, consta ab acte rebut en poder de Pau
Pi, notari públich de Barcelona, en jornada de
onze de abril mil sis-cents setanta-hu, la qual és
assí cusida, signada de lletra E, en dit nom ha
renunciat lo dit offici en mà y poder de sa senyoria dit molt il·lustre senyor deputat militar y
a favor del reverent Gerònim Casanovas, prevere, beneficiat de la iglésia parrochial de Santa
Maria del Mar de la present ciutat per ésser altre
dels officis antichs del General y que poden alienar-se. E lo dit senyor deputat militar ha respost
que admetia la dita renunciació si y en quant per
capítols y actes de Cort li és lícit y permès, cas
que lo dit offici fos dels vendibles, de totas las
quals cosas dita Maria Miquel me ha requirit a
mi Joseph de Sauleda, subrrogat en lo offici de
escrivà major del General de Catalunya, acte,
essent presents per testimonis lo reverent Francisco Lloret, prevere, y Ramon Rovira, tots de
la família de dit senyor deputat militar.
Poch aprés, constituhida personalment la dita
Maria Miquel devant la presència dels molt
il·lustres senyors deputats real y ecclesiàstich, lo
un després del altre, primer de dit senyor deputat real y després del senyor de dit senyor oÿdor
ecclesiàstich, ha feta, en dits noms, altre semblant renunciació de dit offici de guarda ordinària de la Bolla en mà y poder de dits senyors deputat real y oÿdor ecclesiàstich y a favor de dit
Casanoves, prevere, lo qual ha feta la mateixa
resposta que lo senyor deputat militar, de que
admeti en dita renunciació, cas que fos dels officis vendibles, y coma //1414r // per capítols y aca. a continuació els originals d’una carta amb lletra D i amb
el número de fo1i 1380 i una procura amb lletra E i amb el
número de foli 1413, transcrites en les mateixes pàgines del
dietari, fol 1381r, i a l’Apèndix 5, pàg. 1942.
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tes de Cort los és lícit y permès, essents presents
per testimonis Jaume Piquer, de la família de dit
senyor deputat real, y Joan Roviu, estudiant de
la família de dit senyor oÿdor ecclesiàstich.
Seguidament al cap de un rato, constituhida
personalment la dita Maria Miquel devant la
presència del molt il·lustre senyor don Anton de
Sayol, deputat ecclesiàstich, ha fet semblant renunciació en mà y poder de sa senyoria de dit
offici de guarda y a favor de dit Gerònim Casanovas, prevere. E lo dit senyor deputat ecclesiàstich ha respost admetie la dita renunciació si
y en quant per capítols y actes de Cort li és lícit y
permès, cas que lo dit offici sie dels officis antichs y que poden alienar-se, essent presents per
testimonis Barthomeu Saperita y Joan Puig, de
la família de dit senyor deputat ecclesiàstich.
Després de fet tot lo sobredit, que serien las sis
oras de la matinada, a instància de dita Maria
Miquel, me so conferit jo, Joseph de Sauleda,
subrrogat en lo offici de escrivà major del General, en la casa de la pròpria habitació de dit Jaume Miquel, y sie trobat que lo dit Jaume Miquela era viu y me ha preguntat si estave salvat
lo offici, de que me ha requirit la dita Maria Miquel llevàs acte, essent presents per testimonis
Joan Antich, jove, sirurgià, y Francesch Vidiella,
argenter, ciutedà de Barcelona.
Divendres, a XX. En aquest die lo doctor en medicina Jaume Pujades ha fet //1414v // relació en
lo concistori de sa senyoria de com la malaltia
del doctor Joan Soler, present, altre guarda ordinària del General de la present ciutat de Barcelona, ha durat fins lo die de desset del present
y corrent mes de maig inclusive.
En aquest mateix die és baixat sa senyoria concistorialment, anant ab cotxes, a la casa del General de la present ciutat a effecte de fer continuar lo subhast dels arrendaments dels drets del
General, Bolla de Barcelona y demés drets.
En aquest mateix die és estada presentada una
requesta, instant lo síndich del General, al doctor Joseph Moix, com a procurador de dona
Maria Corbera y Blanes, lo acte de la presentata
de la qual és cussida, signat de lletra A y del thenor següent:
«Noverint universi quod anno a Nativitate Domini millessimo sexcentesimo octuagesimo nono
die vero vigessima mensis maii ejusdem anni intitulata presente et ad haec vocato, requisito atque rogato me, Josepho Sauleda, scriva major Gea. a continuació repetit, y sie trobat que lo dit Jaume Miquel.

neralis Catalonie, et presentibus etiam Balthazare Prats et Josepho Sabater, scriptoribus, pro testibus ad hista vocatis specialiter et assumptis magnificus Josephus Costa, utriusque juris doctor,
procurator fiscalis Generalis Catalonie, constitutus personaliter coram et ante presentiam magnifici Josephi Moix, utriusque juris doctoris, procuratoris ad infraescrita et alia per agenda
legitime constituti et ordinati abs nobili dompna
Maria de Corbera et Blanes, prout de sua procuratione constat instrumento acto penes discretum
Joannem Romeu, notarium publicum regium
collegiatum Barcinone, duodecima die mensis
aprilis anno millessimo sexcentesimo octuagessimo tertio prout dictus notarius suis cum litteris
certificatoriis fidem fecit dicto nomine personaliter reperti in presenti civitate Barcinone qui dicto nomine eidem obtulit et presentavit et seu per
me, dictum scribam majorem, obtulere et presentare publice petiit et requisivit quandam in scriptisa // 1417r // papiri requisitionis sedulam thenoris sequentis Molt bé sab e ignorar no pot vostra
mercè senyor doctor Joseph Moix, com a procurador de dona Maria Corbera y Blanes, et cètera inseratur copia cujus eidem tradidit et liberavit quam acceptavit et penes se retinuit quam
quidem papiri requisitionis scedulam sic ut predicitur oblata et presentata illico dictis Josephus
Moix, verbo respondendo, dixit quod retinebat
sibi terminum juris ad respondendum. De quibus
ita per actis dictis gestis et sequutis dictis doctor
Josephus Costa dicto nomine petiit et requisivit
fieri et tradi, unum et plura, publicum seu publica, concimilia instrumenta per me dictum et infrascritum scribam majorem que fuerunt acta
Barcinone sub die, mense, anno et loco predictis,
presente me, dicto scriba majore, et presentibus
etiam testibus predictis ad premissa vocatis specialiter et assumptis prout superius continetur.»
En aquest mateix die lo molt il·lustre senyor deputat ecclesiàstich ha proposat als molt il·lustres
senyors condeputats y oÿdors de comptes, concistorialment ajuntats en lo concistori de sa senyoria, de com públicament se deye per la present ciutat que lo enemich estave junt ab son
exèrcit y que se encaminave en la plaça de Camprodon, trobant-se ja junt en vista de ella y que
aparexie ésser de la obligació del molt il·lustre
concistori anar a sa excel·lència ab ambaixada,
offerint-se al que fos del major servey de sa magestat y deffensa del present Principat, de que
ha resultat que són anats ab ambaixada a sa excel·lència lo dit molt il·lustre senyor deputat ecclesiàstich y deputatt real a offerir-se. Obtinguda primer(a) hora per medi del síndich del
a. a continuació l’original d’un requeriment amb lletra A i
amb el números de foli 1415 i 1416, transcrit en aquestes mateixes pàgines del dietari i a l’Apèndix 5, pàg. 1943.
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General y tornats en dit concistori feren relació
de que sa excel·lència havia estimat molt la atenció del concistori, dient que «en medio de sus
ahogos, le havía servido de mucho alivio la demostración del concistorio y que // 1417v // estimaría
mucho se hiziessen las diligencias necessarias para
la breve leva del tercio en consideración del estado
en que se hallava el Principado y la falta de assistencias, y que sería bien se participase a su magestad por correo extraordinario, y que él participaría a su magestad la demostración del concistorio
y lo demás que se offrecía en materia de assistencias.»
Dimecres, a XXV. En aquest die és baixat lo
magnífich racional en la casa // 1418r // del General a effecte de fer continuar lo subhast dels
arrendaments.
Divendres, a XXVII. En aquest die me ha ordenat
sa senyoria a mi, escrivà major del General, cusís
y continuàs en lo present dietari un paper que
ha rebut de sa excel·lència, lo qual és signat de
lletra B y del thenor següent:
«Respeto de no haver llegado todavía a este exército los refuerzos de infantería que su magestad
ha resuelto para deffensa desta provincia y ser
necessario aplicar a ella todos los medios posibles
por los motivos que en diferentes vezes he insinuado a vuestra señoría, me es preciso continuarlo poniendo en consideración lo mucho que
importa el que vuestra señoría disponga que el
tercio de quatrocientos hombres con que ha ofrecido servir a su magestad se augmente hasta el
número de quinientos efectivos, procurando adelantar la leva quanto cupiere en lo factible y que
se vista el cuerpo de gente que estuviere levantado para que marche luego a Gerona, pues respeto
de continuar el enemigo sus operaciones es importante presidiar aquella plaza lo mejor que se
pueda y vuestra señoría me avisará que gente
tiene ahora efectiva para este fin. Dios guarde a
vuestra señoría muchos años. Barcelona a veinte
y // 1418v // seis de mayor de mil seis cientos
ochenta y nueve.
El duque de Villahermosa, conde de Luna y Sastago.
Señores diputados y oydores del General deste
Principado.»
Dimars, a XXXI. En aquest die, per medi del síndich del General, ha entregat sa senyoria al excel·lentíssim senyor llochtinent y capità general
de sa magestat, Déu lo guarde, en lo present
Principat, per proposicions de subjectes per a sa
magestat, Déu lo guarde, dels llochs vacants de
deputats y oÿdors y officis de la casa fins lo die
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present,a còpia dels quals memorials és assí cusida, ço és, la de deputats y oÿdors de número 1 y
dels officis de número 2.

JUNY MDCLXXXVIIII.
Dimecres, al primer de juny de MDCLXXXVIIII.
En aquest die és baixat sa senyoria concistorialment, anant ab cotxes, a la casa del General de
la present ciutat, a effecte de fer continuar tots
los arrendaments de la Generalitat, així del General com de Bolla per lo trienni pròxim vinent
de mil sis-cents vuytanta-y-nou.

fet relació de com la indisposició del doctor
Joan Argila, cavaller, escrivà major de sa senyoria, de que té fetas altres relacions, ha perseverat
y persevera de manera que li impedeix lo exercici de dit son offici.
En aquest mateix die me ha ordenat sa senyoria
a mi, escrivà major del General, cusís y continuàs en lo present dietari una real carta de sa
magestat, dada en Bon Retiro als vint-y-vuyt de
maig pròxim passat, la qual és assí signada de
lletra A y del thenor següent:
«El rey.

Divendres, a III. En aquest die és baixat sa senyoria concistorialment, anant ab cotxes, en la
casa del General de la present ciutat per lo mateix effecte contengut en jornada de dimecres
prop passat primer del corrent.
En aquest mateix die, constituhit personalment
en lo concistori de sa senyoria, lo doctor en medicina Onofre Monsalvo, mitjensant jurament,
ha fet relació de com la indisposició de Joseph
Blanch, altre dels verguers del concistori de sa
senyoria, de que té fetas altres relacions, ha perseverat fins lo die present y encara persevera de
manera que li impedeix la servitut de dit son offici.
En aquest mateix die lo doctor en medicina Pau
Sabater // 1424v // ha fet relació mitjensant jurament en lo concistori de sa senyoria de com la
indisposició del magnífich Erasma de Lana y
Fontanet, racional del General de la present
casa de la Deputació, de que té fetas altres relacions, ha continuat fins lo die present y persevera de manera que li impedeix lo exercici y servitut de dit son offici.
Dissapte, a IIII. En aquest die, constituhit personalment en lo concistori de sa senyoria, lo
doctor en medicina Agustí Fetjó, mitjensant jurament, ha fet relació de com la indisposició de
Joseph Quintana, exactor del General, de que
té fetas altres relacions, ha perseverat y persevera de manera que li impedeix lo exercici de dit
son offici.
En aquest mateix die, constituhit personalment
en lo concistori de sa senyoria, lo doctor en medicina Joseph Pomada, mitjensant jurament, ha
a. a continuació els originals de dues cartes amb lletres A i B,
amb el número de fo1i 1418 la B i s.f. la A, insertada entre els
folis 1423 i 1424; dues cartes reials amb números 1 i 2, insertades entre els folis 1418 i 1419 i transcrites en les mateixes pàgines del dietari. També els originals de dos memorials per a l’elecció de deputats i oïdors i d’oficis amb números 1 i 2 amb folis
1419-1421 i 1422-1423r, transcrits a l’Apèndix 5, pàg. 19441945.
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Diputadosa. Con vuestra carta de veinte y uno
deste, // 1425r // que ha llegado con extraordinario, he entendido como el exército de Francia se
halla sobre la plaça de Comprodon y el inminente
peligro en que está de perderse, ponderáis los daños que han de seguirse a mi real servicio de este
sucesso y el desconsuelo de essos naturales a vista de
no poder estorbar mi lugarteniente y capitán general ningun disignio al enemigo. Por lo qual me
suplicáis encarecidamente sea servido compadezerme de ellos mandando vayan las mayores y
más promptas asistencias para assegurar la concervación de essa provincia en esta invassión, a
que decís expondran todos sus vidas y haziendas
por su parte y, siendo muy propria de vuestra innata fidelidad esta representación, he querido
deciros la gratitud con que quedo por ella y asseguraros quanto atiende mi cuidado a la conservación de esta provincia a cuyo fin se está disponiendo el aumento de las mesadas del exército, el
del asiento de granos, embiar luego alguna cantidad para carruaje y tren de la artilleria y que, según el tiempo que ha que navega la infantería de
la armada y la que se ha de embarcar en Málaga
y el que ha que marcha la cavallería, estará todo
muy brevemente en esse Principado para emplearse en lo que fuere menester para su deffensa,
que es la que he encargado al duque de Villahermosa, mi lugarteniente y capitán general, por lo
que amo tan fieles y buenos vassallos. Datum en
Buen Retiro, a XXVII de mayo MDCLXXXIX.
Yo el rey.
Don Joseph de Haro et Lara, secretarius. Vidit
Calatayud, regens. Vidit don Joannes Baptista
Pastor, regens. Vidit don Josephus Rull, regens.
Vidit marchio de Canales. Vidit Comes et Torró.
Vidit Climente, regens.»
En aquest mateix die, constituhit personalment
en lo concistori de sa senyoria, lo doctor en mea. l’original d’aquesta carta reial es troba insertada entre els
folis 1423 i 1424 del dietari.

1429r

dicina // 1425v // Joseph Campllonch, mitjensant jurament, ha fet relació de com la malaltia y
indisposició del discret Joseph Ferrer, notari,
escrivent ordinari de la escrivania major de la
present casa, de que té fetas altres relacions a sa
senyoria, ha continuat y continua vuy en dia, de
manera que li impedeix lo poder exercir dit son
offici.

Yo el rey.

Dilluns, a VI. En aquest die és baixat sa senyoria
concistorialment en casa del General de la present ciutat, anant ab cotxes, a effecte de fer continuar los subhast dels arrendaments de General, Bollas foranas, Bolla de Barcelona y altres
drets de la Generalitat per lo trienni pròxim vinent de mil sis-cents vuytanta-noua.

Diputadosa. Todo lo que me representáis en carta
de veinte y siete de mayo próximo passado y lo que
al tiempo de entregármela me refirió en voz el
duque de Cessa de la inbasión del exército de
Francia y expugnación de Campredon, me ha
merecido la singular conciderazión que pide la
materia y podéis asseguraros passaré con el rey, mi
muy caro y muy amado hijo, mi más efficaces officios para el más oportuno remedio, siendo justo y
conveniente se aplique la más viva atención a
vuestra mayor seguridad y deffensa en conformidad de lo que dignamente // 1430r // solicitan el
amor, zelo y fineza de tan buenos vassallos. Dada
en Buen Retiro, a II de junio MDCLXXXIX.

Don Josef de Haro et Lara, secretarius. Vidit
Marchio de Castellnovo. Vidit Calatayud. Vidit
don Joannes Baptista Pastor, regens. Vidit Comes
et Torro.»
La Reyna.

Divendres, a X. En aquest die per orde de sa senyoria és baixat en la casa del General de la present de la present ciutat lo magnífich racional de
la present casa a effecte de fer continuar lo subhast dels arrendaments dels drets de la Generalitat, tant de la present ciutat com las Bollas foranas.

Yo la reyna.
Dissapte, a XI. En aquest die me ha ordenat sa
senyoria a mi, escrivà major del General, cusís y
continuàs en lo present dietari dos reals cartas
de las magestats del rey, nostre senyor, y reyna
mare, las quals són signadas de número 1 et 2.

Don Garcia de Bustamante.»
En aquest mateix die, constituhit personalment
en lo concistori de sa senyoria lo magnífich doctor en medicina Jaume Fontana, ha fet relació,
mitjensant jurament, de com la malaltia de don
Miquel de Pallarés, de que té fetas altres relacions, ha perseverat y persevera lo die present.

«El rey.
Diputadosb. Por lo que dezís en carta de siete del
passado, he entendido como recivisteis la que
mandé escriviros, pidiéndoos me sirvieseis con un
tercio pagado y que, con la noticia que tuvisteis
de haverse publicado la guerra en Rosellón contra esta corona, deliberasteis formar un tercio de
quatrocientos hombres, que afirmáis es el mayor
esfuerzo que puede // 1429v // hazer essa Diputación y que esperáis mandaré remitir desse Principado las más promptas assistencias para assegurar su defensa y que, en llegando el caso de
licenciar el dicho tercio que estabais levantando,
consolaré a los oficiales de él, concediéndoles el
sueldo de reformados, como le gozan los del de
Aragón y Valencia y he querido responderos que
el celo y fineza que manifestáis en esta ocasión es
muy proprio de vuestras obligaciones, amor e innata fidelidad, y os doy muy particulares gracias
por este servicio, assegurándoos le tendré muy
presente para favoreceros en quanto fuere posible
como lo merezen tan buenos y fieles vassallos.
Datum en Buen Retiro, a primero de junio
MDCLXXXIX.

Dilluns, a XIII. En aquest die ha baixat sa senyoria concistorialment, anant ab cotxes, a la casa
del General de la present ciutat a effecte de fer
continuar lo subhast dels arrendaments del General y Bolla de Barcelona y Bollas foranas y demés per lo trienni pròxim vinent de mil sis-cents
vuytanta-y-nou.
1430v

a. a continuació un memorial transcrit en el mateix dietari.
b. l’original d’aquesta carta reial amb número 1 es troba insertada entre els folis 1418 i 1419 del dietari.
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Dimars, a XIIII. En aquest die Joseph Riba, paller, ciutedà de Barcelona, detingut en los càrcers de la present casa de la Deputació, obtemperant a una deliberació per sa senyoria presa en
lo die de aïr, tretze del corrent, convé y en bona
fe promet als molt il·lustres senyors deputats y
oÿdors de comptes del General del present principat de Catalunya, encara que absents, y a mi,
escrivà major de dit General present, que per
tot lo die de vint de juliol pròxim vinent donarà
y pagarà al General la quantitat de cent lliuras a
cumpliment de las quatra-centas lliuras que ha
promès, y havent donades ja de present las restants tres-centas lliuras per a què sa senyoria
a. l’original d’aquesta carta reial amb número 2 es troba insertada entre els folis 1418 i 1419 del dietari.
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usàs de clemència ab ell, remetent-lo del delicte
li és estat acumulat de donar perduda, com de
present dóna per perduda totalment, y que se
dóna en benefici del General tota la roba que las
guardas y experts ministrats per lo procurador
fiscal del General concordan eo judican ésser
falsament bollada y que se abstindrà de fer lo offici de paller ni tindrà botiga uberta directa ni
indirectament per espay de sis mesos y per
attèndrer y cumplir, tenir y servar tot lo sobredit ne obliga sa persona y béns com a deutes fiscals y reals y ab jurament llargament y ha prestat
sagrament y homenatge en mà y poder de Joseph Pelegrí, altre dels verguers del concistori
de sa senyoria y per major tuÿció y seguretat de
ditas cosas ha donat per fermansas lo reverent
Joseph Soler, prevere, beneficiat de Santa Maria
del Mar de la present ciutat y Lluís Mas, paller,
ciutedà de Barcelona, los quals han acceptat y
jurat ab obligació de persona y béns com a deutes fiscals y realsa // 1431r // y prestat sagrament
y homenatge en mà y poder de dit Joseph Pelegrí, essent presents per testimonis Balthezar
Prats, escrivent, y lo doctor Jaume Jalencas, habitant en Barcelona.
Dimecres, a XV. En aquest die és baixat sa senyoria concistorialment, anant ab cotxes, en la
casa del General de la present ciutat a effecte de
continuar lo subhast dels arrendaments dels
drets de la Bolla de la present ciutat del General
y altres per lo trienni pròxim vinent de mil siscents vuytanta-nou.
Dijous, a XVI. En aquest die lo doctor en medicina Joseph Bas, //1431v // mitjensant jurament,
ha fet relació en lo concistori de sa senyoria de
com la indisposició del doctor Gismundo Boffill, ajudant tercer de la escrivania major, de que
té fetas altres relacions, ha continuat y persevera
de manera que li impedeix la servitut y exercici
de dit son offici.
Divendres, a XVII. En aquest die és baixat sa senyoria concistorialment ab cotxes en la casa del
General de la present ciutat per al effecte contengut en jornada de quinze del corrent y lo
molt il·lustre senyor oÿdor real se és conferit en
lo aposento de la pròpria residència del receptor
dels fraus per a regonèixer los que foren apresos
lo mes de maig pròxim passat, que foren y se
troban los següents:
Primo, als quatre de dit mes de maig de casa de
Domingo Vilomara, valer, habitant en la plassa
de la llana de la present ciutat, fonch apresa una
pessa de tafatà entre doble negra, de tir setze caa. a continuació l’original d’una fermança transcrita a
l’Apèndix 5, pàg. 1946.
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nas, quatre palms y lo taler ab sos arreus. A vint
de dit, en casa de Joseph Soler, sastre del carrer
de la Boqueria, foren apresas vint-y-sis canas,
dos palms ab dos trossos de xamellot bort de
color. A vint-y-sis de dit foren apresas vuyt canas, tres palms sarja de colors diffarents ab quatrea // 1435r // diffarents trossos, apresa de casa
Pau Planes, botiguer de telas de la Vidrieria. A
vint-y-set de dit foren apresas en casa de Joseph
Domènech, sastre, habitant al carrer de Moncada unas calsas de xamellot mitx fetas a tall de
calsas de mariner.
En aquest mateix die me ha ordenat sa senyoria
a mi, escrivà major del General, cusís y continuàs en lo present dietari un paper que ha rebut
de sa excel·lència, lo qual paper és signat de número 1 y del thenor següent:
«Haviendo resuelto el salir desta ciudad el domingo, ajuntarme con el exército en la plassa de
armas donde se halla, sólo participo a vuestra señoría a fin de que lo tenga entendido para lo que
se pudiera ofrecer. Dios guarde a vuestra señoría
muchos años. Barcelona, als XVII de junio
MDCLXXXIX.
El duque de Villahermosa, conde de Luna y de
Sastago.
Diputados del General deste Principado.»
En aquest mateix die me ha ordenat sa senyoria
a mi, escrivà major del General, cusís y continuàs en lo present dietari un real despaix que ha
rebut de sa magestat, lo qual despaix és signat
de número 2 y del thenor següent:
«El rey.
Venerables, nobles y amados nuestros. En carta de
veinte y siete del passado, que remitisteis con extraordinario, representáis el desconsuelo que os
asiste con la pérdida de // 1435v // la plaça de
Campredón por ser la única defensa de toda la
montaña, suplicando me mande se os acuda con
los mayores socorros y brevedad posible para la defensa de esse Principado y que por falta de ellos no
llegue á experimentar el mayor infortunio a vista
de las operaciones de el enemigo y, en visto de ello,
he resuelto deziros que la pérdida de Campredón
ha sido muy de mi sentimiento y podéis estar seguros he mandado aplicar todas las fuerças y socorros necessarios a mantener y defender tan buenos
y leales vasallos, por lo que os estimo, como lo expea. a continuació els original d’una carta amb número 1 i
amb el número de fo1i 1432 i un reial despaix amb número 2 i
amb els números de foli 1433-1434, transcrits en aquestes mateixes pàgines del dietari.

rimentáis en los que irán successivamente de infantería y cavalleía, assí de dentro como de fuera
de Espanya que estan dispuestos y habrán empessado a entrar en esse Principado y se irán continuando con gran cuydado y promptitud, como
assí mismo los medios al mi capitán general dél
para que por falta de ellos no deje de proseguir las
disposiciones necessarias a vuestra defensa, fiando
yo de vuestro amor a mi mayor servicio le assistiréis a todo quanto condusga a la satisfación con
que me hallo de vuestra fidelidad y fineza que
tendré muy presente para honrraros y favoreceros.
De Buen Retiro, a 7 de junio de 1689.
Yo el rey.
Fue por copia en tres.

present memorial, se troban pagadas las partidas per dit dret següents:
Fòleo 11
Se troba continuat lo compte del que Pere Farell,
receptor del General de la taula de Barcelona,
collectà per compte de dit dret de guerra, comensant en la tersa de octubre, novembre y dezembre 1652. En lo qual fòleo se troban las partidas per dit Farell pagades del thenor següent:
1. E a divuyt de janer mil sis-cents sinquantatres, trenta-vuyt lliures, dos sous y quatre diners. Dich 38 lliures, 2 sous, 4 ha ditas al magnífich clavari en la present ciutat, en la taula
Pere Farell dix són per la primera quinzenada de
octubre 1652;
dich
38 lliures, 2 sous, 4.

Don Juan Antonio López de Cerate.
A la Diputación del Principado de Cataluña
respuesta.»
En aquest mateix die són anats ab ambaixada //
part de sa senyoria al excel·lentíssim
senyor virrey los senyors deputats y oÿdors reals
a effecte de donar lo bon viatge a sa excel·lència
a la campanya, de que ha fet molta estimació lo
dit excel·lentíssim senyor virrey; de que han fet
relació en concistori los dits senyors deputats y
oÿdors reals.

1437r // de

Dilluns, a XX. En aquest die me ha ordenat sa
senyoria a mi, es[crivà] major del General, cusís
y continuàs en lo present dietari un memorial
contenint las quantitats que, effectivament,
consta haver cobrades y pagat lo General dels
drets de la nova ampre des del primer de octubre 1652 en avant, lo qual memorial és signat
de número 3 y del // 1437v // thenor següent:
«Jhesus, Maria, Joseph.
Memorial de totas las quantitats que lo General
del principat de Catalunya effectivamente consta haver cobrades dels drets novament imposats, dits de la nova ampra, des del primer de octubre mil sis-cents sinquanta-dos, per haver-se
reduit la present ciutat de Barcelona a la real
obediència de sa magestat, que Déu lo guarde,
en dit mes de octubre 1652, com apar en los llibres y fòleos baix specificats.
Primo, en un llibre ab ses cubertas de pregamí
intitulat sobre de aquellas «Llibre de Vàlues del
dret de guerra 1650 y 1653», en lo qual llibre
també se troban continuades las terras dels sobrecullidors de las taulas foranas y arrendaments de Bollas de dit dret de guerra, en lo qual
llibre, y en los fòleos continuats en lo marge del
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2. E a dit quinze lliuras, set sous y sis diners.
Dich 15 lliures, 7 sous, 6 ha ditas a dit magnífich clavari, en la mateixa taula lo dit Pere Farell
dix són per la segona quinzenada de dit mes de
octubre 1652;
dich
15 lliures, 7 sous, 6.
3. E a dit dos-centas dotze lliuras set sous y
quatre. Dich 212 lliures, 7 sous, 4 ha ditas en la
taula al magnífich clavari als 15 de febrer mil siscents sinquanta-tres, // 1438r // Pere Farell dix
són per lo que ha valgut la primera quinzenada
de novembre prop passat de compte de guerra;
dich
212 lliures, 7 sous, 4.
4. E a dit tres-centas quaranta-set lliuras, denou sous y sis. Dich 347 lliures, 19 sous, 6 ha
ditas en la taula dit die, dit Farell a dit clavari dix
són per lo que ha valgut la segona quinzenada
de novembre prop passat de compte de guerra;
dich
347 lliures, 19 sous, 6.
5. E a dit quatre-centas vuytanta-sis lliures, sis
sous y onze. Dich 48 lliures, 6 sous, 11 ha ditas
dit die, dit Farell en dita taula al dit magnífich
clavari dix són per lo que ha valgut la primera
quinzenada de desembre prop passat de compte
de guerra;
dich
486 lliures, 6 sous, 11.
6. E a dit cent noranta-una lliura, catorze sous
y vuyt. Dich 191 lliura, 14 sous, 8 ha ditas dit
Pere Farell, dit die en dita taula a dit magnífich
clavari, dix són per lo que ha valgut la segona
quinzenada de dezembre prop passat de compte de guerra;
dich
191 lliures, 14 sous, 8.
Fòleo 12
7. E a dos de maig mil sis-cents sinquanta-tres,
sinquanta-sinch lliuras, vuyt sous y deu. Dich 55
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lliures, 8 sous, 10 ha ditas al magnífich clavari,
Pere Farell dix són per la primera quinzenada de
janer 1653 y per lo valor de dos-centas vint-i-una
lliura quinze sous y tres a raó sis diners lo sisè,
que reduhidas a raó un diner y malla lo sisè, fa las
ditas 55 lliures, 8 sous, 10 en virtut de deliberació feta per los senyors deputats a 9 del passat;
dich
10.
8. E a dit setanta-nou lliuras, nou sous y sis.
Dich 79 lliures, 9 sous, 6 ha ditas al magnífich
clavari en la mateixa taula, lo dit Pere Farell dix
són per lo valor de tres-centas desset lliuras, divuit sous ha valgut lo dret de guerra en la segona // 1438v // quinzenada de janer 1653;
dich
79 lliures, 9 sous, 6.
9. E a dit quaranta lliures, dos sous y deu. Dich
40 lliures, 2 sous, 10 ha ditas al dit magnífich
clavari en la mateixa taula, dix són per lo valor
de cent sexanta lliures onze sous y quatre per lo
que val la primera quinzenada de febrer 1653;
dich
40 lliures, 2 sous, 10.
10. E a dit sinquanta-nou lliures, nou sous y
deu. Dich 59 lliures, 9 sous, 10 ha ditas al dit
magnífich clavari en la mateixa taula, lo dit Pere
Farell dix són per lo valor de dos-centas trentaset lliuras denou sous y sinch per lo que val la
segona quinzenada de febrer 1653;
dich
59 lliures, 9 sous, 10.
11. E a dit dos-centas trenta-dos lliures, set
sous. Dich 232 lliures, 7 sous ha ditas al dit
magnífich clavari en la mateixa taula, lo dit Pere
Farell dix són per lo valor de nou-centas vint-ynou lliures, vuyt sous per lo que ha valgut la primera quinzenada de mars 1653;
dich
232 lliures, 7 sous.
12. E a dit dos-centas trenta-vuys lliures, sinch
sous y set. Dich 238 lliures, 5 sous, 7 ha ditas al
dit magnífich clavari en la mateixa taula, dix són
per lo valor de nou-centas sinquanta-tres lliures,
dos sous y sis per lo que val la segona quinzenada de mars 1653a, dita rebaixa fou feta en virtut
de edictes reals manats publicar per sa altesa y
per son Real Consell;
dich
238 lliures, 5 sous, 7.
Fòleo 13
13. E als divuyt de abril mil sis-cents sinquanta-quatre, cent una lliura, tres sous y deu. Dich
101 lliura, 3 sous, 10 ha ditas al magnífich clavari de la present ciutat y en la taula de aquella
ab major suma Pere Farell, receptor del General, dix són per lo que té rebut com ha receptor
a. a continuació dita rebaixa....Real Consell, interlineat al
marge esquerra.
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predit per la primera quinzenada de abril 1653
de compte de dret de guerra;
dich
101 lliura, 3 sous 10.
14. E a dit cent noranta-quatre lliuras, un //
vuyt. Dich 194 lliures, 1 sou, 8 ha
ditas al magnífich clavari en dita taula ab major
suma, lo dit Pere Farell dix són per lo que té rebut de compte de dret de guerra per la segona
quinzenada de abril 1653;
dich
194 lliures, 1 sou, 8.
1439r // sou,

15. Compte vell.
E a dit tres-centas catorze lliures, sinch sous y
sinch. Dich 314 lliures, 5 sous, 5 ha ditas a dit
magnífich clavari y en dita taula, ab major suma,
lo dit Pere Farell dix són per lo que té rebut de
compte de dret de guerra per la primera quinzenada de maig 1653;
dich
314 lliures, 5 sous, 5.
16. Compte vell.
E a dit dos-centas vint-i-sis lliures, sinch sous y
tres. Dich 226 lliures, 5 sous, 3 ha ditas a dit
magnífich clavari y en dita taula, ab major suma,
lo dit Pere Farell dix són per lo que té rebut de
compte de dret de guerra per la segona quinzenada de maig 1653;
dich
226 lliures, 5 sous, 3.
17. Compte vell.
E a dit cent quaranta-nou lliuras, tretze sous y
vuyt. Dich 149 lliures, 13 sous, 8 ha ditas a dit
magnífich clavari y en dita taula, ab major suma,
lo dit Pere Farell dix són per lo que té rebut de
compte de dret de guerra per la primera quinzenada de juny 1653;
dich
149 lliures, 13 sous, 8.
18. Compte vell.
E a dit cent setanta-sinch lliures, denou sous y
set. Dich 175 lliures, 19 sous, 7 ha ditas a dit
magnífich clavari y en dita taula, ab major suma,
lo dit Pere Farell dix són per lo que té rebut de
compte de dret de guerra per la segona quinzenada de juny 1653;
dich
175 lliures, 19 sous, 7.
Fòleo 128
19. Compte vell.
E a divuyt de abril mil sis-cents sinquanta-quatre, cent dos lliuras, divuyt sous y dos. Dich 102
lliures, 18 sous, 2 ha ditas en los llibres vells de
la taula y per los manuals de aquells al magnífich
clavari y en la taula de la present ciutat ab major
suma Pere Farell, receptor del General, dix són
// 1439v // per lo que té rebut com ha receptor
predit y de compte de dret de guerra per la primera quinzenada de juliol 1653;
dich
102 lliures, 18 sous, 2.

20. Compte vell.
E a dit dos-centas denou lliuras, tretze sous y
quatre. Dich 219 lliures, 13 sous, 4 ha ditas en
los llibres vells de la taula y per los manuals de
aquells al magnífich clavari y en dita taula, ab
major suma, dit Pere Farell dix són per lo que té
rebut de dit compte de guerra per la quinzenada segona de juliol 1653;
dich
219 lliures, 13 sous, 4.

quatre, sexanta-sis lliures denou sous y deu.
Dich 66 lliures, 19 sous, 10 que en virtut de deliberació per los senyors deputats ha donat
comptants a mossèn Joseph Miquel Quintana
ab suma de dos-centas vint-y-duas lliures, deu
sous y dos per lo que ha valgut la segona quinzenada del dret de guerra del mes de desembre
prop passat;
dich
66 liures, 19 sous, 10.

21. Compte vell.
E a dit tres-centas dos lliuras, deu sous. Dich
302 lliures, 10 sous ha ditas a dit clavari y en
dita taula en los llibres vells y per los manuals de
aquells, ab major suma, dit Pere Farell dix són
per lo que té rebut de dit compte de guerra per
la quinzenada primera de agost 1653;
Dich
302 lliures, 10 sous.

Fòleo 130
27. E a vint-y-quatre de janer mil sis-cents sinquanta-quatre, sexanta lliuras, un sou y dos.
Dich 60 lliures, 1 sou, 2 que per deliberació
dels senyors deputats ha donat comptants a
mossèn Joseph Miquel Quintana ab suma de
dos-centas quaranta-tres lliures sinch sous y
nou per lo que ha valgut lo dret de guerra en la
primera quinzenada del corrent mes de janer;
dich
60 lliures, 1 sou, 2.

22. Compte vell.
E a dit dos-centas trenta-una lliura, vuyt sous y
sis. Dich 231 lliura, 8 sous, 6 a ditas a dit clavari
y en dita taula en los llibres vells y per los manuals de aquells, ab major suma, dit Pere Farell
dix són per lo que té rebut de compte de guerra
pe la quinzenada segona de agost 1653;
dich
231 lliures, 8 sous, 6.
Fòleo 129
23. E a vint-y-nou de novembre mil sis-cents
sinquanta-tres, dos-centas sinquanta lliures.
Dich 250 lliures, que en virtut de deliberació
dels senyors deputats ha donats de comptants a
mossèn Joseph Miquel Quintana, regent los
comptes, a bon compte del que ha valgut lo
dret de guerra en las sis quinzenadas de setembre, octubre y novembre corrent;
dich
250 lliures.

28. E a quatre de febrer mil sis-cents sinquanta-quatre, cent quaranta-dos lliuras, setze sous y
dos. Dich 142 lliures, 16 sous, 2 que per deliberació dels senyors deputats Pere Farell ha donat
comptants a mossèn Miquel Joseph Miquel
Quintana ab suma de tres-centas trenta-nou
lliures denou sous y deu per lo que ha valgut lo
dret de guerra en la segona quinzenada del mes
de janer prop passat;
dich
142 lliures, 16 sous, 2.
1440v

24. E a tres de desembre mil sis-cents sinquanta-tres, sinch-centas quatre lliuras, onze sous y
nou. Dich 504 lliures, 11 sous, 9 que en virtut
de deliberació per los senyors deputats ha donats comptants ab suma de 550 lliures, // 1440r
// setze sous y onze a mossèn Joseph Miquel
Quintana, dix són a cumpliment del que ha valgut lo dret de guerra en las sis quinzenadas de
setembre, octubre y novembre prop passat;
dich
504 lliures, 11 sous, 9.
25. E a vint de dit, cent onze lliuras, divuit
sous y deu. Dich 111 lliures, 18 sous, 10 que en
virtut de deliberació per los senyors deputats ha
donat comptants ab suma de dos-centas trentaquatre lliures, set sous y sinch al sobredit Joseph
Miquel Quintana per lo que ha valgut la primera quinzenada de desembre corrent;
dich
111 lliures, 18 sous, 3.
26. E a sinch de janer mil sis-cents sinquanta1079

29. Compte vell.
E a divuyt de abril mil sis-cents sinquanta-quatre, quatra-centas vint-y-sis lliuras desset sous y
deu. Dich 426 lliures, 17 sous, 10 ha ditas al
magnífich clavari de la present ciutat y en la taula de aquella en los llibres vells y per lo manual
de aquells ab suma de dos mil sis-centas set lliuras, sinch sous y set, Pere Farell, receptor predit,
dix són per lo que té rebut de dit dret de guerra
en la quinzenada primera de febrer 1654;
dich
426 lliures, 17 sous, 10.
30. Compte vell.
E a dit cent sexanta-dos lliures vuyt sous y nou.
Dich 162 lliures, 8 sous, 9 a ditas al dit clavari y
en dita taula en los llibres vells y per lo manual
de aquells ab suma de dos mil sis-centas set lliuras, sinch sous y sis dit Pere Farell dix són per lo
que té rebut de dit dret de guerra en la segona
quinzenada de febrer 1654;
dich
162 lliures, 8 sous, 9.
31. E a quatre de maig mil sis-cents sinquantaquatre, cent nou lliures, sinch sous y deu. Dich
109 lliurs, 5 sous, 10 a ditas al dit clavari y en
dita taula en los llibres nous y per los manuals
de aquells ab suma de sinch-centas sinquanta
lliures, catorze sous y onze, dit Pere Farell dix
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són per lo que té rebut de dit dret de guerra en
la primera quinzenada de mars 1654;
dich
109 lliures, 5 sous, 10.
32. E a dit dos-centas una lliura, quatre sous y
sis. Dich 201 lliura, 4 sous, 6 ha ditas al dit clavari y en dita taula en los llibres nous y per los
manuals de aquells ab suma de sinch-centas sinquanta lliuras, catorze sous y onze, dit Pere Farell dix són per lo que té rebut de dit dret de
guerra en la quinzenada segona de mars 1654;
dich
201 lliura, 4 sous, 6.
Fòleo 131
33. E als quatre de maig mil sis-cents sinquanta-quatre, sinquanta-sinch lliuras, sis sous //
1441r // y dos. Dich 55 lliures, 6 sous, 2 ha ditas
al dit magnífich clavari de la present ciutat en la
taula de aquella en los llibres nous y per los manuals de aquells ab suma de sinch-centas sinquanta lliures, catorze sous y onze, Pere Farell,
receptor del General, dix són per lo que té rebut
de dit dret de guerra en la primera quinzenada
de abril mil sis-cents sinquanta-quatre;
dich
55 lliures, 6 sous, 2.
34. E a dit cent vuytanta-quatre lliuras, divuyt
sous y sinch. Dich 184 lliures, 18 sous, 5 ha ditas
al dit clavari y en dita taula en los llibres nous y
per los manuals de aquells ab suma de sinch-centas sinquanta lliures, catorze sous y onze dit Pere
Farell dix són per lo que té rebut de dit dret de
guerra en la segona quinzenada de abril 1654;
dich
184 lliures, 18 sous, 5.
35. E a vint-y-dos de juny mil sis-cents sinquanta-quatre dos-centas setanta-quatre lliuras
set sous y hu. Dich 274 lliures, 16 sous, 1 ha ditas al dit magnífich clavari en dita taula per llibres nous dit Pere Farell, receptor, dix són, ço
és, 31 lliures, 8 sous, 6 per lo que ha valgut lo
dret de guerra en la primera quinzenada de
maig prop passat y 243 lliures, 7 sous, 7 per lo
que ha valgut dit dret en la segona quinzenada
de dit mes de maig;
dich
274 lliures, 16 sous, 1.
36. E a set de setembre mil sis-cents sinquantaquatre, tres-centas lliuras, sinch sous y set. Dich
300 lliures, 5 sous, 7 ha ditas al dit magnífich
clavari en dita taula per llibres nous, dit Pere Farell, receptor, ab suma de mil set-centas sinquanta-duas lliuras denou sous y sinch, dix són
per lo que ha valgut la primera quinzenada de
juny prop passat del compte de dret de guerra;
dich
300 lliures, 5 sous, 7.
37. E a dit die dos-centas sexanta-sis lliures,
sinch sous y deu. Dich 266 lliures, 5 sous, 10 ha
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ditas al dit magnífich clavari en dita taula per llibres nous, dit Pere //1441v // Farell, receptor, ab
suma de mil set-centas sinquanta-dues lliures
denou sous y sinch, dix són per lo que ha valgut
la segona quinzenada de juny prop passat de
compte de dret de guerra;
dich
266 lliures, 5 sous, 10.
Fòleo 132
38. E a set de setembre mil sis-cents sinquantaquatre, quatra-centas sinquanta-duas lliuras,
denou sous. Dich 452 lliures, 19 sous ha ditas al
magnífich clavari de la present ciutat y en la taula de aquella per llibres nous, dit Pere Farell, receptor, ab suma de mil set-centas sinquantaduas lliuras denou sous y sinch, dix són per lo
que ha valgut la primera quinzenada de juliol
prop passat del compte de dret de guerra;
dich
452 lliures, 19 sous.
39. E a dit die dos-centas setanta sinch lliures,
deu sous y nou. Dich 275 lliures, 10 sous, 9 ha
ditas al dit magnífich clavari y en la taula de
aquella per llibres nous dit Pere Farell, receptor,
ab suma de mil set-centas sinquanta-duas lliuras
denou sous y sinch, dix són per lo que ha valgut
la segona quinzenada de juliol prop passat del
dit compte de dret de guerra;
dich
275 lliures, 10 sous, 9.
(40). E a dit die, tres-centas deu lliuras, dos
sous y sis. Dich 310 lliuras, 2 sous, 6 ha ditas al
dit clavari y en dita taula per llibres nous, dit
Pere Farell, receptor, ab suma de mil set-centas
sinquanta-duas lliuras denou sous y sinch, dix
són per lo que ha valgut la primera quinzenada
de agost prop passat del dit compte del dret de
guerra;
dich
310 lliures, 2 sous, 6.
41. E a dit die, cent quaranta-set lliures, quinze
sous y nou. Dich 147 lliures, 15 sous, 9 ha ditas
al dit clavari y en dita taula per llibres nous dit
Pere Farell, receptor, ab suma de mil set-centas
sinquanta-duas lliuras, denou sous y sinch, dix
són per lo que ha valgut la segona quinzenada
de agost prop passat del dit compte de dret de
guerra;
dich
147 lliures, 15 sous, 9.
42. E als vint-y-sis de juny mil sis-cents sinquanta- //1442r // sinch, tres-centas vint-y-sinch
lliures, desset sous y tres. Dich 352 lliures, 17
sous, 3 ha ditas en llibres nous ab suma de vuytcentas sexanta-nou lliures divuyt sous y deu en
la taula de la present ciutat al magnífich clavari
de aquella Pere Farell, receptor del General, dix
són <per> les paga per lo valor de sis-centas sinquanta-una lliura, catorze sous y sis té rebut per
rahó dels drets nous imposats per lo General per

compte de guerra, ardit per ardit, ço és, 209
lliures, 8 sous, 3 per la primera quinzenada de
setembre 1654 y 444 lliures, 6 sous, 3 per la segona quinzenada de dit setembre 1654, a la
qual quantitat de 326 lliures, 17 sous, 3 se ha
feta rebaixa, segons la reducció dels ardits, a diner feta per sa altesa y son real concell a 24 de
novembre 1654 y la deliberació feta per los senyors deputats del General de Catalunya, precehint vot y parer dels magnífichs acessors y advocat fiscal del General als 30 de abril pròxim
passat de 1655;
dich
325 lliures, 17 sous, 3.
Fòleo 133
43. E a vint-y-sis de juny 1655, sinch-centas
quaranta-quatre lliuras, un sou y set. Dich 544
lliures, 1 sou, 7 ha ditas en llibres nous ab suma
de vuyt-centas sexanta-nou lliuras, divuyt sous y
deu en la taula de la present ciutat al magnífich
clavari de aquella. Pere Farell, receptor del General, dix són les paga per lo valor de mil vuytanta-vuyt lliures, tres sous y dos té rebut per
rahó del dret nou imposat per lo General a
compte de guerra, ardit per ardit, ço és, 290
lliures, 16 sous, 10 per la primera quinzenada
de octubre; 119 lliures, 15 sous, 11 per la segona quinzenada de dit octubre; 378 lliures, 11
sous, 2 per la primera quinzenada de novembre
y las restants 298 lliures, 19 sous, 3 per la segona quinzanada de dit noembre, tot de 1654, ço
és, des de setze de dit novembre fins a 24 de dit
inclusive per no haver-se fet ni // 1442v // cobrat
cosa alguna més de dit dret en los restants dies
de dita segona quinzenada de novembre. A la
qual quantitat se ha fet la rebaixa segons la reducció dels ardits a diner feta per sa altesa y son
Real Consell a 24 de novembre 1654 y la deliberació feta per los senyors deputats del General
de Catalunya, precehint vot y paper dels magnífichs acessors y advocat fiscal del General als
trenta de abril pròxim passat de 1655;
dich
544 lliures, 1 sou, 7.

sous y vuyt. Dich 1.263 lliures, 7 sous, 8 ha ditas en llibres nous y en la taula de la present ciutat al magnífich clavari de aquella ab suma de
mil set-centas vuytanta-set lliuras, catorze sous
y dos. Pere Farell, receptor del General, dix són
per lo que han valgut las quatre quinzenadas de
janer y febrer de 1655 del dret nou de guerra de
General, ço és, 295 lliures, 15 sous, 8 per la primera quinzenada de janer; 484 lliures, 11 per la
segona de dit mes; 249 lliures, 13 sous, 5 per la
primera quinzenada de febrer y 234 lliures, 7
sous, 8 per la segona quinzenada de dit mes, tot
de 1655;
dich
1.263 lliures, 7 sous, 8.
1443

44. E a vint-y-sis de juny mil sis-cents sinquanta-sinch, sinch-centas vint-y-quatre lliures, sis
sous y sis. Dich 524 lliures, 6 sous, 6 ha ditas en
llibres nous y en dita taula dit Pere Farell a dit
clavari, ço és, 374 lliures, 13 sous, 2 per la primera quinzenada de desembre 1654; 149 lliures, 13 sous, 4 per la segona quinzenada de dit
desembre 1654, que han valgut ditas dos quinzenadas de dit dret nou de guerra per la dita
quantitat ha dita en dita taula ab suma de 1787
lliures, 14 sous, 2;
dich
524 lliures, 6 sous, 6.
Fòleo 134
45 E a vint-y-sis de juny mil sis-cents sinquanta-sinch, mil dos-centas sexanta-tres lliuras, set
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46. E a dit sinch-centas noranta-nou lliuras,
sinch sous y hu. Dich 599 lliures, 5 sous, 1 ha
ditas en llibres nous y en dita taula al dit clavari,
dit Pere Farell dix són per lo que han valgut las
dos quinzenadas de mars de 1655 del dret nou
de guerra per lo General, ço és, 301 lliures, 15
sous, 10 per la primera quinzenada de mars y
297 lliures, 9 sous, 3 per la segona quinzenada
de dit mes, tot de 1655;
dich
599 lliures, 5 sous, 1.
Fòleo 135
47. E a nou de juliol mi sis-cents sinquantasinch, mil vuyt-centas vint-y-set lliures, vuyt
sous y onze. Dich 1.827 lliures, 8 sous, 11 que,
per deliberació dels senyors deputats feta dit
die, té donades y pagades comptants a Joan
Guinart, regent los comptes del General, lo
contraescrit Pere Farell, receptor de la taula del
General de la present ciutat, y són per tantas per
ell col·lectades del dret nou de guerra, ço és,
255 lliures, 18 sous, 10 en la primera quinzenada de abril; 453 lliures, 12 sous, 10 en la segona
quinzenada de abril; 283 lliures, 13 sous, 3 en
la primera quinzenada de maig; 362 lliures, 1
sou, 10 en la segona quinzenada de maig y 462
lliures, 2 sous, 2 en la primera quinzenada de
juny, tots prop passats y del corrent any 1655;
dich
1.827 lliures, 8 sous, 11.
48. E a vint-y-sis de agost mil sis-cents sinquanta-sinch, dos-centas noranta-tres lliuras catorze sous y set. Dich 293 lliures, 14 sous, 7
que, per deliberació dels senyors deputats feta
dit die, Pere Farell té donades y pagades comptants ab suma de mil cent y sis lliuras deu sous y
vuyt a Joan Guinart, regent los comptes del General, y són per la segona quinzenada de juny de
1655, que ha valgut lo dret nou de guerra;
dich
293 lliures, 14 sous, 7.
Fòleo 136
49. E a vint-y-sis de agost mil sis-cents sinquanta-sinch, vuyt-centas y dotze lliures, setze
sous y hu. Dich 812 lliures, 16 sous, 1 que, per
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// 1443v // deliberació dels senyors deputats feta,
dit Pere Farell té donades y pagades comptants
a suma de mil cent sis lliuras, deu sous y vuyt a
Joan Guinart, regent los comptes del General, y
són per la primera y segona quinzenada de juliol
1655, que ha valgut lo dret nou de guerra;
dich
812 lliures, 16 sous, 1.

50. E a vint-y-set de setembre mil sis-cents sinquanta-sinch, mil dos-centas trenta-y-tres lliuras, set sous y nou. Dich 1.233 lliures, 7 sous, 9,
que, per deliberació dels senyors deputats feta
dit die, té rebudes comptants Joan Guinart, regent los comptes del General de Pere Farell, receptor de la taula del General de Barcelona, per
tantas per ell col·lectades del dret nou de guerra, ço és, 499 lliures, 13 sous, 3 en la primera
quinzenada de agost y 733 lliures, 14 sous, 6 en
la segona quinzenada de dit mes de agost pròxim passat de 1655;
dich
1.233 lliures, 7 sous, 9.
51. E als tres de novembre mil sis-cents sinquanta-sinch, tres-centas sinquanta-sinch lliures, vuyt sous y sis. Dich 355 lliures, 8 sous, 6 té
donades y pagades comptants a dit Guinart dit
Pere Farell per tantas ne té col·lectades del dret
nou de guerra, ço és, 183 lliures, 13 sous, 9 en
la primera quinzenada de setembre y las restants
171 lliures, 14 sous en la segona quinzenada de
setembre prop passat de 1655;
dich
355 lliures, 8 sous, 6.
Fòleo 137
52. E a vint-y-sis de novembre mil sis-cents
sinquanta-sinch, dos-centas vuytanta-nou lliures, setze sous y vuyt. Dich 289 lliures, 16 sous,
8 que, per deliberació dels senyors deputats feta
dit die Pere Farell, receptor del General de la
taula de la present ciutat de Barcelona, té donades y pagades comptants a Joan Guinart, regent
los comptes del General, y són per tantas ne han
valgut las quinzenadas primera y segona de octubre 1655 del dret nou de //1444r // guerra, ço
és, 169 lliures, 9 sous, 6 la primera y 120 lliures,
7 sous, 2 la segona;
dich
289 lliures, 16 sous, 8.
53. E a vint de desembre mil sis-cents sinquantasinch, vuyt centas quaranta lliuras, catorze sous y
deu. Dich 840 lliures, 14 sous, 10 que, per deliberació dels senyors deputats feta dit die, Pere Farell,
receptor del General de la taula de la present ciutat
de Barcelona, té donades y pagades comptants a
Joan Guinart, dalt dit, per tantas per el col·lectades del dret nou de guerra, ço és, 134 lliures, 14
sous, 10 en la primera quinzenada de novembre
pròxim passat de 1655 y las restants 706 lliures
per la segona quinzenada de dit mes y any;
dich
840 lliures, 14 sous, 10.
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54. E als quinze de janer mil sis-cents sinquanta-sis, set-centas y set lliuras un sou y un diner.
Dich 707 lliures, 1 sou, 1 que, per deliberació
dels senyors deputats feta dit die, Pere Farell,
receptor dels General de Barcelona, té donades
y pagades comptants al dit Joan Guinart per
tantas per ell col·lectades del dret nou de guerra, ço és, 472 lliures, 10 sous, 6 en la primera
quinzenada del mes de desembre prop passat de
mil sis-cents sinquanta-sinch y las restants 234
lliures, 10 sous, 7 per la segona quinzenada del
mateix mes de desembre;
dich
707 lliures, 1 sou, 1.
Fòleo 138
55. E a quatre de juliol mil sis-cents sinquantasis, dos mil tres-centas noranta-vuyt lliuras, 7
sous, que per deliberació dels senyors deputats
de dit die, té donades y pagades comptants lo
contraescrit Pere Farell a Joan Guinart, regent
los comptes del General, per lo que ha valgut la
dita taula del dit dret nou de guerra en las contrascritas sis quinzenadas de janer, febrer y mars
1655;
dich
(2.398 lliures, 7 sous).
Fòleo 139
56. E a quatre de juliol mil sis-cents sinquantasis, set-centas vint-y-sinch lliuras, divuyt sous y
tres. Dich 725 lliures, 18 sous, 3 que, per deliberació dels senyors deputats de dit die, té donades y pagades comptants dit Pere Farell a
Joan Guinart, regent los comptes del General,
per lo que han valgut del dit dret nou de guerra
las quantaescritas quatre quinzenadas de abril,
maig y juny 1656;
dich
725 lliures, 18 sous, 3.
57. E a trenta de juliol mil sis-cents sinquantasis mil lliures. Dich 1.000 lliures que, per deliberació dels senyors deputats feta dit die, té donades y pagades comptants dit Farell a Joan
Guinart, regent los comptes del General, a bon
compte del que ha col·lectat del dret nou de
guerra;
dich
1.000 lliures.
Ítem, en dit llibre y en fòleo 44 se troba continuat lo compte de Bonaventura Closa, sobrecullidor del General de la part de Llevant, comensant assí ha assentar lo que dit Closa girà y pagà
al General del que collectà per dit dret de guerra o de la nova ampra des de la tersa de octubre, novembre y dezembre 1652 en avant, com
se segueix:
Fòleo 44
58. E a sis de setembre mil sis-cents sinquantatres, cent y set lliuras, vuyt sous y hu. Dich 107
lliures, 8 sous, 1 que ab suma de mil vuyt-centas

sexanta-una lliura, divuyt sous y vuyt Bonaventura Closa ha ditas als senyors deputats en lo
banch de la present ciutat, dix són reduhidas al
quart de set mil quatra-centas quaranta-set lliuras, catorze sous y set que ha col·lectades del
dret de guerra en la col·lecta de Llevant fins la
tersa de janer, febrer y mars 1653 inclusive,
fent-se la reducció al quart per deliberació dels
senyors deputats als 3 de setembre 1653, la qual
quantitat ha girat a dits senyors deputats per no
estar uberta la taula de la ciutat y per no poder
girar al magnífich clavari en // 1445r // compte
de guerra y per tantas que sas senyorias ne han
de girar en dit compte de guerra;
dich
107 lliures, 8 sous, 1.

1445v

Fòleo 47
59. E a sis de setembre mil sis-cents sinquanta-tres, cent dos lliuras, un sou y vuyt. Dich
102 lliures, 1 sou, 8 que ab suma de mil vuytcentas sexanta-una lliura, divuyt sous y vuyt ha
ditas Bonaventura Closa en lo banch de la present ciutat als senyors deputats, dix són reduhidas al quart de 7447 lliures, 14 sous, 7 que ha
col·lectadas del dret de guerra ab moneda de
velló en la col·lecta de Llevant fins la tercera
present de janer, febrer y mars 1653 inclusive,
la qual quantitat ha girat ha dits senyors deputats per no estar uberta la taula de la ciutat y
per ço no poder girar al magnífich clavari en
compte de guerra y per tantas que sas senyorias
ne han de girar al dit clavari en dit compte de
guerra;
dich
102 lliures, 1 sou, 8.
Fòleo 50
60. E al primer de abril mil sis-cents sinquantaquatre, quaranta-vuyt lliuras, onze sous y hu.
Dich 48 lliures, 11 sous, 1 que, per deliberació
dels senyors deputats del die present, té donades comptants dit Bonaventura Closa, sobrecullidor, al regent los comptes del General, Joseph
Miquel Quintana per tantas ne ha col·lectades
en la tercera de abril, maig y juny 1653 en las
taulas de Mataró y Puigcerdà y sa col·lecta del
dret de guerra;
dich
48 lliures, 11 sous, 1.
Fòleo 148
61. E a catorze de juny mil sis-cents sinquantasinch, noranta-duas lliuras, dotze sous y set.
Dich 92 lliures, 12 sous, 7 que per deliberació
dels senyors deputats feta dit die Bonaventura
Closa, sobrecullidor del General de la part de
Llevant, té donades comptants a Joan Guinart,
regent los comptes del General, a compte del
que té col·lectat del dret nou de guerra per la
tercera de janer, febrer y mars 1654;
dich
92 lliures, 12 sous, 7
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Fòleo 151
62. Cent vint-y-sinch lliures, quinze sous, onze
diners y malla. Dich 125 lliures, 15 sous, 11,
1/2 diners que, per deliberació dels senyors deputats feta a 27 janer 1656, té donada y pagada
comptants ab suma de mil setanta lliures, catorze sous y sis a Juan Guinart, regent los comptes
del General, per lo que té col·lectat de las taulas
de la col·lecta de Llevant;
dich
125 lliures, 15 sous 11 1/2.
Fòleo 154
63. Vuytanta-una lliura, sinch sous. Dich 81
lliura, 5 sous que, per deliberació dels senyors
deputats feta a 27 janer 1656, té donadas y pagades comptants ab suma de mil setanta-lliures,
catorze sous y sis a Joan Guinart, regent los
comptes del General, per lo que té col·lectat de
las taulas de sa col·lecta de Llevant;
dich
81 lliures, 5 sous.
Fòleo 157
64. E a vint-y-set de janer mil sis-cents sinquanta-sis, cent quaranta-una lliura, catorze
sous, dos diners y malla. Dich 141 lliura, 14
sous, 2 1/2 que, per deliberació dels senyors
deputats feta dit die, té donades y pagades
comptants ab suma de mil setanta lliuras, catorze sous y sis a Joan Guinart, regent los comptes
del General, per lo que té col·lectat de les taules
de sa col·lecta de Llevant;
dich
141 lliures, 14 sous, 2 1/2.
Fòleo 160
65. Cent sexanta-set lliuras, catorze sous y
quatre. Dich 167 lliures, 14 sous, 4 que, per deliberació dels senyors deputats feta als 27 janer
1656, té donades y pagades comptants ab suma
de mil setanta lliuras, catorze sous y sis a Joan
Guinart, regent los comptes del General, per lo
que té col·lectat de las taulas de sa col·lecta de
Llevant;
dich
167 lliures, 14 sous, 4.
Fòleo 163
66. Noranta lliuras, setze sous y sinch. Dich 90
lliures, 16 sous, 5 que, per deliberació dels senyors deputats de set juny mil sis-cents sinquanta-sis té donades y pagades comptants //1446r //
a Joan Guinart, regent los comptes del General,
a bon compte del que té col·lectat de la contra
escrita tersa;
dich
90 lliures, 16 sous, 5.
Fòleo 172
67. E als set de novembre mil sis-cents sinquanta-sis, noranta duas lliures, tretze sous y
nou. Dich 92 lliures, 13 sous, 9 que, per deliberació dels senyors deputats de dit die, té donades y pagades de comptants lo contraescrit Bo-
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naventura Closa a mossèn Joan Guinart, regent
los comptes del General, per concemblants ne
ha col·lectades del dret nou de guerra per la tercera de janer,febrer y mars 1656;
dich
92 lliures, 13 sous, 9.

Fòleo 203
72. Dos-centas trenta-y-sinch lliuras, deu sous
y vuyt. Dich 235 lliures, 10 sous, 8 que, per deliberació dels senyors deputats feta a 27 janer
1656, té donades y pagades comptants ab suma
de mil y set-centas lliures a Joan Guinart, regent
los comptes del General, per lo que té col·lectat
de las taulas de sa col·lecta de Ponent;
dich
235 lliures, 10 sous, 8.

Ítem en dit llibre y en fòleo 179 se troba continuat lo compte de Gerònim Major y Sala, sobrecullidor del General de la part de Ponent,
comensant en la tersa de juliol, agost y setembre
1653 per lo que col·lectà per dit dret de guerra
o de la nova ampra, com se segueix:
Fòleo 179
68. E al primer de abril mil sis-cents sinquantaquatre, sinquanta-una lliura, dos sous. Dich 51
lliura, 2 sous, las quals, per deliberació de dit
die dels senyors deputats, té donades comptants
dit Gerònim Major y Sala, sobrecullidor del General de la part de Ponent, al magnífich Joseph
Miquel Quintana, regent los comptes del General, per tantas ne ha col·lectades y cobrades de la
tercera de juliol, agost y setembre 1653 de
compte de General y guerra de la col·lecta de
Tarragona, Seu de Urgell, Tortosa e Igualada;
dich
51 lliura, 2 sous.

Fòleo 223
73. E als deu de setembre mil sis-cents sinquanta-set, dos-centas sinquanta-duas lliuras,
deu sous y nou. Dich 252 lliures, 10 sous, 9
que, per deliberació dels senyors deputats de dit
die Gerònim Major y Sala té donades y pagades
de comptes ab suma de sis-centas setze lliuras,
desset sous y onze a Joan Guinart,regent los
comptes del General, y són per lo que té col·lectat en las taulas de sa col·lecta en la tercera de
abril, maig y juny 1656, tant en moneda corrent
com en plata;
dich
252 lliures, 10 sous, 9.
1447r

Fòleo 191
69. E a vint-y-set de janer mil sis-cents sinquanta-sis, noranta-una lliura, quinze sous,
onze diners y malla. Dich 91 lliura, 15 sous, 11
1/2, que per deliberació dels senyors deputats
feta dit die, té donades y pagades comptants ab
suma de mil y set-centas lliuras a Joan Guinart,
regent los comptes del General, per lo que té
col·lectat de // 1446v // las taulas de sa col·lecta
de ponent;
dich
91 lliures, 15 sous, 11 1/2.
Fòleo 195
70. E a vint-y-set de janer mil sis-cents sinquanta-sis, cent y sinch lliuras, sis sous y dos.
Dich 105 liures, 6 sous, 2, que per deliberació
dels senyors deputats feta dit die, té donades y
pagades comptants ab suma de mil y set-centas
lliuras a Joan Guinart, regent los comptes del
General, per lo que té col·lectat de las taulas de
sa col·lecta de ponent;
dich
105 lliures, 6 sous, 2.
Fòleo 199
71. E a vint-y-set de janer mil sis-cents sinquanta-sis, cent quaranta-set lliuras, nou sous,
sis diners y malla. Dich 147 lliures, 9 sous, 6
1/2 que, per deliberació dels senyors deputats
feta dit die, té donades y pagades comptants ab
suma de mil y set-centas lliuras a Joan Guinart,
regent los comptes del General, per lo que té
col·lectat de las taulas de sa col·lecta de ponent;
dich
147 lliures, 9 sous, 6 1/2.
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Fòleo 226
74. Se troba continuat lo arrendament de la
Bolla de Barcelona per lo creximoni del dret de
las sedas, trienni 1653, y en quantra de dit
arrendament se troban les partidas pagades com
se segueix:
Compte vell.
E a divuyt de maig mil sis-cents sinquanta-quatre, dos mil dos-centas sinquanta lliures. Dich
2.250 lliures ha ditas al magnífich clavari en la
taula de la present ciutat en los llibres vells de la
taula de la present ciutat y per lo manual de
aquells, Joan Llinàs, mercader, dix les paga per
Antich Romeu, arrendatari del dret del creximoni de las sedas de la Bolla y Col·lecta de Barcelona y per tres tersas caygudas en los mesos de
octubre, janer y abril prop passats, lo qual pagament fa ab protesta de que no sie fet perjudici a
dit Romeu en las pretencions té en la causa que
devant los senyors deputats y en son concistori
aporta, a la qual no vol perjudicar, com sols se
fasse esta paga per evitar lo rigor de la execució;
dich
2.250 lliures.
75. Compte vell.
E a dotze de juliol mil sis-cents sinquanta-sinch,
tres mil set-centas sinquanta lliures. Dich 3.750
lliures ha ditas al magnífich clavari de la present
ciutat en compte de Generalitat y guerra en los
llibres vells de la taula y per lo manual de aquells
Jaume Falguera, mercader, dix les paga per Antich Romeu, corredor de orella, y sas fiansas, y
lo dit, com a tenint arrendat lo dret del creximoni de las sedas de la Bolla de Barcelona y sa
col·lecta lo trienni corrent y són per sinch tersas

degudas fins al primer die del corrent mes de juliol 1655;
dich
3.750 lliures

1448r

76. Compte vell.
E als quinze de novembre mil sis-cents sinquanta-sinch, mil y sinch-centas lliuras. Dich 1.500
lliures ha ditas Jaume Falguera, mercader, en llibres vells de dita taula y per los manuals de
aquells al magnífich clavari de la present ciutat,
ab suma de //1447v // dos mil y sinquanta lliuras
en compte de Generalitat y guerra, dix són las
paga per Antich Romeu y lo dit com a arrendador del creximoni de las sedas y de la Bolla dels
sombreros de la present ciutat y la col·lecta, ço
és, 1.500 lliures per dos tersas de dit creximoni
de las sedas que seran a terme al primer janer
1656 y las restants 550 en descàrrech de dit a
Bolla;
dich
1.500 lliures.
77. Compte vell.
E als vint-y-tres de juny mil sis-cents sinquantasis, mil y sinch-centas lliuras. Dich 1.500 lliuras
ha ditas als llibres vells de la taula de la present
ciutat al magnífich clavari de aquella en compte
de Generalitat y guerra Jaume Falguera, dix les
paga per Antich Romeu, arrendatari de la contraescrita Bolla, y lo dit per dos tersas degudas
de dit arrendament;
dich
1.500 lliures.
Fòleo 233
78. Se troba continuat lo arrendament de la
Bolla de Figueras per lo creximoni del dret de
las sedas, trienni 1653, y enquantra de dit
arrendament se troba una partida com se segueix:
E als vint-y-dos de dezembre mil sis-cents sinquanta-tres, una lliura, tretze sous y quatre.
Dich 1 lliura, 13 sous, 4 que, en virtut de deliberació per los senyors deputats, Josep de Beneja Pellicer ha donat comptants ab suma de quaranta lliures, onze sous y hu a mossèn Joseph
Miquel Quintana, las quals paga per la porrata
del arrendament de la quantra escrita Bolla discorreguda des del primer de octubre prop passat fins a 10 del corrent, en lo qual die renuncià
lo sobredit arrendament per causa del contagi
ha sobrevingut en la ciutat de Manrresa;
dich
1 lliura, 13 sous, 4.
Fòleo 236
Se troba continuat lo arrendament de la Bolla
de Castellbó y Seu de Urgel per lo creximoni
dels drets de las sedas y enquantra se troba la
partida com se segueix:
3.001 lliures, 13 sous, 4
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79. E al primer de febrer mil sis-cents sinquanta-sinch, set lliuras y divuyt sous y quatre. Dich
7 lliures, 18 sous, 4 que, per deliberació dels senyors deputats feta dit die, Francesch Calveria,
botiguer de telas, té donades comptants a
mossèn Rafel Bonastre, exercint lo offici de regent los comptes del General per un any y mitx
y la porrata discorreguda fins al últim de janer
prop passat del arrendament del creximoni de
las sedas de la col·lecta de la Seu de Urgell y
Castellbó inclusive, fet lo compte per lo racional
de la present casa, en lo qual die fonch renunciat dit arrendament per estar ocupada la Seu de
Urgell y sa col·lecta del enemich; y acceptada la
renunciació;
dich
7 lliures, 18 sous, 4.
Fòleo 237
Se troba continuat lo arrendament de la Bolla
de Manrresa y Cardona per lo creximoni del
dret de las sedas, trienni 1653, y enquantra de
dit arrendament se troba la partida com se segueix:
80. E a vint-i-dos de dezembre mil sis-cents
sinquanta-tres, nou lliuras, catorze sous y sinch.
Dich 9 lliures, 14 sous, 5 que, en virtut de deliberació per los senyors deputats, Joseph Casademunt, botiguer de telas, ha donat comptants
a mossèn Joseph Miquel Quintana, las quals
paga com a arrendatari de la Bolla de Manrresa
per lo creximoni del dret de las sedas, trienni
corrent, per la porrata discorreguda des del primer de octubre prop passat fins a 10 del corrent, en lo qual die ha renunciat dit arrendament per rahó del contagi ha sobrevingut en
dita ciutat de Manrresa;
dich
9 lliures, 14 sous, 5.
Fòleo 238
Se troba continuat lo arrendament de la Bolla
de Vilafranca de Panadés y Torradenbarra per lo
creximoni del dret de las sedas, trienni mil siscents sinquanta-tres, y enquantra de dit arrendament se troba la partida // 1448v // com se segueix:
81. E a trenta-hu de janer mil sis-cents sinquanta-set, tres-centas nou lliuras. Dich 309
lliuras y ha ditas en la taula de la present ciutat
de Barcelona en compte vell Jacintho Arquer,
botiguer de Perpinyà, al magnífich clavari de la
present ciutat, en compte de Generalitat y guerra, dix són les paga per lo trienni que comensà
al primer de juliol 1653 y finí al últim de juny
1656 del arrendament del creximoni de las sedas de la Bolla de Vilafrancha de Panadès y sa
col·lecta;
dich
309 lliures.
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Fòleo 246
Se troba continuat lo arrendament de la Bolla
dels sombreros de la taula de Barcelona y sa
col·lecta, trienni 1653, y enquantra de dit
arrendament se troban las partidas com se segueix:

per dos tersas de dit arrendament degudas al
primer de octubre 1653 y primer de janer 1654,
que són per compte de la Generalitat y dret de
guerra;
dich
25 lliures.
86. E als onze de novembre mil sis-cents sinquanta-sinch, sexanta-duas lliuras, deu sous.
Dich 62 lliures, 10 sous que, per deliberació
dels senyors deputats de dit die, té donades y
pagades comptants Joseph Cortès, veler, qui
paga per Joan Jofre, argenter, arrendatari de la
Bolla dels sombreros de la ciutat y col·lecta de
Vich, trienni corrent, a Joan Guinart, regent los
comptes del General // 1449v // y són per sinch
tersas de dit arrendament, las quatre caygudas
en lo any 1654 y la altre al primer abril 1655;
dich
62 lliues, 10 sous.

82. Compte vell.
E a divuyt de maig mil sis-cents sinquanta-quatre, quatre-centas sinquanta-tres lliuras. Dich
453 lliures ha ditas al magnífich clavari en la
taula, y per los manuals de aquells, Joan Llinàs,
mercader, dix les paga per Antich Romeu,
arrendatari del dret dels sombreros de la Bolla
de Barcelona y sa col·lecta, y dit Romeu las paga
per tres tersas primeras de dit arrendament;
dich
453 lliures.
83. E als denou de juliol mil sis-cents sinquanta-sinch, set centas sinquanta-sinch lliuras. Dich
755 lliures, ha ditas Joan Llinàs, mercader, en
los llibres vells de la taula y per los manuals de
aquells al magnífich clavari de la present ciutat
en compte de Generalitat, dix les paga per Antich Romeu, arrendatari dels drets del sombreros de Barcelona y sa col·lecta lo corrent trienni,
y lo dit las paga a bon compte de dit arrendament;
dich
755 lliures.

87. E als quatre de juliol mil sis-cents sinquanta-sis, sexanta-duas lliuras, deu sous. Dich 62
lliures, 10 sous que, per deliberació dels senyors
deputats de dit die, té donades y pagades comptants Joseph Cortès, qui paga per Joan Jofre, argenter, ciutedà de Barcelona, arrendatari de la
contraescrita Bolla al dit Joan Guinart per sinch
tersas degudas de dit arrendament, la última
d’ellas exida lo primer de juliol corrent;
dich
62 lliures, 10 sous.

84. Compte vell
E als quinze de novembre mil sis-cents, sinquanta- // 1449r // sinch, sinch-centas sinquanta
lliures. Dich 55 lliures ha ditas Jaume Falguera,
mercader, en dits llibres vells de la taula y per los
manuals de aquells ab suma de dos mil y sinquanta lliures al magnífich clavari de la present
ciutat en compte de Generalitat y guerra, dix
són les paga per Antich Romeu y lo dit com ha
arrendador del creximoni de las sedas y de la
Bolla dels sombreros de la present ciutat y sa
col·lecta, ço és, 1.500 lliures per dos tersas de
dit creximoni de las sedas que seran a terme al
primer de janer 1656 y las restants 550 lliures
en descàrrech de dita Bolla dels sombreros;
dich
550 lliures.

Fòleo 251
Se troba continuat lo arrendament de la Bolla
de Figueras per lo creximoni del dret de las sedas, trienni 1653, y enquantra de dit arrendament se troba la partida com se segueix:
88. E als denou de juliol mil sis-cents sinquanta-sinch, dotze lliuras, catorze sous y quatre.
Dich 12 lliures, 14 sous, 4 que, per deliberació
dels senyors deputats feta dit die, Anthoni Bonanat, mercader de Barcelona, pagant per Jaume Mir y Pujades, altre dels arrendataris del creximoni de las sedas per la vila de Figueras y sa
col·lecta, trienni corrent, té donadas y pagadas a
Joan Guinart, regent los comptes del General,
per sinch tersas y la porrata del dit arrendament
fins lo dia 18 de juliol 1655, en lo qual die dit
Jaume Mir y Pujades renuncià dit arrendament
per estar dita vila de Figueras ocupada del enemich, la qual renunciació li admeteren sas senyorias, inseguint la provisió feta per los magnífichs acessors y advocat fiscal del General, las
quals per dit Bonanat foren pagades a dit Guinart ab suma de dos-centas desset lliures, vuyt
sous y vuyt;
dich
12 lliures, 14 sous, 4.

Fòleo 247
Se troba continuat lo arrendament de la Bolla
dels sombreros de la ciutat y col·lecta de Vich,
trienni 1653, y enquantra de dit arrendament se
troban las partidas com se segueix:
85. E a dotze de octubre mil sis-cents sinquanta-quatre, vint-y-sinch lliures. Dich 25 lliures ha
ditas al magnífich clavari de la present ciutat y
en la taula de aquella en llibres nous Honofre
Paralada, sombrerer, qui las paga per Joan Jofre, argenter, arrendatari de la Bolla dels sombreros de la ciutat y col·lecta de Vich, y lo dit

1450r
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Fòleo 273
Se troba continuat las restas del que don Vicens
Magarola, receptor de la taula de la Bolla de

Barcelona, no arrendada, cobrà des de la tercera
del primer de abril 1651 fins a la tercera del darrer de juny 1653 y enquantra de ditas restas se
troban las partidas com se segueix:
89. Compte vell
E al primer de juny mil sis-cents sinquanta-quatre, set-centas sinquanta-una lliura, catorze sous
y sis. Dich 751 lliures, 14 sous, 6 que dit die
Joan Guinart, mercader, ha ditas en llibres vells
de la taula de la present ciutat al magnífich clavari de aquella en compte de Generalitat y guerra, dix les paga per don Vicens Magarola, receptor de la Bolla de Barcelona y lo dit les paga
per lo que ha cobrat del dret de guerra de la primera quinzenada de abril 1651 fins a la primera
quinzenada de abril 1653, que suman 3.006
lliures, 18 sous de sisens a sis diners, que reduhits a diner y malla són 751 lliures, 14 sous, 6
y per deliberació feta per los molt il·lustres senyors deputats die y any en aquella contengut;
dich
751 lliures, 14 sous, 6.
90. E a dit die dit Joan Guinart ha dit en dita
taula y llibres vells a dit magnífich clavari en
compte de Generalitat y guerra, cent-noranta
quatre lliuras, sinch sous y vuyt. Dich 194 lliures, 5 sous, 8, dix las paga per dit don Vicens
Magarola, receptor, y lo dit las paga per lo que
té cobrat de dit dret de guerra des de la segona
quinzenada de abril 1653 fins a la segona quinzenada de maig de dit any, tot inclusive;
dich
194 lliures, 5 sous, 8.

nyors deputats feta dit die, té donades y pagades
comptants ab suma de mil set-centas lliuras a
Joan Guinart, regent los comptes del General,
per lo que té col·lectat de las taulas de sa col·lecta de ponent;
dich
22 lliures, 16 sous.
Ítem, en altre llibre, així mateix ab ses cubertas
de pregamí, intitulat sobre aquellas «Llibre de
compte de guera mil sis-cents sinquanta-tres»,
com també «Llibre de vàlues de guerra, trienni
mil sis-cents sinquanta-nou», en lo qual, y en
los fòleos assentats en lo margenal, se troban las
partidas com se segueix:
Fòleo 9
93. E a denou de abril mil sis-cents sinquantaset, trenta-sis lliures. Dich 36 lliures que, per
deliberació dels senyors deputats de dit die, Pau
Feu, botiguer, de telas té donades y pagades
comptants ab suma de cent y tres lliuras, deu
sous a mossèn Joan Guinart, regent los comptes
del General, y són per la Bolla de las sedas de
Pons y Balaguer de tot lo trienni prop passat
fins al darrer de juny 1656;
dich
36 lliures.
Se troba continuat lo compte del que Pere Farell, receptor del General de la taula de Barcelona, col·lectà per compte de dit dret de guerra eo
de la nova // 1451r // ampra, comensant en la
tercera de juliol, agost y setembre 1656, en lo
qual fòleo se troban les partides per dit Farell
pagades, com se segueix:

Fòleo 248
Se troba comensar a continuar lo que valgué lo
dret dels sombreros per lo creximoni de las sedas de tot lo Principat de Catalunya, exceptat
las ciutats de Barcelona y Vich y sas col·lectas,
de las quals se’n fa arrendament apart, per lo residuum del trienni 1653, lo qual dret no estigué
arrendat sinó que aquell fou col·lectat per
Gerònim Major y Sala, sobrecullidor del General de la part de Ponent, y enquantra se troba la
partida com se segueix:

94. E a trenta-hu de agost mil sis-cents sinquanta-sis, mil tres-centas lliures. Dich 1.300
lliures que, per deliberació dels senyors deputats de dit die, té donades y pagades Pere Farell
en diners comptants a mossèn Joan Guinart, regent los comptes del General, a bon compte del
que ha col·lectat en los mesos de juny y juliol
prop passats del dret nou de guerra;
dich
1.300 lliures.

91. E a vint-y-set de janer mil sis-cents sinquanta-sis, trenta-un lliura, quatre sous y sis. //
1450v // Dich 31 lliures, 4 sous, 6 que, per deliberació dels senyors deputats feta dit die, té donadas y pagades comptants ab suma de mil y
set-centas lliures a Joan Guinart, regent los
comptes del General, per lo que té col·lectat de
las taulas de sa col·lecta de Ponent;
dich
31 lliures, 4 sous, 6.

95. E a vint-y-sinch de octubre mil sis-cents
sinquanta-sis, mil tres-centas sinquanta lliures,
deu sous y sis. Dich 1350 lliures, 10 sous, 6
que, per deliberació dels senyors deputats de dit
die, té donades y pagades comptants dit Pere
Farell per mans de Narcís Feliu, mercader, a dit
Joan Guinart y són a cumpliment de 3660 lliures, 10 sous, 6 per ell col·lectades del dit dret
nou de guerra en los mesos de juny, juliol, agost
y setembre prop passats del 1656;
dich
1.350 lliures, 10 sous, 6.

Fòleo 249
92. E a vint-y-set de janer mil sis-cents sinquanta-sis, vint-y-duas lliuras, setze sous. Dich
22 lliures, 16 sous que, per deliberació dels se1087

Fòleo 13
96. E a vint-y-sinch de novembre mil sis-cents
sinquanta-sis, sinch-centas noranta-y-tres lliu-
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res, quinze sous y dos. Dich 593 lliures, 15
sous, 2 que, per deliberació dels senyors deputats de dit die, Pere Farell té donades y pagades
comptants a Joan Guinart, regent los comptes
del General, per ell col·lectades del dret nou de
guerra en la taula del General de la present ciutat en la quinzenada primera del mes de octubre
pròxim passat del corrent any 1656;
dich
593 lliures, 15 sous, 2.

1452r

E als vint de desembre mil sis-cents sinquantasis, nou-centas sinquanta-vuyt lliures desset sous
y tres. Dich 958 lliures, 17 sous, 3 que, per deliberació dels senyors deputats de dit die, Pere Farell té donades y pagades de comptes a dit Guinart per //1451v // ell col·lectades del dret nou de
guerra en la taula de Barcelona, ço és, en la segona quinzenada de octubre, 177 lliures, 5 sous, 5;
en la primera quinzenada de novembre 572 lliures, 14 sous, 11, y en la segona quinzenada de
novembre, tots pròxims passats y del corrent any
1656, las restants 208 lliures, 14 sous, 11;
dich
958 lliures, 17 sous, 3.

101. E als nou de maig mil sis-cents sinquantaset, mil vint-y-duas lliuras, un sou y deu. Dich
1.022 lliures, 1 sou, 10 que, per deliberació dels
senyors deputats de dit die, dit Pere Farell té
donades y pagades comptants a dit Joan Guinart per mans de dit Francesch Soler y són per
lo dret nou de guerra, ço és, 660 lliures, 2 sous,
11 per la primera quinzenada del mes de mars
1657 y 361 lliures, 18 sous, 11 per la segona
quinzenada de dit mes de mars;
dich
1.022 lliures, 1 sou, 10.
Fòleo 15
102. E a sis de juny mil sis-cents sinquanta-set,
sis-centas noranta-una lliura, tretze sous y deu.
Dich 691 lliures, 13 sous, 10 que, per deliberació dels senyors deputats de dit die, Pere Farell
té donades y pagades comptants per mans de
Francesch Soler a Joan Guinart y són per lo dret
nou de guerra, ço és, per la primera quinzenada
del mes de abril pròxim passat 327 lliures, 17
sous y per la segona quinzenada de dit mes, 363
lliures, 16 sous, 10;
dich
691 lliures, 13 sous, 10.

94. E a trenta-hu de janer mil sis-cents sinquanta-set, sis-centas, noranta-tres lliures, dinou sous y nou. Dich 693 lliures, 19 sous, 9
que, per deliberació dels senyors deputats de dit
die, dit Farell té donades y pagades de comptes
a dit Guinart per ell col·lectades del dret nou de
guerra en dita taula, ço és, en la primera quinzenada de desembre 299 lliures, 13 sous, 8 y en la
segona quinzenada de dit mes de desembre 394
lliures, 6 sous, 1 pròxim passat;
dich
693 lliures, 19 sous, 9.

103.
E als set de juliol mil sis-cents sinquanta-set,
cent vuytanta-nou lliures, un sou y hudich 189
lliures, 1 sou, 1 que, per deliberació dels senyors deputats de dit die, Pere Farell té donades
y pagades comptants a Joan Guinart per mans
de Francesch Soler y són per lo dret nou de
guerra per las duas quinzenadas del mes de
maig pròxim passat;
dich
189 lliures, 1 sou, 1.

Fòleo 14
99. E a vint-y-set de febrer mil sis-cents sinquanta-set, nou-centas vint-y-quatre lliuras, deset sous y dos. Dich 924 lliures, 17 sous, 2 que,
per deliberació del senyors deputats de dit die,
Pere Farell, receptor de la taula del General de
Barcelona, té donadas y pagadas comptants a
Joan Guinart, regent los comptes del General, y
són per lo dret de guerra, ço és, per la primera
quinzenada de janer 1657, 503 lliures, 7 sous, 1
y per la segona quinzenada de dit mes de janer
421 lliures, 10 sous, 1;
dich
924 lliures, 17 sous, 2.

104. E als deu de setembre mil sis-cents sinquanta-set, quatra-centas y quatre lliuras, quatre sous y sinch. Dich 404 lliures, 4 sous, 5 que,
per deliberació dels senyors deputats de dit die,
Pere Farell té donades y pagades comptants a
Joan Guinart per mans de // 1452v // Francesch
Soler ab suma de mil dos-centas trenta-vuyt
lliuras, vuyt sous y dos y són per lo dret nou de
guerra, ço és, per la primera quinzenada de juny
1657, 280 lliures, 8 sous, 1 y las restants 123
lliures, 16 sous, 4 per la segona quinzenada de
juny de dit any 1657;
dich
404 lliures, 4 sous, 5.

100. E a vint-y-tres de mars mil sis-cents sinquanta-set, nou centas sexanta-una lliura, tres
sous y sis. Dich 961 lliures, 3 sous, 6 que, per
deliberació dels senyors deputats de dit die dit
Pere Farell té donades y pagades a dit Guinart
per mans de Francesch Soler y són per lo dret de
guerra, ço és, per la primera quinzenada de febrer 509 lliures, 7 sous, 9 y per la segona quinzenada de febrer 451 lliures, 15 sous, 9;
dich
961 lliures, 3 sous, 6.

Fòleo 16
105. E a deu de setembre mil sis-cents sinquanta-set, vuyt-centas trenta-quatre lliuras,
tres sous y nou. Dich 834 lliures, 3 sous, 9 que,
per deliberació dels senyors deputats de dit die,
Pere Farell ha donades y pagades comptants a
Joan Guinart per mans de Francesch Soler ab
suma de mil dos-centas trenta-vuyt lliuras, vuyt
sous y dos y són per lo dret nou de guerra, ço
és, 673 lliures, 11 sous, 9 per la primera quinze-
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nada de juliol 1657 y las restants 160 lliures, 12
sous per la segona quinzenada de dit mes de juliol;
dich
834 lliures, 3 sous, 9.
(106). E als vint-y-dos de novembre mil siscents sinquanta-set, sis centas vuytanta-sinch
lliures, deu sous y tres. Dich 685 lliures, 10
sous, 3 que per deliberació dels senyors deputats de dit die té rebudas comptants Joan Guinart de Pere Farell per mans de Francesch Soler
ab suma de mil vuyt-centas divuyt lliuras, un
sou y onze y ditas són per las quinzenadas primera y segona de agost primera y segona de setembre 1657;
dich
685 lliures, 10 sous, 3.
Fòleo 17
107. E a vint-y-dos de noembre mil sis-cents
sinquanta-set, mil cent trenta-duas lliuras, onze
sous y vuyt. Dich 1.132 lliures, 11 sous, 8 que,
per deliberació dels senyors deputats de dit die,
Pere Farell té donades y pagades de comptants
ab suma de mil vuyt-centas divuyt lliuras, un
sou y onze a Joan Guinart, regent los comptes
del General, rebudas per mans de Francesch Soler y ditas //1453r // són per las quinzenadas primera y segona de octubre y primera de novembre 1657 del dret nou de guerra;
dich
1.132 lliures, 11 sous, 8.
108. E a vint-y-sis de janer mil sis-cents sinquanta-vuyt, set-centas vuyt lliures, desset sous
y dos. Dich 708 lliures, 17 sous, 2 que, per deliberació dels senyors deputats de dit die, Pere
Farell té donades y pagades comptants per mans
de Francesch Soler a Joan Guinart, regent los
comptes del General, y ditas són per las quinzenadas segona de novembre primera y segona de
desembre 1657 del dret nou de guerra;
dich
708 lliures, 17 sous, 2.
Fòleo 18
109. E a trenta de abril mil sis-cents sinquantavuyt, nou-centas y vuyt lliures, vuyt sous y dos.
Dich 908 lliures, 8 sous, 2 que, per deliberació
dels senyors deputats de dit die, Margarida Farell, propietària en lo offici de receptor, té donades y pagades de comptants a Joan Guinart, regent los comptes del General, per mans de
Francesch Soler, y ditas són, ço és, 517 lliures, 4
sous, 9 per la primera quinzenada de janer
1658; 45 lliures, 18 sous, 7 per la segona quinzenada de dit mes de janer; 174 lliures, 3 sous
per la primera de febrer; 171 lliures, 1 sou, 10
del dret nou de guerra;
dich
908 lliures, 8 sous, 2.
110. E a dit nou-centas vuyt lliuras, divuyt
sous y dos. Dich 908 lliures, 18 sous, 2 que, per
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deliberació del senyors deputats de dit die, Margarida Farell té donades y pagades comptants al
dit Joan Guinart per mans de Francesch Soler, y
ditas són per las dos quinzenadas de mars 1658,
ço és, 666 lliures, 5 sous, 4 per la primera y 242
lliures, 12 sous, 10 del dret nou de guerra;
dich
908 lliures, 18 sous, 2.
Fòleo 19
111. E a sis de juny mil sis-cents sinquantavuyt, mil noranta-duas lliuras, tres sous. Dich
1.092 liures, 3 sous que, per deliberació dels senyors deputats de dit die, Margalida Farell, proprietària del offici de receptor del General en la
taula de Barcelona, té donades y pagades de
comptants per mans de Francesch Soler, sastre,
// 1453v // a Joan Guinart, regent los comptes
del General, y són per lo dret de guerra, ço és,
per la primera quinzenada de abril prop passat
1658, 386 lliures, 6 sous, 4; per la segona quinzenada de dit mes de abril 246 lliures, 5 sous, 4;
per la primera quinzenada de maig 80 lliures,
17 sous, 1, y per la segona quinzenada de maig
378 lliures, 14 sous, 3;
dich
1.092 lliures, 3.
112. E a tres de setembre mil sis-cents sinquanta-vuyt, tres-centas trenta-sis lliures, catorze sous y tres. Dich 336 lliures, 14 sous, 3 que,
per deliberació dels senyors deputats de dit die,
Francesch Soler, receptor del General en la taula de la present ciutat, té donades y pagades de
comptants ab suma de mil dos-centas quinze
lliures, deu sous y onze a Joan Guinart, regent
los comptes del General, y són per lo dret de
guerra, ço és, la primera quinzenada de juny
1658, 126 lliures, 15 sous, 1; per la segona de
juny 209 lliures, 19 sous, 2;
dich
336 lliures, 14 sous, 3.
Fòleo 20
113. E als tres de setembre mil sis-cents sinquanta-vuyt, vuyt-centas setanta-vuyt lliuras,
setze sous y vuyt. Dich 878 lliures, 16 sous, 8
que, per deliberació dels senyors deputats de dit
die, Francesch Soler, receptor del General en la
taula de la present ciutat, té donades y pagades
de comptants ab suma de mil dos-centas quinze
lliuras, deu sous y onze a Joan Guinart, regent
los comptes del General, y són per lo dret de
guerra, ço és, per la primera quinzenada de juliol 1658, 447 lliures, 4 sous, 10 y per la segona
quinzenada de dit mes de juliol 431 lliures, 11
sous, 10;
dich
78 lliures, 16 sous, 8.
Fòleo 125
114. Compte vell.
E a setze de novembre mil sis-cents sinquantavuyt, quatre mil tres-centas vuytanta-quatre
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lliuras, un souy dos. Dich 4.384 lliures, 1 sou, 2
digué en lo banch de la present ciutat de compte vell als senyors deputats Margarida Farell,
muller y hereva de Pere Farell, en compte apart
de guerra y per lo dit quòndam Pere Farell, y
són per tantas ne havia col·lectades // 1454r // de
compte vell per deu quinzenadas del dret de
guerra dels sisens tallats despatxaren diversas
personas en lo General de la taula de Barcelona
de dit dret de guerra en lo any 1656 y 1657;
dich
4.384 lliures, 1 sous, 2.
Fòleo 7
115. E als set de juliol mil sis-cents sinquantasis, quinze lliuras. Dich 15 lliures ha ditas en lo
banch de la present ciutat al magnífich clavari
misser Joan Solà per la part tocant a Francisco
Trigo de Par en lo arrendament del dret de las
sedas en la nova imposició de la col·lecta de
Tàrrega, trienni 1653;
dich
15 lliures.

tas en lo banch de la present ciutat al magnífich
clavari Joan Francesch Cendra de Santa Coloma
de Queralt, dix les paga per lo arrendament del
creximoni de las sedas de la Bolla de Cervera y
sa col·lecta lo trienni prop passat y per tres anys
de dit arrendament que comensaren a córrer al
primer de juliol 1653 y finiren lo últim del mes
de juny prop passat a raó de 30 lliures lo any, lo
qual arrendament fou lliurat a Pere Pau Torres,
jove, botiguer de telas, y las paga ab ànimo de
recobrar dels demés interessats en dit arrendament;
dich
90 lliures.
Fòleo 27
Se troba continuat lo compte de Bonaventura
Closa, sobrecullidor del General de la part de
Llevant, del que col·lectà de dit dret de guerra
eo de la nova ampra des de la tercera de juliol,
agost y setembre 1656 en avant y en dit fòleo
27 se troba la partida com se segueix:

116. E dit die, noranta lliures. Dich 90 lliures ha
ditas en lo banch de la ciutat al magnífich clavari
mossèn Maurici Lloreda. Dix les paga per Jaume
Vernís de la ciutat de Tarregona y lo dit per dotze tersas del creximoni de las sedas de la Bolla de
Monblanch y Prades y sa col·lecta a raó trenta
lliuras lo any, las quals tenia arrendades dit Vernís per lo trienni 1653, que comensà lo primer
de juliol de dit any y finí lo últim de juny 1656;
dich
90 lliures.

120. E a sis de juliol mil sis-cents sinquantaset, cent sinquanta lliures, onze sous y vuyt.
Dich 150 lliures, 11 sous, 8 que, per deliberació
dels senyors deputats de dit die, Bonaventura
Closa té donades y pagades comptants a Joan
Guinart, regent los comptes del General, per
concemblants ne té col·lectades del dret nou de
guerra per la tercera de juliol, agost y setembre
1656;
dich
150 lliures, 11 sous, 8.

Fòleo 8
117. E als set de juliol mil sis-cents sinquantasis, tres-centas setanta-vuyt lliures. Dich 378
lliures ha ditas en lo banch de la present ciutat al
magnífich clavari mossèn Maurici Lloreda, dix
les paga per Jaume Vernís de Tarragona y lo dit
per dotze tersas del creximoni de las sedas de la
Bolla de Tarregona y sa col·lecta a raó de 126
lliures lo any, la(s) quals tenia arrendades dit
Vernís en lo trienni 1653, que comensà a córrer
lo primer de juliol de dit any;
dich
378 lliures.

Fòleo 30
E a tres de novembre mil sis-cents sinquanta-set
sinquanta-duas lliures, vuyt sous y quatre. Dich
52 lliures, 8 sous, 4 que, per deliberació dels senyors deputats de dit (die), Bonaventura Closa
té donades y pagades // 1455r // de comptants a
Joan Guinart, regent los comptes del General,
per concemblants ne té col·lectades del dret
nou de guerra per la tercera de octubre, novembre y desembre 1656;
dich
52 lliures, 8 sous, 4.

118. E a vint-y-vuyt de juliol mil sis-cents sinquanta-sis, trenta-vuyt lliuras, tretze sous y quatre. Dich 38 lliures, 13 sous, 4 ha ditas en lo
banch de la present ciutat al magnífich clavari
Francesch Payró, botiguer de draps, dix les paga
per lo arrendament del // 1454v // creximoni de
las sedas de las Bollas de Tortosa y sa col·lecta,
trienni prop passat, per onze tersas y vuyt dies
de dit arrendament que finí lo darrer de juny
1656;
dich
38 lliures, 13 sous, 4.
119. E als vint-y-tres de agost mil sis-cents sinquanta-sis, noranta lliuras. Dich 90 lliures ha di1090

Fòleo 33
122. E als vint de maig mil sis-cents sinquantavuyt, noranta-nou lliures, setze sous y hu. Dich
99 lliures, 16 sous, 1 que, per deliberació dels
senyors deputats de dit die, Bonaventura Closa
ha donades y pagades comptants ab suma de
cent setanta-vuyt lliuras, deu sous y deu a Joan
Guinart, regent los comptes del General, y ditas
són per lo col·lectat del dret nou de guerra en la
tercera de janer, febrer y mars 1657;
dich
99 lliures, 16 sous, 1.
Fòleo 36
123. E a vint de maig mil sis-cents sinquantavuyt, setanta-vuyt lliures, catorze sous y nou.

Dich 78 lliures, 14 sous, 9 que, per deliberació
del senyors deputats de dit die Bonaventura
Closa ha donades y pagades de comptants ab
suma de cent setanta-vuyt lliuras, deu sous y
deu a Joan Guinart, regent los comptes del General, y ditas són per lo col·lectat del dret nou
de guerra en la tercera abril, maig y juny 1657;
dich
78 lliures, 14 sous, 9.
Fòleo 39
124. E als denou de setembre mil sis-cents sinquanta-vuyt, cent quaranta-tres lliuras, un sou y
tres. Dich 143 lliures, 1 sou, 3 que, per deliberació dels senyors deputats de dit die, Bonaventura
Closa té donades y pagades de comptants ab
suma de cent noranta-una lliura, onze sous y nou
a Joan Guinart, regent los comptes del General,
y ditas són per lo col·lectat del dret nou de guerra
en la tercera de juliol, agost y setembre 1657;
dich
143 lliures, 1 sou, 3.
Fòleo 42
125. E als denou de setembre mil sis-cents sinquanta-vuyt, quaranta-vuyt lliuras, nou sous y
sis. Dich 48 lliures, 9 sous, 6 que, per deliberació dels senyors deputats de dit die, Bonaventura Closa té donades // 1455v // y pagades de
comptants ab suma de cent noranta-una lliura,
deu sous y nou a Joan Guinart, regent los
comptes del General, y ditas són per lo col·lectat del dret nou de guerra en la tercera de octubre, novembre y desembre 1657;
dich
48 lliures, 9 sous, 6.
Fòleo 45
126. E a sinch de juny mil sis-cents sinquantanou, sis lliuras, quatre sous y sis. Dich 6 lliuras,
4 sous, 6 que, per deliberació del senyors deputats de dit die, Bonaventura Closa té donades y
pagades de comptants a Joan Guinart, regent
los comptes del General, ab suma de divuyt lliures, tretze sous y quatre y ditas són per lo
col·lectat del dret nou de guerra per la tercera
janer, febrer y mars 1658;
dich
6 lliures, 4 sous, 6.
Fòleo 48
127. E als sinch de juny mil sis-cents sinquanta-nou, dotze lliuras, vuyt sous y deu. Dich 12
lliures, 8 sous, 10 que, per deliberació dels senyors deputats de dit die, Bonaventura Closa té
donades y pagades comptants a Joan Guinart,
regent los comptes del General, ab suma de divuyt lliures, tretze sous y quatre per lo col·lectat
del dret nou de guerra en la tercera de abril,
maig y juny 1658;
dich
12 lliures, 8 sous, 10.
(128). Se troba continuat lo compte de Gerònim Major y Sala, sobrecullidor del General de
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la part de Ponent, del que col·lectà de dit dret
de la nova ampra des de la tercera de juliol,
agost y setembre 1656 en avant y en dit fòleo
64 se troba la partida com se segueix:
E a deu de setembre mil sis-cents sinquanta-set,
tres-centas sexanta-quatre lliuras, tres sous y
dos. Dich 364 lliures, 3 sous, 2 que, per deliberació dels senyors deputats de dit die, Gerònim
Major y Sala té donades y pagades de comptants
ab suma de sis-centas setze lliuras, tretze sous y
onze a Joan Guinart, regent los comptes del
General, y són per lo que té col·lectat en las taulas de sa col·lecta en la // 1456r // tercera de juliol, agost y setembre 1656, tant en moneda
corrent com ab plata;
dich
364 lliures, 3 sous, 2.
Fòleo 68
129. E a setze de febrer mil sis-cents sinquanta-vuyt, tres-centas sexanta-set lliures, denou
sous, vuyt diners y malla. Dich 367 lliures, 19
sous, 8 1/2 que, per deliberació del senyors deputats de dit die, Gerònim Major y Salla té donades y pagades comptants ab suma de quatracentas sinquanta lliures a Joan Guinart, regent
los comptes del General, a bon compte y descàrrech del que restà devent per rahó de las tersas
per ell col·lectades en las taulas de la col·lecta
del dret nou de guerra;
dich
367 lliures, 19 sous, 8 1/2.
Fòleo 72
130. E a setze de febrer mil sis-cents sinquantavuyt, vuytanta-duas lliures, tres diners y malla.
Dich 82 lliures, 3, 1/2 que, per deliberació dels
senyors deputats de dit die, Gerònim Major y
Sala té donades y pagades comptants ab suma de
quatre-centas sinquanta lliuras a mossèn Joan
Guinart, regent los comptes del General, a bon
compte y descàrrech del que restà devent per
rahó de las tersas per ell col·lectades en las taulas
de sa col·lecta del dret nou de guerra;
dich
82 lliures, 3.
131. E a sis de juny mil sis-cents sinquantavuyt, tres-centas vuytanta-set lliuras, dotze sous
y tres. Dich 387 lliures, 12 sous, 3 que, per deliberació dels senyors deputats de dit die, Gerònim Major y Sala té donades y pagades de
comptants al dit Joan Guinart ab suma de siscentas, vuyt lliures, sinch sous y nou per concemblants ne deu per lo col·lectat del dret de
guerra en la tercera janer, febrer y mars 1657;
dich
387 lliures, 12 sous, 3.
Fòleo 76
(132). E a sis de juny mil sis-cents sinquantavuyt, dos-centas vint lliures, tretze sous y sis.
Dich 220 lliures, 13 sous, 6 que, per deliberació

[ 1689 ]

[ 1689 ]

dels senyors deputats de dit die, Gerònim Major y Sala té donades // 1456v // y pagades de
comptants ab suma de sis-centas vuyt lliures,
sinch sous y nou a Joan Guinart, regent los
comptes del General, per lo col·lectat del dret
nou de guerra en la contra escrita tersa de abril,
maig y juny 1657;
dich
220 liures, 13 sous, 6.
Fòleo 80
133. E a denou de abril mil sis-cents sinquanta-nou, quatre-centas sis lliuras, dotze sous y
sis. Dich 406 lliures, 12 sous, 6 que, per deliberació dels senyors deputats de dit die, Gerònim
Major y Sala té donades y pagades de comptants
ab suma de nou-centas trenta-duas lliuras, desset sous y tres diners y 1/2 a Joan Guinart, regent los comptes del General, per lo col·lectat
del dret nou de guerra per la contra escrita tersa
de juliol, agost y setembre 1657;
dich
406 lliures, 12 sous, 6.
134. E a setze de mars mil sis-cents sexanta, setanta-una lliura, catorze sous y sis. Dich 71 lliura, 14 sous, 6 que, per deliberació dels senyors
deputats de dit die, té donades y pagades de
comptants ab suma de cent sinquanta lliures a
Joan Guinart, regent los comptes del General,
per lo col·lectat del dret nou de guerra en la
contraescrita tersa de juliol, agost y setembre
1657 de la taula y col·lecta de Trem y Pallàs;
dich
71 lliures, 14 sous, 6.
Fòleo 84
135. E a denou de abril mil sis-cents sinquanta-nou, sinch-centas vint-y-sis lliuras, quatre
sous, nou diners y malla. Dich 526 lliures, 4
sous, 9 1/2 que per deliberació dels senyors deputats de dit die Gerònim Major y Sala té donades y pagades de comptants ab suma de noucentas trenta-duas lliuras, desset sous, tres
diners y malla a Joan Guinart, regent los comptes del General, per lo col·lectat del dret nou de
guerra en la tersa de octubre, novembre y desembre 1657;
dich
526 lliures, 4 sous, 9 1/2
Fòleo 136
E a setze de mars mil sis-cents sexanta, // 1457r
// setanta-vuyt lliuras, sinch sous y sis. Dich 78
lliures, 5 sous, 6 que, per deliberació dels senyors deputats de dit die, té donades y pagades
dit Major y Sala de comptants ab suma de cent
sinquanta lliures a Joan Guinart, regent los
comptes del General, per lo col·lectat del dret
nou de guerra en las sobreditas tersas;
dich
78 lliures, 5 sous, 6.
137. E a vint-y-sis de maig mil sis-cents sexanta, sinquanta-quatre lliuras, tretze sous y nou.
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Dich 54 lliures, 13 sous, 9 que, per deliberació
dels senyors deputats de dit die, Gerònim Major y Sala té donades y pagades de comptants ab
suma de sinch-centas vuytanta-vuyt lliures, sis
sous y vuyt a Joan Guinart, regent los comptes
del General, a bon compte del dret de guerra;
dich
54 lliures, 13 sous, 9.
Fòleo 88
138. E a vint-y-sis de maig mil sis-cents sexanta, sinch-centas trenta-tres lliuras, dotze sous y
onze. Dich 533 lliures, 12 sous, 11 que, per deliberació dels senyors deputats de dit die, té donades y pagades comptants lo contrascrit Gerònim Major y Sala ab summa de sinch-centas
vuytanta-vuyt lliuras, sis sous y vuyt a Joan Guinart, regent los comptes del General, a bon
compte del dret de guerra;
dich
533 lliures, 12 sous, 11.
Fòleo 92
139. E a vint de mars mil sis-cents sexanta-dos,
vuyt-centas vuytanta-vuyt lliuras, deu sous y
dos. Dich 888 lliures, 10 sous, 2 ha ditas en lo
banch de la present ciutat als senyors deputats
don Joseph Casademunt, òlim de Boxadors, dix
les paga per compte de dit major y lo dit per lo
que restà devent del col·lectat del compte de
guerra y fou condempnat en la visita del trienni
1656 sobre la querela número 6 y per evitar la
execució que dits senyors deputats estavan fulminant, instant lo procurador // 1457v // de dit
General contra dit Major y sos béns, y per facilitar lo extràurer a dit Major de ditas càrcers de la
dita casa de la Deputació, en las quals està detingut, y dit Major paga ab ànimo de repetir y
cobrar qualsevol quantitat indebitament pagada
ab totas las prottestas assí favorables;
dich
888 lliures, 10 sous, 2.
Fòleo 139
140. E a vint-y-quatre de janer mil sis-cents
sinquanta-set, vuyt-centas vint-y-una lliura,
onze diners. Dich 821 lliura, 11 diners, que per
deliberació dels senyors deputats de dit die
Gerònim Major y Sala té donades y pagades
comptants a mossèn Joan Guinart, regent los
comptes del General, y són per tantas per ell
col·lectades en las taulas de sa col·lecta del dret
nou de guerra, ço és, 552 lliures, 1 diner per la
tersa de octubre, novembre y desembre 1655 y
les restants 268 lliures, 11 sous, 10 per la tercera de janer, febrer y mars 1656;
dich
821 lliures, 11 diners.
141. E a catorze de maig mil sis-cents sinquanta-set, setanta-quatre lliuras, dotze sous. Dich
74 lliures, 12 sous que, per deliberació dels senyors deputats de dit die, Major y Sala té donades y pagades comptants al dit Joan Guinart qui

paga per la Bolla de cartas y sombreros de la ciutat y col·lecta de Lleyda, no arrendada, y en
descàrrech del que ha col·lectat de dit dret per
lo trienni 1653;
dich
74 lliures, 12 sous.
142. E a denou de maig mil sis-cents sinquanta-set, sexanta-una lliura, sis sous y nou. Dich
61 lliura, 6 sous, 9 que, per deliberació dels senyors deputats de dit die, dit Major y Sala té donades y pagades comptants al dit Guinart per lo
plus o augment de 163 lliures, 11 sous, 5 de
plata col·lectat del dret nou de guerra de la taula de Tortosa, // 1458r // ço és, en la tercera de
octubre, novembre y desembre 1655, cent una
lliura, vuyt sous y sis y las restants 62 lliures, 2
sous, 11 en la tersa de janer, febrer y mars 1656,
que lo plus és a rahó de nou diners per real;
dich
61 lliura, 6 sous, 9.
Fòleo 138
143. E a trenta-hu de janer mil sis-cents sinquanta-set, cent sexanta-vuyt lliuras, onze sous
y quatre. Dich 168 lliures, 11 sous, 4 que, per
deliberació dels senyors deputats de dit die, Bonaventura Closa té donades y pagades comptants a mossèn Joan Guinart, regent los comptes del General, per ell col·lectades en las taules
de sa col·lecta del dret nou de guerra per tot lo
que ha muntat lo dit dret de guerra en dita tersa
de abril, maig y juny 1656;
dich
168 lliures, 11 sous, 4.
Fòleo 98
144. Se troba continuat lo arrendament dels
dits drets de guerra eo nova manlleuta, lo qual
comensa als 24 de juliol 1658 y fins lo últim de
juliol 1662 y enquantra de dit arrendament se
troban las partidas com se segueix:
E als vint-y-hu de octubre mil sis-cents sinquanta-vuyt, mil sinch-centas sexanta-sis lliures, tretze sous y quatre. Dich 1566 lliures, 13 sous, 4
que, per deliberació dels senyors deputats de dit
die, Jaume Galvany y Joseph Portell, mercader,
tenen donades y pagades de comptants a Joan
Guinart, regent los comptes del General, les
quals pagan per lo arrendatari del dret de guerra
y lo dit a bon compte y descàrrech del preu de
dit arrendament;
dich
1.566 lliures, 13 sous, 4.
145. E als vint-y-nou de octubre mil sis-cents
sinquanta-vuyt, vuyt-centas trenta-tres lliures,
sis sous y vuyt. Dich 833 lliures, 6 sous, 8 que,
per deliberació dels senyors deputats de dit die,
Jaume Galvany y Joseph Portell, mercaders, tenen donades y pagades de comptants al dit Joan
Guinart, las quals pagan per lo arrendatari del
dret de guerra // 1458v // y lo dit arrendatari a
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bon compte y descàrrech del preu de dit arrendament;
dich
833 lliures, 6 sous, 8.
146. E a onze de janer mil sis-cents sinquantanou, mil sis-centas sexanta-sis lliures, tretze
sous y quatre. Dich 1666 lliures, 13 sous, 4
que, per deliberació dels senyors deputats de dit
die, Jaume Galvany, mercader, té donades y pagades de comptants al dit Joan Guinart a bon
compte y descàrrech del preu del arrendament
del dret de guerra del present Principat;
dich
1666 lliures, 13 sous, 4.
147. E als vuyt de febrer mil sis-cents sinquanta-nou, vuyt-centas trenta-sinch lliures, sis sous
y vuyt. Dich 835 lliures, 6 sous, 8 que, per deliberació dels senyors deputats de dit die, Jaume
Galvany, mercader, té donades y pagades de
comptants al dit Joan Guinart a bon compte y
descàrrech del preu del arrendament del dret de
guerra de Catalunya;
dich
835 lliures, 6 sous, 8.
148. E a catorze de mars mil sis-cents sinquanta-nou, vuyt-centas trenta-tres lliuras, tretze
sous y quatre. Dich 833 lliures, 13 sous, 4 que,
per deliberació dels senyors deputats de dit die,
Jaume Galvany té donades y pagades de comptants al dit Joan Guinart a bon compte y descàrrech del contraescrit arrendament;
dich
833 lliures, 13 sous, 4.
Fòleo 99
149. E als trenta de abril mil sis-cents sinquanta-nou, mil sis-centas sexanta-set lliuras, sis sous
y vuyt. Dich 1667 lliures, 6 sous, 8 que, per deliberació dels senyors deputats de dit die, Jaume
Galvany, mercader, altre dels arrendataris del
dret de guerra, té donades y pagades comptants
a Joan Guinart, regent los comptes del General,
y són per dos mesos discorreguts des de 24 de
febrer fins a 24 del corrent mes de abril;
dich
1667 lliures, 6 sous, 8.
150. E a trenta de maig vuyt-centas trenta-tres
lliuras, tretze sous y quatre. Dich 833 lliures, 13
sous, 4 que, per deliberació dels senyors deputats de dit die, //1459r // Benet Rocafort, ciutedà
de Barcelona, y Llorens Lladó, mercader, altre
dels arrendataris del dret de guerra, tenen donades y pagades de comptants al dit Joan Guinart y
són per una mesada discorreguda de 23 de abril
prop passat fins als 23 de maig corrent de 1659;
dich
833 lliures, 13 sous, 4.
151. E als vint-y-sis de juliol mil sis-cents sinquanta-nou vuyt-centas trenta-tres lliures, tretze
sous y quatre. Dich 833 lliures, 13 sous, 4 que, per
deliberació dels senyors deputats de dit die, Benet
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Rocafort y Llorens Lladó té donades y pagades de
comptants al dit Joan Guinart, y són per una mesada per lo contrascrit arrendament, la qual comensà als 23 de juny y finí a 23 de juliol 1659;
dich
833 lliures, 13 sous, 4.
152. E al primer de setembre mil sis-cents sinquanta-nou, vuyt-centas, trenta-tres lliuras,
tretze sous y quatre. Dich 833 lliures, 13 sous,
4 que, per deliberació dels senyors deputats de
dit die, los dits Rocafort y Lladó han donades y
pagades comptants al dit Joan Guinart, són per
un mes del contraescrit arrendament, que és de
23 de juliol prop passat fins al 23 de agost també prop passat de 1659;
dich
833 lliures, 13 sous, 4.
Fòleo 100
153. E a vint de octubre mil sis-cents sinquanta-nou, vuyt-centas, trenta-tres lliuras, tretze
sous y quatre. Dich 833 lliures, 13 sous, 4 que,
per deliberació dels senyors deputats de dit die,
Jaume Falguera, mercader, té donades y pagades de comptants a Joan Guinart, regent los
comptes del General, per un mes del contraescrit arrendament, ço és, de 23 de agost 1659 als
23 de desembre de dit any 1659;
dich
833 lliures, 13 sous, 4.
154. E als vint-y-nou de novembre mil siscents sin- // 1459v // quanta-nou, vuyt-centas
trenta-tres lliuras, tretze sous y quatre. Dich
833 lliures, 13 sous, 4 que, per deliberació dels
senyors deputats de dit die, Jaume Falguera,
mercader, té donades y pagadas de comptants al
dit Joan Guinart per un mes del contraescrit
arrendament, ço és, de 23 de setembre 1659
fins als 23 de octubre de dit any 1659;
dich
833 lliures, 13 sous, 4.
155. E als dotze de desembre mil sis-cents sinquanta-nou, vuyt-centas trenta-tres lliures, tretze sous y quatre. Dich 833 lliures, 13 sous, 4
que, per deliberació dels senyors deputats de dit
die, Jaume Falguera té donades y pagades de
comptants al dit Guinart per un mes del contraescrit arrendament, ço és, de 23 de octubre
1659 als 23 de novembre de dit any 1659;
dich
833 liures, 13 sous, 4.
156. E a set de juliol mil sis-cents sinquantanou, vuyt-centas trenta-tres lliuras, tretze sous y
quatre. Dich 833 lliures, 13 sous, 4 que, per deliberació dels senyors deputats de dit die, Benet
Rocafort, ciutedà de Barcelona, y Llorens Lladó, tenen donades y pagades a dit Guinart per
un mes del contraescrit arrendament, ço és, des
de 23 de maig prop passat als 23 de juny, també
prop passat, de 1659;
dich
833 liures, 13 sous, 4.
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(157) E als sis de mars mil sis-cents sexantados, mil sinch-centas una lliura. Dich 2.501 lliura que, per deliberació dels senyors deputats de
dit die, Jaume Falguera, mercader, té donades y
pagades comptants al dit Joan Guinart per tres
mesos del contraescrit arrendament, ço és, des
de 23 de novembre 1659 fins als 23 de febrer
1660;
dich
2.501 lliures.
Fòleo 102
158. E als vint-y-hu de abril mil sis-cents sexanta, vuyt-centas trenta-tres lliures, tretze sous
// 1460r // y quatre. Dich 833 lliures, 13 sous, 4
que, per deliberació dels senyors deputats de dit
die, Jaume Falguera, mercader, té donades y pagades de comptants de Joan Guinart, regent los
comptes del General, per un mes del contraescrit arrendament, ço és, des de 23 de febrer
1660 fins als 23 de mars de dit any 1660;
dich
833 lliures, 13 sous, 4.
159. E a vint-y-hu de juliol mil sis-cents sinquanta, sexanta-dos mília sinch-centas una lliura.
Dich 2501 lliura que, per deliberació dels senyors deputats de dit die, Jaume Falguera, mercader, té donades y pagades de comptants al dit
Joan Guinart per tres mesos de 23 de mars a 23
de juny 1660 per lo contraescrit arrendament;
dich
2.501 lliures.
160. E a dos de octubre mil sis-cents sexanta,
vuyt-centas trenta-tres lliuras, tretze sous y quatre. Dich 833 lliures, 13 sous, 4 que, per deliberació dels senyors deputats, Jaume Falguera,
mercader, té donades y pagades, eo té giradas,
al magnífich clavari de la present ciutat per deliberació de sas senyorias de 20 de setembre prop
passat, y als dits senyors deputats las paga dit
Falguera per los arrendataris de drets del General y guerra per la mesada de dret de guerra deguda als dits senyors deputats des de 23 de
agost fins a 23 de setembre prop passat;
dich
833 lliures, 13 sous, 4.
161. E dit die, dos-centas lliuras. Dich 200
lliures que, per deliberació dels senyors deputats, Jaume Falguera té giradas al magnífich clavari de la present ciutat qui las paga per los
arrendataris de dret del General y guerra a bon
compte de una mesada de dret de guerra que
caurà a 23 de octubre 1660;
dich
200 lliures.
162. E a vint de octubre mil sis-cents sexanta,
tres-centas setanta-sinch lliures. Dich 375 lliures per deliberació dels senyors deputats ha ditas
al magnífich clavari Jaume Falguera, mercader,
pagant-las per los arrendataris // 1460v // dels

drets de General y guerra y los dits a bon compte de la mesada de dret de guerra que finirà a 23
del corrent mes de octubre 1660;
dich
375 lliures.
163. E a vint-y-nou de octubre mil sis-cents sexanta, dos-centas y trenta lliures. Dich 230 lliures ha ditas en la taula de la present ciutat al
magnífich clavari per orde dels senyors deputats
Jaume Falguera, mercader, qui les paga per los
arrendataris dels drets de General y guerra en
descàrrech del qu·és degut de compte de dret
de guerra;
dich
230 lliures.
164. E a dotze de novembre mil sis-cents sexanta, quatre-centas vuytanta-sis lliuras, setze
sous. Dich 486 lliures, 16 sous ha ditas en dita
taula al magnífich clavari per dits senyors deputats dit Falguera, pagant-las per dits arrendataris
a bon compte del dret de guerra;
dich
486 lliures, 16 sous.
Fòleo 103
165. E als quinze de novembre mil sis-cents sexanta, set-centas y vuyt lliures y divuyt sous que,
per deliberació dels senyors deputats, ha ditas al
magnífich clavari en la taula de la present ciutat
Jaume Falguera, mercader, qui las paga per los
arrendataris del dret de General y guerra, y los
dits las pagan per compte dels senyors deputats
y a bon compte del dret de guerra a sas senyorias degut;
dich
708 lliures, 18 sous.
166. E a quatre de desembre mil sis-cents sexanta, mil tres-centas sexanta-set lliuras, desset
sous. Dich 1367 lliures, 17 sous que per deliberació dels senyors deputats, ha ditas en la taula
de la present ciutat al magnífich clavari Jaume
Falguera, mercader, dix las paga per los arrendataris dels drets de General y guerra, y los dits
per compte dels senyors deputats y en compte
del que va cahent de las mesadas del dret de
guerra;
dich
1367 lliures, 17 sous.
167. E a vint-y-hu de janer mil sis-cents sexanta- // 1461r // hu, mil quatra-centas sinquantasinch lliuras. Dich 1455 liures que, per deliberació dels senyors deputats, ha ditas al magnífich
clavari de la present ciutat Jaume Falguera qui
las paga per los arrendataris del dret de General
y guerra y en compte y descàrrech de las mesadas del dret de guerra que van corrent;
dich
1.455 lliures.
168. E a divuyt de mars mil sis-cents sexantahu, mil set-centas vuytanta lliuras. Dich 1.780
lliures que, per deliberació de sas senyorias, ha
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ditas al magnífich clavari de la present ciutat
Jaume Falguera qui les paga per los arrendataris
dels drets de General y guerra y en descàrrech
de las mesades del dret de guerra que han discorregut y van discorrent;
dich
1.780 lliures.
169. E a setze de maig mil sis-cents sexantahu, sinch-centas sinquanta lliuras. Dich 550
lliures que, per deliberació de sas senyorias, ha
ditas al magnífich clavari de la present ciutat
Jaume Falguera, mercader, pagant per los
arrendataris del dret de General y guerra a bon
compte del caygut y va cahent de las mesades
del dret de guerra;
dich
550 lliures.
170. E a nou de juliol mil sis-cents sexanta-hu,
mil sexanta-set lliuras, divuyt sous y quatre.
Dich 1.067 lliures, 18 sous, 4 que, per deliberació de sas senyorias, ha ditas al magnífich clavari
de la present ciutat Jaume Falguera, mercader,
pagant per los arrendataris del dret de General y
guerra y per lo caygut y va cahent del dret de
guerra;
dich
1.067 lliures, 18 sous, 4.
(171). E a vint-y-tres de juliol mil sis-cents sexanta-hu, set-centas lliuras. Dich 700 lliures
que, per deliberació de sas senyorias, ha ditas al
magnífich clavari de la present ciutat Jaume Falguera, pagant per los mateixos dits arrendataris
y per las mesades de dit dret de guerra caygudes
// 1461v // y que van cayent de dit dret de guerra;
dich
700 lliures.
Fòleo 110
Se troba continuat lo arrendament de la Bolla
de Barcelona per lo dret del creximoni del dret
de las sedas, trienni mil sis-cents sinquanta-sis, y
enquantra de dit arrendament se troban las partidas com se segueix:
172. E als catorze de dezembre mil sis-cents
sinquanta-sis, tres-centas lliuras. Dich 300 lliures que, per deliberació dels senyors deputats de
dit die, té donades y pagades comptants Bernat
Oliver, mercader, altre dels arrendataris de la
Bolla del augment o creximoni de las sedas de la
ciutat de Barcelona per sa col·lecta trienni corrent a Joan Guinart, regent los comptes del
General, per la tercera de juliol, agost y setembre prop passats de 1656 del dit arrendament,
lo qual pagament ha fet dit Oliver de comptants
contra lo pacte exprés del acte segons lo qual
havia de deposar lo diner a la taula dit y escrit al
magnífich clavari y que així prottesta que no entén pagar voluntariament sinó tant solament
per obtemperar al manament y evitar la execu-
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ció rigurosa que ab dit manament se li conmina
fer;
dich
300 lliures.

Joan Guinart y són per la tercera de abril, maig y
juny prop passat de 1658 de dit arrendament;
dich
300 lliures.

173. E als vint-y-quatre de janer mil sis-cents
sinquanta-set, tres-centas lliuras. Dich 300 lliures que, per deliberació dels senyors deputats de
dit die, Bernat Oliver, mercader, té donades y
pagades comptants al dit Guinart y són per la
tersa de octubre, novembre y desembre prop
passat de 1656 de dit arrendament;
dich
300 lliures.

180. E als vint-y-hu de octubre mil sis-cents
sinquanta-vuyt, tres-centas lliuras. Dich 300
lliures que, per deliberació dels senyors deputats de dit die, lo dit Oliver té donades y pagades comptants al dit Juan Guinart y són per la
tercera de juliol, agost y setembre pròxim passat
de dit arrendament;
dich
300 lliures.

174. E als catorze de maig mil sis-cents sinquanta-set, tres-centas lliuras. Dich 300 lliures
que, per deliberació dels senyors deputats de dit
die dit, Bernat Oliver, mercader, té donades y
pagades comptants al dit Guinart y són per la
tersa de janer, febrer y mars prop passat de 1657
de dit arrendament;
dich
300 lliures.

181. E als onze de janer mil sis-cents sinquanta, //1462v // tres-centas lliuras. Dich 300 lliures
que, per deliberació dels senyors deputats de dit
die, lo dit Oliver té donades y pagades de comptants al dit Joan Guinart y són a bon compte y
descàrrech del contraescrit arrendament;
dich
300 lliures.

175. E als sis de agost mil sis-cents sinquantaset, tres-centas lliuras. Dich 300 lliures que, per
// 1462r // deliberació dels senyors deputats de
dit die dit, Bernat Oliver té donades y pagades
comptants a dit Guinart y són per la tercera de
abril, maig y juny prop passat de 1657;
dich
300 lliures.
176. E als vint-y-dos de novembre mil sis-cents
sinquanta-set, tres-centas lliuras. Dich 300 lliures que, per deliberació dels senyors deputats de
dit die, Bernat Oliver té donades y pagades
comptants a dit Guinart y són per la tercera de
juliol, agost y setembre de 1657;
dich
300 lliures.
177. E als sinch de janer mil sis-cents sinquanta-vuyt, tres-centas lliuras. Dich 300 lliuras que,
per deliberació dels senyors deputats de dit die,
Bernat Oliver té donades y pagades comptants a
dit Guinart y són per la tercera de octubre, novembre y desembre 1657;
dich
300 lliures.
Fòleo 124
178. E als vint-y-sinch de maig mil sis-cents
sinquanta-vuyt, tres-centas lliuras. Dich 300
lliures que, per deliberació dels senyors deputats de dit die, Bernat Oliver ha donades y pagades de comptants a Joan Guinart, regent los
comptes del General, per la tercera de janer, febrer y mars 1658 de la contraescrita Bolla;
dich
300 lliures.
179. E als dotze de agost mil sis-cents sinquantavuyt, tres-centas lliuras. Dich 300 lliures que, per
deliberació dels senyors deputats de dit die, Bernat Oliver ha donades y pagades comptants al dit
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182. E als vint-y-sis de juliol mil sis-cents sinquanta-nou, sis centas lliuras. Dich 600 lliures
que, per deliberació dels senyors deputats de dit
die, lo dit Bernat Oliver ha donades y pagades
de comptants al dit Joan Guinart per dos tersas
últimas del arrendament de la Bolla de las sedas
de Barcelona;
dich
600 lliures.
Fòleo 111
183. Se troba continuat lo arrendament de la
Bolla de Monblanch per lo creximoni del dret
de las sedas, trienni mil sis-cents sinquanta-sis, y
enquantra de dit arrendament se troba la partida com se segueix:
E als denou de juny mil sis-cents sinquantavuyt, quaranta lliuras. Dich 40 lliures que, per
deliberació dels senyors deputats de dit die, Pau
Feu, botiguer de telas de Barcelona, ha donades
y pagades de comptants ab suma de cent noranta-sinch lliuras, un sou y vuyt a Joan Guinart,
regent los comptes del General, y són a bon
compte y descàrrech de la contraescrita Bolla;
dich
40 lliures.
(184). Se troba continuat lo arrendament de la
Bolla de Vich per lo creximoni del dret de las sedas, trienni mil sis-cents sinquanta-sis, y enquantra de dit arrendament se troban las partidas com se segueix:
E a denou de desembre mil sis-cents sinquanta-set,
setanta-sinch lliuras. Dich 75 lliures que, per deliberació dels senyors deputats de dit die, Rafel Calveria té donadas y pagadas de comptes a Joan Guinart, regent los comptes del General, y ditas són a
compte y descàrrech de la contraescrita Bolla;
dich
75 lliures.

185. E als sis de setembre mil sis-cents sinquanta-nou, // 1463r // setanta-sinch lliures.
Dich 75 lliures que, per deliberació dels senyors
deputats de dit die, Rafel Calveria té donades y
pagades de comptants a Joan Guinart, regent
los comptes del General, y ditas són a con
compte y descàrrech de la contraescrita Bolla;
dich
75 lliures.
Fòleo 113
186. Se troba continuat lo arrendament de la
Bolla de Tarragona per lo creximoni del dret de
las sedas, trienni mil sis-cents sinquanta-sis y enquantra de dit arrendament se troban las partidas com se segueix:
E als denou de abril mil sis-cents sinquanta-set,
sexanta-set lliuras, deu sous. Dich 67 lliures, 10
sous que, per deliberació dels senyors deputats
de dit die, Pau Feu, botiguer de telas, té donades y pagades comptants ab major suma a
mossèn Joan Guinart, regent los comptes del
General, y són per dos tersas de la Bolla de las
sedas de Tarregona y sa col·lecta, ço és, per las
dos tersas pròximas de dit arrendament de juliol, agost y setembre, octubre, novembre y desembre pròxim passadas;
dich
67 lliures, 10.
187. E als desset de desembre mil sis-cents sinquanta-set, cent una lliura, sinch sous. Dich
101 lliura, 5 sous que, per deliberació dels senyors deputats de dit die, Joan Llinàs, mercader
de Barcelona, té donades y pagades comptants a
mossèn Joan Guinart, regent los comptes del
General, y lo dit en compte y descàrrech del
arrendament de las sedas de la Bolla de Tarragona y sa col·lecta;
dich
101 lliures, 5 sous.
188. E als denou de juny mil sis-cents sinquanta-vuyt, cent una lliura, sinch sous. Dich 101
lliura, 5 sous que, per deliberació dels senyors
deputats de dit die, Pau Feu, botiguer de telas,
té donades y pagades de comptants ab suma de
cent noranta- // 1463v // sinch lliuras, un sou y
vuyt a Joan Guinart, regent los comptes del General, a bon compte y descàrrech de la contraescrita Bolla;
dich
101 lliures, 5 sous.
189. E als onze de janer mil sis-cents sinquanta-nou sinquanta-quatre lliures. Dich 54 lliures
que, per deliberació dels senyors deputats de dit
die, Joan Llinàs, mercader, té donades y pagades de comptants al dit Joan Guinart a bon
compte y descàrrech del preu del arrendament
de la contraescrita Bolla de sedas de Tarragona;
dich
54 lliures.
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Fòleo 114
Se troba continuat lo arrendament de la Bolla
de Lleyda per lo creximoni del dret de las sedas,
trienni mil sis-cents sinquanta-sis, y enquatra de
dit arrendament se troban las partides com se
segueix:
190. E a trenta-hu de janer mil sis-cents sinquanta-vuyt, quinze lliuras. Dich 15 lliuras
Francesch Guinart Peyró té donades y pagades
de comptants al dit Joan Guinart a bon compte
y descàrrech de la contraescrita Bolla de las sedas de la ciutat de Lleyda y sa col·lecta, trienni
corrent;
dich
15 lliures.
191. E als vint-y-hu de agost mil sis-cents sinquanta-nou, quinze lliuras. Dich 15 lliuras que,
per deliberació dels senyors deputats de dit die,
Francesch Peyró té donades y pagades de
comptants al dit Joan Guinart a bon compte y
descàrrech de la contraescrita Bolla;
dich
15 lliures.
Fòleo 115
192. Se troba continuat lo arrendament de la
Bolla de Tortosa per lo creximoni del dret de las
sedas, trienni mil sis-cents sinquanta-sis, y enquantra de dit arrendament se troba las partidas
com se segueix:
E als trenta-hu de janer mil sis-cents sinquantavuyt, vint-y-quatre lliures. Dich // 1464r // 24
lliures que, per deliberació dels senyors deputats de dit die Francesch Peyró té donades y pagades comptants a Joan Guinart, regent los
comptes del General, a bon compte y descàrrech del preu y arrendament de la Bolla de las
sedas de Tortosa y sa col·lecta;
dich
24 lliures.
193. E a vint-y-hu de agost mil sis-cents sinquanta-nou, vint-y-quatre lliures. Dich 24 lliures que per deliberació dels senyors deputats de
dit die, Francesch Peyró té donades y pagades
de comptants al dit Guinart a bon compte (y)
descàrrech del arrendament de la Bolla de Tortosa;
dich
24 lliures.
Fòleo 116
194. Se troba continuat lo arrendament de la
Bolla de Cervera per lo creximoni del dret de las
sedas, trienni mil sis-cents sinquanta-sis, y enquantra de dit arrendament se troban las partidas com se segueix:
E als quinze de octubre mil sis-cents sinquantaset, trenta lliures. Dich 30 lliures que per deliberació dels senyors deputats de dit die Joan
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Francesch Sendra de Sancta Coloma té donades
y pagades comptants a Joan Guinart, regent los
comptes del General, per lo dret eo arrendament de las sedas de la Bolla de Cervera y sa
col·lecta;
dich
30 lliures.

Fòleo 119
(199). Se troba continuat lo arrendament de la
Bolla de Tremp y Pallàs per lo creximoni de las
sedas, trienni mil sis-cents sinquanta-sis, y enquantra de dit arrendament se troba la partida
com se segueix:

195. E als denou de juny mil sis-cents sinquanta-vuyt trenta lliures. Dich 30 lliures que, per
deliberació dels senyors deputats de dit die, Pau
Feu, botiguer de telas, té donades y pagades de
comptants ab suma de cent noranta-sinch, un
sou y vuyt a Joan Guinart, regent los comptes
del General a bon compte y descàrrech de la
contraescrita Bolla;
dich
30 lliures.

E als trenta-hu de janer mil sis-cents sexanta,
trenta lliuras. Dich 30 lliures que, per deliberació // 1465r // dels senyors deputats, dit die, de
Joseph Vigo y Riquer, té donades y pagades de
comptants a Joan Guinart, regent los comptes
del General, y són per lo dret de guerra de las
sedas de la col·lecta de Trem y Pallàs de tot lo
trienni passat de mil sis-cents sinquanta-sis;
dich
30 lliures.

Fòleo 117
196. Se troba continuat lo arrendament de la
Bolla de Vilafrancha de Panadés per lo creximoni de las sedas, trienni mil sis-cents sinquantasis, y enquatra de dit arrendament se troban las
partidas com se segueix:

Fòleo 120
200. Se troba continuat lo arrendament de la
Bolla de Balaguer per lo creximoni de las sedas,
trienni mil sis-cents sinquanta-sis, y enquantra
de dit arrendament se troba una partida com se
segueix:

E als vuyt de febrer mil sis-cents sinquanta-nou,
cent sinquanta lliures. Dich 150 lliures que, per
deliberació dels senyors deputats de dit die, Joan
Roger, botiguer de telas, té donades y pagades
de comptants a Joan Guinart, regent los comptes
del General, a bon compte y descàrrech de la Bolla de dret de guerra de Vilafrancha de Panadès;
dich
150 lliures.

E als deu de juny mil sis-cents sexanta, sexanta
lliuras. Dich 60 lliures que, per deliberació dels
senyors deputats de dit die té rebudas Joan Guinart, regent los comptes del General, de Antoni
Llimosí, chirurgià, per lo dret de guerra de Balaguer y sa col·lecta, trienni 1656;
dich
60 lliures.

197. E als vint-y-hu de juny mil sis-cents sexanta, trenta lliures. Dich 30 lliures que, per deliberació dels senyors deputats de dit die, Joan
Roger té donades y pagades de comptants al dit
Joan Guinart per lo dret de guerra de Vilafrancha per lo trienni prop passat y a bon compte
del dit arrendament;
dich
30 lliures.
Fòleo 118
198. Se troba continuat lo arrendament de la
Bolla de Manrresa per lo creximoni de las sedas
trienni mil sis-cents sinquanta-sis y enquantra
de dit arrendament se troba la partida com se
segueix:
E als desset de desembre mil sis-cents sinquanta-set, sexanta lliuras. Dich 60 lliures que, per
deliberació dels senyors deputats de dit die, Joseph Guinart, botiguer de telas de la present
ciutat, té donades y pagades de comptants a
mossèn Joan Guinart, regent los comptes del
General, y lo dit en compte y descàrrech del
arrendament de creximoni de las sedas de la Bolla de Manrresa y sa col·lecta;
dich
60 lliures.
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Fòleo 121
201. Se troba continuat lo arrendament de la Bolla de Berga per lo creximoni de las sedas, trienni
mil sis-cents sinquanta-sis, y enquantra de dit
arrendament se troba la partida com se segueix:
E als trenta-hu de janer mil sis-cents sinquantavuyt, sinch lliuras. Dich 5 lliures que, per deliberació dels senyors deputats de dit die, Francesch Peyró ha donades y pagades comptants a
Joan Guinart, regent los comptes del General,
en compte y descàrrech de la Bolla de las sedas
de la vila de Berga, trienni corrent;
dich
5 lliures.
Fòleo 122
202. Se troba continuat lo arrendament de la
Bolla de Tàrrega per lo creximoni de las sedas
per un residuum del trienni mil sis-cents sinquanta-sis y per lo temps de un any y deu mesos
des del primer setembre 1657 fins al darrer de
juny 1659, y enquatra del dit arrendament se
troba la partida com se segueix:
E als denou de juny mil sis-cents sinquantavuyt, vint-y-tres lliuras, setze sous y vuyt. Dich
23 lliures, 16 sous, 8 que, per deliberació dels
senyors deputats de dit die, Pau Feu, botiguer

de telas de Barcelona, // 1465v // (ha donades) y
pagades de comptants ab suma de cent norantasinch lliures, un sou y vuyt a Joan Guinart, regent los comptes del General, en compte y
descàrrech de la contraescrita Bolla;
dich
23 lliures, 16 sous, 8.

que, per deliberació dels senyors deputats de dit
die, lo dit Joan Tiana té donades y pagadas
comptants al dit Joan Guinart per la tercera de
abril, maig y juny de 1658;
dich
200 lliures.
208. E als catorze de novembre mil sis-cents
sinquanta-vuyt, dos-centas lliures. Dich 200
lliures que, per deliberació dels senyors deputats de dit die, lo dit Joan Tiana té donades y
pagadas comptants al dit Joan Guinart per la
tercera juliol, agost y setembre 1658 y a bon
compte y descàrrech del contraescrit arrendament;
dich
200 lliures.

Fòleo 130
203. Se troba continuat lo arrendament de la
Bolla dels sombreros de la taula de Barcelona y
sa col·lecta, trienni mil sis-cents sinquanta-sis, y
enquantra de dit arrendament se troban las partidas com se segueix:
E al primer de mars mil sis-cents sinquanta-set,
quatre-centas lliuras. Dich 400 lliures que, per
deliberació dels senyors deputats de dit die, Joseph Tiana, botiguer de tal, té donades y pagades de comptants a mossèn Joan Guinart, regent los comptes del General, per dos tersas de
la Bolla dels sombreros de Barcelona, ço és, les
de juliol, agost y setembre, octubre, novembre
y desembre pròxim passadas y de diners de dita
Bolla com a receptor que és;
dich
400 lliures.

Fòleo 136
209. E als vuyt de febrer mil sis-cents sinquanta-nou, dos-centas lliuras. Dich 200 lliures que,
per deliberació dels senyors deputats de dit die,
Joseph Tiana, botiguer de draps, té donades y
pagades de comptants a Joan Guinart, regent
los comptes del General, y ditas són a bon
compte del arrendament de la Bolla dels sombreros de la present ciutat;
dich
200 lliures.

204. E als vint-y-quatre de maig mil sis-cents
sinquanta-set, dos-centas lliuras. Dich 200 lliures que, per deliberació dels senyors deputats de
dit die, Joseph Tiana, botiguer de draps, té donadas y pagades de comptants al dit Joan Guinart per la tercera de janer, febrer y mars 1657
de dita Bolla de sombreros qui les paga per Joseph Fontanet, arrendatari de dita Bolla;
dich
200 lliures.
205. E als quinze de octubre mil sis-cents sinquanta-set, quatre-centas lliuras. Dich 400 lliures que, per deliberació dels senyors deputats de
dit die, Joan Tiana, botiguer de draps, per lo
arrendatari de la Bolla dels sombreros de la taula
de Barcelona y sa col·lecta, té donades y pagades
comptants a Joan Guinart a bon compte del preu
de dit arrendament, ço és, per dos tersas dels mesos de abril, maig y juny, juliol, agost y setembre;
dich
400 lliures.
1466

210. E als trenta de maig dos-centas lliuras.
Dich 200 lliures que, per deliberació dels senyors deputats de dit die, Joseph Tiana, botiguer de draps, té donades y pagades comptants
al dit Guinart, y ditas són per la tersa de janer,
febrer y mars mil sis-cents sinquanta-nou del
contraescrit arrendament;
dich
200 lliures.
1466v

206. E als dotze de juliol mil sis-cents sinquanta-vuyt, quatre-centas lliuras. Dich 400 lliures
que, per deliberació dels senyors deputats de dit
die, Joan Tiana, botiguer de draps, té donadas y
pagades comptants al dit Joan Guinart per las
tersas de octubre, novembre y desembre 1657;
janer, febrer y mars 1658 per lo arrendament de
la contraescrita Bolla y a bon compte del preu
de dit arrendament;
dich
400 lliures.
207. E als vuyt de octubre mil sis-cents sinquanta-vuyt, dos-centas lliuras. Dich 200 lliuras
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211. E als vint-y-sis de juliol mil sis-cents sinquanta-nou, dos-centas lliuras. Dich 200 lliures
que, per deliberació dels senyors deputats de dit
die, Joseph Tiana, botiger de draps, té donades
y pagades de comptants al dit Joan Guinart, y
ditas són per la tercera de abril, maig y juny
1659 del contraescrit arrendament;
dich
200 lliures.
Fòleo 131
212. Se troba continuat lo arrendament de la
Bolla dels sombreros de la ciutat y col·lecta de
Vich, trienni mil sis-cents sinquanta-sis, y enquantra de dit arrendament se troban las partidas com se segueix:
E als quinze de octubre mil sis-cents sinquantaset, vint-y-sinch lliuras. Dich 25 lliures que, per
deliberació dels senyors deputats de dit die, Joseph Cortès, veler de la present ciutat, té donades y pagades comptants a Joan Guinart, regent
los comptes del General, a bon compte y en
descàrrech del contraescrit arrendament;
dich
25 lliures.
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213. E als quinze de juliol mil sis-cents sinquanta-vuyt, quaranta lliuras. Dich 40 lliures
que, per deliberació dels senyors deputats de dit
die, Joseph Cortès, veler, té donades y pagades
comptants al dit Guinart a bon compte y descàrrech de la contraescrita Bolla;
dich
40 lliures.

217. E als vint-y-sinch de maig mil sis-cents
sinquanta-vuyt, quatre-centas vint-y-duas lliuras, deu sous. Dich 422 lliures, 10 sous que, per
deliberació dels senyors deputats de dit die, Miquel // 1467v // Garcia té donades y pagades de
comptants per mans de Francesch Alós, mercader, a Joan Guinart qui paga per Pere Pau Rotxotxo, arrendatari de la contraescrita Bolla, y ditas són per dos tersas de octubre, novembre y
desembre 1657 y de janer, febrer y mars 1658;
dich
422 lliures, 10 sous.

Fòleo 132
(214). Se troba continuat lo arrendament de la
Bolla de las cartas de tot lo principat de Catalunya y sos Comptats y de la ciutat de Barcelona
per lo trienni mil sis-cents sinquanta-sis y enquantra de dit arrendament se troban las partidas com se segueix:

Fòleo 134
218. E als denou de setembre mil sis-cents sinquanta vuyt dos-centas onze lliuras y sinch sous.
Dich 211 lliures, 5 sous que, per deliberació
dels senyors deputats, lo dit Rotxotxo té donades y pagades de comptants per mans de Francesch Alós, mercader, a Joan Guinart, regent los
comptes del General, per la tercera de la contraescrita Bolla deguda al darrer de juny 1658;
dich
211 lliures, 5 sous.

E als vint-y-sinch de janer mil sis-cents sinquanta-set, quatre-centas vint-y-duas lliuras y deu
sous. Dich 422 lliures, 10 sous que, per deliberació dels senyors deputats de dit die, se li fan
bonas, // 1467r // de les quals Miquel Garcia,
mercader, qui paga per Pere Pau Rotxotxo,
arrendatari del dret de la Bolla de las cartas de la
ciutat de Barcelona y de tot lo principat de Catalunya, trienni corrent, té donades y pagades
de comptants a Joan Guinart, regent los comptes del General, dos-centas noranta-tres lliuras,
dotze sous, com las restants 128 lliures, 18 sous
hage cobrades lo receptor del General de la taula de la present ciutat des del primer de juliol
fins lo die de sis de octubre de dit any 1657 que
fonch lliurat dit arrendament, y són per dos tersas discorregudas des del primer de juliol pròxim passat de 1656 fins lo últim de desembre
també prop passat;
dich
422 lliures, 10 sous.

219. E als vint-y-sis de novembre mil sis-cents
sinquanta-vuyt, dos-centas onze lliuras, sinch
sous. Dich 211 lliures, 5 sous que, per deliberació dels senyors deputats de dit die, Pere Pau
Rotxotxo té donades y pagades de comptants
per mans de Francesch Alós, mercader, al dit
Joan Guinart a bon compte y descàrrech del
preu del contraescrit arrendament;
dich
211 lliures, 5 sous.
220. E als vuyt de febrer mil sis-cents sinquanta-nou, dos-centas onze lliuras y sinch sous.
Dich 211 lliures, 5 sous que, per deliberació
dels senyors deputats de dit die, Francesch Alós,
mercader, té donades y pagades de comptants al
dit Joan Guinart a bon compte y descàrrech del
contraescrit arrendament y per la tercera de octubre, novembre y desembre 1658;
dich
211 lliures, 5 sous.

215. E als dotze de juny mil sis-cents sinquanta-set, dos-centas y onze lliuras, sinch sous.
Dich 211 lliuras, 5 sous que, per deliberació
dels senyors deputats de dit die, per Pere Pau
Rotxotxo ha donades y pagades comptants Miquel Garcia a Joan Guinart, y són per la tercera
de janer, febrer y mars 1657 per la contraescrita
Bolla;
dich
211 lliures.
216. E als vint de novembre mil sis-cents sinquanta-set, quatre-centas vint-y-duas lliuras y
deu sous. Dich 422 lliures, 10 sous que, per deliberació dels senyors deputats de dit die, Miquel Garcia té donades y pagades de comptants
per mans de Frances(c) de Alós, mercader de la
present ciutat, a Joan Guinart qui paga per Pere
Pau Rotxotxo, arrendatari del dret de las Bollas
de las cartas de la present ciutat de Barcelona y
del principat de Catalunya, per las tersas de
abril, maig y juny 1657 y de juliol, agost y setembre així bé de 1657;
dich
422 lliures, 10 sous.

221. E als trenta de maig, dos-centas onze lliuras y sinch sous. Dich 211 lliures, 5 sous que,
per deliberació dels senyors deputats de dit die,
Francesch Alós, mercader, té donades y pagades
de comptants a dit Joan Guinart y són per la tercera de janer, febrer y mars 1659 del contraescrit arrendament;
dich
211 lliures, 5 sous.
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222. E als vint-y-sis de juliol mil sis-cents sinquanta-nou, dos-centas onze lliuras y sinch
sous. Dich 211 lliures, 5 sous que, per deliberació de dits senyors deputats de dit die, Francesch Alós té donades y pagades de comptants a
dit Joan Guinart y són per la tersa de abril, maig
y juny 1659 del contraescrit arrendament;
dich
211 lliures, 5 sous.

Fòleo 133
223. Se troba continuat lo arrendament de la
Bolla dels sombreros del Principat de Catalunya
y sos comptats, acceptat la ciutat de Barcelona y
Vich y sas col·lectas per lo trienni 1656, y enquantra de dit arrendament se troban las partidas com se segueix:

229. E als vint-y-hu de maig mil sis-cents sinquanta-vuyt, sinquanta lliures. Dich 50 lliures
que, per deliberació dels senyors deputats de dit
die, dit Archs té donades y pagades de comptants a dit Guinart y són per la tercera cayguda
al primer de abril 1658;
dich
50 lliures.

E als tres de novembre mil sis-cents sinquantasis, sinquanta lliuras. Dich 50 lliures que, per deliberació dels senyors deputats, Francesch Archs
té donades y pagades comptants a mossèn Joan
Guinart, regent los comptes del General, y són
per la tercera del arrendament que ha comensat
a córrer al primer de juliol prop passat;
dich
50 lliures.

Fòleo 135
E als denou de setembre mil sis-cents sinquantavuyt, sinquanta lliuras. Dich 50 lliures que per
deliberació dels senyors deputats, té donades y
pagades de comptants a Joan Guinart, regent los
comptes del General, Francesch Archs, arrendatari de la contraescrita Bolla per la tercera cayguda en los mesos abril, maig y juny 1658;
dich
50 lliures.

224. E als vint-y-tres de febrer mil sis-cents sinquanta-set, sinquanta lliures. Dich 50 lliures
que, per deliberació dels senyors deputats de dit
die, Francesch Archs té donades y pagades
comptants al dit Joan Guinart, y són per la tercera del arrendament dels sombreros de tot lo
Principat acceptat Vich y Barcelona deguda al
primer janer prop passat;
dich
50 lliures.
225. E als vint-y-nou de maig mil sis-cents sinquanta-set, sinquanta lliures. Dich 50 lliures
que, per deliberació dels senyors deputats de dit
die, dit Archs té donades y pagades comptants
al dit Joan Guinart, y són per la tersa del contraescrit arrendament de janer, febrer y mars 1657;
dich
50 lliures.
226. E als vint-y-sinch de setembre mil siscents sinquanta-set, sinquanta lliures. Dich 50
lliures que, per deliberació dels senyors deputats de dit die, dit // 1468v // té donades y pagades comptants a dit Guinart y són per la tercera
de abril, maig y juny 1657 y a cumpliment de
200 lliures per lo preu de un any de dit arrendament;
dich
50 lliures.
227. E als vint-y-sis de novembre mil sis-cents sinquanta-set sinquanta lliures. Dich 50 lliures que,
per deliberació dels senyors deputats de dit die, dit
Archs té donades y pagades comptants a dit Guinart y són per la tercera de juliol, agost y setembre
mil sis-cents sinquanta-set de dit arrendament;
dich
50 lliures.
228. E als vint-y-tres de febrer mil sis-cents sinquanta-vuyt, sinquanta lliures. Dich 50 lliures
que, per deliberació dels senyors deputats de dit
die, dit Archs té donades y pagades comptants a
dit Guinart y són per la tercera cayguda al primer janer pròxim passat;
dich
50 lliures.
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230. E als vint-y-sis de novembre mil sis-cents
sinquanta-vuyt, sinquanta lliures. Dich 50 lliures que, per deliberació dels senyors deputats de
dit, die Francesch Archs, sombrarer, té donades
// 1469r // y pagades de comptants al dit Joan
Guinart a bon compte y descàrrech de la contraescrita Bolla;
dich
50 lliures.
231. E als vuyt de febrer mil sis-cents sinquanta-nou, sinquanta lliures. Dich 50 lliures que,
per deliberació dels senyors deputats de dit die,
Francesch Archs té donades y pagades de comptants al dit Joan Guinart a bon compte y descàrrech del contraescrit arrendament y per la tercera de octubre, novembre y desembre 1658;
dich
50 lliures.
232. E als set de juliol mil sis-cents sinquantanou, cent lliuras. Dich 100 lliures que, per deliberació dels senyors deputats de dit die, Francesch Archs té donades y pagades comptants al
dit Joan Guinart en descàrrech del contraescrit
arrendament y per las tersas de janer, febrer y
mars, abril, maig y juny prop passats;
dich
100 lliures.
Fòleo 156
233. E als sinch de janer mil sis-cents sinquanta-vuyt, cent y tres lliuras, tres sous y tres. Dich
103 lliures, 3 sous y tres. Dich 103 lliures, 3
sous, 3 que, per deliberació dels senyors deputats de dit die, Pere Joan Tarau, altre dels taulers de Mataró, té donades y pagades comptants
a mossèn Joan Guinart, regent los comptes del
General, y ditas són de compte de guerra per la
tercera de octubre, novembre y desembre
1656;
dich
103 lliures, 3 sous, 3.
234. E als catorze de novembre mil sis-cents
sinquanta-vuyt, setanta-vuyt lliures, dinou sous

[ 1689 ]

[ 1689 ]

y set. Dich 78 liures, 19 sous, 7 que, per deliberació dels senyors deputats de dit die, Joan Pere
Tarau té donades y pagades de comptants per
mans de Bonaventura Closa al dit Joan Guinart
y ditas són de compte de guerra per las terceras
abril, maig y juny 1657 y octubre, novembre y
desembre, axí bé 1657;
dich
78 lliures, 19 sous, 7.

beració dels senyors deputats de dit die, Joan
Tiana, botiguer de telas, // 1470r // té donades y
pagades de comptants a Joan Guinart, regent los
comptes del General, per la Bolla de sedas de
Manrresa y per quatre tersas de dit arrendament;
dich
50 lliures.
Fòleo 195
239. Se troba continuat lo arrendament de la
Bolla de Lleyda per lo creximoni del dret de sedas, trienni 1659, y enquantra de dit arrendament se troba continuada una partida com se
segueix:

Fòleo 160
235. E als vint-y-dos de novembre mil sis-cents
sinquanta-nou, cent trenta-una lliura, sis //1469v
// sous y sis. Dich 131 lliura, 6 sous, 6 que, per
deliberació dels senyors deputats de dit die, Miquel Serdà, ciutedà honrat de Gerona, tauler y
receptor del General de dita ciutat y col·lecta, té
donades y pagades comptants a Joan Guinart,
regent los comptes del General, per lo que dit
Cerdà deu de dit compte de guerra;
dich
131 lliures, 6 sous, 6.

E als vint-y-hu de juliol mil sis-cents sexanta,
dotze lliuras. Dich 12 lliuras que, per deliberació dels senyors deputats de dit die, Francesch
Peyró, botiguer, té donades y pagades de
comptants a Joan Guinart, regent los comptes
del General, per lo dret de guerra de Lleyda a
bon compte de aquella;
dich
12 lliures.

Fòleo 192
236. Se troba continuat lo arrendament de la
Bolla de Vich per lo creximoni del dret de sedas,
trienni 1659, y enquantra de dit arrendament se
troba la partida com se segueix:

Fòleo 196
240. Se troba continuat lo arrendament de la
Bolla de Barcelona per lo creximoni del dret de
sedas, trienni 1659, y enquantra de dit arrendament se troban las partidas com se segueix:

E als vint-y-hu de juliol mil sis-cents sexanta,
sinquanta lliures. Dich 50 lliures que, per deliberació dels senyors deputats de dit die, Antoni
Lladó, mercader, té donades y pagades de
comptants a Joan Guinart, regent los comptes
del General, per lo dret de sedas de Vich y per
quatre tersas fins al primer de juliol del corrent
any;
dich
50 lliures.
Fòleo 193
237. Se troba continuat lo arrendament de la
Bolla de Balaguer per lo creximoni del dret de
las sedas, trienni 1659, y enquatra de dit arrendament se troba la partida com se segueix:

E als sis de mars mil sis-cents sexanta, sis-centas
sexanta-sinch lliuras, deu sous. Dich 665 lliures,
10 sous que, per deliberació dels senyors deputats de dit die, Bernat Oliver, mercader, ciutedà
de Barcelona, té donades y pagades de comptants a mossèn Joan Guinart, regent los comptes del General, per dos tersas de la Bolla de
l’augment del creximoni del dret de sedas de la
ciutat de Barcelona y sa col·lecta, trienni corrent, ço és, juliol, agost y setembre, octubre,
novembre y desembre 1659 prop passadas del
dit arrendament;
dich
665 lliures, 10 sous.

E als vint-y-hu de juliol mil sis-cents sexanta,
vint-y-sinch lliures. Dich 25 lliures que, per deliberació dels senyors deputats de dit die, Pau
Feu té donades y pagades de comptants a Joan
Guinart, regent los comptes del General, per lo
dret de guerra per la Bolla de Balaguer y a bon
compte de aquella;
dich
25 lliures.

241. E als vint-y-hu de abril, mils sis-cents sexanta, tres-centas trenta-duas lliuras, deu sous.
Dich 332 lliures, 10 sous que, per deliberació
dels senyors deputats de dit die, dit Bernat Oliver té donades y pagades de comptants al dit
Joan Guinart per la tercera de janer, febrer y
mars del present any 1660 de dit arrendament;
dich
332 lliures, 10 sous.

Fòleo 194
238. Se troba continuat lo arrendament de la
Bolla de Manrresa per lo creximoni del dret de
sedas, trienni 1659, y enquantra de dit arrendament se troba la partida com se segueix:
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E als vint-y-hu de juliol mil sis-cents sexanta,
sinquanta lliuras. Dich 50 lliures que, per deli1102

242. E als vint-y-hu de juliol 1660 tres-centas
trenta-duas lliuras, deu sous. Dich 332 lliures,
10 sous que, per deliberació dels senyors deputats de dit die, Bernat Oliver té donades y pagades de comptants a Joan Guinart per lo dret de
la contraescrita Bolla y per la tercera de abril,
maig y juny;
dich
332 lliures, 10 sous.

243. E als dotze de octubre mil sis-cents sexanta, tres-centas trenta-duas lliuras y quinze sous.
Dich 332 lliures, 15 sous Joan Puig, botiguer
de telas, qui las paga per los arrendataris de la
Bolla de Barcelona del sobre plus de las sedas de
la col·lecta de Barcelona y los drets per orde dels
senyors deputats han ditas al magnífich clavari
de la present ciutat y per la tersa de juliol, agost
y setembre 1660 deguda per son arrendament;
dich
332 lliures, 15 sous.
244. E a setze de maig mil sis-cents sexantahu, tres-centas trenta-duas lliuras y quinze sous.
Dich 332 lliures, 15 sous que, per deliberació
dels senyors deputats de dit die, ha ditas al magnífich clavari de la present ciutat Joan Puig, botiguer de telas, pagant-las per los arrendataris de
la Bolla de Barcelona, y per la tercera de octubre, novembre y desembre 1660;
dich
332 lliures, 15 sous.
Fòleo 198
(245). Se troba continuat lo arrendament de la
Bolla de Tortosa per lo creximoni del dret de
sedas, trienni 1659, y enquantra de dit arrendament se troba la partida com se segueix:
E als vint-y-hu de juliol mil sis-cents sexanta,
quinze lliuras. Dich 15 lliures que, per deliberació dels senyors deputats de dit die, Francesch
Janer, candeler de cera, té donades y pagades
comptants a Joan Guinart, regent los comptes
del General, per lo dret de guerra de la Bolla de
Tortosa y a bon compte de aquella;
dich
15 lliures.
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dels senyors deputats de dit die, Francesch Pinyana, botiguer de telas, té donades y pagades
comptants a Joan Guinart, regent los comptes
del General, per lo dret de guerra de la Bolla de
Monblanch y en bon compte de aquella;
dich
20 lliures.
Fòleo 203
248.
Se troba continuat lo arrendament de la Bolla
de Cervera y Santa Coloma de Queralt per lo
creximoni del dret de sedas, trienni 1659, y enquantra de dit arrendament se troba continuada
la partida com se segueix:
E als vint-y-hu de juliol mil sis-cents sexanta,
deu lliuras. Dich 10 lliures que, per deliberació
dels senyors deputats de dit die, Pau Feu té donades y pagades de comptants a Joan Guinart,
regent los comptes del General, per lo dret de
guerra de la Bolla de Cervera y a bon compte de
aquella;
dich
10 lliures.
Fòleo 210
249. Se troba continuat lo arrendament de la
Bolla de las cartas de Barcelona y de tot Catalunya, trienni 1659, y enquantra de dit arrendament se troban las partidas com se segueix:

Fòleo 201
246. Se troba continuat lo arrendament de la
Bolla de Tàrrega per lo creximoni del dret de
sedas, trienni 1659, y enquantra de dit arrendament se troba la partida com se segueix:

E a sis de mars mil sis-cents sexanta, // 1471v //
sinch-centas lliuras, deu sous. Dich 500 lliures,
10 sous que, per deliberació dels senyors deputats de dit die, Bernat Oliver, mercader, té donades y pagades de comptants a mossèn Joan
Guinart, regent los comptes del General, y ditas
són per dos tersas del contraescrit arrendament
des de lo primer juliol 1659 fins al darrer de desembre de dit any, que és a raó de 250 lliures
per quiscuna tersa;
dich
500 lliures.

E als vint-y-hu de juliol mil sis-cents sexanta,
deu lliuras. Dich 10 lliuras que, per deliberació
dels senyors deputats de dit die, Pau Feu té donades y pagades de comptants a Joan Guinart,
regent los comptes del General, per lo dret de
guerra de la Bolla de Tàrrega, y a bon compte
de aquella;
dich
10 lliures.

250. E als vint-y-hu de abril mil sis-cents sexanta, dos-centas sinquanta lliures, sinch sous.
Dich 250 lliures, 5 sous que, per deliberació
dels senyors deputats de dit die, dit Bernat Oliver té donades y pagades de comptants a dit
Joan Guinart per una tersa de dit arrendament
de janer, febrer y mars 1660;
dich
250 lliures, 5 sous.

Fòleo 202
247.
Se troba continuat lo arrendament de la Bolla
de Monblanch per lo creximoni del dret de sedas, trienni 1659, y enquantra de dit arrendament se troba la partida com se segueix:

251. E als vint-y-hu de juliol mil sis-cents sexanta, dos-centas sinquanta lliuras y sinch sous.
Dich 250 lliures, 5 sous que, per deliberació
dels senyors deputats de dit die, Bernat Oliver
té donades y pagades de comptants al dit Joan
Guinart per lo contraescrit arrendament y per la
tercera de abril, maig y juny;
dich
250 lliures, 5 sous.

E als vint-y-hu de juliol mil sis-cents sexanta,
vint lliures. Dich 20 lliures que, per deliberació
1103
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252. Se troba continuat lo arrendament de la
Bolla dels sombreros de la ciutat de Vich y sa
col·lecta, trienni 1659, y enquantra de dit
arrendament se troba la partida com se segueix:
E als vint-y-hu de abril mil sis-cents sexanta, setanta-sinch lliures. Dich 75 lliures que, per deliberació dels senyors deputats de dit die, Josep
Cortes, verguer de la present casa, té donades y
pagades de comptants a Joan Guinart, regent
los comptes del General, y són per tres tersas del
contraescrit arrendament, ço és, juliol, agost y
setembre, // 1472r // octubre, novembre y desembre de 1659 y janer, febrer y mars 1660 a
raó 25 lliures quiscuna tersa y en descàrrech de
dit arrendament;
dich
75 lliures.
Fòleo 212
253. Se troba continuat lo arrendament de la
Bolla dels sombreros de tot lo principat de Catalunya, acceptat Barcelona y Vich y sas col·lectas, trienni 1659, y enquantra de dit arrendament se troban las partidas com se segueix:
E al primer de mars mil sis-cents sexanta, cent
lliuras. Dich 100 lliures que, per deliberació
dels senyors deputats de dit die, Francesch
Archs té donades y pagades de comptants a
Joan Guinart, regent los comptes, y són per dos
tersas del contraescrit arrendament, ço és, de juliol, agost, setembre, octubre, novembre y desembre 1659;
dich
100 lliures.
254. E als vint-y-quatre de juny mil sis-cents
sexanta, sinquanta lliuras. Dich 50 lliures que,
per deliberació dels senyors deputats de dit die,
lo dit Archs té donades y pagades de comptants
al dit Joan Guinart y per la tercera de janer, febrer y mars 1660;
dich
50 lliures.
Fòleo 213
255. Se troba continuat lo arrendament de la
Bolla dels sombreros de la ciutat de Barcelona y
sa col·lecta, trienni 1659, y enquantra de dit
arrendament se troban las partidas com se segueix:
E al primer de mars mil sis-cents sexanta, trescentas quaranta-duas lliuras. Dich 342 lliures
que, per deliberació dels senyors deputats de dit
die, Joan Morera, sombrerer, té donades y pagades de comptants a Joan Guinart, regent los
comptes del General, y són per dos terças de la
contraescrita Bolla de juliol, agost, setembre,
octubre, novembre y desembre 1659;
dich
342 lliures.

256. E als vint-y-hu de abril mil sis-cents //
sexanta, cent setanta-una lliura. Dich
171 lliura que, per deliberació dels senyors deputats de dit die, Joan Capella, sombrerer, té
donades y pagades de comptants a Joan Guinart, regent los comptes del General, per la tercera (de) janer, febrer y mars 1660 de dita Bolla
dels sombreros;
dich
171 lliures.

1472v //

257. E a dos de octubre mil sis-cents sexanta,
cent setanta-una lliuraa. Dich 171 lliura que,
per deliberació dels senyors deputats de 20 de
setembre prop passat, ha ditas al magnífich clavari de la present ciutat en la taula Joan Martra,
sombrerer, qui las paga com ha fermansa y per
las demés donades per lo arrendatari de la Bolla
dels sombreros de Barcelona y sa col·lecta y per
la tersa de abril, maig y juny 1660;
dich
171 lliures.
258. E a set de desembre mil sis-cents sexantaset, cent setanta-una lliura. Dich 171 lliura que,
per deliberació dels senyors deputats de dit die,
ha ditas al magnífich clavari de la present ciutat
en la taula Joan Martra, sombrerer, qui las paga
com ha fermansa de Joan Capella, sombrerer,
arrendador de la Bolla dels sombreros de Barcelona y sa col·lecta per la tercera de juliol, agost y
setembre 1660 y de diners de la Bolla;
dich
171 lliures.
259. E a dos de maig mil sis-cents sexanta-hu,
cent setanta-una lliura. Dich 171 lliura que, per
deliberació dels senyors deputats de dit die, ha
ditas al magnífich clavari de la present ciutat en
la taula Agustí Lleonart, sombrerer, pagant com
ha fermansa de Joan Capella, arrendador de la
Bolla dels sombreros de Barcelona y per la tercera del primer de octubre, novembre y desembre 1660;
dich
171 lliures.
260. E a vint-y-sinch de juny mil sis-cents //
sexanta-hu, cent setanta-una lliura.
Dich 171 lliura que, per deliberació de sas senyorias, ha ditas al magnífich de la present ciutat Christòfol Calsada, sombrerer, paga<ga>nt
com ha fermansa de Joan Capella, arrendador
de la Bolla dels sombreros de Barcelona y per la
tercera del primer janer, febrer y mars 1661;
dich
171 lliures.

1473r //

E quatre mil y dos-centas lliuras. Dich 4.200
lliures que en las jornadas baix specificadas foren girades als molt il·lustres senyors deputats,
ço és, als vint-y-set de abril 1668 per Jacintho
Sagrera y Xifre, ciutedà honrrat de Barcelona,
a. Dich 171 lliura, interlineat.
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1.000 lliures; dit die per Joseph Duran, mercader, 1.350 lliures a 30 de dit per dit Sagrera 149
lliures, 14 sous, 8 a 29 de maig de dit any per
dit Sagrera 149 lliures, 14 sous, 8 a 29 de maig
de dit any per dit Sagrera 1.000 lliures, als 9 de
juny de dit any per dit Sagrera 700 lliures, 5
sous, 4, los quals giraren ditas quantitats en la
taula de la present ciutat per compte de Antich
Romeu, corredor de orella, y a compte del preu
dels arrendaments de la Bolla del creximoni de
las sedas y dels sombreros de la taula de Barcelona del trienni 1653, las quals 4.200 lliures giraren a dits senyors deputats de compte nou en
virtut del ajust fet entre los molt il·lustres senyors deputats y dit Antich Romeu acerca de la
lite y causa se aportava entre lo procurador fiscal
del General de una y dit Antich Romeu de part
altre per pretèndrer lo procurador fiscal que las
partidas pagadas per dit Romeu a compte de
dits arrendaments no eran vàlidas per quant
aquellas se eran deposades a compte vell o bé no
trobar-se aquellas líberas ni poder-las gastar dits
senyors deputats per no córrer aleshores dita
taula y per part de dit Romeu se pretenia haver
//1473v // cumplert segons lo pacte de las tabbas
de dits arrendaments, que era de haver de deposar las tersas de aquells en la taula o banch, lo
qual concert y ajust fou fet entre dits senyors
deputats y dit Romeu, inseguint lo vot y parer
sobre dites respective pretencions, fet per los
nobles don Joseph deCasademunt, òlim de Boxadors, aleshores regent la Real Cancellaria;
don Miquel de Cortiada, lo doctor Lluís Ferrer,
doctors del Real Concell, com ha consulents
cridats, y los doctors Joan Sabater y Lluís Roger, acessors de la casa de la Deputació, ab lo
qual vot, digueren y aconcellaren que, pagant
dit Romeu y girant en dita taula de compte nou
ditas 4.200 lliures per lo que havia discorregut
de dit arrendament, dits senyors deputats revoltassen a dit Antich Romeu totas las quantitats
que·s trobaven per ell deposades en dita taula
de compte vell per rahó de dits arrendaments,
lo qual ajust y aconcellat per dits nobles y magnífichs consulents y acessors fou admès y acceptat per dits senyors deputats ab deliberació de 9
de juny 1668 y després als onze de agost de dit
any foren revoltades a dit Jacintho Sagrera de
voluntat de dit Romeu 9.310 lliures, que fou la
quantitat constava haver pagat dit Romeu a
compte de dits arrendaments, de las quals
9.310 lliures se donarà descàrrech en lo compte
del pagat per compte dels dits drets de la nova
ampra per quant de aquellas ja se n’ha fet càrrega en los presents comptes, com consta en ells
ab diffarents partidas;
dich
4.200 lliures
1474r

Sumari de las entradas dels presents comptes.
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Suma la primera plana: LIII lliures, VIIII sous,
X.
Segona plana: MCCLXXXXIII lliures, XVII
sous, III.
Tercera plana: DCCL lliures, XVIII sous, VII.
Quarta plana: MLX lliures, V sous, VII.
Cinquena plana: MCVI lliures, X sous.
Sisena plana: DCCCLXXXVI lliures, VII sous,
II.
Setena plana: DCCCLXXXVIIII lliures, XVI
sous, XI.
Vuitena plana: DCCCXV lliures, VI sous, III.
Novena plana: MCCCCLII lliures, XIII sous,
X.
Desena plana: CCCXXV lliures, XVII sous, III.
Onzena plana: II MCCCXXXI lliures, XV sous,
VIIII.
Dotzena plana: II MDCCXX lliures, VIII sous,
VII.
Tretzena plana: II MCCCCI lliures, XII sous,
IIII.
Catorzena plana: IIII MCCXXXV lliures,
XVIIII sous, VII.
Quinzena plana: MDCCXXV lliures, XVIII
sous, III.
Setzena plana: CCCL lliures, XIII sous, V.
Dissetena plana: DXVI lliures, VIIII sous, VI.
Divuitena plana: CCXXXIIII lliures, XII sous,
II.
Dinovena plana: DCCCXXXII lliures, XIII
sous, I.
Vintena plana: VI M.
Vint-i-unena plana: III MI lliures, XIII lliures,
IIII.
Vint-i-dosena plana: XVII lliures, XII sous,
VIIII.
Vint-i-tresena plana: MDXVII lliures.
Vint-i-quatrena plana: DLXXV lliures.
Vint-i-cinquena plana: CXXXVII lliures, XIIII
sous, IIII.
Vint-i-sisena plana: DCCCCXXXXVI lliures,
II.
Vint-i-setena plana: LXXXX lliures, VI.
Vint-i-vuitena plana: III MCCXXXXIIII lliures,
V sous VIII.
Vint-i-novena plana: III DXXXVIII lliures,
XVII sous, VIII.
Trentena plana: MDCCCCII lliures, XVI sous,
VIIII.
Trenta-primera plana: MDCCCCXXIII lliures,
XVIII sous, V.
Trenta-segona plana: III MDCLVIII lliures,
XV sous, II.
Trenta-tresena plana: II CCCVII lliures, XIII
sous, XI.
Trenta-quatrena plana: IIII MDCCCLXVII
lliures, I sou, II.
Trenta-cinquena plana: CCLXXVIIII lliures, V
sous.
Trenta-sisena plana: CCCLXXIIII lliures, V.
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Trenta-setena plana: LXVII lliures, II sous, X.
Trenta-vuitena plana: MCCI lliures, XV sous,
V.
Trenta-novena plana: MCCXXV lliures, V sous,
III, 1/2.
Quarentena plana: DCLXVI lliures, XII sous,
II.
Quaranta-primera plana: MDCCLXXXIIII lliures, III sous, I.
Quaranta-segona plana: MDCCLXXXXVI lliures, XI sous, V.
Quaranta-tresena plana: V MDCCCXXXVI
lliures, VI, VIII.
1474v

1475r

Memorial de totas las quantitats que lo General
del principat de Catalunya effectivament consta
haver pagadas dels drets novament imposats,
dits de la nova ampra, des del primer de octubre
1652 per haver-se reduhit la present ciutat de
Barcelona a la real obediència de sa magestat,
que Déu guarde.
Primo, al doctor misser Gabriel Antoni Bosser,
donzell, òlim tauler de la present ciutat, y en
virtut de sentència y decret de execució de
aquella feta per los magnífichs acessors del General de Catalunya, lo decret fet a 10 de maig
1652, per los treballs per ell presos com ha tauler per rahó de la nova manlleuta, com llargament consta en dita sentència:
quaranta lliures
XXXX lliures.

Per lo que suman las quaranta-tres planas de
atràs LXX MDCCCCLIIII lliures, XVII sous, V
1/2.
Quaranta-quatrena plana: III MCCCXXXIIII
lliures, XIII sous, IIII.
Quaranta-cinquena plana: V MII lliures.
Quaranta-sisena plana: IIII MCCCLXVIII lliures, VI sous, VIII.
Quaranta-setena plana: III MCLXVIII lliures,
XI sous.
Quaranta-vuitena plana: IIII MDCCCLII lliures, XVII sous, IIII.
Quaranta-novena plana: MDC lliures.
Cinquentena plana: MDCCC lliures.
Cinquanta-primera plana: MXV lliures.
Cinquanta-segona plana: CCXXXXIII lliures,
XV sous.
Cinquanta-tresena plana: CLXXXV lliures, V
sous.
Cinquanta-quatrena plana: CVIII lliures.
Cinquantacinquena plana: CCXXXX lliures.
Cinquantasisena plana: LXXXXV lliures.
Cinquantasetena plana: MXXIII lliures, XVI
sous, VIII.
Cinquantavuitena plana: MCC lliures.
Cinquantanovena plana: CCLXV lliures.
Seixantena plana: MLVI lliures, V sous.
Seixanteuna plana: MCCLXVII lliures, X sous.
Seixantadosena plana: CCCLXI lliures, V sous.
Seixantatresena plana: CCL lliures.
Seixantaquatrena plana: CCCLXXXII lliures, II
sous, X.
Seixantacinquena plana: CCVI lliures, VI sous,
VI.
Seixantasisena plana: MLX lliures.
Seixantasetena plana: MXIII lliures.
Seixantevuitena plana: XXXX lliures.
Seixantanovena plana: MI lliures.
Setentena plana: DLXVII lliures.
Setentauna plana: DCLXXXIIII lliures.
Setentadosena plana: CLXXI lliures.
Setantatresena plana: IIII MCC lliures.

«Jesús, Maria, Joseph.

Ítem, a Pau Ferrer, mercader, procurador de
Jaume Falguera, també mercader, òlim tauler,
per las mateixas causas y rahons;
quaranta lliures
XXXX lliures.
Ítem, a Pere Joan Xirau, mercader, òlim tauler,
per las mateixas causas y rahons;
onze lliuras, dotze sous
XI lliures, XII sous.
Escrit en Barcelona, a II de setembre MDCLII.
Joseph Miquel Quintana, clavari.
Ítem, al doctor Pau del Rosso, degà y canonge
de la Seu de Barcelona, deputat ecclesiàstich,
per pensió del juliol 1652;
sexanta-sinch lliures
LXV lliures.
Ítem, a Joseph Urrea, ciutedà honrat de Barcelona, per dos pensions de dezembre 1651 y
1652;
sinquanta lliures
L lliures.
Ítem, al mateix per dos pencions de juny 1651 y
1652;
cent y vint lliures
CXXII lliures.
Ítem, al mateix per dos pensions de juliol 1651
y 1652;
sinquanta lliures
L lliures.
Ítem, al mateix per dos pencions de octubre
1651 y 1652;
(cinquanta lliures)
L lliures.
1475

111.716 lliures, 12 sous, 9 1/2; CXI MDCCXVI lliures XII sous, VIIII, 1/2».
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Ítem, al doctor Diego Martines de voluntat de
sor Mariangela Sabater, monja del monestir de
Jerusalem de la present ciutat per penció de juliol 1652;
sinch lliures
V lliures.

Ítem, al doctor Bernat Olzina per dos pencions
de censal de octubre 1651 y 1652;
sinquanta lliures
L lliures.
Ítem, al mateix per dos pencions de censal caygudas en dit mes de octubre de dits anys 1651 y
1652;
quaranta-tres lliuras, deu sous
XXXXIII
lliures, X sous.
Ítem, al mateix per dos pencions de censal caigudas en lo mes de novembre de dits anys 1651
y 1652;
setanta-dos lliures
LXXII lliures.

Ítem, a Jaume Umbert, botiguer de telas, tenint-ne consigna de Lluch Cabret, doctor en
medicina, per penció de febrer 1652;
sinquanta lliures
L lliures.
Ítem, a Pere Roca, notari, procurador de la
priora y convent de Nostra Senyora dels Àngels,
per penció de febrer 1652, trenta-sinch lliuras
XXXV lliures.
Ítem, al doctor Gerònim Talavera per penció de
mars 1653;
quaranta lliuras
XXXX lliures.

Joseph Miquel Quintana, clavari.

Ítem, a Joseph Rocafort y Corts, mercader, procurador de Salvi Rocafort, mercader, per pensió
de mars 1653;
dos-centas sexanta lliuras
CCLX lliures.

Ítem, a Joan Baptista Corbera, donzell, procurador de Isabel Corbera y Geri, sa muller, per
dos pencions de janer 1652 y 1653;
cent y deu lliuras
CX lliures.

Ítem, a Magí Clarescó, negociant, procurador
de Francesch Ollas, mercader, per pensió de novembre 1651;
sinquanta lliures
L lliures.

Ítem, a Jaume Ferrer, pagès, procurador de la
priora y convent de Montission, pensió de febrer 1651;
cent lliures
C lliures.

Ítem, a Joan Carreras, donzell, procurador de
Thereza Mora, per pensió de janer 1652;
vint-y-una lliura, sis diners
XXI lliura, VI

Escrit en Barcelona, a V de maig MDCLIII.

Ítem, a Sebastià Costa, notari, per dos pensions
de juliol 1651 y 1652;
cent lliuras
C lliures.
Ítem, al mateix per dos pensions de febrer 1652
y 1653;
trenta lliures, quatre sous XXX lliures, IIII sous.
Ítem, al mateix per dos pencions de maig 1651
y 1652;
vuitanta lliures
LXXX lliures.
Ítem, al mateix per dos pencions de febrer 1651
y 1653;
deu lliures
X lliures.
Ítem, a Pau Amat, donzell, per pensió de juny
1652;
sinquanta lliuras
L lliures.
Ítem, al mateix per pensió de abril 1652;
noranta lliures
LXXXX lliures.
Ítem, al mateix per pensió de abril 1652;
cent sinquanta lliuras
CL lliures.
Ítem a Cosma Damià Blasi, prevere, procurador
de la priora //1476r // y convent de las Gerònimas
de la present ciutat per pensió de maig 1651;
vint-y-set lliuras, deu sous
XXVII lliures, 10 sous.
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Ítem, a Lluís Flaquer, prevere, procurador de la
comunitat de preveres de Sant Pere de les Puellas de la present ciutat per pensió de janer
1652;
vint-y-una lliura, setze sous
XXI lliura, XVI sous.
Ítem, al mateix en dit nom per pensió de febrer
1652;
trenta lliuras
XXX lliures.
Ítem, al mateix procurador de Anna Maria y Beatris Tragons, monjas de Sant Pere de la present
ciutat, per pensió de febrer 1652;
deu lliures
X lliures.
Ítem, al mateix en dit nom per pensió de mars
1652;
sinch lliures
V lliures.
Ítem, a Bernat Flaquer, apothecari per pensió
de febrer 1652;
vint-y-sinch lliures
XXV lliures.
Ítem, a Pere Joan Xirau, mercader, per pensió
de mars 1652;
deu lliuras
X lliures.
Ítem, a Rafel Bonastra, prevere, comensal de
Santa Anna per dos pensions de febrer 1652 y
1653; trenta-sis lliuras
XXXVI lliures.
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Ítem, a Antoni Nin, batifuller, com a procurador de la abadessa y convent de Jerusalem de la
present ciutat, per dos pensions de // 1476v //
mars 1652 y 1653;
sinquanta lliures
L lliures.
Ítem, fra Nicolau Metje, religiós y procurador
del prior y convent de Sant Agustí de la present
ciutat, provisió de mars 1652;
sinquanta lliuras, sinch sous
L lliures, 5 sous.
Ítem, al mateix en dit nom per provisió de febrer 1652;
deu lliuras
X lliures.
Ítem, a Pere Roca, notari, procurador de la
priora y convent dels Àngels de la present ciutat
per provisió de febrer 1652;
trenta lliures
XXX lliures.
Ítem, a Jaume Baxà, procurador dels marmessors del testament de Benet Santa Susanna, prevere, per provisió de mars 1651;
quinze lliuras
XV lliures.
Ítem, a fra Bonaventura Ginestar, procurador
del prior y convent de Santa Catharina Màrtir
de la present ciutat, per provisió de maig 1652;
vint-y-sinch lliures
XXV lliures.
Ítem, al mateix en dit nom per provisió de mars
1652;
trenta-set lliuras, deu sous
XXXVII lliures, 10 sous.
Ítem, al mateix en dit nom per provisió de mars
1652;
trenta lliuras, deu sous
XXX lliures, 10 sous.
Ítem, a Maria Feliu, víuda, per dos pensions de
juliol 1651 y 1652;
trenta lliures
XXX lliures.
Ítem, a Pere Pau Vives, notari, procurador dels
administradors de la causa de Rafel Pasqual,
quòndam, de la vila de Perpinyà, per dos pencions de abril 1651 y 1652;
dos-centas lliuras
CC lliures.

Ítem a Ramon Pellicer, procurador de Francisca Pellicer, sa muller, per penció de febrer
1653;
sinquanta lliuras
L lliures.
Ítem, al doctor Joseph Bru, procurador de dona
Marquesa Meca, monje // 1477r // del monestir
de Junqueres per dos pensions de mars 1651 y
1652;
vint lliures
XX lliures.
Ítem, a Jaume Ferrer, pagès, procurador substitut de Joan Francesch Ferrer, mercader, procurador de las monjas de Montission per dos pencions de febrer 1652 y 1653;
dos-centas lliuras
CC liures
Ítem, al mateix en dit nom per dos pencions de
juny 1651 y 1652;
cent y deu lliures
CX lliures.
Ítem, al mateix procurador dels domers y comunitat de Sant Pere de la present ciutat per
pensió de febrer 1651;
trenta lliuras
XXX lliures.
Ítem, al mateix en dit nom per pensió de janer
1651;
vint-y-una lliura, setze sous
XXI lliura, XVI sous.
Ítem, a Vicens Duran, adroguer, tenint-ne consignació del doctor Lluch Cabeça per pensió de
febrer 1651;
sinquanta lliures
L lliures.
Ítem, a Honofre Icart, botiguer de telas, procurador de Jaume Texidor per pensió de febrer
1652;
disset lliuras, deu sous
XVII lliures, X sous.
Ítem, al mateix en dit nom per pensió de mars
1652;
sinquanta lliures
L lliures.
Ítem, a Joan Albanell, apothecari per pensió de
maig 1652;
cent y quinze lliuras
CXV lliures.

Ítem, a Patronilla Molins y Casadevall, víuda
per provisió de abril 1650;
trenta lliures, deu sous
XXX lliures, 10 sous.

Ítem, a Miquel Joan Massana, mercader, per
pensió de maig 1652;
sinquanta lliuras
L lliures.

Escrit en Barcelona, a XXIX de maig MDCLIII.

Ítem, a Jaume Blancafort y Joan Vidal, procuradors de la comunitat de Sant Maria de la Mar de
la present ciutat per dos pencions de maig 1651
y 1652;
cent sinquanta lliuras
CL lliures.

Joseph Miquel Quintana, clavari.
Ítem, a dona Escolàstica Ximenis y Queralt, viuda per dos pencions de juliol 1651 y1652;
cent lliures
C lliures.
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Ítem, a Bernat Ermejà, doctor en medicina,

procurador de Estefania Galceran, víuda, per
dos pencions de janer 1651 y 1652;
sinquanta-duas lliuras
LII lliures.
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Ítem, a mossèn Ramon Paÿssa, prevere, per
penció de febrer 1651, 1652 y 1653 a set lliuras
per any;
vint-y-una lliura
XXI lliures.

Ítem, a Pere Pau Aznar, religiós de la sanctíssima
Trinitat, procurador de Paula Cabanyas, donzella, per dos pencions de dezembre 1651 y 1652;
setanta-duas lliuras
LXXII lliures.

Ítem, al mateix per penció de abril 1651, 1652
y 1653 a vuyt lliuras per any;
vint-y-quatre lliuras
XXIIII lliures.

Ítem al mateix en dit nom per dos pencions de
juliol 1651 y 1652;
cent y trenta lliuras
CXXX lliures.

Ítem, a Pau Amat, donzell, per penció de abril
1653;
cent sinquanta lliures
CL lliures.

Ítem, a mossèn Miquel Quintana, ciutedà per
pensió de censal de agost 1652;
vint-y-sinch lliures
XXV lliures.

Ítem, al mateix per penció de abril 1653;
noranta lliuras
LXXXX lliures.
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Ítem, a Joan Pau Bruniquer, notari públich de
Barcelona, procurador dels administradors del
hospital de’n Pere Desvilar per tres pencions de
juliol 1650, 1651 y 1652;
cent y sinch lliures
CV lliures.
Ítem, al mateix en dit nom per quatre pencions
de octubre 1640, 1650, 1651 y 1652;
vint lliures
XX lliures.
Escrit en Barcelona a X de juny MDCLIII.
Joseph Miquel Quintana, clavari.
Ítem, a misser Diego Martínez de voluntat de
dona Maria y dona Beatrís Tràgens per penció
de febrer 1653;
deu lliures
X lliures.
Ítem, al mateix en dit nom per penció de mars
1653;
quinze lliures
XV lliures.
Ítem, a don Jayme Falcó per dos pencions de
setembre 1651 y 1652;
cent lliuras
C lliures.
Ítem, a Rafel Càrcer y Bals, ciutedà honrrat de
Barcelona, per dos pencions 1651 y 1652;
trenta lliures
XXX lliures.
Ítem, a Jaume Llobet, fuster, per dos pencions
de juliol 1651 y 1652;
vint lliuras
XX lliures.
Ítem, al mateix per dos pencions de juliol 1651
y 1652;
trenta lliuras
XXX lliures.
Escrit en Barcelona a XI de juny MDCLIII.

Ítem, al mateix per penció de juny 1653;
sinquanta lliures
L lliures.
Ítem, al mateix per penció de dezembre 1653;
cent y deu lliuras
CX lliures.
Ítem, a Rafel Bonafra, comensal de Santa Anna,
com ha obtenint lo benefici sots invocació de
Sant Esteve y Sant Miquel en la iglésia del Pi
fundat per ditas pencions, ço és, octubre 1651 y
1652; trenta lliuras
XXX lliures.
Ítem, a Sebastià Costa, notari, per provisió de
maig 1653;
quaranta lliuras
XXXX lliures.
Ítem, al doctor Francesch Rovira, beneficiat en
lo Pi, com a obtenint lo personat de Sant Gabriel y Sant Joseph en les clàustres de la Seu de
Barcelona, fundat per tres pencions, ço és,
mars 1651, 1652 y 1653 a raó vint-y-sinch
lliures;
setanta-sinch lliures
LXXV lliures.
Ítem, al doctor Jaume Ferrer, beneficiat en lo
Pi, procurador del rector y comunitat de dita
iglésia per penció de mars 1651;
vint-y-sinch lliures
XXV lliures.
Ítem, al canonge Francesch Valeri de la Seu de
Barcelona per tres pencions de mars 1651,
1652 y 1653 a raó sinch lliures;
quinse lliures
XV lliures.
Ítem, al doctor Miquel Joan Ozona, cabiscol
y canonge de la Seu de Barcelona, y al reverent Francesch Valeri, també canonge, sagristans de dita iglésia, per tres pencions de febrer 1651, 1652 y 1653 a raó sinquanta
lliures;
cent y sinquanta lliures
CL lliures.

Joseph Miquel Quintana, clavari.
Ítem, al reverent Francesch Valeri, canonge de
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la Seu de Barcelona, charitater de dita iglésia
per dos pencions de mars 1652 y 1653 a raó
cent lliures;
dos-centas lliures
CC lliures.
Ítem, a don Pedro Copons, canonge de la Seu
de Barcelona, charitater de dita iglésia per penció de mars 1651;
cent lliures
C lliures.
Ítem, a Miquel Marquès, notari, per dos pencions de abril 1652, 1653 a raó set lliuras, deu
sous;
quinze lliuras
XV lliures.
Ítem, al doctor Miquel Grimosachs per tres
pencions, // 1478v // açò és, mars 1651, 1652 y
1653 a raó tretze lliures;
trenta-nou lliures
XXXVIIII lliures.
Ítem, al doctor Joseph Bru, procurador de dona
Marquesa Meca, religiosa del monestir de Junqueras per penció de mars 1653;
deu lliuras
X lliures.

per tres pencions de novembre 1651, 1652 y
1653;
cent divuyt lliures
CXVIII lliures.
Ítem, a Rafel Corbera, mercader, per quatre
pencions // 1479r // 1652 y 1653;
sentanta-sinch lliuras
LXXV lliures.
Escrit en Barcelona, a XXVI de juny MDCLIIII.
Lo doctor Miquel Vilanera, clavari.
Dech als honorables administradors de la taula
de la present ciutat de Barcelona, que per mi dixerem de compte nou a Joseph y Joan Mora,
ciutedans honrrats de Barcelona per penció de
juny 1651;
trenta lliures
XXX lliures.
Ítem, a Joseph Urrea, ciutedà honrrat de Barcelona, per penció de juny 1651;
sexanta lliuras
LX lliures.
Ítem, al mateix per penció de juliol 1651;
vint-y-sinch lliures
XXV lliures.

Escrit en Barcelona a V de agost MDCLIII.
Ítem, al mateix per penció de octubre 1651;
vint-y-sinch lliures
XXV lliures.

Joseph Miquel Quintana, clavari.
Ítem, a Joseph y Joan Mora, ciutedans honrrats
de Barcelona per tres pencions de juny 1651,
1652 y 1653 noranta lliures
LXXXX lliures.

Ítem, al mateix per penció de dezembre 1651;
vint-y-sinch lliures
XXV lliures.

Escrit en Barcelona a IIII de febrer MDCLIIII.

Ítem, a don Gerònim Alemany per penció de
desembre 1651;
sinquanta lliures
L lliures.

Ítem, a Joseph Miralles, ciutedà honrrat de Barcelona, per penció de febrer 1653;
dos-centas lliuras
CC lliures.

Ítem, a Joseph Miralles, ciutedà honrrat de Barcelona, per penció de juny 1651;
dos-centas sinquanta lliures
CCL lliures.

Ítem, al mateix per penció de juny 1652;
dos-centas sinquanta lliures
CCL lliures.

Ítem, al mateix per penció de juny 1651;
tres-centas quaranta lliures CCCXXXX lliures.

Ítem, al mateix per penció de juny 1652;
tres-centas quaranta lliuras CCCXXXX lliures.

Ítem, a Balthezar Riba, mercader, per penció de
janer 1651;
sinquanta lliuras
L lliures.

Escrit en Barcelona a II de mars MDCLIIII.
Ítem, al mateix per penció de febrer 1651;
setanta-sinch lliures
LXXV lliures.

Lo doctor Miquel Vilanera, clavari.
Ítem, a Anthoni Nin, batifuller, per tres pencions de juny 1651, 1652 y 1653;
cent y vint lliures.

Ítem, al mateix per penció de mars 1651;
sexanta-y-quatre lliuras
LXIIII lliures.
Ítem, al mateix per dos pencions de agost 1650
y 1651;
sinquanta lliures
L lliures.

Escrit en Barcelona a XVI de juny MDCLIIII.
Lo doctor Miquel Vilanera, clavari.
Ítem, a don Benet de Olmera, procurador de
dona Maria de Olmera y Argensola, sa muller,
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Ítem, al mateix per dos pencions de setembre
1650 y 1651;
sinquanta lliures
L lliures.

Ítem, al mateix per dos pencions de novembre
1650 y 1651;
seixanta lliures;
LX lliures.
Ítem, al mateix per dos pencions de desembre
1650 y 1651;
cent y sinquanta lliures;
CL lliures.
Ítem, a Joan Francesch Ferrer, mercader, de voluntat dels marmessors del testament de Andreu Saurina, quòndam, passamaner, per penció de desembre;
cent lliuras
C lliuras
1479

Ítem, al mateix en dit nom per penció de juny
1651;
trenta lliures
XXX lliures.
Escrit en Barcelona als VIII de octubre MDCLIIII.

Ítem, a Pedro de Montaner, clavari lo bienni
corrent de la present ciutat, cent lliuras y són
per lo que se li dóna per despatxar las presents
sèdulas dels censals de Generalitat y guerra;
C lliures.
Ítem, a mossèn Pau Duran, prevere y capellà del
palau de la comptesa, com a procurador de la
iglésia de dit palau, com consta de la procura
per lo patró y capellà major a ell feta en poder
de // 1480r // Antoni Portell, notari de Barcelona, als vint-y-hu de maig 1653; noranta-una
lliura a compte de las pencions se deuhen a dita
iglésia per lo censal reban de divuyt lliures, quatre sous dezembre;
LXXXXI lliures.
Ítem, a Joseph Mora, ciutedà honrat de Barcelona, noranta lliuras per pencions a ell degudes;
LXXXX lliures.

Lo doctor Miquel Vilanera, clavari.
Ítem, dech als honorables administradors de la
taula de la present ciutat de Barcelona, que per
mi dexarem de compte nou a Pau Ferrer, mercader, administrador y procurador dels demés
administradors de la confraria de Nostra Senyora de la Concepció de la Seu de Barcelona
per penció de mars 1651;
cent vint-y-una lliura
CXXI lliures.

Ítem, a don Felip Ferran per pencions caygudas
al primer de dezembre 1653, dos-centas lliuras
e a tots los demunt dits se’ls paga en virtut de
tres papers diffarents del excel·lentíssim senyor
marquès de Olias y Mortara, llochtinent y capità
general en lo present Principat en jornadas de
19 de abril y 24 de abril passat;
CC lliures.
Pedro de Montaner, clavari.

Ítem, al mateix en dit nom y per ditas rahons
per penció de febrer 1651;
trenta lliuras
XXX lliures.
Ítem, al mateix en dit nom y per ditas rahons
per penció de mars 1651;
vnt-y-sinch lliuras
XXV lliures.
Escrit en Barcelona, als VIII de novembre MDCLV.

Ítem, als hereus y successors de Francesch
Oller, mercader, cent lliuras a bon compte de
pencions enderrarides;
C lliures.
Ítem, a Joseph Miralles, ciutedà honrrat de Barcelona, dos-centas lliuras a bon compte de las
pencions enderrareridas;
CC lliures.

Lo doctor Miquel Vilanera, clavari.
Senyor administrador del banch de la present
ciutat plàcia-li fer bones en compte nou de clavari, Generalitat y guerra las partidas que per
mi, Pedro de Montaner, clavari lo bienni corrent, seran en la present sèdula continuades.
Primo, a don Felip Ferran per pencions caygudas al primer de dezembre 1651 y dezembre
1652; quatra-centas lliuras e pagan-se-li en virtut de un paper del excel·lentíssim senyor marquez de Mortara, llochtinent y capità general en
lo present principat de Catalunya, als 9 de setembre passat octubre als 16 de 1656;
CCCC lliures.
Pedro de Montaner, clavari.
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Ítem, a March Anthoni Ferrer de Arenys, doscentas lliures a bon compte de pencions endarrerides y als dits se’ls paga en virtut de dos papers del excel·lentíssim senyor marquès de
Mortara en jornada de vint-y-set de agost corrent;
CC lliures.
Ítem, a Pedro de Montaner, clavari de la ciutat
de Barcelona, y a compliment de tot lo salari
dels dos anys per rahó de despatxar lo present
llibre;
cent lliuras
C lliures.
Ítem, a mossèn Pau Duran, prevere y capellà del
palau de la comptesa, com ha procurador de la
iglésia de dit palau, com de sa procura consta
per lo patró y capellà major a ell feta en poder
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de Antoni Portell, notari de Barcelona, als 21
de mars 1653, divuyt lliuras, quatre sous per la
penció de censal reb dita comunitat eo iglé- //
1480v // sia del palau sobre lo dret nou de guerra
per la penció de dezembre 1657;
XVIII lliures, IIII sous.
Ítem a Joseph Quintana, ciutedà honrrat de
Barcelona, fill y hereu del quòndam Joseph Miquel Quintana, ciutedà honrrat de Barcelona,
clavari que fou de la present ciutat de Barcelona
lo trienni 1652 y 1653;
cent lliuras a compte del que com ha clavari se li
donava per a aportar la present sèdula;
C lliures.
Pedro de Montaner, clavari.
Senyor administrador del banch de la present
ciutat plàcia-li fer bones en compte nou de clavari, Generalitat y guerra las partidas que per mi
Francesch Puig(g)ener, donzell, clavari, seran
en la present sèdula continuades.
Primo, a Francesch Puiggener, donzell, doscentas lliuras se li pagan per son salari de dos
anys com a clavari de la present ciutat, que li tocan per los despaixs dels censals de la nova ampra, que·s pagan del sobredit compte de la Generalitat y guerra per virtut del despaix del
excel·lentíssim senyor marquès de Olias y Mortara, lloctinent y capità general en lo principat
de Catalunya, de 10 del corrent de octubre
1659.
CC lliures.
Francesch Puiggener, clavari.
Ítem, a Pere Trelles, notari y escrivà major de la
present ciutat, dotze lliures, nous sous y quatre
diners a bon compte de sinquanta lliuras y se li
pagan per son salari de un any per rahó de la administració dels capbreus dels censals que·s pagan per lo present compte de la nova ampra y en
virtut del paper del excel·lentíssim senyor marquès de Olias y Mortara, lloctinent y capità general en lo present principat de Catalunya, de
29 de octubre 1659;
XII lliures, VIIII sous.
Francesch Puiggener, clavari.
Senyors administradors de la taula de la present
ciutat, placi els fer // 1481r // bones de mon
compte nou de clavari en compte de Generalitat
y guerra per pagar pencions y lluhir censals las
partidas que per mi, Francesch Puiggener, donzell, clavari de la present ciutat de Barcelona, seran continuades en la present sèdula.
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Primo, a Pau Ferrer, mercader, majoral y procurador dels demés majorals de la confraria de
Nostra Senyora de la Concepció de la Seu de
Barcelona, penció de censal de 16 febrer 1652,
trenta lliures y se pagan per paper y despaig del
excel·lentíssim senyor marquez de Olias y Mortara, lloctinent y capità general en lo present
Principat de Catalunya a 24 de juliol 1658;
XXX lliures.
Ítem, al mateix en dit nom y per ditas rahons y
per dit despaig per penció de censal de 8 de
mars 1652;
cent vint-y-una lliura y set sous CXXI lliures.
Ítem, al mateix en dit nom y per ditas rahons y
per dit despaig per penció de censal de 24 de
mars 1652;
vint-y-sinch lliures
XXV lliures.
Ítem, a Francisco Gordin com a procurador de
dona Isabel de Gordin y Gori, abans Corbera, sa
muller, dos-centas noranta lliures a bon compte
del que li és degut de pencions del censal de
sinquanta-sinch lliures reb cada any a catorze
del mes de janer y se pagan per paper de dit excel·lentíssim senyor marquez de Olias y Mortara
de 10 del corrent mes de octubre 1659;
CCLXXXX lliures.
Ítem, al magnífich Joan Pau March y Gelpi,
doctor en medicina, vuy conceller en cap de la
present ciutat, cent sexanta lliuras per pencions
de censal degudes des de 22 desembre 1651
fins a 22 desembre 1658 inclusive a raó 20 lliures cada any y se pagan per paper de dit excel·lentíssim senyor marquez de Olias y Mortara de deu de dit mes de octubre 1659
CLX lliures.
Ítem, al magnífich Rafel Càrcer y Bals, ciutedà
honrat, vuy conceller ters de la present ciutat,
cent y sinch lliures per set pencions de censals
degudes // 1481v // des de 20 abril 1651 fins a
20 abril 1657 inclusive a raó 15 lliures cada any,
y se pagan per paper de dit excel·lentíssim senyor marquez de Olias y Mortara de 10 de dit
mes de octubre 1659.
CV lliures.
Ítem, al magnífich Joan Matheu Mascaró, mercader, vuy conceller quart de la present ciutat,
cent y vint lliuras per sis pencions de censal degudas des de vint-y-set de agost 1651 fins a 27
de agost 1656 inclusive a raó 20 lliures cada any
y se pagan per dit excel·lentíssim senyor marquez de Olias y Mortara de 10 de dit mes de octubre 1659
CXX lliures.

Ítem, al magnífich Francesch Reverter, notari
de Barcelona, vuy conceller quint, setanta-sinch
lliuras com ha usufructuari de Victòria Reverter, abans Monclar, sa muller, que fonch per
tres pencions de censal de 24 desembre 1654,
1655, 1656 de 25 lliures cada any que dita
Victòria Reverter y Monclar reb tots anys, y se
pagan per paper de dit excel·lentíssim senyor
marquez de 10 de dit mes de octubre 1659;
LXXV lliures.

1651 fins a 3 de setembre 1659 inclusive, y se pagan per rahó de dit paper de dit excel·lentíssim
senyor marquès de 10 de dit mes de octubre;
DCLXXV lliures.
Ítem, al mateix en dit nom, tres-centas sexanta
lliuras, que també espectan a dita real thesoreria
per segrest fet en dita Règia Cort de un censal
de penció 45 lliures que cada any a 9 del mes de
novembre cobrava dona Joana de Barutell y
Eril, que·s deuhen des de 9 de novembre 1651
fins a 9 de novembre de 1658 inclusive, y se pagan per rahó de dit paper de dit excel·lentíssim
senyor marquès de 10 de dit mes de octubre;
CCCLX lliures.

Ítem, al dit y en dit nom, setanta-sinch lliures
per tres pencions de censal de 9 de febrer 1654,
1655, 1656 a raó de 25 lliures cada any que dita
Victòria Reverter y Monclar cobra y reb tots
anys, y se pagan per dit paper de dit excel·lentíssim senyor marquès de 10 de octubre 1659;
LXXV lliures.
Ítem, a Lluís Claresvalls, mercader, com ha tudor y curador dels pubills, fills y hereus del
quòndam Francesch Oller, mercader, cent lliures per pencions de censal de 25 noembre
1653, 1654 a raó 50 lliures cada any, y se pagan
per paper de dit excel·lentíssim senyor marquès
de 10 de octubre 1659;
C lliures.

Francesch Puiggener, clavari.
Ítem, a don Felip Ferran y Alzate per penció de
censal del mes de octubre 1654, dos-centas lliuras y se pagan per paper de dit excel·lentíssim
senyor marquès de Olias y Mortara de 10 de octubre corrent;
CC lliures.
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Ítem, a Cicília Puiggener y Nicolau, muller de
mossèn Francesch Puiggener, donzell, vint-yduas lliuras, quatre sous per penció de censal
cayguda a 15 de desembre, y se pagan per paper
de dit excel·lentíssim senyor marquès de 10 de
octubre 1659;
XXII lliures.
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Ítem, a Francesch Puiggner, donzell, vuy clavari de la present ciutat, vint-y-set lliuras, setze
sous per penció de censal, cayguda vint de agost
1652, y pagan per paper de dit excel·lentíssim
senyor marquès de 10 de octubre 1659;
XXVII lliures, XVI sous.
Ítem, al noble don Joan de Marimon com a regent la real thesoreria en lo present principat de
Catalunya, quatra-centas lliuras que espectan a
dita real thesoreria per segrest fet en la Règia
Cort per un censal de penció 50 lliures cada any
en lo mes de febrer que cobrava don Felip de
Copons y Tamarit, que·s deuhen des de febrer
1652 fins lo febrer 1659 inclusive, y se pagan
per paper de dit excel·lentíssim senyor marquès
de Olias y Mortara de 10 del corrent mes de octubre 1659;
CCCC lliures.
Ítem, al mateix en dit nom, sis-centas setantasinch lliuras, que també espectan a dita real thesoreria per segrest per altre censal de penció 75
lliures que cada any a 3 del mes de setembre
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Ítem, a mossèn Francesch Granollachs y de
Millàs com ha procurador de dona Madalena de
Granollachs de Ardena, sa muller, per penció de
censal a ella deguda al primer del mes de febrer
1651, cent lliuras, y se pagan per paper de dit
excel·lentíssim senyor marquès de 10 de dit mes
de octubre 1659;
C lliures.
Ítem, a Theresa Mora y Navarro, muller de
mossèn Francisco Mora y Marimon, vuytantaquatre lliuras, dos sous per pencions de censal
de 26 de janer 1653, 1654, 1655 y 1656 a raó
21 lliures cada any y se pagan per paper de dit
excel·lentíssim senyor marquès de 10 de dit mes
de octubre 1659;
LXXXIIII lliures, II sous.
Ítem, al doctor Joan Baptista Pastor del Real
Concell, dos-centas lliuras a bon compte de major quantitat li és deguda per treballs y ocupacions ha suportadas per la cobransa y exacció
dels drets de la nova ampra que espectan al present compte com a advocat fiscal que és estat
del General de Catalunya, y se pagan per paper
de dit excel·lentíssim senyor marquès de 10 de
dit mes de octubre 1659;
CC lliures.
Ítem, al doctor Pere Antoni Serra del Real Concell tant en son nom propri com també com ha
procurador de la senyora Maria Serra, víuda, sa
mare, quinze lliures per penció de censal de 23
febrer 1651;
XV lliures.
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Ítem, al dit en dits mateixos noms, vint-y-sinch
lliuras per penció de altre censal de 30 de juliol
1651;
XXV lliures.

cayguda a 20 de agost 1653, y se pagan per paper de dit excel·lentíssim senyor marquès de
vint-y-nou de octubre 1659 prop passat;
XXVII lliures, XVI sous.

Ítem, al pare fra Joseph Burban, ecònomo del
monestir y convent de Sant Gerònim de Vallebron, sinquanta-quatre lliures, nou sous per
penció de censal de 16 febrer 1652;
LIII lliures, VIIII sous.

Ítem, a Pere Trelles, notari, escrivà major de la
casa de la present ciutat, trenta-set lliuras, deu
sous y vuyt diners a cumpliment de 50 lliures
que las demés 12 lliures, 9 sous, 4 se són pagadas per lo banch de la present ciutat, y totas són
y se’ls paguen per son salari de un any per rahó
de la administració dels capbreus dels censals,
que·s paguen per lo compte de la nova ampra y
en virtut de paper de dit excel·lentíssim senyor
marquès de 29 octubre prop passat;
XXXVII lliures, X sous, VIII diners

Ítem, al mateix en dit nom, quinze lliuras per
penció de censal de set de dezembre 1651;
XV lliures.
Ítem, al mateix en dit nom, sexanta lliures per
penció de altre censal de tres de desembre 1651;
LX lliures.
1483
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Ítem, a mossèn Pau Duran, prevere, procurador
del patró y capellà major de la iglésia del palau
de la comptesa de la present ciutat, divuit lliures, quatre sous per penció de censal, cayguda a
24 de desembre 1658, y se pagan per paper del
excel·lentíssim senyor marquès de Olias y Mortara de 10 de octubre 1659 prop passat;
XVIII lliures.
Ítem, a mossèn Francesch Marí, ciutedà honrrat, per tres pencions de censal, sexanta lliuras a
raó 20 lliures quiscuna y són per vuyt de mars
1651, 1652 y 1653, y se pagan per paper de dit
excel·lentíssim senyor marquès de Olias y Mortara de 10 de octubre prop passat;
LX lliures.
Ítem, al mateix com a procurador de dona Marianna Tormo y Bonet, sinquanta lliures per
penció de censal cayguda a 14 de octubre 1651,
y se pagan per paper de dit excel·lentíssim senyor marquès de Olias y Mortara de 10 de octubre prop passat 1659;
L lliures.

Ítem, a mossèn Joan Llinàs, donzell, cent lliuras per penció de censal cayguda a 7 del mes
de juny 1652, y se pagan per paper y despaig
de sa excel·lència lo senyor marquès de Olias y
Mortara, llochtinent y capità general en lo present principat de Catalunya a 10 de octubre
1659;
C lliures.
Francesch Puiggener, clavari.
Senyors administradors de la taula dels depòsits
de la present ciutat de Barcelona, plàcia’ls fer
bones de compte de la Generalitat dels drets
nous imposats per pagar pencions de censals de
la nova manlleuta a las personas avall escrites y
per altres rahons anomenadas per mi, lo doctor
misser Joan Gassió, clavari de la present ciutat,
las quantitats de diner avall escrites, que són las
següents:
Primo, a Theresa Navarro, antes Riu, per quatre
pencions de censal de 16 janer 1657, 1658,
1659 y 1660, vuytanta-quatre lliures, dos sous;
LXXXIIII lliures, II sous.

Ítem, al mateix en dit nom, cent trenta lliures y
deu sous per penció de censal, cayguda a 15 desembre 1651, y se pagan per paper de dit excel·lentíssim senyor marquès de 10 de octubre
1659 prop passat;
CXXX lliures.

Ítem, al magnífich doctor misser Joan Baptista
Pastor, doctor de la Real Audiència per las causas y rahons contengudes en una cauthela per
nosaltres despedida a 24 setembre 1660 en virtut de decret de sa excel·lència dos-centas tranta
lliures;
CCXXX lliures.

Ítem, a Cicília Puiggener y Nicolau, vint-y-duas
lliuras, quatre sous per penció de censal,cayguda a 15 de desembre 1652, y se pagan per paper
de dit excel·lentíssim senyor marquès de 29 de
octubre prop passat 1659;
XXII lliures, IIII sous.

Ítem, al doctor Gismundo Bofill per las causas y
rahons en dita cauthela contengudas, per nosaltres despedida dit dia de 24 de setembre 1660
en virtut de decret de sa excel·lència, dos-centas
vint-y-sinch lliuras;
CCXXV lliures.

Ítem, a mossèn Francesch Puiggener, donzell,
vint-y-set lliures, setze sous per penció de censal

Ítem, a dona Gerònima Ferran y Voltor, procuradora de don Felip Ferran per dos pencions de
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censal de 15 de desembre 1655 y 1656, quatracentas lliuras;
CCCC lliures.
Escrit en Barcelona, a 2 de octubre MDCLV.
Lo doctor misser Joan Gassió, clavari.
Ítem, a fra Joseph Burban, religiós de Sant Gerònim de Vallebron, procurador del prior y
convent de dit monestir per dos pencions de
censal de 16 febrer 1653 y 1654, cent vuyt lliures, divuyt sous;
CVIII lliures, XVIII sous.
1484

Ítem, al mateix en dit nom per dos pencions de
7 de desembre 1652 y 1653, trenta lliuras;
XXX lliures.
Ítem, al mateix en dit nom per dos pencions de
7 de desembre 1652 y 1653, cent y vint lliures;
CXX lliures.

Escrit en Barcelona, a 14 de octubre MDCLX.
Lo doctor misser Joan Gassió, clavari.
Ítem, a Joan Baptista Rufach, doctor en drets
per las causas y rahons contengudas en un albarà en vostre concistori firmat als 14 de octubre corrent de 1660 a bon compte de 310 lliures, cent sinquanta lliures;
CL lliures.
Ítem, a Pere Trelles, notari real y escrivà major
de la casa de la ciutat de Barcelona, per las causas y rahons contengudas en una deliberació per
sas senyorias feta a 16 del corrent a bon compte
de major quantitat // 1484v // a ell deguda per
rahó de son salari de compte de guerra o nova
manlleuta, vuytanta lliuras;
LXXX lliures.
Escrit en Barcelona a 21 de octubre MDCLX.
Lo doctor misser Joan Gassió, clavari.

Escrit en Barcelona a 4 de octubre MDCLV.
Lo doctor misser Joan Gassió, clavari.
Ítem, a don Francesch Sala com a obrer és y de
voluntat dels demés obrers de la parrochial de
Sant Miquel de Barcelona, cent sinquanta lliures per tres pencions de censal de juliol y per los
any(s) 1652, 1653 y 1654;
CL lliures.
Ítem, al mateix sinquanta-sis lliuras, catorze
sous per tres pencions de censal y per los anys
1652, 1653 y 1654;
LVI lliures, XIIII sous.
Ítem, al mateix, quaranta-sinch lliures per tres
pencions de censal y per lo mes de desembre
dels anys 1652, 1653 y 1654;
XXXXXV lliures.

Ítem, a fra Anthoni de Sant Joseph del orde dels
carmelitas descalsos, procurador de la priora y
convent de las monjas de la encarnació descalsas
per quatre pencions de 16 novembre de 1652,
1653, 1654 y 1655, dos-centas lliures;
CC lliures.
Ítem, a fra Gabriel Llopart del orde de Sant
Gerònim de la Murtra, procurador del prior y
convent de dita iglésia, per dos pencions de 2 de
mars 1652 y 1653, vuytanta-sis lliures, setze
sous;
LXXXVI lliures, XVI sous.
Ítem, al mateix en dit nom per dos pencions de
9 noembre 1652 y 1653, cent lliuras;
C lliures.

Escrit en Barcelona a 4 de octubre MDCLX.

Ítem, al mateix en dit nom per dos pencions de
9 noembre 1652 y 1653, cent lliuras;
C lliures.

Lo doctor misser Joan Gassió, clavari.

Escrit en Barcelona, a 24 de octubre MDCLX.

Ítem, a don Pedro Alexandro, tant en nom propri com a procurador de dona Maria Alexandro
y Riera, sa muller, per tres pencions de censal de
11 de febrer 1654, 1655 y 1656, cent norantasinch lliuras;
CLXXXXV lliures.

Lo doctor misser Joan Gassió, clavari.

Ítem, al mateix en dit nom per tres pencions de
4 de desembre 1653, 1654 y 1655, cent vuytanta lliuras;
CLXXX lliures.

1115

Ítem, a Pau Ferrer, misser, majoral de la confraria de Nostra Senyora de la Concepció y procurador dels altres administradors, per tres pencions de 16 febrer 1652, 1653 y 1654, noranta
lliures;
LXXXX lliures.
Ítem, al mateix en dit nom per penció de 29 de
mars 1653, 1654 y 1655, setanta-sinch lliures;
LXXV lliures.
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Ítem, al mateix en dit nom per penció de vuyt
de mars de 1653, 1654 y 1655, tres-centas sexanta-tres lliureas, divuyt sous;

cions de 5 de novembre 1655, 1656, 1657 y
1658, dos-centas lliuras;
CC lliures.

CCCLXIII lliures, XVIII sous

Escrit en Barcelona, als 19 de novembre MDCLX.

Escrit en Barcelona, als 12 de noembre MDCLX.

Lo doctor misser Joan Gassió, clavari.

Lo doctor misser Joan Gassió, clavari.

Ítem, a Bernat Sambasart, adroguer, cent lliures, ço és, 70 lliures per dos pencions de 24 desembre 1652 y 1653 y les restants 30 lliures a
bon compte de la penció de 1654;
C lliures.

Ítem, al senyor Francesch Marí, ciutedà honrat
de Barcelona, per quatre pencions de 8 mars
1651, 1652, 1653 y 1654, vuytanta lliuras;
LXXX lliures.

Escrit en Barcelona, a 22 de novembre MDCLX.
Ítem, al mateix com a procurador de dona Marianna Torno y Bonet, víuda, per dos pencions
de 15 de //1485r // dezembre 1651 y 1652, cent
lliuras;
C lliures.
Escrit en Barcelona, a 14 de novembre MDCLX.

Lo doctor misser Joan Gassió, clavari.
Ítem, a Jaume Falguera, misser, ciutedà de Barcelona, de voluntat de Antoni Nin, ciutedà de
Barcelona, per // 1485v // quatre pencions de 18
de janer 1651, 1652, 1653 y 1654; cent lliuras;
C lliures.

Lo doctor misser Joan Gassió, clavari.
Ítem, a Diego Vilaseca, notari de Barcelona, per
sinch pencions de 22 de maig 1651, 1652,
1653, 1654 y 1655, sinquanta lliuras;
L lliures.
Ítem, a Antoni Martorell, parayre y procurador
dels administradors de la capella y col·legi de
Sant Sever de la Seu de Barcelona, per quatre
pencions de 19 de dezembre 1650, 1651, 1652
y 1653 dos-centas quatre lliuras;
CCIIII lliures.
Escrit en Barcelona, als 16 de novembre MDCLX.
Lo doctor misser Joan Gassió.
Ítem, a Joseph Melich, ciutedà honrrat de Barcelona, per sinch pencions de 9de febrer 1652,
1653, 1654, 1655 y 1656, cent lliuras;
C lliures.
Ítem, a Ramon Alemany, botiguer de telas de
voluntat de Joseph Quintana, ciutedà honrrat
de Barcelona, procurador de dona Maria Quintana y Cruylles, víuda, per quatre pencions de
31 agost 1653, 1654, 1655 y 1656, cent lliures;
C lliures.

Ítem, al mateix de voluntat de Joan Nin, ciutedà honrrat de Barcelona, tant en nom seu
propri com també com a procurador de Joseph
Mora, son pare, per tres pencions de vint-y-sis
de juny 1655, 1656 y 1657 a raó 30 lliures la
penció y 10 lliures a bon compte de la penció de
1658, que ab tot són cent lliuras;
C lliures.
Ítem, a don Agustí Berardo, cavaller del orde y
milícia de Sant Jaume de la Espasa, procurador
de dona Joana Berardo y Santàgata, per tres
pencions de 17 de maig 1654, 1655 y 1656 y
44 lliures, 19 sous, 6 a bon compte de la penció
de 1657, que ab tot són dos-centas tretze lliuras
y disset sous;
CCXIII lliures, XVII sous.
Escrit en Barcelona, als 27 de novembre MDCLX.
Lo doctor misser Joan Gassió, clavari.
Ítem, al doctor misser Joan Gassió, clavari lo
bienni corrent, dos-centas lliures per tot son salari acostumat per los treballs té en portar iguals
las sèdulas dels censals dits de la nova ampra;
CC lliures.
Lo doctor misser Joan Gassió, clavari.

Escrit en Barcelona, als 17 de desembre MDCLX.
Lo doctor misser Joan Gassió, clavari.
Ítem, a Lluís Claresvalls, misser, tudor y curador de la pubilla Catharina Oller, filla del quòndam Francesch Oller, misser, per quatre pen1116

Ítem, a Joan Guinart, cavaller, regent los comptes del General de Catalunya, cent sinquanta
lliures a bon compte del que se li deu per rahó
de son salari de son offici per rahó de la nova
ampra;
CL lliures.
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Ítem, al doctor Jaume Riusech de voluntat de
Antoni Fornés, canonge de Santa Anna, procurador de don Joan Baptista Avinyó, escrivent
de regent los comptes, cent sinquanta lliuras
a bon compte del que se li deu de salari de
compte de la nova ampra per rahó de son offici;
CL lliures.

sinch lliures y las restants a bon compte de la
penció del any 1657;
L(X)V lliures.

Ítem, a Francesch Soler, sastre, procurador de
Ponsa Planas, donzella, sexanta-sinch lliures per
quatre pencions de 15 lliures cada any de 7 setembre 1650, 1651, 1652 y 1653 y las restants
sinch lliures a bon compte de la penció del any
1654;
LXV lliures.

Ítem, a Joan Carreras, donzell en Barcelona populat, per set pencions de 14 janer 1653, 1654,
1655, 1656, 1657, 1658 y 1659, setanta lliuras;
LXX lliures.

Ítem, a Jaume Falguera de voluntat de Rafel
Bonastre, comensal de Santa Anna, cent sinquanta lliuras per vuyt pencions de 9 de febrer
1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658 y
1659 y las restants sis lliures a bon compte de la
penció de 1660;
CL lliures.

Lo doctor misser Joan Gassió, clavari.

Ítem, a Rafel Vila, ciutedà honrrat de Barcelona, per una penció de 12 de novembre 1659,
quaranta-sinch lliures;
XXXXV lliures.

Escrit en Barcelona, a VIII de dezembre MDCLX.
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Ítem, al mateix Jaume Falguera, misser, de voluntat de Joseph Quintana, ciutedà honrrat de
Barcelona, exactor del General, per lo que se li
deu de salari de compte de la nova ampra per
rahó de son offici, cent sinquanta liures
CL lliures.
Ítem, a mossèn Lluch Aguilar y al doctor Francesch Busquets, preveres, procuradors de herèncias dels reverents rector y comunitat dels
preveres de Nostra Senyora del Pi, dos-centas
sinquanta lliures per tres pencions de deu de dezembre 1651, 1652 y 1653 y las restants sinquanta-sinch lliures a bon compte del any
1654, dos-centas sinquanta lliures;
CCL lliures.

Ítem, a fra Joseph Burban, religiós del monestir
de Sant Gerònim de Vall de Ebron, procurador
del reverent prior y convent de dit monestir,
dos-centas lliuras per tres pencions de 1654,
1655 y 1656 y las restants vuyt lliuras a bon
compte de la penció de 1657 de aquell censal
de 60 lliures, penció de 7 de desembre;
CC lliures.
Ítem, a fra Albert Solà, monje profés del monestir de Nostra Senyora de Montalegre, procurador del prior y convent de dit monestir per dos
pencions de 15 de dezembre 1653 y 1654, doscentas lliuras;
CC lliures.
Ítem, a fra Joseph Pasqual, conventual del monestir de Vall de Betlem, àlies de la Murtra, procurador del reverent prior y convent de dit monestir per quatre pencions de 9 de novembre
1654, 1655, 1656 y 1657, dos-centas lliuras;
CC lliures.

Escrit en Barcelona als 6 de desembre MDCLX.

Escrit en Barcelona als 14 de dezembre MDCLX.

Lo doctor misser Joan Gassió, clavari.

Lo doctor misser Joan Gassió, clavari.

Ítem, a Jaume Falguera, misser de voluntat de
Joseph Cervera, notari real de Barcelona, procurador de la noble dona Maria Margarit(a) de
Reguer y Velasco, per sis pencions de 1651,
1652, 1653, 1654, 1655 y 1656 de aquell censal de penció de 60 lliures de set de desembre
tres-centas sexanta lliures;
CCCLX lliures.

Ítem, al pare fra Esteve Velasquez, conventual
del monestir de Nostra Senyora de Montserrat,
procurador del abat y convent de dit monestir,
dos-centas sinquanta lliures per quatre pencions
de 25 noembre 1652, 1653, 1654 y 1655 y las
restants deu lliures a bon compte del any 1656;
CCL lliures.

Ítem, a Jaume Galvany, mercader, ciutedà de
Barcelona, com a obrer mercader de la iglésia
parroquial de Santa Maria del Mar de la present
ciutat en dit nom per quatre pencions de 12 de
octubre 1653, 1654, 1655 y 1656, sexanta-y1117

Ítem, a Jaume Falguera, mercader, de voluntat
de Jaume Faneca, prevere, procurador de dona
Madalena Granollachs y Bàrdena per dos pencions del procurador de febrer 1652 y 1653,
dos-centas lliuras;
CC lliures.
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Ítem, a fra Damià Freixa del orde de Sant Francesch de la observansa, procurador de la abadessa y convent de Pedralbes, territori de Barcelona, cent sinquanta lliuras per quatre pencions
de 35 lliures cada any de 6 de juliol 1651, 1652,
1653 y 1654 y las restants deu lliuras a bon
compte de la penció de 1655, cent sinquanta
lliures;
CL lliures.
Ítem, al doctor Joan Argila, ciutedà honrrat de
Barcelona, escrivà major del General, per les
causas y rahons cotengudas en una deliberació
feta per sas senyorias als catorze del corrent
mes de dezembre 1660 a bom compte de //
1487r // son salari de dret de guerra, vuytanta
lliuras;
LXXX lliures.
Ítem, al doctor Domingo Soler, altre dels acessors del General, per les causas y rahons contengudas en una deliberació feta per les causas y rahons contengudas en una deliberació feta per
sas senyorias als 14 del corrent mes de desembre
1660 a bon compte de son salari de dret de
guerra o de la nova ampra, dos-centas lliures;
CC lliures.
Ítem, a Ramon Calaff, prevere, procurador dels
reverents domer y comunitat de la iglésia parroquial de Sant Pere de las Puellas de la present
ciutat, cent lliures per dos pencions de 35 lliures, 11 sous de 24 dezembre 1652 y 1653 y las
restants 28 lliures, 18 sous a bon compte de la
possessió de 1654, cent lliuras;
C lliures.
Escrit en Barcelona, a 19 de desembre MDCLX.
Lo doctor misser Joan Gassió, clavari.
Ítem, a Jaume Falguera, mercader, de voluntat
de don Àngel del Paz, deputat militar, y altres
marmessors y exequutors del testament del reverent Joan Beraix, canonge de Elna, per dos
pencions de 1653, 1654, dos-centas lliuras;
CC lliures.

de 15 de desembre de 1657, dos-centas lliuras;
CC lliures.
Ítem, a don Jayme Falcó per sinch pencions de
7 de setembre 1653, 1654, 1655, 1656 y 1657,
dos-centas sinquanta lliuras;
CCL lliures.
Ítem, a Jaume Falguera, mercader, de voluntat
de Gràcia Tamarit, víuda per sis pencions de 26
de mars 1654, 1655, 1656, 1657, 1658 y 1659,
cent lliures, ço ésa, 90 lliures per las ditas pencions de 15 lliures //1487v // cada huna y las restants 10 lliures a bon compte 1660, cent lliures;
C lliures.
Escrit en Barcelona, als 13 de janer MDCLXI.
Lo doctor misser Joan Gassió, clavari.
Ítem, al pare Andreu Puig de la Companyia de
Jhesús, procurador del reverent prevere Joan
Baptista Vivet, com ha rector del col·legi de la
Companyia de Jhesús de la casa de Nostra Senyora de Betlem de la present ciutat per sis pencions de 20 maig 1655, 1656, 1657, 1658,
1659 y 1660, tres-centas lliures;
CCC lliures.
Ítem, a Pere Soler, prevere, beneficiat de la iglésia de Sant Miquel de la present ciutat, procurador del prior y comunitat de dita iglésia, cent
lliures, ço és, 61 lliures, 12 sous per penció de
22 desembre 1652 y las restants trenta-vuyt
lliures, vuyt sous a bon compte de la penció de
1653, cent lliures;
C lliures.
Ítem, a Thomàs Novell, prevere, procurador de
la abadessa y convent de las monjas de Sant Pere
de las Puellas de la present ciutat per set pencions de 23 mars 1651, 1652, 1653, 1654,
1655, 1656, 1657, cent quaranta lliures;
CXXXX lliures.
Escrit en Barcelona, a 13 de janer MDCLXI.

Escrit en Barcelona, a 6 de janer MDCLXI.

Doctor misser Joan Gassió, clavari.

Lo doctor misser Joan Gassió, clavari.

Ítem, a Rafel Hexarch, notari públich de Barcelona, procurador de Anna Maria Grau, víuda
per quatre pencions de 2 de janer 1652, 1653,
1654 y 1655, cent lliures;
C lliures.

Ítem, a Joan Llenes y Montany, donzell, en virtut de deliberació per los senyors deputats feta
als vuyt del corrent per tres pencions de 1654,
1655 y 1656, tres-centas lliuras;
CCC lliures.
Ítem, a dona Gerònima Ferran y Voltor, procuradora de don Felip Ferran, per una penció
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Ítem, a Joan Roqueta, notari, ciutedà de Barcelona, procurador de dona Maria Olmera y Ara. a continuació repetit, és.

gensola per set pencions de 9 de novembre
1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659 y 1660,
dos-centas setanta-sinch lliures, divuys sous y
quatre diners;
CCLXXV lliures, XVIII sous, 4

Ítem, a don Agustí Berardo del orde y milícia de
Sanct Jaume, procurador de dona Joana Berardo // 1488v // y Santa Àgata, cent sinquanta lliures, ço és, 11 lliures, 6 sous, 4 a cumpliment de
la penció de 1657; 56 lliures, 2 sous, 10 per la
penció de 1658; 56 lliures, 5 sous, 10 per la
penció de 1659 y las restants 26 lliures, 2 sous a
bon compte de la penció de 1660, cent sinquanta lliures;
CL lliures.

Ítem, a Ramon Paÿssa, prevere, beneficiat en la
iglésia parrochial de Sant Pere de las Puellas de
la present ciutat per sis pencions de aquell censal de 8 lliures de penció de 8 de abril 1654,
1655, 1656, 1657, 1658 //1488r // y 1659, cent
lliuras y las restants duas lliuras a bon compte de
la penció de 1660, cent lliuras;
C lliures.

Ítem, a Erasma de Lana y Fontanet, racional del
General de Catalunya, sinch-centas sinquanta
lliures a bon compte de son salari que se li deu
per rahó de son offici de compte de la nova ampra, sinch-centas sinquanta lliures;
DL lliures.

Ítem, a Francesch Braquets, procurador de Estafania Galceran, víuda, per dos pencions del primer febrer 1654 y 1655, sinquanta-duas lliures;
LII lliures.

Ítem, a Joan Guinart, cavaller, regent los comptes del dit General de Catalunya, quatra-centas
y sinquanta lliures a bon compte del que se li
deu de son salari de son offici per rahó de la
nova ampra, quatra-centas sinquanta lliuras;
CCCCL lliures.

Escrit en Barcelona, a 13 de janer MDCLXI.
Lo doctor misser Joan Gassió, clavari.
Ítem, al magnífich Andreu Rius, conceller sisè
lo present any 1661 de voluntat del pare Gerardo Pinquer, doctor en theologia, conventual
del monestir de Nostra Senyora del Carme de la
present ciutat per una penció de 18 de maig
1655 de 115 lliures lo any, 85 lliues a bon
compte de la penció de 1656, dos-centas lliuras;
CC lliures.

Ítem, al doctor Jaume Riusech, subrrogat en lo
offici de regent los comptes a bon compte del
que se li deu per rahó de son salari de son offici
per rahó de la nova ampra, dos-centas lliures;
CC lliures.
Escrit en Barcelona, a 10 de abril MDCLXI.
Lo doctor misser Joan Gassió, clavari.

Ítem, a Sebastià Puigrobí, doctor en theologia,
y Francesch Brianyó, preveres, beneficiats de
Santa Maria del Mar de la present ciutat, procuradors de herencias del reverent vicari perpètuo
y comunitat de dita iglésia per dos pencions de
25 maig 1653 y 1654, cent sinquanta lliuras;
CL lliures.

Ítem, al doctor Aleix Tristany, advocat fiscal de
voluntat del doctor Domingo Soler y del doctor
Joan Jofreu, acessors del General, per las causas
y rahons contengudas en una deliberació feta
per los senyors deputats als 18 febrer 1661,
sinch-centas quaranta-sis lliuras, ço és, al doctor
Domingo Soler 132 lliures, al doctor Joan Joffreu 100 lliures y al doctor Aleix Tristany 314
lliures, que en tot són las ditas sinch-centas quaranta-y-sis lliuras;
DXXXXVI lliures

Ítem, a Jacintho Bas, prevere, beneficiat de la
iglésia de Sant Pere, procurador de Paula Urrea,
víuda del quòndam Joseph de Urrea, ciutedà
honrrat de Barcelona, dos-centas sinquanta lliures, ço és, dos-centas per vuyt pencions de 12
octubre 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658,
1659 y 1660 y las restants 50 lliures per dos
pencions del primer de juliol 1653 y 1654;
CCL lliures.

Ítem, a Magí Mercader, botiguer de telas, de
voluntat de Gerònim Geli, notari real, ciutedà
de Barcelona, per las causas y rahons contengudas en una deliberació feta per los senyors deputats als 15 febrer 1661, dos-centas lliuras, a bon
compte de son salari de son offici, dos-centas
lliuras;
CC lliures.

Escrit en Barcelona, a 19 janer MDCLXI.
Lo doctor misser Joan Gassió, clavari.
Ítem, a Jaume Faneca, prevere, procurador de
dona Madalena Granollachs y Dàrdena, per dos
pencions de 1654 y 1655 del primer de febrer
dos-centas lliuras;
CC lliures.
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Escrit en Barcelona, a deu de abril MDCLXI.
Lo doctor misser Joan Gassió, clavari.
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Ítem, a Joan Rey, negociant de voluntat de Joseph Cervera, notari real col·legiat de Barcelona, procurador de dona Maria Margarit Reguer
y Velasco, muller de don Joan Antoni Velasco,
per sis pencions de 11 de febrer 1652, 1653,
1654, 1655, 1656 y 1657 y las restants quaranta lliures a bon compte de la penció de 1658 a
raó de 60 lliures lo any per cada penció, quatracentas lliures;
CCCC lliures.
Ítem, a Joan Puig, botiguer de telas de voluntat
de Francisco Mora, per las causas y rahons contengudes en una deliberació feta per sas senyorias, cent lliures;
C lliures.
Ítem, a Pere Trelles, notari y escrivà major del
Concell de la casa de la Ciutat, a cumpliment
del salari de son offici, setanta lliures;
LXX lliures.
Ítem, a Joan Maresch, doctor en medicina, per
quatre pencions de 1653, 1654, 1655 y 1656,
quaranta lliures;
XXXX lliures.

Ítem, a Pere Trayguer, prevere, procurador de
la reverent abadessa y convent del monestir de
Nostra Senyora de Montission, cent sinquantasinch lliures, ço és, cent lliures per la penció de
2 de febrer 1654 y las restants sinquanta-sinch
lliures a bon compte de la penció del any
1655;
CLV lliures.
Ítem, a Lluís Claresvalls, misser, ciutedà de Barcelona, tudor y curador de Catharina Oller, impúber, filla y hereva de Francesch Oller, quòndam, mercader, per dos pencions de sinch de
novembre 1659 y 1660, cent lliuras;
C lliures.
Ítem, a Jaume Falguera, mercader, de voluntat
de fra Antoni de Sant Joseph, procurador de la
reverent priora y convent de las monjas carmelitas descalsas de la present ciutat, per dos pencions de 16 de novembre de 1656 y 1657, cent
lliures;
C lliures.
Escrit en Barcelona, a 11 de abril MDCLXI.
Lo doctor misser Joan Gassió, clavari.

Escrit en Barcelona, a 9 de mars MDCLXI.
Lo doctor misser Joan Gassió, clavari.
Ítem, a Benet Olzina y de Vilallonga, doctor del
Real Concell, per sis pencions de 12 de octubre
1653, 1654,1655, 1656, 1657 y 1658, cent
sinquanta lliuras;
CL lliures.
Ítem, a Sagimon Vila, prevere, capellà de la abadessa y convent de les monjas caputxinas de la
present ciutat, per sinch pencions de 18 de maig
1652, 1653, 1654, 1655 y 1656, cent lliuras;
C lliures.
Ítem, a Francisco Marí, ciutedà honrrat de Barcelona, procurador de dona Marianna Tormo y
Bonet, víuda, per quatre pencions de 14 de dezembre 1654, 1655, 1656 y 1657, dos-centas
lliuras;
CC lliures.
Ítem, a don Francisco Gordin y de Cardona,
procurador de dona Elizabeth de Gordin y Gorisa, muller, cent lliures, ço és, 55 lliures per la
penció de 14 janer 1654 y las restants 45 lliures
a bon compte de la penció de 1655, cent lliures;
C lliures.
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Ítem, a Pau Ferrer, mercader, ciutedà de Barcelona, procurador de Francisca Roger y Falguera, víuda, per quatre pencions de quatre de janer 1652, 1653, 1654 y 1655, dos-centas
lliuras;
CC lliures.
Ítem, a Pau Amat, donzell en Barcelona domiciliat, dos-centas sinquanta lliures, ço és, cent
sinquanta lliures per una penció de 22 abril
1654 y las restants cent lliuras a bon compte de
la penció de 1655, dos-centas y sinquanta lliures;
CCL lliures.
Ítem, a Joan Mora, ciutedà honrrat de Barcelona, tant en nom seu propri com a procurador
de Joseph Mora, son pare, vuytanta lliures, ço
és, 20 lliures a cumpliment de la penció del
any 1648 y las restants 60 lliures per dos pensions de 26 de juny de 1659 y 1660, vuytanta
lliuras;
LXXX lliures.
Ítem, a Joan Xammar, doctor del Real Concell,
per sinch pencions de 4 de maig 1652, 1653,
1654 y 1655, // 1490r // cent lliures;
C lliures.
Ítem, a Jaume Falguera, misser de voluntat de
Joseph Rol, receptor dels fraus del General de
Catalunya, per les causes y rahons contengudes

Escrit en Barcelona, als 11 de abril MDCLXI.
Lo doctor misser Joan Gassió, clavari.
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en una deliberació per los senyors deputats feta
als 22 de febrer 1661, cent lliures;
C lliures.

deliberació feta per los senyors deputats als dos
mars 1661, sinquanta lliures;
L lliures.

Escrit en Barcelona, a 11 de abril MDCLXI.

Ítem, a Francesch Adua, procurador de la abadessa y convent del monestir de Valldonzella en
dit nom per tres pencions de vint-y-nou lliures y
onze sous cada any, cent lliuras y són per los
anys 1652, 1653 y 1654 y las restants 11 lliures,
4 sous, 9;
C lliures.

Lo doctor misser Gassió, clavari.
Ítem, a Eulàlia Cellers y Miralles, muller de Miquel Joan Cellers, donzell, en Barcelona domiciliat per sinch pencions de 18 de janer de1655,
1656, 1657, 1658 y 1659, dos-centas lliuras;
CC lliures.
Ítem, a Joseph Rull, doctor del Real Consell,
procurador de Pau Xirau, clergue, obtenint lo
benefici sots invocació de Sant Gabriel segon en
lo clàustro de la Seu de la present ciutat fundat,
vuytanta-quatre lliures, ço és, 57 lliures per dos
pencions de 22 abril 1653 y 1654 y las restants
27 lliures a bon compte de la penció de 1655,
vuytanta-quatre lliuras;
LXXXIIII lliures.

Ítem, a Jacintho Bonell, doctor en theologia,
beneficiat de la Seu de la present ciutat, procurador de la abadessa y convent de Pedralbes,
sinquanta-sinch lliures, ço és, 25 lliures a cumpliment de la penció de juliol de 35 lliures lo
any de 1655 y las restants 30 lliures a bon
compte de la penció de 1656, sinquanta-sinch
lliures;
LV lliures.
Escrit en Barcelona, a 19 de maig MDCLXI.

Escrit en Barcelona, a 20 de abril MDCLXI.

Lo doctor misser Joan Gassió, clavari.

Lo doctor misser Joan Gassió, clavari.

Senyor administrador de la taula de la present
ciutat, plàcia-li fer bones en compte vell de clavari, Generalitat y guerra o nova ampra, les partidas que per mi, Francesch Fonts, ciutedà
honrrat de Barcelona, clavari seran en la present
sèdula continuades:

Ítem, a don Gerònim de Alemany en Barcelona
populat per dos pencions de 20 dezembre 1652
y 1653, cent lliures;
C lliures.
Ítem, a Gerònim Novell, ciutedà honrrat de
Barcelona, dos-centas quaranta lliures, ço és,
dos-centas per quatre pencions de 19 de dezembre 1652, 1653, 1654 y 1655 de 50 lliures
de penció y las restants 40 lliures a bon compte
de la penció de 1656, dos-centas quaranta lliures;
CCXXXX lliures.
Ítem, a Pau Duran, prevere, procurador substitut de don Gabriel de Llupià, governador de
Catalunya y lo dit com a procurador constituhit
de la excel·lentíssima dona Marianna Engraica
de Toledo y Portugal, víuda, per dos pencions
de 24 desembre, mil sis-cents sinquanta-nou y
mil sis- // 1490v // cents sexanta, trenta-sis lliures;
XXXVI lliures.
Escrit en Barcelona, a 19 de maig MDCLXI.
Lo doctor misser Gassió, clavari.
Ítem, a Carlos Bransi, menor, negociant, de voluntat de Joan Francesch Ferrer, misser, ajudant
de regent los comptes del General de Catalunya, per las causas y rahons contengudas en una
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Primo, a Jacintho Sagrera y Xifre, ciutedà honrrat de Barcelona, de voluntat de Antich Romeu, corredor de orella, arrendatari del plus de
las sedas y dels sombreros de la present ciutat de
Barcelona y sa col·lecta lo trienni 1653 y ditas
giro en virtut de deliberació feta per lo savi
Concell de Cent als 27 de maig 1668 y en virtut
de deliberació per los senyors // 1491r // deputats feta als 9 de juny sobredit y per las causas y
rahons més llargament en dita deliberació contengudes com de aquella certificatòria ne fa fe
lo escrivà major, la qual està enfilada en son degut lloch, nou mil tres-centas y deu lliuras;
M/VIIII CCCX lliures.
Escrit en Barcelona, a 16 de juny MDCLXVIII.
Francesch Fons, clavari.
Ítem, de dit compte de guerra a 31 de juliol
1687 per lo magnífich clavari de la present ciutat
de compte de Generalitat foren goren girades al
mateix clavari catorze mil set-centas quarantauna lliura, dos sous y vuyt per concemblants,
que lo excel·lentíssim duch de Bournonville, òli
virrey del present Principat, com ha procurador
de sa magestat, Déu lo guarde, cedí a la present
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ciutat de Barcelona ab acte de cessió rebut en
poder dels magnífichs Balthazar Oriol y Marcer,
escrivà de manament y llochtinent de protonotari del present Principat, y PereTrelles, ciutedà
honrrat, notari y escrivà major de la ciutat, simul
stipulants y in solidum clohents als 29 novembre
1683, com consta de la partida de taula de dita
ciutat dit die de 31 de juliol 1687, dich;
M/XIIII DCCXXXXI lliures, II sous, VIII.

als administradors de la causa pia de Puigmarí,
vuytanta-quatre lliures;
LXXXIIII lliures.

Segueixen-se las partidas pagadas per dit General de compte ordinari en virtut de deliberacions:

Ítem, al primer de abril de dit any fonch deliberat per dits senyors en virtut de decret fossen
pagades a dona Maria Meca, sinquanta lliures;
L lliures.

Primo, a 30 de agost 1657 fonch deliberat per
dits senyors deputats en virtut de orde de sa magestat fossen pagadas a don Àngel del Paz, don
Federich Desbosch, don Anton Granollachs,
mil sis-centas noranta lliuras, com apar de dita
solució ab albarà de número 2 de dit mes de
agost de dit any, despedit a 31 de dit llibre
comú, trienni 1656, fòleo 1000;
M/I DCLXXXX lliures.

Ítem, a 3 de mars 1661 fonch deliberat per dits
senyors en virtut de decret fossen pagades a la
abadessa y convent de monjas caputxinas per
caritat de missas, cent lliuras;
C lliures.

Ítem, als set de dit fonch deliberat per dits senyors en virtut de decret fossen pagades a dona
Mariangela Alemany, tres-centas lliures;
CCC lliures.
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Ítem, a 8 de juny 1658 fonch deliberat en virtut
de decret fossen pagades a Francesch y // 1491v
// Joseph Mora, cent noranta-tres lliuras, quatre
sous y vuyt;
CLXXXXIII lliures, IIII sous, VIII
Ítem, a 31 de mars 1659, fonch deliberat per
dits senyors deputats fossen pagades a Joseph
Soldevila y a Bonaventura Vila, notaris públichs
de Barcelona, vint-y-sinch lliures, com apar de
dita solució per lo banch ab albarà de número 5
del mes de abril 1659, despedit a 10 de abril de
dit any, llibre comú, trienni 1656, fòleo 907;
XXV lliures.
Ítem, a onze de mars 1660 fonch deliberat per
dits senyors deputats en virtut de decret de sa
excel·lència, foren pagades als cònjuges Alexandro Rieras, dos-centas sinquanta lliuras;
CCL lliures.
Ítem, a 12 de noembre 1660 fonch deliberat
per dits senyors deputats en virtut de decret fossen pagades a dona Constansa Planella y Erill
per lo censal de dona Joana de Baratell, cent
sinquanta lliures;
LC lliures.
Ítem, a 15 de dit mes y any fonch deliberat per
dits senyors en virtut de decret fossen pagades a
Jaume Galvany, misser, com ha marmessor dels
hereus de Balthezar Gibert, sexanta lliures;
LX lliures.
Ítem, a 18 de febrer 1661 fonch deliberat per
dits senyors en virtut de decret fossen pagades
1122

Ítem, a 14 novembre 1661 fonch deliberat per
dits senyors en virtut de decret fossen pagades a
don Joseph de Boxadors, quatre mil set-centas
lliures, las quals foren pagades, ço és, 266 lliures, 13 sous, 4 ab albarà de número 12 de 23 de
novembre de dit any per lo banch, llibre comú,
fòleo 669; 1198 lliures, 12 sous, 10 a 17 de
mars 1662 ab albarà de número 8 per dit banch
dit llibre comú, fòleo 697; 300 lliures ab albarà
de número 3 a 9 de janer 1663 per lo banch, llibre comú; fòleo 114; 200 lliures ab albarà de
número 3 per la taula a 9 de agost 1665, llibre
comú, fòleo 30; 1000 lliures foren pagades per
dit banch ab albarà de número 6 de 20 de octubre 1663 llibre comú, fòleo 293; 384 lliures, 11
sous, 10 foren pagades per dit banch ab albarà
de número 6 de 26 de janer 1664, llibre comú,
fòleo 327 y 600 lliures a cumpliment de ditas
quatre mil set-centas lliures foren pagades per
dit banch a vint-y-dos de abril 1664 ab albarà
de número 7, llibre comú, fòleo 358;
M/IIII DCC lliures.
Ítem a 9 de juny 1662 fonch deliberat, per dits
senyors en virtut de decret, fossen pagades a diffarents senyors doctors del Real Concell que·s
trobavan en lo any 1654 per gràcia de sa magestat, 6600 lliures, ço és, ab albarà de número 2
de catorze de juliol 1662 per lo banch 3.100
lliures, com consta en lo llibre comú, fòleo 770,
y les restants 200 lliures foren pagades ab albarà
de número 50 de 31 de juliol de dit any 1662
per lo banch, com consta en dit llibre comú, fòleo 819;
M/III CCC lliures.
Ítem, a 24 de juliol de dit any fonch deliberat
en virtut de decret fossen pagades a compte de
las dalt ditas 6600 lliures, dos-centas lliuras a
don Joseph Romeu, les quals li foren pagades

per la taula de la present ciutat ab albarà de número 10 de 27 juliol 1662, com consta en lo llibre comú, fòleo 55;
CC lliures.
Ítem, a 28 de dit fonch deliberat en virtut de
decret fossen pagades a diffarents ministres reals
dos mil cent lliures, les quals foren pagades //
1492v // a 29 de juliol de dit any per la taula ab
albarà de número 16, com consta ab dit llibre
comú, fòleo 61;
M/ II C lliures.
Ítem, a 9 de febrer 1662 fonch deliberat ésser pagades al magnífich Joan Guinart, com ha regent
los comptes, dos-centas sexanta lliures, vuyt sous
per distribuhir aquellas a diffarents doctors consulents que entrevingueren a las cosas tocants al
dret de guerra, les quals foren pagades a 6 de
mars 1662 per lo banch ab albarà de número 4,
com consta en lo llibre comú, fòleo 694;
CCLX lliures, VIII sous.
Ítem, a 16 de mars de dit any fonch deliberat
ésser pagades al dit regent los comptes 15 lliures per tantas ne havia de pagar a Ramon Massana per copiar dotze memorials fahents per lo
dret de guerra, consta ab àpocha en la escrivania
major dit die;
XV lliures.
Ítem, a 21 de abril de dit any fonch deliberat ésser pagades a dit regent los comptes vint-y-quatre lliuras per tantas ne havia de pagar a Bonaventura Vila, notari, per vint-y-quatre còpias de
memorials fahents per dit dret, consta amb àpocha en la escrivania major dit die;
XXIIII lliures.
Ítem, a 14 de juny de dit any fonch deliberat ésser pagat a dit regent los comptes setze sous per
tants ne havia de donar y pagar a Dionís Magarola per còpias de uns papers fahents per dits
comptes, consta ab àpocha en la scrivania major
dit die;
XVI sous.
Ítem, a 31 de juliol de dit any fonch deliberat
per dits senyors fossen pagades a dit regent los
comptes divuyt lliures per donar y pagar a diffarents botiguers per averiguar quals eran las robas de sedas subjectas a pagar lo dret de guerra,
consta ab àpocha en la escrivania major dit die;
XVIII lliures.
Ítem, a 16 de octubre 1662 fonch deliberat, per
dits senyors en virtut de atràs dit decret y a cumpliment de las tras ditas 6600 lliures, fossen pagades a diffarents senyors del Real Concell, tres
mil cent lliuras, les quals foren pagades, // 1493r
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// ço és, per la taula a 23 de juliol 1663 ab albarà de número 2, 1600 lliures, consta en lo llibre comú, fòleo 26, 200 lliures foren pagades
per lo banch a 8 de juny 1663 ab albarà de número 4, consta en lo llibre comú, fòleo 259,
400 lliures foren pagades per dit banch a 25 setembre de dit any ab albarà de número 7, llibre
comú fòleo 286, 300 lliures foren pagades per
dit banch a 15 de desembre de dit any ab albarà
de número 7, llibre comú, fòleo 316, 200 lliures foren pagades per dit banch a 20 maig 1664
ab albarà de número 8, llibre comú, fòleo 369;
200 lliures foren pagades per dit banch a 30 de
dit ab albarà de número 9, llibre comú, fòleo
370 y las restants 200 lliures foren pagades per
dit banch a vint-y-set de octubre 1664 ab albarà
de número 14, llibre comú, fòleo 451;
M/III C lliures.

Ítem, a vint-y-sinch de octubre 1662 fonch deliberat per dits senyors fossen pagades en virtut
de decret a fra don Gispert Amat mil sis-centas
sinquanta lliures, les quals foren pagades per lo
banch de la present ciutat a 17 de janer 1663 ab
albarà de número 18, llibre comú, fòleo 208;
M/ I DCL lliures.
Ítem, a 25 de novembre de dit any 1662 fonch
deliberat per dits senyors fossen pagades en virtut
de decret als escrivents de manament de registre
verguers de la Real Audiència dos mil vuyt-centas
lliuras, las quals foren pagades, ço és, 100 lliures
per la taula a 14 de octubre 1664 ab albarà de número 5, llibre comú, fòleo 75; 300 lliures foren
pagades per lo banch a 29 octubre 1664 ab albarà
de número 17, llibre comú, fòleo 454; 1900
lliues foren pagades per dit banch a 18 octubre
1663 ab albarà de número 3, llibre comú, fòleo
290; 250 lliures foren pagades per dit banch a 20
octubre de dit any ab albarà de número 9, llibre
comú, foleo 296 y las restants 250 lliures foren
pagades per dit banch a 10 octubre 1664 ab albarà de número 7, llibre comú, fòleo 445;
M / II DCCC lliures.
Ítem, a 31 de mars de dit any 1663 fonch deliberat // 1493v // en virtut de decret a don Joan
de Marimon que fossen pagades dos mília lliures a compte de 1.000 lliures per lo banch a dos
de abril 1663 ab albarà de número 1, llibre
comú, fòleo 230;
M / II lliures.
Ítem, a 17 de abril de dit any fonch deliberat en
virtut de decret al dit don Joan de Marimon en
dit nom que fossen pagades a compte de las dalt
ditas 100.000 lliures, dos mília lliures per lo
banch a 19 abril de dit any ab albarà de número
10, llibre comú, fòleo 239;
M / II lliures.
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Ítem, a 16 de maig de dit any fonch deliberat en
virtut de decret a dit Marimon que fossen pagades de las dalt ditas 100000 lliures, mil lliures
per dit banch a 19 de maig de dit any ab albarà
de número 13, llibre comú, fòleo 252;
M / I lliures.

Ítem, a 30 de juliol 1664 foren deliberades per
dits senyors en virtut de decret a don Joseph de
Boxadors tres mil quatra-centas sexanta-quatre
lliures, nou sous y nou, las quals li foren pagades a dos de novembre de dit any per dit banch
ab albarà de número 1, llibre comú, fòleo 458;
M / III CCCCLXIIII lliures,
VIIII sous, VIIIII

Ítem, a 17 de dit any fonch deliberat per dits senyors en virtut de decret fossen pagades a dit
Marimon 1.000 lliures a compte de las dalt ditas 100.000 lliures, las quals foren pagades per
lo banch de la present ciutat a 19 maig 1663 ab
albarà de número 14, llibre comú, fòleo 253;
M / I lliures.

Ítem, a 4 de setembre de dit any foren pagades,
per dits senyors deputats en virtut de decret, al
pagador general dos mília lliures, las quals foren
pagades per dit banch a 10 de dit mes de juny
ab albarà de número 2, llibre comú, fòleo 425;
M / II

Ítem, a 2 de juny de dit any fonch deliberat per
dits senyors en virtut de decret fossen pagades a
dit Marimon a compte de las dalt ditas 100.000
lliures, dos mília lliures, las quals foren pagades
per dit banch a sinch de juny 1663 ab albarà de
número 2, llibre comú, fòleo 257;
M / II lliures.
Ítem, a 14 de dit mes y any fonch deliberat per
dits senyors en virtut de decret fossen pagadesa
dit Marimon a cumpliment de las dalt ditas
100.000 lliures, dos mília lliures, les quals foren
pagades per dit banch a 19 de juny de dit any ab
albarà de número 11, llibre comú, fòleo 262;
M / II lliures.

A 28 de juliol 1665 foren deliberades en virtut
dea decret a don Joseph de Boxadors, sinchcentas sinquanta lliures, a compte de dos mil
quatra-centas trenta-quatre lliures, quinze sous,
las quals li foren pagadas per dit banch a 31 de
dit mes ab albarà de número 59, llibre comú,
fòleo 650;
DL lliures.
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Ítem, a 3 de agost de dit any foren deliberades
en virtut de decret a donya Ana de Aguiló,
sinch-centes lliuras, las quals foren pagades per
dita taula a 6 de agost de dit any ab albarà de
número 2, llibre comú, fòleo 29;
D lliures.
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Ítem, a 22 de setembre de dit any foren deliberades en virtut de decret al pagador general deu
mília lliures, las quals foren pagades per lo
banch de la present ciutat, ço és, 2.000 lliures al
primer de octubre de dit any ab albarà de número 1, llibre comú, fòleo 288; 2.000 lliures a
15 de dezembre de dit any ab albarà de número
4, llibre comú, fòleo 313; 3.000 lliures a 26 de
janer 1664 ab albarà de número 7, llibre comú,
fòleo 328 y las restants 3.000 lliures a 11 de febrer de dit any ab albarà de número 5, llibre
comú, fòleo 335;
M / X lliures.
Ítem, a 5 de mars 1664 foren deliberades per
dits senyors deputats en virtut de decret a
dony·Anna de Aguiló, sinch-centas lliuras, les
quals foren pagades per dit banch a set de mars
de dit any ab albarà de número 2, llibre comú,
fòleo 341;
D lliures.

Ítem, a 5 de octubre 1665 foren deliberades en
virtut de decret a don Joan de Marimon, thesorer real, dos mil dos-centas setanta-quatre lliuras, quinse sous, las quals foren pagades per la
taula a 21 de octubre de dit any ab albarà de número 1, llibre comú, fòleo 6;
M / II CCXXIIII lliures, XV sous.
Ítem, a 28 de juny 1666 fonch deliberat ésser
fetas bonas al compte de guerra dos-centas sinquanta-sis lliures, dos sous per unas pedras serviren per palàcio, les quals foren estimades per
mestre de cases, y per dit excel·lentíssim senyor
lloctinent general fou ordenat se las retinguessen los senyors deputats del compte de guerra;
CCLVI lliures, II sous.
Ítem, a 31 de agost 1667 fonch deliberat ésser
pagat a Francisco Cassanyas, notari, nou lliures,
dotze sous per un decret per exequutar Antich
Romeu, arrendatari del dret de guerra, les quals
foren pagades per lo regent de guerra, les quals
foren pagades per lo regent los comptes, com
consta de la àpocha firmada per dit Cassanyas
als senyors deputats, continuada en dita deliberació;
VIIII lliures, XII sous.
E mes, sinch-centas noranta-set lliuras, un sou,
onze diners y malla, dich 597 lliures, 1 sou, 11
1/2, las quals se defalcaren de aquellas 751 lliures, 14 sous, 6 que en la partida número 89 del
cobrat de dit compte de guerra se féu càrrega al
a. a continuació ratllat, deliberació.
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General per tantas que al primer de juny 1654,
Joan Guinart digué en los llibres vells de la taula
per don Vicens Magarola, receptor de la Bolla
de Barcelona, per lo que dit Magarola havia cobrat de dit dret de guerra des de la primera
quinzenada de abril 1651 fins a la primera quinzenada de abril 1653, las quals 597 lliures, 1
sou, 11 1/2 consta en lo llibre de Vàlues de
guerra, trienni 1650 y 1653, fòleos 264, 265,
266, 267, 268, 269 y 273 ésser estades col·lectades del dret de guerra de la Bolla // 1495r // de
Barcelona no arrendadas, y per sis tersas discorregudas des de abril 1651 fins al darrer de setembre 1652 inclusive y antes que la present
ciutat no fos reduhida a la real obediència de sa
magestat y, per ço, se continuan assí en crèdit,
dich;
DLXXXXVII lliures, I sou, XI 1/2.

E mes, tres mil cent vint-y-una lliura, sis sous,
dich 3.121 lliures, 6 sous que don Joan Guinart,
òlim regent los comptes del General y casa de la
Deputació, resta a dèurer al General de las quantitats havia cobrades de comptants de diffarents
personas per rahó dels //1495v // arrendaments y
altres drets de dita nova ampra, las quals quantitats dit Guinart en virtut de deliberacions del
molt il·lustre concistori rebia y se retenia vers si a
compte del diner se li girava per lo gasto y sustento de las pagas dels officials, entradas y socorros dels soldats del tèrcio que lo General en lo
mes de juliol 1656 formà en servey de sa magestat, Déu lo guarde, y deffensa del present Principat, lo qual tèrcio durà fins lo any 1661, com
consta en lo llibre de Vàlues de guerra dels triennis 1656 y 1659, en fòleos 140 y 178, las quals
3.121 lliures, 6 sous tingué orde dit don Joan
Guinart ab despaig del excel·lentíssim senyor
marquès de Mortara, aleshores llochtinent y capità general del present Principat, en jornada de
7 de octubre 1661, ab lo qual se li manava que
per quant sa magestat era estat servit manar aplicar lo dret de guerra dit de la nova ampra en cosas de son real servey y a que aquell de aquella
hora en avant cobràs lo noble regent la real thesoreria juntament ab tot lo que era degut y se
trobava fins dit die prossehit de dit dret. Per ço li
manava sa excel·lència que dins vuyt dias donàs y
pagàs a dit noble regent la real thesoreria tot lo
diner tenia en son poder del dit dret en pena de
sis mil ducats, lo qual orde o despaig se troba
continuat en lo Arxiu Real en la cúria, fòleo 233.
Per la qual rahó no pogué dit don Joan Guinart
satisfer ni pagar dita quantitat al General, ans bé
aquella hagué de pagar a dit noble regent la real
thesoreria, las quals 3.121 lliures, 6 sous venen a
cedir en crèdit de dit General per haver-se ja fet
càrrega de tot lo prossehit y cobrat de dits drets
de la nova ampra, dich;
M / III CXI lliures, VI sous.

E més, sis-centas vuytanta-tres lliures, sis sous y
vuyt diners, dich 683 lliures, 6 sous, 8, las quals
semblantment se defalcan de aquellas 788 lliures, 6 sous, 8 que Jaume Guitart ne paga al
il·lustre senyor don Miquel Çalba y de Vallgornera, regent la real thesoreria, a compte del
arrendament de la Bolla de Gerona, del creximoni de las sedas, trienni 1652, las quals 788
lliures, 6 sous, 8 foren fetas bonas a compte de
dit arrendament ab deliberació per los molt
il·lustres senyors deputats feta als 8 de agost
1653, de las quals tocavan al General ditas 683
lliures, 6 sous, 8 per lo temps de sis tersas y dos
mesos discorreguts des del primer febrer 1651,
que comensà a córrer dit arrendament, fins al
darrer setembre 1652, que fou antes de la reducció de la present ciutat, com és de véurer en
dit llibre de guerra, triennis 1650 y 1653, fòleo
101, y per ço se continuan assí en crèdit, dich;
DCLXXXIII lliures, VI sous, VIII.
E mes, catorze mil quatra-centas setanta-vuyt
lliures, desset sous y vuyt, dich 14.478 lliures,
17 sous, 8 que, segons lo llibre de Vàlues de
compte ordinari, trienni 1650, fòleo 643, en lo
arrendament de la Bolla de Gerona de dit dret
ordinari, trienni 1650, consta que ab deliberació feta per los senyors deputats als 8 de agost
1653 se donà crèdit a dit arrendament per concemblants que Jaume Guitart, mercader de Gerona, ne havia pagades a dit il·lustre senyor don
Miquel Çalba y Vallgornera, regent la real thesoreria, ço és, 3.500 lliures per la tercera de juliol, agost y setembre 1652; 6.253 lliures, 15
sous per la tercera octubre, novembre y desembre de dit any y las restants 4.728 lliures, 2 sous,
8 per dos mesos y vuyt dies discorreguts des del
primer janer 1653 fins a 8 mars de dit any, dich;
M / XIIII CCCCLXXVIII lliures
XVII sous, VIII.

Se fa nota que, ademés de estas partidas continuades del pagat per compte de dit dret de guerra, se restan a déurer moltas quantitats a diffarents officials, que lo die que sa magestat fou
servit manar asumir dit dret a son real servey
se’ls estan devent per rahó de llurs salaris dels
treballs per rahó de llurs respective officis presos
per dits drets de guerra
Sumari de las exidas dels presents comptes.
Suma la primera plana: CCCXXVI lliures, XII
sous.
Segona plana: DCCCLXXX lliures, IIII sous.
Tercera plana: DCXXI lliures, VI sous, VI.
Quarta plana: DCLXI lliures, XV sous.
1496r
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Per lo que suman las quatre planas de atràs: M /
II DLXXXX lliures, VII sous, VI.

[ 1689 ]

[ 1689 ]

Cinquena plana: DCCCCXXXVIII lliures, VI
sous.
Sisena plana: DCCLXX lliures.
Setena plana: DCCCX lliures.
Vuitena plana: MCCCLXXXXVII lliures, V
sous.
Novena plana: MCCCCLXXVIIII lliures.
Desena plana: DCC lliures, VI sous, VII.
Onzena plana: DCCCCLXXXI lliures.
Dotzena plana: CCCXXX lliures, XIII sous,
IIII.
Tretzena plana: DCXXVI lliures, VII sous.
Catorzena plana: CCCCLXXXXVII lliures, IIII
sous.
Quinzena plana: MDCLXII lliures, XVI sous.
Setzena plana: DCIII lliures, XI sous.
Dissetena plana: CCCXXXVI lliures, IIII sous,
VIII.
Divuitena plana: MCXXXXVIII lliures.
Dinovena plana: MDCCCCXXVI lliures, XIIII
sous.
Vintena plana: MCLXXV lliures, XIIII.
Vint-i-unena plana: DCCCLIIII lliures.
Vint-i-dosena plana: DCCCCLXXVIII lliures,
XVII sous.
Vint-i-tresena plana: MLXXXX lliures.
Vint-i-quatrena plana: MCC lliures.
Vint-i-cinquena plana: MCCCXXX lliures.
Vint-i-sisena plana: MXV lliures, XVIII sous,
IIII.
Vint-i-setena plana: MLII lliures.
Vint-i-vuitena plana: II MLXXXXVI lliures.
Vint-i-novena plana: M CLX lliures.
Trentena plana: DCCCLXXXV lliures.
Trenta-primera plana: DCCCXXIIII lliures.
Trenta-segona plana: CCXXXXI lliures.
Trenta-tresena plana: XXV MDCCXXXXI lliures, II sous, III.
Trenta-quatrena plana: MCCXII lliures, IIII
sous, VIII.
Trenta-cinquena plana: VIII MCC lliures.
Trenta-sisena plana: II MCCCCXVIII lliures,
IIII sous.
Trenta-setena plana: VII MDL lliures.
Trenta-vuitena plana: X M lliures.
Trenta-novena plana: XVIII MDXIIII lliures,
VIIII sous, VIIII.
Quarentena plana: II MDXXX lliures, VIIII
sous.
Quaranta-primera plana: XV MDCCLVIIII
lliures, VI sous, III 1/2 .
Quaranta-segona plana: III MCXXI lliures, VI
sous.
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del dret de guerra eo de la nova ampra des del
primer de octubre 1652, per haver-se reduhit la
present ciutat de Barcelona a la real obediència
de sa magestat, que Déu guarde, en dit mes de
octubre 1652, fins que sa magestat fou servit
manar aplicar dits drets a son real servey, com
apar ab setanta-tres sumas de pàginas del memorial de ditas entrades, la quantitat de cent
onze mil set-centas setze lliuras, dotze sous,
nou diners y mallaa, dich;
CXI MDCCXVI lliures, XII sous, VIIII, 1/2.
Suman las datas, tant del que dits senyors deputats han pagat per rahó de pensions de censals
que lo General feya per rahó de dits drets de la
nova ampra y altres cosas concernents a aquells
des de dit mes de octubre 1652 fins en lo any
mil sis-cents sexanta-y-set, com també altres
quantitats que dit General ve a ser acreador per
las rahons se diuhen en las quatre últimas partidas del memorial de ditas datas, com apar ab
quaranta-y-dos sumas de pàginas de dit memorial de las datas, la quantitat de cent vint-y-sinch
mil dos-centas vint-y-tres lliuras, set sous, dos
diners y malla, dich;
CXXV MCCXXIII lliures, VII sous, II, 1/2.
Axí que, igualat y tirada la resta del dèbit y crèdit, se troba restar acreador lo General per rahó
de dits drets de guerra, eo nova ampra, la quantitat de tretze mil sinch-centas y sis lliures, catorse sous y sinch diners, salvo error de compte,
dich;
XIII MDVI lliures, XIIII sous, V.
1497r

Resumen y resolucions dels presents comptes:
Suman las entradas de tot lo que lo General del
present principat de Catalunya, eo los molt
il·lustres senyors deputats com a administradors
de aquell han cobrat per rahó dels arrendaments
1126

En aquest mateix die ha baixat sa senyoria concistorialment, anant ab cotxes a la casa del General de la present ciutat a effecte de fer continuar lo subhast dels arrendaments del General,
Bolla de Barcelona, Bollas foranas y demés per
lo trienni pròxim vinent de mil sis-cents vuytanta-nou.
Dimars, a XXI. En aquest die, constituhit personalment en lo concistori de sa senyoria lo magnífich Salvador Móra y Bosser, ciutedà honrrat
de Barcelona y en quiscun dret doctor, tant en
nom seu propri com també com a procurador
de la senyora Thereza Çafont y Miralles, viuda,
com de sa procura consta en poder de Lluís
Fontana, notari públich de Barcelona, als dinou
del present y corrent mes de juny, de la qual ha
fet ocular ostenció, ha jurat com, havent fet las
degudas diligèncias en sercar los actes de la original creació a hont devalla aquella part de censal, preu dos-centas vuytanta lliures y penció altres tants sous en què foren extrets los dits
doctor Salvador Móra y Thereza Çafont en la
a. a continuació repetit y malla.

extracció de censals de los antecessors de sa senyoria feta en jornada de trenta-hu de juliol mil
sis-cents vuytanta-sis, no ha pogut trobar los
dits actes.
Dimecres, a XXII. En aquest die és baixat sa senyoria concistorialment ab cotxes a la casa del
General de la present ciutat a effecte // 1497v //
de fer continuar lo subhast dels arrendaments
dels drets de(l) General y Bollas y altres de dit
General.
Dilluns, a XXVII. En aquest die és baixat sa senyoria concistorialment, anant ab cotxes, en la
casa del General de la present ciutat a effecte de
continuar lo subhast dels arrendaments dels
drets del General y Bollas y altres de dit Generala.
1499 i
1500r

Dimars, a XXVIII. En aquest die és baixat sa senyoria concistorialment, anant ab cotxes, a la
casa del General de la present ciutat, matí y tarde, per lo mateix effecte del die de aïr y altres.
En aquest mateix die, constituhit personalment
lo concistori de sa senyoria, lo magnífich doctor
Joseph Orlau, com ha procurador de Mariangela Roger y Pastor, víuda del magnífich senyor
Lluís Roger, ciutedà honrrat de Barcelona, y en
primeras núpcias muller del doctor Amador Orlau, ciutedà honrrat de Barcelona, successora de
Serafina Arbues y Pastor, sa germana, com de sa
procura consta en poder de Bernat Fores, notari real col·legiat, en jornada de vint-y-set del
present y corrent mes de juny, la qual és assí cusida, signada de lletra A, en dit nom ha jurat en
mà y poder de sa senyoria com, havent fet las
degudas diligèncias la dita Mariangela Roger y
Pastor, antes Orlau, en sercar los actes de la original creació de hont devalla aquella part de
censal de preu cent trenta lliuras en què sortejà
en la extracció per los antecessors de sa senyoria
feta en lo mes de dezembre de mil sis-cents vuytanta-sinch, no ha pogut trobar los dits actes.
Dimecres, a XXVIIII. En aquest die, a las sinch
oras de la tarde, és vingut en la present casa de
la Deputació lo molt il·lustre senyor don Fèlix
de Marimon del Concell Supremo (de) Aragó
de casa y espasa per lo present principat de Catalunya a effecte de despedir-se del molt il·lustre
concistori de sa senyoria per estar de partida per
Cort de sa magestat, Déu lo guarde, és estat rebut per lo escrivà major y demés officials de la
present casa // 1499 y 1500v // al replà de la escala
qui puja en la present casa per los magnífichs
a. a continuació l’original d’una procura amb lletra A i
amb el número de foli 1498, transcrit a l’Apèndix 5, pàg.
1947.
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acessors y advocat fiscal al capdemunt de dita
escala y, encaminant-se per lo terraplè dels tarongers, a la porta de la sala dels reys, lo reberen
los molt il·lustres senyors oÿdors ecclesiàstich y
real ab los verguers ab massas altas, trobant-se
absent del concistori lo senyor oÿdor militar.
Anave al mitx dels dits senyors oÿdors lo dit senyor don Fèlix de Marimon y fora lo cancell de
la sala del concistori lo aguardaven y reberen los
demés senyors concistorials y fent-se las degudas cortesies se n’entraren junts dins de dita sala
del concistori, anant a la mà dreta de dit senyor
don Fèlix, lo senyor deputat ecclesiàstich. Estaven posades demon la taula de dit concistori sis
cadires només per trobar-se absent, com és dit,
lo senyor oÿdor militar, y se assentaren, ço és, lo
senyor deputat ecclesiàstich en sa pròpria cadira; lo senyor don Fèlix de la cadira que acostuma assentar-se lo senyor deputat militar quant
se té lo concistori; lo senyor deputat militar a la
cadira del senyor deputat real; lo dit senyor deputat real en la cadira del senyor oÿdor ecclesiàstich; lo dit senyor oÿdor ecclesiàstich en la
cadira del senyor oÿdor militar y lo senyor oÿdor real en sa pròpria cadira, de manera que a
mà dreta estaven assentats los senyors deputat
ecclesiàstich, militar y oÿdor ecclesiàstich y la
part esquerra los dits senyor don Fèlix de Marimon y los senyors deputats y oÿdor reals y després de esser-se despedit lo dit senyor don Fèlix
de sa senyoria, offerint-se en tot lo que fos de
major conveniència del molt il·lustre concistori
y benefici del present Principat, quant se trobàs
en lo dit Supremo Concell de Aragó y donades
las gracias per paraula del senyor deputat ecclesiàstich, se despedí dit senyor don Fèlix y lo han
acompanyat tot lo concistori fins dita porta de
la sala dels reys, que ix al dit terraplè dels tarongers, los dits senyors oÿdors ecclesiàstich y real
ab las massas devant // 1501r // fins al cap de la
escala, los magnífichs acessors y advocat fiscal
fins al replà de la dita escala y los demés officials
fins al soldevall de dita escala.
Dijous, a XXX. En aquest die és baixat sa senyoria concistorialment, anant en cotxes, en la casa
del General de la present a effecte de fer continuar lo subhast dels arrendaments dels drets del
General y Bollas y altres de dit General.
En aquest mateix die lo magnífich acessor advocat fiscal y procurador fiscals han fet relació en
lo concistori de sa senyoria de las causas vertents.
En aquest mateix die a las set horas de la tarda
és tornat sa senyoria concistorialment ab verguers ab massas altas, anant a peu, acompanyats
dels magnífichs acessors, advocat fiscal y demés
officials, així de la present casa, com los de la
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casa del General. Són baixats a la dita casa del
General a las sis horas de la tarda y després de
haver fet encantar la Bolla de Barcelona y demés
drets que faltan arrendar entre las vuyt y las nou
oras de la nit, que és la hora vulgarment dita de
ca y llop ha tret de mà dels arrendataris dels
drets del General que havian acabat lo trienni
de son arrendament y posat en mà dels officials
destinats per la administració de dits drets per
compte del General los encunys y demés cosas
següents:

En aquest mateix die Mariangela Orlau y Pastor, víuda, obtemperant en una deliberació per
sa senyoria presa en //1502r // jornada de vint-ytres de noembre mil sis-cents vuytanta-vuyt
acerca la solta de aquellas cent trenta lliures en
la taula dels comuns depòsits de la present ciutat de Barcelona per lluyció y quitació de aquell
censal en concemblant preu y penció, altres
tants sous en què sortejà Serafina Arbués y Pastor en la extracció de censals feta lo primer die
del mes de dezembre mil sis-cents vuytanta-ysinch per espectar lo dit censal tant en lo preu
com en las pencions per los títols continuats en
lo capbreu de la mesada de janer, lloha, aproba,
rattifica y confirma la fermansa feta per Gerònim Pastor, ciutedà honrrat de Barcelona, pocessor que fou de dit censal a Jacintho Sansa,
oÿdor que fou en lo trienni mil sis-cents sinquanta, debitor del General en la quantitat de
mil sinch-centas vuytanta-sinch lliures y tretze
sous en què fou condempnat dit Sansa en la visita de dit trienni feta en lo any mil sis-cents sinquanta-tres, sens ninguna derogació de alguna
de las primeras obligacions en lo acte primitiu
de dita fermansa continuadas, ans bé acomulant
aquellas, prometen als molt il·lustres senyors
deputats que vuy són y per temps seran que
sempre y quant tinga execució la dita sentència
de visita, donarà y pagarà al General las ditas
cent trenta lliuras, per lo que ne obliga sa persona y béns com a deutes fiscals y reals y ab jurament llargament, essent presents per testimonis
lo doctor Salvador Mora y Bosser, ciutedà honrrat de Barcelona, y Ramon Miquel, sastre de la
present ciutat.

Primo, un encuny anomenat pich de telas.
Ítem, altre encuny dit cap de moro.
Ítem, altre encuny de pich de mitjas.
Ítem, altre encuny per galons de plata de Milà.
Ítem, altre encuny per galons y puntas de plata
fetas en Barcelona.
Ítem, una enclusa per desota de dits pichs, essent presents // 1501v // per testimonis de la entrega de ditas cosas Jacintho Moretó y Francesch Payssa, verguers de sa senyoria, y altres en
multitut numerosa que·s trobaven presents en
dita casa del General.
En aquest mateix die lo doctor Salvador Móra y
Bosser, en quiscun dret doctor, ciutedà honrrat
de Barcelona, y Thereza y Miralles, víuda, obtemperant a la deliberació per sa senyoria presa
en jornada de set de juny pròxim passat acerca la
solta de aquellas dos-centas vuytanta lliuras deposades en la taula dels comuns depòsits de la
present ciutat de Barcelona per lluÿció y quitament de aquell censal de concemblant preu y
penció dos-cents vuytanta sous en què foren extrets los sobredits Salvador Móra y Thereza Çafont en la extracció de censals per los antecessors de sa senyoria, feta en jornada de trenta-hu
de juliol mil sis-cents vuytanta-sis, llohan, aproban, ratifican y confirman las fermansas fetas per
los subjectas en dita deliberació contenguts; los
quals foren pocessors de dit censal y per las
quantitats en dita deliberació expressades sens
ninguna derogació de alguna de las obligacions
en los actes primitius de ditas fermansas continuadas, ans bé acomulant aquellas, prometent
als molt il·lustres senyors deputats que vuy són
y per temps seran que sempre y quant tingués
lloch la execució de las quantitats en què són estats condempnats los pocessors de dit censal
com a fermansas de diffarents concistorials, donaran y pagaran al General las ditas dos-centas
vuytanta lliures y per açò attèndrer y cumplir ne
obligan sas personas y béns com a deutes fiscals
y reals y ab jurament llargament, essent presents
per testimonis lo doctor Ignasi Roig y de Malla
y Joseph Rulachs, jove, sastre en Barcelona residints.

1502v
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Dissapte, a II. En aquest die, constituhit personalment en lo concistori de sa senyoria lo reverent Thomàs Viladomat, prevere, com a procurador de la reverent priora y convent de Santa
Maria Madalena de la present ciutat, com de sa
procura consta ab acte rebut en poder de Joseph Güell, notari públich de Barcelona, en jornada del present y corrent mes de juliol, la qual
és assí cusida, signada de lletra A, en dit nom ha
jurat en mà y poder de sa senyoria com, havent
fet las degudas diligèncias, dita priora y convent
en sercar los actes de la original creació de
aquell censal, preu tres-centas lliures, y penció
dotze lliures, que tots anys en lo mes de abril rebia sobre lo General de Catalunya en què foren
extretas la dita priora y convent en extracció de
censals feta en jornada del primer de juliol mil
sis-cents vuytanta-tres, no ha pogut (trobar) los
dits actes.
En aquest mateix die Joan Munt, celler y expert
anomenat per sa senyoria, y Francisco Bergadà,

cinter, expert anomenat per part de Bernat Bonamich, sabater, per a visurar lo que podian valer de mans las cadiras de vellut carmesí que ultimament són estades fetas per servey del molt
il·lustre concistori, han fet relació que se’n podia donar una dobla de mans per cada una de
ditas cadiras.

lo sobresèurer en la exequució de dita sentència, si sols en mà del noble don Miquel de Calderó, advocat fiscal patrimonial, lo qual havia de
instruhir dit procés, advertint que lo die li aportarien dit procés instruhit declararia la causa.
1508r

En aquest mateix die me ha ordenat sa senyoria
a mi, escrivà major del General, cusís en lo present dietari las proposicions de subjectes per la
provisió de las sinch deputacions locals compresas en la real reserva, las quals per medi del síndich del General se envian a sa excel·lència a la
campanya, las quals proposicions són assí cusidas, signades de lletra B et C y durant la absència de dit síndicha // 1505 a 1507r // ha anomenat
sa senyoria per la servitut de dit offici al doctor
Francisco Campderrós, lo qual, present en concistori, ha acceptat y jurat en la forma acostumada.
En aquest die s’és partit de la present ciutat lo
senyor deputat real.
Dimecres, a VI. En aquest die, constituhit personalment en //1505 a 1507v // lo concistori de sa
senyoria lo doctor en medicina Joseph Pomada,
mitjensant jurament ha fet relació de com la indisposició de Jacintho Alabau, guarda del General, de que té ja fetas altres relacions, ha continuat y continua de manera que li impedeix la
servitut de dit son offici.
En aquest mateix die és tornat en lo concistori
de sa senyoria lo senyor deputat real.
Dijous, a VII. En aquest die lo doctor Francisco
Campderrós, servint lo offici de síndich del General, ha fet relació en lo concistori de sa senyoria com, essent-se conferit per orde de sa senyoria ab recado extrajudicial ab lo noble senyor
don Fernando Fivaller de Pol, altre dels acessors
de la Bal·lia General, dient-li que fos servit sobresèurer en la execució de la sentència proferida en la causa entre lo procurador fiscal patrimonial de una y lo doctor Joan Melchior de
altre, de la qual és relador, respecte de haver-se
representat en lo concistori de sa senyoria, ab
súplica presentada per dit Melchior, que dita
sentència contenia alguns procehiments contra
las Generals Constitucions fins y a tant que lo
dit concistori de sa senyoria estiga cerciorat si
conté la dita sentència la contrafacció pretesa
per dit Melchior, ha que ha respost dit doctor
don Fernando Fivaller, que no estave en sa mà
a. a continuació els original d’una procura amb lletra A, sense foliar, i dues proposicions amb lletres B i C i amb els números
de foli 1503 i 1504, transcrits a l’Apèndix 5, pàgs. 1947-1948.
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En aquest mateix die y quasi encontinent se és
conferit lo dit síndich per orde de sa senyoria ab
lo noble don Miquel de Calderó, advocat fiscal
patrimonial, per a fer la mateixa representació
que per orde de sa senyoria havia fet a don Fernando de Fivaller, com en effecte la ha feta per
orde de sa senyoria. A que ha respost dit don
Miquel de Calderó dient que lo molt il·lustre
concistori de sa senyoria obràs en est particular
conforme tenia obligació, que ell faria lo mateix, advertint que en això no entenie dir que
passàs avant en dita causa ni que dexàs de continuar-la sinó que solament farie lo que tenia
obligació de fer y que no entenie per dit recado
extrajudicial haver de sobresèurer en la instància
de la execució de dita sentència.
Divendres, a VIII. En aquest die és baixat sa senyoria concistorialment en la casa del General
de la present ciutat, anant ab cotxes, a effecte de
fer continuar lo subhast dels arrendaments del
General, Bolla de Barcelona, Bollas foranas y altres y se ha trobat dita a la Bolla de la ciutat y
col·lecta de Vich, y se ha offert en dit arrendament per quiscun any tres mil y quatra-centas
lliuras ab cent lliures de aixaus, segons relació
de Joseph Iglésias, corredor públich y jurat ministre del General.
Dissapte, a VIIII. En aquest die és baixat sa senyoria concistorialment // 1508v // en la casa del
General, anant ab cotxes, per lo effecte contengut lo die de aïr.
Dilluns, a XI. En aquest die, constituhit personalment en lo concistori de sa senyoria lo doctor
misser Bernat Fornès, obtenint lo offici de guarda
del General, ha renunciat en mà y poder de sa senyoria lo dit offici de guarda a favor y en cap del
doctor misser Francisco Cardenyes per ser altre
dels officis antichs y que poden alienar-se. E sa senyoria ha acceptat la dita renunciació en cas sie lo
dit offici dels que poden alienar-se y com per capítols y actes de Cort lo és lícit y permès, essent presents per testimonis Hiacintho Moretó y Joseph
Pelegrí, verguers del concistori de sa senyoria.
En aquest mateix die és baixat sa senyoria concistorialment, anant ab cotxes, en la casa del
General la present ciutat a effecte de fer continuar lo subhast dels arrendaments.
En aquest mateix die és vingut en lo concistori
de sa senyoria Gerònim Llampillas, escrivà de
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manament, y ha entregat a sa senyoria un despaix de sa excel·lència en deguda forma de cancellaria despaixat, datat en Bascara als vuyt del
corrent ab que se ha servit de elegir y fer nominació dela // 1510 i 1511r // molt reverent doctor
Miquel Joan de Taverner y Rubí del Concell de
sa magestat en la Real Audiència Civil y elet
canceller en lo present Principat per a què en
nom de sa excel·lència per esta vegada tantsolament puga fer y ordenar tot lo convenient y tocant a las enseculacions y dependent y emergent
de aquellas per la extracció de deputats, oÿdors
y officis de la present casa de la Deputació per la
extracció de pròxim fahedora, com en dit despaix llargament és de vèurer, lo qual és assí cusit, signat de número 1, y del thenor següent:

per nos vos era manat y ordenat per convenir
així al servey de sa magestat y ser esta nostra determinada voluntat. Datat en lo camp de Bascara, als vuyt de juliol mil sis-cents vuytanta-nou.
El duque de Villahermosa, conde de Luna y
Sastago
Vidit don Michael de Cortiada, regens. Vidit don
Joannes Baptista de Aloy.
In itinere locumtenentie II, foleo XXVIII.
Vuestra excelencia manda a los deputados y oydores de quentas de la casa de la Deputación del General de Cataluña que pongan en exequución la
orden de vuestra excelencia conforme ésta está expressada en este despacho».a

«Lo duch de Villahermosa, llochtinent y capità
general.
Amats y faels de la real magestat los diputats y
oÿdors de comptes de la casa de la Diputació del
General de Catalunya en Barcelona residint. Attenent que per vostra part nos és estat representat que, per trobar-nos en campanya ab lo real
exèrcit de sa magestat governant aquell y apartat en distancia gran de eixa ciutat de Barcelona,
seria contingent no poder per nostra persona
ordenar lo convenient a la formalitat de les insiculacions aquest any per a què se puga fer la extracció de pròxim fahedora de deputats, oÿdors
y demés officis de aqueixa casa en lo die acostumat, essent pochs los que medien de aquí al dia
de la extracció y no haver-hi temps per recórrer
a nos. En concideració del refferit havem feta
elecció y nominació de la persona del reverent
doctor Miquel Joan de Taverner y Rubí del
concell de sa magestat en la Real Audiència Civil y elet canceller en lo present principat de Catalunya per la plena experiència tenim del zel ab
que en totas ocasions ha dirigidas las matèrias
tocants al real servey y benefici públich, lo qual
// 1510 y 1511v // nombrament per nos fet y manat despatxar per cancellaria lo die present y
avall escrit és a fi y effecte de que per esta vegada
tantsolament en nom nostre y com a representant nostra persona puga fer y ordenar tot lo
que convindrà tocant a ditas inseculacions y dependent y emergent de aquellas y se pugue fer
la extracció de pròxim fahedora de deputats y
oÿdors y demés officis de aqueixa casa en lo die
acostumat y en esta conformitat, y vos diem y
manam que, en orde a tot lo sobredit y expressat en aquest nostre despaix, observeu la formalitat vos serà donada y ordenada per dit reverent
doctor Miquel Juan de Taverner y Rubí com si

1513 i
1514r

a. a continuació l’original d’un despaix amb número 1 i amb
el número de foli 1509, transcrit més avall en el mateix dietari.
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Dimars, a XII. En aquest die ha fet relació en lo
concistori de sa senyoria lo síndich del General
com, havent-se conferit per orde de sa senyoria
ab lo doctor don Miquel de Calderó de la Real
Audiència y advocat fiscal patrimonial, a effecte
de entregar, <lo> de part de sa senyoria, lo
compte de dèbit y crèdit del dret de guerra, dit
de la nova ampra, de comptes que fou administrat per compte del General en què se ha averiguat ésser acreador lo General en més de tretze
mil lliures, ha entregat en mà y poder de dit don
Miquel de Calderó lo dit compte.
Dimecres, a XIII. En aquest die me ha ordenat sa
senyoria a mi, scrivà major del General de Catalunya, cusís y continuàs en lo present dietari un
despaix de sa excel·lència en deguda forma de
cancellaria despedit, lo qual és signat de número 2 y del thenor següent:
«Lo duch de Villahermosa, llochtinent y capità
general.
Amats y faels de la real magestat los diputats y
oÿdors de comptes del General de Catalunya en
Barcelona residints y altres a qualsevols a qui
specte y spectar puga. Per quant Geroni de Gasià y Guerau, cavaller en la ciutat de Tortosa domiciliat, nos ha representat que estava remès y
absolt dels delictes que resultaven dels processos criminals contra aquell, actuats en la règia
Cort, volent que, en virtut de dit perdó e indult, puga concórrer en la pròxima extracció de
diputats de la Generalitat del present Principat y
en tots los demés honors y // 1513 i 1514v // càrrechs que se offeriran de sa conveniència de la
mateixa manera que li era permès concórrer ana. a continuació l’original d’un despaix amb número 2 i amb
el número de foli 1512, transcrit més avall en el mateix dietari.

tes de la formació de dits processos, com de tot
més llargament consta ab lo real despaix firmat
de la real mà de sa magestat y despedit ab la deguda forma de la real cancillaria del Supremo
Concell de Aragó, en data de de vint de maig
del present any mil sis-cents vuytanta-nou. E
com sie just que los reals ordes de sa magestat
tingan sa deguda exequució y cumpliment, per
tant, vos diem y manam que, no obstant que
per lo excel·lentíssim senyor marquès de Leganés, antecessor nostre, vos fou manat no deixassau excercir a dit Geroni de Gasià y Guerau lo
offici de diputat en què fou extret per lo trienni
corrent y que no·l permetesseu concorregués en
altres officis de dita Generalitat. Ab tot en virtut
de dita abol·lició y real despaix lo deixeu concórrer tant en la pròxima extracció de diputats
com en los demés officis en què estigue insiculat, que així proseheix de la real voluntat de sa
magestat y nostre. Datat en lo camp de Bascara
als set del mes de juliol del any mil sis-cents vuytanta-nou.

Concell y elet canceller de la Real Audiència del
present Principat, com a tenint especial delegació de sa excel·lència per a donar providència en
lo que puga oferir-se en los actes de enseculació, habilitació y extracció de deputats y oÿdors
de pròxim fahedoras la proposició de subjectes
dels llochs vaccants de deputats y oÿdors fins lo
die present des de trenta-hu del mes de maig
pròxim passat, la qual proposició és assí cusida,
signada de número 3.
1516v

El duque de Villahermosa, conde de Luna y
Sástago

Divendres, a XV. En aquest mateix die me ha ordenat sa senyoria a mi, escrivà major del General, cusís en lo present dietari las enseculacions
dels llochs vacants de deputats y oÿdors de
comptes y officis de la present casa, los quals
memorials són estats entregats a sa excel·lència
per medi de Gerònim Llampillas, escrivà de manament, y són signats de lletras A, B et C.

Vidit don Michael de Cortiada, regens. Vidit Joannes Baptista de Aloy.
In itinere locumtenentis II, foleo XXIX.
Vuestra excelencia manda a los diputados y oydores de la Generalidad de Catalunya pongan en
execución la orden arriba mencionada».a
1516r

Dissapte, a XVI. En aquest die me ha ordenat sa
senyoria a mi, escrivà major del General, cusís
en lo present dietari deu decrets despachats en
deguda forma de cancellaria per a què diffarents
personas del estament militar, nobles, pugan ésser enseculats com a mossens, los quals són assí
cusits y signats de número 1 fins a número 10.a

En aquest mateix die és baixat sa senyoria concistorialment en la casa del General, anant ab
cotxes, per lo effecte contengut en jornada de
onze del corrent mes de juliol.
Dijous, a XIIII. En aquest die és baixat sa senyoria concistorialment en la casa del General de la
present ciutat a effecte de fer continuar lo subhast del arrendament del General y Bollas de
Gerona, Figueres y Castelló de Empúries, totas
juntas, havent fet publicar que qui se posaria en
dita de setze mil lliuras quiscun any per ditas
tres Bollas donaria sa senyoria sinch-centas lliuras de aixaus per una vegada tantsolament, la
qual dita és estada acceptada segons relació ne
ha feta a sa senyoria Joseph Iglesias, corredor
públich y jurat ministre del General.

En aquest mateix die ha fet relació en lo concistori de sa senyoria lo síndich del General de
com se era conferit, com li era estat ordenat, ab
lo senyor regent a effecte de que donàs los ordes convenients per a què los officials reals assistissen als del General en fer represàlias de esclaus de las galeras de Cerdenya per a la llibertat
de diffarents forçats de ditas galeras que han
acabat lo temps de sa penitència. A que respongué que sobre la matèria havie escrit a sa
excel·lència, no obstant que ab altre carta ja ley
havie apuntat.

1541 a
1551r

Dilluns, a XVIII. En aquest die se és conferit lo
síndich del General de orde de sa senyoria ab lo
senyor regent per lo effecte que anà en jornada
de catorze del corrent sobre la llibertat dels forsats de las galeras de Cerdenya que han acabat
lo temps de la penitència. A que ha respost dit
senyor regent que no tenia encara resposta de sa
excel·lència, no obstant la diligència tenia fet en
escríurer sobre la matèria lo dit die de catorze, y
que no podie manar donar la assistència se li demanave fins ha tenir la dita resposta; de que ha
fet relació lo dit síndich en concistori.

En aquest mateix die ha enviat sa senyoria per
medi del síndich del General al senyor doctor
Miquel Juan Taverner y Rubí, doctor del Real
a. a continuació l’original d’una proposició per a l’insaculació de deputats i oïdors amb número 3 i amb el número de foli
1515, transcrit a l’Apèndix 5, pàg. 1948.
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a. a continuació els original de tres memorials per a insaculacions amb lletres A, B i C i amb els números de foli 1517, 15181520 i 1521-1525, i deu decrets amb números 1-10, foliats
1526-1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539 i
1540, transcrits a l’Apèndix 5, pàg. 1949-1957.
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En aquest mateix die a las deu horas de la matinada hi hagué braços en la present casa de la
Deputació per a fer extracció de nou personas
per habilitadors, tres de cada estament, ço és,
ecclesiàstich, militar y real, conforme disposició
de capítols per habilitar personas que poden ser
enseculades a deputats y oydors de comptes y
serviren de braços los testimonis que foren los
següents:
Per lo estament ecclesiàstich, los senyors: doctor don Ramon Sans, ardiacha de la Seu de Barcelona; don Antoni Sala y Cudina, canonge de
la Seu de Vich; don Joseph de Masdovellas.
Per lo estament militar, los senyors: don Ramon
Copons, don Domingo Verdier, mossèn Joseph
Bru.
Per lo estament real, los senyors Joseph Regàs,
// 1541 a 1551v // lo doctor misser Onorat Riu y
Navarro, lo doctor misser Joseph Camps.
E seguidament, en presència de dits braços, sa
senyoria, estant assentats en las cadiras concistorialment ab sas insígnias de domàs carmesí, ab
lo escut de plata, ab las armas del General, feren
extracció de nou personas, tres de cada estament, ecclesiàstich, militar y real, habilitadors,
ço és:
Per lo estament ecclesiàstich, los senyors: lo
doctor Rafel Pinyana y Galvany, canonge de
Tortosa; lo doctor Joseph Ramon y Reig, canonge de Barcelona; don Serapi Berart.
Per lo estament militar, los senyors: don Gerònim de Rocabertí, don Francisco Sayol, mossèn
Joseph Sagarra.
Per lo estament real, los senyors: mossèn Ignasi
Ximenez, mossèn Fèlix Ferrer, mestre Jaume
Fontana.
Dimars, a XVIIII. En aquest die a las deu horas
de la matinada se ajuntaren en la present casa
los dalt dits senyors habilitadors per a fer la habilitació dels que poden concórrer en la extracció fahedora lo dia de vint-y-dos del corrent en
deputats y han jurat a Nostre Senyor Déu y als
seus sants quatre Evangelis corporalment tocats
que se havian bé y llealment en lo exercici de
dita habilitació y després de haver fer la sòlita y
acostumada prottesta, los militars y reals en lo
modo de assentar-se ohi- // 1552r // ren sentència de excomunicació, lo qual és del thenor següent:
«Nos Hieronimus Cortada et Cudina DD officialis et V. G. Pro ad modum illustri et reveren1132

disimo domino [...] vos ad modum illustres dominos doctorem Josephum Raymundum Reig, canonicum sante Sedis Barcinone; doctorem Raphaelem Pinyana et Galvany, canonicum sante
ecclesie Dertuze et domnum Serapium Berart pro
stamento ecclesiastico; domnum Franciscum de
Sayol, domnum Hieronimum de Rocabertí et Josephum Sagarra, domicellum pro stamento militari; Ignasium Ximenez, Phelicens Ferrer, cives
honoratos, et Jacobum Fontana, medicine doctorem pro stamento reali habilitatores juxta formam capituli octavi nove reformationis extractos
quatenus bene et legaliter vos habeatis in exercitio
vestre habilitationis facienda de his qui concurrere possint vel non in deputatos et auditores computorum ejusdem Generalis in extractione fatienda juxta Deum et concientias vestras et pro
his auditis excomunicationis sententiam quam
in vos et quemlibet vestrum contrafacientem seu
contrafacient trina canonica monitione premissa
ferimus et promulgamus in his scriptis».
En aques mateix die ha fet relació en lo concistori de sa senyoria lo síndich del General de
orde de sa senyoria, que se era conferit ab lo senyor regent, perquè fos servit donar la assistència de official per a fer las represàlias en las galeras de Serdenya per a conceguir la llibertat dels
forsats que han cumplert lo temps de sa penitència y així mateix li ha representat a dit senyor regent que lo molt il·lustre concistori havia tingut resposta de sa excel·lència dient //
1552v // que havia donat providència per a què
se donàs la assistència quant se hagués de menester y axí fos servit donar dita assistència per
lo perill hi havia en la tardansa. Al que ha respost dit senyor que ab molt de gust folgaria donar assistència, però fins a tant de tenir lo orde
de sa excel·lència no podia, y axí que sa senyoria
y tenia la constitució per a fer la representació a
sa excel·lència.
Dimecres, a XX. En aquest die se és conferit lo
síndich del General (y) ha fet relació al concistori de sa senyoria com, essent-se conferit ab lo
senyor regent, la real cancellaria, a effecte de
que fos servit manar als officials reals assistissen
a dit síndich a effecte de fer represàlias de esclaus de las galeras de Serdenya per a conceguir
la llibertat de diffarents forsats de ditas galeras
que havian acabat lo temps de sa penitència y li
havia respost dit senyor regent aguardave la resposta de sa excel·lència per a manar donar la
dita assistència.
En aquest mateix die és estada donada llibertat
per lo governador de las galeras de Serdenya,
instant lo síndich del General, a dos forsats de
ditas galeras que havian cumplert lo temps de la
condempnació.

En aquest mateix die ha fet represàlias lo dit síndich de sis esclaus de las galeras de Cerdenya ab
assistència del regent la real vegueria de Barcelona, havent-lo requerit primer per a poder conceguir la llibertat dels demés forsats de ditas galeras
que havian complert lo temps de sa penitència.
En aquest mateix die, constituhit personalment
en lo concistori de sa senyoria, don Antonio de
Arroyo, natural de Bilbao en lo regne de Biscaya, y Antonio Sorribas,a // 1554r // natural del
comptat de Nissa, als quals és estat preguntat
per lo procurador fiscal del General, present en
dit concistori, si havian conegut a don Joan Bayart. A que han respost los dits don Antonio de
Arroyo y Antonio Sorribas que lo havian conegut molt bé y que lo dit don Joan Bayart morí
essent governador de la illa de Ivisa en jornada
de dotze de febrer pròxim passat y que ells havian assistir a son enterro. Totas las quals cosas
me ha requirit lo doctor Joan Quadras, procurador fiscal del General, llevàs acte, essent presents per testimonis lo doctor Joseph Orlau,
subrrogat en lo offici de síndich del General, y
Joan Ribes, notari públich de Barcelona, subrrogat en lo offici de escrivent ordinari de regent los comptes.
En aquest mateix die, per medi del síndich del
General, ha enviat sa senyoria al molt reverent
Miquel Joan de Taverner y Rubí, elet canceller
del present principat de Catalunya com a tenint
special delegació de sa excel·lència per a donar
la providència necessària en tot lo que puga offerir-se en la enseculació, habilitació y extracció
de pròxim fahedora, la proposició de subjectas
per al lloch vacant de oÿdor militar de la vegueria de Cervera, lo qual vaca per mort de mossèn
Joan Bayart, la qual proposició és assí cusida,
signada de número 1.
En aquest mateix die són vinguts en lo concistori de sa senyoria, concurrint y estant presents
en dit concistori los molt il·lustres senyors de la
Novena de habilitadors, fent actes de habilitació
los magnífichs senyors doctors Francisco de
Còrdova y Joseph Claver, acessors de la Capitania General, manats avisar per orde de sa senyoria, y dita molt il·lustre // 1554v // Novena, y entrats que foren en dit concistori, instant lo
procurador fiscal del General, los fou presentada una escriptura que és del thenor següent:
«Constituhit personalment lo doctor Joan
Quadras, procurador fiscal del General, devant
la presència dels magnífichs doctors Francisco
a. a continuació l’original d’una proposició a llocs vacants de
deputats i oïdors amb número 1 i amb el número de foli 1553,
transcrit a l’Apèndix 5, pàg. 1957.
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de Còrdova y Joseph Claver dins la sala dita del
concistori nou de la present casa de la Deputació, en la qual se trobaven actualment junts los
molt il·lustres senyors deputats y oÿdors de
comptes y molt il·lustre Novena de habilitadors
per lo afer de la habilitació per a la extracció novament fahedora, requireix a dits magnífichs
doctors de Còrdova y Claver deposen y digan la
veritat del que seran interrogats sobre una súplica per dit procurador fiscal presentada del doctor mossèn Domingo de Verdier als concursos
de dita y altres extraccions per haver estat acessor de la Capitania General y encara que se té
notícia que hauria sis mesos que ha renunciat
dit offici, emperò que dita renunciació seria estada ficta y simulada, per ço, que després d’ella
y dins los sis mesos no se hauria abstingut dit de
Verdier de tractar-se com acessor de dita Capitania, així de paraula, declarant son ànimo en
dita renunciació, com també de obra, firmant
després en dit nom de acessor, cobrant, eo per
sa part exhigint salaris, adeales, dots y altres cosas espectants a dit offici de acessor, lo que dits
magnífichs doctors de Còrdova y Claver no poden ignorar per ser altres de dits acessors, com
ni escusar-se de dita deposició, attès convé per
la intenció del procurador fiscal y sos interessos
y de la Generalitat de Catalunya, privilegis,
constitucions, capítols de Cort, observansas,
consuetuts, usos y estils per a poder-los obligar
y conpellir, dels quals privilegis, constitucions,
capítols de Cort y demés y de las penas en ells
contengudas los prottesta en la deguda forma y
en la millor manera que de dret pot y deu, cominant-los ditas penas y laa //1560 y 1561r // prosequució d’ellas segons sie de estil y prottestantlos los danys y gastos, tant en cas de recusació
com de dilació, attès hi a perill en la tardansa, y
dits molt il·lustres senyors y molt il·lustre Novena se troban junts y dependeix son afer de ditas
deposicions».
Y després de llegida aquella per mi, scrivà major
del General, en presència de dits Còrdova y Claver, han respost los fos lliurada còpia de aquella,
dient que se aturaven lo temps de la constitució
per a respòndrer de totas las quals cosas és estat
llegit lo present acte, requirint lo dit doctor
Joan Quadras en dit nom de procurador fiscal,
essent presents per testimonis Salvador Golorons, notari públich real col·legiat, y Joseph Sabater, escrivent.
Dijous, a XXI. En aquest die, a las deu horas del
matí, los magnífichs senyors doctors Francisco
a. a continuació els originals d’una escriptura amb número
dos i amb el número de foli 1555 i un paper de resposta amb
número quatre, foli 1557, transcrits en aquestes mateixes pàgines del dietari i un certificat amb número tres i foli 1556,
transcrit a l’Apèndix 5, pàg. 1957.
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de Còrdova y Joseph Claver, obtemperant a la
escriptura a ells presentada lo die de aïr, són vinguts en la present casa per lo effecte contengut
en dita escriptura.
En aquest mateix die, a las quatre oras de la tarda, lo doctor Francisco de Còrdova y Joan Pau
Vilella, notari causídich, com a procurador del
doctor misser Joseph Claver, com de sa procura
consta ab acte rebut en poder de Francisco Cotxet Soler Ferran, notari públich de Barcelona, lo
die present, certificatòria de la qual és assí cusida, signada de número 3, en dits respective
noms me han entregat a mi, Joseph de Sauleda,
un paper de resposta a la escriptura fonch presentada als sobredits lo die de aïr a vint del corrent, lo qual és signat de número 4 y del thenor
següent:
«Responent los magnífichs doctors Francisco
de Còrdova y Joseph Claver, acessors del real
tribunal de la Capitania General a una pretesa y
voluntària requisició a ells presentada a instància del doctor Joan Quadras, assert procurador
fiscal del General de Catalunya lo die de aïr, que
comptàvem als vint del present y corrent mes de
juliol de mil sis-cents vuytanta-y-nou, aserca de
las nou horas de la nit, que comensa «Constituhit personalment lo doctor Joan Quadras», et
cètera y acaba «Y dependeix son affer de ditas
deposicions» per rahó de la qual, encontinent
de feta dita presentació, se respongué per dits
magnífichs doctors que per major assert se reservavan lo temps de dret y constitució per a
respòndrer a dita pretesa requisició, requirint al
notari o secretari que presentà aquella llevàs
acte de dita resposta, diuhen que dita pretesa
requisició no deixa de ser molt voluntària y escusable de fer-se y presentar-se per quant consta
y és notori al molt il·lustre concistori y molt
il·lustre novena de habilitadors que, havent-se
enviat un recado per part de dits molt il·lustre
concistori y novena de habilitadors per medi de
un verguer de la casa de la Deputació a cada un
de dits magnífichs doctors lo mateix die de vint,
passat lo mitx die, dient-los dit verguer que sa
senyoria estimaria y rebria mercè de que se servissen de arribar a dita casa a las sis horas de la
mateixa tarde que dit molt il·lustre concistori y
novena se trobava congregats o juntats per lo
effecte de la habilitació per la extracció de deputats y oÿdors pròximament fahedora y tenian
que parlar y comunicar ab dits magnífichs doctors, los quals acudiren a vista de dit recado a
punt de las sis horas a trobar a dits molt il·lustre
concistori y novena y que, havent-los significat
lo effecte per // 1562r // lo qual los havia enviat
dit recado, que era per a averiguar y saber si lo
doctor don Domingo de Verdier havia excercit
lo offici de acessor de la Capitania General des1134

prés de haver renunciat aquell en mà de sa excel·lència y que era de gran conveniència de que
dits doctors testificassen sobre dit fet, respongueren aquells que de molt bona gana dirian y
testificarian lo que sabrian però que no ho podian fer essent acessors y officials de la Capitania
General sens llicència del excel·lentíssim senyor
capità general y que no tenian altre reparo algú
que lo defecte de dita llicència, la qual seria fàcil
de conciguir-la enviant un propri lo molt il·lustre concistori a sa excel·lència y no obstant dit
tant just reparo, conciderant y replicant lo molt
il·lustre concistori que la brevedat del temps no
donave lloch a semblant diligència, resolent per
ço de fer fer dita requisició encara que respongueren dits magnífichs doctors reservar-se lo
temps de dret y constitució segons los qual no
tenian obligació de fer ni donar resposta alguna
antes de ser passats los terminis de dret y constitució, que són quaranta-y-vuyt oras, emperò,
conciderant dits magnífichs doctors de Còrdova y Claver la gravedat de la matèria y que era
tempora peritura per acabar-se lo temps de la
habilitació y que dit excel·lentíssim senyor virrey y capità general se trobava y se troba ab cert
exèrcit en Bascara, a dos jornades de esta ciutat,
desitjant donar gust a dits molt il·lustres concistori y novena de habilitadors, han procurat se
ajustàs dit real tribunal de la Capitania General
per a què en concideració del sobredit deliberàs
lo fahedor y si li aparexia bé fessan dita testificació, concedint-los la llicència per a testificar per
ocasió de dita ausència del excel·lentíssim senyor //1562v // capità general, com en effecte ha
deliberat se fes així y concedit llicència a cada un
de dits magnífichs doctors, a vista de la qual se
són offerts testificar com ab tot effecte ho han
fet, per lo que, dissentint expressament a tot lo
demés contengut en dita requisició y sens prejudici de drets y exempcions, los competeix en y
poden competir y, ab expressa protestació de
que dit fet no sie de exemplar ni puga ser tret en
conceqüència, donan las presents per llegíttima
resposta, requirint al notari o secretari las continue al peu de dita requisició y que no puga donar còpia auctèntica ni simple de aquella sens
incerció de la present resposta».
De que me han requirit los dits Còrdova y Vilella en dits respective noms a mi, dit Joseph de
Sauleda, subrrogat en lo offici de escrivà major
del General, llevàs acte, essent presents per testimonis Salvador Golorons, notari públich real
col·legiat, y Joseph Sabater, escrivent.
En aquest mateix die me ha ordenat sa senyoria
a mi, escrivà major del General, cusís en lo present dietari la nominació de lloch vacant de oÿdor militar vacant per mort de mossèn Joan Bayart, lo qual decret ha rebut sa senyoria per

medi de Gerònim Llamillas, escrivà de manament, lo qual decret és assí cusit, signat de lletra
E.
En aquest mateix die, entre las onze y dotze
oras de la nit per medi del doctor Joseph Ramon y Reig, canonge de la iglésia de Barcelona
y don Gerònim de Rocabertí, altre dels habilitadors extrets de la habilitació de las personas enseculades en deputats y oÿdors per la extracció
de pròxim fahedora, fonch reportats al molt
il·lustre Miquel Joan de Taverner y Rubí, elet
canceller, com a tenint expressa delegació dela
// 1572r // excel·lentíssim senyor duch de Villahermosa, llochtinent y capità general de sa magestat, Déu lo guarde, per trobar-se governant
son real excercici en las parts del Empurdà, un
memorial de las personas inhabilitades per los
molt il·lustres senyors deputats oÿdors de
comptes y senyors de la novena, lo qual memorial és assí cusit, signat de número 5, suplicant a
dit molt il·lustre senyor canceller lo breu despaix per a què se puga passar a la extracció de
deputats y oÿdors. E los dits senyors de la novena han fet relació que lo dit senyor elet canceller
havia fet de resposta procuraria despatxar dit
memorial tant prest com poria.

Pau Pi, canonge de Barcelona; lo doctor fra Joseph Pi del orde de Sant Benet.
Per lo estament militar, los senyors: don Joseph
Falcó; don Francisco de Sayol; don Domingo
de Verdier.
Per lo estament real los senyors: lo doctor Onofre Monsalvo, ciutedà honrrat de Barcelona; lo
doctor misser Joseph Orlau; lo doctor misser
Joseph Camps.
Y foren extretas las personas següents:
Per deputat ecclesiàstich: lo molt il·lustre y reverendíssim senyor bisbe de Barcelona.
Per deputat militar: don Joan de Lanuça y de Oms.
Per deputat real: misser Orany Camps.
Per oÿdora ecclesiàstich: lo doctor Miquel Joan
Bosch.
1573r

Divendres, a XXII. En aquest die és vingut en la
present casa Gerònim Llampillas, escrivà de manament, y ha entregat a sa senyoria lo decret en
orde a las personas inhabilitades que deuhen
concórrer en virtut de dit decret, lo qual és assí
cusit, signat de número 6, lo qual decret és estat
llegit a sa senyoria y senyors de la novena, habilitadors, per mi Joseph de Sauleda, subrrogat en
lo offici de escrivà major del General, com és
acostumat, y encontinent és vingut lo molt reverent official y vicari general del molt il·lustre
senyor bisbe de Barcelona per a la absolució que
se acostuma després de clos lo acte de habilitació.
En aquest mateix die a las quatre horas de la tarde a la sala de Sant Jordi de la present casa de la
Deputació fonch feta extracció de deputats, segons forma del capítol de extraccions per al
trianni que comensarà lo primer // 1572v // del
mes de agost primer vinent del present y corrent any mil sis-cents vuytanta-nou en avant, la
qual extracció fonch feta en la sala gran de Sant
Jordi, essent presents per testimonis:
Per lo estament ecclesiàstich, los senyors: lo
doctor Pau Llinàs, canonge de Urgell; lo doctor
a. a continuació els originals d’un decret amb lletra E i amb
el número de foli 1563; un memorial amb número cinc, foli
1564 i un altre decret amb número sis i foli 1569 a 1571,
transcrits a l’Apèndix 5, pàgs. 1958-1961.
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Per oÿdor militar: mossèn Joan Vivet.
Per oÿdor real: mestre Francesch Fort.
Dissapte, a XXIII. En aquest die, havent tingut sa
senyoria notícia entre las vuyt y nou horas de la
matinada que mestre Francesch Fort, novament
extret en oÿdor real per lo trienni que comensarà lo primer die del mes de agost pròxim vinent
per a cerciorar-se de la mort de dit mestre Francesch Fort, han convocat en son concistori los
senyors don Francisco Junyent y Marimon y
don Anton de Torres, algutzir ordinari del present Principat, los quals, segons se ha dit, tenen
notícia de dita mort, los quals han dit mitjensant jurament, ço és, lo dit don Francisco Junyent, que lo dit mestre Francesch Fort era mort
en la vila de Agramunt un any y mitx ha, trobant-se en dita vila don Francisco Junyent y de
Vergós, son fill, y que ho sabia per tenir lo dit
Fort la casa de sa pròpria habitació de front, de
la de dit don Francisco de Junyent que té en
dita vila, y lo dit don Anton de Torras ha dit
que era molt conegut de dit mestre Francesch
Fort y de un fill de aquell, lo qual li havia dit ésser mort son pare y que aportava dol de dita
mort y li havia donat lo pésame com se acostuma en personas conegudas, lo qual lo acceptà,
de las quals cosas, instant lo procurador fiscal
del General, és estat per mi, Joseph de Sauleda,
subrrogat en lo offici de escrivà major y secretari del General, llevat lo present acte, presents
per testimonis Joseph Sabater y Joan Pleix, //
1573v // escrivents en Barcelona habitants.
a. a continuació ratllat, militar.
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Dilluns, a XXV. En aquest die, a las deu horas de
la matinada, y hagué junta de brassos en la present casa de la Deputació per a fer extracció de
nou personas, tres de cada estament, per a habilitar la bolsa de oÿdor real de la qual se ha de fer
extracció vacant lo dit càrrech o puesto de oÿdor real per mort de mestre Francesch Fort, novament extret en lo dit càrrech, y serviren de
brassos los testimonis següents:
Per lo estament ecclesiàstich, los senyors: lo
doctor Anthoni Sala y Cudina, canonge de
Vich; lo doctor Anton Moner, canonge de Urgell; lo doctor fra Joseph Pi del orde de Sant
Benet.
Per lo estament militar, los senyors: Joan Bonaventura de Gualbes, don Ramon Copons del
Llor; lo doctor don Domingo de Verdier.
Per lo estament real los senyors: mossèn Pau
Lladó, menor, ciutedà honrrat de Barcelona; lo
doctor Domingo Aguirre, mestre Jacintho
Blanch.
1574r

E seguidament en presència de dits brassos, sa
senyoria, estant así sentat en las cadiras concistorialment ab las insígnias de domàs carmesí ab
lo escut de plata ab las armas del General, feren
extracció de nou personas, tres de cada estament, ecclesiàstich, militar y real en habilitadors, ço és:
Per lo estament ecclesiàstich, los senyors: don
Joseph de Masdovellas, canonge de Urgell, lo
doctor Pere Benet Atxer, lo doctor Joseph Ramon Reig, canonges de Barcelona.
Per lo estament militar, los senyors don Joseph
Falcó, mossèn Lluís de Sayol, mossèn Jacintho
Sagrera y Xifre.
Per lo estament real, los senyors: mossèn Ignasi
Ximenes y Cudina, lo doctor misser Francisco
Florit, mestre Joseph Company.
En aquest mateix die, inseguint la nova forma
donada per sa magestat, són anats los molt
il·lustres senyors oÿdors militar y real, anant ab
cotxes, ab los tres verguers ab las massas, acompanyats dels officials de la present casa de la Deputació, ha donar la benvinguda al excel·lentíssim senyor marquès de Camarasa, grande de
Espanya y general de las galeras de Nàpols, que
posave en casa del senyor marquès de Aytona.
Foren rebuts de sa excel·lència ab molta cortesia
al cap de la escala de dita casa, y // 1574v // al
despedir-se los acompanyà sa excel·lència fins al
mateix puesto, baixant dos grahons de dita escala.
1136

En aquest mateix die, a las deu horas de la matinada, se ajuntaren en la present casa los senyors
de la novena de habilitadors per a fer la habilitació de las personas que podian concórrer en la
extracció pròxim fahedora de oÿdor real y, feta
la acostumada prottesta, los senyors militars y
reals als senyors del estament ecclesiàstich, qual
se acostuma en lo modo de estar assentats, qual
se ha feta en los actes de enseculació y extracció
de deputats y oÿdors del present y corrent any,
han jurat a Nostre Senyor Deu, los ecclesiàstichs y als seus sants quatre Evangelis, corporalment tocats, posant-se la mà en los pits los ecclesiàstichs y los demés al juratori que se hauran
bé y llealment en lo excercici de dita habilitació
y per las cosas que són tinguts y obligats a ohir
sentència de excomunicació la han ohida, que
és del thenor següent:
«Nos Hieronimus Cortada et Cudina, D.D. Off.
Et V. G. Pro ad modum [...] Petrum Benedictum
Atxer, canonicum sante Sedis Barcinone, dompnum Josephum de Masdovellas, canonicum sante
Sedis Urgellensis et doctorem Josephum Raymundum Reig, canonicum sante Sedis Barcinone, pro
stamento ecclesiastico dompnum Josephum Falcó,
dompnum Ludovicum de Sayol et dompnum
Haicinthum Sagrera et Xifre pro stamento militari, Ignasium Ximenez et Cudina, civema //
1576r // honoratum Barcinone, Franciscus Florit,
ustriusque juris doctorem, et Josephum Company,
medicine doctorem pro stamento reali habilitatores juxta formam capituli octavi nove reformationis extractos quattenus bene et legaliter vos habeatis in exercitio vestre habilitationis de his que
concurrere possint vel non in auditorem computorum realem ejusdem Generalis in extractione
juxta Deum et concientias vostras et pro his auditis excomunicationis sententiam quam in vos et
quenlibet vestrum contrafacientem seu contrafacientes trina canonica monitione premissa ferimus et promulgamus in his scriptis».
Y en continent sa senyoria y dits senyors de la
novena de habilitadors passaren a fer la habilitació de las ditas personas que poden concórrer en
la extracció de oÿdor real. Feta aquella, fonch fet
lo memorial com se acostuma y, entregat aquell,
al doctor y canonge Joseph Ramon y Reig y a
don Jacintho Sagrera y Xifre a effecte de que reportassen aquell al molt il·lustre Miquel Joan de
Taverner y Rubí, elet canceller, com a tenint expressa delegació de sa excel·lència, lo qual memorial és assí cusit, signat de lletra A.
En aquest mateix die, obtinguda primer(a) hora
per medi del síndich del General, inseguint la
a. a continuació l’original d’un memorial amb lletra A i número de foli 1575, transcrit a l’Apèndix 5, pàg. 1962.

nova forma donada per sa magestat, són anats
los molt il·lustres senyors oÿdors militar y real a
donar la benvinguda al excel·lentíssim senyor
príncep de Poblin, grande de España, en la mateixa forma que anaren lo die de aïr a donar (la)
// 1576r // benvinguda al excel·lentíssim senyor
marquès de Camarasa. Foren rebuts per sa excel·lència al cap de la escala del convent de nostra senyora de la Mercè, a hont posave, y al tornar-se’n baixà lo dit excel·lentíssim senyor
príncep fins al primer descans de la dita escala,
fent en tots los actes molta demostració de cortesia y agasajo.

mensarà lo primer die del mes de agost primer
vinent, lo doctor Joan Joffreu.

Dimars, a XXVI. En aquest die se són juntats en
la present casa de la Deputació los senyors de la
novena de habilitadors, y han entregat a sa senyoria lo despaix despedit per cancellaria del
doctor Miquel Joan Taverner y Rubí, com a tenint expressa delegació de sa excel·lència ab
que·s conforma los motius y causas per las quals
són estadas inhabilitades diversas personas de la
bossa de oÿdor real per a la extracció de pròxim
fahedora de dita bolsa, com totas las ditas cosas
ab dit decret són de véurer, lo qual és assí cusit,
signat de lletra B, y en continent és estat clos lo
acte de habilitació, precehint la absolució del
reverent official vicari general en semblants actes acostumada, y los dits senyors de la novena
se són despedits de sa senyoria.

«Responent los enfraescrits acessor y advocat
fiscal a una deliberació presa per lo molt il·lustre
concistori lo die present, vint-y-vuyt de juliol, y
intimada y notificada dit mateix y present die,
en què manan sas senyorias digan la rahó perquè no degan fer encontinent relació en escrits
sobre una suplicació a dit molt il·lustre concistori presentada per don Francisco Maria Feliciani, genovès, y comesa als magnífichs acessors y
advocat fiscal, que relació en escrits fessen,
dihuen que diumenge prop passat, que comptàvem als vint-y-quatre del corrent mes, don Daniel de Sayol, canonge y ardiaca de la Seu de
Barcelona, y altre acessor de dit molt il·lustre
concistori, los parlà de aqueixa súplica y fou llegida en lo aposento dels acessors, y fou trobat
que aquella contenia resultas de una gran contrafacció que y hagué en anys passats sobre uns
reals de vuyt y plata obrada apresos per lo tribunal de la Capitania General de una galera de Gènova de que era capità Hypòlit Gallo, la qual
contrafacció no sols no és estada en temps dels
infraescrits, però ni d’ella han pogut tenir més
notícia que la general y confusa de saber que y
havie hagut tal contrafacció y, regoneixent que
era precís mirar los procehiments fets en aquella
per a ben fundamentar la relació y no aconcellar
lleugerament en matèria tant grave, volgueren
véurer-los y com alguns d’ells tingués allà a
punt dit Feliciani se’n veren alguns, però no los
més principals, pues, pretenenta //1582 a 1583r //
dit Feliciani que·s deu seguir execució contra
los que entrevingueren en la repartició de dits
reals de vuyt, no sols per la part que pervingué a
ells, la qual tenen ja restituhida, sinó també per
la part que pervingue a ells, la qual tenen excel·lentíssim senyor duch de Ozuna que a les
hores virreynava en lo present Principat, que segons se diu, passan de deu mil reals de vuyt, ere
necessari véurer la forma de la sentència o sentèncias, provisió o provisions que donan fonament a aqueixa pretenció per a regular, segons

En aquest die y poch aprés és estada feta extracció de oÿdor real, essent presents per testimonis, ço és:
Per lo estament ecclesiàstich, los senyors: lo
doctor don Ramon Sans, ardiaca y canonge de
la Seu de Barcelona; don Joseph de Masdovellas, canonge de Urgell; lo doctor Rafel Pinyana, canonge de Tortosaa; // 1578r // don Ramon
Copons del Llor, lo doctor don Domingo de
Verdier.
Per lo estament real, los senyors: lo doctor Olaguer Gerònim Timboni, lo doctor misser Isidoro Pi, mestre Jacintho Blanch, y es estat extret
en la forma acostumada lo doctor misser Antoni
Berenguer.
Dimecres, a XXVII. En aquest die, vacant lo offici de altre dels magnífichs acessors ordinaris de
la present casa per acabament del doctor don
Daniel de Sayol, és estada feta extracció de altre
de dits magnífichs acessors en virtut de real decret y de la mateixa manera que se fa la extracció
de deputats y oÿdors, sens emperò junta de
brassos, y és estat extret, per lo sexenni que coa. a continuació l’original d’un decret amb lletra B i amb el
número de foli 1577, transcrit a l’Apèndix 5, pàg. 1962.
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Divendres, a XXVIIII. En aquest die me ha ordenat sa senyoria a mi, scrivà // 1578v // major del
General, cusís y continuàs en lo present dietari
dos papers de resposta a la deliberació per sa senyoria presa lo die de aïr, lo un del magnífich
doctor Maurici Rechs y Gallart, acessor ordinari
de la present casa, y don Pedro Potau, advocat
fiscal de dita present casa, y lo altre de don Daniel de Sayol, acessor, los quals papers són signats de número 1 y 2 y del thenor següent:

a. a continuació els originals de dues consultes amb números u
i dos i amb els números de foli 1579 i 1580-1581, transcrits en
aquestes mateixes pàgines del dietari.
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ella o ellas, la relació que·s demana y de la gravedat del negoci se veu no ser esta matèria de
calitat que puga ni dega pèndrer-se resolució ab
aqueixa pressa, pues la mateixa assistència que la
rahó de dit Feliciani troba en lo molt il·lustre
concistori, present és cert que trobarà en lo
molt il·lustre concistori esdevenidor, que no
menos ampararà la justícia, y estos dies són estats tan ocupats, com sap lo molt il·lustre concistori, pues en ells hi ha hagut una habilitació,
una extracció de oÿdor real y una extracció de
acessor, sens que per això se hage omitit baixar
al General per a arrendar y altres ocupacions
que se són offertas. A més que estos dies són feriats y los dóna la Cort per descans y, quant no y
hagués altre rahó, és aqueixa bastant per a no
haver fet dita relació y és cosa insòlita, salvant la
auctoritat del molt il·lustre concistori, manar
que·s fassan relacions encontinent, pues ningú
és amo de tenir aquella promptitut y sciència
que és menester per a aconcellar de repente ni
apar que dega fer-ho lo més confiat de son ingeni, majorment en matèrias que no pateixen dilació y per a total satisfacció y, perquè se conega
ab lo gust que los infraescrits volen servir y donar-lo al molt il·lustre concistori, estan promptes per a fer relació que si per part de dit Feliciani // 1582 a 1583v // se ha fet llegíttima excussió
dels béns de dit excel·lentíssim senyor duch de
Ozuna y en la forma contenguda en dita
sentència o provisió que pot lo síndich del General solicitar la prosequució contra los interessats fins a la total recuperació de dits reals de
vuyt y plata obrada, però en quant a que dit de
Feliciani hage fet dita excussió llegíttima y segons la forma prescrita dependeix de la inspecció de dita sentència y dels procehiments de dita
excussió y de la averiguació de una matèria intricada en lo dret, és a saber, en quins casos y
per quinas diligencias se entén haver-se satisfet a
la excussió y això ha menester més temps del
que demana la pressa extemporànea de dit de
Feliciani y assò és la resposta, la qual suplican y
demanan que sie cusida en dietari junt ab dita
deliberació y en aquella part ahont estar dega y
que no·s done còpia della sens incerta d’esta. En
Barcelona, juliol 28 de 1689.
Rechs y Gallart, acessor.
Don Pedro de Potau, advocat fiscal del General».
Número 2.
«Vista la present suplicació presentada per part
de don Francisco Maria Feliciani com a procurador de la sereníssima república de Gènova y
altres interessos en la apprehenció de vint-yhun mil sinch-cents y un real de vuyt y certa
1138

quantitat de plata obrada, qu·és trobà sobre la
galera patrona de dita república, capità de aquella Hypólito Gallo; vista la sentència de contrafacció, instant lo síndich del molt il·lustre concistori en esta Real Audiència de Catalunya als
quatre de maig de mil sis-cents setanta-dos, en
la qual se declarà que lo excel·lentíssim senyor
duch de Ozuna com a capità general de aquest
// 1584r // Principat, Miquel Salvador, receptor;
Francisco Lleonart, notari, y Joan Ossió, alguazil de la Capitania General, havien contrafet a
las Generals Constitucions de Catalunya; vist altre dels capítols de dita sentència en què fou declarat no procehir lo judici de contrafacció contra los nobles, don Pedro de Amigant y don
Miquel de Calderó, acessors que foren de dita
capitania, per haver-se faltat en la formalitat de
la presentació de las requestas; vista la suplicació
per dits nobles de Amigant y Calderó presentada al molt il·lustre concistori als setze de maig
mil sis-cents setanta-dos en què offeriren cassar,
revocar y anul·lar los procehiments per ells fets;
vistas dos àpochas firmadas per Gabriel Amargós, depositari anomenat per lo molt il·lustre y
reverent canceller en poder de Balthezar Oriol
als tres y quatre de maig respective de mil siscents setanta-dos, de los quals resulta que dits
nobles de Amigant y Calderó restituhiren la
part a ells tocant; vist lo acte de revocació dels
procehiments que com acessors de la Capitania
General feren en la aprehenció dels referits reals
de vuyt y plata obrada; vistas las novas requestas
presentades als dits nobles de Amigant y de Calderó y al magnífich doctor Vicens Sabater, esmenant lo deffecte de las primeras ab las quals
se tornà a fornir de nou lo judici de contrafacció
per haver-se faltat en lo riso al respecte dels sobredits en lo primer judici; vista la sentència feta
per lo molt il·lustre y reverent canceller, juntas
las tres salas, en la qual foren condempnats haver contrafet a las generals constitucions de Catalunya y en haver de restituhir las quantitats
que cada un de ells havie cobrades, // 1584v //
junt ab los danys y interessos, gastos y despesas,
de tal forma que la cosa resta salva a dit Hypólito Gallo y demés interessats; vista la liquidació y
decret de execució de la dita sentència que als
vuyt de febrer de mil sis-cents vuytanta-nou lo
noble regent, la Real Cancellaria, juntas las tres
sales, declara no tenir lloch la instada liquidació
y decret de execució contra dits Salvador, hereus de Francisco Lleonart, y Joan Ossió en
quant a la part de deu mil vint-y-dos reals de
vuyt distribuhits al acusador y part tocant al capità general per la dècima, junt ab gastos, interessos y despesas per no ésser estat citat lo excel·lentíssim senyor duch de Ozuna en lo decret
de execució y així no poder-se procehir a la execució contra de dit Salvador Lleonart y Ossió;
vista altre suplicació presentada en la Real Au-

diència als vint de febrer de mil sis-cents setanta-nou per part del síndich del molt il·lustre
concistori y de don Francisco Maria Feliciani,
demanant fossen despedides lletras citatòries
subsidiàries al excel·lentíssim senyor duch de
Ozuna; vistas ditas lletras despedidas en virtut
de provisió feta per lo noble regent la Real Cancellaria ab la llegíttima presentació de aquellas
en Madrid als justícia y alcalde de la casa y Cort
de sa magestat a effecte de notificar aquellas al
excel·lentíssim senyor duch de Ozuna; vistos
diffarents actes fets en la vila de Madrit dels
quals resulta haver-se presentat y notificat al dit
excel·lentíssim senyor duch de Ozuna ditas lletras citatòrias; vist lo vot fet per los magnífichs
acessors ordinaris de la present casa en los dubtes proposats per lo molt il·lustre concistori
acerca lo negoci de esta contrafacció; vista la
commissió als infraescrits acessors per a què ab
intervenció del advocat fiscal relació en escrits
fassen; vist tot lo demés que se havie de véurer
convenent a la subjecta matèria:
1585r

Attès y conciderat que de la refferida sentència
dels quatre de maig mil sis-cents setanta-dos
consta haver-se declarat en esta Real Audiència
de Catalunya, instant lo síndich del molt il·lustre concistori y don Francisco Maria Feliciani
que lo excel·lentíssim senyor duch de Ozuna
com a capità general; Miquel Salvador, receptor; Francisco Lleonart, notari y Ossió, alguazil
de la Capitania General, havien contrafet a las
Generals Constitucions de Catalunya y que, per
concegüent, foren condempnats lo excel·lentíssim senyor duch de Ozuna y cada un dels sobredits en restituhir a Hypólito Gallo y altres a qui
spectassen los sobredits reals de vuyt y plata
obrada o son just valor, junt ab los interessos,
danys, gastos y despesas a cada un de ells per
aquella part que haurian rebut, feta primer llegíttima excussió de calitat que reste la cosa salva
a dit Gallo y demés interessats; attès y conciderat que, havent-se instat per part del síndich del
General de Catalunya y per lo procurador de la
sereníssima república de Gènova la liquidació y
decret de execució de la refferida sentència,
consta que als vuyt de febrer mil sis-cents setanta-nou lo noble regent, la Real Cancellaria, juntas las tres salas, declarà no tenir lloch la instada
liquidació y decret de execució contra dit Salvador, hereus de Francisco Lleonart y Joan Ossió
en quant a la part de deu mil y vint-y-dos reals
de vuyt distribuhits al acusador y part tocant al
capità general per la dècima, junt ab gastos,
danys, interessos y despesas per no esser estat citat en lo decret de execució lo excel·lentíssim
senyor duch de Ozuna y així no poder-se proseguir a la pretesa execució contra dits Salvador
Lleonart y Ossió; attès consta així mateix que
per part del síndich del molt il·lustre concistori
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y de don Francisco Maria Feliciani en dit nom
presentaren // 1585v // súplica en la Real Audiència als vint de febrer de mil sis-cents setanta-nou demanant fossen despedides lletras citatòries subsidiàries al excel·lentíssim senyor duch
de Ozuna, las quals foren despedides en virtut
de provisió feta per lo noble regent, la Real
Cancellaria, juntas las tres salas; attès consta que
ditas lletras citatòrias subsidiàries se presentaren
al justícia y alcalde de la casa y Cort de sa magestat en Madrit per a què se fessen las provisions oportunes per a lo effecte de la citació, la
qual se presentà al excel·lentíssim senyor duch
de Ozuna en son palàcio, en Madrit, a instància
del síndich del molt il·lustre concistori y don
Francisco Maria Feliciani, procurador de dita
sereníssima república, com resulta dels actes
que se han presentat al molt il·lustre concistori
així que se veu haver-se fet per part de dit síndich y de dit don Francisco tot lo que de dret
los tocava, inseguint lo tenor y sèrie del referit
decret de execució y que dit excel·lentíssim senyor duch de Ozuna no ha comparegut en dita
causa del decret de execució antes bé consta de
la contumàcia.
Per ço y altrament, lo infraescrit acessor ordinari de la present casa, inseguint altre vot dels
acessors y doctors consulents aplicats sobre la
subjecte matèria de contrafacció, fa relació a
vostra senyoria que ha y deu, per la primera
obligació de son offici en la concervació y reparo de les Generals Constitucions de Catalunya,
manar al magnífich advocat fiscal contínue en
interposar sas parts, veus, drets y accions en la
prosequució de dita liquidació y decret de execució, manant axí mateix al síndich de vostra senyoria fassa totas las diligèncias necessàrias per a
què la dita liquidació y decret de execució tinga
son degut effecte a fi que sie reintegrat don
Francisco Maria Feliciani en dit nom de procurador de la Sereníssima República de Gènova y
altres interessats en la sort principal de la // 1586
a 1587r // refferida quantitat de reals de vuyt, plata obrada eo son just valor, junt ab la reffecció
dels danys, interessos y despesas que altrament
no restaria reintegrada la present casa en sa pretenció, antes bé, lesas las Generals Constitucions de Catalunya y en particular la Constitució 11 que comensa «Poch valdria», títol «De
observar constitucions y altres lleys y drets de la
pàtria», així ho sent, en Barcelona, vuy als XXVIIII de juliol de MDCLXXXVIIII.
Y per quant lo die de aïr fou servit vostra senyoria manar al infraescrit acessor que fes la present
relació, suplica a vostra senyoria sie de son servey manar se pose en dietari per a què en tot
temps conste que ha obtemperat als ordes de
vostra senyoria.

[ 1689 ]

[ 1689 ]

De Sayol, acessor.

En aquest mateix die és baixat sa senyoria en la
casa del General de la present ciutat concistorialment, anant ab cotxes, a effecte de arrendar
los drets de General, Bollas foranas, la de Barcelona y demés de la Generalitat. Y essent-se conferit lo molt il·lustre senyor oÿdor real en lo
aposento a hont fa sa residència lo receptor dels
fraus ab assistència de mi, escrivà major del General, y del magnífich racional del General y
present casa de la Deputació, se són trobats los
fraus apresos en lo present mes, baix escrits y següents:

Dissapte, a XXX. En aquest die és baixat sa senyoria concistorialment, anant en cotxes, a la
casa del General de la present ciutat a effecte de
fer continuar lo subhast dels arrendaments del
General, Bolla de Barcelona y demés y han fet
arrendament de la Bolla de Lleyda, sa col·lecta,
per lo trienni que ha comensat lo primer die del
corrent mes de juliol en avant a Joan Regàs, paller, ciutedà de Barcelona, per preu de dos mil
lliures per quiscun any ab cent vint-y-sinch lliures de aixaus per una vegada tantsolament y
semblantment han fet arrendament a dit Joan
Regàs de la Bolla de Balaguer y sa col·lecta per
lo temps del refferit per preu de mil cent lliures
quiscun any ab aixaus de cent vint-y-sinch lliures per una vegada tantsolament y així mateix
han fet arrendament a dit Joan Regàs de la Bollas de Tremp y Pallàs y sa col·lecta //1586 a 1587v
// per lo dit trienni per preu de mil lliures quiscun any ab vint-y-sinch lliures de aixaus per una
vegada tantsolament.
En aquest mateix die me ha ordenat sa senyoria
a mi, escrivà major del General de Catalunya,
fes nota en lo present dietari de com lo exactor
de dit General ha complert en lo discurs del present trienni en entrar en lo concistori de sa senyoria lo llibre de Fernando Paga sempre que és
estat menester y com té obligació, segons està
disposat segons capítols de Cort.

Primo, a quatre de juliol corrent foren apresas a
Gimon Sabater dos canas, un palm primaveras
de diffarents colors; sinch canas, un palm alducar y seda color groch; set palms alducar y seda,
color de rosa seca, los quals partits són propris
de Maria Palomar.
A divuyt de dit, una pessa divuytena de tela de
Gènova, cap y cua de tir vuyt canas, quatre
palms; un tros de la mateixa espècie après a un
moro a la plassa Nova.
1588r

En aquest mateix die han fet relació los magnífichs acessors, advocat fiscal y procurador fiscal de
las causas vertents en lo concistori de sa senyoria.
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AGOST MDCLXXXVIIII.
Dilluns, al primer de agost MDCLXXXVIIII. En
aquest die ha fet relació en lo concistori de sa
senyoria lo doctor Joan Ximenes y Quintana,
subrrogat en lo offici de exactor del General, de
com per orde de sa senyoria havia sagrestat un
ort de Rafela Castelló, quòndam, que possehia
mentres visqué, la qual és debitora a la Generalitat, y havia entregat lo segrest a Francesch
Paÿssa, altre dels verguers de sa senyoria.

Apèndix 1

5/1r

Molt il·lustre senyor.
Losa deputats y oÿdors de comptes del present
Principat diuen a vostra senyoria com, trobantse actualment en la extracció de visitadors de la
present casa de la Deputació y cridant a Jaume
Llobateras, mercader, lo procurador fiscal li ha
cantat la excepció que «non potest quia est estimator rauparum Capitanie Generalis». Y dit
Llobateras ha presentat al consistori lo decret
de vostra senyoria despatxat per Cancelleria lo
dia en lo qual és servit vostra senyoria disposar
que, per quant dit Jaume Llobateras ha fet
constar que lo excel·lentíssim senyor duch de
Osuna, essent lloctinent y capità general d’esta
província, lo revocà de dit offici de estimador als
23 de febrer 1668, y, axí matex, ha fet constar
com des de lashoras fins vuy no ha tinguda nomenació ni privilegi algú de dit offici, segons és
de vèurer ab dos certificatòrias fetas, ço és, la
una per Francesch Lleonart als 19 de juny pròxim passat y l’altre per Pere Colell, avuy servint
lo offici de scrivà major de la Capitania General,
feta lo mateix die, las quals dos certificatòrias,
axí matex, ha presentat dit Llobateras. Axí que
no permetan sia inhabilitat en la extracció de visitador dit Llobateras, per no obstar-li dita excepció. Lo qual decret y certificatòrias, haventlos ponderats per a posar en execució dit //5/1v //
real decret, per complir a les obligacions de nostre offici, se’ns offerex representar a vostra senyoria com, no obstant la dita revocació, sempre dit Llobateras ha continuat y vuy està
exercint lo dit offici de estimador de dita Capitania General, conforme és públich y notori, y
dit Llobateras confesab exercir aquell. Y, com
estimador de la Capitania General y, per consegüent, official real, lo procurador fiscal està en
pasífica pocessió de posar la excepsió a dit Llobateras, conforme consta en la extraccció se ha
a. suplicació intercalada en els folis 5/1r-5/3r del trienni
1674-1677.
b. confesa interliniat damunt d’exercir.
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feta de insiculadors per dos voltas y habilitadors
en lo present any, sens que hi hagués contradicció alguna de dit Llobateras.
Y lo que lleva tota dificultat en justificació de la
excepsió del procurador fiscal és que, fent extracsió la present casa de visitador lo trienni passat, dit procurador fiscal posà dita excepsió a dit
Llobateras, lo qual presentà als tunch deputats y
oÿdors de comptes una certificatòria feta per dit
Lleonart, aleshores notari de la Capitania General, als 3 de juliol 1671, fent fe com dit Llobateras renuncià en mà y poder del excel·lentíssim
senyor lloctinent y capità general lo offici de estimador de robas de contrabando de dita Capitania General, lo qual offici dit Llobateras exercia havent renunciat aquell als 15 de janer de dit
any, con- //5/3r // a forme consta de dita certificatòria, que·s posà en mà de vostra senyoria, y
en virtut de dita renunciació concorragué en
dita extracció.
De la qual certificatòria se veu clarament que si
bé lo excel·lentíssim senyor duch de Osuna lo
revocà de dit offici als 23 de febrer 1668 y dit
Llobateras renuncià aquell després de dita revocació, que fou als 19 de janer 1671, ab quèb
confessa dit Llobateras que després de dita revocació obtingué novament dit offici y, en virtut de dita nominació, exercí aquell y sa
excel·lència la admetéc.
Corrobora’s lo sobredit perquè en dita certificatòria dels 3 de juliol 1671 fa fe dit Lleonart
que dit Llobateras renunciàs a dit offici als 15
de janer de dit any, a fi y effecte de poder concórrer en la bolsa de visitadors, per ajustar-se al
disposat en lo capítol 36 de las Corts 1599 del
nou redrés, que disposa que los officials reals
a. aquest document es troba mal enquadernat, interromput
per una carta que ocupa el foli 5/2.
b. ab què interliniat damunt de confessa.
c. la admeté interliniat al marge esquerre.

[ 1674 ]

[ 1674 ]

hajen de renunciar llurs officis sis mesos antes
de la extracció per a poder concórrer, ab què se
veu que, vehent dit Llobateras que obtenia dit
offici y que aquell li impedia lo poder sortejar en
la casa de la Deputació, volgué cautelar-se fen
dita renunciació sis mesos antes de la extracció.
De tot lo que apar que prosehex la excepció del
procurador fiscal per obtenir vuy dit Llobateras
dit offici y exercir aquell, y no haver-lo renunciat [sis mesos antes], // 5/3v // suplican per ço
al [...] manar ordenar tenir lloch dita excepsió,
lo que esperan de vostra senyoria, que·u rebran
a singular mercè de la mà de vostra senyoria.

5/2r

Registrata in curie locumtenentis, VIIII, folio
VII.
Vuestra excelencia manda a los dipputados y oydores de qüentas de casa de la Diputación del General de Cataluña que pongan en exequución la
orden de vuestra excelencia arriba expresada.

9/1r

B
Loa duch de Sant German, lloctinent y capità
general.
Nobles y estimats de la real magestat los diputats y oÿdors de comptes de la casa de la Diputació del General de Catalunya, en Barcelona residints.
Havem vist lo memorial que per vostre part nos
és estat presentat y los papers que junt ab ell nos
haveu entregats sobre la reabilitació de Jaume
Llobateras, mercader, per a concórrer en la extracció que de present estan fent de visitadors
per lo bras real. Y, encara que dels dits papers
que·ns haveu presentat conste que lo excel·lentíssim duch de Osuna, assent lloctinent y capità
general del present Principat, en 23 de febrer
1668 revocà a dit Jaume Llobateras de estimador de la Capitania General, y encara que lo dit
Jaume Llobateras, en 15 de janer 1671, renunciàs lo dit offici de estimador, però, per quant
consta que no sols després de la dita revocació,
sinó també després de la dita renunciació ha
continuat lo exercici de dit offici ab què la dita
renunciació fou feta, y, per quant sa magestat,
que Déu guarde, fins lo dia de vuy no sie estada
servida pèndrer resolució en si los officials reals
sens jurisdicció poden concórrer y ser admessos
als officis de la casa de la Diputació, per tant vos
diem y manam que per hara lo dit Jaume Llobateras no sie admès ni habilitat per la extracció de
visitadors del bras real que actualment esteu
fent, y que passeu havant en aquella ab la forma
acostumada. Datat en Barcelona, a III de agost
MDCLXXIIII.
Por delegación particular de su excelencia, don
Francisco Ber[...] de Pons, canceller. Don Antonius de Reart.

a. ordre intercalat en el foli 5/2r del trienni 1674-1677.
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A
Molta il·lustre senyor.
Los deputats y oÿdors de comptes del present
Principat diuen a vostra senyoria com, a 28 de
juliol proppassat, feren extracció de advocat fiscal de la present casa de la Deputació (y) sortejà
lo doctor Francisco Ferrer, y, habent lo canonja
de la Santa Iglésia de Gerona, al qual lo procurador fiscal li ha posada excepció que no pot obtenir ni exercir dit offici de advocat fiscal per no
tenir los requisits que demanan los capítols de
Cort, entreb altres que aja de tenir sinch anys
conplits de pràtica com a doctor», conforme se
troba disposat en lo capítol 10 de las Corts
1553 ab estas [...] paraulas: «ítem suplica la dita
Cort a vostra altesa plasia statuir y ordenar que
ningun doctor en drets puga ésser advocat o
asessor de la Deputació que no aja praticat com
a doctor sinch anys cumplits, plau a sa altesa, y
que sia guardat lo capítol de la Deputació que
diu que sia eligit un solemne doctor, ab quèc no
solament ha volgut sa magestat que tingués
sinch anys complerts de pràtica com a doctor,
però ha ampliat dit capítol ordenant que sia eligit en solemne doctor conforme denota la particula és possada en lo plàsit de sa magestat. Y,
com a dit doctor Francisco Ferrer y Umbert li
falten set mesos y onsa dias per a tenir los sinch
anys complits de pràtiga, per ço que se passà
doctor en la Real Audiència als 10 de mars
1670, com apar de son privilegid, del qual fa fe
don Anton Reart, scrivà de manament y tinent
de protonotari en la real Cansellaria de Cathalunya, còpia del qual se posà en mà de vostra senyoria, se veu manifestament faltar-li dit requisit per ocupar dit offici de advocat fiscal y
exercir aquell.
No obstant, si·s diu que sa magestat, que sia en
glòria, en la formació de las bolsas de asessors y
advocat fiscal y altras en son real decret dat en
Madrit als 27 de agost 1655, sia estat servit disa. suplicació intercalada en els folis 9/1r-9/2r del trienni
1674-1677.
b. entre ... tenir interliniat al marge esquerre.
c. a continuació uns mots ratllats.
d. a continuació uns mots ratllats.

posar ser sa real voluntat que no s[...] alguna
per la concurrènsia de las personas en ditas bolsas sens que la nominació sua alashoras feta y en
havant fahedora, // 9/1v // perquè se respon que
lo sobradit té respecta en quant a lasa personas
venen nomenadas per sa magestat en ditas bolsas, que se tingan de enbossar en aquellas y
extràurerb sens presehir habilitació, com se fa en
las bolsas de deputats y oÿdors, però no que siga
de aquellas que no tinga(n) las qualitats volen
los capítols de Cort se’ls dexe de offerir la excepsió li conpetex segons aquells aprés de altra
capítol del matex decret, en lo qual fou servit sa
magestat disposar que en quant al exersissic no
se fa [...]dat en lo que antes se acostumava respecta de servir los [...] qui sorteja en ells, referint-sad, axí matex, dit real decret en differents
disposissions allí mensionadas a la observansa y
disposició dels capítols de Cort. Y en conformitate de dit capítol 10, Corts 1553, en [...] se són
offertas def dita bolsa de asessors y advocat fiscal
y demés bolsas se són fetas per orda de sa magestat en la casa de la Deputació, en la ocasió
que ha sortejat algun doctor del Real Consell, o
altra persona que per capítols de Cort estava inpedida de obtenir dit [offici], és estada opposada exepció a aquell per lo procurador fiscal del
General y reportada dita excepció a sa excel·lència, són estades aquellas a vista del disposat en
los capítols de Cort aprovadas y ordenat als deputatsg pasassen avant a la extracció de nous
subjectes, com apar de moltas excepcions opposadas, tant per rahó de la [...] de asessor y advocat fiscal de la casa de la Deputació com per
rahó de la de advocat fiscal de la visita y sos ajudants, y altras bolsas de la Deputació, los quals
són molts, que per no cansar a vostra senyoria
no·s [...], y per tenir-na vostra senyoria notícia
per haver succehit molta part de aquell en lo
temps que vostra senyoria ocupà digníssimament lo puesto de molt reverent canseller. Y, axí
matex, en temps passat se opposà excepsió per
lo procurador fiscal al dit Jaume Farrer, lo qual
fou nomenat per los deputats en altra dels [...]
de la present casa als 23 de juliol 1641, y després, als 17 de agost fou presentada una súplica
per lo síndich del bras militar als tunch deputats,
opposant-sah dit bras a la nominació feta de dit
Jaume Farrer en lo offici de assessor, per faltar-li
los requisits que [diu] lo dit capítol 10, Corts
1553, de haver practicat sinch anys complits, lo
qual ja estava en posessió de son offici, dit doca.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

tora y canonja Jaume Ferrer als 19 del mes de
agost renuncià dit offici de asessor, com se respongué, y per dits deputats se respongué a dit
brasb militar, lo matex dia 19 de dit mes de
agost del ma[...], que dit doctor Ferrer havia ja
renunciada dita asessoria en mà y poder del
consistori, la qual renunciació se veu fou feta
per faltar los requisits disposa dit capítol 10 a
vista de dita opposició. Y, axí mateix, diuhen a
vostra senyoria com en la extracció que·s féu del
[...] ajudant de escrivà majorc de la visita, a 3 del
corrent mes de agost, sortejà Ramon Calana,
//9/2r // notari de Barcelona, al qual lo procurador fiscal ha opposada exepció que no pot exercir dit offici per ser scrivà racioner de sa magestat en lo present Principat y, per consegüent,
official real. Al qual, segons lo disposat en lo capítol 36 del nou redrés, Corts 1599, en lo qual
se disposa que los officials reals no pugan obtenir officis en la casa de la Diputació, és impedit
de tenird aquell. Per so, los dits deputats y oÿdors representen a vostra senyoria las ditas rahons en justificació de las exepcions per lo procurador fiscal opposadas al dit canonge Ferrer y
dit Vilana Perlas, suplicant a vostra senyoria sia
de son servey, en observansa de dits capítols de
Cort, de donar procehir ditas exepcions y ordenar se tragan altres en sos llochs respective, lo
que rebran a particular mercè de la mà de ses senyories.

9/3r

a continuació uns mots ratllats.
extràurer interliniat damunt de sens.
a continuació un mot ratllat.
referint-sa ... Cort interliniat al marge esquerre.
conformitat interliniat damunt d’observansa, ratllat.
a continuació uns mots ratllats.
als deputats interliniat damunt de pasassen.
opposant-sa interliniat damunt de fent extracció, ratllat.
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B
Nose Carolus, Dei gratia rex Castelle, Aragonum atque comes Barcinone et Marianna ab
Austria, regina, eius mater, tutrix, curatrix et
gubernatrix generalis; nos Franciscus Fernandez
de Cordova, Cardona et Aragonia, dux de Sessa
Soma et de Baena, comes de Cabra, marqui de
Tabara, comes de villada de Palamos et de Olivito, vicecomes de Isnajar, dominus baroniarum de
Bellpuig, Linyola et Calonge, villarum de Seron,
Sancti Jacobi de la Puebla, Malpartida, Rute et
Cambra et eorum jurisdiccionum, magnis admiratus regni Neapolis et cappittaneus generalis in
presenti principatu Cathalonie et comittatibus
Rossilionis et Cerittanie, viros eruditos in una
quaque facultate debitis honoribus, titulisque decorare opere pretium ex istimamus ut ipsi laborum suorum premia recipiat et alii ad litterarum ornamenta adipricendum incitentur et
precipue juris interpretes quorum auctoritate
a. dit doctor ... respongué interliniat al marge esquerre.
b. bras ... dia interliniat damunt d’uns mots ratllats.
c. a continuació ratllat scrivà major.
d. de tenir interliniat damunt d’un mot ratllat.
e. privilegi intercalat entre els folis 9/3r-9/5r del trienni
1674-1677.

[ 1674 ]

[ 1674 ]

//9/3v // prudentia atque consilio regna et imperia
reguntur et in pace tuentur, cum igitur te, dilectum regium Franciscum Ferrer, originarium ville de Arenys de Mar, gerundense diocesis, in jure
civilis batallaureum, diu noctuque in gimnasio
Generalis Barcinone per plures annos evigilasse
totisque viribus et summa cura, stuaro vaccasse
in eisque prestanti ingenio et solertia plurimum
profecisse intelleximus valde dignum et idoneum
judicavimus et in jure civilis doctoris titulum et
insignia reciperet, cerciorati quippe fuimus de
predictis per nobilem reverendum cancellarium
regium, dominum Franciscum Bernardum de
Pons, cancellarium presentis principatus Cathalonie, cui virie vocis oraculo super examine tuo
commissionem facimus ipse enim de pluribus et
subtilisimis juris, punctis, questionibus et illius
ap[...]cibus per viam privati examinis adhibi[...] per eum nonnullis egregiis viris jureconsultis et regiis consiliariis te interroga[...] erudicionis et doctrine tue justum periculum fecit te que
subtiliter et acutu[...] ad omnia respondisse plenamque et // 9/4r // integram reddidisse racionem, ut egregium jureconsultum opportebat nobis retulit, ita ut ab omnibus tanquam
benemerita valde condignum et nemine discrepante doctor in jure civili judicatus fueris, nos
igitur tali ractione aliisque respectibus et causis
moti thenore presentis carte regie ac de regie potestatis plenitudine te, dictum Franciscum Ferrer, cuius preter periciam, virtutes ac integerrimos mores fidedigno testimonio approbant
tanquam benemeritum, valde condignum et nemine discrepante, ut prefertur, in jure civili doctorem, facimus, constituimus pariter et declaramus, dantes et concedentes tibi auctoritatem et
potestatem insignia doctoralia in jure civili recipiendi cathedram magistralem ascendendi et jus
civile publice et private legendi, exponendi, interpretandi et glosandi, advocandi, consulendi et
patrocinandi omniaque alia et singula faciendi
que ad verum et legitimum juris civilis doctorem
pertinent et specta[...] eique conveniunt et decent, volentes propterea et decernentes quod tu,
dictus // 9/4v // Franciscus Ferrer, gaudeas et
utaris omnibus et singulis gratiis, libertatibus,
privilegiis, praheminentiis, prerrogativis, honoribus, favoribus, immunitatibus et exemptionibus
quibus ceteri quarumcumque universitatum,
collegiorum et studiorum in jure civili doctores
potiuntur, utuntur et gaudent ac uti potiri et
gaudere consuerunt, potuerunt et deberunt,
mandantes per hac eandem cartam regiam quibuscumque officialibus regiis quavis auctoritate,
potestate et officio fungentibus et aliis quibusvis
personis et subditis regiis, presentibus et futuris,
sub incursum regie indignationis et ira peneque
florennorum auri Aragonum mille regiis inferendo[...]riis quod te, dictum Franciscum Ferrer, pro doctore in jure civili habeant, teneant,

revereantur, honorificent atque tractent, haberi,
teneri, honorari, reputari atque tractari faciant
ac permittant uti et gaudere dictis gratiis, prerrogativis, exemptionibus, privilegiis, libertatibus, immunitatibus, preheminentiis, favoribus,
honoribus et aliis supradictis et quibusvis aliis
// 9/5r // in jure civili doctores, de jure vel de facto ac consuetudine vel aliis uti et gaudere possunt
et consueverunt, cartamque regiam huiusmodi et
omnia et singula in ea contenta tibi, dicto Francisco Ferrer, teneatur formiter et observent tenerique et inviolabiliter observari faciant per quos
decet, nec se[...]agant fieri ne permittant ratione
aliqua sive causa pro quanto regia gratia eis chara est et preter ire et indignationis regie incursum pena preppositam cupiunt evitare, in cujus
rei testimonium presente fueri jussimus regio
communi sigillo pendenti munitti. Dattum Barcinone, die decima mensis marcii anno a Nativitate Domini millessimo sexcentessimo septuagesimo regnorumque regiorum sexto. El duque de
Sessa y Baena, conde marquès de Tabara.
Dominus locumtenentis generalis mandavit
mihi, domino Antonio de Reart, visa per reverendum cancellarium.
9/5v

Rull, regentem Cancellariam; de Marymon, regentem thezaurariam; dominum Geronimum de
Codina; dominum Michaellem de Cortada; Josephum Aleny; Joannem Cellers; Joannem Baptista Pastor; Josephum Balaguer; Franciscum de
Ribera; Franciscum Vidal et Roca et Josephum
Ferrer et Vinya[...], doctores Regie Audiencie.
Sig(+)num mei, don Antonii de Reart, [...] et
regie magestatis mandati scribe regnorum Corone Aragonum cum exercicio in presenti Generale
Cathalonie locumtenentia in [...] locumtenentis
suarum [dominacionum], notarium ac regii archivarii, qui huiusmodi cop[...] alicuia manu in
his tribus presenti compres[...] papiriis foliis
scriptam extraxi a registro quo in regia Cansilleria custodito, intitulato Diverso[rum ...] locumtenentis et cetera, quam cum suo originali
con[...]ni et clausi solito meo quo utor scriptura
possitis signo.

s.n.r
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A
Pora mano del capitán Batista García he recivido
su carta de vuestra señoría, en que experimento
su atención dándome noticia de los que an sorteado en diputados; y de que haya tocado a sugetos
tan cavales quedo gustosísimo y doy a vuestra sea. carta intercalada entre els folis 12v i 13r del trienni 16741677.

ñoría la norabuena, teniendo por cierto que en
todas las ocasiones manifestará vuestra señoría su
acostumbrado zelo al mayor servicio de su magestad, y a mi me allará vuestra señoría con segura
voluntad para todo lo que mirare al lustre de
vuestra señoría y conveniencia de cada uno en
particular. Dios guarde a vuestra señoría muchos
años. Morella, 7 de agosto 1674. El duque de San
Germán.
Senyores diputados del General de Cathaluña

14/1r

Molt il·lustre senyor.

Oriol podia obtenir dit offici. Al qual decret,
per part de dits deputats, se replicà a sa
excel·lència representant-li papers, rahons y
exemplars de la casa per los quals prosehia dita
excepsió. No obstant la dita representació,
[fonch des]pedit segon decret en favor de dit
Balthazar Oriol manant-lo posar en posessió,
com de fet fou obehit dit orde. Y, [axí] matex,
en la extracció se féu dels officials de la visita en
lo [agost] 1668, semblant- // 14/1v // ment sortejà dit Balthazar Oriol de la bolsa de scrivà de
la visita en altra dels ajudants de scrivà major y,
havent opposada la matexa excepsió de official
real, participada a sa excel·lència dita excepsióa
ab las raons per las quals prosehia [...], alsb... de
dezembre del matex any, tragué un decret de sa
[...], en lo qual se deia no prosehir la excepsió
del procurador fiscal, ans bé se ordenà y manà
lo posen en posessió y li paguen lo salari, y [...]
discorregudas per rahó de dit offici. Per tot lo
que, volent cumplir lo procurador fiscal a la
obligació de son offici y, juntament, obeir als
ordas de sa magestat, vehent-se per una part lo
dit [...] per sa magestat y la Cort en dit capítol
36, prohibint que officials no pugan tenir officis
ni beneficis en la casa de la Deputació y, de altra
part, tres decrets dels excel·lentíssims senyors
lloctinents que són estats en lo present Principat
de sa magestat despatxats, en poder de Baltazar
Oriol, scrivà de manament, per dosc ocasions és
estat extret en ajudant de la visita, que avent-li
posada la excepsió en dir no prosehir aquella,
havent-lo [extret] ara novament en scrivà major
de la visita, sia vostra senyoria servit ordenar als
magnífichs asessors de vostra senyoria digan son
sentir a si deu lo procurador fiscal continuar en
opposar-li dita excepsió [...] real en la present
ocasió és estat extret o no [...] dits decrets, per
estar perplexso sobra lo que deu [fer], lo que
rebrà de la mà de vostra senyoria a singular gràcia y mercè. [Officio et cetera], altissimus et cetera, Campderros, advocatus fisci [Generalis]

Haventa prosahit vostra senyoria segons lo disposat per capítols de Cort y ordenat per los reals
decrets de sa magestat a la extracció de officials
de la visita de pròxim fahedora, als 9b de agost
del present any, entre altres que sortejaran
fonch (extret) Balthazar Oriol en escrivà major
de dita visita. Y com lo dit exersesca y era altre
dels scrivans de manament del present Principat
y, per consegüent, official real, als quals, segons
la disposició del capítol 36 del nou redrés del
General, Corts 1599, està prohibit de poder tenir algunc offici ni benefici en la casa de la Diputació, no obstant la qual disposisió y observansa
de aquella en altras scrivans de manament yd officials reals, en la extracció de deputats y oÿdors
y altras officis, és estada en viril observansa y
aprobada la excepsió per lo procurador fiscal a
aquells opposada per los excel·lentíssims lloctinents generals de sa magestat en lo present
Principat, havent sortejat dit Balthazar Oriol,
en lo any 1665, en altra dels ajudants del scrivà
major de la visita en dita ocasió fahedora y havent-li lo procurador fiscal opposada la excepsió
que no podia obtenir dit offici per ser scrivà de
manament, havente reportada dita excepsió al
excel·lentíssim lloctinent general que en dita
ocasió era en lo present Principat junt ab un paper contenint las rahons per las quals se justificava la pretensió del procurador fiscal aserca de
subsistir dita excepsió. Y, tenint notícia los
tunch deputats que dit excel·lentíssim lloctinent
havia consultada a sa magestat dita excepsió,
scrigueren aquells a sa magestat representant-li
las rahons per las quals restava fundada dita excepsió, no obstant las quals diligènsias fonch
entregat un decret als deputats de Cancellaria
per part de sa excel·lència, ab inserta de una carta de sa magestat contenint quef dit Balthazar

Losd assessorse de la present casa, vista la present
suplicació y lo contengut en ella, vista la comisió al peu de dita suplicació, vistos tres decrets

a.
b.
c.
d.
e.
f.

a. a continuació un mot ratllat.
b. a continuació un espai en blanc d’uns 5 mms.
c. a continuació un mot ratllat.
d. vot intercalat entre els folis 14/1v-14/2v del trienni 16741677.
e. a continuació ratllat y advocat fiscal.

suplicació intercalada en el foli 14/1 del trienni 1674-1677.
als 9 ... any interliniat al marge esquerre.
algun interliniat damunt d’un mot ratllat.
a continuació ratllat altres.
a continuació ratllat enviat.
a continuació uns mots ratllats.
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Oblata XI augusti MDCLXXIIII in consistorio [...]
et domini deputati, intervenientibus dominis auditoribus compotorum, commiserunt predicta
magnificis assessoribus Generalis Cathalonie, qui
super [...]tis debite provideant et relacionem faciant [in scrip]tis. Joannes Argila, scriva maior
Generalis [Cathalonie].

[ 1674 ]

[ 1674 ]

reals, sobre // 14/2r // la excepció posada a dit
Balthazar Oriol en la sort de ajudant de scrivà
major de la visita, que sortejà en lo trienni
1665, so és, lo primer decret fet a 12 de setembre 1665, en dietari de dit trienni, foli 21, en lo
qual disposa sa magestat que no li obsta dita excepsió, y ab altre decret sobre la rèplica que féu
lo procurador fiscal de la present casa, en lo qual
confirma lo mateix que en lo primer, lo qual
està continuat en dit dietari, foli 60; vist altre
decret real datat en Barcelona a 8 de nohembre
1668 sobre la nova excepsió posada per dit procurador fiscal en la nova extracció y sort de dit
Balthazar Oriol, axí mateix, de ajudant de scrivà
major de la visita de la Generalitat, lo qual decret se llig en lo dietari de dit trienni 1668, foli
35, en lo qual confirma lo mateix que en los dos
antecedents reals decrets; attenent y conciderant que lo procurador fiscal no regoneix tenir
altres rahons més que las contengudas en lo vot
fet per los assessors de la present casa y consulents aplicats, lo qual vot se llig en lo dietari
trienni 1665, foli 68, y que, no obstant las ditas
rahons y exepcions, sa magestat és estat servit ab
los dits tres reals decrets declarar no obstar-li las
ditas exepcions, antes bé, manà ab ells se posàs
en pocessió de dit ofici y se li pagàs tots los salaris y adeales discorreguts y discorredors,a y en
exa conformitat se posaren en execució dits reals decrets, per so, són de sentir que pot y deu
vostra senyoria admètrer lo dit Balthazar Oriol
en lo jurament y exercici de scrivà major de la
visita, que sortejà a 3 del corrent mes [de
agost], sens que se li dega posar la dita exepció
// 14/2v // per lo procurador fiscal de scrivà de
manament. Monserrat, assessor. Areny, assessor.
14/3r

Jalpí per los canonges y dignitats de catedrals, lo
que argüeix no tenir dit prior Jalpí la jurisdicció
abadial ni quasi espiscopal, perquè si reputar-se
per abat hauria preferit a dits canonges y dignitats, sinó com a prior y tenint ofici de la religió
de Sant Benet; y com en la present casa los canonges de las catedrals precehesquen a las altras
dignitats y oficis de la religió de Sant Benet que
no són abats, y tal y és estada la observansa de
dita casa, per so dits assessors, advocat fiscal y
consulents infrascrits són de vot y parer que per
ara donech sobre lo petitori o plenari pocessori
aliquid sit decisum, hay, diu, prosehir en dit
acte de visita y consistori de aquella lo dit canonge Llinàs al dit prior Jalpí, reservant acte tot
lo dret y acció que en [judici] // 14/3v // més
plenari li puga competir. Monserrat, assessor. De
Valda, consulens. Campderros, advocatus fisci
Generalis. Areny, assessor. Ribera, consulens.

18/1r

Molt reverent senyor.

Enb lo fet consultat per los molt il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes als assessors, advocat fiscal y consulents aplicats sobre
què diu provehir en lo acte de visita fahedora en
la present casa entre lo canonge Joseph Llinàs,
de la catedral de Vich, y lo doctor fra Joseph de
Jalpí y Julià, prior de Santa Maria de Meyà, del
orde de Sant Benet, altres dels visitadors extrets
del bras ecclesiàstich, vist un exemplar en lo dietari 1656, foli 7; vist altre exemplar del trienni
pròxim passat; vistas y consideradas totas las rahons que sobre lo present negoci se poden ponderar; attès y considerat que de dits exemplars
consta que la observansa de la present casa és
tractar al dit prior Jalpí no com a abat, ni altrament tenint jurisdicció quasi episcopal, sinó
com a tenint offici de la religió de Sant Benet,
puix que en dits exemplars fou preferit dit prior

Losa deputats y oÿdors de comptes del General
de Catalunya diuhen y representan a vostra senyoria com als 28 de juliol pròxim passat se féu
extracció en la present casa de altre dels assessors d’ella y sortejà lo doctor don Francisco
Meca y Vilalba, degà y canonge de la Santa Iglésia de Leyda, al qual lo procurador fiscal ha posada exepció que no tenia los requisists que demana lo capítol 10 de las Corts 1553, so és, que
hage practicat com a doctor sinch anys cumplits, lo que no consta que dit don Francisco
Meca hage practicat com a tal dits sinch anys, y
per so no pot exercir dit ofici de assessor de la
Deputació. Y, axí mateix, a 3 del corrent mes de
agost, fou extret lo doctor Joseph Romaguera
en ajudant de advocat fiscal de la visita, al qual
també lo dit procurador fiscal posà excepció
que no podia exercir dit ofici per no tenir los requissits demana lo capítol 1 de las Corts 1599
del nou redrés, so és, trenta anys de edat y sis
anys cumplits de pràctica del present Principat,
lo que és manifest en lo dit Romaguera, particularment en los sis anys de pràctica, per quant és
público y notori que després que fou graduat
doctor en lleys sols ha habitat en lo present
Principat tres anys y lo restant del temps fins
vuy ha residit en la ciutat de Nàpols o en altra
part fora del present Principat. Ni obsta lo dir
que lo dit capítol de Cort, dalt mencionat, 1 de
las Corts de 1599 parla solament dels [...]
// 18/1v // assessors, lo un dels quals sia advocat
fiscal, y no dels ajudants de assessor y advocat
fiscal, perquè se respon que sa magestat, que sia

a. a continuació ratllat són de sentir.
b. vot intercalat en els foli 14/3 del trienni 1674-1677.

a. paper intercalat entre els folis 18/1r-18/2r del trienni
1674-1677.

B
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en glòria, ab son real carta, com consta ab un
real decret datat en Barcelona a 11 de setembre
1662, sobre la formació de la bossa dels oficis
de assessor, advocat fiscal de la visitaa, disposa lo
següent: «que para los oficios de assessor y avogado fiscal y sus ayudantes se forme una bolsa de letrados en que entren y se [insacu]len dose personas, las quales hayan de tener y tengan las
calidades que dispone el dicho capítulo 1 de las
Cortes del año 1599, y que de ella se saquen los
quatro ministros refferidos». De a hont se veu
clarament que sa magestat, sent estat servit reservar-se las insiculacions de la present casa, ha
volgut que los dits ajudants de assessor y advocat fiscal tinguessen la<s> matexa calidad queb
disposa lo dit capíto l1 han de tenir lo asessor y
advocat fiscal. Y, axí mateix, no obsta lo dir que
la intel·ligènsia de dits dos capítols, so és, 10 de
las Corts 1553 y lo primer de [...] sobre los anys
que diuhen han de tenir de pràctica los sobredits oficis és dels anys de grau, que no de pràctica, perquè se respon que los dits capítols són literals y que no se ha de presumir observància en
contrari. Y, encara que aquella fos, lo que no
consta, seria estada co[ntra] lo expressat en dits
capítols de Cort, y per so // 18/2r // deu ser de
consideració attèndrer a ella, antes bé consta en
contrari per quant se troba en lo dietari del
trienni 1641 que, havent jurat lo doctor Jaume
Ferran, canonge de la santa Iglésia de Urgell, lo
ofici de assessor de la present casa, se li fou opposada exepció per lo il·lustre bras militar que
no podia exercir dit ofici per no haver practicat
sinch anys cumplits com a doctor, en virtut de
dit capítol 10, Corts 1553. Y, no obstant que
dit canonge Ferran estava en pocessió de dit ofici de assessor, vehent dita instància, renuncià dit
ofici. Per lo que los dits deputats y oÿdors de
comptes a vostra senyoria suplican sia de son
servey manar declarar procehir ditas exepcions
per lo procurador fiscal contra dit don Francisco Meca y Vilalba y doctor Romaguera respectivament posadas, y fer nova extracció de altre
dels assessors de la Deputació y també de ajudant de advocat fiscal de la visita, que·u rebran a
particular mercè de la mà de vostra senyoria.

22/1r

A
Moltc reverent senyor.
Los deputats y oÿdors de comptes del General
de Catalunya diuen a vostra senyoria com, per
a. de la visita interliniat damunt de y demés, ratllat.
b. a continuació uns mots ratllats.
c. paper intercalat entre els folis 22/1r-22/2v del trienni
1674-1677.
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part dels botiguers de la present ciutat, se’ls ha
representat com Pau Feu, mercader, havent
comprat algunas partidas de roba de moqueals,
les quals han vingut de Alexandria, lo tribunal
de la Capitania General pretendria ésser dita
roba de contrabando y, com a tala, volen passar
plom ab las armas de dita Capitania en dits moqueals, lo que encontra ab les generals constitucions, per observansa y reparo de les quals se’ns
fa instància per a què lo consistori isque a la defensa d’elles ab los medis estilats en la present
casa. Y los dies passats, havent donat notícia a
vostra senyoria los dits deputats del dit fet, és
estat servit que lo dit tribunal de la Capitania
General y dit Feu se conferissen devant vostra
senyoria per a vèurer si·s poria ajustar la
de[...]teria, lo que no és estat possible insistir de
sa pretenció lo dit tribunal de la Capitania General. Y, axí, per justificació de la pretenció que
té lo procurador fiscal de la present casa, representa a vostra senyoria les coses següents. Primerament la constitució 6, títol «De vectigals»,
feta per lo senyor rey en Jaume Segon en la segona Cort de Barcelona, en lo any 1299, concedeix que qualsevol persona de qualsevol condició que sie puga portar y trametre blat, vitualles
e totes altres coses y mercaderies en terra de
christians e de sarraïns e en tot altre lloch a hont
se vulla, si·s vol aquelles, axí per compra o de
rendes o de sa collita, o per altra manera, sens
contrast ni pagament, contradicció o servey
nostre e de nostres officials, acceptada la terra
dels enemichs nostres ab qui garrejarem.
Secundo. La constitució 6, títol «De comersis y
seguritat de camins», feta per lo senyor rey Ferrando Segon en la Cort de Monsó en lo any
1510, concedeix, axí mateix, als habitants de Catalunya que hajen e puguen haver comersi en los
regnes de Tunis, Alger, Trípol y Bugia, Tremesén, Tenes, Orà y altres pertanyents a la Corona
de Aragó, axí conquistats com conquistadors,
e que puguen entrar, exir y estar en los dits
// 22/1v // regnes e terres, e en aquelles portar
qualsevol robas e mercaderias, vitualles e altres
coses sens empaix de sa magestat e de sos officials. De les dos sobredites constitucions clarament se veu tenir los habitants del present Principat líbero comers ab los llochs en dites
constitucions assenyalats y, per consegüent, que
les mercaderies que venen de aquells no·s poden
[...] mercaderies de contrabando, y per ço no estan subjectes a posar plom de la Capitania General. En observansa de les dites constitucions, antes de l’any 1640, may les ditas robas vingudes
de dits llochs se són tingudes per robas de contrabando, ni des del any 1652 fins en lo any 1662
són estats impedits los naturals del present Prina. a continuació ratllat va dexar.

[ 1674 ]

[ 1674 ]

cipat comerciar qualsevols mercaderies en los
llocs referits, ni tant en un temps com en altre
han bollat dites mercaderies en dit tribunal ni
han pagat dret algú a la dita Capitania General, si
noa és per robas passadas, que pagaven mi[..]g
dret, per tocar aquellas en França, que alesores sí
havia guerra. Ni és de consideració si·s digués
que lo senyor rey Carlos, en la segona Cort de
Montsó en lo any 1537, que és la constitució
més moderna de les de dalt referides y en número de les generals constitucions la 9, en lo títol
«De comersis y seguretat de camins», disposa
que los poblats del principat de Catalunya y los
comptats de Rosselló y Cerdanya puguen líberament y sens empaxi algú portar qualsevols mercaderies que no sien de les de dret prohibides y
negociar y vindre en Tunis y la Goleta y en altre
qualsevol lloch o llochs de Barberia que sian vassalls o amichs de sa magestat. Y com los turchs
habitants en Alexandria no sien amichs de sa magestat, antes bé enemichs declarats, se seguiria
ser los dits moqueals roba de contrabando y, axí,
subjecte a la Capitania General. Al que se satisffà
y respon que del thenor de la dita constitució 9,
sobre dit dupte se trau de la suplicació que feren
los tres estaments a sa magestat, però sa magestat
fou servit ab dita constitució aprovar y confirmar
las ditas dos constitucions dalt referidas disposans sobre lo comers en terres de Barberia, anyadint a elles los llochs de Tunis y de la [Goleta] ab
estes formals paraules ibi: «plau a sa magestat
sien servades les constitucions, capítols y actes de
Cort disposans sobre lo comers en les terres de
Barberia y que hajen llochs les dites constitucions, capítols y actes de Cort //22/2r // en Tunis
y en la Goleta. Y encara que és veritat que los
turchs y moros, tant en Alexandria com en altra
part, sien enemichs del rey nostre senyor, no per
ço se ha de dir que les robes que venen de dits
llochs sien mercaderies de contrabando, perquè
per a què les dites robes tinguen vici de contrabando dos coses són necessàries. La primera, que dit
lloch o terra de hont venen dites mercaderies sia
enemiga de sa magestat, non absolute et simpliciter, sinó ab la calitat, ço és ab què sa magestat gerrejàs, conforme clarament se llig en la dita constitució 6, títol «De vectigals», ibi: «acceptada la
terra dels enemichs nostres ab qui garrejassem.»
Conforme lo sobredit ab les paraules que·s lligen
en la dita constitució 6, títol «De comersis», ibi: «e
altres pertanyents a la dita Corona de Aragó, axí
conquistats com consquistadors». De a hont se
veu que quant sa magestat concedí líbero comers
en los regnes de Tunis, Alger, etcètera, alguns
eren ja conquistats y altres se havian de conquistar.

conforme disposa la dita constitució 6, títol «De
vectigals», ibi: «a la qual terra null hom puja
portar algunes coses vedades ni altres ne encara
algú puja tràurer de la terra nostra aquestes coses vedades, ço és, a saber, pegunta, seu, alquitrà, fusta, cànem, fil de exercia, ferro sic armes, e acceptat que ningú no trague de aquesta
terra cavalls per mercaderia. Les quals coses, ab
les circunstàncias sobredites com a vedades y
prohibides sols porten lo vici de contrabando y
confirmar-se ab les dites constitucions, en lo
tractat de la pau del any 1660, capítols 12 y 13,
foren especificades les sobredites coses com a
mercaderies solament de contrabando. De a
hont queda plenament satisfeta la de dalt dita
objeció. Y, en tot cas que dits moqueals fossen
de contrabando, lo que expressament se nega,
no deuhen estar subjectes a plomar en la Capitania General ni pagar dret algú, com la imposició
del dret dea deu per cent sia contra les generals
constitucions, y, en particular, contra les tres dites constitucions dalt ponderades, conforme
fins vuy la present casa en diferents ocasions és
exida a la defensa de dites constitucions, en virtut de vots fets per los assessors, advocat fiscal y
consulents aplicats, particularment en lo vot fet
als 8 de mars 1654, lo que se troba en dita jornada, dietari 1650, foli entre 242 et 243, sent assessors // 22/2v // los magnífichs doctors Serra,
Par y Pastor, doctor vuy del Real Consell, y los
consulents los magnífichs doctors Lluís ferrer,
Tristany, Vidal y Roca, Boffill y Mir, y en lo vot
fet als 24 de abril 1671, que·s troba en deliberacions del trienni 1668, assessors y advocat fiscal
los doctors Febrer, Vilaplana y Camderrós, y
consulents [...] Costa, Llampillas y Molins.
De tot lo sobredit resta fundada la intenció del
procurador fiscal en lo present cas, esperant de
vostra senyoria acceptarà las rahons sobredites
per sa justícia que li asisteix, suplicant que per la
present sie servit manar suspèndrer lo plomar
dits moqueals, y asumir-se dit fet per a què junt
ab las pretencions que té la present casa sobre las
cridas de la Capitania General que sa excel·lència
és estat servit comètrer a vostra senyoria, lo informe per a pèndrer la resolució més convenient
se tracte del present punt, lo que rebrà a particular mercè de la mà de vostra senyoria.

25/1r

La segona qualitat és que las robas, mercaderias
y altres coses sien coses vedades y prohibides,

A
Dieb veneris vigesima mensis martiis anno a Nativitate Domini millessimo, sexcentessimo septuagesimo primo, Barcinone.
a. de deu per cent interliniat damunt de sia contra.
b. procura intercalada en el foli 25 del trienni 1674-1677.

a. si no ... guerra interliniat al marge esquerre.
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Magnificus dominus Matheus Gibert, philosophie
et medecine doctor, Barcinone populatus, dominus mansi et quadre de Tue, in termino Castri
Episcopalis, diocesis Barcinone, obtinens officium
receptoris tabularum forannarum collecte ville
Barcinone frauduumque et fogagiorum Generalis Cathalonie principatus intus presentem civitatem Barcinone, gratis et cetera, constituit et ordinavit procuratores sus certos et cetera, ita quod
et cetera, illustrem et altissimum reverendum dominum don Didacum Giron de Robledo, decretis
doctorem, priorem et canonicum sancte matropolitane tarraconensis Ecclesie, illustres dominos
fratrem don Michaelem de Caldes, commendatorem commande de la Espluga Calva, dominum
Anthonium de Canporrells, militem ordinis et
militie Sancti Jacobi de Espata, dominum baroniarum de Biosca et Tartahull, dominum Ludovicum de Camporrells, militem eiusdem ordinis
et militie, dominum Franciscum de Monserrat et
Vives, magnificos dominos Franciscum Vidal et
Roca, utrisque juris doctor et tertie aule Regie
Audiencie presentis Cathalonie principatus, dominum [..]talemque Regie Curie presentis Catalonie principatus, Franciscum de Carcer,
utrisque juris doctorem, domicellum, Thomassi
Morer etiam utrisque juris doctor, omnis Barcinone populatos, honorabilem Joannem Masdeu et
Esteve, mercatorem, civem Barcinone, dominam
Franciscam Gibert et de Barthomeu, uxorem
suam, et Franciscum Gibert, ville de Pons, diocesis urgellensis, fratrem suum licet absentem et
quemlibet eorum in solidum ad, videlicet, pro
dicto domino constituente et eius nomine, dictum
suum officium receptoris tabularum forannarum collecte bullea Barcinone fraudummque et
fogagiorum generalis Cathalonie, quod habet et
posidet cum omnibus // 25/1v // juribus et pertinenciis illius universis et singulis, in manibus et
posse admodum illustrium dominorum deputatorum et auditorum computorum Generalis dicti
principatus Catalonie et commitatum Rossilionis et Ceritanie vel alterius cuius persone seu personarum eius seu quibus procu[...]em dicti sui offici pertineant et seu de his potestatem habeant et
cuilibet eorum in solidum benevise dictamque renunciacionem admitti petendum et requirendum, et pro inde quascumque suplicaciones dictis
admodum illustribus dominis deputatis et auditoribus computorum ac aliis quibusvis personis
dandum, oferendum et presentandum, et pro
predictis et eorum occasione et alias quecumque
instrumenta tam de dicta renunciacione quam
presentacione seu presentationibus dictarum suplicationum utilia et necessaria et dictis suis procuratoribus constitutis et cuilibet eorum in solidum bene visa fieri faciendum, petendum,
instandum et requirendum, protestandum quo-

que requirendum et monendum et protestis, requisitis et monitis ex adverso respondendum,
replicandum [...] ultra et inde quecumque instrumenta fieri faciendum, instandum et requirendum, et demum ac generaliter et cetera, ipse
enim et cetera, promitto habere ratum et cetera,
et non revocare sub bonorum suorum omnium
obligatione. Testes sunt Jacobus Cabages, sutor,
civis, et Josephus Vius ac Josephus Guell, scriptores
Barcinone.
De premissis aliena manu scriptis fidem facio
ego, Petrus Paulus Vives, notarius publicus Barcinone, hac propria me subscribens manus.

26/1r

Despuésa de haver levantado el campo de los Burgos de Hivela, marchó el exército la buelta de
[..]chen y nuestro quartel fue en Felu. Y, haviendo hecho alto un día, bolvió a marchar a 11 deste,
empezando a mover las tropas, des las 5 de la mañana, en dos colinas los imperiales de vanguardia olandeses en la batalla y nosotros de retaguardia con nuestra cavallería, que era sólo lo que
teníamos, porque el regimiento del conde de Beaumont, que era la sola infantería nuestra, fue
de comboy con nuestro bagaje. El príncipe de
Baudemont, con 50 cavalleros mandados de los
reales cuerpos, salió a cubrir la marcha del exército y el marqués del Sentor tomó la segunda columna de nuestra cavallería, y yo marché siempre en
la primera con mi compañía a la retaguardia,
que venía a ser vanguardia. Y en esta forma empezamos nosotros a movernos a las 8 de la mañana, descubriendo a poco rato a nuestras espaldas
diez cavallos del enemigo. Y, haviendo embiado a
reconozer se escaparon. Luego continuamos la
marcha y entramos en el desfiladero que va al villaje de Senef, a donde encontré infantería del
príncipe de Oranje y un gran golpe de cavallería
alemana con su official olandés, que se hallaba sobre·l puente de una riverilla. Y, informándome
de él si había noticias // 26/1v // del enemigo, me
respondió que no savía nada, que el príncipe de
Oranje quedaba detrás del lugar con alguna
xente suia. Y, dexándole un recado por si mandaba algo, continuamos la marcha por los caminos
estrechos del Bo[...], que obligaron a hazer diferentes detenciones para dar lugar a que los primeros fueran saliendo a una campaña que havía, donde también havía hecho alto con la
segunda linea el marqués de Asentar, y, [...] su
persona a donde yo estaba, dixo pusiese pie a tierra a la cavallería por un rato para ver si el príncipe de Oranje embiava alguna noticia, pero en
todo el tiempo que allí nos detubimos no se oyó
a. relació intercalada entre els folis 26/1r-26/6r del trienni
1674-1677.

a. bulle per ville.
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ningún movimiento, con que mandó el marqués
montar a cavallo y proseguir el camino, siguiendo la cavallería de Olanda, que era la orden que
teníamos. Y entramos en un desfiladero, donde se
iba pasando de uno en uno, al pie de una colina,
por donde también iba la infatería de Olanda.
Se oyeron algunos cañonazos y muy cerca de donde estábamos. Y, assí, hasta entonces no tubimos
ni el marqués // 26/2r // a ni yo ninguna noticia
de los enemigos.
Pero de allí a un rato llegó a mi un gentilhombre
del príncipe de Oranje, que venía a toda brida a
decirme que el enemigo havía pasado con infantería, cavallería y dragones el puente de Senef, sin
embargo de la cavallería que allí tenía el príncipe de Baudemont y de la infantería del de Oranje. Luego hice bolver cara a los esquadrones con
que me hallaba y acoxí lo que pude, volviéndolos a
hazer repasar por los mismos desfiladeros donde
havían pasado, como lo permitió la cortedad del
terreno. En este tiempo llegaron a mi el príncipe
de Oranje y de Baudemont, que venían cargados
de los enemigos y rotos sus esquadrones. Y aunque
ellos, con la espada en la mano,procuraban hazer
lo posible por detenerlos, no hubo remedio de hazerlo bolver cara. El de Oranje me dixo en franzés: «señor duque, mande hazer cara a su gente,
porque ésta nos ha faltado y el enemigo viene muy
recio». Y assí fue, porque en un instante llegó su
vanguardia y le siguió todo su exército. Y yo, con
mi compañía, resistí el ímpetu, perdiendo en el
choque a mi capitán theniente don Gabriel
// 26/2v // Buendía, que estaba a mi lado, y fue
menester [me]near las manos para detenerlos, y
con effecto se consiguió. A este tiempo llegó a donde estaba el marqués de Asentar y le dixo curase
que la infantería olandesa, que se había [...] en
la colina, ocupase una casa y un camino angosto
que estaba pegado a ella. Esto lo hizo con tanto
valor y disposición que todos lo podían embidiar.
Y el de Oranje manifestó también gran constancia, assí en mandarlo executar como en el riesgo
en que tanto tiempo estubo. En el ínterim hizo
cara a los enemigos con las más tropas que pudo
juntar y todos cumplieron enteramente con lo que
devían, procurando a porfía el [...] los [...]ese en
el mismo peligro en que [yo] me hallaba. Pero, saliendo por entre los setos la infantería francesa y
siguiéndole la cavallería, se empezaron a formar
entre los mismos setos. Y, viendo el príncipe de
Oranje y marqués de Asentar que no tenía remedio el ponernos en mejor postura, se dispuso que en
lo alto de la colina se formase la infantería que
havía olandesa hecha en puercoespín. Mientras yo
con la cavallería hize cara al enemigo, que [...]
según mi sentir, lo que nos salvó a [...] // 26/3r //
que se detubo la furia con que los franceses venía. aquest foli es troba mal enquadernat darrera del 26/6r.
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an. Y nuestra cavallería estubo firme, en lo que
permitía el terreno y la poca que allí se pudo juntar, hallándonos hechos el blanco de los enemigos,
que tiraban sin cesar y sin perder tiro.
Allí hirieron al buen marqués de Asentar y le
mataron el cavallo, y lo llevaron prisionero sin conoserlo. Y al otro día, a las seis de la mañana,
murió y lo enterraron sin saver quien era en el
campo de los dragones. Pero, haviendo corrido voz
en el exército enemigo que yo no parecía en el
nuestro y que me havían herido y preso en el combate, hizo el príncipe de Condé aberiguar si me
tenían allá y, diciendo que aquella mañana havía muerto en el quartel de los dragones un cavallero español que, juzgaban, era general, hizo bolver a desenterrar el cuerpo del marqués, y como el
tamaño no correspondía al que todos decían, de
que era yo un hombre muy alto, se desengañó de
no ser yo el muerto. Luego embió el señor conde de
Monterrey a buscar el cuerpo y se le dió sepultura
en Mans, y asistimos todos a sus exequias. Lo que
aseguro a vuestra excelencia es que cumplió muy
como nos prometíamos // 26/3v // con todas sus
obligaciones y fue necesario el que cada uno hiciese su dever, porque era menester morir o vencer
para salir del para[...] donde nos hallábamos, en
que también tocó mucha parte al señor duque de
Monta[...], que estubo siempre a mi lado, por haver[...] hallado esta campaña de aventurer[...]
quedado su tercio en Bruselas, porque, haviendo
faltado la munición a la [...] mangas de infantería olandesa que, arriba digo, puso el marqués en
el camino angosto, reconociendo esta fa[...] los
enemigos y plantando una piezez[...] de artillería, que consigo traýa, y tirarla a la colina donde
tenían también los [... olan]deses, abanzaron a
ella franceses con gran [...] , ocasionando a que le
perdiesen los que estaban arriba, para luego empezar a galotear. Y el enemigo se hizo dueño de
ellas, con que fue preciso que yo, poco a poco, fuese
retirando la cavallería para formarla, como lo
hize, arriba en el llano, donde hallé también formada la que havía pasado antes de tocar alarma
en el desfilad(er)o.
Y como los enemigos se hallaban // 26/4r // orgullosos de la buena fortuna que havían logrado,
quisieron cortarme, juzgando tener ya por suia
toda la cavallería y hazerse dueños de la montaña que ay hasta el parque y casa real de Marimon. Pero aquel poco tiempo que los detubimos al
pie de la colina, que es en lo que digo consistió
nuestro buen succeso, ocupó el conde de Suquer la
parte de la montaña que miraba a su campo. Y
aunque su exército se hallaba ya aquartelado y su
cavallería forrajando quando se tocó alarma,
hizo marchar los regimientos de infantería del
príncipe Pío, del marqués de Grave, del conde de
Estarenberch y conde del Mansfelt, que se opusie-

marqués de Geunes, muerto. El marqués de Genís,
muerto. El conde de Tallart, muerto. El hijo del
príncipe de Hetonoi, muerto. El marqués de Mausí, muerto. 28 sargentos mayores y tenientes coroneles muertos. Nuebe coroneles muertos. 173 capitanes muertos. 200 thenientes y alferezes muertos.
El duque de Anguien, herido. El conde de Conichsmarts, herido. El conde de Montal, gobernador de Charlesroy, llevado una pierna, de lo qual
murió. // 26/6r // Mosiur de Foursille, maestre de
campo general de cavallería, herido a la muerte.
El marqués de Rochefort, herido. El marqués de la
Fuillade, herido. El marqués de Villerroy, herido.
El marqués de Raimí, hermano del conde Saut,
herido. El marqués de Liberna, saboyardo, herido.
El señor Stups, general de los esguizaros, muerto.
El sargento mayor del regimiento de cavallería de
Renel, herido. El conde de Crursol, preso y muerto
en el exército imperial. 43 officiales del regimiento del rey muertos. 60 officiales del regimiento de
Picardía muertos. Los tres regimientos enteramente deshechos. 700 esguizaros de la guarda del
rey muertos. 80 officiales del regimiento de la reyna muertos. 9 coroneles muertos. El regimiento esguizaro de Molar bien deshecho. 14 capitanes, 8
tenientes, 18 alférezes, 6000 hombres muertos, el
estandarte blanco y dos verdes de la casa del rey tomados y la mayor parte de la nobleza muertos.

ron a la furia con que el enemigo juega ha seguir
la [...]. Y, valiendose los imperiales de unas barreras y setos y fortificándose con algunos árboles,
dieron tiempo para que les llegase artillería, que,
cargándola con cartuchos fue grande el strago
que hicieron. Y duró aquí el fuego desde las 4 de la
tarde hasta la una de la noche, que el enemigo se
retiró, dexando el bosque con mucha confusión, según se reconoció por la mucha cantidad //26/4v //
de armas que allí quedaron, dexando bien cubierto el campo de muertos y heridos, con pérdida
de los más florido de su gente. Y me asegura persona [...] venido de su campo que pasan de [...]
hombres los muertos, y de los nuestros más de diesmil, todo esto sin los heridos y prisioneros de una y
otra parte.
Lo cierto es que los soldados viejos de este país dicen
que ninguna batalla campal ha havido jamás
tan sangrienta. Nuestro campo quedó donde havíamos formado la batalla, deseando que amaneciese por si el príncipe de Condé quería presentar
la [...], haviendo esperado en el mismo puesto,
siempre formados, hasta el otro día. A más de medio día se dió orden de campar en la misma llanura y el siguiente, viendo que tampoco se disponían los enemigos a pelear, se movió nuestro
exército, pero sin dexar la plana ni pasar una ribera que teníamos a nuestras espaldas. Hasí que,
viendo que tampoco al siguiente día parecían,
nos arrimamos a Mons para recoxer alguna gente de los olandeses // 26/5r // que estaba desmandada y reparar-se estos del bajage que havían perdido. Lo cierto es que los alemanes obraron con
gran valor y que se les devió únicamente la victoria, que la podíamos tener por grandíssima a no
haver perdido al marqués de Asentar, que me tiene muy lastimado, porque nadie como yo pudo reconocer su disposición y esfuerzo. De los nuestros
murieron demás del marqués algunos capitanes
de cavallería y tenientes, y quedaron heridos y prisioneros el duque de Olestein, los maestres de campo de cavallería el conde de Merode y don Francisco Antonio Xavier, el theniente de coronel
Ardunx, mi theniente y el príncipe de Salm, pero
este no fue herido de los auxiliadores. Murieron
nuestros coroneles, thenientes de coroneles y capitanes, y hicieron también algunos prisioneros
aquí en Jo[...], pero sí los heridos que tenemos en
Mons curándose, son el príncipe Carlos de Lorena, el príncipe Pío, el conde de Baldecet, maestre
de campo general de Olanda, que todos hicieron
prodixios.
26/5v

28/1r

Lista de los heridos y muertos del ex[ército] de
Francia en el combate que succedió a 11 de agosto
entre el Molino de Sene[...] Marimon.
El duque de Hoirmoutier, muerto. El duque de
Fanville, muerto. El duque de Sduise, muerto. El
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[Ela compte de] San German, [lloctinent y
ca]pità general.
Nobles y amats de la real magestat los deputats
y ohydores de comptes de la casa de la Dipputacion del General de Catalunya en Barcelona residints. Havem vist lo paper que per vostra part
nos és estat presentat sobre la excepció opposada per lo procurador fiscal de aquexa casa al
doctor Joseph Romaguera, que ha sortejat en lo
offici de ajudant de advocat fiscal de la visita,
dihent no tenia lo requisit necessari per exercir
lo dit offici per no tenir trenta anys de edat y sis
anys cumplits de pràtica. Y com sie estat declarat sobre assò per lo excel·lentíssim senyor don
Vicente Gonzaga, leshores lloctinent y capità
general en lo present Principat, ab despatx per
Cancelleria manat despedir als X de agost
MDCLXV, no obstar la dita excepció als ajudants
de advocat fiscal de la visita, per tant vos diem y
manam que, no obstant la excepció opposada
per dit procurador fiscal, dexeu exercir al dit
doctor Joseph Romaguera lo offici de ajudant
de advocat fiscal de la visita en què ha sortejat,
que, per convenir axí al real servey de sa magestat, és esta nostra determinada voluntat. Datat
en Barcelona als [..] de setembre MDCLXXIIII.
a. ordre intercalat en el foli 28 del trienni 1674-1677.
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Por expresa delegación de su excelencia. Don
Francisco de Pons, canciller. [..]em cancellarius.
Don Antonius de Reart.

Josephus Serra, sartor, et Paulus Caba, agricola
ville Calidarum de Montebovino, diocesis Barcinone. Ita quorum fidem ego, Josephus Puig et Bosom, auctoritate regia ac reverendi domini archidiaconi Vallensis notarius publicus ville
Calidarum de Montebovino, diocesis Barcinone,
regensque scribaniam publicam dicte ville Calidarum pro magnifico domino Hyacinto Sagrera
et Xifre, cive honorato Barcinone, domino utili et
proprietario ipsius scribanie, hic me subscribi et
meum solitum appono sig(+)num.

In curie locumtenentis, nono.
Vuestra excelencia manda a los dipputados y ohydores de qüentas de la casa de la Dipputación del
General de Cataluña que pongan en exequción
la orden de vuestra excelencia arriba expressada.

32/1r

D
32/2r

Diea quinta mensis novembris anno a Nativitate
Domini millessimo sexcentessimo septuagessimo
secundo, in villa Caldarum de Montebovino, diocesis Barcinone.
Honorabilis Joannes Casanija, negociator ville
Calidarum de Montebovino, diocesis Barcinone,
alter ex tabulariis sive receptoribus Generalitatis
dicte ville Calidarum, gratis et cetera, constituit
et ordinavit procuratores suos certos et cetera, ita
quod et cetera, Jacobum Carbonell, candelerio
cere, Gabriellem Brunes, negociatorem eiusdem
ville Calidarum de Montebovino, et magnificum
Martium Figarola, utriusque juris doctor, civem
Barcinone, et quemlibet eorum in solidum ad, videlicet, pro domino constituente et eius nomine
coram admodum illustribus dominis deputatis et
auditoribus compotorum dicti Generalis Cathalonie, qui nunch sunt et pro tempore fuerint, semel et plures, comparendum et dictum officium
tabulari iamdicte ville in manu et posse dictorum dominorum deputatorum et auditorum
compotorum in favore persone seu personas eisdem procuratoribus constitutis, seu cuilibet eorum in solidum, bene vise seu bene visarum et per
eos procuratores constitutos seu eorum quemlibet
nominande seub designande seu nominandarum
et designandarum, semel et pluries, renunciandum et eum seu eos de dicto oficio provideri juxta
formam generalium constitutionum presentis
principatus Cathalonie, capitulorum et actuum
Curiarum, usum, practicam, stilum et observanciam dicti Generalis et renunciacionem seu renunciaciones huiusmodi //32/1v // admiti petendum, instandum et suplicandum et de [...]
quecumque instrumenta utilia et necessaria seu
quomodolibet oportuna faciendum et firmandum, et pro hiis quascumque suplicaciones, tam
verbo quam scripti fecendum, porrigendum et
presentandum. Et demum promisit habere rattum et cetera, et non revocare et cetera. Ita aprobat Josephus Cugat Bosom, notarius. Testes sunt
a. procura intercalada en el foli 32/1 del trienni 1674-1677.
b. seu ... nominandarum interliniat al foli 32/1v.
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E
Divendresa a la nit arribaren al moll de la present ciutat quatre barcas genovesas aportant diversas mercaderias, a cada una de las quals fou
per los ministres del tribunal de la Capitania
General posada una guarda a gasto dels patrons
de ellas, ab pretextb de no haver volgut donar
los patrons lo [...] del sobordo, pretenent que,
per haver estat ditas guardas en ditas barcas des
de dit divendres a la nit fins al diumenge a migdia, se’ls ha de pagar a quiscuna de ellas 2 lliures,
2 sous, a raó de 14 sous per quiscun dia. Semblantment, de una de ditas quatra barcas se ha
fet aprehensió per los dits ministres de dit tribunal de la Capitania General de una bala de robas
de llevant, la qual aporta dita barca y havia donat en lo manifest per trànsit, pretenent que
dita bala és caiguda en frau perc haver introduhit aquella en Catalunya. Y, axí mateix, han
fet aprehensió de altres balas per cobrar de
aquellas las penas imposadas per dit tribunal als
que no pagan lo dit dret de contrabando. E
com tant lo haver posat dit tribunal de la Capitania General las ditas guardas en dit<o>s barcos, volent fer pagar als patrons de ellas lo salari
dit de 14 sous per quiscun dia, com lo voler siad
caiguda en comís dita bala de roba de llevant sia
contra las generals constitucions del present
Principat y, assenyaladament, contra las constitucions 6, 9 y 20, títol «De vectigals», y, a més
del dit, en quant a de ditas guardas, és engany lo
no haver volgut donar los dits patrons lo llibre
del sobordo, a més de què per a donar dit llibre
tenian de temps dits patrons 24 horas, etiam segons lo que estila y té disposat dit tribunal de la
Capitania. Y no obstant axò, sens aguardar ditas
24 horas sinó la matexa nit del divendres, que
arribaren ditas barcas, posaren en ellas ditas
guardas. Y, en quant al de dita roba appresa, sia
a. suplicació intercalada en el foli 32/2 del trienni 16741677.
b. ab pretext ... sobordo interliniat al marge esquerre.
c. per ... Catalunya interliniat damunt d’uns mots ratllats.
d. sia ... comís interliniat damunt d’uns mots ratllats.

nono, Barcinone. Ego, Franciscus Mora et de Marimon, civis honoratus Barcinone, ut obtinens officium diffinitoris sive deffenedor Generalis Cathalonie, gratis et cetera, constituo et ordino
procuratores meos certos, et cetera, ita quod, et cetera, nobilem dompnum Joannem de Marimon,
regentem regiam thezaurariam presentis Cathalonie principatus, Barcinone populatum, Joannem Carreras, domicellum, Barcinone domiciliato, Joannem Baptistam Pastor, utrisque juris
et de Regia Audiencia presentis Cathalonie principatus doctorem et civem honoratum Barcinone,
Josephum de Novell et de Eril, Michaelem Mora
et Navarro, filium meum et etiam cives honoratum Barcinone, et dominam Thereziam Mora et
Navarro, uxorem meam, absentes, et quamlibet
vestrum insolidum, ita quod sed quod et cetera,
ad videlicet pro me et nomine meo iamdictum officium difinitoris, cum omnibus juribus, pertinenciis suis universis, in manibus et posse admodum illustrium dominorum deputatorum
eiusdem Generalis, ad favorem persone vobis et
cuilibet vestrum in solidum bene vise et per vos et
quemlibet vestrum dictis dominis deputatis presentande, nominande et designande, pure, libere,
simpliciter et absque ulla conditione resignandum, renunciandum et cedendum, et dictas resignacionem et renunciacionem ac cessionem recipi et admiti, // 48/1v // et quemlibet vestrum
resignatum, renunciatum et cessum fuerit de eodem officio, juribus et pertinenciis illius valide
provideatur et provideri mandetur cum omni juris plenitudine et effectu, et inde instrumenta
quecumque vobis et [...] vestrum bene visa faciendum seu fieri faciendum, instandum et requirendum. Et demum promito habere rattum et
non revocare et cetera. Testes sunt Josephus Cortes, velerius, et Petrus Santalaya, scriptor. De premissis alieno calamu scriptis fide facio ego, Bonaventura Vila, apostolica et regia auctoritatibus
notarius publicus Barcinone, hec propria scribens
manu.

verdader dir que etiam, segons lo disposat per
dit tribunal de la Capitania General y estilat fins
lo dia present, may mercaderia alguna de llevanta
se ha impedit introduhir-se en Cathalunya mentres que aquella se és manifestada per trànsit,
com se manifestà la dita bala de robas de llevant,
tot lo que ve a ser de gran dany y perjudici al
líbero comers y contra de las moltas constitucions del present Principat, que afavorexen aquell, y bastant per aniquilar-lo del tot.
//32/2v // Per ço y altrament, Pedro Benci, cònsol de la nació genovesa, per cumplir ab la obligació de dit son offici, participa a vostra senyoria tot lo dit y suplica que, per los medis
acostumats y que més aparexerà a vostra senyoria venir, procure, en observansa de las ditas y
altres constitucions del present Principat y per
cumplir ab sos officis, se done remey a dit desorde, que dits patrons ni altres no hajan de pagar lo dit nou vectigal de las guardas y se restituescan, axí mateix, al dit patró la dita roba
appresa en frau y las demés appresas per raó de
las penas pretesas, lo que suplican ne dum premisso et alias omni et quorumque modo meliore,
officio et cetera, altissimus et cetera, Cardona.
Oblata XXV septembris MDCLXXIIII in consistorio
[et cetera], et domini deputati intervenientibus
dominis auditoribus compotorum commisserunt
predicta magnificis assessoribus Generalis Cathalonie, qui super suplicatis debite provideant et
iusticiam administrent. Joannes Argila, scriva
maior Generalis Cathalonie.

42/1r

A
Sub excelencia se ha servido mandarme remitir
un despacho de su magestad, Dios la guarde, de
que me ha parecido remitir copia a vuestra señoría para que, según su contenido, se sirva vuestra
señoría decirme lo que se ofreze en la materia,
quedando yo siempre al servicio de vuestra señoría. Guarde Dios a vuestra señoría muchos años.
Barcelona, 10 de octubre de 1674. Besa las manos
de vuestra señoría su más servidor, don Francisco
de Pons.

48/1r

s.n.r

A
Diec trigesima mensis julii anno a Nativitate
Domini millessimo sexcentessimo segsagessimo
a. de llevant ... Catalunya interliniat damunt d’uns mots
ratllats.
b. bitllet intercalat en el foli 42/1r del trienni 1674-1677.
c. procura intercalada en el foli 48/1 del trienni 1674-1677.
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Il·lustresa senyors. Rebí la notícia és estat servit
vostra senyoria participar-me de haver estat extret al offici de procurador fiscal de la visita occurrent, la qual rebé ab la deguda estimació y
me folgarà mes ocupacions me donaren lloch
per a acceptar aquest y servir a vostra senyoria,
però com me trobo en lo exercisi actual de les
assessorias, ayxí del reverent Capítol com de la
de esta ciutat, que me obligan a assistir-les, no
me és possible lo poder anar a asistir este offici
en esta ocació. Spere serà en altra y moltes en
servey de vostra senyoria, a qui Déu guarde
a. carta intercalada entre els folis 50v i 51r del trienni 16741677.

[ 1674 ]

[ 1674 ]

Vuestra excelencia manda a los dipputados y oÿdores de qüentas de la casa de la Dipputación del
General de Cataluña que pongan en exequción
la orden de su magestad aquí inserta.

molts anys. De Tortosa y octubre a 18, 1674.
Il·lustres senyors, besa les mans de vostra senyoria son més servidor doctor misser Balthazar
Sans.

56/1r

Duca de San German, lloctinent y capità general.

57/1r

Certificha y fas fe jo, Joseph Güell, notari públich de Barcelona avall scrit, que ab acte rebut
en poder meu són dos calendaris, lo primer dels
quals fou a trenta del mes de octubre del any
mil sis-cents setanta-quatra los nobles senyors
don Anton de Camporrells, senyor de las baronias de Biosca y Taltaüll, cavaller del àbit de
Sant Jaume, y don Lluís de Camporrells, cavaller del dit àbit, germans, en Barcelona populats, han fet y firmat procura al reverent doctor
Thomàs Morer, prevere y rector de la iglésia parrochial de Sant Gervasi del bisbat de Barcelona,
per a què en nom de dits nobles senyors y de
quiscú d’ells a ssoles puga retificar y confirmar e
o de nou firmar la acceptació del càrrech de fermansa a la obligació que dits nobles senyors feren y firmaren als molt il·lustres senyors diputats del General de Catalunya per lo magnífich
Jacinto Gibert, doctor en medicina, en Barcelona populat, quant prengué pocessió de son
// 57/1v // ofici de receptor dels fraus y fogatjes
de dit General de Catalunya y de las taulas foranas de la Bolla de dit General, y per ço puga
obligar las personas y béns de dits nobles senyors germans Camporrells com a deutes fiscals
y reals, y de quiscú a ssoles, ab totes renunciacions y submissions necessàries, escriptura de
tots y ab jurament, y fer y firmar qualsevols actes ab les clàusules y obligacions y guarentígias
necessàries, y en semblants posar acostumades,
conforme estas y altres coses en dita procura estan més llargament contengudes. De premisis licet calamo alieno scriptis fidem facio ego, Josephus Guell, auctoritatibus apostolica atque regia
notarius publicus Barcinone, hec propria subscribens manu.

Nobles y amats de la real magestat los dipputats
y ohydors de comptes de la casa de la Dipputació del General de Catalunya en Barcelona residints.La reyna nostra senyora, que Déu guarde,
és estada servida enviar-nos un real orde firmat
de sa real mà, despedit en deguda forma de
Cancelleria del Suppremo Consell de Aragó,
que és del thenor següent:
La reyna governadora.
Spectable duque de San Germán, mi lugarteniente y capitán general. Por parte de Ramon
Vilana Perlas, notario público de Barcelona y lugarteniente de escrivano de ración, se me ha representado que, en la última extracción de officios de
la casa de la Dipputación de esse Principado, sorteó en el officio de ayudante de escrivano mayor
de la visita y que le han puesto excepción por hallarse official real y exerciendo el officio de escrivano de ración, suplicándome que, pues no obsta
respecto de las órdenes que sobre esta materia hay
dadas a vuestros antecessores en esos cargos para
que los escrivanos de registro ni al de ración se les
expresse embaraço alguno en la suerte de estos officios, le hago merced de mandar se le ponga en
possesión del, en que ha sorteado. Y, haviéndose
visto en este mi consejo suppremo todo lo referido,
he resuelto ordenar mandarlos, como lo hago, déys
las que convengan para que se le ponga sin dilación alguna en possessión de dicho officio, que assí
es mi voluntad. Datado en Madrid a XVIIII de
septembre MDCLXXIIII. Yo, la reyna.
Don Franciscus Isquierdo de Berbegal, secretarius.
Per tant, inseguint lo precalendat e assí insert
real orde de sa magestat, vos diem y manam que
poseu en exequció tot lo contengut en ell, per
ser esta sa real voluntat y nostra. Datat en Barcelona als XXX de octubre de MDCLXXIIII. El duque de San German.

A

62
/10r

[...] de Pons, cancellarius. Don Antonius de Reart.
In curie locumtenentis, octavo, folio CXXXXII.
a. decret intercalat en el foli 56/1r del trienni 1674-1677.
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Losb deputats y oÿdors de comptas del General
de Cathalunya diuan a vostra excel·lència com,
per part del síndich de las universitats de la vegueria estreta de Gerona, se’ns ha representat
com Joseph Adroer y altras de ditas universitats
pretenen en lo tribunal de la santa Inquisició lo
privilegi de familiars del Sant Offici, que, a oba. certificatòria intercalada en el foli 57/1 del trienni 16741677.
b. suplicació intercalada en el foli 62/10 del trienni 16741677.

tenir dita gràcia per ser los més acomodats en
patrimoni de ditas universitats, per ocasió de las
exensions, redundaria lo suportar los càrrechs y
imposissions de ditas universitats als pobres particulars, los quals no porien suportar per sa pobresaa los càrrechs y obligacionsb, lo que seriac
en gran perjudici del servey de sa magestat y
dels poblats en ditas universitats. Ademés de
què dita pretesa nominació encontraria a las generals constitucions de Cathalunya et signanter
al capítol 23 de las Corts celebradas en lo any
1599, en lo qual se dóna y [...] lo número dels
familiars que los molt reverents pares inquisidors podan crehar en lo present Principat y
comptats y distribució de aquells, los quals excedexen vuy en dita vegueria estreta del que per
dita constitució està disposat. Per lo que, per
observansa de dita constitució y altras aplicables, y desitjant, com tenen obligació, lo major
servey de sa magestat y concervació dels poblats
en dita vegaria, suplican extrajudicialment a
vostra excel·lència sia de son servey mediar ab
los molt reverents pares inquisidors per a què
no condesendescan ab lo per dit Joseph Adroer
y altres pretès en lo tocant a ditas familiaturas,
que ademés de ser conveniència pública y segons las generals constitucions ho rebran de mà
de vostra excel·lència a singular gràcia y mercè.

63
/10r

sors de vostra excel·lència de donar llicència, en
virtut de dita constitució, als deputats de represaliar sclaus o officials de las galeras estan detinguts los forçats que an acabat sa penitència, per
lo que los dits deputats, ab lo degut rendiment,
suplican a vostra excel·lència sia servit mediar ab
dit Generala manar al governador de dita galeras de Sardenya pose a la llibertatb dits forçats.
Y, en cas de recusació, siac vostra excel·lència
servit donar facultat de represaliar sclaus o officials de ditas galeras, comd és acostumat, que a
més que serà en observansa de dita constitució
o rebran a particular mercè de la grandesa de
vostra excel·lència.

s.n.r

A
Excel·lentíssimd senyor.
Los diputats y oÿdors de comptes diuen que,
per part de alguns forçats de galera, se’ls ha fet
contar aver acabat los anys de sa penitència y,
axí mateix, per altres que foren condempnats
per tota la vida aver servit y remat en las galeras
passat de deu anys. E, com en virtut de la constitució 9, títol «De penas corporals», estiga statuït y ordenat que los forçats que an servit los
anys de llurs condempnacions sian trets y librats
de ditas galeras y, axí mateix, estiga disposat en
virtut de real decret fet per sa magestat, gose de
glòria, als 2 de setembre 1653, que las condempnacions de galera fetas per vida se entengan sols per deu // 63/10v // anys, y, no obstant
que per part de dits diputats y oÿdors de comptes se agen fetas las diligèncias ab los generals de
las galeras de Sardenyae per a què librassen los
dits forçats y fins vuy no·u agin pogut conseguirf, y en tals casos an acostumat los predecesa.
b.
c.
d.
e.
f.

a continuació una línia i mitja ratllades.
a continuació ratllat de ditas universitats.
seria interliniat damunt de redundaria, ratllat.
suplicació intercalada en el foli 63/10 del trienni 1674-1677.
de Sardenya interliniat damunt de per a què.
a continuació dues línies y mitja ratllades.
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Josephe Catà y Bertran, ciutedà honrat de Barcelona, subrrogat en lo offici de racional de la
present casa, a vostra senyoria fa relació com té
feta exacta averiguació ab los llibres de Vàlues y
altres de la present casa, per rahó de aquell censal, pensió 388 sous, pagador a 9 de nohembre,
que sortejaren los tudors y curadors de Joseph
Aguilar y Cassador y Joseph de Aguilar y de
Oluja, impúbers, en la exacció de censals per los
predecessors de vostra senyoria feta en lo mes
de maig 1673, y segons dits llibres se trobà lo
següent:
Primo dit censal fou y possehí Jaume Bosch y,
encara que en lo llibre de Vàlues, trienni 1671,
foli 132, se trobe Jaume Bosch restar a dèurer
45 lliures, lo qual dèbit se origina y devalla del
any 1597 y consta en lo llibre de Vàlues, trienni
1614, foli 605. Y, així mateix, segons dit llibre
de Vàlues, trienni 1611, foli 298, se trobe que
Jaume Bosch, tauler de Figueras, restà a dèurer
5 lliures per condempnacions de visita, trienni
1650, sobre la querella número 185, com consta en lo llibre de Vàlues trienni 1653, foli 718.
Però, per quant Jaume Bosch, possessor de dit
censal, ja era mort en lo any 1651, com consta
en lo capbreu de dit mes de nohembre, foli 571,
antes no se originassen dits deutes, de aquí se
infarex ésser differents subjectes, per no poder
ésser lo possessor de dit censal lo debitor, y per
ço apar restar líbero dit censal per rahó de dit
dèbit y, axí, no·s trau res en fora.
Dit censal fou y possehí Joan Francesch Bosch
y, encara que en lo llibre de Vàlues, trienni
1623, foli 189, se trobe Joan Bosch altre de las
fiansas de Joan Vidal, menor, quòndam cullia. mediar ... General interliniat al marge esquerre.
b. pose ... llibertat interliniat damunt de que libre, ratllat.
c. sia ... servit interliniat damunt d’uns mots, ratllats.
d. com ... acostumat interliniat damunt de que a més.
e. relació intercalada entre els folis 63v i 64r del trienni 16741677.

[ 1674 ]

[ 1674 ]

dor de la Bolla de Barcelona, en las caucions
prestades per dit Vidal, ço és, a 2 de mars
1566, se obligà dit Bosch per 200 lliures en la
de 6 de abril de dit any, per 200 lliures. Y en la
caució de 28 de nohembre, també de dit any,
en altres 200 lliures, com consta en dit llibre
de Vàlues, trienni 1623, foli 180, foli 990 y dit
foli retro. Però, per quant en las ditas obligacions consta ésser Joan Bosch hortolà de Tarragona, com és de vèurer en dit llibre y fòlios,
y lo Joan Bosch possessor de dit censal ésser fill
y hereu del quòndam Jaume Bosch, que, com
és dit, era ja mort en lo any 1561, ciutedà honrat de Vich, com consta en dit capbreu de nohembre, foli 572, de hont se veu ésser diferents subjectes, per ésser los // s.n.v // Boschs
possessors de dit censal ciutedans honrats y lo
[...] mecànich y dea diferent poble, ab què
queda líbero dit censal per dits dèbits y [...]
traure’s enfora.

64/1r

Los deputats y oÿdors de comptes delb General
de Catalunya diuen a vostra excel·lència que,
per part de Pero Ber[..]o y Gorgollon, cònsol
de la nació genovesa, se ha representat que, de
algun temps a esta part, algunas embarcacions
mallorquinas armadas en [...] perturban lo tràfich y molestan notablement las barcas genovesas que venan a aquest Principat ab mercaderias
y viures y, en particular, quatre dies [ha], una
barca mallorquina tingué oprimida [en] lo port
de Palamós a quatre barcas genovesas, amanasant als patrons a portar-los a Mallorca, com
succehí dies ha ab una que prengueren a la platja de Mataró, y vuy en die intentan aportar-se’n
una de ditas quatre barcas que estan al dit port
de Palamós y, per e[...]adir-o ha obligat al governador de dita plasa fer aprensió de las velas y
timó de la dita barca mallorquina y a posar lo
patró de aquella al cuerpo de guardas. Y com los
dits prosehiments que fan ditas barcas mallorquinas vers las barcas genovesas sian contra lo líbero comers, utilitat pública y drets de la Generalitat, per ço los diputats y oÿdors, ab lo degut
obsequi y reverència, suplican a vostra
excel·lència sia de son servey donar remey per a
què las ditas embarcacions genovesas no sian
molestadas, donant orde als governadors de las
plaças marítimas que donan tot favor // 64/1v //
y ajuda a las embarcacions genovesas que vingan de parts amigas y confederadesc o fer altres
diligències a vostra excel·lència ben vistas que
conduescan [...] poratge de ditas embarcacions,
que a més serà del servey de sa magestat, que
Déu guarde, y benefici públich ho rebran a particular gràsia y mercè de la mà y grandesa de
vostra excel·lència.

Dit censal fou y possehí Francesc Bosch y, encara que en lo llibre de Vàlues, trienni 1671, foli
254, se trobe continuat Francesc Bosch [fian]sa
del doctor Francesch Gerona, oÿdor ecclesiàstich que fonch en lo trienni [...], lo qual, junt ab
sos condeputats, segons dit llibre de Vàlues,
consta restar-se a dèurer la quantitat de 40 lliures. Però, encara que en ningun temps constàs
ésser dits Francesch Bosch un mateix subjecte,
restaria líbero dit censal per rahó de dèbit, com
consta en dit capbreu, foli 573, y per consegüent no se originàs dit dèbit y per ço no·s trau
res enfora.
Dit censal fou y possehí Joseph Francesch
Brossa y Joan Francesch Brossa, los quals, segons lo llibre de Vàlues, trienni 1671, foli 159,
se troban fiansas de Miquel Cassas, arrendador
de la Bolla de Vich, trienni 1623. Y en lo llibre
de Vàlues de dit trienni 1623, foli 370, consta
que dit Casas, principal, féu acte de regonexensa de dit arrendament en poder de Anthoni
Thió, notari y scrivà major de la present casa
de dit trienni, en favor de dit Joseph Francesc
Brossa y Joan Francesc Brossas, per lo qual
arrendament se restan a dèurer nou lliures,
vuyt sous y hu, las quals, per las rahons dalt ditas, se carregan a dits Brossas, dich: 9 lliures,
[...], per la qual quantitat resta obligat dit censal. Y esta és la relació que fas a vostra senyoria,
salvat en tot error de compte. Del aposiento de
racional, a XXI de nohembre MDCLXX [...]. Joseph Catà y Bertran, subrrogat en lo offici de
racional.

Excel·lentíssima senyor.

64/2r

Moltd il·lustre senyor.
Joseph Catà y Bertran, ciutedà honrat de Barcelona, subrrogat en lo offici de racional de la present casa, a vostra senyoria fa relació com té feta
exacta averiguació, ab los llibres de vàlues y altres de la present casa, per rahó de aquells censal, lo hun de pensió 305 sous pagador a 21 de
juliol, que sortejà sor Maria Francisca Bosser, y
lo altre de pensió 60 sous pagador a 20 de setembre, que sortejà lo doctor misser Feliciano
Graells en la extracció de censals per los predecessors de vostra senyoria feta a 12 de juliol
a. suplicació intercalada en el foli 64/1 del trienni 16741677.
b. del ... Catalunya interliniat damunt de diuen a vostra.
c. a continuació uns mots ratllats.
d. relació intercalada en els folis 64/2r-64/3r del trienni
1674-1677.

a. y de ... poble interliniat al marge esquerre.
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proppassat del corrent any 1674. Y, segons dits
llibres, se troba lo següent. Primo dit censal,
pensió 305 sous pagadors a 21 de juliol que sortejà sor Maria Francisca Bosser, fou y possehí
don Joan Burguès. Y encara que en lo llibre de
Vàlues, trienni 1671, foli 35, se trobe continuat
altre de las fiansas de Francesc Monmany, [...],
cullidor que fonch de las entradas y aixides de la
taula de Barcelona, per 1000 lliures, sous, en la
caució prestada a 13 de juny 1572, com consta
en lo llibre de Vàlues, trienni 1617, foli 32, y en
lo dit llibre, trienni 1631, foli 114, se trobe
continuat fiansa del il·lustre Paulo Pla y Raphel
Rubí y Coll, oÿdor ecclesiàstich y militar que foren en lo trienni 1602, los quals, segons dit llibre y foli, restan a dèurer 1.797 lliures, 10 sous.
Y, segons dit llibre de Vàlues, trienni 1671, foli
106, consta restar a dèurer dit Burgès 11 lliures,
sous per rahó de la embaxada féu en cort de sa
magestat. Y, axí mateix, en dit llibre de Vàlues,
trienni 1671, foli 99, consta restar dit de Burguès a dèurer, juntament ab altres, per rahó de
dita embaxada vuytanta lliures, quatre sous y
vuit. Y semblantment, segons dit llibre de Vàlues 1671, foli 15, se trobe continuat altre de las
fiansas de Pere Rovira, quòndam [...] de Barcelona, guarda estimador y notari del defenedor,
lo qual Rovira resta a dèurer 258 lliures, 7 sous,
4. Y en dit llibre de Vàlues 1671, foli 48, se trobe dit Burguès continuat altre de las fiansas de
Miquel Gomara, arrendador de la Bolla de Perpinyà, trienni 1678, per la quantitat de 1000
lliures, sous quiscun any. Y, axí mateix, segons
dit llibre de Vàlues 1671, foli 49, se trobe continuat altre de las fiansas de March Colomer,
arrendador de la Bolla de Cervera, trienni 1578,
del qual arrendament se resta a dèurer 577 lliures, sous. Y en dit llibre 1671, foli 53, se trobe
continuat altre de las //64/2v // fiansas de misser
Onofra Ciurana, sobrecullidor del General de la
part de llevant, per 500 lliures. Y, axí mateix, dit
Burguès se troba continuat altre de las fiansas
del il·lustre Paulo Pla, hoÿdor ecclsiàstich que
fonch en lo trienni 1617, lo qual, segons dit llibre de Vàlues resta a dèurer 120 llires, sous. Y
en lo llibre de Concerts, foleos [...], se trobe
que lo dit de Burguès resta a dèurer differents
quantitats per rahó dels sobradits dèbits y altres,
dels quals féu [...], com apar en dit llibre y foleos. Però, per quant dit [...] fou venut per execució del General instada contra Federich de Soler
a Gabriel Anthoni Bosser, cavaller, en lo any
[...] de octubre, com consta en lo capbreu de
dit mes de juliol, foli 445, la qual venda fou feta
per satisfer al General part del que dit Federich
devia, apar ser líbero dit censal y per ço no·s
trau res en [fora]. Dit censal fou y posehí Federich Roig y de Soler y [...], segons lo llibre de
Concert, foli 32, se obligà a pagar al General [la
quan]titat de 4.477 lliures, 8 sous, 4. Y, axí ma1157

teix, segons dit llibre de Vàlues 1671, foli 49, se
trobe continuat altre de las fiansas de Marcha
[...], arrendador de la Bolla de Cervera, trienni
1578, lo qual Roig y Soler se obligà per 50 lliures quiscun any. Del qual arrendament [...] dit
llibre y foli, se reste a dèurer 577 lliures, 8 sous,
10. Però, perquè dit censal fonch venut per execució del General, com desobre està dit, per ço
resta líbero lo dit censal y no·s trau res en fora.
Dit censal fou y possehí Felip de Roger, lo qual,
segons dit llibre de Concerts, foli 32, consta
que se immiscuhí y concentí en lo [...] fet per
Federich Roig y de Soler per rahó de dit dèbit,
però per las rahons sobreditas queda líbero dit
censal.
Dit censal fou y possehí don Joseph de Pons y,
encara que en lo llibre de [...], trienni 1671, foli
195, se troba continuat partícip y altre de las
fiansas del arrendament de la Bolla de Lleyda,
trienni 1632, però per las matexas rahons de la
sobradita venda y ja per no perse[...] lo temps
de la obligació resta líbero dit censal y no·s trau
res en fora. Dit censal fou y possehí Martí Joan
d’Espuny, y, encara que en el llibre de Vàlues,
trienni 1671, foli 122, se trobe continuat altre
de las fiansas de Francesc Naves, sobrecullidor
de la part de ponent, lo qual reste a dèurer 988
lliures, 5 sous, 8 diners, però, per las rahons sobreditas, resta líbero dit censal y no·s trau res en
fora. Dit censal fou y possehí Àlvaro Bosser, donsell, lo qual, segons dit llibre de Vàlues, 1671,
foli 228, // 64/3r // se troba continuat altre de
las fiansas de Francesc de Malla y Conanglell,
oÿdor militar que fonch en lo trienni 1635, lo
qual de Malla, junt ab sos condeputats, en la visita de dit trienni feta en lo 1638, foren condempnats, ço és, sobre la querella número 12,
200 lliures, per la querella número 1, 663 lliures, sous, y per la querella número 3, junt ab
misser Francesc Vidal y don Ramon de Magarola, assessors, en 85 lliures, 8 sous, que juntas
prenan suma de 1.135 lliures, 10 sous. Las
quals, segons dit llibre de Vàlues y foli, consta
restar-se a dèurer de ditas condempnacions la
quantitat de dos-centas quaranta-tres lliures, sis
sous y dos diners, 243 lliures, 6 sous. Nota que
de la dita partida ja se’n féu comesa en la relació
feta de la senyora Francisca Bosser y Çafont als
12 de setembre 1673, axí que lo dit censal resta
obligat per la dita quantitat.
Ítem lo altre censal, precio 600 sous, pagador a
20 de setembre, que sortejà lo dit Feliciano
Graells segons dit llibre de Vàlues 1671, foli
489, se troba continuat dit Feliciano Graells altre de las fiansas del il·lustre senyor don Jaime
de Copons, deputat ecclesiàstich en lo trienni
a. March interliniat damunt de Miquel, ratllat.

[ 1674 ]

[ 1674 ]

Ítem dits dos censals, lo hun de penció 100 lliures pagador a 23 de agost, y lo altre penció 166
lliures, sous, pagador dit die, que sortejaren dits
mare y fill Solers, fou y possehí misser Bernat
Terré. Y, encara que en lo dit llibre de Vàlues,
trienni 1671, foli 243, se trobe [continuat] altre
de las fiansas del il·lustre Atanasi Martí Roger,
oÿdor ecclesiàstich que fonc en lo trienni 1647,
lo qual, junt ab sos // 68/10v // condeputats resta a dèurer 144 lliures, 1 sou, 4. Y, axí mateix, se
troba continuat altre de las fiansas del il·lustre
Lluís [...], hoÿdor militar del trienni 1650, lo
qual resta a dèurer [differ]ents quantitats. Però,
per quant lo dit Bernat Terré, possessor de dit
censal, lo alienà ja en lo any [...], com consta en
lo capbreu de dit mes de agost, folia ..., y per
consegüent, antes de las ditas obligacions de ditas fiansas, a més que·s veu clar no poder ser lo
possessor de dits censals y dit don Bernat Terré
uns mateixos per la distància dels anys, per ço
restan líberos dits censals y no·s trau res en fora.

1662, lo qual de Copons consta restar a dèurer
la quantitat de 465 lliures, sous, ço és, 300 lliures, sous en dit foli 489, 150 lliures en foli 492 y
15 lliures en foli 493 per tantas, ço és, 450 lliures que junt ab los condeputats foren condempnats en la visita de dit trienni feta en lo 1665 sobre las querellas números 33 y 89, com apar en
dita visita, sobre la querella número 31 apar en
dit llibre de Vàlues, trienni 1665, foli 511, dich:
465 lliures, sous. Nota que d’esta última partida
ja se’n ha fet comesa en la relació última de don
Joseph de Pinós, feta a 21 de juliol 1673, axí
que resta obligat per la dita quantitat de 465
lliures, sous. Y esta és la relació que fa a vostra
senyoria, salvat en tot error de compte, del aposento del racional a la primer de desembre
MDCLXXIIII. Joseph Catà y Bertran, subrrogat
en lo offici de racional.

68
/10r

Molta il·lustre senyor.
Joseph Catà y Bertran, ciutedà honrat de Barcelona, subrrogat en lo ofici de racional de la present casa, a vostra senyoria fa relació com té feta
exacta averiguació ab los llibres de Vàlues y altres de la present casa acerca de aquells quatre
censals, lo hun de pensió 645 lliures, pagador al
primer de octubre, que sortejà lo obtenint lo
benefici sots la invocació de la Verge Maria de la
Creu, en la iglésia heremitana sots la dita invocació [...] Vallers fundat; altre de penció 100
sous, pagadors a 23 de agost; altre de pensió
166 sous, 8, pagador a dit die, y l’altre de pensió 250 sous, pagador a 13 de dit mes de agost,
que sortejaren dona Àngela Soler y don Lluís
Soler, son fill, en la extracció de censals per los
predecessors de vostra senyoria feta a 12 de juliol proppassat de 1674. Y, segons dits llibres, se
troba lo següent. Primo lo dit censal de penció
645 lliures pagador al primer de febrer, que fou
y possehí don Brenguer d’Oms. Y, encara que
en lo llibre de Vàlues, trienni 1671, foli 231, se
trobe continuat altre de las fiansas del il·lustríssim don Garcia Gil Manrique, bisbe de Gerona,
deputat que fonch en lo trienni 1632, y, axí mateix, en dit llibre, foli 228, se troba continuat altre de las fiansas del il·lustre don Francisco de
Llupià, deputat militar que fonch en lo trienni
1635, los quals restan a dèurer differents quantitats, però, per quant lo possessor de dit censal
ja haguera alienat aquell en lo any 1526, a 21 de
setembre, com apar en lo capbreu, foli 73, y per
consegüent tants antes de la dita obligació de
ditas fiansas y vèurer-se ser diferents subjectes,
apar resta líbero dit censal y per ço no·s trau res
en fora.

Ítem lo altre censal, penció 250 lliures, pagador
a 13 de agost que semblantment sortejà dita
dona Àngela Soler, fou y possehí mossèn Ramon Barthomeu de Boxadós, ciutedà. Y, encara
que se trobe continuat mosssèn Ramon de Boxadós canonge de la santa Iglésia de Barcelona,
altre de las fiansas del il·lustre Bernat Ferrer y
Vilalba, deputat real del trienni 1650, lo qual
resta a dèurer differents quantitats. Però, per
quant lo dit mossèn Ramon Barthomeu de [...],
ciutedà, ja havia alienat dit censal en lo any
1643, a [...], fent donació a dona Theresa, sa filla, com consta en dit [...] del mes de agost, foli
962, y, per consegüent, molt antes de la obligació de dita fiansa, en cas que fossen estats fets
uns matexos subgectes, apar resta líbero dit
censal y per ço no·s trau res en fora. Y esta és la
relació que fa a vostra senyoria, salvat tot error
de compte del aposiento de racional. A IIII de
desembre MDCLXXIIII. Joseph Catà y Bertran,
subrrogat en lo offici de racional.

71/1r

a. relació intercalada en el foli 68/10 del trienni 1674-1677.
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Còpia
Lab reyna governadora.
Spectable duque de San Germán, mi lugarteniente y capitán general.
Por los dipputados de qüentas de la Generalidad
de esse Principado se me ha dado el memorial,
cuya copia es la inclusa, suplicándome, por los
motivos que en él defieren, sea servida de aprovar
a. a continuació un espai en blanc d’uns 10 mms.
b. carta intercalada en el foli 71/1 del trienni 1674-1677.

la excepción opuesta por el procurador fiscal de
dicha casa, a los 28 de julio deste año, en la extracción del officio de abogado fiscal en que sorteó
don Francisco Ferrer y Ombert, canónigo de la
santa Iglesia de Gerona, y que dé orden para que
se pase adelante en la extracción de nuevo sugeto
en lugar de dicho doctor Ferrer. Y, antes de tomar desisión en esta súplica, ha parecido encargar y mandaros, como lo hago, me informéis sobre
esta representación de los dipputados lo que se os
offreçiere y pareçiere, teniendo también presente
lo que se os [escrivió], en 8 de octubre passado, a
instancia de dicho doctor Ferrer y Ombert para
que, con vista de todo, mande lo que convenga.
Datada en Madrid, a [.]X de diziembre 1674.
Yo, la reyna. Don Francisco Isquierdo de Berbegal, secretarius.

et controversias, tam principales quam appellatorias et [tam ...] quam movendas, que sunt seu fore
sperantur inter me, dictum constituentem, agentem vel deffendendum extra et alias quavis personas vel deffendentes ex altera partibus quibusvis
racionibus, juribus sive causis et pro his et cetera.
Item, ad omnes littes sive causas large cum[que]
litium cursu facultatibus que expressis jurandi
de calumpnia cau[sa que]cumque prestandi exponendi quecumque reclama et execuciones instandi et cetera. Et demum generaliter et cetera.
Item, etiam, pro me et nomine meo, ut tabularius
tabule Generalis presentis ville de Aforge et eius
districtus, coram et admodum illustribus dominis deputatibus presentis principatus Cathalonie
et eius illustre consistorio, vos, procuratorem
meum, com[...] et respondere possitisa racione
cuiusdam mandati a dicto illustre cons[istorio]
Generalitatis emanatur versus et contra me, dictum constituentem, ad quo habetur relacio, promittens [...] et cetera, et habere [ratum et cetera], et non revocare et cetera. Actum et cetera.
Ita quod approbo [...] infrascriptus manu propia. Testes huius rei sunt Joannes Manetas et Michael [...] Adolens, omnes agricole presentis ville
de Aforge, et Joannes [...], scriptor juratus notarii infrascripti et presentis ville de Aforge. In
quorum fidem et testimonium predictorum, licet
aliena manu fideliter scriptorum, ego, Cosma
Sort, apostolica regiaque auctoritatibus notarius
publicus ville de Aforge, campi et archidiocesis Tarracone, hoc me subscribo et meum quo utor appono sig(+)num.

Al virrey de Cataluña.

s.n.r

E
Diea decima septima mensis novembris anno a
Nativitate Domini millessimo sxcentessimo septuagessimo quarto, in Aforge, campi et archidiocesis Tarracone. Ego, Gabriel de Fort, civis honoratus Barchinone et in villa de Aforge, campi et
archidiocesis Tarracone populatus, gratis et cetera, constituo et ordino procuratorem meum certum et cetera, ita quod et cetera, magnificum Josephum Toda, utriusque juris doctor civitatis
Barchinone, licet absentem, et notario et cetera,
ad videlicet pro me et nomine meo, in manibus et
potestatibus ad modum illustrorum dominorum
deputatorum presentis principatus Cathalonie
seu eorum consistorii aut alterius persone dictis
potestatem habentem vel habiture, officium tabularii tabule Generalis presentis ville de Aforge et
eius districtus in mei, dicti constituentis, favorem
concessum vigore privilegii mihi, dicto constituente, concesso et atributo a dictis et admodum
illustribus dominis deputatibus, ad quo habetur
relactio dictum officium tabularii dicte tabule
Generalis presentis ville de Asforge et eius districtis, renunciare et sedere positis in dictis manibus
et potestatibus dictorum et admodum illustrorum dominorum deputatorum cum omnibus honoribus et clasulis utilibus et nessesariis, quod in
similibus instrumentis renunciacionum dictorum officiorum dictarum tabularum Generalis
quarumque civitatum, villarum seu locorum fieri solent, faciendum et firmandum, item, etiam,
agendum, ducendum, tractandum, procurandum, prosequendum fineque // s.n.v // debito terminandum omnis et quascumque littis sive causis

77/1r

a. procura intercalada entre els folis 76v i 77r del trienni
1674-1677.
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Hocb est exemplum fideliter Barchinone sumptum a quodam po[...] posito et contento in publica et auctentica procuratione thenoris sequentis:
Universis et singulis fidem facio ego, Petrus Rosello, notarius publicus Gerunde, auctoritate regia
substitutus ab herede don Joannis Çarriera et de
Gurb, quondam publico civitatis bajulie et vicarie Gerunde suarumque pertinenciarum notario, quod penes me fuit receptum quoddam instrumentum [...] aprisia thenoris sequentis:
Salvator Verneda, canonicus ecclesie Gerundensis, obtinens beneficium sub invocacione beate
Marie de Rosario in ecclesia parrochiali Sanctorum Quirici et Julita ville de Arbucies, diocesis
gerundensis, fundatum dicto nomine, gratis et
cetera, constituo et cetera, procuratorem meum
certum, ita quod vos, reverendum Josephum
Oriol, presbiterum beneficiatum ecclesie Sancti
Petri civitatis Barcinone, absentem, ad videlicet,
a. et respondere possitis interliniat al final del document.
b. procura intercalada en el foli 77/1 del trienni 1674-1677.

[ 1674 ]

[ 1674 ]

pro me et nomine meo, censuale seu censualia et
cetera, item etiam jurandum et juramento medio in animam meam adverandum me invenire
non potuisse licet diligencias posibles adhibuerim
nech habere instrumentum dicti censualis precii
quingentum librarum et ideo illud restituere non
valere et juramentum huiusmodi in actis si expediens fuerit continuari instandum, item etiam
petendum, levandum et cetera. Et demum et cetera, promito ratum habere et cetera. Actum Gerunde die vigesima quinta januarii millessimo
sexcentessimo septuagessimo quinto. Testes Barnabas Joffre et Josephus Vicens, scriptores Gerunde. In quorum fidem ego, Narcisus Martorell,
auctoritate de substitucione predictis, notarius
publicus Gerunde, hic pro dicto don Petro Rosello,
connotario meo, ei asociatus, me subscribo et
meum solitum appono sig(+)num. Sig(+)num
Josephi Fontana, notarius publicus Barcinone,
[...]. // 77/1v // Sig(+)num Isidori Samades,
apostolica et regia auctoritatibus notarius Barcinone, testis. Sig(+)num Ludovici Fontana, notarius publicus Barcinone, qui predicta exempla
scribsit et in fidem rogatus et requisitus clausit.

79
/10r

G
Tengoa que ablar al consistorio en negozios que
combienen. Y, assí, dispondrá vuestra merced que
se junte esta tarde a las cinco y que vengan a palazio, donde los espero. Guarde Dios a vuestra
merced muchos años. Barcelona, a 13 de febrero
de 675. El duque de San Germán.

78/1r

D
Jesus, Maria, Franciscus.
1. Lasb rahons que assisteixen al magistrat de la
Llotja del mar de la present ciutat de Barcelona
per a representar las contrafaccions que se originan de les crides manades publicar per lo
excel·lentíssim senyor lloctinent y capità general, com a capità general, als 17 de maig proppassat de 1674 són las següents, suposant en
primer lloch dos cosas. La una es que no entén
lo magistrat que·s fassa algun perjudici en quant
a prohibir lo commers ab los enemichs de la real
corona ab ditas cridas, perquè, a més de la justificació vinculada a dita prohibició, lo magistrat
desitja no sols no commerciar ab dits enemichs,
però encara vèurer-los tots rendits a las reals
a. bitllet intercalat en el foli 79/10r del trienni 1674-1677.
b. memorial intercalat en els folis 78/1r-78/7r del trienni
1674-1677.
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plantas de sa magestat, Déu lo guarde. La altra
és que no és principal interès de la llotja satisfer
a las difficultats que forsan porian fer ditas cridas
en orde a ser manades publicar per lo excel·lentíssim senyor lloctinent general com a capità general. Y també per lo que primerament se serveix ordenar y manar, que no pugan negociar ni
commerciar los francesos que restaran en aquest
Principat y que se haja de denunciar de prompte
al tribunal de la Capitania General, excloent de
aquí lo General de Cathalunya y altres caps contenguts en dites crides, com lo considerar aquellas, en dits y altres caps, sie més dels molt il·lustres senyors deputats y dels principalment
interessats. Per lo que lo magistrat de la llotja
sols posa la consideració, primerament, en lo
capítol 3 de ditas cridas, a hont sa excel·lència
ordena y mana que totas las mercaderias y fruyts
de súbdits amichs y confederats que passaran,
tocaran o entraran en los llochs y parts dels dominis y obediència de França se donen per robas, fruyts // 78/1v // y mercaderias il·lícitas y incommersables, imposant-se als introductors las
penas de pèrdrer las robas y mercaderias, y juntament las embarcacions, animals y carros ab
què respectivament introdueixen y aportan ditas mercaderias, a més de las penas de 500 lliures de plata als cofres reals de la Capitania General aplicadoras, o altres penas majors a sa
excel·lència ben vistas, fins a pena de mort natural.
2. Com se considere que dit capítol 3 obsta o,
per millor dir, contravé a las expressas y literals
disposicions de las constitucions 13 y [...], sots
títol «De commercis y seguretat de camins», en
las quals y altres aplicables literalment se llig que
per los sereníisms senyors reys Pere Segon, Jaume Segon y Alfons Quart concedien facultat de
poder anar e tornar, per mar e per terra, a qualsevols llochs, per qualsevols camins o carreras
ab mercaderias y sens mecaderies, sens contradicció e empatxament de dits sereníssims senyors reys y de sos officials. De las quals constitucions apar que, manant dit excel·lentíssim
senyor capità general que prohibeix las mercaderias y robas, encara que de amichs y confederats, que passaran y tocaran o entraran en los
llochs y parts de la obediència del rey de França
y [...] que violentament ocupa la França, és directament prohibit lo commers ab las terras vassallas, amigas y confederadas, [...] que, si se
considera la distància que hi ha des dels Paísos
Baxos al principat de Cathalunya y lo quant estan turbadas aquellas [...] ab las guerras que la
affligen, és ben cert que ningú se exposarà a fer
venir robes ni mercaderias dels Paísos Baxos, si
no és que vulla aventurar-se a examinar y disputar impossibilitats, las quals [...]can de vèurer,
com tal vegada una població podrà estar a la

obediència de nostron rey y senyor y estar entremesclada ab altra de la obediència de França.
78/2r

3. Prohibeix axí mateix dit capítol «De comers»
perquè, per rahó de la mateixa distància, no és
averiguable si la mercaderia ha tocat en lloch de
la obediència de França y també que podria tocar la roba sens ésser delicte en ditas parts, com
és ara si per temporal y, altrament, per medi no
prohibit tocava en ditas parts de la obediència
de França, lo que seria ser causa de voluntàrias
disputas y, axí, és ben cert que ningú comersaria.
4. Y en tot cas se impediria lo commers per inderecte, perquè difficultant lo commerciar ab
aqueix modo y subjectant-lo a tantas qüestions
és lo mateix que prohibir-lo. Y a las constitucions de Cathalunya no sols se contrafà per directe sinó encara per indirecte, segons doctrina
de nostres cathalans, y, particularment, per la
textual disposició de la constitució com la potissima final, títol «De observar constitucions».
5. Consideras axí mateix que las penas imposadas en dit capítol 3 de ditas cridas a més de poder-se difficultar si són excessivas, per lo que
poden tocar las robas y mercaderias en parts
enemigas sens culpa de aquell qui las fa aportar
o envia, són també imposadas contra constitucions de Cathalunya, perquè, segons la constitució 1, 2 y final, títol «De béns dels condempnats», en Cathalunya la confiscació és prohibida
si no és en los casos de crim de lesa magestat divina o humana. Y aquell que ha rebut roba que
ha tocat en part del enemich, insciente eo o per
alguna altra justa causa forçada, no pot comètrer
crim de lesa magestat en dit fet ni tampoch no
pot comètrer crim de lesa magestat la roba o
mercaderia, com no sie capàs de delinquir.
6. No menos se ha de attèndrer que lo haver de
aportar certificacions, com se disposa en //78/2v //
lo capítol 4 és nou vectigal, o per lo menos imposició, que latius patet segons doctrina del docte
senador Miquel Ferrer en la 3 [...] de sas observansas, capítol 381, y vectigals y imposicions en
Cathalunya són prohibides consti[...], per quant
(la constitució) 20, títol «De vectigals», la qual
[...] en térmens de Capitania General sens moltas [...] del mateix títol, que parlan generalment.
7. Que la dita obligació de aportar certificatòria
ab la expressió y circunstàncias disposa dit capítol sie imposició o vectigal [...] del mateix capítol 381 de Miquel Ferrer [...] la conclusió que
reffereix lo dit Ferrer [...]preta per las tres salas.
Perquè no sols [...] digué que la Capitania General no podia exhigir quantitat alguna dels bollatins, sinó que lo forçar lo pèndrer bollatins
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era imposició, vectigal o contribució, ibi quod
omnia predicta procedimenta facta per dictum
capitaneum ut capitaneum, ut comprehensa in
dicta constitutione, erant revocanda, quia comprehendebantur in verbo impositio, quod generalissimum est.» De las quals paraulas se veuhen
[dos] cosas. La primera és que lo obligar a pèndrer bollatins se digué ser imposició, y la segona
és que la dita imposició que [...]tava de pèndrer
bollatins se digué ésser contra la constitució 20,
títol «De vectigals», ab què, segons lo literal de
dita constitució y intel·ligència del senat, no·s
pot dubtar en què la dita obligació de las certificatòrias que·s demanan en ditas cridas és imposició y vectigal.
8. Y no como se quiera, perquè los bollatins que
se havian de pèndrer segons la observança del
senyor Ferrera en respecte de francesos que habitavan en Cathalunya, als quals los era fàcil
pèndrer dits bollatins, y no tenia la difficultat
que·s considera en lo present cas.
9. A més de ser vectigal és nou perquè fins lo
// 78/3r // die de avuy no se havia practicat fer
consemblants imposicions per lo tribunal de la
Capitania General y quant dato y no concedit se
fos imposat sempre és estat contradit, y quant
ne fos estat contradit basta ésser contra constitucions, contra las quals no·s pot al·legar ús
algú, encara que immemorial constitució 17 y
final, títol «De observar constitucions».
10. Conté, axí mateix, lo dit capítol 4 altra contrafacció que disposa sobre personas y mercaderias que no són subjectas ni podan ser del capità
general, perquè disposa sobre mercaderias no
nadas ni fetas ni fabricadas o adressadas en terras de França, sos dominis y conquistas, sinó de
Alemanya, Olanda, Portugal o altres províncias,
y de súbdits del rey nostre senyor, y disposar sobre las ditas cosas és contravenir a la constitució
7, títol «De offici de alcayts, capitans, et cètera», ab la qual està disposat que lo capità general de dret no puga exercir jurisdicció en los que
no són stipendiats. Y, altrament, segons lo real
senat ha declarat novament, de aquí és que lo
dit capítol 4 de dites crides encontra ab la dita
constitució 7 y altres aplicables.
11. No menos se considera contrafacció en dit
capítol 4, perquè impedeix lo commersar líberament als cathalans segons las al·legades constitucions 1, 3 y 5 y altres, títol «De comers y seguretat de camins».
12. Ni obsta si·s diu que ja se permet lo commersar portant certificatòrias, perquè se respon
que la dita obligació de aportar certificatòria
impedeix, retarda y difficulta lo commerciar y la
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[ 1674 ]

llibertat de commersar no admet estas obligacions y càrrechs.
13. Menos obstaria si se deya que las robas y
mecaderias que venen de fora regne //78/3v // ja
acostuman venir ab certificatòrias y polissas de
carregament, perquè se respon que las constitucions que parlan del líbero commers és respecte
del rey nostre senyor, Déu lo guarde, y per consegüent del tribunal de la Capitania General,
per ser subjecte a sa magestat y també per què
ditas polissas de carregament y altres certificatòrias se aportan [...] en virtut de capítols de Cort,
en los quals és estat lícit disposar dita circumstància respecte del General de Cathalunya,
com a las constitucions prohibir que lo líbero
commers no fos impedit.
14. Ponderas, axí mateix, que en dit capítol 4
aquellas paraulas, «lo qual despatx o certificatòria dega entregar de promte als officials del real
tribunal de la Capitania General», són impeditivas de comers líbero, perquè essent axí que en
tota [...] se procura fer bon passatje, com vulgarment se diu, y tractar al commersant ab la
major benignitat possible, y, particularment, en
Cathalunya, a hont se dóna 24 hores de temps
als commersants per a denunciar las robas y
mercaderias que aportan, a effecte de satisfer los
drets ordinaris y [...] que en temps de pau y
guerra acostuman pagar, voler lo real tribunal
de la Capitania General que los commersants
hajen de entregar las certificatòrias de què se
parla en dit capítol 4 de prompte és gravamen
inusitat, etiam respecte del tribunal de la Capitania General, a més de què és donar occasió a
[...] confiscacions y penas, restant en arbitre de
la Capitania General declarar com [...] de
prompte», lo que és contra naturaleza de las
lleys, edictes, pragmàticas y sta[...], las quals no
admeten ambigüitats ni [obs]curitats.
15. També se considera dit capítol encontra ab
la dita constitució 7, títol «De offici [de alcayts»], y altres aplicables en quant dit capítol 4
[...] // 78/4r // dites crides disposa que, no venint las robas y mercaderias de amichs, confederats y súbdits del rey nostre senyor, ab las circunstàncias que disposa en dit capítol se donan
per il·lícitas y de contrabando, y com a tals disposa ser commissades y aplicades als cofres reals
de la Capitania General. Perquè, es diu, que
com lo real tribunal de la Capitania General no
fassa dita prohibició en cas permès, per no ésserli subjectes las robas, mercaderias o personas,
per consegüent, acerca de ellas és destituït de
jurisdicció per a donar per il·lícitas, de contrabando y commissar las ditas robas y mercaderias.
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16. No menos se consideran las paraulas últimas
de dit capítol 4 contravenir a dita constitució 7
y altres aplicables, però etiam ab moltas altres
en quant disposan que los contrafactors a dit capítol sien punits y castigats sots las mateixas penas sobre imposades. Las quals penas per força
se han de entèndrer de pèrdrer, a més de les robes y mercaderias, los vaxells, animals y carros
que aportaran ditas mercaderias, sinch-centes
lliures de plata o altres penas majors al excel·lentíssim senyor capità general ben vistas, fins a
pena de mort natural. Y, en conseqüència, a
més de saber a confiscació, la qual en Cathalunya, com se ha dit, és prohibida, las ditas penas
contenen excessivitat manifesta, no corresponen al prohibit, en cas que se hagués de sustenir
la prohibició, lo que no·s creu, y és molt impeditiu al líbero commers voler igualar omissions
de denunciacions de robas y mercaderias que
venen de amichs, confederats y súbdits del rey
nostre senyor ab la que venen de altres parts,
que an tocat en parts enemigas.
17. En orde al disposat en lo capítol 5 de dites
crides, en lo qual se disposa que totes y qualsevol mercaderias, fruyts, robas que se introduhiran per terra, encara que vin- // 78/4v // gan per
terras amigas, degan portar passaport y llicència, insertant-se en aquella lo despatx de la primera introducció de ditas mercaderias en dits
regnes, per lo qual haja de constar legítimament
ser aquellas en son primer origen exidas y tretas
de províncias amigas, aliadas o súbditas dels dominis del rey nostre senyor, declarant altrament
ditas robas per il·lícitas y prohibidas y com a tals
confiscades, ab imposició de las penas sobreditas, se considera casi tot lo que se ha dit en lo
capítol 4, perquè lo que obsta en aquell, axí mateix, difficulta la subsistencia del contengut en
lo present capítol 5, a més de què és novedat
manifesta y notòria.
18. En quant, emperò, al capítol 6, en lo qual se
disposa y prefigeix lo temps de tres mesos per a
avisar los mercaders y hòmens de negoci a sos
factors, per a què las robas y mercaderias que
enviaran vingan despatxadas ab las certificatòrias y testimonials de la primera exida, etcètera,
ab lo modo que sobre se ha explicat en los entecedents capítols, se diu que, com en los antecedents capítols se hajan llargament donades les
rahons de las difficultats que feyan, és supèrfluo
referir aquellas, quant lo present capítol las
comprén totas.
19. Y novament se considera que podria ser que
las robas y mercaderias ja [...]guessen fora de la
mà del factor o [...] que las remetria, essent difficultós per[...]mar en quin lloch se troban, y
per la incertitut de la navegació passar no sols

tres mesos, però encara molt més. Y axí lo disposat en dit capítol 6, a més de què és novedat,
difficulta lo líbero commers y és imposar als hòmens de negoci obligació de haver de assegurar
fet de altri, lo qual [...] de dret solament conté
lo tenir-ne cuydado, però no assegurar-lo.
78/5r

20. Y, en cas que se digués que en tal cas se hauria de imputar al mercader o home de negoci
perquè no ha elegit un factor que seguesca sos
ordes y que, en cas lo factor no·ls seguís, lo factor auria de pagar lo dany que ocasionaria, se
respon que moltas vegadas succeheix que alguns hòmens de negoci remeten robes o mercaderias a una persona de què tenen notícias ser
de confiansa, sens que antes hajen tingut alguns
tractes ni contractes, y, com a estos tals que remetrian las ditas robas y mercaderias sens ditas
circunstàncias que manan las cridas, los fora fàcil crèurer que en Cathalunya no·y ha consemblants disposicions venint las robas y mercaderias de parts amigas, confederadas y subjectes al
rey nostre senyor, naxaria de aquí la occasió que
en ningun temps volfrian tractar ni contractar
en Cathalunya y seria impedir lo commers en un
temps y altre.
21. Majorment, que lo posar-se en observància
lo haver de portar ditas mercaderias ab dita certificatòria ab expedició de son origen y nativitat
és cosa casi impossible y impracticable, perquè,
primerament, ex parte de la mateixa cosa o mercaderia que·s remetrà pot ésser no saber qui la
remetrà, son origen, com són totas las robas de
seda que haurian de aportar certificatòria de a
hont és la llavor, després de hont s’és cullida la
seda, després de a hont se és treballada y després
dels llochs per a hont és passada. Segonament,
per part de qui la remetria, perquè sens dol ni
frau, remetent robas de seda o altres fabricadas,
pot ser que no tingan notícia del origen, fàbrica
o manifetura, com sempre casi és axí.
22. En orde al que se disposa en lo capítol 7 de
dites crides, de què los mercaders y hòmens de
negoci que tindran en son poder fruits, //78/5v //
robes, mercaderias y manifacturas de França,
sos dominis y conquistas dins quinse dies les hajen de manifestar y registrar en la aduana de la
Capitania General, a hont se assenyalaran y
marcaran a gastos de dita Capitania, y lo mateix
se fassa en las demés ciutats, vilas y llochs dins
vint dies devant los officials de la Capitania General. Lo qual capítol 7 directament se encontra
ab la constitució 7, títol «De offici de alcayts»,
perquè lo tribunal de la Capitania General no
exerceix jurisdicció en personas y cosas no subjectas a dit tribunal. Majorment si se considera
que las mercaderias, una vegada entradas ab
llicència y permissió del tribunal de la Capitania
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General, [...] purgat lo vici que abansa podrian
tenir, y una vegada purgat lo vici ja estan
exemptas de la jurisdicció del tribunal de la Capitania General.
23. Y és en tant veritat lo sobredit que [...] podria pretèndrer lo tribunal de la Capitania General poder exercir jurisdicció en francesos que
han entrat en Cathalunya en temps de pau, lo
que no és different de haver entrat la mercaderia
ab permís. Perquè lo mateix obra la pau respecta de las personas que lo permís respecte de las
robas, y [...] si pretenia tal cosa se diria contrafacció, segons dita constitució 7, títol «De offici
[de Alcayts»]. Y axí és cert y indubitat que lo
tribunal de la Capitania General en alguna manera [no pot] obligar a la denunciació de ditas
mercaderias, robas, etcètera.
24. Augmentas la consideració de la obser[...]
del senyor Miquel Ferrer, 381, a hont fou
[...]clos juntas las tres salas, que lo excel·lentíssim [senyor] capità general no podia obligar als
francesos a pèndrer bolletins y la dita conclusió,
com està ponderat, no sols fou presa perquè era
vectigal, en lo que se obligava a pagar als francesos, sinó que era imposició la sola obligació de
haver de pèndrer bollatins. Luego lo mateix se
ha de dir respecte de denunciar y plomar [ditas]
mercaderias y fruits que ja se troban dintre la
present ciutat de Barcelona y Princi- // 78/6r //
pat y comptats.
25. Ni obsta si se deya que lo excel·lentíssim senyor capità general en aquesta part obra en orde
a sa jurisdicció, perquè, consedint-li la prohibició de la entrada de las robas de contrabando,
axí mateix se li ha de consedir tot lo que és en
conseqüència per a la consecució del fi de la
prohibició, com en lo present cas, per a assegurar-se de què no entren mercaderias y robas de
contrabando, fer-se denunciar las que·y són lo
die de la prohibició, per a què després puga averiguar si·n entran de novas o no.
26. Perquè se respon, primerament, que la regla
de dret que concedida la jurisdicció és concedit
tot allò sens lo que no·s pot exercir la jurisdicció, se entén respecte del que és necessari y no
per a cosas que poden ser y dexar de ser, y lo
manar denunciar y plomar las robas, mercaderias, fruits, etcètera, que són entrats ab permís
no és necessari per a la prohibició de la entrada
de las robas, mercaderias, etcètera, perquè ab la
vigilància y cuydado que se pot aplicar en què
no entre rova forastera és escusable la denunciació, signació y manifestació de la introduhida.

a. que abans ... lo vici interliniat al marge esquerre.
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27. Y, en tot cas, la denunciació, signació y manifestació de la roba ja entrada que, altrament,
fora de contrabando, seria per a millor conseguir la prohibició de la introducció de las robas
y mercaderias, etcètera, que estan prohibidas y
és molt diferent cosa de ser necessari per la
prohibició y, axí, com consedida la jurisdicció és
concedit tot allò sens lo qual la jurisdicció no·s
pot exercir, de la mateixa manera és denegat
allò que es ad melius.
28. Considerant, axí mateix, que la dita precaució és neovedat, no sols respecte del tribunal de
la Capitania General però encara respecte de
tots los demés //78/6v // que exhigexen drets en
lo present Principat de Cathalunya, com ningú
fins lo die de vuy haja en algun temps observada
tal diligència y precaució.

88/1r

Memoriala dels subjectas que los deputats y oïdors de comptes del General del principat de
Cathalunya proposan a sa magestat, que Déu
guarde, per lo offici de altre de las guardas ordinaris del General de la ciutat de Barcelona, lo
qual offici vacca per mort de Joan Martí. Són
las següents: Juan Costa, negociant; Anthoni
Costa major, sastre; Anthoni Costa menor,
sastre. Datat en Barcelona a XXVII de febrer
MDCLXXV.
88/2r

78/7r

H
Memorialb dels subjectas que los deputats y oïdors de comptes del General del principat de
Cathalunya proposan al excel·lentíssim senyor
duch de san German, lochtinent y capità general de sa magestat, que Déu guarde, en lo dit
present principat de Cathalunya, per lo ínterim
del offici de altre de las guardas ordinàrias del
General de la present ciutat de Barcelona, lo
qual offici vacca per mort de Joan Martí. Són
los següents: Francisco Colell, torsedor de seda;
Gil Pausà, velluter; Miquel [..]mas, sastre. Datat en Barcelona a XXVII de febrer MDCLXXV.

29. Consideras també en aquesta part lo capítol
381 del senyor Ferrer en orde al plomar las robas, perquè lo excel·lentíssim senyor capità general, en lo dit capítol 381, manava que los
francesos prenguessen bollatins y fou dit que
era imposició nova. Luego, de la mateixa manera, posar ploms a las robas és nova imposició,
com no [...]ga assenyalar rahó de disparitat en
orde a nova imposició dels bollatins respecte las
personas als ploms o marcas en orde a las robas.
30. Generalment lo tribunal de la Capitania General, consedint-se-li està precaució de marcar,
plomar, de fer manifestar las mercaderias que
són introduhidas ab permís per a què estigués
previngut lo no poder entrar-ne de novas, ab
pretext de què serian de contrabando, també se
hauria de concedir que, per estar previngut per
a fer la guerra, podria dis[...] en orde a totas las
demés personas que serian en lo regne o província allà a hont exerceix sa jurisdicció ab títol de
precaució, frustra[...] de aquí no sols la disposició de la constitució 7, títol «De offici de alcayts», a hont se li fou concedida la jurisdicció
per paraulas negativas y restrictivas, al que li
concedeix lo dret comú, però encara seria
confòndrer la jurisdicció del excel·lentíssim senyor llochtinent general ab la del excel·lentíssim
senyor capità [gene]ral, y encara del tot extinguir-la, perquè no·y ha cosa en aquesta vida que
lo menos ab melius no sie conduhible per lo
exerc[issi mi]litar.

F

93/1r

31. Per lo que y altrament apar res[tar] del tot
fundamentadas las rahons que assisteixen al magistrat de la Llotja de la mar de la present ciutat,
salvo semper et cetera. Barcinone, 13 junii 1674.
Doctor Francesc Vidal y Ros, advocat de la Llotja
del mar. Doctor Hierònym de Ferrer, consulent.
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A
Certifichc y fas fe jo, Luís Subirana, notari real
col·legiat de Barcelona, com ab acta rebut en
mon poder als sinch de gener del any mil siscents setanta-sinch sor Maria Francisca Bosser,
monja professa del monestir de Gerusalem de la
present ciutat, ab llicència de la il·lustre abadesa
de dit convent, de son grat y certa sciència,
constituhí en procurador seu al magnífich Salvador Móra y Bosser, en quiscun dret doctor,
en Barcelona populat, son nebot, per a què·n
dit nom pogués prestar qualsevols caucions y
juramens en ànima sua necessàrias per poder
formar la diffinició del censal en què dita sor
Maria Francisca Bosser fonch extreta en sort en
la última extracció de censals condonats feren
los il·lustres senyors deputats del General de
Catalunya en lo mes de juliol proppassat, y per a
fer y formar los actas acostumats ab totas obligacions de sos béns, etiam pro debitis fiscalis et
regalibus, renunciacions útils y necessàrias, y ab
[...], com en dit acta és de vèurer, al qual me referesch. De premisis fidem facio ego, Ludovicus
a. memorial intercalat en el foli 88/1r del trienni 16741677.
b. memorial intercalat en el foli 88/2r del trienni 16741677.
c. fe i suplicacions intercalades en els folis 93/1r i 93/2r del
trienni 1674-1677.

Subirana, notarius supramemoratus, hec alia
propia scribens manu.
93/2r

Sor Maria Francisca Bosser y Çafont per [...]rar
la relació feta y sentir dels magnifichs assessors
[...] vostra senyoria al peu de una suplicació per
ella presentada, en la qual feren relació y foren
de sentir dits magnífichs assessors que, no obstant la obligació feta per lo doctor Àlvaro Antoni Bosser, donzell, a Francesch de Malla y Conanglell, oïdor militar en lo trienni 1635, y no
obstant també que dit de Malla, junt ab sos
condeputats, se troba en lo llibre de Vàlues ésser
debitor en 243 lliures, 6 sous, 2 per condemnació de visita, se li devia soltar preu de aquell sensal de 600 lliures, sous, preu y penció 305 sous,
en lo qual fou extreta en la última extracció dels
condonats ab què prestàs causió fidejussòria,
attès era religiosa y, axí bé, incapàs de retificar
las obligacions fetas per lo dit doctor Àlvaro
Antoni Bosser, donzell, possessor que fou de
dit sensal, a dit Francesch de Malla, per lo que y
desitjant lo sie soltat lo preu de dit sensal dóna
per fiansas lo senyor Dimas Çafont y de Malla,
ciutedà honrrat de Barcelona, y lo magnífich
doctor Salvador Móra y Bosser. Don Joseph de
Amigant. Esteve Mercadal. Doctor Joan Alòs.
[Joseph Catà] y Bertran, subrrogat [en lo offici]
de racional.

com consta en lo llibre de Vàlues, trienni 1620,
foli 514, dich: 120 lliures, sous. Nota que de la
dita partida ja se’n ha fet càrrega en la relació
feta de la nobla dona Madrona Tavarner y ab altre de dona Alsínia Camps. Y esta és la r(el)ació
que fa a vostra senyoria, salvat en tot error de
compte. Del apossiento del racional als XIII de
mars MDCLXXV. Joseph Catà y Bertran, subrrogat en lo offici de racional.

94/3r

111
/1r

Memoriala dels subjectes que los deputats y oïdors de comptes del General del present Principat de Cathalunya proposan al excel·lentíssim
senyor duch de San German, lochtinent y capità
general de sa magestat, que Déu guarde, en lo
dit present principat de Cathalunya per lo ínterim del offici de altre dels taulers del General de
la ciutat de Tortosa, lo qual offici de present
vacca per mort de mossèn Pere Fortunyo, últim
pocessor de aquell. Són los següents: Francesch
Vidiella, mercader; Joseph Perejoan, mercader;
March Andreu, mercader. Datat en Barcelona a
XIII de mars MDCLXV.

A
Moltb il·lustre senyor.

94/1r

Molta il·lustre senyor.
Joseph Catà y Bertran, ciutedà honrat de Barcelona, subrrogat en lo offici de racional de la
present casa de la Diputació, a vostra senyoria fa
relació com té feta exacta averiguació ab los llibres de Vàlues y altres de la present casa acerca
de aquell censal, pensió 1.400 sous pagador a
20 de desembre, que sortejà Francisco Santjust
y Pagès, donsell, en la extracció de censals per
los predecessors de vostra senyoria feta als 2 de
juliol 1674. Y segons dits llibres se troba lo següent: dit censal fou y possehí Miquel Joan Tavarner, lo qual, segons lo llibre de Vàlues, trienni 1671, foli 161, se troba continuat altre de las
fiansas de Felip de Sorribes, deputat militar del
trienni 1617, lo qual, segons dit llibre de Vàlues
y foli, resta a dèurer cent-y-vint lliuras que dit
dit Sorribes, junt ab Miquel Çerdà, deputat
real, y lo ardiaca y canonge Paulo Pla, oÿdor ecclesiàstich en lo dit trienni, foren condempnats
simul et in solidum, en la visita de dit trienni feta
en lo de 1620, en donar y pagar al General sobre lo pintar de tres pilars de la capella gran de
la present casa, ab ulterior liquidació reservada,
a. relació intercalada en el foli 94/1r del trienni 1674-1677.
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Joseph Catà y Bertran, ciutedà honrat de Barcelona, subrrogat en lo ofici de racional de la present casa, a vostra senyoria fa relació com té feta
exacta averiguació ab los llibres de Vàlues y altres de la present casa acerca de aquell censal,
pensió120 sous, pagador al primer de abril, que
sortejà la reverent priora y convent de Montsion
de la present ciutat en la extracció de censal per
los predecessors de vostra senyoria feta als 12 de
juliol 1624. Y segons dits llibres de Vàlues se
troba lo següent: primo dit censal foy y possehí
Francesc Terré, donsell, y encara que en lo llibre de Vàlues, trienni 1671, foli 99, se trobe
mossèn Francesc Terré y de Picalqués, junt ab
altres, continuat debitor al General de la quantitat de 84 lliures, sous, 8 , per rahó de la embaxada feta en cort de sa magestat, lo qual dèbit se
originà en el trienni 1601, foli 609. Però, per
quant Francesc Terré, possessor de dit censal, ja
alienà aquell en lo any 1482, a 31 de octubre,
com apar en lo capbreu de dit mes de abril, foli
347, y axí molt temps antes de la creació del dèbit y que no fos nat dit Francesc Terré de Picalqués, se veu ser diferents subjectes, per ço queda líbero dit censal y no·s trau res en fora. Y esta
a. memorial intercalat en el foli 94/3r del trienni 1674-1677.
b. relació intercalada en el foli 111r del trienni 1674-1677.

[ 1675 ]

[ 1675 ]

és la relació que fa a vostra senyoria, salvat en
tot error de compte. Del aposiento de racional
als XIIII de mars MDCLXXV. Joseph Catà y Bertran, subrrogat en lo offici de racional.
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/2r

B
Molta il·lustre senyor.
Los deputats y oÿdors de comptes del General
de Cathalunya diuhen a vostra senyoria com, attenent a la obligació de sos officis y desitjant lo
donar gust al que fou per part de vostra senyoria
instat per medi de ambaxada a sercar de exir al
reparo de las constitucions, capítols de Cort y
altres drets de la pàtria per los perjudicis que, ab
las cridas publicadas als 17 de maig 1674 per lo
excel·lentíssim senyor capità general y execusió
de aquellas, se fa a las ditas generals constitucions y drets de la pàtria, y per las repetidas
instànsias tenen dels fets obran los officials de la
Capitania General, an determinat exir al reparo
de las ditas constitucions, usos y costums de la
pàtria per los medis regulats per la casa, segons
lo que disposan las constitucions, de la observansa de las quals tenen preascrita forma, ab las
quals obligan seguir-se en semblants casos de
contrafacció, y per lo dit effecte, per son síndich, an ja presentat a vostra senyoria diligència.
Y com és cert que vostra senyoria tindrà particular gust ab estaas notícias, las participa a vostra
senyoria, esperant ab dit medi el reparo que
vostra senyoria ha instat, ajudant a la obligació
tant pròpia del consistori, prometen-se de la correspondència que sempre vostra senyoria ha tinguda y té a est consistori lo grair tots aserts en lo
que se puga oferir, tant en lo sobredit fet com
altresb, esperant continuarà vostra senyoria en
assistir al consistori ab la conformitat y [...] que
sempre ha experimentat en vostra senyoria.

113
/1r

Moltc il·lustre senyor.
Joseph Caà y Bertran, ciutedà honrat de Barcelona, subrrogat en lo ofici de racional de la present casa, a vostra senyoria fa relació com té feta
exacta averiguació ab los llibres de Vàlues y altres de la present casa acerca de aquell censal,
pensió 100 sous, pagador a 17 de agost, que
sortejà la egrègia senyora dona Catharina Çalvà
Vallgornera y Pons, comtesa de Robles, en la
extracció de censals per los predecessor de vosa. relació intercalada en el foli 111/2r del trienni 1674-1677.
b. a continuació una línia y mitja ratllades.
c. relació intercalada entre els folis 113/1r-113/2r del trienni
1674-1677.
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tra senyoria feta als 12 de juliol 1674. Y segons
dit llibre de Vàlues se troba lo següent: primo
dit censal fou y posahí Perot Çalvà, donsell, lo
qual, segons lo llibre de Vàlues, trienni 1578,
foli 193, se troba continuat altre de las fiansas
de Francesch Çalvà y Vallsera, arrendatari de la
Bolla de Vilafranca de Panadès, en lo dit trienni
de 1578 arrendada per preu de 801 lliures,
sous, quiscun any y per los tres anys 2.40<0>3
lliures, sous, lo qual Perot Çalvà se obligà per
500 lliures quiscú any y los tres anys junts 1.506
lliures, sous. Y, per quant entre totas las fiansas
se obligaren en 999 lliures, sous més per quiscun any del que montava dit arrendament, quede falcada ratta per quantitat, segons lo que
quiscuna de ditas fiansas havia obligat, sols vingué dit Perot Çalbà a restar obligat per 444 lliures, 10 sous, per quiscun any, que los tres anys
junts són 1.333 lliures, 10 sous, de las quals se
li’n fan bonas 1.345 lliures, sous, ço és, 429
lliures, 2 sous, 5 li tocan y gaudex de aquellas
7.724 lliures, sous, 2, que ab diferents libres de
Vàlues consta haver-se pagat en diferents jornadas per compte de dit Çalbà, principal, altre
partícip de dit arrendament, y las restants 915
lliures, 18 sous, 2 , que tantas se troba haver-se
pagat per compte de dita fiansa feta per dit Perot Çalbà, com consta en los llibres de Vàlues
del trienni 1578, foli 193, a 17 de mars 1581,
200 lliures, sous a 19 de juny de dit any, 50 lliures a 11 de juliol de dit any ab dos partidas, 200
lliures, sous trienni 1584, foli 424, a 15 de juliol
1585, 107 lliures, 12 sous, 8 . Y si bé, encara
que en dit libre se diga que pagà mossèn Saver
Çalbà per mossèn Sever Çalbà, son pare, com a
fermansa y en tota las // 115/1v // fiansas no·s
troba continuat Sever Çalbà, se ha conservat
dita partida ab lo manual de la taula de dita [...],
en lo arxiu de la Ciutat, a hont diu que pagà Sever Çalbà per Pere Çalbà fiansa, y en lo trienni
1605, foli 48, a 10 de abril 1606, 50 lliures, y a
5 de setmbre de dit any 58 lliures, 5 sous, 6. Y
encara que segons lo llibre de Vàlues, trienni
1671, foli 39 reste a deure de dita Bolla 12.463
lliures, 11 sous, 4, però per quant consta que ab
lo que se ha pagat per compte de dit Perot
Çalbà y ab lo que gaudex del pagat per lo principal, com està dit, excedeix a la obligació y
fiansa en 11 lliures, 20 sous, axí que queda líbero dit censal per rahó de dita fiansa y no·s trau
res en fora.
Dit censal fou y possehí lo doctor misser Miquel
Themarit, donsell, doctor del Real Consell, lo
qual, segons lo llibre de Vàlues, trienni 1671,
foli 64, està continuat altre de las fiansas del
arrendament de la Bolla de Tarragona, trienni
1581, arrendada per preu de 13. 007 lliures,
sous per any y los tres anys junts 39.021 lliures,
sous, de la qual se resta a dèurer 3.804 lliures,

sous, lo qual se obligà per la quantitat de 2.000
lliures, sous per quiscun any y los tres anys junts
6.000 lliures, sous. Y, per quant entre totas las
fiansas se havian obligat en 3.293 lliures, sous
més per quiscun any del que montava lo preu de
dit arrendament, quede falcada ratta per quantitat segons lo que quiscuna de ditas fiansas se
havia obligat, sols vingué dit Miquel de Themarit a estar obligat per 1.595 lliures, 18 sous,
7 per any, que los tres anys junts fan 4.787 lliures, 15 sous, 9, de las quals se li’n fan bonas
4.520 lliures, 8 sous, ço és, 4.320 lliures, 8 sous
per tantas li’n tocan y gaudex de aquellas
35.211 lliures, 13 sous, 9 que ab diferents llibres de Vàlues consta haver pagat en differents
jornadas lo principal de dit arrendament, y las
restants 200 lliures per tantas que en lo llibre de
Vàlues, trienni 1587, foli 149, a 4 de abril 1590
consta que lo dit misser Miquel de Themarit
// 113/2r // pagà per dita fiansa, axí que resta a
dèurer dit Miquel de Themarit per rahó de dita
fiansa a cumpliment de ditas 4. 787 lliures, 15
sous, 9 la quantitat de dos-centas sexanta-set
lliures, set sous y nou , dich: 267 lliures, 7 sous,
9. Y esta és la relació que fa a vostra senyoria salvat en tot error de compte. Del aposento de racional als XV de mars de MDCLXXV. Joseph Catà y Bertran, subrrogat en lo offici de
racional.
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1671, foli 48, se trobe continuat altre de las
fiansas de la Bolla de Perpinyà, trienni 1578, de
lo qual se resta a dèurer 19.609 lliures, 17 sous,
8, resta líbero dit censal per quant lo dit don
Pedro de Cardona, possessor de dit censal, lo
alienà ja en lo any 1543, com apar en dit capbreu, foli 355, y, axí, molts anys antes de la
obligació de dita Bolla, y per ço no·s trau res en
fora. Dit censal fou y possehí don Anthon de
Cardona y encara que en lo llibre de Vàlues,
trienni 1671, foli 46, se trobe continuat altre
de las fiansas de Miquel Joan de Junyent, arrendador de la Bolla de Gerona, trienni 1578, de
la qual se resta a dèurer 14. 673 lliures, 14
sous, 5, resta axí mateix líbero dit censal per
quant lo dit don Anthon de Cardona, possessor
de dit censal, havia alienat aquell en dit any
1543, com apar en dit capbreu y foli, axí que
mols anys antes de la obligació de dita Bolla, y
per ço no·s trau res en fora. Dit censal fou y
possahex vuy dit Jaume Gener y encara que en
lo llibre de Vàlues, trienni 1671, foli 68, se trobe Jaume Gener // 113/3v // continuat altre de
las fiansas de Joan de Gualbes, donsell, y de
Jaume Llosadas, sobrecullidor del General de la
part de ponent, però, per quant dit Jaume Gener se obligà en la caució que dit de Gualbes
(té) prestada a 7 de juny 1585, com consta en
lo llibre de Vàlues, trienni 1635, foli 85, y axí
bé haver 90 anys, per ço se veu ésser diferents
subjectes, per no tenir lo possessor de dit censal
més de 30 anys y no poder ser encara nat en
temps de la dita obligació, y per ço no·s trau
res en fora. Y esta és la relació que fa a vostra
senyoria, salvat en tot error de compte del
aposiento de racional, als XIIII de desembre
MDCLXXIIII. Joseph Catà y Bertran, subrrogat
en lo offici de racional.

Molta il·lustre senyor.
Joseph Catà y Bertran, ciutedà honrat de Barcelona, subrrogat en lo ofici de racional de la present casa, a vostra senyoria fa relació com té feta
exacta averiguació ab los llibres de Vàlues y altres de la present casa acerca de aquell censal de
pensió 200 lliures, pagador a 22 de agost, que
sortejà Jaume Gener, argenter, en la extracció
de censals condonats feta per los predecessors
de vostra senyoria als 12 de juliol 1624, y segons dits llibres se troba lo següent: dit censal
fou y possehí Miquel Hierònim Bertran, garballador, y encara que en lo llibre de Vàlues, trienni 1671, foli 183 se trobe continuat Hierònim
Bertran, negociant de Santpedor, principal
arrendador de la Bolla de Ripoll, trienni 1629,
de la qual se resta a dèurer 210 lliures, 9 sous,
11, resta líbero dit censal per quant en lo any
1619 ja lo dit Miquel Hierònim Bertran era
mort, com consta en lo capbreu de dit mes de
agost, foli 245, ab què es veu ésser differents
subjectes y per ço no·s trau res en fora.

117
/1r

B
Certificha e fas fe jo, Joseph Catà y Bertran, ciutedà honrat de Barcelona, subrrogat en lo ofici
de racional de la present casa, com he vistos, mirats y regoneguts los llibres de Vàlues de la present casa, a hont estan continuats tots los debitors del General, y no he trobat que Joseph
Trilla, notari de la ciutat de Balaguer, sia debitor al General en ninguna quantitat, en fe de las
quals cosas fas la present escrita de mà agena y
firmada de la pròpria. Del aposiento de racional
als XXVI de mars MDCLXXV. Joseph Catà y Bertran, subrrogat en lo offici de racional.

Dit censal fou y possehí don Pedro de Cardona
y encara que en lo llibre de Vàlues, trienni
a. relació intercalada en el foli 113/3 del trienni 1674-1677.
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a. fe intercalada en el foli 117/1r del trienni 1674-1677.

[ 1675 ]

[ 1675 ]

117
/2r

121
/1r

Diea veneris septima mensis februarii anno a Nativitate Domini millessimo sexcentessimo septuagessimo quinto in civitate Balaguerii. Ego, Josephus Trilla, notarius publicus, civis lealis civitatis
Balaguerii, diputatus localis stacionis, districtus
seu collecte Balaguerii electus et nominatus per
admodum illustres dominos deputatos Generalis
Cathalonie, dicto nomine, gratis et cetera, constituo et ordino procuratorem meum certum et cetera, ita quod vos, magnificum dominum Joachinum Borriach, utrisque juris doctor, Barcinone
populatum, licet absentem et cetera, notarium et
cetera, ad videlicet pro me et nomine meo, semel et
pluries, comparendum coram admodum illustribus dominis deputatis et auditoribus compotorum
Generalis Catalonie meumque officium presentem diputati localis stacionis et collecte Balaguerii, cum omnibus salariis, lucris et emolumentis,
scilicet, et pertinenciis suis renunciandum, resignandum et cedendum in manibus et posse dictorum admodum illustrum dominorum deputatorum et auditorum compotorum dicti Generalis
seu in ipsorum consistori cum remissione et absolucione cuiusvis salarii mihi huiusque debiti seu
spectantis in favorem, scilicet, persone seu personarum vobis benevise seu benevisarum et per vos nominande seu nominandarum, et dictas renunciacionem, resignacionem et cessionem ac salarii mei
remissione recepi et admitti personamque ut prefertur nominandam de oficio predicto, cum omnibus juribus, salariis et pertinenciis illis provideri,
cum jurium plenitudine et efectu juxta formam
generalium constitutionum Cattalonie, capitulorum et actorum Curiarum usumque, practicam et
stillum dicti Generalis, petendum, suplicandum
et obtinendum, requirendum quoque // 117/2v //
protestandum vel monendum et requisitis, protestatis vel monitis ex adverso respondendum, replicandum [...]et ultra, et pro premissis quascumque
suplicaciones, tam verbo quam in scriptis, dandum, ferendum et presentandum et [...]videri aetterni et exequi faciendum et instandum [...] per
instrumenta quecumque ad predicta necessaria et
oportuna cum clausulis oportunis faciendum seu
fieri faciendum et con[...]dum et cum posse substituendi et cetera, et [...]. Testes sunt magnificus
Didacus Molner, civis honoratus Barcinone, et
Franciscus Biosca, scriptor Balaguerii. In quorum
fidem et testimonium premissorum ego, Jo[sephus]
Poculull, regia auctoritate nottarius publicus Balaguerii, [...] judicio et extra plena adhibeat fides,
hic me subscribo et [...] appono sig(+)num.

Senyorab.
a. procura intercalada en el foli 117/2 del trienni 1674-1677.
b. memorial intercalat en els folis 121/1r-122/2v del trienni
1674-1677.
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Los deputats y oÿdors de comptes del General
del principat de Catalunya, per als llochs vuy
vaccants fins lo die present de deputats y oÿdors
de comptes dels tres estaments, proposan a vostra magestat los subjectes contenguts en lo infrascrit memorial. Deputats militars: per un
lloch de deputat militar de la vegueria de Barcelona que vacca per mort de mossèn Ramon de
Copons se proposan mossèn Francisco Sans y
de Puig, ya insiculat en oÿdor militar, mossèn
Acasi Còdol. Per altra lloch de deputat militar
de dita vegueria de Barcelona que vacca per
mort de mossèn Juan de Marimon se proposan
mossèn Hierònim Novell y Bartrola, ya insiculat
en oÿdor, mossèn Francisco Miquel. Per altra
lloch de deputat militar de dita vegueria de Barcelona que vacca per mort de mossèn Francesch
Puigjaner se proposan mossèn Joan de Boxadós
y Soler, mossèn Ambròsio de Foraster. Per altre
lloch de deputat militar de la dicta vegueria de
Barcelona que vacca per mort de mossèn Ignasi
Prats se proposan mossèn Anthoni Puignau,
mossèn Luís Soler. Per lo lloch de deputat militar de la vagaria de Lleyda que vacca per mort
de mossèn Joseph de Clariana y Seva se proposan mossèn Miquel Riber, mossèn Anton Muxiga. // 121/1v // Per altre lloch de deputat militar
de dita vagaria de Lleyda que vacca per mort de
mossèn Francisco Sacirera se proposan mossèn
Hierònim Gassià, de present oÿdor [...],
mossèn Joseph Gassià. Per altre lloch de deputat militar de la dita vegaria de [Lleyda] que
vacca per mort de mossèn Phelip Alegre se poposan mossèn Gabriel Olzina y Vilanova,
mossèn Bernat de Vilallongaa Per lo lloch de
deputat militar de la vegaria de Montblanch
que vacca per mort de mossèn Francisco Bonaventura de Gualbas se proposan mossèn Luís
Sayol, ya insiculat en oÿdor [...], mossèn Ignasi
Bru. Per lo lloch de deputat militar de la vegria
de Urgell que vacca per mort de mossèn Nicolau Llop y Desvalls se proposan mossèn Thomàs
de Foxà Boxadós y [...], mossèn Christòphol
Farnés.
Deputats reals. Per lo lloch de deputat real de
Barcelona que vacca per mudar de estat de real a
militar lo doctor Joan Baptista Roca y [...] se
proposan lo doctor Honorat Riu y Navarro,
mossèn Miquel Móra y Navarro. Per altre lloch
de deputat real de Barcelona que vacca per
// 121/2r // mort de mestre Ramon Monnar se
proposan mossèn Vicens Artès, ja insiculat en
oÿdor, lo doctor misser Pau Roma. Per lo lloch
de deputat real de Gerona que vacca per mort
de mossèn Llorens Puig se proposanb mossèn
Francisco Sala, ciutadà honrat de Gerona, mosa. a continuació 5 línies ratllades.
b. a continuació una línia ratllada.

sèn Joseph Miquel. Per lo lloch de deputat real
de Tortosa que vaca per mort de mossèn Pere
Joan Fortunyo se proposan mosssèn Francesch
Gil de Federich, ya insiculat en oÿdor real, mossèn Francesch Alberni.
Oÿdors ecclesiàstichs. Per un lloch de oÿdor ecclesiàstich del Capítol de Tarragona que vacca
per ésser promogut a bisbe de Vich lo doctor
Jaume Mas, degà y canonge de dit Capítol, se
proposan lo doctor Pau Castanyer, canonge de
dita Iglésia, Joan Fagia, també canonge de dita
Iglésia. Per un lloch de oÿdor ecclesiàstich del
Capítol de Gerona que vacca per mort del doctor Amadeo Ferrer se proposan don Joan de
Rocabertí, ardiaca de dita Iglésia, Salvador Verneda, canonge de dita Iglésia.

lloch de assessor de la visita que vacca per mort
de don Baptista Cortiada se proposan: lo doctor misser Francisco Pontell, lo doctor misser
Esteve Serra y Vila[...], lo doctor misser Pau
Ferrer. Bolsa de procurador fiscal de la visita.
Per un lloch de procurador fiscal de la visita
que vacca per mort de mossèn Franciso Çacirera se proposan: don Miquel de Masdovellas,
don Thomàs de Foxà Boxadós, don Christòpholl Farnés. Dat en Barcelona a XXXI de mars
MDCLXXV.

s.n.r

Tengoa repetidos avisos de las grandes pretenciones que va haziendo el enemigo y, llegándole continuadamente gente a Rosellón, sin la que tiene
en el condado de Fox, de que con evidencia se
puede temer que con toda bervedad procurará
entrar a imbadir alguna de las plazas de este
Principado, las quales se hallan tan necessitadas
de infantería para su defensa como lo he significado a vuestra señoría. Y para poder acudir a
ello el único remedio es que vuestra señoría haga
todo esfuerço aplicando quantos medios sean posibles para que se recrute el terçio con que vuestra
señoría sirve a su magestad, para que se ponga
en el caval número que vuestra señoría tiene
ofrezido. Y será de su real servicio y comebeniencia deste Principado que vuestra señoría procure
ganar oras en que se cumpla así, con que vuestra
señoría de su parte hará las diligencias que combengan para la defensa de las plazas de la frontera, de que // s.n.v // [...] mucho. Y así mesmo
vuestra señoría dispondrá que todos los oficiales
y soldados que tienen plaça en su terçio vayan a
assistir con puntualidad a donde se halla. Dios
guarde a vuestra señoría muchos años. Barcelona, a 29 de março 1675. El duque de San Germán.

Oÿdors militars. Per un lloch de oÿdor militar
de la vegaria de Barcelona que vacca per mort
de Francesch Puigjaner y Nicolau se proposan
mossèn Onofre de Alentorn, mossèn Joseph
Rajadell. Per altre lloch de oÿdor militar de la
dita vegaria de Barcelonaa... // 121/2v // de
mossèn Francesch Gil de Federich de oÿdor a
deputat: mestre Francesch Talarn, mossèn
March Andreu. Datat en Barcelona a XXX de
mars MDCLXXV.

121
/3r

Senyorab.
Los deputats y oÿdors de comptes del General
del principat de Catalunya, per als llochs vuy
vaccants fins lo die present de las bolsas dels officis del General de Catalunya y casa de la Deputació, proposan a vostra magestat los subjectes contenguts en lo infrascrit memorial. Bolsa
de assessors. Per un lloch de assessor militar
que vacca per mort del doctor Francisco Bonaventura de Gualbas se proposan: los doctor
don Christòphol Potau, lo doctor Agustí Escarrer, lo doctor Pere Dimas Potau. Bolsa de regent los comptes. Per un lloch real de la bolsa
de regent los comptes que vacca per mort de
mossèn Llorens Puig se proposan: mestre Joan
Alòs, de present deputat real, mestre Agusti
Fatjó, mestre Jacintho Sort. Bolsa de donadors
de ploms. Per un lloch militar de la bolsa de
donador de ploms que vacca per mort de don
Francisco Çacirera se proposan: don Joseph de
Amigant, de present deputat militar, mossèn
Gabriel de Olsina, mestre Gaspar de [...]c. //
121/3v // Bolsa de assessor de la visita. Per un

C

s.n.r

a. text incomplet.
b. memorial intercalat en el foli 121/3 del trienni 1674-1677.
c. Gaspar ... [...] interliniat damunt de mossèn Ramon de
Montargull, ratllat.
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E
Ilustrísimob señor.
La estafeta me ha traýdo dos cartas de vuestra señoría de 9 y 16 del corriente, y en quanto a la primera no se offrece que decir a vuestra señoría, respecto de no ordenárseme en ella cossa particular.
Con la segunda he recivido la que embía vuestra
señoría para la reyna nuestra señora sobre que
a. carta intercalada entre els folis 120v-121r del trienni
1674-1677.
b. carta intercalada entre els folis 120v i 121r del trienni
1674-1677.

[ 1675 ]

[ 1675 ]

vaya visitador a essa Real Audiencia y la pondré
luego en manos de su magestad, en la conformidad que vuestra señoría me manda. De novedades sólo puedo decir a vuestra señoría que se han
nombrado ministros para que vean lo que procede
de justicia contra los generales de la armada de
mar por los socorros que han entrado en Mecina,
cuyo presidente ha de ser el senyor marqués de
Castelrodrigo. Guarde Dios a vuestra señoría
largos años en su mayor felicidad. Madrid, a 23
de marzo 1675. Ilustrísimo señor, besa las manos
de vuestra señoría Juan Francisco Pujol.

122
/1r

122
/2r

Certificha y fas fe jo, Luís Fontana, notari públich de Barcelona, com ab acte rebut en mon
poder als vint-y-nou del mes de mars del any
mil sis-cents setanta-sinch la noble dona Catharina de Ivorra y Salbà, viuda de don Dalmau de
Ivorra, Ansa y Ballera, baró de Cervalló, ha fet
procura a don Francisco Casales, de família de
dita senyora, per a què en nom de dita senyora
puga comparèxer devant del molt il·lustre consistori dels diputats y oÿdors de comptes del
General de Catalunya y jurar, en poder de dit
molt il·lustre consistori, que dita senyora ha fet
las dilicèncias en fer sercar lo acte de la original
creació de aquell censal, de preu sinch-centas
noranta lliures y penció tres-cents sexanta-vuyt
sous y nou diners, que fou extret [...] en la extracció de censals feta per dit molt il·lustre consistori als 12 de juliol 1674, // 122/1v // no ha
pogut trobar dit acte y per so puga instar se lleve acte de la prestació de dit jurament y que de
aquell se fasian las certificatòrias convenients
aparexi del General de Catalunya, conforme estas y altras cosas en dit acte estan llargament
contengudas. De premisis proprio calamo scriptis
fidem facio ego, dictus Ludovicus Fontana, notario publico Barcinone, hoc etiam propria scribens
manu.

llibres se troba lo següent: dit censal tenen y
possehexen los dits administradors del hospital
general de Santa Creu de la present ciutat, los
quals, segons lo llibre de Vàlues, trienni 1671,
foli 215, consta restan a dèurer la quantitat de
dos mil quatre-centas lliuras, dotse sous y sis, lo
qual dèbit se origina y devalla del llibre de Vàlues, trienni 1638, foli 350, ab quatre differents
partidas per lo valor de dos-cents vint-y-sinch
fustes curts y 229 fustes llarchs, los quals los foren venuts en lo any 1638, com més estensament consta en los llibres de Deliberacions dels
triennis 1635 y 1638, per la qual quantitat resta
embrasat dit censal, dich: 2.400 lliures, 12 sous,
6. Y esta és la relació que fa a vostra senyoria,
salvat en tot error de compte. Del aposiento de
racional als vint-y-sis de mars MDCLXXV. Joseph
Catà y Bertran, subrrogat en lo offici de racional.

122
/3r

Molta il·lustre senyor.
Joseph Catà y Bertran, ciutedà honrat de Barcelona, subrrogat en lo ofici de racional de la present casa, a vostra senyoria fa relació com té feta
exacta averiguació ab los llibres de Vàlues y altres de la present casa acerca de aquell censal,
pensió 270 sous, pagador a 7 de octubre, que
sortejà lo sa[cresta]dor dels béns de misser Bernat Sala en la extracció de censals per los predecessors de vostra senyoria feta als 12 de juliol
1674, y segons dits llibres se troba lo següent:
primo dit censal fou y possehí don Pedro de
Cardona y encara que en lo llibre de Vàlues,
trienni 1671, foli 48, se troba continuat altre de
las fiansas del arrendament de la Bolla de Perpinyà, trienni 1558, del qual arrendament se resta
a dèurer 19.609 lliures, 17 sous, resta líbero dit
censal per quant lo dit don Pedro de Cardona,
possessor de aquell, lo alienà en lo any 1543,
com apar en dit capbreu, foli 855, y, axí, molts
anys antes de la obligació de dita fiansa y per ço
no·s trau res en fora.

Moltb il·lustre senyor.
Joseph Catà y Bertran, ciutedà honrat de Barcelona, subrrogat en lo ofici de racional de la present casa, a vostra senyoria fa relació com té feta
exacta averiguació ab los llibres de Vàlues y altres de la present casa acerca de aquell censal,
pensió 227 lliures, 3 sous, pagador a 11 de juliol, que sortejaren los administradors del hospital de Santa Creu de la present ciutat en la extracció de censals per los predecessors de vostra
senyoria feta als 12 de juliol 1674. Y segons dits

Dit censal fou y possehí don Anthon de Cardona y encara que en lo llibre de Vàlues, trienni
1671, foli 46, se trobe continuat altre de las
fiansas de Miquel Joan de Junyent, arrendatari
de la Bolla de Girona, trienni 1578, de la qual
se resta a dèurer 14.673 lliures, 14 sous, resta,
axí mateix, líbero dit censal, per quant lo dit
Anthon de Cardona, possessor de dit censal, havia alienat aquell en dit any 1543, com apar en
dit capbreu, foli, y axí molts anys antes de la
obligació de dita fiansa, y per ço no·s trau res en

a. fe intercalada en el foli 122/1r del trienni 1674-1677.
b. relació intercalada en el foli 122/2r del trienni 1674-1677.

a. relació intercalada en els folis 122/3r-122/4v del trienni
1674-1677.
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fora. Dit censal fou y y possehí misser Bernat
Sala, oÿdor real que fonch en lo trienni 1623, lo
qual, junt ab sos condeputats, fonch condempnat en la visita de dit trienni pagar al General, ço
és, sobre la querella número 33, en subsidi dels
oficials de la present casa, Bolla // 122/3v // y
General, en dita querella nomenats, las quantitats que consta tractar-se a dèurer de aquellas
9.475 lliures, 5 sous, 2, que foren [...]des a dits
oficials per satisfacció de treballs [...] de galeras
y en lo decret de execució de dita querella fou
[...]mesa dita declaració e o averiguació de
aquella a major [...]ració de las Corts generals
se estaven celebrant en lo any [...], de las quals
no·s troba haver-ne donat dèbit a dits deputats
y oÿdors en lo llibre de Vàlues. Però, per quant
ab la prechalendada declaració per vostra senyoria feta acerca lo dupte [...]posat per dita racional fou vostra senyoria servit declarar, junt ab
los magnífichs assessors de la present casa, que,
en quant a [...] tenia respecte al interès de dita
querela, perquè [...] ditas Corts estana indecissas se degués prestar caució al g[...] la quantitat
de dits censals que estan o podan estar [...]ligats, per ço no·s trau res en fora.
Ítem ab la sobradita sentència sobre la querella
número 18 foren condempnats dits diputats y
oÿdors en pagar en subsidi a Francesc Collbacó,
notari, la quantitat de 900 lliures, sous per tantes
[ne] havian pagades a dit Collbacó per satisfacció
de tre[...] de diferents scripturas. Y en lo decret
de execució de dita querella [...]tuen la declaració ex exercicio de aquella a major se[...], de la
qual quantitat no·s troba haver-se donat dèbit en
lo llibre de Vàlues a dits deputats y oÿdors ni a dit
Collbacó. Però, per quant ab la declaració per
vostra senyoria feta als 9 de [...]bre de 1671 acerca del dupte proposat pel racional fou vostra senyoria servit declarar, junt ab los mag[nífichs ...]
de la present casa que, en quant al que tenia respecte [...] interès de ditas 900 lliures, attès que
en dita visita fonch [...]vada a major deliberació
en lo decret de execució y de [...] declaració no
consta haver-se de remètrer a dit decret de execució y, per consegüent, no poder-se executar
dita sentència de visita ni poder-ne haver rahó en
lo present cas, per ço no·s trau res en fora.
Ítem sobre la querella número 18 foren condempnats en // 122/4r // pagar al General noranta lliures per tantes ne havian fet pagar a
Francisco Collbacó, notari, per treballs extraordinaris, de la qual partida no·s troba se’n donàs
dèbit en lo llibre de Vàlues ni a dits deputats y
oÿdors, en comú ni en particular, ni a dit Collbacó. Però, per quant en lo decret de execució
de dita querella fou confirmada dita sentència

en quant tenia respecte a ditas 90 lliures, per ço
se trauhen en fora: 90 lliures. Ítem sobre las
querellas números 41 y 165 foren condempnats
dits deputats y oÿdors, junt ab majors quantitats, en pagar tant als officials més antichs servian a la present casa com també a altres diferents personas que no sols no obtenian oficis
estipendiats del General, però encara no servian
a la present casa de oficials mecànichs per plusos
y sobreplusos, de las insiculacions dels anys
1624 y 1625, los quals, segons la declaració fou
vostra senyoria servit fer junt ab los magnífichs
assessors de la present casa sots jornada de 9 de
desembre 1671 acerca del dupte poposat per dit
racional, tant per lo que té respecte dita matèria
dels interessos de dits oficials mecànichs com
també altres caps, y fou vostra senyoria servit
declarar que baix dita paraula «mecànichs» estaven compresos los demés subjectes havian cobrat dits plusos y sobreplusos, los quals no
constavan ésser oficials estipendiats del General,
de las quals 1.480 lliures, sous consta, segons
los llibres de Vàlues, restar-se a dèurer la quantitat de 707 lliures, sous, axí que [...] per la sisena
part de dit misser Bernat Sala cent diset lliures,
desset sous, dich: 117 lliures, 17 sous.
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Ítem sobre la querella número 31 foren condempnats los oficials del General en pagar la
quantitat de 236 lliures, sous per tantas que los
deputats y oÿdors los ne feren pagar en dit trienni per satisfaccions de treballs extraordinaris, y
en subsidi de dits oficials foren dits deputats y
oÿdors condempnats en pagar totas las quantitats faltarian o no se haurian pogut cobrar de dits
oficials, de las quals 236 lliures, segons lo llibre
de Vàlues, trienni 1671, foli 233, consta restarse a dèurer la quantitat de quatre-centas trentaquatre lliures, dich: 434 lliures. Per las quals partidas tretas en fora, que juntas [...] suma de 641
lliures, 17 sous, resta embarassat dit censal [...].
Y esta és la relació que fa a vostra senyoria, salvat
en tot error de compte. Del aposiento de racional, als XXVIII de ma[..] MDCLXXV. Nota que de
ditas partidas ja se’n ha fet carrega [...] relacions
de dona Maria Sans, dels pubills Càrcer [...] y canonge Joseph Manyer, dona Maria de Olsina,
ad[ministra]dors dels béns de la quòndam Magdalena Pla y Càrcer y de[...] Spuny. Joseph Catà
y Bertran, subrrogat en lo offici de racional.

125
/2r

A
Molta il·lustre senyor.

a. relació intercalada en els folis 125/2r-125/3r del trienni
1674-1677.

a. estan interliniat al marge esquerre.
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Joseph Catà y Bertran, ciutedà honrat de Barcelona, subrrogat en lo ofici de racional de la present casa, a vostra senyoria fa relació com té feta
exacta averiguació ab los llibres de Vàlues y altres de la present casa acerca de aquell censal, de
pensió 317 sous, pagador a 13 de mars, que
sortejà la senyora Marianna Aguspi y Salavert en
la extracció de censal pera los predecessors de
vostra senyoria feta als 12 de juliol 1674. Y segons dits llibres se troba lo següent: primo dit
censal fou y possehí misser Francesc Soler, y encara que se trobe continuat altre de las fiansas
de Daniel Camps, arrendatari de la Bolla de Vilafranca de Panadès, trienni 1614, arrendada
per preu de 15.063 lliures, sous, per los tres
anys, a rahó de 502 lliures, sous per quiscun
any, de la qual, segons lo llibre de Vàlues, trienni 1671, foli 128, consta restar-se a dèurer
5.877 lliures, 5 sous, 3. Lo qual Soler se obligà
en la milloració de caució feta a 9 de juliol 1615
per 500 lliures, sous lo any y los tres anys junts
150[...]. Y per quant entre ditas fiansas se obligaven en 1.280 lliures, sous més per quiscun
any del que montava lo preu de dit arrendament
y per los tres anys junts 3.840 lliures, sous, que
defalcadas ratta per quantitat sols vingué a estar
obligat per 398 lliures, 8 sous per any y per los
tres anys 1.195 lliures, 5 sous, 6, de las quals
se’ls deuen fer bonas 1.285 lliures, 16 sous, 4
per tantas, ço és, 60 lliures, 11 sous, 7 li tocan y
gaudex de aquellas 7.631 lliures, 10 sous que
consta haver-se pagat per lo principal de dit
arrendament en differents llibres de Vàlues y
differents jornadas, y las restants 680 lliures, 4
sous, 9 per tantas consta haver-se pagat per dita
fiansa de dit Francesc Soler, ço és, en lo llibre de
Vàlues, trienni 1617, foli 212, a 5 de octubre de
dit any, 250 lliures, sous a 13 de janer 1618,
242 lliures, 14 sous, 9 y a 16 de juliol de dit any
187 lliures, 10 sous. Però, per quant ab la quantitat pagada per dit Soler y ab la quantitat que
gaudex del pagat per lo principal, com dalt està
dit, excedex ab 90 lliures, 10 sous, 10, per ço
resta líbero dit censal per rahó de dita fiansa y
no·s trau res en fora.
125
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Dit misser Francesc Soler, segons lo llibre de
Vàlues, trienni 1671, foli 129, se troba continuat altre de las fiansas de Pere Joan Pla, arrendatari de la Bolla de Tarragona, trienni 1614,
en la milloració de caució a 9 de juliol 1615 feta
per 1.000 lliures, sous quiscun any y per los tres
anys junts 3.000 lliures, sous, arrendada per
preu de 8.100 lliures sous per any y per los tres
anys 24.300 lliures, sous, del qual arrendament,
segons dit llibre y foli, se resta a dèurer 4.538
lliures, 10 sous, 1. Y per quant entre totas las
fiansas se havian obligat per 1.300 lliures més

per quiscun any del que montava lo preu de dit
arrendament, y per los tres anys 3.900 lliures,
sous, que defalcadas ratta per quantitat, segons
lo que quiscuna de ditas fiansas se havia obligat,
sols vingué dit Soler a estar obligat per 2.585
lliures, 2 sous, 3 per los dits tres anys, de las
quals se li fan bonas 2.426 lliures, 8 sous, 11, ço
és, 1.689 lliures, 5 sous, 4 per tantas li’n tocan y
gaudex de aquellas 15.879 lliures, 2 sous, 6 que
ab diferents llibres de Vàlues y diferents jurnadas consta haver-se pagat per compte del principal de dit arrendament y las restants 737 lliures,
3 sous, 7 per tantas com consta haver-se pagades per compte de dita fiansa, ço és, 250 lliures,
sous a 5 de octubre 1617 en lo llibre de Vàlues
de dit trienni 1617, foli 224, en dit llibre y foli,
a 13 de janer 1618, 249 lliures, 13 sous, 7 y a 16
de juliol de dit any 187 lliures, 10 sous, y en lo
llibre de Vàlues trienni 1620, foli 214, a 16 de
desembre 1622 sinquanta lliures, axí que resta a
dèurer dit misser Francesc Soler a cumpliment
de las ditas 2.885 lliures, 2 sous, 3 per rahó de
dita fiansa, la quantitat de cent sinquanta-vuyt
lliuras, tretse sous y quatre, dich: 158 lliures, 13
sous, 4. Dit misser Francesc Soler, segons dit llibre de Vàlues trienni 1671, foli 139 se troba
continuat altre de las fiansas de Joan Gallart,
arrendador de la Bolla // 125/3r // de Terragona
trienni 1617, arrendada per preu de 900 lliures
per quiscun any y los tres anys junts 25.003 lliures, sous, del qual arrendament, segons dit llibre y foli, se resta a dèurer 4.777 lliures, 10
sous, 8, lo qual Soler se obligà per la quantitat
de1.400 lliures, sous quiscun any y los tres anys
4.200 lliures, sous, de las quals se li’n fan bonas
3.132 lliures, 1 sou per tantas li’n tocan y gaudeix de aquellas 20.136 lliures, 16 sous, 8, que
ab differents llibres de Vàlues y diferents jornadas consta haver-se pagat per lo principal arrendatari de dita Bolla, axí que resta a dèurer la
quantitat de mil sexanta-set lliures, dinou sous,
dich: 1.067 lliures, 19 sous. Axí que resta embrassat lo dit censal per las ditas dos partidas tretas en fora, que prenan en suma de 1.226 lliures, 12 sous, 4. Esta és la relació que fa a vostra
senyoria, salvat en tot error de compte. Del
aposiento de racional als vint-y-dos de mars
MDCLXXV. Joseph Catà y Bertran, subrrogat en
lo offici de racional.
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a. a continuació ratllat vostra senyoria.

Molta il·lustre senyor.
Joseph Catà y Bertran, ciutedà honrat de Barcelona, a vostra senyoria fa relació com té feta
exacta averiguació ab los llibres de Vàlues y altres de la present casa acerca de aquell censal, de
a. relació intercalada en el foli 125/2 del trienni 1674-1677.
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pensió 500 sous, pagador a 9 de juliol, que sortejaren los majoral y bossers de la confraria de
Sant Nicolau statuÿda en la iglésia de Sant Francesc, en la extracció de censals per los predecessors de vostra senyoria feta als 12 de juliol
1674. Y segons dits llibres se troba lo següent:
primo dit censal fou y possehí Jaume Aguilar, y
encara que en lo llibre de Vàlues trienni 1671,
foli 39, se trobe continuat dit Aguilar altre de
las fiansas, per 300 lliures, sous quiscun any, de
mossèn Francesc Çalbà y Vallseca, arrendador
de la Bolla de Vilafranca de Panadès trienni
1578, de la qual se resta a dèurer 12.463 lliures,
11 sous, 4, però per quant Jaume Aguilar, possessor del dit censal, ja·l havia lienat en lo any
1559, com apar en lo capbreu del mes de juliol,
foli 869, y per consegüent molt antes de la obligació de dita fiansa, per ço resta líbero dit censal
y no·s trau res en fora.
Dit censal fou y possehí Guillem Pere Dusay,
donsell, y encara que se trobe continuat altre de
las fiansas dels deputats del trienni 1617, 1623
y 1650, los quals restan a dèurer differents
quantitats. Però, per quant ja lo dit Dusay havia
alienat lo dit censal en lo any 1559, com apar en
dit capbreu y foli, resta líbero lo dit censal y no·s
trau res en fora. Dit censal fou y possehí Galceran Dusay y encara que, segons lo llibre de Vàlues trienni 1641, foli 254, se trobe continuat
altre de las fiansas de misser Joseph Ferrer, oÿdor real del dit trienni, lo qual junt ab sos condeputats restan a dèurer 40 lliures, 2 y, axí mateix, se trobe continuat altre de las fiansas del
arrendament de la Bolla de Castelló de Empúries, trienni 1556, de la qual se resta a dèurer
597 lliures, 19 sous, 2. Però, // 125/2v // per
quant ja lo dit Galceran Dussay havia alienat dit
censal en lo any 1559, com apar en dit capbreu
y foli, y per consegüent molt antes de la obligació de dita fermansa, [per ço] resta líbero dit
censal y no·s trau res en fora. Y esta és la relació
que fa a vostra senyoria, salvat en tot error de
compte. Del aposiento de racional, als XIIII de
mars MDCLXXV. Joseph Catà y Bertran, subrrogat en lo offici de racional.
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certum et cetera, ita quod et cetera, Franciscum
Cassanya, legum studente, Barcinone habitatore,
absente, ad videlicet pro dicto constituente et eius
nomine accipendum et apprendendum possessionem corporalem realem seu quasi de officio tabularii Generalis dicte ville, quod dictus constituens
habet et sibi pertinet per mortem et renunciacionem honorabilis Joannis Cassanya, quondam negociatoris eiusdem ville, litteras quascumque et
alias quasvis scripturas ad dictum effectum necessarias personis et locis quibus expediat petendum, notifficandum et exhibendum et actus
quoscumque apprehensione dicte possessionis denotantes faciendum et exercendum et inde instrumenta quecumque fieri faciendum, instandum et requirendum, item etiam dictum
officium tabularii in manibus et posse admodum
illustribus dominorum deputatorum Generalis
Cattalonie dicti Francisci Cassanya [...]
//129/1v // constituto benevisse tocius quociens ipse
voluerit seu aparuerit cedendum et renunciandum eosdem dominos deputatos suplicandum
mandari dictam renunciacionem dicti offici tabularii admitti et provideri et possessione ipsius
sibi dicto pro[...] dicte persone seu personis tradi
faciendum eisdemque dominis deputatis et aliis
quibus spectat circa predicta, omnia et singula,
quascumque suplicaciones et alias quascumque
scripturas, tam publicas quam privatas, dandum
et presentandum et de ipsarum presentacione, si
opus fuerit, quecumque instrumento seu instrumenta faciendum seu fieri faciendum, instandum et requirendum, promitto habere rattum et
non revocare et cetera. Ita approbat nottario infrascripto propria manu et cetera. Testes sunt Joannes Arpo, sartor, Gaspar Corominas, daguerius, cives, et Franciscus Famadas, scriptor,
Barcinone habitator. Premissis aliena manu
scriptis fidem facit Hiacyntus Sescases, apostolica
et regia auctoritatibus notarius publicus Barcinone, hec propria scribens manu.

130
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A
Diea decima septima mensis novembris anno a
Nativitate Domini millessimo sexcentessimo septuagessimo quinto, Barcinone. Honorabilis Jacobus Carbonell, candelarius cere ville Calidarum
de Montebovino, diocesis Barcinone, gratis et cetera, constituit et ordinavit procuratorem suum
a. procura intercalada en el foli 129/1 del trienni 16741677.
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A
Fas fea jo, Pere Pau Vives, notari públich de
Barcelona y scrivà del molt il·lustre Capítol de la
Seu de Barcelona avall scrit, que ab acte rebut
en poder meu als dos de abril mil sis-cents setanta-quatre, dit molt il·lustre Capítol, convocat y congregat en lo lloch, modo y forma acostumats, sots protecció del qual consistexen los
aniversaris comuns de dita Seu, ha elegit y anomenat en protector dels aniversaris comuns per
lo bienni que comensarà a córrer lo primer de
maig pròxim vinent lo il·lustre y molt reverent
senyor Joan Lacasa, ardiaca del Vallès y canonge
a. fe intercalada en el foli 130/1r del trienni 1674-1677.

[ 1675 ]

[ 1675 ]

de dita Seu de Barcelona, al qual ha donat llarch
y bastant poder, tal qual se deu hi·s sol donar a
semblants protectors, com més llargament en
dit acte se conté. De premisis aliena manu scriptis fidem facio ego, Mathias Marçal, notarius publicus Barcinone, vice et locu domini Petri Pauli
Vives, [...] et magistri mei, publici Barcinone
scribe, [...] predicti de licencia hec propria me
subscribens manu.
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en la execució que per ocasió del dit dèbit se
feya contra lo dit principal y fermansas, com
més llargament és de vèurer en lo procés de la
causa se aporta entre lo dit Pere Mas, de una, y
lo procurador fiscal del General, de part altre,
en lo consistori de sa senyoria». Y esta és la relació que fa a vostra senyoria, salvat tot error de
compte. Del aposento de racional als XXX de
abril MDCLXXV. Doctor Joseph Ma[...]. Joseph
Catà y Bertran, subrrogat en lo offici de racional. Geroni Gassià.

A
Molta il·lustre senyor.

s.n.r

Diea vigessima octava mensis maii anno a Nativitate Domini millessimo sexcentessimo septuagessimo quinto, Ilerde. Honorabilis Franciscus
Cortit, cultor Ilerde, vissor sive visurator safranorum Generalis collecte civitatis Ilerdensis, dicto
nomine, gratis et cetera, constituit et ordinavit
procuratorem suum certum et cetera, ita tamen
et cetera, illustrem dominum Josephum Sauledam domicellum, Barcinone domiciliatum, licet
absentem et cetera, ad pro dicto constituente et
eius nomine comparendum coram multum illustribus dominis deputatis generalibus presentis
Cattalonie principatus et dictum officium, in
manu et posse dictorum illustrum dominorum
deputatorum Generalium, pure et libere et simpliciter renunciandum et cetera, et dictam renunciacionem admitti petendum et cetera, suplicandum et cetera, omniaque alia et singula que
circa renunciacionem dicti offici fieri requirantur ac instrumenta quecumque faciendum seu
fieri faciendum, instandum et requirendum. Et
demum promissit habere rattum et cetera. Actum et cetera. Testes sunt illustris dominus Andreas Barran et Casesnoves, utriusque juris doctor, Ecclesie ilerdensis canonicus, et Dominicus
Rubio, scriptor dicte civitatis et cetera. In quorum aliena manu scriptorum fidem et testimonium premissorum [...] // s.n.v // bia tribuatur,
ego, Epifanius Berenguer, auctoritatibus apostolica et regia notarius publicus Ilerde, civis et de
collegio notariorum dicte civitatis, hic me subscribo et meum appono sig(+)num.

Joseph Catà y Bertran, ciutedà honrat de Barcelona, subrrogat en lo ofici de racional de la present casa, a vostra senyoria fa relació com té feta
exacta averiguació ab los llibres de Vàlues y altres de la present casa acerca de aquell censal,
pensió 200 lliures, pagador a 4 de juny, que sortejà francesc Revarter, ciutedà honrat de Barcelona, com a pare y legítim administrador de
Joan Batista, son fill, en la extracció de censals
feta per los predecessors de vostra senyoria a 12
de juliol 1674. Y segons dits llibres se troba lo
següent¨: primo dit censal fou y possehí Francesc Delmau, doctor en drets, ciutedà honrat de
Barcelona, y encara que en lo llibre de Vàlues
trienni 1671, foli 44, se trobe continuat Francesc Delmau, negociant de Barcelona, altre de
las fiansas del arrendament de la Bolla de Tàrrega trienni 1581, del qual arrendament se resta a
dèurer 1.410 lliures, 6 sous, 1. Però, per quant
al temps de la creació de dit censal, que fou feta
a 20 de setembre 1600, en favor del doctor en
drets misser Jaume Delmau, també doctor en
drets y ciutedà honrat de Barcelona, al qual succehí dit Francesc Delmau, també doctor en
drets y ciutedà honrat de Barcelona, com apar
en lo capbreu de dit mes de juny, foli 753, per
ço se veu ésser differents subjectes lo obligat y
lo possessor de dit censal, y no·s trau res en fora.
Dit censal fou y possehí Joseph Monclar, merser de Barcelona, lo qual, segons lo llibre de
Vàlues trienni 1671, foli 240, se troba continuat altre de las fiansas in solidum obligats de
Pere Mas, arrendatari de la Bolla de Perpinyà,
trienni 1650, del qual arrendament, segons dit
llibre y foli, consta restar-se a dèurer dinou mília
lliures, dich: 19.000 lliures, sous. Adverteix-se a
vostra senyoria que en dit llibre y foli se troba
continuada // 132/1v // una nota del thenor següent: «Nota que a 4 de setembre 1653 és estat
precehit per los magnífichs assessors del General, facto verbo in consistorio, que sia sobressegut

A

153
/2r

a. relació intercalada en el foli 132/1 del trienni 1674-1677.
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Moltb il·lustre senyor. Joseph Catà y Bertran,
ciutedà honrat de Barcelona, a vostra senyoria
fa relació com té feta exacta averiguació ab los
llibres de Vàlues y altres de la present casa acera. procura intercalada entre els folis 151v-151/1r del trienni
1674-1677.
b. relació intercalada en els folis 153/2r-153/3v del trienni
1674-1677.

ca de aquell censal de pensió 220 sous pagador
a 7 de octubre, que sortejà la noble dona Maria
Themarit y Càrcer en la extracció de censals per
los predecessors de vostra senyoria feta als 12 de
juliol 1674. Y segons dits llibres se troba lo següent: primo dit censal fou y possehí don Pedro
de Cardona y encara que en lo llibre de Vàlues
trienni 1671, foli 48, se trobe continuat altre de
las fiansas del arrendament de la Bolla de Perpinyà trienni 1578, de la qual se restà a dèurer la
quantitat de 19.609 lliures, 17 sous, 8, y, axí
matex, en dit llibre, foli 230, es trobe continuat
altre de las fiansas del il·lustríssim senyor don
Garcia Gil Manrrique, bisbe de Barcelona, deputat que fonch en lo trienni 1632, però per
quant don Pedro de Cardona, possessor de dit
censal, ja l’havia alienat en lo any 1543, com
consta en lo capbreu de dit mes de octubre, foli
477, per ço queda líbero dit censal y no·s trau
res en fora.
Dit censal fou y possehí don Anthon de Cardona y, encara que en lo dit llibre de Vàlues trienni 1671, foli 46, se trobe continuat altre de las
fiansas del arrendament de la Bolla de Gerona,
trienni 1578, però, per quant dit don Anthon
de Cardona ja havia alienat dit censal en lo any
1548, a 4 de octubre, com apar en dit capbreu y
foli, per ço resta líbero dit censal y no·s trau res
en fora. Dit censal fou y possehí misser Bernat
Sala, oÿdor real que fou en lo trienni 1623, lo
qual, junt ab sos condeputats, fonch condempnat en la visita de dit trienni, feta en lo 1626,
pagar al General, ço és, sobre la querella número 33, en subsidi dels oficials de la present casa,
Bolla y General en dit querella nomenats, 947
lliures, 5 sous, 2, que foren pagades a dits oficials per satisfacció de treballs presos per los [...]
de galeras. Y en lo decret de execució de dita
querella fou remesa // 153/2v // [...] de aquella a
major de [la] de las Corts generals [se estaven]
celebrant en lo any 162[6], dels quals no·s troba haver-ne donat dèbit a dits deputats y [...] en
lo llibre de Vàlues. Però, per quant ab lo baix
[...] declaració per vostra senyoria feta acerca lo
dupte propost per [...] fou vostra senyoria servit
declarar, junt ab los magnífichs assessors de la
[present casa], que en quant al que tenia respecte al interès de dita [...], per quant ditas Corts
estan indecissas, se degués prestar caució [al]
General per la quantitat de dits censals que estan po[...] obligats, per ço no·s trau res en fora.
Ítem sobre la querella número 18 foren condempnats dits deputats y oÿdors en pagar al General, en subsidi de Francesc Collbacó, [la]
quantitat de 900 lliures, sous, per tants ne havian pagades [...] Collbacó per satisfaccions de
treballs de differents scripturas en lo decret de
execució de dita querella. Remetesen la declara1175

ció [...] exequució de aquella a major deliberació, de la que [...]sitat no·s troba haver-se donat
dèbit ni a dit Collbacó [...] dits deputats y oÿdors en lo llibre de Vàlues. Però, per quant ab la
declaració per vostra senyoria feta als 9 de desembre fou vostra senyoria servit declarar, junt
ab los magnífichs assessors de la present casa,
que en quant al que tenia respecte al interès de
ditas 900 lliures [...] que en dita visita fou reservada a major deliberació en [lo] decret de execució, y de la declaració no consta have-se de
[...] a dit decret de execució y, per consegüent,
no poder-se exequutar [la] sentència de visita ni
poder-se haver rahó en lo present [...] , y per ço
no·s trau res en fora.
Ítem, sobre la dita querella número 18, foren
dits deputats y oÿdors condempnats pagar al
General noranta lliuras per tantas ne havian fet
pagar a dit Francesc Collbacó per treballs extraordinaris, de la qual partida no·s troba se’n
donàs dèbit en lo llibre de Vàlues ni a dits deputats, en comú ni en particular, ni a dit Collbacó.
Però, per quant en lo decret de execució de dita
querella fou confirmada dita sentència, en
quant tenia respecte a ditas 90 lliures, per ço se
trauen en fora: 90 lliures. //153/3r // Ítem sobre
las querellas números 43 y [165 foren] condempnats dits deputats y oÿdors, junt ab [majors quantitats] pagar per iguals parts tot lo que
faltaria a cobrar-se de aquellas 1.480 lliures,
sous, que feien pagar tant als oficials mecànichs
servian a la present casa com també a altres diferents personas que no sols no obtenian oficis
stipendiats del General, però encara no servian a
la present casa de oficials mecànichs, per plusos
y sobreplusos de las insiculacions dels anys
1624 y 1625. Los quals, segons la declaració
fou servit vostra senyoria fer junt ab los magnífichs assessors de la present casa, sots jornada de
9 de desembre 1671, acerca del dupte proposat
per dit racional, tant per lo que té respecte dita
matèria dels interessos de dits oficials mecànichs, com també a altres caps, y fou vostra senyoria servit declarar [...] baix dita paraula
«mecànichs» estaven compresos [...] los demés
subjectes havian cobrats dits plusos y sobreplusos, los quals no constava ésser oficials stipendiats del General, de las quals 1.480 lliures,
sous, consta, segons los llibres de Vàlues, restave a dèurer la quantitat de 707 lliures, 2 sous.
Axí que toca per la sisena part de dit misser Bernat Sala cent desset lliures, desset sous, dich:
117 lliures, 17 sous.
Ítem sobre la querella número 31 foren condempnats los oficials del General en pagar la
quantitat de 2.368 lliures, sous, per tantas que
los deputats y oÿdors les ne feren pagar en dit
trienni per satisfaccions de treballs extraordina-

[ 1675 ]

[ 1675 ]

ris, y en lo subsidi de dits officials foren dits deputats y oÿdors condempnats en pagar totas las
quantitats faltavan o no se havian pogut cobrar
de dits oficials, de las quals 2.368 lliures, sous,
segons lo llibre de Vàlues trienni 1671, foli
233, consta se restave a dèurer la quantitat de
quatre-centas trenta-quatre lliures, dich: 434
lliures, sous.
153
/3v

156
/1r

que le pusieron por ser advogado de pobres de las
cárceles de essa ciudad de Barcelona, passaron a
hazerse extracción de otro sujeto, en que sorteó
don Francisco Ferrer y Ombert, , canónigo de la
santa Iglesia de Gerona, al qual también se le
puso excepción de no tener bastante tiempo de
grado de dotor. Y, haviéndose considerado en este
mi Suppremo Consejo las razones me representáys
y las que contiene el memorial que por parte de los
dipputados se me ha dado sobre la materia, ha
parecido que a los dichos doctor Francisco Asprer y
Francisco Ferrer les obsta la incompatibilidad
que se les ha opuesto. Y, assí, ordenaréys a los dipputados se passe a la extracción de otro sujeto
para este officio de advogado fiscal de aquella
casa. Datado en Madrid a XIIII de junio de
MDCLXXV. Yo, la reyna.

Ítem dita nobla dona Maria Themarit Càrçer,
segons lo llibre de Concerts, foli 159, se troba
haver fet concert tant com a tenint y possehint
la heretat y béns del quòndam don Joan de
Themarit, son marit, per son dot y spoli, y com
a tudora y curadora dels fills y hereus de aquell,
ab acte rebut en la scrivania major del General a
29 de abril 1644 ab sas senyorias, de la quantitat de 5.164 lliures, 64 sous que mossèn Joan
Francesc de Themarit restà devent al General
per lo arrendament de la Bolla trienni 1581 ab
differents pagas, del qual arrendament segons
lo llibre de Vàlues, trienni 1671, folio 64, se
resta a dèurer la quantitat de tres mil vuyt-centas quatre lliures, sis sous y vuyt, dich: 3.804
lliures, [6 sous, 8 diners], per las quals quantitats, que juntas prenen suma 4.346 lliures, 3
sous, 8, resta embarassat dit censal. Y [esta] és la
relació que fa a vostra senyoria salvat en tot
error de compte. Del aposiento del racional, als
V de juny de MDCLXXV. Joseph Catà y Bertran,
subrrogat en lo [offici de racional].

Vidit don Melchior de Navarra, vicecancellarius. Vidit Petrus Villacampa, regens. Vidit
Exea, regens. Vidit don Michael de Çalba. Vidit
Marquio de Castellnovo. Vidit don Josephus de
Boxados, regens. Vidit don Laurencius Matheu,
regens. Don Franciscus Isquierdo de Berbegal, secretarius.»
Per tant, en exequció de dit real orde, vos diem
y manam en virtut del present que passeu a fer
nova extracció de subjecte per al dit offici de advocat fiscal de aquexa casa en la forma acostumada fer en semblants extraccions, per ser esta
la real voluntat de sa magestat y nostra. Datat
en Barcelona als XXIII de juny MDCLXXV.

[Duca de San] German, [lloctinent y capità]
general.

Por particular comisión de su excelencia. Don
Francisco de Pons, canceller. Josephus Rull, regens. Don Antonius de [...].

Nobles y amats de la real magestat los dipputats
y oÿdors de comptes de la casa de la Dipputació
del General de Cathalunya, en Barcelona residints.

Datum in curie locumtenentis, nono, folio
LXXXXII.
Insiguiendo el real decreto de su magestad en este
despacho inserto, manda a los diputados y oÿdores
de qüentas de la casa de la Diputación del General de Cathaluña que hagan extracción de otro
sujeto para el officio de abogado fiscal de dicha
casa.

La reyna nostra senyora, que Déu guarde, és estat servida enviar-nos un real orde firmat de sa
real mà, despatchat en deguda forma de Cancellaria del Supremo Consell de Aragó, que és del
thenor següent:
«La reyna governadora.
Spectable duque de San Germán, lugarteniente y
capitán general.

156
/2r

B
Diputadosa del General de Cataluña.

Hasse visto vuestra carta de 18 del passado y el
papel que con ella remitiís de essa Real Audiencia sobre el officio de advogado fiscal de la casa de
la Dipputación de esse Principado, en que sorteó
don Francisco Asprer, y que, por la inhabilidad

He visto lo que vuestra señoría me dice en su carta de 22 del presente y, atendiendo a ello, he dado
orden al canceller para que sin dilación execute lo
que su magestad manda tocante a la extracción

a. despatx intercalat en el foli 156/1r del trienni 1674-1677.

a. bitllet intercalat en el foli 156/2r del trienni 1674-1677.
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de adbogado fiscal y a todo lo que mirare a la Diputación me aplicaré sin omisión alguna. Dios
guarde a vuestra señoría muchos años. Gerona, a
23 de junio 1675.

157
/2r

necessita de fer-se los esforsos posibles en fer
llevas de armas per lo present Principat, y que
per més facilitar aquelles y induir als pobles seria
de conveniència lo anar per la província algun o
alguns dels molt il·lustres senyors consistorials
de vostra senyoria a la vista dels esforsos fan per
dit efecte los regnes de Aragó y València, troban-se induïts per vostra senyoria; y que fen-se
dit esfors de llevas se spera no sols lo reparo de
dits danys y estragos, però encara la expulsió del
enemich, com més llargament se conté en dita
carta, a la qual se refereix y exhibeix, y, altrament, ser molt públich. E com en lo sobredit
interesse la Generalitat de Catalunya, no sols
per los danys predits y per la deffensa y concervació del Principat, sinó encara per los grans
danys ne resulta als drets del General, per tenir
lo enemich ocupadas las taulas de Figueras y altras són en lo Ampurdà, y per evitar lo ocuparse altras, suplica per sso lo procurador fiscal del
General a vostra senyoria sia manada rèbrer informació del sobredit y, constant ab ella del sobre narrat, suplica que, en virtut del capítol 2
del nou redrés y de altres aplicables se fasen las
degudas y estil·lades diligèncias per fer dit esfors
y llevas de gent del país, gastan-se de las pecúnias del General lo necessari per fer ditas diligèncias y esfors, com en // 160/2v // semblants
nesesitats y casos se acostuma a fer y és disposat
fer per capítols de Cort, cometent la present als
magnífichs assessors de la casa. Oficio et cetera.
Altisimus [...] Figuerola, [...].

B
Fasa fe yo, lo doctor infrascrit, que Joseph
Blanch, verguer dels molt il·lustres senyors deputats, ha estat desganat des de onse de maig
fins a sinch del corrent incluhit y no ha pogut
en dit temps servit son offici. De casa a 10 de
juny 1675. Doctor Jacintho Andreu.

159
/2r

A
Nosaltrasb los infrascrits fem fe com Francischo
Colera, serje(n)to de la companyia del senyor
don Juan Farrer, del tercio de la Diputació, patex algunas indisposicions y, en particular, uns
afectes en las parts orinatòrias molt parillosos,
dels quals pot resultar infeliblement, [...]tan-sa
dits afectes, lo pèrdrer la vida y per cura o alivio,
instant de alls, fora la dexàs lo ofici militar. Y per
fer-lo ver fem la present sertificatòria vuy, als 29
de juny 1675. Lo doctor Anton Marquès. Hermenter Massana, chirurgià.

160
/1r

Oblata XXVII junii
tera.

E
Originalec processus informationis recepte ad instanciam procuratoris fiscalis Generalis principatus Cathalonie super contentis in supplicacione
oblata die XXIII junii proxime dimisi.

160
/2r

in consistorio et ce-

Et domini deputati, intervenientibus dominis
auditoribus compotorum, comiserunt predicta
magnificis assessoribus Generalis, qui super supplicatis debite provideant et justitiam ministrent. Josephus Sauleda, scriba maior Generalis
Cathalonie.

Molt il·lustre senyor.
Com per carta de 26 del corrent a vostra senyoria escrita per lo excel·lentíssim senyor duch de
San German, virrey y capità general en lo present Principat per sa magestat, que Déu guarde,
se insinua y fa entèndrer a vostra senyoria la permanència fa lo enemich en la present província,
tenint ocupadas les parts de Ampordà, fent
moltas mortaldats y estragos, y que per evitar la
continuació d’estos y altros mayors se’n porian
seguir a no acodir-se al reparo y remey, lo que
fora en gran deservey de sa magestat y de la present província y llibertat d’ella, y que per so se

MDCLXXV

R[...]ta [...] et [...]ministratis testibus pa[...]
sunt illos recipere et viso pro [...]. Areny, assessor.
Pons, assessor.
160
/3r

a. fe intercalada en el foli 157/2r del trienni 1674-1677.
b. fe intercalada en el foli 159/2r del trienni 1674-1677.
c. procés intercalat en els folis 160/1r-160/5r del trienni
1674-1677.
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Die vigessima sexta, mensis junii anno a Nativitate Domini millessimo sexcentessimo septuagessimo quinto, Barcinone.
Magnificus Simeon Miquel, civis honoratus Gerundea [...]tario, etatis, pro ut ipse dixit, sexaginta quatuor annorum parum plus vel minus,
testis citatus et juratus, qui juravit et cetera, se
dicere veritatem et cetera, et interrogatus super
contentis in supplicacione oblata per dicti Generalis Cathalonie procuratorem dictis die et anus
a. Gerunde interliniat damunt d’un mot ratllat.

[ 1675 ]

[ 1675 ]

eidem testi lecta dixit: «que és veritat lo contengut en dita suplicació, de què los enemichs francesos, ab armada poderosa, estan y tenen ocupadas las parts del Ampurdà del present
Principat, fent moltas hostilitats. Y, axí matex,
tenen ocupadas moltas taulas y col·lectas del
General en ditas pars del Ampurdà, de las quals
lo General de Cathalunya no pot cobrar los
drets y resta fraudat ab molta part de sos drets.
Y creu ell, testimoni, que si no se acudia promptament al reparo [...] augmentant los danys del
General y de la província, lo que diu saber ell,
testimoni, per tenir notícias de differens persones del Ampurdà y altres pars del contengut en
dita suplicació y tenir-li ocupada en ditas pars lo
enemich molta part de sa hasienda ya ser molt
públich y notori, y tal la pública veu y fama. Y
assò és la veritat per lo jurament que té prestat.
Yo, Simon Miquel, ciutadà honrat de Gerona,
firmo la sobredita mia deposició de mà mia propria.» Fuit sibi lectum et perseveravit, [presente
dicto] magnifico Jacobo Pons, assessor Generalis
Cathalonie.
Dicto die et anno, Barcinone. Don Arnaldus de
Bell[...] y Llisaga, sargento major reformat de la
[...], regne navarrès, cognitus alcuna etatis, pro
ut ipse dixit, quinquaginta annorum parum
plus vel minus, testis citatus et juratus qui juravit et cetera, se dicere veritatem et cetera, et interrogatus super contentis in dicta suplicacione et
cetera, et dixit: «que és veritat lo contengut en
dita suplicació, que los enemichs francesos tenien ocupat lo Ampurdà del present Principat
ab un gran exèrcit que va<n> devastant totas
aquellas pars, vilas y llochs, y que tenen ocupadas moltas y differens taulas y col·lectas del General y Bolla de dita partida del Ampurdà, y que
necessita de prompte remey per evitar majors
danys porien ocasionar dits francesos ab son
exèrcit, avensant y prenent diferens vilas y llochs
de aquellas partidas del present Principat, lo
que ell, testimoni, (diu) saber per haver-ne axí
oït a dir a differens personas y tenir-ne cartas de
// 160/3v // de diferens personas de aquellas partidas que estan clamant donar prompte remey,
per a què se pugan evitar los danys y [...] dóna
la dita armada francesa, y sent ell, testimoni, necesitan aquests de prompte remey, que, altrament, té per cert se seguirian [...] danys y estragos, axí en aquellas partidas com altres pars del
present Principat y als drets de la Generalitat. Y
exa és la pública veu y [...]. Y assò és la veritat
per lo jurament que (té) prestat. Jo, don Arnaldo de Belsunre y Lissaga, firmo la sobredita mia
deposició de mà mia propria.» Fuit sibi lectum
et perseveravit, presente dicto magnifico Jacobo
Pons, assessor Generalis Cathalonie.
a. a continuació uns mots ratllats.

Narcisus Trobat, agricola et duch infanterie ville
Caneti de [...]carie Gerunde, cognitus a(l)cuna
etatis, pro ut ipse dixit, quadraginta quinque annorum, parum plus vel minus, testis citatus et juratus qui juravit et cetera, se dicere veritatem et
cetera, et interrogatus super contentis in dicta
supplicacione et cetera, et dixit: «que és veritat tot
lo contengut en dita suplicació y los francesos estan ab un gran exèrcit en las pars del Ampordà
[...]nint moltas vilas y llochs de aquell. Fins controla la ciutat de Gerona, ocasionant grans estragos a la gent y vilas de aquella terra, y [...]deran
ans donar-s’i prompte remei, axí per los drets del
General com també de la província. Y és de gran
conveniència [...]quen los senyors deputats per
la província per a lleva[...] per a expelir y tràurer
los enemichs francesos de ditas pars del Ampurdà, que no fent-se ab tota presa ne ha de resultar grans danys, axí a las ditas pars del Ampurdà, drets de General y Bolla, per rahó de las
taulas y col·lectas tenen ocupadas, com las que
[...] si prompte remei poden ocupar, lo que dich
saber jo, testimoni, per haver vist y vèurer vuy
que lo dit exèrcit francès ocupa moltas pars del
Ampurdà, tenint en sa obediència moltas vilas
[...] a hont hi (ha) taulas del General, com són
Figueras, Castelló de Ampúrias, Torroella de
Montgrí y totas las demés del Ampurdà, y ell,
testimoni, <y> concidera y té per cert que és de
gran conveniència a dits senyors deputats isquen
a fer gent y llevas ab tota brevedat per lo effecte
sobredit y evitar los grans danys ne pot resultar,
tant al General com a la província, de entretenir-se dit exèrcit [...] partidas. Y axí ho judicarà
qualsevol persona, per ser públich y notori per
tot lo present Principat. Y axò és la veritat per
// 160/4r // lo jurament que tinch prestat. Jo,
Narcís Trobat, pagès y capità de ynfantaria, firmo la sobredita mia depositació de mà mia pròpia.» Fuit sibi lectum et perseveravit, presente dicto magnifico Jacobo Pons, assessor Generalis
Cathalonie.
Dictis die et anno, Barcinone. Magnificus Josephus Pont et Llambart, utriusque juris doctor, cognitus a me, notario, etatis pro ut ipse dixit viginti
octo annorum, parum plus vel minus, testis citatus et juratus qui juravit se dicere veritatem et cetera, et interrogatus super contentis in dicta suplicacione et cetera, et dixit: «senyor, lo que ell,
testimoni, sab y pot dit acerca lo contengut en la
suplicació que se li és estada llegida és que, trobant-se ell, testimoni, en la ciutat de Gerona lo
dia antes que los enemichs francesos prenguessen lo fortin sobre la ciutat de Gerona, veu molta gent del Ampurdà que se era retirada per occasió que lo exèrcit enemich tenia occupadas las
vilas de Figueras, Castelló de Empúrias y lasa dea. a continuació repetit i las.

1178

més del Ampurdà dient que feya molts danys y
extorcions als naturals de aquell, y a ell, testimoni, li enderocaren una casa que tenia en la vila de
Figueres, segons axí se li digué. Y, volent ell, testimoni, lo diumenge antes, que no prenguessen
lo dit fortin los francesos, ab altres camaradasa
ell, testimoni, passà lo pont major de Gerona y
se hagueren de retirar per ocasió que los francesos eran molt cerca de dit pont. Y, segons se diu
vui públicament, encara estan ocupant dits francesos las ditas pars del Empurdà. Y asò és la veritat per lo jurament que té prestat. Yo, lo doctor
Joseph Pont y Llembart, firmo la sobredita deposició de mà mia pròpia. Fuit sibi lectum et perseveravit, presente magnifico Josepho Areny, assessore Generalis Catalonie.
160
/5r

Lo bras militar té entès en la embaxada que, per
part de vostra senyoria ly és estada feta lo die de aÿr,
lo per vostra senyoria resolt. Y lo bras militar, en
comú y en particular, estan molt attens a tot lo que
té mira al servey de sa magestat, que Déu guarde.

160
/7r

Memoriala dels subjectes que los deputats y oÿdors [de comptes] del General del principat de
Catalunya proposan ha sa magestat, [que] Déu
guarde, per al offici de arrendador de la confraria de [Sant] Jordi de dit Principat, lo qual offici
de present vacca per mort de Francesch Badia,
llibreter, ciutadà de Barcelona. Són los següents: Joseph Moya, llibreter; Tomàs Vacarisas, pagès; Joan Demunt, pagès. Datat en Barcelona a V de juliol MDCLXXV.

Sauleda [...] subrrogatus.
Die 28 junii 1675. Visa supplicacione oblata per
procuratorem fiscalem Generalis Cathalonie, qua
suplicat declarari pecunias Generalis Cathalonie
expendi posse juxta capitulorum Curiarum anni
1599 et signanter juxta capitulum 2 dictarum
Curiarum nove reformationis ad effectum in dicta supplicacione contentum cui referetur, visa comissione facta assessoribus infrascriptis et provisione per eos fa(c)ta, quod recipiatur informatio et
viso providebitur; visa epistola dimissa admodum
illustribus dominis deputatis per excelentissimum
locumtenentem generalem presentis Principatus;
visa informatione recepta aliique videndis visis;
attento quia ex informatione recepta constat de
narratis in dicta supplicacione et epistola et quod
exsercitus regis Galie ocupat majorem partem villarum partitem del Ampurda, ubi adsunt complurime tabule Generalis et Bulle expedireque ad
defentionem jurium Generalitatem et ad debellandos dictos enemicos prefarenturque opportuna
videbuntur ad defentione dictorum jurium Generalitatis, libertatisb et terre, ideo et alios admodum illustres domini deputati, facto verbo in consistorio per assessores infrascriptos et conclusione
inde secuta, provident et declarant quod dispositio
dicti capitoli Curiarum anni 1599 locum habet
in petitis et pre[...]sis per dictum fi(s)ci Generalis
procuratorem et pro inde quod ad effectum in supplicactione expressum possunt peccunie Generalis
expendi. Areny, assessor. Pons, assessor.

160
/8r

C
Memorialb dels subjectes que los deputats y oÿdors de [comptes] del General del principat de Catalunya proposan al excel·lentíssim [senyor] duch
de San German, lloctinent y capità general de sa
magestat, que Déu guarde, en lo dit Principat, per
lo ínterim del offici de andador de la confraria de
Sant Jordi del present Principat, lo qual offici vacca
per mort de Francesch Badia, llibrater, ciutadà de
Barcelona. Són los següents: Joseph Llaurador,
sastre; Aloy Llaurador, sastre; Joan Pi, llibrater.
Datat en Barcelona a V de juliol MDCLXXV.

162
/1r

G
Fasc fe lo davall escrit com lo doctor en medicina Hiacinto Gibert, receptor dels fraus del General de Catalunya, ha estat malalt y indispost
per servir son offici des de vint-y-sis mars fins als
vint-y-u del corrent. De casa, vui als 27 de juny
1675. Lo doctor Francesc Mates.

163
/1r
160
/6r

B

A
Ésd veritat que lo senyor Joan Argila à estat desganat y ab febre des de vint-y-sis de juny fins a

F
Moltc il·lustre senyor.
a. a continuació uns mots ratllats.
b. libertatis interliniat damunt de terre.
c. ambaixada intercalada en el foli 160/6r del trienni 16741677.
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a. memorial intercalat en el foli 160/7r del trienni 1674-1677.
b. memorial intercalat en el foli 160/8r del trienni 1674-1677.
c. fe intercalada en el foli 162/1r del trienni 1674-1677.
d. certificatòria intercalada en el foli 163/1r del trienni
1674-1677.

[ 1675 ]

[ 1675 ]

tretse de juliol del corrent any, y en dit temps és
estat sagnat diferents vegadas y últimament
purgat. Barcelona y juliol, 18, de 1675. Doctor
Bernat Borràs.

172
/1r

Señoresa conselleres de la ciudad de Barcelonab.
Quando me dieron qüentas el conseller coronel
junto con los cavalleros que tiene por consultores
de lo que se les ofrecía, assí en quanto a tomar el
nombre como respecto del puesto en marcha y
plaça de armas, por lo que estimo a vuestra señoría por si y por lo que sabe obligar con las finesas
tan repetidas que vuestra señoría haze en el real
servicio, suspendí el tomar resolución por lo corriente [...] militar, en que verá vuestra señoría
que en todos tiempos miro con muy buenos ojos y
actuan apacionados todo quanto tiene respecto a
la autoridad, lustre y preheminencia de vuestra
señoría. Y al passo que vuestra señoría me ha manifestado la estimación en que vuestra señoría se
halla de mi buena voluntad y efecto, viendo que
no se tomava resolución para dar alguna forma
en el frangente en que nos hallamos, me vi obligado a dar cuenta de ello a su magestad, representándole antigos y todos los modernos servicios que
vuestra señoría ha hecho, para que con vista de
tan repetidas finesas y ser una ciudad de la suxención y graduación como és vuestra señoría, se
sirviesse su magestad de dar tal forma y tomar tal
temperamento que no sólo reconosca vuestra señoría en ello la real gratitut de su magestad, sino
para que sea motivo para que con más recomendación, si es possible, le empenye vuestra señoría
con nuevas finesas en el real servicio de su magestad. Y aunque pudiere hazerme alguna disonancia algunos exemplares que hay contra la pretención de vuestra señoría, como son los que me han
dicho que sucedió en el sitio de Salsas, en donde el
primer puesto le ocupó la coronelía del regimiento
de su magestad, que llamavan coronelía del conde duque.
El sigundo, el tercio de la Diputación, pero me dizen que no porque se le assenyalasse, sino que haviéndole hallado a ganar las trinxeras ocupó
aquell puesto, y, siendo el maestro de campo don
Joseph Sorribes, // 172/1v // pidió que le dexassen
en él por haver ganado y el capitán general, en
consideración de esto, lo dexó en el puesto que ocupava. Y que en esta ocasión el tercio de vuestra señoría sólo no tuvo puesto pere<ne>minente ni si
incorpo[...] el de la Diputación para poder hazer
un [...] entrambos puestos para conservar sus prea. carta intercalada en els folis 172/1r-172/2v del trienni
1674-1677.
b. anotació escrita al dors.

1180

minencias, sino que me asseguran que el tercio de
[...] tan separado del de la Diputación que en el
intermedio tuvieron lugar otros tercios, y que todos me assiguran también que consta de una
plan[...] se sacó del sitio de aquella plasa, que
puede que vuestra señoría no haya visto. Sin esto,
en la ocasión que el señor marqués de [...] se retiró
hasta las murallas de essa ciudad, también me
han dicho lo que passó. De ninguno destos exemplares he dado qüenta a su [...], porque hasta entonces no havía ohido ni se me havía dado qüenta
de lo que vuestra señoría podría tener en [...],
sino sólo representé a su magestad el reparo que el
conseller coronel y consultores me dixeron [...
ser]vicio de vuestra señoría y lo que importaría
consolar a [...] lo que fuere possible.
Todo esto he referido a vuestra señoría porque tengo obligación de dezir a vuestra señoría dos cosas.
La primera que, haviendo dado qüenta a su magestad, como he dicho a vuestra señoría, no está en
mi mano el hazer todo lo que dezeara en [...]te
por vuestra señoría. La segunda, que vuestra señoría, con lo [...] su prudencia, premedite el estado en que nos [halla]mos, que acava vuestra señoría de ser corona del más dichoso [suceso] que ha
tenido la nación contra las armas del enemigo en
ningún siglo. Y que por puntos [...] si no se dissiden hoy pueden resolverse manyana, y que del mérito que vuestra señoría puede hazer en [...]
//172/2r // [po]drá ser que sea el má relevante motivo [...] que si le toca a vuestra señoría lo resuelva su magestad con [mayor] recomendación. Y, si
fuere de gracia, puede ser muy probable que su
magestad la franquehe a vuestra señoría con una
demostración de su real gratitut. Espero con estas
consideraciones que hallándonos con la plaça de
la guarda sitiada y que si no se socorre como es
justo, con la brevedad que se pudiere, si la perdiesse, lo que Dios no permite, hallándome con tan
poca gente y la major parte de ella con las disputas desta pretención, considere vuestra señoría
que dizonancia ha de ser en el mundo y satisfacción podrá dar vuestra señoría a su magestad si
por un punto, que para la imposición de vuestra
señoría importa muy poco, que a nuestros ojos nos
dejássemos perder plaça que supone tanto, pues
haviendo otras de tanta conseqüencia para el
enemigo, como son Rosas, Puigecerdá y Camrrodón, sobre ninguna se ha puesto sino de la de Vellaguarda y la tiene tan atrechada que me obliga
a ponerme en la mayor contingencia sólo por socorrerla. Vuestra señoría premedita con su zelo estos
motivos y con su prudencia el estado en que nos
hallamos, que con esto espero que vuestra señoría
dispondrá que el conseller coronel se ajuste a procurar hazer el servicio de su magestad, que es lo
que ha de dar nuevos reales a vuestra señoría y
conveniencia a todo el Principado, assigurándose
vuestra señoría de mi que, en quanto toque a

vuestra señoría, procuraré nuevas ocasiones para
que experimente vuestra señoría en ellas lo que en
las passadas. Yo quedaré muy consolado de dever
a vuestra señoría esta finesa, que ha de ser en el estado presente de las más importantes que pueden
ofrecerse al real servicio de // 172/2v // su magestad. Dios guarde a vuestra señoría muchos años.
A 21 de julio 1675. El duque de San Germán.

174
/1r

A
[Duca de San] German, [lloctinent y capi]tà general.
Nobles, amats y fahels de la real magestat los
dipputats y ohidors de comptes de la casa de la
Dipputació del General de Cathalunya, en Barcelona residints.
[...] sa magestat, que Déu guarde, és estada servida enviar-nos un real orde firmat de sa real mà
y despedit en deguda forma de Cancelleria del
Suppremo Consell de Aragó que és del thenor
següent:
La reyna governadora.
Spectable duque de San Germán, mi lugarteniente y capitán general.
Con vuestra carta de ocho de junio se ha recibido
la proposición de los dipputados y oïdores de qüentas del General de essos Principado y condados
para los lugares vaccantes en las bolsas de diputados y oÿdores de los tres estamentos hasta el día 31
de mayo deste presente anyo. Y, haviendo discurrido por los méritos de cada uno de los que proponen y considerando lo que de ellos se nos ofreze y los
demás que proponéys, y [otr]os de quien tengo satisfacción para concurrir a estos officios, usando
de la facultat que el rey mi señor, que haya gloria,
se reservó quando concedió a la Dipputación los
privilegios de sus constituciones, y en la insaculación general que hizo, en conformidad de essa reserva, en 31 de henero del año passado 1654, de
poder nombrar las personas que le pareciesse, assí
de las propuestas por los dipputados y oÿdores como
de qualesquier otras que bien visto les fuesse, he resuelto nombrar para dichos lugares vacantes hasta el día referido los que siguen.
Diputados militares. Para el lugar de dipputado
militar de la veguería de Barcelona, que vacca
por muerte de mossèn Ramón de Copons, a mossén Francisco Sanz y de Puig. Para otro lugar de
a. nomenament intercalat en els folis 174/1r-174/7v del
trienni 1674-1677.
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dipputado militar de dicha veguería de Barcelona, que vacca por muerte de mossén Juan de
Marymon, a mossén Francisco Miquel. // 174/1v //
Para otro lugar de dipputado militar de la dicha
veguería de Barcelona, que vacca por muerte de
mossén Francisco Puigjaner, a mossén Juan de
Boxadós y Soler. Para otro lugar de dipputado
militar de dicha veguería de Barcelona, que vacca por muerte de mossén Ignacio Prats, a mossén
Antonio Puignau. Para otro lugar de dipputado
militar de la veguería de Lérida, que vacca por
muerte de mossén Joseph Clarianas, a mossén don
Luis Descallar. Para otro lugar de dipputado militar de dicha veguería de Lérida que vacca por
muerte de mossén Francisco Çacirera, a mossén
Gerónimo Gassiá. Para otro lugar de diputado
militar de la misma veguería de Lérida, que vacca por muerte de mossén Phelipe Alegre, a mossén
Gabriel Olzina y Villanova. Para otro lugar de
dipputado militar de la veguería de [...], que
vacca por muerte de mossén Francisco Buenaventura Gualbes, a mossén Luis Sayol. Para otro lugar de dipputado militar de la veguería de [...],
que vacca por muerte de mossén Nicolás Llop y
Desvalls, a mossén Thomás de Foxá, Boxadós y
Calbá.
Dipputados reales. Para el lugar de dipputado
real de Barcelona, que vacca por haver mudado
de estado el doctor Juan Baptista Roca y Juliá de
real a militar, al doctor Honorato Riu y Navarro. // 174/2r // Para otro lugar de dipputado
real de Barcelona [que vacca por muerte de] mossén Ramón Monnar, a mossén Vicens Artés. Para
otro lugar de dipputado real de Gerona, que vacca por muerte de mossén Lorenço Puig, a Diego
Puig, jurado de Girona. Para el lugar de dipputado real de Tortosa, que vacca por muerte de
mossén Pedro Juan Fortuño, a mossén Francisco
Gil Federich.
Oÿdores ecclesiasticos. Para un lugar de oÿdor ecclesiastico del Cavildo de Tarragona, que vacca
por haver sido promovido a obispo de Vique el doctor Jayme Mas, deán y canónigo de aquella santa
Iglesia, al doctor Pau Castañer. Para un lugar
de oÿdor ecclesiastico del Cabildo de Gerona, que
vacca por muerte del doctor Amadeo Ferrer, al
doctor Juan Rocabertí.
Oÿdores militares. Para un lugar de oÿdor militar de la veguería de Barcelona, que vacca por
muerte de mossén Francisco Puigjaner y Nicolau,
a mossén Onofre de Alentorn. Para otro lugar de
oÿdor militar de la dicha veguería de Barcelona,
que vacca por promoción de mossén Luis Sayol de
oÿdor a diputado, a mossén Francisco Manresa y
de Moncors. // 174/2v // Para el lugar de oÿdor
militar de la veguería de Vique, que vacca por
muerte de mossén Pablo Rexach, a mossén Joseph
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de Sauleda. Para el lugar de oÿdor militar de la
veguería de Manresa, que vacca por promoción
de mossén Gerónimo Gassiá de oÿdor a dipputado, a mossén Jayme Montagut. Para otro lugar
de oÿdor militar de la veguería de Manresa, que
también vacca por promoción de mossén Francisco Sanz y Puig de oÿdor a diputado, a mossén
Emanuel Semmenat y de Lanuza. Para el lugar
de oÿdor militar de la veguería de Tarragona,
que vacca por promoción de mossén Juan de Boxadós de oÿdor a dipputado, a mossén Joseph Sitjes.
Oÿdores reales. Para el lugar de oÿdor real de
Barcelona, que vacca por haver mudado de estado micer Bautista Roca de real a militar, a mossén Francisco Falguera. Para otro lugar de oÿdor
real de Barcelona, que vacca por promoción de
mossén Vicens Artés de oÿdor a dipputado, al doctor Joseph Magriñá, médico. Para un lugar de
oÿdor real de Lérida, que vacca por muerte de
mossén Francisco Gras, a mossén Juan Bautista
Martí. Para el lugar de oÿdor real de Girona,
que vacca por muerte de mossén Joseph Ferrer, al
doctor micer Gerónimo Fondevila. Para otro lugar de oÿdor real de Gerona, que vacca por muerte de mossén Ignacio Durán, a mossén Ignacio
Pujol. // 174/7r // Para otro lugar de oÿdor real
de Gerona, que vacca por muerte del doctor micer
Narcís Casadevall, a mossén Francisco Nesples,
mercader. Para un lugar de oÿdor real de Manresa, que vacca por haver mudado de estado el
doctor Pedro Cardona de real a militar, al doctor
Joseph Rovira. Para un lugar de oÿdor real de
Tortosa, que vacca por promoción de mossén
Francisco Gil de Federich de oÿdor a dipputado, a
mossén Francisco Talarn.

Vidit don Melchior de Navarra, vicecancellarius. Vidit don Michael de Çalba. Vidit Marquio
de Castelnovo. Vidit don Josephus de Boxados, regens. Vidit don Laurencius Matheu, regens. Don
Franciscus Izquierdo de Berbegal, // 174/7v // secretarius.
Insaculación para los lugares vaccantes en las
bolsas de dipputados y oÿdores de qüentas del General de la Dipputación del [...] hasta el día 31
de mayo deste año 1675. Va con consulta.
Y perquè los reals ordes de sa magestat deuhen
ser ab tot effecte cumplits y executats vos diem
y manam que lo assí insertat y precalendat orde
de sa magestat poseu en exequció en la forma y
manera que en ell està contengut y expressat,
per ser esta sa real voluntat y nostra. Datat en la
ciutat de Gerona als XXIIII de juliol de MDCLXXV.
El duque de San German.
Don Franciscus de Pons, cancellarius. Don Antonius de Reart.
In curia locumtenentis, octavo, folio CLXXXIIII.
Vuestra excelencia manda a los dipputados y oÿdores de qüentas de la casa de la Diputación del
General de Cathaluña que pongan en exequción
la orden de su magestad arriba inserta.

174
/3r

Todos los quales arriba nombrados de nuevo es mi
voluntad que concurran y sean insaculados respectivamente en los lugares vaccantes de dichas
bolsas, en la forma que lo estan los demás insaculados en ellas. Pero que sólo tengan drecho a estarlo mientras yo no se lo prohibiere, sin que por quedar hagora insaculados puedan alegar ni
pretender drecho de possessión ni otro alguno para
estar en dichas bolsas no siendo mi voluntad, reservándome, ccmo me reservo, la facultad de excluirlos o desinsacularlos con causa o sin ella,
como me pareciere, por ser conforme a la reserva
que se hizo el rey mi señor, que haya gloria, de lo
tocante a estas insaculaciones en la consessión que
hizo de dichas constituciones y privilegios al Principado. Y en esta conformidad libraréys este nombramiento a los dipputados y oÿdores de qüentas
para que insaculen y pongan en las bolsas de dichos officios a las personas arriba nombradas,
guardando en ella la forma acostumbrada en semejantes casos. Datada en Madrid a XI de julio
MDCLXXV. Yo, la reyna.
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B
[Duca de San] German, [lloctinent y capi]tà general.
Nobles, amats y fahels de la real magestat los
dipputats y oÿdors de comptes de la casa de la
Dipputació del General de Cathalunya, en Barcelona residints.
La reyna nostra senyora, que Déu guarde, és estada servida enviar-nos un real orde, firmat de
sa real mà y despedit en deguda forma de Cancellaria del Supremo Consell de Aragó, que és
del thenor següent:
«La reyna governadora.
Spectable duque de San Germán, mi lugarteniente y capitán general.
Haviendo visto la proposición que han hecho los
dipputados y oÿdores de qüentas del General de ea. nomenament intercalat en els folis 174/3r-174/6r del
trienni 1674-1677.

ssos Principado y condados, la qual me remitís en
carta de 8 de junio passado, para los lugares vaccantes en las bolsas de los officios del General y
casa de la Dipputación que corren por insaculación hasta el día 31 de mayo deste año, he discurrido, por los méritos de cada uno de los que proponen y lo que dellos se nos ofreze, y también de
otros que han concurrido, y, usando de la facultad que el rey mi señor, que haya gloria, se reservó
en la concessión que les hizo de sus privilegios y
constituciones, y de la forma en que han de correr
estas insaculaciones y lo dispuesto en 23 de henero
de 1654 y 27 de agosto de 655 de poder nombrar
las personas que le pareciesse para estar insaculadas en dichas bolsas, assí las propuestas por dichos
dipputados y oÿdores de qüentas como de otras las
que pareciere convenir, he resuelto nombrar las
personas que se siguen:
Bolsa de assessor. Para un lugar de assessor militar, que vacca por muerte del doctor Francisco
Buenaventura de Gualbes, al doctor don Christobal Potau. Bolsa de regente las qüentas. Para un
lugar real de la bolsa de regente las qüentas, que
vacca // 174/3v // por muerte de mossén Lorenzo
Puig, a mossén Juan Alós. Bolsa de dador de los
plomos. Para un lugar militar de la bolsa de dador de los plomos, que vacca por muerte de don
Francisco Çacirera, a don Joseph de Amigant.
Para otro lugar de la dicha bolsa de dador de los
plomos, que vacca por muerte de mossén Francisco
Bonaventura de Gualbes, a mossén Gerónimo
Gassiá. Para otro lugar real de dicha bolsa de dador de los plomos, que vacca por muerte de mossén
Joseph Ferrer, a micer Narcís Camps. Bolsa de
exactor. Para un lugar de la bolsa de exactor, que
vacca por muerte de mossén Francisco Buenaventura de Gualbes, a mossén Gerónimo Gassiá.
Para un lugar real de la dicha bolsa de exactor,
que vacca por muerte de mestre Ramón Monnar,
a francisco Juan Alós. Bolsa de síndico. Para un
lugar militar de la bolsa de síndico, que vacca por
muerte de Pablo Rexach, a don Joseph de Amigant. Para un lugar real de la dicha bolsa de síndico, que vacca // 174/4r // por muerte de mestre
Ramon Monnar, al doctor micer Narcís Camps.
Bolsa de escriviente ordinario de regente las
qüentas. Para un lugar ecclesiastico de la bolsa de
escriviente ordinario de regente las qüentas, que
vacca por muerte del doctor y canónigo Francisco
Pujol, al doctor Estevan Mercadal. Para un lugar militar de dicha bolsa de escriviente ordinario de regente las qüentas, que vacca por muerte
de don Jacinto Ferran, a don Joseph de Amigant.
Bolsa de ayudante tercero de la escrivanía mayor.
Para un lugar de ayudante tercero de la escrivanía mayor, que vaca por muerte de Joseph Cervera, a Francisco Cortés, nottario. Bolsa de assessor
de la visita. Para un lugar de assessor de la visita,
que vacca por muerte de don Bautista Cortiada,
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al doctor micer Francisco Portell. Bolsa de procurador fiscal de la visita. Para un lugar de procurador fiscal de la visita, que vacca //174/4v // por
muerte de mossén Francisco Çacirera, a don Miguel de Masdovelles.
Todos los quales arriba nombrados de nuevo es mi
voluntad que concurran y sean insaculados respectivamente en los lugares vaccantes de dichas
bolsas en que van nombrados, en la forma y manera que lo estan los demás insaculados en ellas y
como está declarado y dispuesto por el rey mi señor, que haya gloria, en la insaculación que hizo
destos officios desta calidad en 27 de agosto de
1655, y sólo tengan drecho a estar insaculados en
dichas bolsas mientras yo no se lo prohibiere, sin
que por quedar haora insaculados en ellas puedan allegar ni pretender drecho de possessión ni
otro alguno para estarlo no siendo mi voluntad,
reservándome, como me reservo, la facultad de excluirlos o desinsacularlos con causa o sin ella,
como mejor me pareciere, por ser esto conforme a
la reserva que su magestad se hizo de lo tocante a
estos officios en la consessión de dichas constituciones y privilegios a esse Principado y condados, en
cuya conformidad libraréys esse nombramiento y
insaculación a los dipputados y oÿdores de qüentas
y tendréys [la ma]no en la execución de lo arriba
dispuesto y de lo que el rey mi señor, que haya gloria, ordenó en la insaculación que hizo de estos officios en 27 de agosto de 1655. Datada en Madrid a XI de julio MDCLXXV. Yo, la reyna.
Vidit don Melchior de Navarra, vicecancellarius.
Vidit don Michael de Çalba. Vidit Marchio de
Castelnovo. Vidit don Josephus de Boxados, regens.
Vidit don Laurencius Matheu, regens. Don Franciscus Izquierdo de Berbegal, secre- //174/6r // tarius.
Insaculación de los lugares vaccantes hasta 31 de
mayo deste anyo en las bolsas de los oficios de la
casa de la Dipputación y Generalidad de Cataluña que aquí se expressan. Va con consulta.
Y perquè los reals ordes de sa magestat deuhen
ser ab tot effecte cumplits y executats vos diem
y manam que lo assí insertat y precalendat real
orde de sa magestat poseu en execució en la forma y manera que en ell està contengut y expressat, per ser esta sa real voluntat y nostra. Datat
en la ciutat de Gerona als XXIIII de juliol de
MDCLXXV. El duque de San German.
Don Franciscus de Pons, cancellarius. Don Antonius de Reart.
In curia locumtenentis, octavo, folio CLXXXVIII.

[ 1675 ]

[ 1675 ]

Vuestra excelencia manda a los dipputados y oÿdores de qüentas de la casa de la Diputación del
General de Cathaluña que pongan en exequción
la orden de su magestad arriba inserta.

pressada en este despacho.

174
/7r

Laa reyna governadora.
Diputados.

174
/5r

D
Por vuestra carta de 6 deste he visto lo que me representáis con ocasión de hallarse el exército de
Francia tan de assiento en el Ampurdán, destruyendo aquel paýs que es el más pingüe y ser necessario para evitar estos daños y los que se pueden seguir el procurar por todos los caminos posibles
hazer el mayor esfuerzo, a más del que ha hecho essa
provincia, gastando cantidades considerables en
la gente que ha levantado. Ha deliberado últimamente esse consistorio que salgan los tres diputados
y oÿdor militar repartiéndose por las universidades a fin de solicitar nuevas levas, pagadas del dinero del General, que es mayor demostración de lo
que pueden sustentar sus effectos, y que ejecutaríais
esta resolución sin perder punto, por ganar los instantes en el real serviçio y benefiçio universal de la
provincia, y me suplicáis sea servida de tenéroslo
por accepto. Y porque esta nueva deliveración es la
mayor que ha podido manifestar vuestra innata
fidelidad y çelo os lo agradezco y estimo en el grado
que mereçéis, esperando que con este esfuerzo y los
que he re[...] se hagan para engrosar el exérçito nos
ha de dar la magestad divina feliz successo en essa
guerra, en que tendréis la parte que soliçita vuestra fineza, de que me quedará siempre la memoria
que experimentaréis en lo que os tocare y fuere más
de vuestra combeniencia. Datada en Madrid, a
XIX de julio MDCLXXV. Yo, la reyna.

Ducha de Sant German, lloctinent y capità general.
Nobles, amats y fahels de la real magestat los
dipputats y oÿdors de comptes de la casa de la
Dipputació del General de Cathalunya, en Barcelona residints.
Per [quant] sa magestat, que Déu guarde, ab sa
real carta de 11 de juliol del corrent any, firmada de sa real mà y despedida en deguda forma
de Cancellaria, és estada servida ordenar que si
personalment no podem assistir en aquexa ciutat de Barcelona quan se hauran de habilitar los
subjectes que ha manat sa magestat insacular
dels llochs vaccants de dipputats y oÿdors y demés officis de aquexa casa que, en tal cas, per
esta vegada tan solament, pugam elegir la persona a nós ben vista, qui com a nós representant
decidesca y ordene tot lo que convindrà fahent
a dites insaculacions y dependent y emergent de
aquelles. E com, per estar governant lo real
exèrcit de sa magestat y no sie possible apartarnos de aquell, usant de la real facultat en dit decret contenguda, hajam elegida y nomenada per
dit effecte y per esta vegada tan solament la persona del reverent canceller, per lo zel ab què ha
obrat en semblants casos y en tots los demés,
guiant-los a major honra y gloria de Déu y del
real servey y benefici públich, per tant, vos diem
y manam que en lo tocant a dites insaculacions
y emergent de aquelles observeu ab tota puntualitat las formalitats vos seran donades y ordenades per dit reverent canceller, axí y de la matexa manera com si per nós vos eren manades
fer y ordenades, per ser esta la real voluntat de
sa magestat y nostra. Datat en la ciutat de Gerona als vint-y-quatre de juliol de MDCLXXV. El
duque de San German.

Vidit Melchior de Navarra, vicecancellarius. Vidit Exea, regens. vidit de Boxados, regens. Don
Franciscus Izquierdo de Berbegal, secretarius. Vidit don Michael de Çalba. Vidit don Laurencius
Matheu, regens.

175
/1r

Vidit don Franciscus de Pons, cancellarius. Don
Anton de Reart.
In Curia locumtenentis, octavo, folio CLXXXII.
Vuestra excelencia manda a los dipputados y oÿdores de qüentas de la casa de la Diputación del
General de Cathaluña que pongan en exequción
la orden de vuestra excelencia conforme está exa. despatx intercalat en el foli 174/5r del trienni 1674-1677.
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Númerob 1. El duch de San German, lloctinent
y capità general.
Nobles y amats de la real magestat los dipputats
y oÿdors de comptes de la casa de la Dipputació
del General de Cathalunya, en Barcelona residints, e insaculadors que·us trobau junts en dita
casa per la insaculació de pròxim fahedora.
Per quant en las insaculacions de aquest any
manades per sa magestat, en la bolsa de dipputat militar, en un lloch vaccant de la vegueria de
a. carta intercalada en el foli 174/7r del trienni 1674-1677.
b. ordre intercalada en el foli 175/1r del trienni 1674-1677.

Barcelona, que vacca per mort de mossèn Ramon de Copons, ve insaculat en ell com a mossèn don Francisco Sanz y Puig, essent noble, y
no sie just que en manera alguna reste frustrada
la voluntat y real intenció de sa magestat, per
tant vos diem y manam que al dit don Francisco
Sanz y Puig lo insaculeu en lo dit lloch que ve
insaculat per sa magestat com a mossèn, no obstant sie noble, a què dispensam per esta vegada
per ser esta la real voluntat de sa magestat y nostra. Datat en Barcelona als XXX de juliol
MDCLXXV.

[Su excelencia] manda a los dipputados y oÿdores
de qüentas de la casa de la Dipputación del General de Cataluña y insaculadores de dicha casa
que pongan en exequción la orden de vuestra excelencia arriba expressada.

175
/3r

Nobles y amats de la real magestat los dipputats
y oÿdors de comptes de la casa de la Dipputació
del General de Cathalunya, en Barcelona residints, e insaculadors que·us trobau junts en dita
casa per la insaculació de pròxim fahedora.

Por expresa delegación de su excelencia, don
Francisco de Pons. [Vidit] idem cancellarius.
Don Antonius de Reart.

Per quant en las insaculacions de aquest any
manades per sa magestat, en la bolsa de oÿdor
militar, en un lloch vaccant de la vegueria de
Barcelona, per mort de Francisco Puigjaner y
Nicolau, ve insaculat en ell com a mossèn don
Onofre Alentorn essent noble, y no sie just que
en manera alguna reste frustrada la voluntat y
real intenció de sa magestat, per tant vos diem y
manam que al dit don Onofre Alentorn lo insaculeu en lo dit lloch en què ve anomenat per sa
magestat com a mossèn, no obstant sie noble, a
què dispensam per esta vegada per ser esta la
real voluntat de sa magestat y nostra. Datat en
Barcelona als XXX de juliol de MDCLXXV.

In curia locumtenentis, VIII, folio CXCII.
[Su excelencia] manda a los dipputados y oÿdores
de qüentas de la casa de la Dipputación del [General] de Cataluña y insaculadores de dicha casa
que pongan en exequción la orden de su magestad
arriba expressada.

175
/2r

Númeroa 2. El duch de San German, lloctinent
y capità general.
Nobles y amats de la real magestat los dipputats
y oÿdors de comptes de la casa de la Dipputació
del General de Cathalunya, en Barcelona residints, e insaculadors que·us trobau junts en dita
casa per la insaculació de pròxim fahedora.
Per quant en las insaculacions de aquest any manades per sa magestat, en la bolsa de dipputat militar, en un lloch vaccant de la vegueria de Lleyda, per mort de don Joseph Clariana, ve insaculat
en ell don Lluís Descallar y per equivocació, en
lloch de dit don Joseph Clariana, està escrit mossén Joseph Clariana, y, axí matex, havent de dir
«a don Luís Descallar» està escrit «a mossén don
Luís Descallar», per tant vos diem y manam que,
corregint dites equivocacions de la paraula «mossén» en los dits dos subjectes, insaculeu al dit don
Lluís Descallar en lo lloch predit de dipputat militar en què ve anomenat per sa magestat, per ser
esta sa real voluntat y nostra. Datat en Barcelona
als XXX de juliol de MDCLXXV.

Númeroa 3. El duch de San German, lloctinent
y capità general.

Por expresa delegación de su excelencia, don
Francisco de Pons. [Vidit] idem cancellarius.
Don Antonius de Reart.
In curia locumtenentis, VIII, folio CXCII.
[Su excelencia] manda a los dipputados y oÿdores
de qüentas de la casa General de Cataluña y a los
insaculadores de dicha casa que pongan en execución la orden de vuestra excelencia arriba expressada.

175
/2r

Por expresa delegación de su excelencia, don
Francisco de Pons. [Vidit] idem cancellarius.
Don Antonius de Reart.

Númerob 4. El duch de San German, lloctinent
y capità general.
Nobles y amats de la real magestat los dipputats
y oÿdors de comptes de la casa de la Dipputació
del General de Cathalunya, en Barcelona residints, e insaculadors que·us trobau junts en dita
casa per la insaculació de pròxim fahedora.

In curia locumtenentis, VIII, folio CXCIII.

Per quant en las insaculacions de aquest any
manades per sa magestat, en la bolsa de oÿdor

a. ordre intercalada en el foli 175/2r del trienni 1674-1677.

a. ordre intercalada en el foli 175/3r del trienni 1674-1677.
b. ordre intercalada en el foli 175/2r del trienni 1674-1677.
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militar, en un lloch vaccant de la vegueria de
Manresa, per promoció de mossèn Francisco
Sans y Puig de oÿdor a diputat, ve insaculat en
ell com a mossèn don Emanuel Semmanat y de
Lanusa essent noble, y ni sie just que en manera
alguna reste frustrada la voluntat y real intenció
de sa magestat, per tant vos diem y manam que
al dit don emanuel Semmanat y de Lanusa lo insaculeu en lo dit lloch que ve anomenat per sa
magestat com a mossèn no obstant sie noble, a
què dispensam per esta vegada per ser esta la
real voluntat de sa magestat y nostra. Datat en
Barcelona als XXX de juliol de MDCLXXV.

[Su excelencia] manda a los dipputados y oÿdores
de qüentas de la casa General de Cataluña y a los
insaculadores de dicha casa que pongan en execución la orden de vuestra excelencia arriba expressada.

175
/6r

Nobles y amats de la real magestat los dipputats
y ohidors de comptes del General de Cathalunya, en Barcelona residints, e insaculadors
que·us trobau junts en dita casa per la insaculació de pròxim fahedora.

Por expresa delegación de su excelencia, don
Francisco de Pons. [Vidit] idem cancellarius.
Don Antonius de Reart.

Per quant en las insaculacions de aquest any
manades per sa magestat, en la bolsa de oÿdor
real, en un lloch vaccant de la vegueria de Barcelona, per promoció de mossén Vicens Artés
de oÿdor a diputat, diu per equivocació «al doctor Joseph Magrinyà, médico», havent de dir «al
doctor Jaume Magrinyá», per tant, com sie estada la real intenció de sa magestat insacular al dit
doctor Jaume Magrinyà, a més de què no·y ha
altre doctor en medicina de aquest apellido, per
tant vos diem y manam que, corregint dita
equivocació, insaculeu al dit doctor en medicina Jaume Magrinyà en lo dit lloch de oÿdor real
que vacca per promoció de mossèn Vicens Artés
de oÿdor a depputat, per ser esta la real voluntat
de sa magestat y nostra. Datat en Barcelona als
XXX de juliol de MDCLXXV.

In curia locumtenentis, VIII, folio CXCI.
Vuestra excelencia manda a los dipputados y oÿdores de qüentas de la casa de la Dipputación y
insaculadores de dicha casa que pongan en exequción la orden de vuestra excelencia arriba expressada.

175
/5r

Númeroa 5. El duch de San German, lloctinent
y capità general.
Nobles y amats de la real magestat los dipputats
y oÿdors de comptes de la casa de la Dipputació
del General de Cathalunya, en Barcelona residints, e insaculadors que·us trobau junts en dita
casa per la insaculació de pròxim fahedora.
Per quant en las insaculacions de aquest any
manades per sa magestat, en la bolsa de oÿdor
militar, en un lloch vaccant de la vegueria de
Tarragona, per promoció de mossèn Juan de
Boxadós de oÿdor a diputat, ve insaculat en ell
com a mossèn don Joseph Sitges y Vidal essent
noble, y ni sie just que en manera alguna reste
frustrada la voluntat y real intenció de sa magestat, per tant vos diem y manam que al dit don
Joseph Sitges lo insaculeu en lo dit lloch que ve
anomenat per sa magestat com a mossèn no
obstant sie noble, a què dispensam per esta vegada per ser esta la real voluntat de sa magestat
y nostra. Datat en Barcelona als XXX de juliol de
MDCLXXV.

Númeroa 6. El duch de San German, lloctinent
y capità general.

Por comisión de su excelencia, don Francisco de
Pons. [Vidit] idem cancellarius. Don Antonius
de Reart.
In curia locumtenentis, VIII, folio CXCI.
[Vuestra] excelencia manda a los dipputados y
oÿdores de qüentas de la casa General de Cataluña y insaculadores de dicha casa que pongan en
execución la orden de vuestra excelencia arriba
expressada.

175
/7r

Por expresa delegación de su excelencia, don
Francisco de Pons. [Vidit] idem cancellarius.
Don Antonius de Reart.

B
Fasb fe jo, lo doctor infrascrit, que Joseph Ferrer, notari real col·legiat, scrivent ordinari de la
scrivania major del General de Catalunya, à estat desganat des de vint-y-nou de mars proppassat fins a quinsa del corrent mes de juliol inclusive y no ha pogut en dit temps servir son offici.

In curia locumtenentis, VIII, folio CXCVI.
a. ordre intercalada en el foli 175/5r del trienni 1674-1677.
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a. ordre intercalada en el foli 175/6r del trienni 1674-1677.
b. fe intercalada en el foli 175/7r del trienni 1674-1677.

De casa, a 18 de juliol 1675. Lo doctor Jaume
Pujades.

175
/8r

E
Señoresa diputados del General de Cataluñab.
He recivido por mano de don Pedro Planella la
carta y memorial de vuestra señoría tocantes a la
pretención que tiene el tercio de vuestra señoría, a
que puedo responder que hago quanta estimación
cave en la posibilidad en todo lo que toca a vuestra señoría, como lo abrá experimentado en todas
las ocasiones que se an ofrecido, y hallará vuestra
señoría en mi perpetuamente los mismos deseos. Y
en quanto a lo que contiene el memorial de vuestra señoría, desde que el conseller de la ziudad de
Barcelona movió estos particulares, di luego
qüenta a su magestad, como también noticia a la
ciudad en carta de 21 deste de haverlo echo. Y,
haviendolo puesto en sus reales manos, no quedó
libertad de tomar ninguna resolución, siendo
preciso que dependa de su voluntad, bien si estoy
obligado por todas razones a desear lo que fuere de
combeniencia de vuestra señoría, como lo haré en
quanto se ofrezca, y a su magestad escriviré suplicándole se sirva favorecer a vuestra señoría por lo
mucho y bien que vuestra señoría a obrado siempre en su real servicio y en mi [...] con particular
cariño y fineza, y vuestra señoría se asegure
// 175/8v // que en el interim que venga la orden
de [...] vuestra señoría tendrá el consuelo que desea en todo lo que dependa de mi arbitrio. Dios
guarde a vuestra señoría muchos años. Barcelona
a 28 de julio 1675. El duque de San Germán.

188
/1r

Moltc il·lustre senyor.
Joseph Catà y Bertran, ciutedà honrat de Barcelona, subrrogat en lo ofici de racional y arxiver
de la present casa de la Diputació e tenint las
claus dels arxius de aquella, a vostra senyoria fa
relació com té feta exacta averiguació ab los llibres de Vàlues y altres de la present casa acerca
de aquell censal de pensió 98 sous, 10 pagador
a 21 de juliol, que sortejà Àngela Martines y de
Folcras com a curadora de Diego Martines, son
fill, en la extracció de censals per los predecessors de vostra senyoria feta als 12 de juliol
1674. Y segons dits llibres se troba lo següent:
primo dit censal fou y possehí Bernat Joan de
a. carta intercalada en el foli 175/8 del trienni 1674-1677.
b. anotació escrita al dors.
c. relació intercalada en els folis 188/1r-188/2r del trienni
1674-1677.
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Marymon, y encara que en lo llibre de Vàlues
trienni 1671, foli 20, se trobe continuat altre de
las fiansas de la Bolla de Perpinyà trienni 1569,
per 800 lliures lo any y per los tres anys junts
2.400 lliures, del qual arrendament se resta a
dèurer la quantitat de 169 lliures, 11 sous, 7.
Però, per quant consta en los llibres de Vàlues
de dit trienni, foli 179, junt ab altres quatre
fiansas, las quals entre totas estaven obligades
per los tres anys en 8.611 lliures, sous haver pagat dit de Marymon y ditas quatre fiansas, a 2
de mars 1571, 2.327 lliures, 15 sous, en dit llibre y foli 800 lliures, sous, y a 11 de febrer 1572
2.327 lliures, 15 sous, que juntas fan suma de
9.055 lliures, 10 sous, ab què accedexan a la
quantitat en què estaven obligats, per ço resta
líbero dit censal y no·s trau res en fora. Dit de
Marymon se troba continuat altre de las fiansas
// 188/1v // de la Bolla de Perpinyà trienni 1572
per 400 lliures, sous y per los tres anys 1.200
lliures, sous, del qual arrendament, segons lo llibre de Vàlues trienni 1671, foli 27, se resta a
dèurer la quantitat de 693 lliures, 6 diners, de
las quals 1.200 lliures, sous, se li fan bonas 495
lliures, sous, 10, li tocan y gaudeix de aquellas
14.448 lliures, 15 sous, 10 que ab differents llibres de Vàlues y diferents jornades consta haver
pagat misser Benet de Vallgornera, principal de
dit arrendament, axí que se li trauen en fora las
sobreditas sis-centas noranta-tres liures, quatre
sous y sis, dich: 693 lliures, 4 sous, 6.
Dit Bernat de Marymon se troba continuat altre
de las fiansas de Joan Vidal, receptor de la Bolla
de Barcelona, lo qual, segons los llibres de Vàlues trienni 1671, foli 221, resta a dèurer 4.402
lliures, 12 sous, lo qual de Marymon, en la caució prestada a 2 de desembre 1559, se obligà per
100 lliures, sous, y en la caució prestada a 25 de
desembre 1567 per 200 lliures, sous, com consta en lo llibre de Vàlues trienni 1623, foli 180,
ab què resta devent dites 300 lliures, dich: 300
lliures. Dit censal fou y possehí Bernat Valancas,
lo qual, segons lo llibre de Vàlues trienni 1671,
foli 281, se trobaa restar a dèurer al General la
quantitat de 15 lliures, sous per tants ne fou
condempnat en la visita del trienni 1653, feta en
lo de 1656, sobre la querela número 38, conforme consta en lo llibre de Vàlues de dit trienni
1656, foli 642, dich: 15 lliures. Ítem en la dita
visita fonch condempnat //188/2r // dit Valencas
en donar y pagar al General 1 lliura, 10 sous sobre la querella número 25, com consta en lo llibre de Vàlues trienni 1656, foli 659, y en lo de
1671, foli 289, dich: 1 lliura, 10 sous. dit Valancas, segons lo llibre de Vàlues trienni 1671, foli
327, se troba continuat altre de las fiansas de
don Francisco Gomis y Falcó, oÿdor militar que
a. a continuació ratllat continuat.

[ 1675 ]

[ 1675 ]

fonch en lo trienni 1656, lo qual, segons dit libre y foli, consta restar a dèurer al General la
quantitat de dos-centas setanta-sinch liuras,
dich: 275 lliures, sous. Per las quals quantitats
tretas en fora, que juntas prenan suma de 1.284
lliures, 4 sous, 6, resta embarassat dit censal. Y
esta és la relació que fa a vostra senyoria, salvat
en tot error de compte. Del aposiento de racional, als X de juliol MDCLXXV. Joseph Catà y Bertran, subrrogat en lo offici de racional.

188
/3r

188
/4r

Joseph Catà y Bertran, ciutedà honrat de Barcelona, subrrogat en lo ofici de racional y arxiver
de la present casa de la Diputació, e tenint las
claus dels arxius de [aquella], a vostra senyoria
fa relació com té feta exacta averiguació ab los
llibres de Vàlues y altres de la present casa acerca de aquell censal de pensió 400 sous pagador
tots anys a 31 de juliol, que sortejaren los administradors de la capella de sant Sever de la present ciutat en la extracció de censals per los predecessors de vostra senyoria feta als 17 de juliol
1674. Y segons dits llibres se troba lo següent:
primo dit censal fou y possehí Joan Andreu
[Blanc], y encara que en lo llibre de Vàlues
trienni 1671, foli 20, se trobe continuat mossén
Joan Blanc Andreu, donsell, altre de las fiansas
del arrendament de la Bolla de Perpinyà, trienni
1569, de la qual se resta a dèurer la quantiat de
169 lliures, 11 sous, 6. Y, axí mateix, se troba
continuat en dit llibre y foli 27 altre de las fiansas de la Bolla de Perpinyà trienni 1572, de la
qual se resta a dèurer [603] lliures, 4 sous. Però,
per quant don Andreu Blanc, possessor del dit
censal en lo any 1611 era menor y [...] de curadors, com apar en dit capbreu de dit mes de juliol, foli 1.011, que està recóndit en lo aposiento [...] de racional y regent los comptes de la
present casa, se veu ser diferent subjecte lo obligat y lo possessor, per ço queda líbero dit censal
y no·s trau res en fora. Y esta és la relació que fa
a vostra senyoria, salvat en tot error de compte.
Del aposiento de racional a X de juliol MDCLXXV.
Joseph Catà y Bertran, subrrogat en lo offici de
racional.

Molta il·lustre senyor.
Joseph Catà y Bertran, ciutedà honrat de Barcelona, subrrogat en lo ofici de racional y arxiver
de la present casa de la Diputació, a vostra senyoria fa relació com té feta exacta averiguació
ab los llibres de Vàlues y altres de la present casa
acerca de aquell censal de pensió 100 sous pagador a 17 de abril, que sortejaren lo reverent rector y comunitat de Nostra Senyora del Pi de la
present ciutat en la extracció de censals per los
predecessors de vostra senyoria feta als 12 de juliol 1674. Y segons dits llibres se troba lo següent: primo dit censal fou y possehí Galceran
Santdionís y, encara que en lo llibre de Vàlues
trienni 1671, foli 50, se trobe continuat altre de
las fiansas de Hyerònim Sascasas, receptor de las
Bollas foranas de la col·lecta de Barcelona, per
300 lliures, lo qual Sascasas, segons dit llibre y
foli, resta a dèurer la quantitat de 130 lliures, 2
sous, 6. Però, per quant lo dit dèbit se origina
del llibre de Vàlues, trienni 1584, en foleos 125
y 126, y lo dit Santdionís ja tingués alienat dit
censal en l’any 1565, com apar en lo capbreu de
dit mes de abril, foli 743, y per consegüent antes de la obligació de dita fiansa, per ço resta líbero dit censal y no·s trau res en fora.

Molta il·lustre senyor.

Dit censal fou y possehí misser Miquel Pol yb,
segons lo llibre de Vàlues trienni 1671, foli 15,
se troba continuat mossén Joan Miquel Pol altra de las fiansas per 300 lliures, sous, de Pere
// 188/3v // Rovira, quòndam mercer de Barcelona, guarda estimador [...] del defenedor, lo
qual, segons dit llibre y foli, resta a dèurer al
General la quantitat de 258 lliures, 7 sous, 4,
per la qual quantitat resta embarassat dit censal,
dich: 258 lliures, 7 sous, 4. Y esta és la relació
que fa a vostra senyoria, salvat en tot error de
compte. Del aposiento de racional als [...] de
juliol MDCLXXV. Joseph Catà y Bertran, subrrogat en lo offici de racional.

Dieb vigesssima octava mensis augusti anno a
Nativitate Domini millessimo sexcetessimo septuagessimo quinto, intus villam Sancti Felicis de
Torello, diocesis vicensis. Nos, Hieronimus Ferrer,
presenti et currenti anno juratus in ordine primus ville et termini Sancti Felicis de Torello, diocesis vicensis, et Felix Sanias, agricola parrochie
Sancti Felicis de Torello, habentes de infrascriptis
commissionem et ordinem expressas a consilio dicte ville et termini vigore tamen juramenti [...],
per nos inferius extrajudicialiter prestandi thenoreque presentis publici instrumenti cunctis
temporibus perpetuo valiturum asserimus et fidem facimus cum presenti quod ex ordine excelentissimi domini locumetenentis et capitanei generalis in presenti principatu Cahtalonie
comparu[..]imus coram illustri admodum reverendo domino Estephano Mercadal, presbitero,

a. relació intercalada en el foli 188/3 del trienni 1674-1677.
b. a continuació ratllat lo qual.

a. relació intercalada en el foli 188/4 del trienni 1674-1677.
b. acte intercalat en el foli 188/5 del trienni 1674-1677.
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utriusque juris doctor, archidiacono et canonico
Sedis vicensis, deputato ecclesiastico in presenti
principatu Cathalonie, pro secunda exaccione
militum in vicaria vicensis electo et nominato
admodo illustri domino deputato eclesiastico predicto, exposuhimus quod dicta villa et terminus
Sancti Felicii de Torello fuerunt pro dicta secunda exaccione militum vicarie vicensis duos milites et dicti illustris dominus deputatus, replicando et contradicendo dicte nostre expositioni, dixit
quod dicta villa et terminus dicti Sancti Felicii
de Torello debebat facere tres milites, illos solvendo et providendo monitionibus et armis, pro duobus mensibus, et nos, nomine dicti consilii et uti
habentes commissionem et facultatem predictas,
presentavimus dicto illustre domino deputato
eclesiastico duos milites ad effectum predictum et
fuerunt Francisci Miarons et Petrus Jacobus Serrallonga, omnes dicte ville de Torello, et nolente
dicto domino deputato eclesiastico illos admitere
habuimus nominare et eligere alterum et fuit Joannes Cortada et Ribellas, parrochie Sancti Genesii de Oris, dicte diocesis vicensis, alferas societatis sive companyia capitanei infanterie
Francisci Puig, et illos et quemlibet illorum ex pecuniis dicte ville et termini solvimus integriter
pro toto currente mense augusti et non tradidimus neque liberavimus pro predictis aliquam
quan- // 188/5v // titatem dicto illustri domino
deputato eclesiastico nec aliqua alique alie persone illi assistenti, et predicta vera esse jura[mus].
Actum et cetera. Testes sunt Josephus Dot et Salvator Costa, [...]res lane, habitatores ville Sancti
Felicis de Torello, diocesis vicensis, ac Joannes
Coll, qui ut substitutus [...] infrascriptus predictis interfuit. In quorum fidem et testimonium
premissorum ego, Joannes Vila, apostolica et regia atque reverendissimi domini [...] episcopi
auctoritatibus notarius publicus Vicus, hec me
subscribo et [...] quo utor appono sig(+)num.

solidum, absentes et cetera, ita quod ad videlicet
pro dicto constituente et eius nomine oficium predictum receptoris de las avaries Generalis Cathalonie, cum omnibus juribus et pertinenciis suis, in
manibus et posse admodum illustrum dominorum deputatorum et auditorum compotorum
dicti Generalis Cathalonie renunciandum et cedendum ipsumque oficium etiam cum omnibus
juribus et pertinenciis eiusdem provideri, suplicandum, petendum et instandum in fa- //s.n.v //
vorem persone seu personarum, semel et pluries,
per dictos procuratores constitutos et per quemlibet eorum in solidum nominari et declarari, et
inde renunciaciones quascumque cum clausulis et
cauthelis utilibus et necessariis ac in similibus instrumentis fieri et poni solitis et assuetis, ac dictis
procuratoribus constitutis et cuilibet eorum in solidum benevisis faciendum et firmandum necnon
etiam supplicationes et scripturas quascumque
dictis dominis deputatis et aliis quibus expediat et
opus sit presentandum seu presentari faciendum,
et eas et contenta in eisdem debite exequtioni demandari faciendum et instandum, et inde instrumenta quacunque necessaria et opportuna faciendum et firmandum. Et demum et cetera,
promissit habere rattum et cetera, et non revocare
et cetera. Testes sunt honorabiles Joannes Ximenis, chirurgicus, et Bonaventura Naqui, notarius, cives Barchinone.
In quorumlicet aliena manu scriptorum ego,
Balthazar Prous, utriusque juris doctor, auctoritate regia notarius publicus ac scriba major curie
et vicarie et bajulie Barchinone, roboris meis certis titulis [...] Josephi Palou, [...] a presenti Principatu absentis, in cuius posse dictum procurationis // s.n.r // instrumentum receptum fuit, hic me
subscribo et de licencia meum solitum appono
sig(+)num. Die XVII septembris anno MDCLXXV.

s.n.r
s.n.r

Diea vigesima nona mensis dezembris anno a Nativitate Domini millessimo sexcentessimo quinquagesimo sexto, Barchinone. Honorabilis Hyeronimus Alies, chirurgus civis Barcinone et receptor
de les avaries Generalis Cathalonie, gratis et cetera, constituit et ordinavit procuratores suos certos
et cetera, ita quod et cetera, magnificum Michaelem Carreras, utriusque juris doctor, domicellum, Barcinone domiciliatum, honorabiles Paulum Bertran, mercatorem, Franciscum Janer,
candelarium cere, dominas Theresiam Rossell, viduam relictam Emanuelis Rossell, quondam juvenis chirurgi, civis Barcinone, et Mariam Alies,
uxorem dicti constituentis, et quemlibet eorum in
a. procura intercalada entre els folis 189v i 190r del trienni
1674-1677.

1189

A

Procuraa firmada per lo senyor Joseph
Mèlich, ajudant primer del racional,
per renunciar dit offici devant los
molt il·lustres senyors deputats quant
convingab.
Die vigessima quarta mensis septembris anno a
Nativitate Domini millessimo sexcentessimo sexagessimo quinto, Barchinone. Magnificus Josephus Melich, civis honoratus Barcinone, coadjutor
primus racionalis Generalis Cathalonie, gratis et
a. procura intercalada entre els folis 194v-195r del trienni
1674-1677.
b. anotació escrita al dors.

[ 1675 ]

[ 1675 ]

cetera, constituit et ordinavit procuratores suos
certos et cetera, ita quod et cetera, magnificum
Ludovicum Ferrer, utriusque juris et de Regio
Consilio doctorem, dominam Mariam Ferrer,
uxorem dicti magnifici Ludovici Ferrer, dominam Mariam Agnetem Melich, uxorem dicti
magnifici Josephi Melich, Petrum Martirem Ferrer, notarium publicum Barcinone, et Josephum
Soldevila, etiam notarium publicum Barcinone,
licet absentes et cetera, et quemlibet eorum in solidum ad videlicet, pro dicto constituente et eius
nomine, coram admodum illustribus dominis deputatis et auditoribus compotorum Generalis
Cathalonie, qui nunc sunt et pro tempore fuerint, semel et pluries, comparendum et dictum
eius officium coadjutoris primi racionalis iamdicti Generalis in manu et posse dictorum dominorum deputatorum et auditorum compotorum
in favorem persone seu personarum eisdem dominis procuratoribus constitutis seu cuilibet eorum
in solidum bene visa seu bene visarum et per eos
procuratores constitutos seu [...] quemlibet nominande seu designande, seu nominandarum et designandarum, semel // s.n.v // et pluries renunciandum, et eam seu eas de dicto officio provideri
iuxta formam generalium constitutionum presentis principatus Cathalonie, capitulorum et actum Curiarum, usum, practicam, stilum et observanciam dicti Generalis, et renunciacionem
seu renunciaciones huiusmodi admitti petendum, instandum et suplicandum et de his quecumque instrumenta utilia et necessaria seu quomodolibet opportuna faciendum et firmandum,
et pro hiis quascumque suplicaciones, tam verbo
quam scriptis, offerendum, porrigendum et presentandum. Et demum et cetera, promissit habere
rattum et cetera, et non revocare et cetera. Testes
sunt Raymundus Montargull, barraterius
acu[lle] civis Barchinone, et Petrus Agullo, philosophie professor, oriundus ville de Sort, diocesis urgellensis, [...]. In quorum aliena manu scriptorum fidem ego, Josephus Fontana, apostolica et
regia auctoritatibus notarius publicus Barcinone, hic me subscribo et meum solitum appono
sig(+)num.

s.n.r

Cerdanya, ab acte rebut en poder meu a quinse
del present y corrent mes de octubre, constituït
per procurador seu cert y special per las cosas
avall scritas lo magnífich Joseph Camps, doctor
en drets, ciutedà de Barcelona, per a què en son
nom puga comparèxer devant los molt il·lustres
senyors deputats y ohidors de comptes del General de Catalunya o devant del secretari o
scrivà major de dit General a presentar qualsevols //s.n.v // respostas de requestas a ell pr[...] a
instància del procurador fiscal de [...] y per a
tots plets, causas y c[...], assí civils com criminals, en què [...] tribunals, audièncias y conci[...] llargament ab poder de substi[tució],
conforme de ditas cosas en dit [...] més llargament és de vèurer, [...] del qual la present en
Ba[rcelona] als setsa de octubre, any de [la Nativi]tat de Nostre Senyor mil sis-cents [sexanta]-y-sinch. Premissis fidem facio ego Jacobus Sahones, [auctoritate] regia notarius publicus et
unius ex scribis juratis vicarie [Barcinone]
<h>ac scriba Capitanie Generalis [...], hec et alia
propia scribens manu [...].

247
/4r

Certificha y fas fee (jo), Jaume Sahones, per
auctoritat del rey nostre senyor notari públich,
ciutedà de Barcelona y altre dels scrivans jurats
de la cort del magnífich regent la vegueria de
Barcelona, com lo magnífich Domingo de Vardier, en quiscun dret doctor, advocat fiscal y assessor del real tribunal de la Capitania General
de sa magestat, que Déu guarde, del present
principat de Catalunya y comptats de Rosselló y
a. fe intercalada entre els folis 246v-247r del trienni 16741677.
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Laa reyna governadora.
Ilustre duque de San Germán, de los consejos de
guerra y Italia, lugarteniente y capitán general
del Principado de Cathaluña, condados de Rossellón y Cerdaña.
Don Domingo de Vardier, assessor de essa Capitania General, ha dado qüenta, en carta de 2 de
febrero, de haverse promulgado edictos de vuestra
orden para evitar, como combiene, el comercio
[ilí]cito de Francia, representando que para algunos incovenientes que resultan de las instancias
que los cónsules de las naciones que residen en essa
ciudad hazen a la Deputación della para que no
se obligue a los comerciantes a traher las certificaciones de la calidad y fábrica de las mercaderías
que comercian, os havía dado el [...] de que incluya copia. Y aunque se tiene por cierto tendrá el
buen cobro que combiene esta materia y fío de
vuestro celo el mayor servicio del rey, mi hijo, por
lo que interessa en que los enemigos padescan la
ostilidad de no vender sus géneros ni introducirlos
en estos reynos, todavía, haviéndose visto en el consejo de guerra la copia del memorial que este ministro pusso en vuestras manos y que se dirije al
resguardo desta dependencia, ha parecido daros
esta noticia y mandaros, como lo hago, que, siendo
tan conveniente prohivir y embaraçar el comercio
ilícito, es necessario usar de los medios que se han
tenido por precisso a este fin, siendo uno de los más
a. carta intercalada en el foli 247/4r del trienni 1674-1677.

exempciales se traigan con las mercaderías que
vienen de fuera a comerciarse en estos reynos las
certificaciones de calidad y fábrica que está prevenido en las cédulas del contrabando, en cuya
execución daréis las órdenes convenientes para la
observancia de las dadas, fiando de vuestra providencia la daréis tal que se logre intento tan en beneficio universal, especialmente en el de essas provincias que, como más vecinas a Francia, estan
más expuestas a la introducción de mercaderías
ilícitas, y de lo que en todo obraredes me daréis
qüenta acusando el recivo deste despacho. De Madrid, a 8 de março de 1675. Yo, la reyna.
Por mandado de su magestad, don Gervasio de
Ortega.
El duque de San Germán sobre la prohibición del
comercio.
Concordat cum suo originali. Jacobus Sahones,
notarius.
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Laa reyna governadora.
Por quanto, con ocasión de haver publicado en
París el rey christianísimo la guerra contra esta
corona el día de 29 de octubre del año passado
1673, fuí servida de mandar se expidiessen por el
Consejo de Guerra, a quien tocava y en la forma
se havía echo en las ocasiones antecedentes de rompimiento, despachos generales a todos los virreyes y
capitanes generales y governadores de todos los
reynos y dominios del rey, mi hijo, prohiviendo enteramente el comercio con los súbditos y vassallos
del rey de Francia, sus reynos y conquistas, como se
hizo en 11 de abril del año próximo passado de
1674, con las prebenciones y cautelas que se juzgaron y tubieron por combenientes para el mayor logro de materia tan importante. Y, haviéndose
embiado al virrey de Valencia el despacho citado
juntamente con otros y la instrucción que se formó para su mayor manejo, para que por lo tocante a aquel reyno se executasse lo contenido en ellos,
puso reparo en su cumplimiento y observancia por
haver echado menos el que no fuessen expedidos estos despachos por el Consejo de Aragón, por cuya
vía tenía orden para no ejecutar más de las que se
le dirigiessen para aquel Consejo, el qual, con esta
noticia, me representó en consulta que hizo últimamente, reproduciendo otras que antecedentemente havían echo al rey mi señor, que está en
gloria, // 247/5v // y a mi tocarle en toda aquella
corona y sus islas [...]tas expedir las órdenes necessarias sobre la prohibición del comercio y depena. carta intercalada en els folis 247/5r-247/7v del trienni
1674-1677.
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dencias marítimas [...] también transitar y
aquartelar la infantería [...] presas y saludos,
con otras disposiciones partene[cientes] a los exércitos, pretendiendo que las órdenes [...] lo uno y
otro devían expedirse por aquel Con[sejo, como]
lo havía echo en algunas ocasiones que por menor
refirió, y no por el de guerra, por tocarle, según las
ordenanças de la casa real de Aragón y fueros de
Valencia y la acta de Cortes del año de 1608, y un
auto de juntas de compete[...] la expedición de los
referidos despachos, porque el [...] por el de guerra
hera contra los fueros, cuya observancia jurada lo
embarazava y sería incombeniente por dilatarse y
dificultarse la execución de las [órdenes] que se
embiassen por la guerra, no pudiendo [...] el
cumplimiento si no se dirigían por aquel consejo,
especialmente la pragmática sobre la prohibición
del comercio publicada en los reynos de Castilla,
que no podía ligar en los de Aragón. Y, haviéndome representado assí mismo el Consejo de Guerra
los fundamentos que por su naturaleza y ins[...]
le assistían para dar disposición y expediente a
todo lo tocante al contravando, presas, embargos y
renunciaciones de vienes de enemigos, represalias
[...] y particulares permissos para introduzir géneros ilícitos y prohividos, arrivadas y abarrancamientos de vaxeles, licencias para corcear y acojidas de vaxeles de príncipes amigos, y todo lo demás
// 247/6r // parteneciente y consiguiente a la guerra en todos los dichos reynos de la Corona de
Aragón y las adjuntas, y haverlo practicado y obserado assí desde la unión de unos y otros reynos, y
especialmente de ciento y veinte años a esta parte,
sin caso contrario, de cuyas órdenes puso en mis
manos relación, haviendo governado y dado las
órdenes en lo perteneciente al contravando y demás dependencias. Y, haviéndosse visto todo muy
por menor juntamente con las relaciones y demás
papeles que se pusieron en mis reales manos y expeculá(n)dosse atentamente los fundamentos y
raçones que ambos tribunales refirieron en su favor sobre estas materias y su mayor cobro. Y, haviéndosse reconocido quel despacho remitido a los
capitanes generales de la Corona de Aragón no
fue la pragmática expedida en los de Castilla,
cuya observancia no pudiera ligar en otros, sino
despacho y vando militar expedido por el Consejo
de Guerra, firmado de mi mano y refrendado de
Batolomé de Legasa, secretario de estado que entonces lo era de la guerra de mar, por donde y
como se han expedido todos los desta calidad. Y,
conciderando que la jurisdicción y facultad militar ordinària que el Consejo de Guerra tiene y
ejerce en todos los reynos de la monarchía en todas
las materias militares, in(di)stinta, omnímoda y
unibersalmente, no es por razón de territorio,
porque todos los de los reynos tienen consejos provinciales supremos, a quienes estan encargados
con separación, ni tampoco tiene mezcla, conexión ni dependencia alguna con los fueros

[ 1675 ]

[ 1675 ]

y privilegios, estilos, usajes y costumbres del reyno en particular, y que la observancia
de todos los que estan concedidos a los de la Corona de Aragón, ordinaciones de aquella casa real,
[...] expeciales de Valencia y actos de Cortes, la
administración de justicia y todo lo demás tocante al govierno peculiar y económico dellos, de la
mesma suerte que corre y deve correr por el [...] de
Aragón, no embaraza ni tiene dependencia [...]
con el manejo de la guerra ni las disposiciones y
dependencias que se executan en odio o [...]conseqüencia della, las quales han corrido por el Consejo de Guerra desde la feliz unión de las [...] y
deven correr por él y expedirse todas las órdenes tocantes a esto, como son contrabando, pres[...], saludos, salvas, represallas, arribadas, [...]camientos, licencias para corcear, fávricas de [...] y
galeras y todas las demás desta calidad.

mente con la instrucción y demás despachos que se
formaron para el mejor cobro //247/7v // y manejo destas materias y de las órdenes [...] y convenientes a las personas que cuydan dellas en las
ciudades, villas y lugares del reyno, para que el
mayor y más puntual [...] de las que sobre dicho
estan dadas, advirtiéndome de todo lo que tuviesse por necessario, y que de [...] muy por menor de
lo que huviese obrado [...] día que lo recibió por
mano del infrascrito [...] y de las denunciaciones,
aprehensiones y em[...] que se hubieren echo en todos los [...] y partes del dicho reyno de géneros
prohibidos o lícitos que se hubieren introducido
sin ser legítimos y bastantes por esta razón o se[...]
ilícito comercio se huvieren dado por de[...], para
que con noticia individual de ello se [...] lo que
huviere de executar, dando forma y [...] fixa
para lo de adelante, que assí es mi voluntad y conviene al servicio del rey, mi hijo, y meyor cobro y
paradero de materias de tanta gravedad y conseqüencia. Y respeto de haver entendido que se han
concedido licencias [...] la introducción y comercio de los géneros de [...], le ordeno asimismo dé
luego la orden necesaria para recogerlas si se huvieran dado, sin permitir que por ningún caso se
use dellas y que se informe y dé individual noticia
de si [...] concedido alguna y del motivo, cantidad, [...] y tiempo porque se hubiera dado, y que
de [...] en todo resultare y se fuera ofreciendo [...]
dé cuenta por mano del infrascrito secretario.
Datado en Madrid, a treynta //347/ 8r // de junio
de mil seiscientos setenta y sinco años. Yo, la reyna. Don Gerónimo de Ortega.

// 247/6v //

Y, combeniendo dar forma y regla fija a esta materia para que no se ofrescan dudas ny reparos en
lo venidero, he resuelto que todas las ma[terias]
puramente militares dese reyno corran por mano
y dirección del Consejo de Guerra, sin intervención del Consejo de Aragón ni otro alguno, como
a quien privativa y directamente tocan y pertenecen por su naturaleza y instituto, y como [...] lo
echo siempre desde la unión de aquellos y este reynos, sin que por ningún motivo, pretexto o causa,
aora ni en lo venidero, se introduzca el Consejo de
Aragón a intentar expedir los // 247/7r // despachos tocantes a estas disposiciones, por estar redicadas y fundadas en el de guerra el manejo destas
dependencias, a quien declaro tocan y partenecen
todas las materias puramente militares sin interbención de otro ningún tribunal, la expedición de
los despachos partenencientes a ellas y, consiguientemente, el punto de saludos, el conocimiento de los
presos que deven jusgarse según las leyes militares
y la publicación de vandos sobre represallas y las
demás dependencias de contravando, con todo lo
annexo y conveniente a la guerra, a diferencia de
promulgación de ley pragmática en aquellos reynos, que pertenece el Consejo de Aragón, de que le
e mandado advertir para que se execute en esta
conformidad, y de la resolución que he sido servida tomar en quanto a los puntos speciales de alojamientos y tránsitos, para que se executen y eviten dudas que embaraçan y abraçan el curso de
las disposiciones del real servicio y han ocasionado
el mal cobro que han tenido las dependencias del
contravando, en tan irreparables danyos de la
causa y conveniencia y utilidades de los enemigos.
Por tanto, mando al ilustre duque de San Germán, de los consejos de guerra y Italia, lugarteniente y capitán general del principado de Cataluña y condados de Rossellón y Cerdaña, que assí
lo cumpla y execute inviolablemente en virtud y
execución del despacho general que sobre la prohibición del comercio con Francia se remitió junta-

Concordat cum suo originale. Jacobus Sahones,
notarius.
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Losa deputats del General de Catalunya residints en Barcelona e o lo síndich de aquell
diuhen que com la universal justícia en lo principat de Catalunya y sos comptats sempre sia estada regida y administrada per los sereníssims
reys de Aragó, de immemorial recordació, en
pròpia persona o per llur primogènit governador y, en llur absència, per lo portantveus de general governador, y en assò los senyors reys, ultra lo ducta de superioritat, se són obligats en
forma dispositiva de constitucions e capítols de
Cort. E com la sacra, catòlica y real magestat de
la reyna nostra senyora, tudora y curadora del
senyor rey don Carlos, senyor nostre, y governadora general de tots los regnes y monarquia,
hage de present provehit la persona de vostra
excel·lència, senyor don Joan de Patxeco, marquès de Serralvo, per lloctinent y capità general
a. suplicació intercalada en el foli 248/1 del trienni 16741677.

en los dits Principat y comptats, e fer processos
de regalia en virtut dels usatges, ab poder de
convocar, celebrar, tenir y finir Corts y parlaments generals en dit Principat y comptats, e fer
processos de regalia en virtut dels usatges de
Barcelona, auctoritate et rogatu camini et
[...]ratre monete et simili modo, e ab poder de
convocar, en virtut del usatge Princeps namque,
e composar aquell e fer altres processos de regalia e altres cosas a la real persona affixos, sí y segons en lo privilegi a vostra excel·lència concedit, al qual se ha relació, està expressat, los quals
actes són de tanta preheminència y affixos a la
magestat real que són de suprema regalia e són
tant solament atorgats a la persona real, e no a
altre persona comunicables, segons està disposat per generals constitucions, capítols e actes
de Cort, privilegis, usatges, usos, pràtigas, observansas de aquellas, los quals, obstant humil e
// 248/1v // subjecta reverènci permesa, tal poder
no pot ser [...] persona atribuït. E més, senyor,
que en vostre provisió [...] feta expressa mensió
que en la administració de la [...], axí en lo civil
com criminal, dega observar las [...] de Cattalunya fetas en lo monastir de Santa Anna, en la
ciutat de Barcelona, a hont foren ordenats los
doctors del Real Concell, com sie observació de
las ditas y altres constitucions obligat, ja·t sia los
dits deputats tingan y [...] a vostra excel·lència
en singular reputació, emperò, per s[...] dits
usatges de Barcelona, constitucions de Catalunya, privilegis, llibertats, usos y observansas de
aquells, per los predecessors de la real magestat
lloades, confirmadas y juradas, los deputats o
síndich del General, ab lo [respecte] que·s pertany, parlant protesta que per la dita [...] cia general y poders a vostra excel·lència atorgats no·s
puga [...]fert o engendrat, ara o en lo esdevenidor, perquè [...]gu lesió o derogació, tàcitament o expressament o de altre qualsevol forma
y manera, al demés [...] usatges, constitucions,
capítols y actes de Cort, [...]gis, llibertats, observansas de quells e altres qualsevols drets, ans
aquells o aquellas en tot cas [esti]gan salvos e
il·lesos en llur forsa y validesa, en tota plenitut,
integritat e sens prejudici [...] derogació de
aquells, los dits deputats accepta[ran] lo jurament per vostra excel·lència prestat. Emperò,
com no és vist derogar ni prejudicar dits usatges, constitucions, privilegis, capítols y actes de
Cort y observansas de aquells y altras cosas sus
ditas et alias, y en quant sia vist derogar y prejudicar en aquells [no·i] concenten, hans expressament y dicenten, e que en lo esdevenidor no
puga ésser tret en conseqüència, [...] suplican e
instan que la sentència de exe[cució]a ...
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Losa diputats y ohidors de comptes del General
de Catalunya e o lo síndich en son nom an
entès, ab carta de sa magestat de la reyna, nostra
senyora y curadora del rey don Carlos son fill,
senyor nostre, que Déu guarde, y governadora
universal de tots sos regnes, és estada servida
manar escríurer (carta) dada en Madrit als sis de
setembre 1675, que en dit nom és estada servida anomenar a vostra excel·lència per son lloctinent y capità general en aquest Principat y
comptats de Rosselló y Cerdanya, enviant per
dit effecte lo real privilegi, referint també per los
negocis urgents de la monarquia y poca edat de
sa magestat no li és possible cumplir lo que fou
servida oferir-los ab altra carta real als 20 de setembre 1665, quant los avisà de la mort de sa
magestat, que està en glòria, de venir personalment ha jurar los usatges, constitucions y capítols y actes de Cort, privilegis y altres gràcies ab
la forma acostumada, offerint baix sa paraula
real que lo més prest li serà posible farà mercè
est present Principat de honrar-lo ab sa real
presència per a prestar lo acostumat jurament
en la forma han acostumat los il·lustríssims senyors sos predecessors. Y encara que los diputats han sempre pretès que sa magestat devia
abstenir-se de la creació y nominació de lloctinent general en los dits Principat y comptats
sens haverb primer sa magestat jurat personalment los usatges, constitucions, capítols y actes
de Cort, privilegis, concessions y perrogatives
concedides y atorgades a est Principat y comptats, y a las personas ecclesiàsticas y militars y reals, ciutats, vilas, llochs y col·legis de aquells, axí
en general com en particular, emperò, considerant que sa magestat, ab dita real carta, dóna
justas y urgents causas y rahons de no poder venir per ara lo rey, nostre senyor, ha jurar personalment en lo present Principat y comptats
// 248/2v // las ditas constitucions y altres drets
[...] de la [...] seguretat que, e(n) donar lloch
los negocis de la monarquia y poca edat del rey
nostre senyor, ab la major brevedat vindrà ha
honrar aquest Principat per a prestar dit jurament, desitjant los dits deputats y ohidors regonèxer las mercès han rebudes de sa mà y del
senyor rey don Felip, de gloriosa memòria, y
mostrar-se promptes y [...] de sa magestat, de
qui esperen rèbrer majors mercès, y per sa part
assistir en tot lo que és benefici públich y de
[...]vertència de la monarquia y de aquestos
Principat y comptats.
Per tant, per aquesta vegada tan solament, y ab
què no puga ésser tret en conseqüència y sens
prejudici y derogació [del capítol] 27, comena. protesta intercalada en el foli 248/2 del trienni 16741677.
b. haver interliniat damunt que, ratllat.

a. text incomplet.
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sant «Nostres successors», del senyor rey don
Jaume [Segon] en la segona Cort de Barcelona,
any 1299, y del privilegi del [senyor rey don
Pere] Tercer, concedit a la ciutat de Barcelona a
14 de las calendas de nohembre 1339, y del capítol 22 comensant «Poch [...] del senyor rey
don Fernando Segon en la primera Cort, any
1481, sí y en quant sian contràrias o, altrament,
pre[...] al present acte y sens prejudici dels demés usatjes, constitucions, capítols y actes de
Cort, usos y costums, privilegis generals y particulars y de qualsevol altre dret, als quals no entenen perjudicar, ans bé, volen y entenen que
en tot cas romangan il·lesos y en llur forsa y valor, y ab tota plenitut y valor, sens prejudici y
derogació de aquells. Y los dits deputats y oïdors concentan al jurament que vostra
excel·lència vol prestar [...] en tan que vostra
excel·lència sia servit de acceptar dita pr[...] salvetats en quant són conformes als usatjes, constitucions, capítols y actes de Cort, usos y costums de aquella y col·legis generals y
particulars, y a totas las altras [...] referides, y requereixan al notari que esta escriptura sia continuada al peu del jurament fahedor per vostra
excel·lència. Areny, assessor. Figuerola, advocatus fisci Generalis Catalonie. Pons, assessor.

248
/3r

cel·lentíssim senyor per a dit concistori, procurarà en trobar dit excel·lentíssim senyor ha ont
farà nit lo die antes de arribar a Lleyda o, en tot
cas, al migdie de dit die del // 248/3v // dit jurament, y se conferirà en dita [...] y besarà la mà a
sa excel·lència de part del concistori y li suplicarà se servesca entregar al dit síndich la carta de
sa magestat en cas la tinga, y en cas la-i done
obrarà ab la forma sobredita. Y, en cas que no la
tinga o ve no la-i donàs, suplicarà a dit
excel·lentíssim senyor de part del concistori se
servesca suspèndrer lo jurament fins a tant que
per correu done notícia del dit a dit concistori y
se ordene lo fajedor. Y, en cas que sa excel·lència [no] volgués suspèndrer dit jurament, li donarà la súplica que a part se li entrega y, en tal
cas, no asistir al jurament.

248
/4r

Losa diputats y oïdors de comptes del General
de Catalunya y, en nom de aquell, lo síndich de
dit General, diuen [y repre]sentanb que després
de la mort del sereníssim senor don Felip 3 de
Aragó, de gloriosa memòria, tots los privilegis
dels excel·lentíssims senyors lloctinents generals antecessors de vostra excel·lència han vingut acompanyats ab una real carta escrita als
dits deputats y en ella la clàusula de què, quant
lo rey nostre senyor, que Déu guarde, arribaria
a estat de poder venir a est Principat a jurar
nostres leys, privilegis y constitucions, vindria,
y sens dita real carta y ab dita clàusula ningú
dels excel·lentíssims senyors antecessors de vostra excel·lència han jurat ni governat lo present
Principat. Y com dita real carta ab la dita clàusula fins vuy no s’és vinguda, per ço dit síndich
de la Generalitat de Catalunya, ab tot rendiment, suplica a vostra excel·lència sia servit de
suspendre lo jurament fins que dit síndich
scriurà als dits deputats, que tinga lo ordec ab
què à de obrar.

255
/6r

Lad reyna governadora.

Instruccióa del que ha de obrar Pere
de Cardona, servint lo offici de
síndich del General, a la que sia a la
ciutat de Lleyda.
Primerament se conferirà a la dita ciutat de
Lleyda y, possat en ella, veurà al correu que ha
enviat lo il·lustre consistori al excel·lentíssim senyor marquès de Serralbo, en cas que dit correu
sia ja en la dita ciutat de Lleyda, y pendrà de
aquell las cartas que li aurà donat dit excel·lentíssim senyor per lo consistori y desclourà aquellas y la carta de sa magestat, que Déu guarde, al
consistori en cas que dit excel·lentíssim senyor
la tinga y remetia dins dita sa carta, y mirarà si
en dita carta de sa magestat hi és la clàusula cotada en una suplicació que a part aporta, per a
què la presència en son cas, y, trobant dita clàusula en dita carta o la substancial de ella, asistirà
al jurament que ha de prestar dit excel·lentíssim
senyor en dita ciutat, fent las dos protestas que a
part se li entregan.
Ítem, en cas que dit correu no sia encara en dita
ciutat de Lleyda quant dit síndich hi arribarà,
ho ja que hi sia emperò no tinga cartas de dit exa. instrucció intercalada en el foli 248/3 del trienni 16741677.
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Duque de San Germán, de los consejos de guerra y
Italia, lugarteniente y capitán general del principado de Cataluña, condados de Rossellón y Cerdaña.
Don Domingo de Vardier, [...] de la Capitanía
General, ha dado qüenta en carta de dos de febrero de averse promulgado edictos de vestra orden
a. suplicació intercalada en el foli 248/4r del trienni 16741677.
b. [y repre]sentan interliniat al marge esquerre.
c. a continuació uns mots ratllats.
d. carta intercalada en el foli 255/6r del trienni 1674-1677.

para evitar, como conbiene, el comercio ilícito de
[Francia], representando que, para reparar algunos incombenientes que resultan de las
ins[tancias] que los cónsules de las naziones que
residen en esta ciudad hazen a la Deputación
para que no se obligue a los commerciantes a traher las certificatorias de la calidad y fábrica de
las mercaderías que comercian, los avían dado el
memorial de que se incluye [...]. Y aunque se tiene por cierto tendrá el buen cobro que combiene
esta materia, fío de vuestro zelo al mayor servicio
del rey mi hijo, por lo que se interessa que los enemigos padescan la hostilidad de no vender sus géneros ni introducirlos en estos reynos, todavía haviéndose visto en el Consejo de Guerra la copia del
[...]al que este ministro puso en vuestras manos y
que se dirige al resguardo [...] independencia, ha
parecido daros esta noticia y mandaros, como lo
ago, que, siendo tan conbeniente prohibir y enbaraçar el comercio ilícito, es necesario usar remedios que se han tenido por precisos a este fin, siendo uno de los más asenciales [trai]gan en las
mercaderías que vienen de fuera a commerciarse
en estos reynos las certificaciones de calidad y fábrica que está prebenido en las scédulas del contrabando, [para cu]ya execución daréys las órdenes conbenientes para la observación de las dadas,
fiando de vuestra probidencia la daréys tal que se
logre intento tan en beneficio [...], specialmente
en el de essa provincia, que como vezina esta<n>
muy expuesta a la introducción de mercaderías
ilícitas. Y de lo que en todo obraredes me [daréis]
qüenta, avisando del recibo deste despacho. De
Madrid, a ocho de março mil seyscientos setenta y
sinco. Yo, la reyna. Por mandato de su magestd,
don [Geróni]mo de Ortega.
Concordat cum suo originale. Jacobus Sahones,
notarius.

255
/7r

D
Laa reyna governadora.
Por quanto con ocasión de aver publicado en París
el rey christianísimo la guerra contra esta corona
el día 29 de octubre del año pasado de 673, fuí
serbida de mandar se expediessen por el Consejo
de Guerra, a quien tocaba, y en la forma que se
avía echo en las ocasiones antecedentes de rompimiento, despachos generales a todos los virreyes y
capitanes generales y gobernadores de todos los
reynos y dominios del rey, mi hijo, prohibiendo enteramente el comercio con los súbditos y vassallos
del rey de Francia, sus reynos y conquistas, como se
a. carta intercalada en els folis 255/7r-255/9r del trienni
1674-1677.
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hizo en onze de abril del año próximo passado de
674, con las prebenciones y cautelas que se jusgaron y tubieron por conbenientes para el major logro de materia tan inportante. Y, haviéndose enbiado al virrey de Valencia el despacho citado
juntamente con otros y la instrucción que se formó para su mejor manejo, para que por lo tocante a aquel reyno se executasse lo contenido en ellos,
puso reparo en su cumplimiento y observancia por
haver echado de menos el que no fuessen expedidos
estos despachos por el Consejo de Aragón, por cuya
vía tenía orden para no executar más que las
que se le dirigiessen por aquel consejo, el qual, con
esta noticia, me representa con consulta que hizo
últimamente, reproduziendo otras que últimamente, antezedentemente, avía echo al rey mi señor, que està en gloria, y a mi tocarme en toda
aquella corona y sus islas adjuntas expedir las órdenes necessarias sobre la prohibición y dependencias marítimas, como también trasitar y aquartelar la infantería, presos y saludos, con otras
disposiciones pertenecientes a los exércitos, pretendiendo que las órdenes para lo uno y otro debían
expedirse por aquel consejo, como lo avía echo en
algunas ocaziones, que por menor refiero, y no por
el de guerra, por tocarle según las ordenanzas de
la casa real de Aragón, // 255/7v // fueros de Valencia y la acta de Cortes del año 1604, y un auto
de juntas de conpetencias, la expedición de los referidos despachos, pero [...] por el de guerra era
contra los fueros, cuya observancia jurada lo embarazava y sería incombeniente por dilatarse y
dificultarse la execución de las órdenes que se enbiassen por la guerra, no pudiendo tener el cumplimiento si no se dirij(í)an por aquel consejo,
especialmente la [pragmática] sobre las prohibiciones del comercio publicada en los reynos de
Castilla, que no podía ligar en los de Aragón. Y,
haviéndome representado asimismo el Consejo de Guerra los fundamentos que por su naturaleza y instituto le assistían para dar disposición
y expediente a todo lo tocante al contrabando,
presas, embargos y denunciaciones de bienes de
enemigos, represalias generales y particulares,
permissos para introduzir géneros lícitos y prohibidos, arribadas y abarrancamientos de vaxeles,
licencias para corsear y acojidas de bajeles de
príncipes [amigos], y todo lo demás parteneciente
y consiguiente a la guerra en todos los dichos reynos de la Corona de Aragón y islas adjuntas, y
haverlo practicado y observado assí desde la unión
de unos y otros reynos, y especialmente de ciento y
veinte años a esta parte, sin caso [contrario], de
cuyas órdenes puso en mis manos relación, haviendo gobernado y dado [las órdenes] en lo perteneciente al contrabando y demás dependencias.
Y, haviéndosse visto todo muy por menor, juntamente con las relaciones y demás papeles que se
pusieron en mis reales manos, y especulá(n)dosse
atentamente los fundamentos y razones que am-

[ 1675 ]

[ 1675 ]

bos tribunales refirieron en su favor sobre estas
materias y su mejor cobro. Y, haviéndose reconocido que el despacho remitido a los capitanes generales de la Corona de Aragón no fue la
pra[gmática] expedida en los de Castilla, cuya
observancia no pudiera ligar en otros, sino despacho y bando militar expedido por el Consejo de
Guerra, firmado de mi mano y refrendado de
Bartolomé de La[gasa], secretario de estado que
entonces lo era de la guerra de mar, por donde y
como se han expedido todos los desta calidad. Y,
conciderando que la jurisdicción y facultad militar y ordinaria que el Consejo de Guerra tiene y
ejerce en todos los reynos de la monarquía
//255/8r // en todas las materias militares, indistinta, omnímoda y unibersalmente, no es por razón de territorio, porque todos los de los reynos tienen consejos provinciales supremos, a quienes
estan encargados con separación, ni tampoco tiene mezcla, conexión ni dependencia alguna con
los fueros, privilegios, estilos, usajes y costumbres
de cada reyno en particular, y que la observancia
de todos los que estan concedidos a los de la Corona de Aragón, ordinaciones de aquella casa real,
fueros especiales de Valencia y actos de Cortes, la
administración de justicia y todo lo demás tocante al gobierno peculiar y económico de ellos, de la
mesma suerte que corre y debe correr por el Consejo de Aragón, no embaraça ni tiene dependencia
alguna con el manejo de la guerra y las disposiciones y dependencias que se executan en odio o
conseqüencia de ella, las quales han corrido por el
Consejo de Guerra desde la feliz unión de las coronas y deben correr por él y expedirse todas las
órdenes tocantes a esto, como son contrabando,
presas, saludos, salvas, represallas, arribadas,
avarrancamientos, licencias para corcear, fábricas de vajeles y galeras, y todas las demás desta calidad.
Y, combiniendo dar forma y regla fija para esta
materia, para que no se ofrescan dudas ni reparos
en lo venidero, he resuelto que todas las materias
puramente militares dese reyno corran por mano
y dirección del Consejo de Guerra, sin intervención del Consejo de Aragón ni otro alguno, como a
quien privativa y directamente tocan y pertenecen por su naturaleza y instituto, y como lo ha echo
siempre desde la unión de aquellos y estos reynos,
sin que por ningún motibo, pretexto o causa, ahora ni en lo venidero, se introduzca el Consejo de
Aragón a intentar expedir los despachos tocantes
a estas disposiciones, por estar redicadas y fundadas en el de guerra el manejo de estas dependencias, a quien declaro tocan y pertenecen todas las
materias puramente militares sin interbención de
otro ningún tribunal, la expedición de los despachos partenencientes a ellas y, consiguientemente,
el punto de saludos, el conocimiento de las presas
que deben jusgarse con leyes militares y la publica1196

ción de bandos sobre represallas //255/8v // y las demás dependencias de contrabando, con todo lo annexo y conveniente a la guerra, a diferencia de
promulgación de ley pragmática en aquellos reynos que pertenece el Consejo de Aragón, de que le
he mandado advertir para que se execute en esta
conformidad, y de la resolución que he sido servida
tomar en quanto a los puntos speciales de alojamientos y tránsitos, para que se executen y ebiten
dudas que enbaraçan y atrasan el curso de las disposiciones del real servicio y han ocasionado el mal
cobro que han tenido las dependencias del contravando, en tan irreparables daños de la causa pública y conbeniencia y utilidades de los enemigos.
Por tanto, mando al ilustre duque de San Germán, de los consejos de guerra y Italia, lugarteniente y capitán general del principado de Cataluña y condados de Rossellón y Cerdaña, que assí
lo cumpla y execute inviolablemente en virtud y
execución del despacho general que sobre la prohibición del comercio con Francia se remitió juntamente con la instrucción y demás despachos que se
formaron para el mejor cobro y manejo desta materia y dé las órdenes necesarias y conbenientes a
las personas que cuydan dellas en las ciudades, villas y lugares del dicho reyno, para que el mayor y
más puntual cumplimiento de las que sobre esto estan dadas, advirtiéndoles de todo lo que tubiere
por necessario, y que dé qüenta muy por menor de
lo que huviere obrado desde este día que lo recibió
por mano del infrascrito secretario y de las denunciaciones, aprehensiones y embargos que se hubieren echo en todos los puertos y partes del dicho reyno
de géneros prohibidos o lícitos que se hubieren introduzido sin ser legítimos y bastantes por esta razón, o ser de ilícito comercio que ubieren dado por
decommisso, para que con noticia individual de
ello, que le ordeno lo que hubiere de executar, dando forma y [...] fixa para lo de adelante, que assí
es mi voluntad y conbiene al servicio del rey mi
hijo y al mejor cobro y paradero de materias de
tanta gravedad y conseqüencia. Y respeto de haverse entendido // 255/9r // que se han concedido
licencias para la introducción y comercio de los géneros de Francia, le ordeno asimismo dé luego la
orden necesaria para recogerlas si se uvieran
dado, sin permitir que por ningún caso se use dellas y que se informe y dé individual noticia de si se
a concedido alguna y del motibo, cantidad, perçona y tiempo porque se hubiera dado, y de lo que en
todo resultare y se fuere ofreciendo me dé qüenta
por mano del infrascrito secretario. Dada en Madrid, a 30 de junio de mil seiscientos setenta y sinco años. Yo, la reyna. Don Gerónimo de Ortega.
Concordat cum suo originale. Jacobus Sahones,
notarius.

s.n.r

Númeroa 1.
Certifich y fas fe (jo), Jaume Sahones, per la
auctoritat del rey nostre senyor notari públich
de la ciutat de Barcelona, altro dels escrivans jurats de la cort del magnífich regent la vegaria de
Barcelona y escrivà del real tribunal de la Capitania General de sa magestat, que Déu guarde,
en lo present principat de Catalunya, com los
magnífichs doctors Domigo de Vardier, Francisco de Sottomayor y Rafel Llampillas, assessors de dit real tribunal, ab acte rebut en poder
meu dia present y vall escrit, constituiren per
procurador seu y per quiscun d’ells a soles, cert
y especial per las cosas avall escritas lo magnífich
Joseph Camps, en quiscun dret doctor, ciutadà
de Barcelona, per a què en llurs noms y de quiscun d’ells a soles puga comparèxer devant los
molt il·lustres senyors deputats y ohidors de
comptes del General de Catalunya o devant del
secretari o scrivà major de dit General per a presentar y donar qualsevols respostas a ells [...]
// s.n.v // del dit General de Catalunya y per
qualsevols altres cosas concernents a ditas respostas, y per a tots plets y causas, tant civils com
criminals, en qualsevols tribunals, audiencias y
consistoris llargament ab poder de substituir,
conforme en dit acte més llargament és de vèurer, en testimoni del qual fas la present en Barcelona, als vint-y-hu del mes de octubre, any de
la Nativitat del Senyor mil sis-cents setant-ysinch.

ciudad tiene de conocer en grado de appellación
de las cosas tocantes a la Capitanía General y las
razones que se allegan para excluhir la de la dicha pretención, he mandado a mi Consejo de
Aragón dé orden como la Audiencia no se entremeta en lo que toca a la guerra, sino el mi lugarteniente y capitán general en esse Principado y
condados, y vos en su ausencia lo agáys como se ha
acostumbrado, de que a parecido avisaros para
que lo tengáys entendido y procedáys conforme a
ello el memorial de los mercaderes que pretenden
carta de represaria [...]. De A[..]a, a onse de
mayo de mil quinientos noventa y seis. Yo, el rey.
Andrés de Prada.
Copia huiusmodi aliena manu scripta, sumpta et
extracta fuit ab originali registro Capitanie Generalis Catalonie, millessimo quingentessimo nonagessimo sexto, foleo octuagessimo secundo, et ut
idem copia in iudicio et extra ab omnibus ac ubique fides plenarie impendatur, ego, Jacobus Sahones, // s.n.v // auctoritate regia notarius publicus
Barcinone et tercius ex scribis [...] magnifici regentis vicariam Barcinone ac etiam scriba regii
in dicte Capitanie Generalis Catalonie, hic me
subscribo et [...] quo utor appono sig(+)num.

s.n.r

Premisis alieno calamo dat fidem Jacobus Sahones, auctoritate regia notario publico, civis Barchinone, et unius ex escribis juratis curie magnifici regenti vicariam Barcinone ac scriba
Capitanie Generali Catalonie, hec propria scribens manu.
s.n.r

12
Alb noble, magnífico, amado consejero don Enrique de Cardona, portantvezes de general governador del principado de Cataluña.
El rey.
Noble, magnífico y amado consejero don Enrique
de Cardona, nuestro portantvezes de general governador del principado de Cataluña. Haviéndose visto y conmigo consultado la carta que escrivistéis a los veinteyseis de febrero próximo
passado con el memorial que a en[..] sobre la pretención que la Audiencia Real que reside en essa
a. fe intercalada entre els folis 254v-255r del trienni 16741677.
b. carta intercalada entre els folis 254v-255r del trienni
1674-1677.
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15

Bandoa por las pistolas contra los
soldados en campanya por la
Capitanía General.
Por quanto los pedernales cortos de medida de tres
palmos o más no son provecho para los soldados de
a pie y los que son de a caballo no sea cosa combeniente los traygan por la villa de Perpinyán, porque con ellos cometen graves y enormes delitos, por
tanto, con thenor del presente bando, dezimos y
mandamos que desta ora en adelante ningún soldado de a pie o qualquier persona que goze del
fuero de la Capitanía General, dentro de dicha
villa de Perpinyán no pueda ni le sea lícito, de
día ni de noche, traher pedernal corto ni largo ni
escarrabinas ni otro género de armas de fuego, y
lo mismo se entienda con los soldados de a caballo
si no es entrando y saliendo a caballo en la dicha
villa, so pena los que no gosaren de privilegio militar de servir en las galeras de su magestad remando por tiempo de sinco años, y los que gosaren
de privilegio militar de relegación a una isla
nombradora por su magestad por el mesmo tiempo de sinco años, y si serán capitanes o oficiales, de
privación de sus officios sin remisión alguna. Y
a. ban intercalat entre els folis 254v-255r del trienni 16741677.

[ 1675 ]

[ 1675 ]

para que benga a noticia de todos, mandamos se
publique este bando por todos los lugares acostumbrados de dicha villa y otras partes donde más
combenga. Lo conde de Santacoloma.

Copia huiusmodi aliena manu scripta, sumpta et
extracta fuit ab originali resgistro Capitanie Generalis Catalonie intitulato Diversorum Vigessimosecundo, foleo decimosecundo et decimonono,
de tempore excelentissimi dominis commitis de
Sancte Columbe, locumtenentis et capitaneo generalis in presenti principatu Catalonie et commitatibus Rossilionis et Ceritanie, et ut idem copia, in iudicio et extra, ab omnibus ac ubique
fides plenarie impendatur ego, Jacobus sahones,
auctoritate regia notarius et tercius ex scribis iuratis curie magnifici regentis vicariam Barcinone ac etiam scriba regii tribunalis dicte Capitanie generalis Catalonie, hic me subscribo et
meum quo utor appono sig(+)num.

Por mandado de su excelencia, Miguel Gironés.
Lugar del sello.

s.n.r

Araa ojats a tothom generalment que·us notifican y fan a ssaber de part del excel·lentíssim senyor don Dalmau de Queralt, compte de Santacoloma y baró de Queralt, de la [...] y real
magestat conceller, portantveus y cap[ità] en lo
present principat de Cathalunya y comptats de
Rosselló y Cerdanya, inseguint conclusió feta
en lo real consell de la Capitania General que no
obsta edicte algú se pogués prosehir a la confiscació de qualsevols robas de contrabando y total ex[...] de aquellas, per estar ab diversos edictes reals y, en particular, ab los publicats als
tretse de mars pròxim passat, ab conclusió feta
en lo sacro Real Consell, per a prosehir ab més
equitat se diu y notifica que quisvulla pretenga
tenir interès en diversas [...] de robas que en
dias passats foren apresas en la vila de Mataró,
tant dels magatsems del General de Catalunya
com de altres casas de particulars, [...] pretén lo
procurador fiscal són robas de contrabando y,
axí, haver-se de confiscar, comparega, dins [...]
dias del dia de la publicació de la present crida
en avant comptadors, en lo Real Consell de la
Capitania General per a deduhir y al·legar causas y rahons per las quals ditas mercaderias no
degan ésser confiscades. Altrament, passat dit
termini, lo que precís y peremptori se’ls assigna,
se prosehirà a las confiscacions y al demés que
de justícia serà trobat fahedor. E perquè las ditas cosas sian a tothom notòrias y ningu·n puga
al·legar ignorància, mana sa excel·lència [...] y
publicada la present pública crida per // s.n.v //
los llochs acostumats de la present ciutat y en la
vila de Mataró. Lo compte de Santacoloma.

s.n.r

Vidit Ferrer, fisci advocatus.
Por mandado de su excelencia, Paciá Roca, notario y scriva de la Capitania General.
Fonch publicada dita crida per los llochs acostumats de la present ciutat de Barcelona ab thenor
de dos trompetas per Joan Rattera, corredor y
trompeta real, vuy als vint-y-sinch de noembre
mil sis-cents trenta-vuyt.

a. ban intercalat entre els folis 254v-255r del trienni 16741677.
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Delmatiusa de Queralt, comes Sancte Columbe et
locumetenentis et capitaneus in presenti principatu Catalonie et commitatibus Rossilionis et
Ceritanie.
Fidelibus regii, bajulo et juratis ville Palamosii et
aliis ad quos spectet, salutem et gratiam.
Noveritis quod in causa seu questione qua in Regio Concilio Capitanie Generalis vertitur inter
procuratorem fiscalem dicte regie Capitanie, ex
una, Emanuelem Costa, T... Baptista Genuensis
et alios partibus ex altera, causis et racionibus in
dicta causa contentis legitimo pres[...]te processu
dictoque magnifico assessore referente insequendo
constitutionem in dicto concilio regio et represaliarum factarum declaratum extitit quod, attento quia ex meritis protestis et signanter ex deposicionibus testium pro parte dicti fisci
procuratoris Capitanie Generalis ministratorum
constam Joannem Baptistam Genuensem, magistrum cymbe sibe barche nuncupata Sancta Maria Magdalena, oneratte et carricatte in civitate
Alicantis, regni Valencie, per computo T... Ferragi, francigens [...] civitatis Marsilie regni
Francie, certam quantitatem de espart, quas
quantitates in vestrum convencionis facte cum
dicto Ferragi ad dictam civitatem Marsilie defferre et dicto Ferragi, francigene, cuius sunt dicte
merces consignare tenebatur, constat etiam dictam lymbam quam dictus Joannes Baptista ad
dictam civitatem Marsilie navigabat ut ventorum a[..] litus ville Palamosii presentis principatus Catalonie appursam, captam et apprehensam
fursie per ministros Capitanie Generalis decimanona dezembris millesimo // s.n.v // sexcentessimo
trigessimo octavo, meaque reperta septuaginta
a. intima intercalada entre els folis 254v-255r del trienni
1674-1677.

quatuor sarimulos sive fardos de barrella et
etiam quantitates sparti. Constat etiam dictas
[...] unacum instrumentis et merces predictas
fuissent [...] beneficio inventarii comendattorum
bajulo et juratis ville Palamosii. Constat etiam
per diversa preconia tam per excelentissimum
ducem de Sugurbi et Cardone, tunch locumtenentem [...] magistris et capitaneum generalem
presentis principatus Cathalonie et comitatum
Rossilionis et Ceritanie, publicata duodecima
junii millessimo sexcentesimo trigesimo quinto et
decimaterciia mensis [...] millesimo sexcentesimo
trigesimo octavo, fuisse in[...] ut bona francigenarum vasallorum regis Francie, annotarentur
per ministros curie Capitanie Generalis. Constat
etiam per suam magestatem, domini nostri, [...]
justicima suadente causa fuisse in dictum [...]
contra dictum regem Francie et vassallos illius
[...] constat illorum bona tanquam inimicorum
domini nostri regis in vim juris fore applicanda
et con[...] regio fisco Capitanie Generalis tunch
que const[...]de intentione fisci procuratoris adversus di[...] bona et merces repertas in dicta
cymbe. Et licet etiam pro parte dicti fisci procuratoris fuerit pretensum etiam datam cymborum
p[...] quam dicta bona referebantur esse etiam
c[onfis]candam quia tamen ex testibus pro parte
dicti Emanuelis Costa, ministratis et alterius ex
m[...] processus constat dictum Emanuelem Costa, genuensem, esse dominum dicte cymbe [...]
suis sumptibus fabricasse in loco Sancte M[...]ite,
dominacionis Genue, quem non com[...] //s.n.r //
habuisse noticiam convencionis facte per dictum
Joannem Baptista cum dicto ferragii qui etiam
dictus Joannes Baptista non ponuit in dicta cymba prejudicium generare et alias non constat de
intencione dicti fisci procuratoris [...] pretensam
confiscacionem dicte cymbe. His igitur meritis
processus, attentis et alias sua excelencia, insequendo constitucionem in Regio Concilio Capitanie Generalis et represaliam factam, pronunciat, sentenciat atque declarat dictam
quantitatem zosse et espart merces dicti ferragi
francigene per ministros Capitanie Generalis
aprehensas confiscandas fore et esse pro ut, cum
presenti confiscacio et regio fisco Capitanie Generalis, aplicari mandat dictum vero Emanuelem
Costa, dominum dicte cymbe in qua fuerunt dicte merces carricate, absolvendum fore a pretensis
per dicti fisci procuratorem pro ut cum presenti
absoluit et dicto fisci procuratori in et per eum
presentis silencium imponit et sequestrum in dicta cymba impositum cancellari mandat, et pro
his expediantur littere et alie provissiones opportune. Ea propter predicta, omnia et singula, vobis
intimantes et notificantes thenore presentium ad
poenam florenorum auri Aragonum quingentarum dicimus et mandamus quatenus visis presentibus supradictam regiam provisionem et omnia
et singula in ea contenta exequatis seu exequi et

fieri faciatis et mandetis juxta illius seriem et
thenorem et cavete et cetera. Datum Barcinone
decima septima aprilis millesimo sexcentesimo
trigesimo nono.
Vidit Ferrer, fisci advocatus. Vidit Riera, assessor. Scriba Capitanie Generalis, Pacianus Roca.
Copia huiusmodi aliena manu scripta, sumpta et
extracta fuit ab // s.n.v // originali registro Capitanie Generalis Catalonie in titulo Diversorum
Vigessimotercio, foleo vigessimo octavo, de tempore excelentissimi domini comitis de Sanctecolumbe, locumtenentis et capitaneo generalis in presenti principatus Catalonie et comitatibus
Rossilionis et Ceritanie, et ut idem copia, in iudicio et extra, ab omnibus ac ubique fides plenarie
impendatur ego, Jacobus Sahones, auctoritate regia notarius publicus, civis Barcinone, et tercius
ex scribis iuratis curie magnifici regentis vicariam Barcinone ac etiam scriba regii tribunalis
dicte Capitanie generalis Catalonie, hic me subscribo et meum quo utor appono sig(+)num.

s.n.r
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17
Dona Dalmacio de Queralt, conde de Santa Coloma, barón de Queralt.
Por quanto los pedernales cortos de medida de tres
palmos o más no son provecho para los soldados de
a pie y los que son de a caballo no sea cosa conveniente los traygan por la presente ciudad, porque
con ellos cometen graves y enormes delitos, por
tanto, con thenor del presente bando, decimos y
mandamos que desta ora en adelante ningún soldado de a pie o qualquier persona que goze del
fuero de la Capitanía General dentro la presente
ciudad de Barcelona, de día ni de noche, no pueda ni le sea lícito traher pedernal corto ni largo
ni escarrabinas ni otro género (de ar)mas de fuego, y lo mismo se entienda con los soldados de a caballo si no es entrando y saliendo a cavallo en la
presente ciudad, so pena los que no gosaren de privilegio militar de servir en las galeras de su magestad remando por tiempo de sinco años, y los que
gosaren de privilegio militar de relegación a una
isla nombradora por su magestad por el mesmo
tiempo, y, si serán capitanes o oficiales, de privación de sus officios sin remisión alguna. Y para
que benga a noticia de todos, mandamos se publique este bando por todos los lugares acostumbrados de dicha villa y otras partes donde más combenga. El conde de Santacoloma.

a. ban intercalat entre els folis 254v-255r del trienni 16741677.

[ 1675 ]

[ 1675 ]

s.n.r

Vidit Ferrer, fisci assessor.

Vidit Ferrer, fisci assessor.

Por mandado de su excelencia, Miguel Gironés.

Per manament de sa excel·lència, Pacià Roca.

Copia huiusmodi aliena manu scripta, sumpta et
extracta fuit // s.n.v // ab originali registro Capitanie Generalis Catalonie (in titulo Diversorum) Vigessimotercio, foleo decimoquarto, de
tempore excelentissimi domini comitis de Sanctecolumbe, locumtenentis et capitaneo generalis in
presenti principatus Catalonie et comitatibus
Rossilionis et Ceritanie, et ut idem copia, in iudicio et extra, ab omnibus ac ubique fides plenarie
impendatur ego, Jacobus Sahones, auctoritate regia notarius publicus, civis Barcinone, et tercius
ex scribis iuratis curie magnifici regentis vicariam Barcinone ac etiam scriba regii tribunalis
dicte Capitanie Generalis Catalonie, hic me
subscribo et meum quo utor appono sig(+)num.

Locus sigillorum.
Fou feta y publicada la present pública crida per
los llochs acostumats de la present ciutat de
Barcelona y de la clavaguera de Junquera y de la
clavaguera del [...] ab thenor y veu de dues
trompetas vuy, als vint-y-[..] de setembre mil
sis-cents trenta-nou, per [...] Joan Ratera, corredor y trompeta real, a onse y dotse oras de
mitgdia.
Copia huiusmodi aliena manu scripta, sumpta et
extracta fuit ab originali registro Capitanie Generalis Catalonie intitulato [Diversorum] Vigessimo tercio, sub foleo trigesimo septimo, de tempore
excelentissimi domini comitis de Sanctecolumbe,
locumtenentis et capitaneo generalis in presenti
principatus Catalonie et comitatibus Rossilionis
et Ceritanie, et ut idem copia, in iudicio et extra,
ab omnibus ac ubique fides plenarie impendatur
ego, Jacobus Sahones, auctoritate regia notarius
publicus, civis Barcinone, et tercius ex scribis iuratis curie magnifici regentis vicariam Barcinone ac etiam scriba regii tribunalis dicte Capitanie Generalis Catalonie, hic me subscribo et
meum quo utor appono sig(+)num.

18
Araa ojats que·us notificam y fam a ssaber de
part del il·lustre senyor don Joan Berenguer de
Homs y Santapau, senyor de la casa de Homs,
baró de Santa Pau, Saorra y Montesquiu, varvessor de Montesiot, loctinent de capità general
en lo present principat de Cathalunya, com se
haja tingut notícia que del camp sa magestat és
estat servit manar formar en lo comptat de Rosselló se són absentats molts soldats, uns ab
llicència, altres sens ella, y per ocasió del siti té
posat sa excel·lència en lo castell de Salses sia
precís averiguar los que podan tornar a servir.
Per ço, en virtut de la present pública crida, se
diu y mana a tots y qualsevols officials, soldats y
altres ministres de la guerra que se són absentats
ab llicèncias que entreguen aquelles en mà y poder de Pacià Roca, secretari y scrivà de la Capitania General, ço és, los que·s troban en la present ciutat de Barcelona dins vint-y-quatre
horas y los qui seran fora d’ella, dins la vegueria,
dins tres dias contadors de la ora se publicarà la
present, los quals terminis passats, que precissos
y peremptoris se’ls assignan, si no hauran obtemperat com dit és, seran ditas llicèncias agudas per no concedidas y los tals remitents tinguts per soldats fugitius, y seran castigats com
<y> ha tals, conforme los edictes reals publicats.
E perquè las ditas cosas sian a tothom notòrias,
mana sa senyoria // s.n.v // ésser feta la present
pública crida per los llochs acostumats de la present ciutat, instant lo procurador fiscal de la Capitania General. Datat en Barcelona, als vint-yset de setembre mil sis-cents trenta-nou. Don
Berenguer de Homs y de Santapau.

s.n.r

a. crida intercalada entre els folis 254v-255r del trienni
1674-1677.
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Araa ojats a tothom generalment que·us notifican y fan a ssaber de part del excel·lentíssim senyor don Dalmau de Queralt, compte de Santacoloma y baró de Queralt, de la [...] y real
magestat conceller, loctinent y capità general en
lo present principat de Cathalunya y comptats
de Rosselló y Cerdanya, inseguint conclusió
feta en lo real consell de la Capitania General
que, no obstant que ab cridas publicadas en la
vila de Mataró als vint-y-nou de noembre proppassat se fos notificat y manat a totas y qualsevols personas de qualsevol grau o condició fossen qui pretenguessen tenir interès en diverses
sorts de robas que en dias passats foren apresas
en la vila de Mataró, tant dels magatsems del
General de Catalunya com de altres casas particulars, les quals pretén lo procurador fiscal són
robas de contrabando y, axí, haver-se de confiscar, com ho té justificat per la relació dels experts y ditas robas se li han y deuhen adjudicar
per ser perdudes y també espectar-li a dit procurador fiscal com ha béns vagants. Y, no obstant
a. crida intercalada entre els folis 254v-255r del trienni
1674-1677.

que sens edicte algú podia dit procurador fiscal
pèndrer a sa mà aquells, mayorment que ditas
robas se gastan hi·s perdan en dits magatsems,
ab tot, per procehir ab més equitat, se diu y notifica que quisvulla pretengue tenir interès en
dites robes comparega, dins tres dias // s.n.v //
del dia de la publicació de la present pública crida en avant comptadors, en lo Real Consell de
la Capitania General per a deduhir y al·legar
causas y rahons per las quals ditas mercaderias
no degan ser adjudicadas a dit procurador fiscal,
tant per ser roba de [...]do com encara béns vagants. Altrament, passat dit termini, lo qual precís y peremptori se’ls assigna, se prosehirà a dites coses conforme de justícia serà trobat
fahedor, llur absència en res no obstant mes
contumàcia exhigint. Y perquè las ditas cosas
sian a tothom notòrias y ningun puga al·legar
ignorància, mana sa excel·lència ésser feta y publicada la present pública crida per los llochs
acostumats de la present ciutat y en la vila de
Mataró. Lo compte de Santacoloma.

ca crida comparega en la ciutat de Barcelona, en
lo consell de la Capitania General, devant del
magnífich Joseph Queralt, assessor, lo qual dels
demés ministres de la artilleria manarà fer assientos ab tota seguritat a las personas que ab
més breu temps mayor quantitat de pólvora y
menor preu oferiran servir a sa magestat, donant seguretat ab fianças tant per lo diner se’ls
donarà a bon compte de la fàbrica com per observança dels pactes se posaran en los contractes
se faran. Y perquè las ditas cosas sian a tothom
notòrias, mana sa excel·lència ésser feta la present pública crida per los llochs acostumats de la
present ciutat de barcelona y per les demés ciutats, vilas y llochs del present principat de Catalunya. Datat en Perpinyà, a sis de agost mil siscents trenta-nou. Lo compte de Santacoloma.
Per manament de sa excel·lència, don Joan del
Solar.
A vuyt de agost mil sis-cents trenta-nou fonch
feta y publicada la present pública crida per
// s.n.v // los llochs acostumats de la present ciutat ab thenor y veu de dues trompetas per mi,
Joan Rattera, corredor y trompeta real.

Vidit Ferrer, fisci advocatus.
Per manament de sa excel·lència, Pacià Roca,
notari y scrivà de la Capitania General, y per sa
absència Pere Mollol, notari.

Copia huiusmodi aliena manu scripta, sumpta
fuit ab originali registro Capitanie Generalis
Catalonie intitulato Diversorum Vigessimo tercio, sub foleo vigessimo nono, de tempore excelentissimi domini comitis de Sanctecolumbe, locumtenentis et capitaneo generalis in presenti
principatus Catalonie, comittatibus Rossilionis
et Ceritanie, et ut idem copia, in iudicio et extra,
ab omnibus ac ubique fides plenarie impendatur
ego, Jacobus Sahones, auctoritate regia notarius
publicus, civis Barcinone, et tercius ex scribis iuratis curie magnifici regentis vicariam Barcinone ac etiam scriba regii tribunalis dicte Capitanie Generalis Catalonie, hic me subscribo et
meum quo utor appono sig(+)num.

Copia huiusmodi aliena manu scripta, sumpta et
extracta fuit ab originali registro Capitanie Generalis Catalonie intitulato Diversorum Vigessimo tercio, foleo vigessimo sexto, de tempore excelentissimi domini comitis de Sanctecolumbe,
locumtenentis et capitaneo generalis in presenti
principatus Catalonie et comitatibus Rossilionis
et Ceritanie, et ut idem copia, in iudicio et extra,
ab omnibus ac ubique fides plenarie impendatur
ego, Jacobus Sahones, auctoritate regia notarius
publicus, civis Barcinone, et tercius ex scribis iuratis curie magnifici regentis vicariam Barcinone ac etiam scriba regii tribunalis dicte Capitanie Generalis Catalonie, hic me subscribo et
meum quo utor appono sig(+)num.
s.n.r
s.n.r

21

Araa ojats que·us notifican y fan a ssaber de part
del excel·lentíssim senyor don Dalmau de Queralt, compte de Santacoloma y baró de Queralt,
loctinent y capità general en lo present principat
de Cathalunya y comptats de Rosselló y Cerdanya, que qualsevol persona vulla entèndrer en
fabricar pólvora per lo servey de sa magestat
dins sis dias de la publicació de la present públi-

Araa hojats tothom que·us notifique y fa hom a
saber de part del excel·lentíssim senyor don
Diego Hurtado de Mendoça et de la Cerda,
príncep de Ma[...], duch de Francavilla, marquès de Algezilla, del consell del estat y guerra
de la sacra, cathòlica, real magestat y en lo sagrat concell de Itàlia president per la matexa sacra, cathòlica y real magestat conseller, lloctinent y capità general en lo principat de
Catalunya y comtats de Rosselló y Cerdanya,

a. crida intercalada entre els folis 254v-255r del trienni
1674-1677.

a. crida intercalada entre els folis 254v-255r del trienni
1674-1677.
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[ 1675 ]

[ 1675 ]

que, com a instància de procurador fiscal de la
cort de la Capitania General, Diego Lopis de
Artiaga, comissari stipendiat de la fàbrica de las
galeras se fabrican en lo drazanal de Barcelona,
sie estat impetit y inculpat de alguns crims y delictes per ell comesos y perpetrats, segons en la
informació y enquesta contra de ell rebuda llargament se conté. Per tant, a instància e humil
suplicació de dit procurador fiscal, sa excel·lència, inseguint la provisió feta en lo concell de
dita cort, feta primer paraula en lo dit concell
per lo magnífich misser Damià Olset, assessor y
jutge en dita causa, ab la veu de la present pública crida cite y amonesta al dit Diego Lopes de
Artiaga, comissari stipendiat susdit, que dins sis
dies primers vinens personalment y en pròpia
perçona comparegue devant sa excel·lència y dit
concell de dita cort de la Capitania General per
donar rahó de les coses de las quals és impetit y
acusat. Altrament, passat lo dit termini, lo qual
precisament y peremptòria li asigne, si no comparrà serà prosehit contra de ell y béns seus per
via de bandeig y altrament, segons de dret y de
justícia trobarà ésser fahedor, sa absència en res
no obstant, mas sola contumàcia exigint. Y perquè de dites coses no puga ignorància al·legar,
mana sa excel·lència ésser feta y publicada la
present pública crida per los llochs acostumats
de Barcelona y quants qui guardar-s’i ha. El
príncipe y duque.
s.n.v

Vidit Olset, assessor. Vidit Michael Josephus
Quintana, pro fisci [...] mandato sue excelencie
expedivit Antonius Mur, notarius.

Araa ojats que·us fa hom a saber cas de què havent Diego Lopis Artiaga, commisari stipendiat
de la fàbrica de las galeras que·s fabrican en lo
drezanal de Barcelona, sie estat ab veu de pública crida citat y amonestat que, dins sis dies leshores primer y continuadament seguidors, comparagués perçonalment devant sa excel·lència y
en lo concell de la cort de la dita Capitania General per ha respòndrer y donar rahó de les coses
de las quals, per dit procurador fiscal, era impetit
y acusat, com més llargament en la crida publicada se conté. Y dins lo dit termini, com dit és, a
ell [...] no haje curat de comparer, y per ço li sie
estada legítimament acusada la contumàcia, per
tant sa excel·lència, volent degudament prosehir, ab veu de la present pública crida, a humil
suplicació e instància del dit procurador fiscal,
presehint deliberació [...] en lo dit consell feta
primer de paraula en aquell per lo magnífich
misser Damià Olser, en quiscun dret doctor, jut-

ge [...] en la present causa, bandeyà y per bandegat vol haver dit Diego Lopis de Artiaga de tots
los dits Principat y comtats susdits, manant a totes y qualsevols personas que aquell no acullen
ni sostenguen ni li donen fabor, consol ni ajuda,
[...]dament ni manifesta. Y, si lo contrari serà
fet, sera prosehit contra de ell y de sos béns, sí y
segons per justícia se trobarà ésser fahedor. Y
perquè algú de ditas cosas no pugue ignorància
al·legar, mana sa excel·lència ésser feta y publicada la present pública crida per los llochs acostumats de la present ciutat y comptats. El príncipe
y duque.
Vidit Michael Josephus Quintana pro fisci advocato. Vidit Olset, assessor. // s.n.r // Vidit Petrus
Balle, assessor. Vidit Claris, assessor. Mandato
sue excelencie expedicit Antonius Mur, notarius.
Copia huiusmodi aliena manu scripta, sumpta et
extracta fuit ab originali registro Capitanie Generalis Catalonie primo et ut idem copia, in iudicio et extra, ab omnibus ac ubique fides plenarie impendatur ego, Jacobus Sahones, auctoritate
regia notarius publicus, civis Barcinone et tercius ex scribis iuratis curie magnifici regentis vicariam Barcinone ac etiam scriba regii tribunalis dicte Capitanie Generalis Catalonie, hic me
subscribo et meum quo utor appono sig(+)num.

264r

A
Aba les presents fas fe jo, infrascrit notari, com
vuy, als nou del mes de octubre mil sis-cents setanta-sinch, lo doctor en medecina Emanuel
Tarragó, me ha feta relació que lo doctor misser
Gabriel Balasch, de la present ciutat de Urgell,
no·s pot po[sar e]n camí per causa que pateix
moltes obstruccions en lo fetge y melsa, y, en
particular, esquirro en lo fetge, lo qual ha molt
de temps patex y de present va continuant. In
quorum fidem ego, Franciscus Steve, apostolica et
regia auctoritatibus notario et scriba Deputationis localis Sedis Urgelli, hic me subscribo et meum
quo utor appono sig(+)num.

265r

a. crida intercalada entre els folis 254v-255r del trienni
1674-1677.

1202

Muyb ilustres señores.
Reciví la carta de vuestra señoría de 22 [...] que
me ha despach(ad)o, en que me avisa vuestra señoría haver llegado a sus manos el privilegio de
virrey y capitán general desse Principado y que
faltava la carta de su magestad para vuestra sea. fe intercalada en el foli 264r del trienni 1674-1677.
b. carta intercalada en el foli 265r del trienni 1674-1677.

ñoría para la función de juramento. Y lo que
devo decir a vuestra señoría es que, haviendo quedado acà ésta por descuydo, se la remito a vuestra
señoría [...] para que no se dilate la función. Yo
voy prosiguiendo mi jornada y spero llegar mañana a Fraga, donde me detendré en el interim que
se disponen en Lérida las cosas pertenecientes a mi
juramento. Guarde Dios a vuestra señoría muchos años. Pina, 24 de octubre 1675. Don Juan
Pacheco.

quia y poca edat del rey, ab la major brevedat
possible, vindrà a honrar aquest Principat a
prestar dit jurament, desitjant los dits deputats
y oÿdors de comptes las moltas mercès han rebudes de sa magestat Phelip Ters, de gloriosa
memòria, y mostrar-se promptes y fidels vassalls
de sa magestat, de qui esperen rèbrer majors
[...], volent per sa part asistir en tot lo que és
benefici [...] conveniència de la monarquia y de
aquestos Principat y comptats, per tant, per
aquesta vegada tant solament, y ab què no puga
ésser tret en conseqüència y sens prejudici y derogació del capítol 27, comensant «Nostres
successors», del senyor rey don Jaume Segon en
la segona Cort de Barcelona, any 1299, y del
[...] d’en Pera Tercer concedit a la ciutat de
Barcelona a 14 de las calendas de nobembre
1339, y del capítol 22, comensant «Poch valdria», del senyor rey don Ferrando Segon en la
primera Cort de Barcelona, 1481, sí y en quant
sian contraris o, altrament, perjudicials al present acte y sens prejudici dels demés usatges,
constitucions, capítols y actes de Cort, usos y
costums, privilegis generals y particulars, y de
qualsevol altre dret, axí per lo impediment de la
menor edat de sa magestat com, altrament, [...]
no entenen prejudicar, ans bé, volen y entenen
que en tot romanguen salvos y il·lesos, y en llur
forsa y valor, y ab plenitut y integritat, sens prejudici y derogació de aquells, y los dits deputats
y oÿdors consentan al jurament que vostra excel·lència vol prestar, y suplican y instan que
vostra excel·lència [...] de acceptar ditas protestas y salvetats en quant són [...] als usatges,
constitucions, capítols y actes de Cort, usos y
costums de aquella y als privilegis generals y
particulars, y ab las altras cosas al referidas, y requerexen al notari que [...] instarà sia continuada al peu del jurament fahedor per vostra excel·lència. Areny, assessor. Figuerola, advocatus
fisci Generalis Catalonie. Pons, assessor.

Principado de Cataluña.

269
/1r

Losa diputats y oÿdors de comptes del General
de Catalunya, e o lo síndich en son nom, han
entès ab carta de sa magestat de la reyna nostra
senyora, curadora del rey don Carlos, son fill,
senyor nostre, que Déu guarde, y governadora
universal de tots sos regnes, és estada servida
manar escríurer, dada en Madrid als 6 de setembre 1675, que en dit nom és estada servida anomenar a sa excel·lència en son lloctinent y capità
general en lo present Principat y comptats de
Rosselló y Cerdanya, enviant per dit effecte lo
real privilegi, referint-se també per los negocis
urgents de la monarquia y poca edat de sa magestat no lo és possible cumplir lo que fou servida oferir-los ab altra carta real als 20 de setembre 1665, quan los avisà de la mort de sa
magestat, que està en glòria, de venir personalment a jurar los usatges, constitucions, capítols
y actes de Cort, privilegis y altras gràcias ab la
forma acostumada, oferint baix sa paraula real
que lo més prest li serà posible farà mercè al present Principat de honrar-lo ab sa real presència
per a prestar lo acostumat jurament, en la forma
han acostumat los sereníssims senyors sos predecessors. Y encara que los deputats han sempre
pretès que sa magestat devia abstenir-se de la
[...] y nominació de lloctinent general en los
dits Principat y comptats sens haver primer sa
magestat jurat personalment los usatges, constitucions, capítols y actes de Cort, privilegis, concessions y prerrogativas concedidas y atorgadas
a est Principat y comptats, y a las personas ecclesiàsticas y militars y reals, ciutats, vilas y llochs y
col·legis de aquells, axí en general com en particular, emperò, considerant que sa magestat, ab
dita real carta, dóna justas y urgents causas y rahons de no poder vanir per ara lo rey, nostre senyor, a jurar personalment en lo present Principata y comptats las ditas constitucions y altres
drets, confiats de la promesa y seguretat que, en
donar // 269/1v // lloch los negocis de la monar-

269
/2r

a. protesta intercalada en el foli 269/1 del trienni 16741677.
b. a continuació repetit Principat.
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Losa diputats y oÿdors de comptes del General
de Catalunya residints en Barcelona, e o lo síndich de aquells, diuhen que com la universal
justícia en lo principat de Catalunya y sos comptats sempre sia estada regida y administrada per
los sereníssims reys de Aragó, de immortal recordació, en pròpria persona o per llur primogènit governador y, en llur absència per lo portantveus de general governadorb, y en assò los
senyors reys, ultra lo deute de superioritat, se
són obligats en forma dispositiva de constitucions e capítols de Cort. E com la sacra, acathòlica y real magestat de la reyna nostra senyora,
tudora y curadora del senyor rey don Carlos sea. protesta intercalada en el foli 269/2 del trienni 16741677.
b. a continuació repetit y en llur ... governador, ratllat.

[ 1675 ]

[ 1675 ]

nyor nostre, y governadora general de tots sos
regenes y monarquia, hage de present prevehit
la persona de vostra excel·lència, senyor don
Joan Patxeco, marquès de Serralvo, per lloctinent y capità general en los dits Principat y
comptats, y fer processos de regalia en virtut
dels usatges, ab poder de convocar, celebrar, tenir y finir Corts y parlaments generals en dits
Principat y comptats e fer processos de regalia
en virtut dels usatges de Barcelona, auctoritate
et rogatu camini et strate, monete et simili modo,
e ab poder de convocar, en virtut del usatge
«Princeps namque» e composar aquell e fer altres processos de regalia e altras cosas a la real
persona affixos, sí y segons en lo privilegi de
vostra excel·lència concedit, al qual se ha relació
està expressat, los quals actes són de tanta preheminència y affixos a la magestat real que són
de suprema regalia e són tant solament atorgats
a la persona real e no a altre persona comunicables, segons està disposat per generals constitucions, capítols y actes de Cort, privilegis, usatges, usos, pràticas, observansa de aquellas, los
// 269/2v // quals obstants humil e subjecta reverència per tal poder no pot ser a altre persona atribuhit. E més, senyor, que en vostre provisióés estada feta expressa mensió que en la
administració de la justícia, axí en lo civil com
criminal, dega observar las constitucions de
Cattalunya fetas en lo monastir de Santa Anna,
en la ciutat de Barcelona, a hont foren ordenats
los doctors del Real Concell, com sie observació
de las ditas y altres constitucions obligat. Ja·t sia
los dits deputats tingan y reputen a vostra excel·lència en singular reputació, emperò, per
salvetat de dits usatges de Barcelona, constitucions de Catalunya, privilegis, llibertats, usos y
observansas de aquells, per los predecessors de
la real magestat lloades, confirmadas y juradas,
los deputats o síndich del General, ab lo respecte que·s pertany, parlant protesta que per la dita
lloctinència general y poders a vostra excel·lència atorgats no·s pugue ésser fet o engendrat,
ara o en lo esdevenidor, perjudici algú, lesió o
derogació, tàcitament o expressament o en altre
qualsevol forma y manera, al demés dits usatges, constitucions, capítols y actes de Cort, privilegis, llibertats, observansas de aquells e altres
qualsevols drets, ans aquells o aquellas en tot
cas romangan salvos e il·lesos en llur forsa y validitat, ab tota plenitut, integritat e sens perjudici
o derogació de aquells los dits deputats acceptan lo jurament per vostra excel·lència prestat.
Emperò, com no sie vist derogar ni perjudicar
dits usatges, constitucions, privilegis, capítols y
actes de Cort y observansas de aquells y altras
cosas sus ditas et alias, ni en tot quant sia vist
derogar y perjudicar en aquells no·y concenten,
hans expressament discentan, e que en lo esdevenidor no pugue ésser tret en conseqüència,

suplicana e instan que la sentència de excomunicació que per disposició de las ditas constitucions ha oÿda de present o té de oÿr vostra excel·lència sia continuada al peu del dit jurament,
requerint al notari continue la present protesta al peu del jurament fahedor per vostra excel·lència. Areny, assessor. Figuerola, advocatus
fisci Generalis Catalonie. Pons, assessor.

270
/1r

A
Fasb fe jo, lo doctor infrascrit, que Joseph Blanch,
verguer dels molt il·lustres senyors deputats, ha
estat desganat des de 13 de setembre del corrent
any fins a 26 de octubre del dit y, axí bé, impedit
per fer la servitut de son offici. Barcelona a 30 de
octubre 1675. Doctor Jacintho Andreu.

274
/1r
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C
Certifichc e fas fe jo, Joseph Güell, notari públich
de Barcelona avall scrit, que ab acte rebut en poder meu als vint de noembre de 1675, la reverent
priora y convent de Santa Maria Magdalena de la
present ciutat, convocadas y congregadas la reverent priora y religiosas de aquell en lo lloch,
modo y forma acustumats, com ha major part y
más de las dos parts de las religiosas de dit convent, haguda rahó de las ausents y altres entrevenir no podents per ara y continuament representant, han fet procura al reverent Thomàs
Viladomat, prevere en Barcelona residint, entre
altras cosas per a comparèxer devant dels molt
il·lustres senyors deputats y oÿdors del present
principat de Cathalunya y de llur consistori y demés oficials, y allí puga prestar y preste qualsevol
juraments en nom de dita priora y convent en mà
y poder de dits molt il·lustres senyors deputats y
oÿdors, demés officials y altras personas, y instar
qualsevol [...] //274/1v // [...] quals, firmar qualsevols actes que convingan per las cosas sobreditas y aquells instar, se reben y estipulen, y finalment per tots plets y causas llargament, conforme
en altra procura més extensament se conté, en fe
de las quals cosas fas la present certificatòria , scrita de mà agena y firmada de la pròpria vuy, dia,
mes y any sobradits. De primissis licet calamo alieno scritptis fidem facio ego, Josephus Guell, apostolica atque regia autoritatibus notarius publicus
Barcinone, hec proprio me subscribens calamo.

a. suplican ... jurament interliniat al marge esquerre.
b. fe intercalada en el foli 270/1r del trienni 1674-1677.
c. fe intercalada en el foli 274/1 del trienni 1674-1677.

s.n.r

C

mitir a sus reales manos las consultas, papeles y representaciones que se huvieren de hacer, y manda
que se dé esta noticia a los virreyes, ministros y demás dependientes para que lo executen assí y yo se lo
participo a vuestra señoría, volviendo a sus manos
la carta que benía para la reyna nuestra señora sobre que vaya visitador a essa provincia, para que
vuestra señoría scriva de que benga el rey nuestro
señor. También ha vajado decreto del rey nuestro
señor //278/1v // para que se continue la junta hasta otra orden suya. En quanto a negocios, no tengo
cossa para que decir a vuestra señoría, porque no se
ha tomado solución en ninguno dellos. El miercoles
passado por la mañana [...] el señor don Juan en
esta corte y a cassa de la [...] fue a palacio a bessar
la mano a su magestad. Y el siguiente día bolvió a
ponerse en [...] para continuar su viage a Italia,
porque se ha reconocido que la gran falta que hace
allí su persona no puede suplirse de otra, y que la
mayor conveniencia está en que execute brevemente su pasage, como está dispuesto. Guarde Dios a
vuestra señoría largos años en su mayor felicidad.
Madrid, a 9 de noviembre 1675. Ilustríssimo señor, besa las manos de vuestra señoría Juan [...].

Fasa fe, lo doctor en medicina davall firmat, com
Joseph Cortès, altre dels verguers dels senyors deputats del General de Catalunya, haver estat desganat y, axí, impedit per fer la servitut de son offici
des de II de octubre proppassat fins als 4 del corrent mes, en fe de las quals cosas fas la present certificatòria en Barcelona, avuy als 7 de nohembre
1675. Lo doctor en medicina Francesch Mates.

276
/1r

F
Abb la present certifich y fas fe jo, Jaume Rondó, per les auctoritats apostòlica y del rey nostre
senyor notari públich de Barcelona y scrivà dels
negocis y affers del reverent rector y comunitat
de la parrochial iglésia del Archàngel sant Miquel de la present ciutat, com ab acte rebut en
mon poder als vuyt dies del mes de noembre del
any mil sis-cents setanta-y-sinch, lo dit reverent
rector y comunitat de dita parrochial iglésia del
Archàngel Sant Miquel han fet y fermat procura
als reverents Vicens Puigsech y Francesch Gurri, preveres en dita parrochial iglésia beneficiats
y procuradors de herèncias de dita reverent comunitat, presents, y a quiscú de ells a soles, per
a què en nom de dits reverent rector y comunitat, devant lo il·lustre concistori dels molt il·lustres senyors diputats y oïdors de comptes del
General de Cathalunya pugan prestar en llur
nom lo sòlit acostumat jurament com se són fetas les diligèncias en sercar no sols los títols fahents, però encara la venda y creació de aquell
censal de ànnua penció set lliuras, setsa sous y
tres, que dits rector y comunitat reben tots anys
en lo mes de juliol sobre lo General de Cathalu//276/1v // nya y Generalitat de aquell, com més
llargament en dita procura se conté. De ditas
cosas de mà agena scritas fas fe jo, dit Jaume
Rondó, notari de Barcelona, de mà pròpria.

278
/1r

280
/1r

Los deputats y oÿdors de comptes del General de
Catalunya, en concideració del paper de embaxada que, per medi del síndich de vostra senyoria,
en jornada de 14 del corrent reberen ab incerta y
mensió de altres que han corregut entre las dos
casas sobre las matèrias concernents del compliment dels 14 anys de la edat de sa magestat, que
Déu guarde, y del privilegi del lloctinent general
del excel·lentíssim senyor marquès de Serralvo,
diuhen que may és estada la intenció dels dits deputats y oÿdors de comptes escusar ningunas
conferèncias que se hagen demanat per part de
vostra senyoria sobre cosas fahedoras tocants al
útil y conveniència de las dos casas, ans bé, desitjant las continuació de la recíproca uniformitat
que sempre ha estat y és entre las dos casas, han
vingut bé a què·s tingués la conferència que ab recaudos se insinuà a vostra senyoria en jornada de
7 y 10 del corrent, y no escusarà aquella sempre y
en tota ocasió que vostra senyoria mani avisar.

Ilustrísimoc señor.
El día 5 del corriente baxó a los consistoriales decreto de la reyna nuestra señora en que dice que,
por haver cumplido el rey nuestro señor los 14 años
de edad y haver de entrar al govierno de sus reynos
y señoríos, advierte a los consistorios que en lo de
adelante todos los despachos que se ofrecieren han
de ser en nombre del rey nuestro señor y se han de re-

Molta il·lustre senyor.

281
/1r

a. fe intercalada entre els folis 274v-275r del trienni 16741677.
b. fe intercalada en el foli 276/1 del trienni 1674-1677.
c. carta intercalada en el foli 278/1 del trienni 1674-1677.
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L
Yab gracias a Dios se halla el rey [nuestro señor
...] la monarquía de que devemos estar todos [...]
a. resposta d’ambaixada intercalada en el foli 280/1r del
trienni 1674-1677.
b. carta intercalada en el foli 281/1 del trienni 1674-1677.

[ 1675 ]

[ 1675 ]

es justo, y vuestra señoría con tanta recomendación [...] de los reynos de su magestad, y en execución de [hallarse ...] se ha serbido mandar embiarme los privilegios de su [lugarteniente y
capitán] general en este Principado. Y como para
cumplir [con ...] constituciones, usages y privilegios de vuestra señoría era preciso [venir
pri]mero a jurarlos, pero con real despacho de
onse del corriente se sirbe mandarme remitir carta para vuestra señoría, en que, diciendo a vuestra señoría por maior lo que le estorva venir a ver
tan fieles y leales vassallos y jurarlos sus constituciones y privilegios, como en dicha real carta dice
a vuestra señoría, lo que entenderá vuestra señoría de mi, lo que en este particular debo expressar
a vuestra señoría es que hallándose su magestad
del rey, nuestro señor, con la edad de catorze años
no le es posible ponerse en camino para este Principado, así por lo que se diçe a vuestra señoría de
lo que se halla occupado en los principios del gobierno de tan dilatada monarquía como porque
ni las fuerzas ni salud no son tan robustas que, en
tiempo tan riguroso, pueda emprender su magestad jornada tan larga. Y, asimismo, que me valga de la carta que vuestra señoría scribió a la reyna nuestra señora de 26 de setiembre del año
1665, en respuesta de la de su magestad de 20 de
dicho mes y año en que vuestra señoría explicó su
ánimo, respondiendo que en dando lugar los negocios y salud de su magestad y habiendo vuestra
señoría manifestado tan cordial affeto, entonses
parece que aora militan las mismas raçones y aún
más urgentes, porque entonces gosaban estos reynos una dichosa pas y aora estan todo guerra, que
aumentan los cuidados y se haçe más precisa la assistencia del rey en la corte, para haber de acudir
unibersalmente a todas las dependencias del, con
que espero del sumo zelo de vuestra señoría que,
bien atendida la causa tan justa de differir su
magestad el benir a esta provincia, passará a que
se execute lo que su magestad //281/1v // [se sirbe]
mandarme, que jure los reales privilegios que [...]
mandado enviarme para que su magestad tenga
que estimar a vuestra señoría y darle las gracias,
y yo, con esta nueba ocasión, quede empeñado
para los maiores aumentos y lucimientos, que lo
procuraré con la finesa que vuestra señoría experimentará en quanto a vuestra señoría se les offreciere. Don Juan Pacheco.

281
/1r

(guarde Dios) muchos años. Palacio, 16 de noviembre 675. Don Juan Pacheco.

283
/1r

K
Ofreciéndosemea comunicar a vuestra señoría un
negocio del servicio de su magestad, será menester
que vuestra señoría se sirva hallarse en palacio
esta tarde a las cinco y media. A vuestra señoría

Losa deputats y oïdors de comptes del General
[de Catalunya] residints en Barcelona, e o lo
síndich de aquells, diuen [que] com la universal
justícia en lo principat de Catalunya y sos comptats sempre sie estada regida y administrada per
los sereníssims reys de Aragó, de immortal
memòria, en pròpia persona o per llur promigènit governador, y en llur absència per lo portantveus de general governador, y en assò los
senyors reys, ultra lo deute de superioritat, se
són obligats en forma dispositiva de constitucions e capítols de Cort. E com la sacra, cathòlica y real magestat del sereníssim senyor rey
don Carlos Segon, senyor nostre, que Déu
guarde, aje de present provehit la persona de
vostra excel·lència, senyor don Joan Anthonio
Patxeco, marquès de Serralvo, per lloctinent y
capità general en los dits Principat y comptats, y
fer processos de regalia en virtut dels usatjes, ab
poder de convocar, celebrar, tenir y finir Corts y
parlaments generals en dits Principat y comptats e fer processos de regalia en virtut dels usatjes de Barcelona, auctoritate et rogatu camini et
strate, monete et simili modo, e ab poder de convocar, en virtut del usatge «Princeps namque» e
composar aquell e fer altres processos de regalia
e altras cosas a la real persona affixos, sí y segons
en lo privilegi de vostra excel·lència concedit, al
qual se ha relació està expressat, los quals actes
són de tanta preheminèn- //283/1v // cia y afixos
a la magestat real que són de suprema regalia e
són tant solament atorgats a la persona real e no
a altre persona comunicables, segons està disposat per generals constitucions, capítols y actes
de Cort, privilegis, usatges, usos, pràtigues, observansa de aquellas, los quals obstants humil e
subjecta reverència permès tal poder no pot ser
a altre persona atribuït. E més, senyor, que en
vostre provisió és estada feta expressa mensió
que en la administració de la justícia, axí en lo
civil com criminal, dega observar las constitucions de Cattalunya fetas en lo monastir de Santa Anna, en la ciutat de Barcelona, a hont foren
ordenats los doctors del Real Concell, com sie
observació de las dites y altres constitucions
obligat. Ja·t sia los dits deputats tingan y reputen a vostra excel·lència en singular reputació,
emperò, per salvetat de dits usatjes de Barcelona, constitucions de Catalunya, privilegis, llibertats, usos y observansas de aquells, per los
predecessors de la real magestat lloades, confirmadas, aprovades y juradas, los deputats o sína. protesta intercalada en els folis 283/1r-283/4r del trienni
1674-1677.

a. bitllet intercalat en el foli 281/3r del trienni 1674-1677.
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dich del General, ab lo respecte que·s pertany,
per tant protesta que per la dita lloctinència general y poders a vostra excel·lència atorgats no·s
pugue ésser fet o engendrat, ara o en lo esdevenidor, perjudici algú, lesió o derogació, tàcitament o expressament o en altre qualsevol forma
y manera, als demés dits usatges, constitucions,
capítols y actes de Cort, privilegis, llibertats, observansas de aquells e altres qualsevols drets, ans
aquells o aquellas en tot cas romangan salvos e
il·lesos en llur forsa y validitat, ab tota plenitut,
integritat e sens per- //283/4r // judici o derogació de aquells, los [dits deputats] acceptan lo jurament per vostra excel·lència prestat. [Emperò,
com] no sie vist derogar ni perjudicar dits usatges, [constitucions], privilegis, capítols y actes
de Cort y observansas de aquells y altras cosas
sus ditas et alias, ni en tot quant sia vist derogar
y perjudicar en aquells no·y concenten, hans expressament discenten, e que en lo esdevenidor
no pugue ésser tret en conseqüència, suplicana e
instan que la sentència de excomunicació que
per disposició de les dites constitucions ha oÿda
de present o té de oÿr vostra excel·lència sia
continuada al peu del dit jurament, requerint al
notari continue la present protesta al peu del jurament fahedor per vostra excel·lència. Areny,
assessor. Figuerola, advocatus fisci Generalis Catalonie. Pons, assessor.

283
/2r

B
Losb deputats del General de Catalunya reberen
als [... del corrent mes] de novembre, per mans
de vostra excel·lència, una real carta de data en
[Madrid als ...] de dit mes, en la qual entengueren de sa magestat del rey [...] que per, aver
complert los 14 anys de sa menor edat y [aver
en]trat en lo govern de sos regnes y estats, és estat servit nomenar a vostra excel·lència per son
lloctinent y capità general de aquest principat de
Catalunya y comptats de Rosselló y Cerdanya.
Y, si bé dits deputats, per la obligació de sos officis, suplicaren a sa magestat, ab carta de 8 de dit
mes enviada per correu extraordinari, fos de son
real servey venir a honrar y alegrar aquest son
Principat ab sa real presència y jurar las constitucions, capítols y actes de Cort, usos y costums de
aquell y demés drets de la pàtria, en la conformitat que sos progenitors, de gloriosa memòria, avian acostumat, y permètrer córrer en lo
ínterim la vicerègia per la administració de la justícia, sí y segons disposan las generals constitucions y privilegis del Principat y ciutat de Barcea. suplican ... jurament interliniat al marge esquerre.
b. protesta intercalada en els folis 283/2r-283/3v del trienni
1674-1677.
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lona, y per quant lo fer-se en contrari fora contra
constitucions, usatges y privilegisa, comuns y
particulars, y altres drets del Principat y comptats, per no aver encara sa real magestat prestat
en la present ciutat de Barcelona lo jurament
que en lo principi de son nou domini y nova successió y regiment de sos regnes y estats en aquest
Principat, salva sa real clemència, té obligació de
prestar, com és estat sempre observat per sos sereníssims predecessors. Emperò, per quant sa
real magestat, ab sa real carta de 11 del corrent,
scriu als dits deputats lo desig que té de venir
personalment a jurar las constitucions, capítols y
actes de Cort, usos y costums de aquesta província, y privilegis de la present ciutat de Barcelona
y altres, donant-li lloch las grans ocupacions que
aporta en si lo principi de un govern de tant dilatada //283/2v // monarquia, per lo amor que té a
tant fels y bons vassalls, promet ab sa real paraula la seguretat del sobredit, referint-se també al
que vostra excel·lència los ferie entèndrer, com
en effecte és estat servit, axí de paraula com en
scrits, enunciar a dits deputats ab lo paper los ha
entregat, regonexent en ell dita obligació, y las
causas que impedexen a sa real magestat venir de
present a jurar ditas constitucions y privilegis,
com són lo trobar-se sa magestat de edat tan solament de 14 anys y, axís, ser-li [...] poder-se posar en camí per aquest Principat y las demés ocupasions en què·s troba, com també que las forças
y salut de sa magestat, nostron rey y senyor, no
ser tant rebustas que en temps tant rigorós se
puga posar en camí, majorment essent precisa sa
real acistència en la cort per ocasió de la guerra,
per aver de acudir universalment a totas las dependèncias de aquella, de tot lo qual se infereix
que la real intenció de sa magestat no és perjudicar a la observansa de les constitucions y privilegis de aquest Principat, ni de voler-se exhimir
de dita obligació, sinó mirar per lo bé comú de
la monarquia, benefici públic de dit Principat,
a què sa magestat atén ab particular cuidado,
dient-se que ditas constitucions y privilegis y altres drets de la pàtria restaran il·lesas y en [...],
que algunas de ditas causas y rahons no són al·legades en dita real carta de 11 de novembre corrent, si bé ho són expresades per vostra excellència en dit paper y de paraula. Però considerant
dits deputats aquellas, confiats de la seguretat y
promesa fa sa magestat y per lo molt que interessan y afectan la concervació de la salut de sa real
magestat, rey y senyor nostre, nos[...] y quant
entranyablement sentan no la gose ab la perfecció desitjan y ha menester y necessita aquest
Principat y tota la monarquia y christiandat. Y,
conciderant també que si sa real magestat ara de
present venia a afavorir aquest //283/3r // Principat ab sa real presència [ha prestar dit] jurament
a. a continuació repetit usatges y privilegis, ratllat.

[ 1675 ]
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no·s poria detenir y se’n auria de [...] temps, per
las causas sobreditas, del que dit Principat y sos
habitants quedarian ab consi(dera)ble desconsuelo, attès [no al]cansarian lo fi tant desitjat de
poder gosar de sa real presència per molt temps,
per lo amor que li tenen com a llur rey y senyor
natural, per lo que per aquesta vegada tant solament, ab què no puga ser tret en consecuència y
ab expressa reserva de poder dits deputats representar y instar a sa real magestat que quant antes
sia de son real servey venir a honrar aquest Principat ab sa real presència y complir a la obligació
de prestar lo dit real jurament y sens prejudici o
derogació del capítol 27, comensant «Nostres
successors», del rey don Jaume Segon, fet en la
segona Cort de Barcelona, any 1299, e del privilegi del rey don Pera Ters concedit a la ciutat de
Barcelona, datat en ella als 14 de las calendas de
nobembre 1339, y del capítol 22, comensant
«Poch valdria», del rey don Fernando Segon, fet
en la primera Cort de Barcelona en lo any 1481,
y sens prejudici dels demés usatges, constitucions, capítols y actes de Cort, usos y costums,
privilegis generals y particulars, y de qualsevol
altre dret de aquest Principat y comptats, als
quals no entenen prejudicar, ans bé, volen y entenen que en tot cars romanguen salvos y il·lesos, y en llur forsa y valor, y ab tota plenitut e integritat, e més ab expressa protestació que no
entenen que de aquest acte resulte ni puga resultar concentiment que en temps algú sia provehit
ni admès altre qualsevol loctinent general en lo
present Principat y comptats que primer no sia
prestat en la present ciutat de Barcelona lo dit
real jurament, axí per sa magestat com per sos
sereníssimms successors respectivament, volent
tenir per repetidas y en la present protestació per
incertades totas y qualsevols protestacions //
283/3v // que en semblants casos són estades fetas per part del principat de Catalunya y comptats de Rosselló y Cerdanya en quant al present
acte són aplicables per la salvedat, concervació y
observansa de las generals constitucions, capítols y actes de Cort, privilegis, usos y costums de
aquells y altres drets de la pàtria, y ab la reserva
desobre ja feta de poder dits deputats representar y instar quant antes y sempre los serà ben vist
a sa magestat sa real vinguda en aquest Principat
per prestar lo dit real jurament, los dits deputats
concentan al jurament que vostra excel·lència
vol prestar, ab [...], emperò, que per dit concentiment no sia vist derogar ni prejudicar a las ditas
constitucions, usatges, capítols y actes de Cort,
y a la observància de aquells ni ha (la) dels privilegis, axí generals com particulars, ni a las altras
cosas sobreditas. E suplican y instan que vostra
excel·lència sia servit acceptar las presents protestacions y salvetats en quant són conformas als
ustages, constitucions, capítols y actes de Cort,
y altres drets de la terra, usos y costums de aque-

lla, y als privilegis generals y particulars, y a totas las altras cosas dalt referidas y a qualsevols
altres, encara que no expressades en la present
protesta, e requerex que la present scriptura sia
continuada al peu de la prestació del jurament
per vostra excel·lència fahedor. Areny, assessor.
Figuerola, advocatus fisci Generalis Catalonie.
Pons, assessor.
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Molta il·lustre senyor.
Erasma de Lana y Fontanet, donsell, racional de
la present casa, a vostra senyoria fa relació com
té feta exacte averiguació ab los llibres de Vàlues
y altres de la present casa per rahó de aquell censal de penció 167 sous, 9, pagador a 11 de janer,
que sortejaren los reverents administradors de la
capella y col·legi de sant Sever de la Seu de Barcelona en la extracció de censal per los molt
il·lustres senyors deputats predecessors de vostra
senyoria feta als 2 de maig 1673. Y segons dits
llibres se troba lo següent. Primo dit censal fou y
lo possehí lo il·lustre Paulo Pla, oÿdor ecclesiàstich que fonch en lo trienni 1602, lo qual, junt
ab sos condeputats, consta restaren a dèurer la
quantitat de 2.797 lliures, 10 sous que, ab major
quantitat, foren condempnats en la visita de dit
trienni 1602 feta en lo de 1605, com consta en
lo llibre de Vàlues de dit trienni 1605, foli 601,
de les quals 2.393 lliures, 10 sous, assí se fa càrrega a dit Paulo Pla de 2.688 lliures, sous per
tantes, cò és, 2.628 lliures, sous, que dit Paulo
Pla, junt ab sos condeputats, foren condempnats en dita visita en pagar al General en subsidi
de don Ugo de Tamarit, deputat militar que
fonch en dit trienni de 1601, per dos parts del
salari de deputat de dit don Ugo, que se havien
de retenir, havent consentit que·l rebés en tot,
entenent y declarant que primer fos feta execució en los béns de dit don Ugo per tota la dita
quantitat, y las restants 60 lliures que axí mateix
foren dit Paulo Pla y sos condeputats condempnats per tantes ne pagaren a dit don Ugo per lo
lloguer de las casa prengué havent dexat lo palau
del Rey per acomodar a don Diego Clavero, per
fer la visita real, ab què també fos feta execució
en los béns de dit don Ugo, com ditas restants
quantitats foren condempnats dits deputats
aquelles sien part pagades per dit Paulo Pla, per
la part li tocave segons lo tenor de les sentèncias
consta en dit llibre de Vàlues de dit trienni, [...],
dich: 2.688 lliures, sous.
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Nota que de dita partida ja se’n féu càrrega en
las relacions dels censals sortejaren la noble doa. relació intercalada en els folis 285/1r-285/2r del trienni
1674-1675.

na Madrona Tavarner, lo quòndam Policarpio
Alba[...], los administradors de la causa pia fundada per lo quòndam misser Garau Vilana, los
administradors de la causa pia fundada per Francesc Joan Castaneda, Honofre Llobet y Vilaseca, com a segrestador dels béns que foren de la
quòndam Magdalena Pla y Càrser y [...] de Navel y Eril. Dit il·lustre Paulo Pla, segons lo llibre
de Vàlues, trienni 1671, foli 161, se troba continuat que fonch oÿdor ecclesiàstich també en lo
trienni 1615, lo qual, segons dit llibre y foleo,
resta a dèurer 120 lliures, sous, que dit Paulo
Pla, junt ab Phelip de Sorribes, deputat militar, y
Miquel Çerdà, deputat real, en dit trienni foren
condempnats, simul et in solidum, en la visita de
dit trienni feta en lo de 1620 en donar y pagar al
General sobre lo pintar dels tres pilars de la capella gran de la present casa, ab ulteriora liquidació
reservada, com consta en lo llibre de Vàlues
trienni 1620, foleo 534, dich: 120 lliures.

dal, junt ab dit Pere Carreras, segons dit llibre de
Vàlues trienni 1671, foli 321, restan a dèurer la
quantitat de 74 lliures, sous, per tantes foren condempnats in solidum en dita visita sobre la querela número 28, com consta en dit llibre de Vàlues,
trienni 1665, foli 502, dich: 54 lliures, sous. Axí
que resta embarassat dit censal per les sobredites
sinch partides tretas en fora, que juntes prenen
suma de 3.906 lliures, 1.496, salvat error de
compte. Y esta és la relació que fas a vostra senyoria. Del aposento del racional als 22 de noembre
1675. Erasma de Lana y Fontanet, racional.
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Nota que de la prop dita partida se’n féu càrrega
en la relació del [...] censals que sortejà la dita
noble dona Madrona Tavarner. Ítem dit censal
fonch y lo possehí lo noble don Joan Llordat, lo
qual, segons lo llibre de Vàlues trienni 1671, foli
489, se troba continuat altre de las fiansas de
Francisco Nadal, oïdor militar que fonch en lo
trienni 1662, lo qual de Nadal, junt ab sos condeputats, segons dit llibre de Vàlues, restan ha
dèurer la quantitat de 464 lliures, sous, ço és,
300 lliures en dit llibre, foli 489, que tantes foren
condempnats in solidum en la visita de dit trienni
1662, feta en lo de 1665, sobre la querela número 33, com apar en lo llibre de Vàlues de dit
trienni 1665, foli 502, 150 lliures, sous en dit llibre de Vàlues, trienni 1671, foli 492, per tantes
foren condempnats in solidum en dita visita sobre la querela número 89, consta en dit llibre de
Vàlues trienni 1665, foli 510, y les restants 15
lliures en dit llibre de Vàlues, trienni 1671, foli
493, tocan a pagar per sa part de aquellas [...] dit
Nadal [...] // 285/2r // foren condempnats a pagar per iguals parts en dita visita sobre la querela
número 31, com consta en dit llibre de Vàlues
trienni 1665, foli 511, dich: 465 lliures, sous.
Dit Francisco de Nadal, junt ab Francesc Amell y
Thomàs Capdevila, deputats militar y real, lo
doctor y canonge Francisco de Amigant y Pere
Carreras, oÿdors ecclsiàstich y real respective en
dit trienni, segons dit llibre de Vàlues trienni
1671, foli 484, deuhen 559 lliures, 1.496 que
són a compte de 909 lliures, 1.496, los dits foren
condempnats en dita visita sobre la querela número 1, consta en dit llibre de Vàlues trienni
1665, foli 500, de les quals 559 lliures, 1.496, tenen fert consert, dich: 559 lliures, 1.496. Dit Naa. a continuació ratllat reservada.

Marquèsa de Cerralbo, lloctinent y capità general.
Nobles, amats y fahels de la real magestat los
deputats y oÿdors de comptes de la casa de la
Diputació del General de Cathalunya, en Barcelona residints.
Lo rey nostre senyor, que Déu guarde, és estat
servit enviar-nos un real orde firmat de sa real
mà y despedit en deguda forma de Cancellaria
del Supremo Consell de Aragó que és del thenor següent:
El rey.
Ilustre marqués de Cerralvo, primo, mi lugarteniente y capitán general.
Haviendo hecho merced la reyna, mi señora y mi
madre, al doctor don Pedro de Amigant de una
plaça de la tercera sala de essa mi Real Audiencia, que vaccó por muerte de don Gerónimo Codina, he resuelto que por esto no se haga novedad en
lo que toca a la parte de las doscientas libras que
estan reservadas al doctor Alegre por su jubilación, en cuya conformidad corre con esta carga el
doctor Juan Batista Roca y Juliá, de la sala del
regente, en la forma que lo resolvió su magestad
quando le hizo merced de dicha plaza. Y, assí, hos
mando déys la orden necessaria para que al dicho
doctor Amigant se le pague por entero el salario
que le toca, en conformidad del real privilegio
que se le despachó libre desta carga. Datada en
Madrid, a XV de noviembre MDCLXXV. Yo, el rey.
Vidit don Melchior de Navarra, vicecancellarius. Vidit don Petrus Villacampa, regens. Vidit
Exea, regens. Vidit don Michael de Çalba, Vidit
Fernandez ab Heredia, regens. Vidit Marquio de
Castellnovo. Vidit don Josephus de Boxados, regens. Vidit don Laurencius Matheu, regens. Don
Franciscus Izquierdo de Berbegal, secretarius.
a. despatx intercalat en el foli 286/1r del trienni 1674-1677.
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Per tant vos diem y manam que tot lo contengut
en lo precalendat y assí insertat real orde de sa
magestat ho poseu en exequció puntualment, en
la matexa forma y manera que ho mana y ordena sa magestat ab dit real decret, per esta sa real
voluntat y nostra. Datat en Barcelona, als XXVI
de novembre MDCLXXV. Don Juan de Pacheco.

et non revocare sub bonorum meorum omnium
obligatione et hipotheca. Actum, et cetera. Firmo
et cetera. Testes sunt Dominicus Isaga, grammatice professor, et Epifanius Texidor, cultor, Ilerde
habitatores. In quorum fidem ego, Joannes Casanoves, civis honoratus et acutoritate regia notarius publicus de collegio notariorum civitatis Ilerde, hic me subscribo et meum appono seg(+)num.

[...] de Pons, cancellarius. Don Antonius de Reart.
In curia locumtenentis, VIIII, folio CII.
Vuestra excelencia manda a los diputados y oÿdores de qüentas de la casa de la Dipputación del
General de Cathaluña pongan en exequción la
orden de su magestad en este despacho inserta.
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fasa fe jo, Maçià Marçal, notari públic de Barcelona y escrivà dels negocis de la confraria de
Nostra Senyora de la Concepció construhida en
las claustras de la Seu de Barcelona avall scrit,
que, ab acte rebut en poder meu als 30 de desembre 1636, lo il·lustre y molt [...] doctor Pere
Benet Atxer, canonge de la Seu de Barcelona, lo
reverent Joan Baptista Coma y Sorts, prevere en
dita Seu beneficiat, don Pedro de Montaner y
Solanell, en Barcelona populat, Balthazar Riba,
Francesc Sembasart, ciutedans honrats de Barcelona, y Joan Trullés, mercader, ciutedà de
Barcelona, maiorals o administradors de dita
confraria de dita Puríssima e Immaculada Concepció de Nostra Senyora, en dit nom han feta
y fermada procura y [...] al dit senyor Joan Trullés, conmajoral llur, perquè en nom de dita
confraria puga comparèixer devant dels molt illustres senyors deputats y ohidors de comptes
del General de Catalunya y prestar qualsevol jurament de què, fetas las degudas diligèncias, no
han pogut trobar los actes [de creació de aquell
censal en què sortejaren ...] // 293/1v // sinchcentas lliuras y [per] 20 lliures que quiscun any
dita [confr]aria rebia sobre lo General de Catalunya, com ditas y altras cosas en dit acte estan
més llargament contengudas. De premissis aliena manu scriptis fidem facio ego, Matheus Marçal, notarius publicus Barcinone et scriba supradictus, hec propria me subscribens manu.

D
Diea vigesima octava mensis junii anno a Nativitate Domini millessimo sexcentessimo septuagesimo quinto, Ilerde. Ego, Joannes Salvi, passamanerius Ilerde, civis, dominus, pocessor et obtinens
officium taulerii Generalis civitatis et collecte
Ilerde, dicto nomine, citra revocacionem et cetera,
gratis et cetera, constituo et ordino procuratorem
meum certum, et cetera, ita quod et cetera, honorabilem Josephum Terrades, passamanerium Ilerde, Barcinone residentium, absentem, et cetera,
ad pro me et nomine meo dictum taulerii Generalitatis civitatis et collecte Ilerde officium et totum
jus mihi in isto competentes, in manibus et posse
admodum illustrium dominorum deputatorum
Generalitatis Cathalonie et in eorum concistorio,
in favorem tamen honorabilis Francisci Freto,
passamanerii, seu Francisci Gilabert, curritoris
auri, civium Barcinone, et alterius eorum in solidum et non aliis aliter nech alio modo, cedendum,
renunciandum, resignandum et disponendum
dictumque officium cum salariis, emolumentis,
juribus, prerrogativis et preheminenciis ad illud
pertinentibus et spectantibus juxta formam capitulorum et actuum Curiarum, practicam, stillum et observaciam iam dicte Generalitatis et domus Deputationis illius eisdem dominis deputatis,
dictis Francisco Freto seu Francisco Gilabert et alteri eorum in solidum transferri seu concedi ach
debite provideri suplicandum et dictam renunciacionem et provisionem dicti officii admitti et
fieri humiliter petendum et suplicandum, et de
premissis quacumque instrumenta utilia et necessaria seu quomodolibet oportuma fieri atque confici faciendum, instandum et requirendum et ad
predicta omnia substituendum. //286/2v // Et demum, et cetera, promitti habere ratum et cetera,

A
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a. procura intercalada en el foli 286/2 del trienni 16741677.
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Memorialb dels subjectes que los diputats y oÿdors de comptes del General del present Principat de Catalunya proposan a vostra excel·lència
per lo ínterim del offici de diputat local de la vila
de Puigcerdà y sa col·lecta. Són los següents:
prino lo reverent Hiacinto Raxa, lo reverent
Pere Oliach, lo reverent Guillem Pradell. Datat
en Barcelona als XXI de janer MDCLXXV.

a. certificatòria intercalada en el foli 293/1 del trienni 16741677.
b. memorial intercalat en el foli 295/1r del trienni 16741677.
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Molta il·lustre senyor.

lliures y penció vint-y-sinch lliures que dit General, en cert termini, feia y prestava ha la dita confraria, lo qual censal ha lluït dit General per haver estat extret en sort en la última extracció que
féu dita Generalitat de lluycions de censals a 12
de juliol 1674. Y per ço, si menester serà, fer y
firmar e o instar per dit effecte qualsevols actes
necessaris, com dites y altres cosas en dita procura llargament és de vèurer. De premissis aliena
manu scriptis fidem facio ego, Hiacynthus Borras,
notarius publicus Barcinone, hec propria me subscribens manu.

La de vostra senyoria rebí a 2 del present mes de
fabrer per mans de un propi junt ab una plica y
en resposta de dita dich a vostra senyoria que,
per no trobar-se en esta vila lo assassor de est
consistori, no se podan fer las diligèncias ab la
prestessa vostra senyoria me mana y trobar-se lo
dit assassor en unas proprietats té en la parròchia de Sant Steve de Ambàs, lo qual se està en
ditas proprietats molta part del any. Però manaré avisar-lo lo més prest sia posible y, en arribar,
en continent se pendran ditas informacions. De
Camprodon y fabrer, a 22 de 1676.
310
/1r
306
/1r
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Memorialb dels subjectes que los deputats y oÿdors de comptes del Generaol del present Princiapt de Catalunya proposen a vostra excel·lència del offici de deputat local de la ciutat de
Lleyda y sa col·lecta. Són los següents: primo lo
doctor Anthonino de Puig, Joan Llorens Solà,
Joseph Carol. Datat en Barcelona, als XVII de
mars MDCLXXVI.

B
Fasc fe jo, Jacintho Borràs, notari públich de
Barcelona avall scrit, com ab acte rebut en poder
meu a 16 del mes de mars del present y corrent
any 1676, lo noble don Pedro Ribas, en Barcelona domiciliat, los honorables Gaspar Matali,
mercader, y Llorens Font, vedrier, ciutedans de
Barcelona, com majorals de la confraria de Sant
Nicolau Bisbe en la iglésia del convent del pare
Sant Francesc de esta present ciutat instituhida y
fundada, y en dits noms administrador y rector
de diversos aniversaris y missas y pias causas elegits y anomenats ab un concell general dels confrares de dita confraria, en lo temps acostumat
tongut y celebrat en la iglesia de dit convent, rebut en poder meu a 7 del mes de desembre 1675,
del qual ab la present ne fas fe, han firmada procura a Joan Trullés, mercader, ciutedà de Barcelona, [...] // 307v // confraria, y entre altres poders li han donats és per a comparèxer devant los
molt il·lustres senyors diputats y oÿdors del General de Catalunya y, en mà y poder de sa senyoria, prestar qualsevol jurament en què la dita
confraria de Sant Nicholau Bisbe no té ni en los
armaris de dita confraria se (ha) trobat acte algú
(d’aquell censal) de preu sinch-centes sinquanta
a. carta intercalada en el foli 297/1r del trienni 1674-1677.
b. memorial intercalat en el foli 306/1r del trienni 16741677.
c. fe intercalada en el foli 307 del trienni 1674-1677.
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A
Senyor.
Losa deputats y oÿdors de comptes del General
del principat de Catalunya, per als llochs vuy vacants fins lo die present de deputats y oÿdors de
comptes dels tres estaments, proposan a vostra
magestat los subjectes contenguts en lo infrascrit memorial. Deputats militars: per lo lloch de
deputat militar noble de la vegueria de Barcelona, que vacca per mort de don Joan de Marimon, se proposan don Joseph de Agulló y Pinós, don Francisco Casamitjana. Per lo lloch de
deputat militar de la vegueria de Lleyda, que
vacca per mort de mossén Ramon de Verbegal,
se proposan: mossén Joseph de Paguera y Vilana, ja insiculat en oïdor, mossén Lluís Vilana,
també insiculat oïdor. Per lo lloch de deputat
militar noble de la vegueria de Gerona y sotsvegueria de Besalú, que vacca per mort de don
Joan Mata, se proposan: don Juan de Cruïlles y
Sitjar, ja insiculat en oïdor, don Bernat Vives.
//310/1v // Per altre lloch de deputat militar de la
dita vegueria de Gerona, que vacca fins aytant
que·y haje hereter o successor legítim de la casa
y títol de Rocabertí, en lo qual, en virtut de decret del lloctinent de vostra magestat, als X de juliol MDCLXXI, fonch insiculat don Bernardo de
Marimon, y per haver mudat de estat lo dit de
Marimon, de secular a ecclesiàstich, se proposan
mossèn Joseph Terré, mossèn Joseph Ferrer.
Per lo lloch de deputat militar de la vegueria de
Manrresa, que vacca per mort de mossèn Pere
Planella de Talamanca, se proposan mossèn
Francisco Padellàs, insiculat en oïdor, mossèn
Francisco de Pastor y Copons. Per lo lloch de
deputat militar de la vegueria de Ur[gell], que
vacca per mort de mossèn Nicolau Llop, se proposan Mossèn Pere Planella y Cruïlles, mossèn
Francisco de Moner y Bassedas. Per lo lloch de
diputat militar de la vegueria de [...], que vaca. memorial intercalat en els folis 310/1r-310/7r del trienni
1674-1677.
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ca per mort de mossèn Joan Copons, se proposan mossèn Batista Gassià, ya insiculat en oïdor,
mossèn Francesch Alberni. Deputats reals. Per
lo lloch de deputat real de Barçelona, que [vacca] //310/2r // per mort de mossèn Pau Fornells,
se proposan mossèn vicens Fàbregas, ja insiculat
en oïdor, lo doctor Isidoro Pi. Per lo lloch de
deputat real de Gerona, que vacca per mort de
Llorens Puig, se proposan misser Narcís Camps,
vuy oïdor real, mossèn Francisco Sala de Bascarà. Per lo lloch de deputat real de Lleyda, que
vacca per mort de misser Gaspar Pallàs, se proposan mestre Anthoni Novell, ja insiculat en oïdor, mossèn Joan Casanoves, insiculat en oïdor.
Oïdors ecclesiàstichs: per lo lloch de oïdor ecclesiàstich del Capítol de Urgell, que vacca per
mort del doctor Diego Morer, se proposan don
Bernardino de Marimon, canonge de dit Capítol de Urgell, lo doctor Francesch Sala, canonge de dit Capítol. Oïdors militars: per lo lloch
de oïdor militar de la vegueria de Barcelona,
que vacca per munta de mossèn Lluís Descallar
de oïdor a deputat en la insiculació de 31 de juliol 1675, se proposan lo doctor Joan Batista
Roca y Julià, mossèn Balthazar Riba, cavaller.
Per lo lloch de oïdor militar de dita vegueria de
// 310/2v // de Barcelona, que vacca per mort de
mossèn Pau Astor, se proposan mossèn Ramon
de Copons y Grimau, mossèn Bernat Babau y
Vilallonga. Per lo lloch de oïdor militar de la
dita vegueria de Barcelona, que vacca per mort
de mossèn Pere Pau de Llosellas, se proposan
mossèn Joan Vivet, mossèn Francisco sala y Alamany. Per lo lloch de oïdor militar de la dita vegueria de Barcelona, que vacca per mort de
mossèn Phelip de Farrera y Olzinellas, se proposan mossèn Lluís Soler, mossèn Francisco
Antich. Per lo lloch de oïdor militar de la vegueria de Gerona, que vacca per mort de
mossèn Ivo de Ornos, se proposan mossèn
Francisco Prats y Cudina, mossèn Francisco
Sala y Alemany menor. Per lo lloch de oïdor militar de la vegueria de Montblanch, que vacca
per munta de mossèn Batista Gassià de oïdor a
diputat, se proposan mossèn Joseph Gassià,
mossèn Faustino Miravall. Per lo lloch de oïdor
militar de la vegueria de Gerona, que vacca per
munta de mossèn Joan de Cruïlles y Sitjar
// 310/6r //a de oïdor a deputat se proposan
mossèn Joan Balle menor, mossèn Joseph Raset
y Trullàs. Per lo lloch de oïdor militar de la vegueria de Urgell, que vacca per munta de
mossèn Francisco Padellàs de oïdor a deputat,
se proposan mossèn Francisco Casamitjana,
mossèn Carlos Vila. Per lo lloch de oïdor militar
de la vegueria de Manrresa, que vacca per munta de mossèn Pere Planella de oïdor a deputat,

se proposan mossèn Ramon Copons del Llor,
mossèn Carlos Martí. Per lo lloch de oïdor militar de la vegueria de Manresa, que vacca per
munta de mossèn Joseph de Paguera y Vilana o
de mossèn Llusí de Vilana de oïdor a deputat, se
proposan mossèn Joseph de Rovira, mossèn
Francisco de Rovira. Oïdors reals: per lo lloch
de oïdor real de Barcelona, que vacca per mort
de mossèn Francesch Alòs, misser, se proposan
mossèn Joan Alsamora, mercader, mossèn Joan
Porsioles, mercader. Per lo lloch de oïdor real
de Barcelona, que vacca per // 310/6v // mort de
mossèn Pau Féu, mercader, se prposan mossèn
Joan Trullers, mercader, mossèn Jaume Fontanilles, mercader. Per lo lloch de oïdor real de
Barcelona, que vacca per mort de Pere Pau Vives, mercader, se proposan mossèn Pau Lladó,
mercader, mossèn Anthoni Bonanat, mercader.
Per lo lloch de oïdor real de Barcelona, que vacca per munta de mossèn Vicens Fàbregas de oïdor a deputat, posposan lo doctor misser Joseph Pastor y Móra, mossèn Miquel Móra y
Navarro. Per lo lloch de oïdor real de Lleyda,
que vacca per mort de mossèn Francesch Gras,
se proposan mossèn Francisco Foraster, mossèn
Gaspar Monsó. Per lo lloch de oïdor real de
Lleida, que vacca per munta de mestre Anthoni
Novell o de mossèn Joan Casanoves de oïdor a
deputat, se proposan mestre Joan Batista Martí,
misser Barthomeu Messonada. Per lo lloch de
oïdor real de ciutedà honrat de Gerona, que
vacca per mort de misser Narcís Cas[ade],
// 310/7r // vall, se proposan mossèn Nicolau
Masdéu y no se proposa [altre per] no haver-i
qui puga ocupar lo dit lloch. Datat en Barcelona a XXXI de mars MDCLXXVI.

310
/3r

Senyora.
Los senyors deputats y oïdors de comptes del
General de principat de Catalunya, per los
llochs vuy vaccants fins lo die present de las bolsas dels officis de la casa de la Diputació de dit
General, proposan a vostra magestat los subjectes contenguts en lo infrascrit memorial.
Bolsa de donador de ploms: per lo lloch ecclesiàstich de la dita bolsa de donador de ploms,
que vacca per mort del doctor Diego Morer, canonge de Urgell, se proposan lo doctor Esteve
Mercadal, ardiaca y canonge de Vich, deputat
ecclesiàstich; lo canonge Joseph Tosell, lo canonge Isidro Garanyó. Per altre lloch militar de
la dita bolsa de donador de ploms, que vacca
per mort de mossèn Francisco Ansell, se propoa. memorial intercalat en els folis 310/3r-310/5r del trienni
1674-1677.

a. foliació y enquadernació errònies.
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san mossèn Miquel de Masdovellas, mossèn
Thomàs de Foixà y Boxadós, lo doctor misser
Pere de Cardona.

proposan lo doctor Joseph Manyer, canonge de
Tarragona, de present oïdor ecclesiàstich; lo
doctor y canonge Jaume Gras, lo canonge Cosme Saulent. Per lo lloch real de dita bolsa de
síndich, que vacca per mort de mossèn Pere Pau
Vives, mercader, se proposan mestre Joan Alòs,
de present deputat real; mestre Ramon Vilarrúbia, mestre Jacintho Tort. Per altre lloch real de
dita bolsa de síndich, que vacca per mort de
mossèn Pau Fornell, se proposana mossèn Joan
Alsamora, mossèn Joseph Roca, mercader,
mossèn Balthazar Massana, mercader.

Bolsa de regent los comptes: per lo lloch ecclesiàstich de la dita bolsa de regent los comptes,
que vacca per mort del doctor Diego Morer, canonge de Urgell, // 310/3v // se proposan lo
doctor Joseph Manyer, canonge de Tar[ragona], de present oïdor ecclesiàstich; lo doctor
Pau Castanyer, canonge de Tarragona; lo doctor Jaume Gras, canonge de Tarragona.
Bolsa de Exactor: per lo lloch real de dita bolsa
de exactor, que vacca per mort de mossèn Francesch Alòs, mercader, se proposan lo doctor
Narcís Camps, misser Ignasi Pujol, misser Francesc Romaguera. Per altre lloch real de dita bolsa de exactor, que vacca per mort de mosssèn
Pere Pau Vives, mercader, se proposan mestre
Maurici March, mestre Joseph Moragues, mestre Joseph Oliver.
Receptor de la Bolla: per lo lloch ecclesiàstich
de dit bolsa de receptor de la Bolla, que vacca
per mort de mossèn Hierònym Francolí, co[...]
de Barcelona, se proposan lo doctor Esteve
Mercadal, ardiaca major y canonge de Vich, de
present deputat ecclesiàstich; // 310/4r // Joseph
Torell, canonge de [...]; Isidro Granyó, canonge de Vich. Per lo lloch militar de dita bolsa de
receptor de [la Bolla], que vacca per mort de
mossèn Pere Pau de Llosella, se p[roposan] don
Joseph de Amigant, de present deputat militar;
mossèn Gabriel Olzina, mossèn Joan Baptista
Olzina. Per altre lloch militar de dita bolsa de
receptor de la Bolla, que vacca per mort de
mossèn Ramon de Berbegal, se proposan
mossèn Baptista Gassià, mossèn Faustino Miravall, mossèn Joseph Gassià. Per lo lloch real de
dita bolsa de receptor de la Bolla, que vacca per
mort de mossèn Gaspar Pallàs, se proposan lo
doctor misser Narcís Camps, de present oÿdor
real; misser Ignasi Pujol, misser Francesc de Romaguera. Per altre lloch real de dita bolsa de receptor de la Bolla, que vacca per mort de
mossèn Francesch Alòs, mercader, se proposan
mestre Joan Alòs, de present deputat real; mestre Ramon Vilarrúbia, mestre Hiacinto Tort.

Bolsa de ajudant segon de la scrivania major:
per lo lloch de dita bolsa de ajudant segon de la
scriva- //310/5r // nia major, que vacca per mort
de Joan Pau [...], públich de Barcelona, se proposan Joseph Güell, notari; Jaume Corbera, notari; Pere Albert Simelis, notari.
Bolsa de escrivà major de la visita: per lo lloch
de escrivà major de la visita, que vacca per mort
de Joan Pau Bruniquer, notari públich de Barcelona, se proposan Joseph Güell, notari públich de Barcelona; Miquel Fontcuberta, notari;
Jacintho Sescases, notari. Per altre lloch de la
dita bolsa de escrivà major de la visita, que vacca
per mort de Joseph Quatrecases y Sala, notari
públich de Barcelona, se proposan Francisco
Cortès, notari; Bonaventura Vila, notari; Pere
[..]elles, notari real col·legiat. Datat en Barcelona, a XXXI de mars MDCLXXVI.

319
/1r

Bolsa de escrivent ordinari de regent los comptes: per lo lloch militar de dita bolsa de escrivent
ordinari de regent los comptes, que vacca per
mort de mossèn Ramon // 310/4v // de Barbegal, se proposan don Alexo de Miravall, mossèn
Francesc Capsir, mossèn Francesc Alberni.
Bolsa de síndich: per lo lloch ecclesiàstich de
dita bolsa de síndich, que vacca per mort del
doctor Diego Morer, canonge de Urgell, se
1213

A
Señoresb diputados y oÿdores del General de Cataluña.
Las representaciones que me han echo los cavos
militares de que no combenía al maior servicio de
su magestad me moviese de esta ziudad hasta tener exército con que oponerme al enemigo, a que
ha podido reducirme hasta aora lo bien hallado
que deve tenerme en ella las atenciones de vuestra
señoría y la estimación que haze siempre que las
pudiere corresponder de muy cerca, considerando
que no puede apartarme de esta obligación ninguna distançia ni ser oçioso en mi asistencia, mas
hacia a la frontera me ha parecido açercarme a
ella con tanto deseo de ser el primero a su defensa
en quanto cupiere en las fuerças con que nos hallamos y las mías, que creo vendrá vuestra señoría
en que yo no dure más en la notificación de no haverlo echo desde el punto que supe la entrada del
enemigo, y con esta confiança pongo en la noticia
a. a continuació ratllat lo doctor misser Narcís.
b. carta intercalada en el foli 319/1 del trienni 1674-1677.

[ 1676 ]

[ 1676 ]

de vuestra señoría que procuraré salir de aquí
mañana o pasado mañana, con entera seguridad
de que no haré yo falta a quanto fuere del servicio
de su magestad, donde queda el seguro zelo y acreditada fidelidad de vuestra señoría, que también
me escusa alargar este papel, por la certeza de lo
que // 319/1v // manifestará vuestra señoría ambas cosas en la ocasión presente, excediéndose así
mismo en la disposición de su [...]sa propria y común de este Principado con todos los remedios y
socorros de gente que cupieren en la posi[...], como
lo (ha) hecho vuestra señoría en todas ocasiones y
se lo mereze mi reconoçimiento. Dios guarde a
vuestra señoría muchas años. [...], a 7 de mayo
1676. Don Juan Pacheco.

320
/1r

en la notiçia de vuestra señoría para que sepa que
en qualquier parte donde me allare desearé que
me lleguen mui repetidos empleos de la conveniencia y gusto de vuestra señoría y que me avisse
de ellos en todas ocasiones para que yo pueda manifstar esta verdad. Guarde Dios a vuestra señoría los más años que deseo. Barcelona, a 1 de junio de 1676. Don Juan Pacheco.

324
/2r

B
Muya ilustres señores.
Nunca faltará este consistorio a la buena y igual
correspondencia que siempre a tenido con esse
Principado, y en essa consideración hemos resuelto, con atención de lo que vuestra señoría es servido escribirnos en la suya de 28 del pasado, no se
ignobe con el cabildo de Tortossa en horden a sacar los frutos del lugar de Calazeite, que es quanto vuestra señoría es servido prebenirnos en la
suya. En esto y en quanto se ofreciere del servicio
de vuestra señoría desearemos concurrir con la fineza y cordialidad que vuestra señoría experimentará siempre que tubiéremos ocasión de manifestarlo assí. Guarde Dios a vuestra señoría
muchos años. Çaragoza y abril, a 19, de 1676.
Don Pedro Apóstol de Albarrazín, don Diego de
Hayerbe, don Pedro Fenes de Ruestas, el conde de
Sobradiel, el varón de Letosa, don Rodrigo Pujadas, diputados del reyno de Aragón. Don Joan
Loris, Porter y Casanates.
Los señores dipputados del principado de Cathaluña.

s.n.r

B
Señoresb diputados del General de Cataluña.
Aviendo resuelto salir de aquí mañana y encaminarme a la frontera con el desseo que no olvidará
vuestra señoría de poder haçer el mayor serviçio
de su magestad y emplear mi persona en la defensa de este Principado, no quiero dejar de ponerlo
a. carta intercalada en el foli 320/1r del trienni 1674-1677.
b. bitllet intercalat entre els folis 323v-324r del trienni 16741677.
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Excel·lentíssima senyor.
Los diputats y oïdors de comptes del General de
Catalunya [diuhen] a vostra excel·lència que, a
notícia de est consistori à pervingut que [per]
part de don Jaume Francolí, receptor del General de la ciutat de Girona, se instaria ab sa magestat, que Déu guarde, per a què li concedís
licència per alguns anys para tenir sustitut en dit
ofici, per lo que se oferex representar a vostra
excel·lència que si bé sa magestat, en la confrmació de las generals constitucions, capítols y
actes de Cort se reservà la insiculació, axí de diputats y oïdors com la insiculació dels oficis de
vida y la nominació de altres que lo salari exsediria 300 reals, però en tot lo demés aprovà y
confirmà dites constitucions y capítols de Cort
que tenian respecte y contemplació a les qualitats han de tenir los diputats y oïdors y los oficials del General, axí en la insiculació y abstracció com en lo servici de dits respective oficis, y
ab exa conformitat s’és observat des de dita real
reserva fins avuyb y si sa magestat ad[...] la sobredita petició encontraria ab lo capítol 6, Corts
1533, y senyaladament ab lo capítol 76, Corts
1599 del nou redrés, en lo qual està disposat
que per lo abús que·s feia quant vacava un ofici
del General fora la present ciutat de Barcelona,
lo qual se provehia en persona de la dita ciutat
de Barcelona que no feia continua y personal residència, en regir y exercir dit ofici, ans bé lo feia
exercir per un subrrogat, en evident dany, frau y
perjudici del General, per lo que fou disposat
que no fos lícit als deputats provehir semblants
oficis en tals personas que no fessen la dita contínua residència, compelint-las que dins un mes
muden sa casa o domicili en la ciutat, vila o lloch
a hon los serà donat tal ofici. Y si a // 324/2v //
cas faran lo contrari, sian privats ipso jure de llur
salari y lo dit ofici sia vist vacar, per lo que los
dits deputats y oïdors de comptes, ab lo degut
rendiment, supliquen a vostra excel·lència sia de
son servey, en observança de dits capítols de
Cort, donarc lloch [...] fasse [...] de Cort en
a. suplicació intercalada en el foli 324/2 del trienni 16741677.
b. avuy interliniat damunt la era present, ratllat.
c. donar ... lo que interliniat al marge esquerre.

[...], com de la [...] y del zel de vostra excel·lència se pro[meten], de què no [...] lloch a semblant contrafacció, lo que a més de ser de justícia los diputats ho rebran a singular gràcia y
mercè de la grandesa de vostra excel·lència.

331
/1r

dum et firmandum. Et demum et cetera, promitto
habere rattum et cetera. Testes sunt Jacobus Rondo
et Çafont, Mauritius Vilades et Augustinus Vilades, scriptores Barcinone degens. Premissis manu
aliena scriptis fidem facio ego, Jacobus Rondo, auctoritate regia notarius publicus Barcinone, hec propria scribens manu.

A
Diea decimatercia mensis octobris anno a Nativitate Domini millessimo sexcentessimo sexagesimo
secundo, Barcinone. Ego, Josephus Bas, medicine
doctor, civis Barcinone, creedenserius salariorum
que deponuntur in tabula cambii presentis civitatis ad compotorum illustrium dominorum
deputatorum presentis Catalonie principatus ad
effectum solvendi salaria causarum nobilibus et
magnificis dominis doctoribus Regie Audiencie
eiusdem Catalonie principatus, dicto nomine, gratis et cetera, constituo et ordino procuratores meos
certos et cetera, ita quod et cetera, vos, dominam
Eulaliam Bas, uxorem meam, reverendum dominum Antonium Bas, presbiterum, rectorem parrochialis ecclesie de Llissa de Munt, diocesis Barcinone, reverendos Petrum Joanem Nin, presbiterum in
parrochiali ecclesia Beate Marie de Pinu, et Antonium Llach, presbiterum in ecclesia parrocuiali
Sancti Jacobi, in presentis civitatis Barcinone beneficiatos, ac Antonium Nin, mercatorem, civem
Barcinone, // 331/1v // licet absentes et cetera, et
quemlibet vestrum in solidumb, ita quod et cetera,
ad videlicet pro me et nomine meo dictum meum officium credenserii quod ut prefertur obtineo in manibus et posse illustrium dominorum deputatorum
Generalis Cattalonie in favorem persone vobis, dictis dominis procuratoribus meis, benevise, renunciandum et resignandum dictaque renunciacionem et resignacionem fieri et admitti et personam
per vos et utrumque vestrum nominandam de ipso
officio provideri, petendum, suplicandum et obtinendum, et pro inde quascumque supplicaciones
dandum, offerendum et presentandum et ipsas decretari et provideri, et si opportuerit de ipsarum
presentacione instrumentum et instrumenta necessaria fieri faciendum, petendum et habendum
quascumque etiam convenciones et capitulaciones
super renunciacione dicti officii cum quibusvis personis et cum pactis et condicionibus vobis benevisis
faciendum et firmandum, // 331/2r // et pro inde
instrumenta necessaria cum quibusvis pactis, pactionibus, stipulationibus bonorum meorum obligantibus jurium renuntiationibus clausulis et
cauthelis vobis bene visis etiam juramento quod in
animam meam prestare possitis roborata facien-

339
/1r

A
Memoriala dels subjectes que los deputats y oÿdors de comptes del General del principat de
Cathalunya proposan al senyor don Juan Pacheco, marquès de Çerralvo, etcètera, lloctinent y
capità general de sa magestat, Déu lo guarde,
en lo dit present principat de Cathalunya per lo
ínterim de receptor del General de las taulas foranas de Tortosa, lo qual offici vacca per mort
de don Isidoro de Avària. Són los següents: don
Alexo de Miravall, Joseph Gassià de Guerau,
don Faustino Miravall. Datat en Barcelona a
VIII de juliol MDCLXXVI.

339
/2r

B
Memorialb dels subjectes que los deputats y oïdors de comptes del General del principat de
Cathalunya proposan a sa magestat, que Déu
guarde, per al offici de receptor del General de
las taulas foranas de Tortosa, lo qual offici de
present vacca per mort de don Isidro de Avària.
Són los següents: Hierònim Gassià de Guerau,
de present oÿdor militar, Francesc Alberni,
mestre Francesc Talarn. Datat en Barcelona a
VIIII de juliol MDCLXXVI.

339
/3r

a. procura intercalada en els folis 331/1r-331/2r del trienni
1674-1677.
b. a continuació ratllat quod ad videlicet pro me et nomine
meo.
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C
Ilustrísimoc señor.
Abiendo tenido noticia este consistorio del contagio que actualment está padeciendo la ciudad de
Cartajena, de donde se a estendido ya a las de Alicante y Origüela, emos tenido por de nuestra obligación el participárselo a vuestra señoría y porque
asimismo se nos a abisado que en Vinarós no han
dejado entrar una ropa de la duquessa de Terranoba, por haber salido de Cartajena después de
a. memorial intercalat en el foli 339/1r del trienni 16741677.
b. memorial intercalat en el foli 339/2r del trienni 16741677.
c. carta intercalada en el foli 339/3 del trienni 1674-1677.

[ 1676 ]
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encendida la peste. Lo adbertimos a vuestra señoría tanbién para que probea de remedio en uno y
otro, mandando se inpida la entrada de lo que biniere de lugar contagiado u otra parte infecta,
prometiéndonos del christiano çelo de vuestra señoría concurrirá con quanto conbenga // 339/3v
// para la prebençión con que se deve procurar evitar el daño que tan generalmente nos amenaza y
aplicará los medios más eficazes para la mayor seguridad de esse Principado y este reyno, en quien
allará [...]guales los afectos de la buena correspondençia con que en todas ocasiones acudimos al
mayor servicio de vuestra señoría ilustrísima, que
guarde Nuestro Señor muchos años en su mayor
grandeza. Cartagena y julio, a 6, de 1676. Jayme
de Palafox, prior de Santa Christina, doctor Juan
Valeriano de Barcelona Losilla, don Joseph de
Suelves y Rubalcava, el marqués de Coscojuela,
don Gaspar de Sue[lbes] i Claramunt, Juan Miguel Perez de Nueros, diputados del reyno de Aragón. Don Joan Josef Boter y Casanate.

manu et posse dictorum dominorum deputatorum et auditorum compotorum in favorem persone seu personarum vobis et cuilibet vestrum in solidum benevise seu benevisarum et per vos seu per
quemlibet vestrum in solidum nominande seu designande seu nominandarum et designandarum,
semel et pluries, renunciandum et eam seu eas de
dicto officio provideri juxta formam generalium
constitutionum presentis principatus Catalonie,
capitulorum et actium Curiarum, usum, prathicam, stilum et observantium dicti Generalis, et renunciacionem seu renunciaciones huiusmodi admiti petendum, instandum et suplicandum et de
his quecunque instrumenta utilia et necessaria
seu quomodolibet opportuna faciendum et firmandum, et pro his quascunque suplicaciones tam
verboquea scriptis offerendum, porrigendum et
presentandum et cum posse substituendi. Et demum ac generaliter et cetera, promitto habere ratum // s.n.r // et non revocare et cetera. Actum et
cetera. Testes sunt reverendus Jacobus [..]reny,
presbiter in ecclesia parrochiale Sancti Michaelis
Archangeli presentis civitatis beneficiatus, et Nicolaus Quatracasas et Vila, scriptor Barcinone. In
quorum licet calamo alieno scriptorum fidem ego,
Joannes Coll, auctoritate regia notarius publicus
Barcinone, hic me subscribo et meum solitum quo
utor appono sig(+)num.

Ilustrísimos señores depputados del principado de
Cataluña.

342
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A

Prochuraa que ha feta al doctor Joan
Quadras, fet a Joseph Galligans y [...]
doctor Blanxart per poder [...] de lo
aufissi de prochurador fischal de la
casa de la Depotassió.
Die tercia mensis januarii, anno a Nativitate
Domini millesimo sexcentesimo septuagesimo sexto, Barcinone. Ego, Joannes Quadras, artium doctor, civis Barcinone, uti obtinens officium procuratoris fiscalis domus Deputationis presentis
Catalonie principatus, gratis et cetera, constituo
et ordino procuratores meso certos et cetera, ita
quod et cetera, vos, magnificos Joannem Baptistam Blanxart, utriusque juris doctor, et Josephum
Palleja, quadam acilerium, cives Barcinone, licet
absentes et cetera, et alterium vestrum in solidum,
ita quod et cetera, primitus ocupantis condicio et
potior non existat nec de[...] subsequentis sed quod
per unum vestrum inceptum fuerit per alterum
nichilominus mediari valeat procequi et finiri
ducique omnino totaliter ad effectum ad, videlicet, pro me et nomine meo, coram admodum illustribus dominis deputatis et auditoribus compotorum Generalis Catalonie, qui nunch sunt et pro
tempore fuerint, semel et pluries, comparendum
[...] // 342/1v // fiscalis presenti Generalis in

358
/1r

B
Moltb il·lustre senyor.
Rebo la de vostra senyoria de 21 del corrent,
per lo propi és estat vostra senyoria servit enviar-me y fou partit luego, per a obeÿr lo mandato de vostra senyoria a no aver-me impedit
una distil·latió me ha donat en la gola ab un
poch de catarro, però confio ab lo favor de Nostre Senyor estar líbero prest y cumpliré lo que
vostra senyoria és estat servit manar-me, no
obstant la mia asistència a hon és vostra senyoria
tant zelós del bé de est Principat y servey de sa
magestat és cert no fa falta alguna. Guarde Déu
a vostra senyoria los anys desitjo y [...] menester. Vich, als 28 de juliol 1676. Molt il·lustre senyor, besa les mans de vostra senyoria son més
cert y obligat servidor, doctor Esteve Mercadal.

365
/1r

a. procura intercalada en el foli 342/1 del trienni 1674-1677.
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Elc rey.
Diputados.
a. a continuació ratllat seu.
b. carta intercalada en el foli 358/1r del trienni 1674-1677.
c. carta intercalada en el foli 365/1r del trienni 1674-1677.

Por lo que me han escrito el canceller de essa provincia, don Francisco Bernardo de Pons y el portanvezes de general governador, don Manuel de
Lupián, en carta de 3 del corriente, he entendido
la voluntad y conformidad con que havéis deliberado asistir al juramento de los cargos de mi lugarteniente y capitán general que a de prestar el
illustre Alexandro Farnessio en esse Principado.
Y, siendo esta acción tan correspondiente a todas
las que vuestra atenzión y vuestra fidelidad y
amor executa siempre en mi servicio, he querido
manifestaros la gratitud que a hallado en mi
real ánimo y quan dispuesto quedo a favoreceros y
hazeros merced en todo lo que sea de vuestro beneficio, y aseguraros juntamente del deseo con que
estoy de consolaros con mi real presenzia, como lo
procuraré y executaré quanto antes me dieren lugar los graves negocios y accidentes que el estado
presente de la monarchia piden mi asistenzia en
la corte, fiando de Nuestro Señor que dispondrá
las cosas de manera que no se me dilate el poder
conocer tan buenos y leales vassallos, y el que podáis experimentar la grande y particular estimación en que tengo vuestro celo y amor a mi servicio. Dada en Madrid a [...] MDCLXXVI. [Yo, el
rey].
Vidit Melchior de Navarra, vicecancellarius. Vidit Exea, regens. Vidit [...] de Boxados, regens.
Vidit don Michael de Çalba. Vidit don Laurencius Matheu, regens. Don Franciscus Izquierdo
de Berbegal, secretarius.

387
/1r

Losa deputats y oÿdors de comptes del General
de [Catalunya residints] en Barcelona e o lo síndich de aquells diuhen que com [...] justícia en
lo principat de Catalunya y sos comptats sempre
[ha estat] regida y administrada per los sereníssims reys de [Aragó, de] immortal memòria, en
pròpia persona o per [llur primo]gènit governador y, en llur absència, per lo portant[veus de]
general governador, y en assò los senyors reys,
ultra lo [deute] de superioritat, se són obligats
en forma dispositiva de constitucions y capítols
de Cort. E com la sacra, cathòlica y real magestat del sereníssm senyor rey don Carlos Segon,
senyor nostre que Déu guarde, hage de present
provehit la persona de vostra excel·lència, senyor don Alexandre Fernesio, per lloctinent y
capità general en los dits Principat y comptats e
fer processos de regalia en virtut dels usatges, ab
poder de convocar, celebrar, tenir y finir Corts y
parlaments generals en dits Principat y comptats, e fer processos de regalia en virtut dels
usatges de Barcelona, auctoritate et rogatu, caa. protesta intercalada en el foli 387/1 del trienni 16741677.
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mini et strate, monete et simili modo, e ab poder
de convocar, en virtut del usatge Princeps namque, e composar aquell e fer altres processos de
regalia e altres cosas a la real persona affixos, sí y
segons en lo privilegi de vostra excel·lència concedit, al qual se ha relació, està expressat, los
quals actes són de tanta preheminència y affixos
a la magestat real que són de suprema regalia e
són tant solament atorgats a la persona real, e
no a altre persona comunicables, segons està
disposat per generals constitucions, capítols y
actes de Cort, privilegis, usatges, usos, pràtigas,
observansa de aquellas, los quals obstants, humil y subjecta reverència permesas, // 387/1v //
tal poder no pot ser a altra persona atribuït. E
més, senyor, que en vostra provisió és estada
feta expressa mensió que en la administració de
la justícia, axí en lo civil com criminal, dega observar las constitucions de Cattalunya fetas en lo
monastir de Santa Anna, en la ciutat de Barcelona, a hont foren ordenats los doctors del Real
Consell, com sia observació de las ditas y altres
constitucions obligat. Ja·t sia los dits deputats
tingan y reputen a vostra excel·lència en singular reputació, emperò, per salvetat de dits usatges de Barcelona, constitucions de Catalunya,
privilegis, llibertats, usos y observansas de
aquells, per los predecessors de la real magestat
lloades, confirmades, aprovades y jurades, los
deputats o síndich del General, ab lo honorable
portantveus, parlant protesta que per la dita
lloctinència general y poders a vostra excel·lència atorgats no pugue ésser fet o engendrat, ara
o en lo esdevenidor, perjudici algú, lesió o derogació, tàcitament o expressament o de altre
qualsevol forma y manera, al demés dits usatges, constitucions, capítols y actes de Cort, privilegis, llibertats, observansas de aquells e altres
qualsevols drets, hans aquells o aquellas en tot
cas romangan salvos e il·lesos en llur forsa y validitat, ab tota plenitut, integritat e sens perjudici, lesió o derogació de aquells, los dits deputats
acceptan lo jurament per vostra excel·lència
prestat. Emperò, com no sia vist derogar ni perjudicar dits usatges, constitucions, privilegis, capítols y actes de Cort y observansas de aquells y
altras cosas ditas et alias, ni en tot quant sia vist
derogar y perjudicar en aquells no·y consenten,
hans expressament y dissenten, e que per lo esdevenidor no puga ésser tret en conseqüència,
suplican e instan que la sentència de excomunicació, que per disposició de las ditas constitucions ha oÿda o té de oÿr vostra excel·lència, sia
continuada al peu de dit jurament, requerint al
notari continue la present protesta al peu del jurament fahedor per vostra excel·lència. Areny,
assessor. Figuerola, fisci Generalis advocatus.
Pons. assessor.

[ 1676 ]

[ 1676 ]

389
/2r

B
Losa deputats del General de Cathalunya [... ]
vint-y-set del mes de juliol proppassat una real
[...] data en Madrid, de dinou del mateix mes,
ab la qual [...]ren de sa magestat del rey nostre
senyor, Déu lo guarde, [és estat] servit de anomenar a vostra excel·lència per a lloctinent y capità general del present principat de Catalunya y
comptats de [Rosselló] y Cerdanya. Y, si bé dits
deputats, per la obligació [de sos offi]cis, suplicaren antes a sa magestat, ab carta de vuyt de
novembre mil sis-cents setanta-y-sinch, enviada
per correu extraordinari, fos de son real servey
venir a honrar y alegrar aquest son Principat ab
sa real presència y jurar las constitucions, capítols y actes de Cort, usos y costums de aquell y
demés drets de la pàtria, en la conformitat que
sos progenitors, de gloriosa memòria, havian
acostumat, y permètrer córrer en lo ínterim la
vicerègia per la administració de la justícia, sí y
segons disposan les generals constitucions y privilegis del Principat y ciutat de Barcelona, y per
quant lo fer-se en contrari fora contra constitucions, usatges y privilegis, comuns y particulars,
y altres drets del Principat y comptats, per no
haver encara sa real magestat prestat en la present ciutat de Barcelona lo jurament que en lo
principi de son nou domini y nova successió y
regiment de sos regnes y estats en aquest Principat, salva sa real clemència, té obligació de prestar, com és estat sempre observat per sos sereníssims predecessors. Emperò, per quant sa real
magestat, ab sa real carta de dinou de juliol predita y altra de onse de noembre mil sis-cents setanta-y-sinch, escriu<a> als dits deputats lo desitg que té de venir personalment a jurar las
constitucions, capítols y actes de Cort, usos y
costums de aquesta província, // 389/2v // y privilegis de la present ciutat de Barcelona y altres,
donant-li lloch sa salut y grans ocupacions que
en si aporta lo principi de un govern de tant dilatada monarquia, per lo amor que té a tant fahels y bons vassalls, promet ab sa real paraula la
seguretat del sobredit, referint-se ab dita carta
de onse de noembre al que lo excel·lentíssim senyor marquès de Cerralbo los faria entèndrer,
com ho féu, axí de paraula com en scrits, enunciant a dits deputats ab un paper los fonch entregat, regonexent en ell dita obligació, y insinuant y refferint també las causes que
impedexen a sa real magestat venir tan promptament a jurar ditas constitucions y privilegis,
com són lo trobar-se sa real magestat de edat
tan solament de catorsa anys y, axís, ser-li impossible poder-se posar en camí per aquest
Principat y las ditas ocupacions en què·s trobaa. protesta intercalada en els folis 389/2r-387/3r (mal numerats) del trienni 1674-1677.

1218

ve, com també que les forses y salut de sa magestat, nostre rey y senyor, nos són tant robustes que en temps tant rigorós se pugue posar en
camí, majorment essent tant precisa sa real assistència en la cort per ocasió de la viva guerra,
per aver de acudir universalment a totes les dependències de aquella, de tot lo qual se infereix
que la real intenció de sa magestat no és perjudicar a la observansa de les constitucions y privilegis de aquest Principat, ni de voler-se exhimir
de dita obligació, sinó mirar per lo bé comú de
la monarquia, benefici públich de dit Principat,
a què sa magestat atén ab particular cuidado,
dient-se que ditas constitucions y privilegis y altres drets de la pàtria restaran il·lesas, y encara
que algunes de dites causas y rahons no són
al·legades en ditas reals cartas són emperò expresades per dit excel·lentíssim senyor marquès
de Cerralbo en dit son paper y de paraula, a què
sa magestat se ha refferit ab dita carta de onse de
noembre. Però conciderant dits deputats aquelles y lo offert ab ditas reals cartes, // 387/3r // y
trobar-se lo enemich ab sa armada en lo present
[... de]vastant les parts del Ampordà, part
molt<s> princi[pal de dit] Principat, y axí estar
ab presta necesitat de tenir un [...] capità general depèntia en les coses militars y demés [...], y
confiats de la seguretat y promesa fa sa magestat
[...] a aquest Principat y per lo molt que interessan [y afectan la] conservació de la salut de la
real magestat, rey [y senyor] nostre, y trobar-se
de present lo mal contagiós dins la [...]chia. Y
conciderant també que si sa real magestat [ara]
de present venia a afavorir aquest Principat ab sa
real presència y ha prestar dit jurament no·s poria detenir y [se’n] hauria de tornar dins breu
temps, per las causas sobreditas, del que dit
Principat y sos habitants quedarian ab sensible
desconsuelo, attès no alcansarian lo fi tant desitjat de poder gosar de sa real presència per molt
temps, per lo amor que li tenen com a llur rey y
senyor natural, y affectant la conservació de sa
salut, que ha menester y necessita aquest Principat ab tala monarquia y cristiandat, per lo que
per aquesta vegada tant solament, ab què no
puga ésser tret en conseqüència y ab expressa
reserva de poder dits deputats representar y instar a sa real magestat que quant antes sie de son
real servey venir ha honrar aquest Principat ab
sa real presència y complir a la obligació de prestar lo dit real jurament y sens prejudici o derogació del capítol 27, comensant «Nostres succehidors», del rey don Jaume Segon, fet en la
segona Cort de Barcelona en lo any mil doscents noranta-y-nou, que és la constitució 2, títol «De jurament», e del privilegi del rey don
Pere Ters concedit a la ciutat de Barcelona, datat en ella als catorsa de las kalendas de noembre
1339, y del capítol 22, comensant «Poch valdria», del rey don Fernando Segon, fet en la pri-

mera Cort de Barcelona // 387/3v // en lo any
1481, y sens prejudici dels demés usatges, constitucions, capítols y actes de Cort, usos y costums, privilegis generals y particulars, y de qualsevol altre dret de aquest Principat y comptats,
als quals no contenena prejudicar, ans bé, volen
y entenen que en tot cas romanguen salvos y
il·lesos, y en llur forsa y valor, y ab tota sa plenitut e integritat, e més ab expressa protestació
que no entenen que de aquest acte resulte ni
puga resultar concentiment que en temps algú
sia provehit ni admès altre qualsevol lloctinent
general en lo present Principat y comptats que
primer no sia prestat en la present ciutat de Barcelona lo dit real jurament, axí per sa magestat
com per sos sereníssimms successors respectivament, volent tenir per repetidas y en la present
protestació per incertades totes y qualsevols
protestacions que en semblants casos són estades fetas per part del principat de Catalunya y
comptats de Rosselló y Cerdanya per semblants
effectes, y en quant al present acte són aplicables per la salvetat, concervació y observansa de
las generals constitucions, capítols y actes de
Cort, privilegis, usos y costums de aquells y altres drets de la pàtria, y ab la reserva desobre ja
feta de poder dits deputats representar y instar
quant antes y sempre los serà ben vist a sa magestat sa real vinguda en aquest Principat per
prestar lo dit real jurament, los deputats concentan al jurament que vostra excel·lència vol
prestar, ab tal, emperò, que per dit concentiment no sia vist derogar ni prejudicar a les dites
constitucions, usatges, capítols y actes de Cort,
y a la observansa de aquells ni ha dits privilegis,
axí generals com particulars, ni a les altres coses
sobredites. E suplican e instan que vostra excel·lència sia servit acceptar les presents protestacions y salvetats en quant són conformes als
ustages, constitucions, capítols y actes de Cort,
y altres drets de la terra, usos y costums de
aquella, y als privilegis generals y particulars, y a
totas las altres coses dalt referides y a qualsevols
altres, encara que no expressades en la present
protesta, e requerex que la present scriptura sia
continuada al peu de la prestació del jurament
per vostra excel·lència fahedor. Areny, assessor.
Figuerola, advocatus fisci Generalis Catalonie.
Pons, assessor.

388
/1r

del any mil-sis-cents setanta-sis, la noble senyora
dona Theresa Calders y Desbosch, muller del
noble senyor don Carlos Calders y de Vilafranca, en Barcelona populat, de concentiment de
dit senyor son marit, ha fet procura al reverent
Rafel Llach, prevere en la iglésia parrochial de
Sant Jaume de la present ciutat beneficiat, entre
altres poders, per a comparèxer devant del molt
il·lustre concistori del(s) molt il·lustres senyors
diputats y oÿdors de comptes del General de
Catalunya y, en nom de dita senyora, prestar
qualsevols juraments que no té lo acte de la original creació de aquell censal de preu cent-sinquanta lliures y penció set lliures, deu sous, que
tots anys en lo mes de octubre lo dit General de
Catalunya feya y prestava a dita senyora, lo qual
censal fonch extret [...] // 388/1v // General de
Catalunya de censals, y per ço instan se fassan
las certificatòrias et altres cauthelas necessàrias,
conforme estas y altres cosas en dit acte estan
llargament expressadas. De premissis proprio calamo scriptis fidem facio ego, dictus Ludovicus
Fontana, notarius, propria manu et cetera.
Sig(+)num.

393
/3r

Molta il·lustre senyor.

Certifichb e fas fe yo, Luís Fontana, notari públic de Barcelona avall scrit, com, ab acte rebut
en mon poder als vint-y-nou del mes de juliol

Ab la concòrdia feta entre los molt il·lustres senyors dep[utats y oÿdors] de comptes del General de Catahalunya, de una part, y los molt
[il·lustres senyors concellers] de la present ciutat de l’altra, que en la mà de deliberacions de
casa de la [...] continuada sots jornada de 6 de
agost 1616 y ab altre dels cap[...] fou pactat y
concordat que, per a prevenir que no·s cometessen fraus [...] dels drets de la Generalitat y de
la Ciutat, que en lo General se guar[den ...] ser
en la casa del General per a continuar las mercaderias se despatxan puga [...]tat tenir en la matexa casa dos guardas qui assistescan a tots los
despàigs [y, axí ma]teix un credenser de la Ciutat lloch per scríurer en la mateixa instància del
General, en lloch còmmodo, y que per evitar tot
frau lo credenser del General no puga fer despedició ninguna sinó asistint lo credenser de la
Ciutat. Y ab altre concòrdia feta als 3 de noembre 1630 entre dits molt il·lustres senyors deputats del General, de una, y los molt il·lustres senyors concellers de dita Ciutat de part altre,
entre altres coses fou pactat que se confirmaria
la sobredita concòrdia en tot lo que no encontrava ab lo pactat en dita segona concòrdia. Y,
axí mateix, fou pactat que, encara que en lo magatsem de la casa de dit General per alguna occurrència se hagués de obrir en hora extraor-

a. contenen per entenen.
b. fe intercalada en el foli 388/1 del trienni 1674-1677.

a. ambaixada intercalada en els folis 393/3r-393/4r del
trienni 1674-1677.
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dinàrias o en dies feriats, que los officials del
General hajan de fer avisar per lo bastaix del General lo credencer de la Ciutat y cauquilla d’ella,
a pena de pèrdrer una tersa de son salari. Y, axí
mateix, fou pactat que cada vespre a les sinch
horas lo credenser del General y lo credencer de
la Ciutat comproven los partits de tot lo que en
aquell die serà estat manifestat, comunicant-se
entre si los llibres que han de aportar. També
fou pactat que los molt il·lustres senyors deputats havian de manar y ordenar, com en effecte
manaren y ordenaren, als officials de dit General
a càrrech dels quals està lo cauquillar, que de
dita hora en avant no cauquillassen en manera
alguna fora la casa de dit General, sinó que generalment tots los qui necessitarian de cauquillar haguessen de anar en la casa de dit General,
en la qual, en presència de tots los officials del
General y Ciutat que allí per dit effecte rendiran, se miren, vejen y exactament regonegan las
caxas, bahuls, maletas y atres coses ans de cauquillar-se aquellas, ab la conformitat acostumada, posant en ditas robas cauquilladas tant lo sagell o cauquilla del General com lo sagell y
cauquilla de la Ciutat. De la matexa manera, fou
pactat que las guardas del General no pugan
anar a trebals alguns sens las cauquillas de la
Ciutat y, axí mateix, las cauquillas de la Ciutat
no pugan anar sens las guardas del General, sots
pena que lo official, tant del General com de la
Ciutat, que contrafarà a dit // 393/3v // pacte
perde cada vegada una tersa de son salari, sens
poder algun [...] aquella. Y últimament fou pactat que las mercaderias ditas qu[...] y las demés
solen anar des del portal a casa del mercader
sens entrar [...] regonexent los fraus que en assò
se cometian, axí al General com a la [...], que
per ço se haguessen de pesar ditas mercaderias
per los officials o del [General o de] la Ciutat, y
si·s fa per los officials del General sie ab instància de un per part de la Ciutat, y si·s fa per los
officials de la Ciutat sia ab instància de un per
part del General.
E com la ciutat de Barcelona experimente grans
abusos sobre lo pactat y con[tengut en di]tas
concòrdias, en gran detriment de la exacció dels
drets de dita Ciutat, [...] officials de vostra senyoria que residexen en la casa del General y, en
particular, per [...] qui serveix lo offici de credencer de dit General per Erminigildo de Grases, propietari de dit offici, lo qual en moltas y
differents ocasions ha donades [...]cèncias a differents personas que aportan botas de tabaco y
altres mercaderies a la present ciutat y denuncien aquellas per trànsit sens donar-ne notícia
[alguna] al credenser de la present Ciutat qui
asisteix en dita casa del General, per rahó de son
offici, per poder continuar aquellas en lo llibre
de las Credensas de la [... Y,] axí mateix, despat1220

xà dit Magí Oliver quintalades que se han de
pesar [en lo pes del] Rey sens avisar al credenser
de la Ciutat y cauquilles, donant fa[...] amos de
las mercaderias de aportar-se’n aquellas en sas
casas sens dar-ne [...] a dit credencer de la Ciutat. Y ha ubert en moltas y differents ocasions
[...] del General a las horas que li apar per tràurer las mercaderias que·s troben en dit magatsem dels despatxants sens asistència del credenser de la Ciutat, [...] ha succehit en differents
dies feriats y horas extraordinàrias sens a[...] lo
credenser de la Ciutat. Y lo que pijor és, que
pochs dies ha, havent donat [...] lo credencer de
la Ciutat a differents personas que havian denunciat mercaderias per trànsit, havent-la ja donada dit Magí Oliver com a [...]offici de credencer del General, se alsà de son lloch y, ab grans
crits, [...] no volia que dit credencer de la Ciutat, qui és Gaspar Quingles, donàs [...] en scrits,
que ell allí governava y no lo clavari de la Ciutat,
y que [...] dit Quingles de son puesto y que no
volia que allí se despatxàs per a[...], que trauria
de allí lo siti en què dit credenser de la Ciutat se
assentava, axí que per ditas llicèncias lo credencer de la Ciutat no·n cobra quantitat [alguna].
Y, axí mateix, dit Oliver en moltas ocasions,
aportant [...] los despat[...] en la casa del General, los diu que li donen lo compte y que se’n
[...] les mercaderies en sas casas, que ell ja assentarà lo despaig, sens fer-ne [...] al credencer de
la Ciutat. Y quant lo credencer de la Ciutat ne
té notícia [...] despachant que aporta las mercaderias al dret nou perquè paguen [...] de resposta que ja són fora del General las mercaderias y
que dit Magí [Oliver] los ha donat llicència per
aportar-se’n aquellas fora de dit General
[...]mament fa dit Magí Oliver molts y differents despaigs de differents [...] y mercaderias
sens donar-ne notícia al dit credencer de la Ciutat, [...] // 393/4r // se axí al pactat ab ditas
concòrdias y impossibilitant al[...] exacció de
sos drets.
Per tant y altrament los molt il·lustres senyors
concellers de la [present ciutat, en nom de]
aquella, representan a vostra senyoria las sobreditas cosas per a què, en [conformitat del] pactat ab las ditas concòrdias, sie vostra senyoria
servit manar als offi[cials de vostra senyoria] a
qui specta y, en particular, al dit Erminigildo
Grases, cre[dencer del General], y a dit Magí
Oliver, que per dit Grases exerceix dit offici,
que [...] se abstingan de fer los dits abusos,
llicèncias y despaigs sens [donar-ne notí]cia al
credenser de la Ciutat que, per rahó de dit son
offici, asisteix [en dita] casa del General perquè
ho puga continuar en sos llibres, conforme [...]
ab lo ajustat y concordat ab ditas dos concòrdias
fetas entre los [tunch] molt il·lustres senyors deputats y molt il·lustres senyors concellers de la

present ciutat, [com axí] ho speran del zel y rectitut de vostra senyoria y de la bona correspondència que en totas ocasions han experimentat de vostra senyoria.
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ad videlicet pro nobis et nomine nostro petendum,
exhigendum, recipiendum, recuperandum, consequendum et habendum omnes et singulas ac
quascunque pecunie quantitates sive pecuniarum summas, res, merces, bona, debita, credita,
deposita, comandas, commodata, penciones censualium mortuorum et violarioirum, pretia
arrendamentorum, logeria domorum et terrarum, honorum et pocessionum, census quod fructus redditus et proventus, et demum alia quelibet
emolumenta bona, res et jura universa que nobis
et utrique nostrum in solidum debentur et debebuntur, detinentur et detinebuntur, fiunt et
prestantur fientque et prestabuntur ubique locorum per quavis universitates, communitates, //
s.n.v // corpora, collegia et singulares personas
quibusvis [...] atque causis, et de receptis et cetera, apocham et apochas, albarana[...] deffiniciones et quovis titulo sive causas, cesiones et alias
quas[...] cauthelas faciendum et firmandum et
obligaciones quascumque cancellandum et anullandum. Item ad omnes littes [...] causas, tam
activas quam passivas, principales et appellatorias, motas et movendas, large cum amplissime
solito et assu[...] litium et causarum cursu facultatibus et potestatibus [...]pressis de calumnia et
alias jurandi et prestandi quas[cumque] cauciones, tam juratorias quam fidejussorias et cetera,
clama et retroclama quecunque exponendi et cetera, execuciones quas[vis] instandi et cetera, et
cum posse [...] substituendi et cetera. Et demum
et cetera, nos enim et cetera, promittimus
judi[...]ti et cetera, et habere rattum et cetera, et
non revocare et cetera, sub bonorum nostrorum
omnium obligacione et cetera, admodum et cetera. Testes sunt nobilis domini Michael
[Masdo]vellas et Çalba et Josephus Masdovellas et
Ça[lba], Barcinone populati. De premisis licet
aliena manu scripti fidem facio ego, Balthesar
Oriol et Marcas, [...] et regie [...] mandato scriba eiusque auctoritate notarius publicus Barcinone populatus, hec proprio scribens calamo.

C
Memoriala dels subjectes que los de[putats y oïdors] de comptes del General del principat de
Ca[thalunya proposan] a sa magestat, que Déu
guarde, per al offici [de receptor] del General
de la col·lecta de Puigcerdà, [lo qual] offici de
present vacca per mort de Pere F[ont, apo]tecari. Són los següents: Raphel Ferran, notari, Fèlix
Sicart, burgès, Domingo Jordana, negociant.
Datat en Barcelona a III de setembre MDCLXXVI.

396
/2r

D
Memorialb dels subjectes que los de[putats y oïdors] de comptes del General del principat de
Cathalunya [proposan] al excel·lentíssim senyor
Alexandro Farnesio, loctinent [y capità general]
de sa magestat, Déu lo guarde, en lo dit present
[principat de] Cathalunya, per lo ínterim del offici de receptor del General de la col·lecta de
Puigcerdà, lo qual offici vacca per mort de Pere
Font, apotecari. Són los següents: Raphel Ferran, notari, Fèlix Sicart, burgès, Domingo Jordana, negociant. Datat en Barcelona a III de setembre MDCLXXVI.

s.n.r

A
Diec vigessima tercia mensis [... anno] a Nativitate Domini millessimo [sexcentesimo septuage]simo nono, Barcinone. Nos, dominus Bernardus [...] Perez de Pomar, Mendoza et Pons, comes
de [...] et Montagut, et domna Catharina Pons
et Çalba, [conjugis], usufructuario et proprietario nominibus, gratis et cetera, constituimus et
ordinamus procuratorem nostrum et utriusque
eorum in solidum certum et cetera, ita quod et cetera, vos, reverendum Valentinum Vilalta, presbiterum, sacre theologie doctorem, in ecclesie parroquiali Beate Marie de Mari presentis civitatis
Barcinone beneficiatum, licet absentem et cetera,

409
/1r

a. memorial intercalat en el foli 396/1r del trienni 16741677.
b. memorial intercalat en el foli 396/2r del trienni 16741677.
c. procura intercalada entre els folis 402v-403r del trienni
1674-1677.
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A
Ina Dei nomine, amen. Noverint universi quod
[... anno] Domini millessimo sexcentessimo septuagessimo sexto [..., die vige]sima septima mensis octobris eiusdem anni intitulata [... Ja]cobi
Pedres, apostholica atque regia auctoritatibus
notarii pu[blici ... Ge]runde necnon scribe officis
Generalis deputationis localis [...] et collecte Gerunde, videlicet reverendorum Francisci Morat[... pres]biteri et clavigeri, et Monserratis
Metge, presbiteri et beneficiati ecclesie Sedis Gea. actes intercalats en els folis 409/1r-409/6r del trienni
1674-1677.

[ 1676 ]

[ 1676 ]

rundensis, ad hec vocatorum et rogatorum presentia et [...]diencia, constitutus personaliter dominus Andreas Bargues, causidicus Gerunde,
procurator fiscalis Generalis eiusdem deputacionis localis coram et ante presenciam illustrissimi
et reverendissimi domini dompnis fra Ildefonsi
de Balmaseda et Ozorio, Dei et sedis apostolice
gracie episcopi gerundensis et regii conciliarii in
eius palacio episcopali personaliter reperti, adinventi et existentis, in dicto nomine obtulit, presentavit, intimavit, insinuavit et notificavit seu
per me, dictum et infrascriptum notarium, presentari, intimari, insinuari et notificari fecit,
petiit, instavit et requisivit inferius inserendam
papiri protestacionis scedulam quam suis pre manibus scriptam et continuatam dicto nomine
defe[..]bat thenoris sequentis: «No obstant que
per la constitució, «Cosa justa és», deu, títol
«Que los estrangers no puguen tenir beneficisa
ecclesiàstichs en Cathalunya» y altres aplicables
del mateix títol està disposat que ninguna persona que no sie verament natural de aquest
Principat y comptats y nada en aquells puga obtenir officis ecclesiàstichs ni altres prebendes y
dignitats, los molt il·lustres senyors deputats y
hoïdors tingueren notícia que en lo any proppassat, que vostra senyoria havia presen// 409/1v // tada la rectoria de Siurana a persona
estrangera y li [...]gueren, ab carta de tretze de
juny mil sis-cents setanta [...] donant-li notícia
de què dita provisió encontra formalment ab
dita constitució deu y altres de dit títol, y que
fos servit de no donar pocessió de aquella al
provehit, al que vostra senyoria respongué, ab
carta de vint-y-tres de juliol del mateix any, que
lo pre[...] tenia pocessió y ha no tenir-la hauria
disposat que no se li [...], per preciar-se de fill
del Principat y defensor de aquell. No obstant
tot lo qual vostra senyoria ha novament donats
dos beneficis a personas estrangeres, ço és, un
benefici sots invocació de [...] de la iglésia del
castell de la Tallada fundat, a don Math[eu] Varela y de Bustamante, y altre sots invocació de
Nostra [Senyora ...], en la iglésia del lloch de
Caldes instituït, a don Diego de R[..., y,] per
consegüent, à reiterat vostra senyoria en la contrafacció de dites constitucions en perjudici de
aquest Principat y comptats y naturals de
aquells, los quals per ocupar los beneficis ecclesiàstichs personas forasteras dexen de ser provehits. E com a dits deputats y [oïdors] especta
per rahó de sos officis procurar per tots los medis possibles la conservança de las constitucions,
que són estades fetes per sa magestat, que Déu
guarde, y la Cort general, en las quals entrevingueren les persones dels tres estaments, ecclesiàstich, militar y real, per ço, los dits deputats y
hoïdors notifiquen a vostra senyoria les dites
a. a continuació ratllat ni officis.
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constitucions y contrafaccions de aquelles y requerexen que en manera alguna provehesca, en
ocasions de vagans, [...] canonigats, rectorias y
beneficis ni altres qualsevols [...]des que no sien
naturals de aquest Principat y comptats. Altrament protesta a vostra senyoria del rompiment
de dites constitucions y penes imposades en
aquelles contra los qui no las [...]. // 409/2r // A
més, que per la contrafacció à fet vostra senyoria
ha ditas [generals constitu]cions ab les dos últimes provisions de dits beneficis [...ha]ver-se intimat a vostra senyoria, ab dita carta de tretze de
[...] prohibició que disposa la dita constitució
deu [...] bastant, segons la resposta per vostra
senyoria feta a dita ca[sa ... preve]nir-se en lo esdevenidor de fer semblants contrafaccions
[...]me se an abstingut tots los prelats de aquest
Principat, [ma]jorment després de tinguda notícia de dita constitució, lo qual no à observat
vostra senyoria, lo qual à redundat en gran desconsuelo y sentiment no sols de dits deputats,
però encara de tots los provincials de aquest
Principat y, senyaladament, dels naturals de la
diocesi de vostra senyoria, essent tant conforme
a dret dita constitució, ab què, conciderant que
lo qui contrafà a les generals constitucions no és
persona hàbil per a què·s puga confiar de fer-les
observar a altres, per la qual causa se fa inhàbil
de qualsevols officis y beneficis de la Generalitat
de aquest Principat, per tant y altrament dits deputats, a més de valer-se de dit remey se valdran
de tots y qualsevols altres que de dret y justícia
los seran permesos per procurar, com los incumbeix, lo reparo de dites constitucions, fent
per ço tots los procehiments que en orde alcançar aquest fi seran necessaris, y, finalment,
del perjudici que per dita rahó patirà lo General
de Catalunya, requirens et cetera.»
Cuisiquidem papiri protestacionis scedule presentacionis satisfaciens dicto illustrissimo et reverendissimo domino gerundensis episcopo tradita sibi
illius copia, verbo respondendo dixit: «que en la
provisión hecha de la rectoría de Siurana no a
contrahecho a la constitución de Cataluña, por
aver provisto // 409/2v // aquella en favor de don
Bartholomé Company, natural que gosa de los
fueros de Cataluña. En quanto al beneficio de
Nuestra Señora de Caldas, no estava conferido a
[...] persona de don Diego de Raet, antes bien lo
ha conferido a Miguel Soler, clérigo natural del
lugar de Parlavá [...] obispado. Y en quanto al
beneficio de Nuestra Señora de la Tallada, si le á
conferido a don Matheo de Ve[...], haverle ordenado con título de familiar suyo y tener obligación de darle de comer y proveherle según disp[osición] del sacro consejo tridentino y también por
tener indulto apostólico de tener beneficios ecclesiasticos en qualesquier ecclesia», requirens vos,
notarium, de et super quibus omnibus et singulis

predictis fuit petitum a me, hujusmodi notarius,
unum publicum et publica confici et cui intersit
dari et tradi. Actum fuit hoc, Gerunde, anno,
mense, die et loco predictis, presentibus pro testibus superius nominatis ad predicta vocatis et rogatis, pro ut superius continetur. Ego, Jacobus
Padres, apostolica atque regia auctoritatibus notarius publicus Gerunde, hec penes me uti scriba
officii Generalis deputacionis localis civitatis et
collecte Gerunde recepta et ab illo originali registro de predictis et aliis confecto fideliter scribi feci,
subscripsi et signavi et in fidem premissorum rogatus.
409
/3r

In Dei nomine, amen. Noverint universi [quod
... anno] a Nativitate Domini millessimo sexcentessimo [septuagessimo] sexto, die vero vigesima
octava mensis octobris [eiusdem] anni intitulata, in mea, Jacobi Padres, apostholica [atque] regia auctoritatibus notarii publici, civis Gerunde
[nec]non scribe officis deputationis localis Generalis civitatis et collecte Gerunde infrascripti, et
testium, videlicet, illustrium et admodum reverendorum Raphelis Batlla, archidiaconi Bisulduni et canonici sancte Ecclesie gerundensis, et
doctoris Christophori Vincencii Huguet, archipresbiteri ecclesie collegiate ville de Vilabertran
diocesis gerundensis, ad hoc vocatorum et rogatorum presencia et audiencia constitutus personaliter doctor Andreas Bargues, causidicum Gerunde, procurator fiscalis Generalis dicte
diputacionis localis, coram et ante presenciam
illustris et admodum reverendi nobilis don Joannis de Rocaberti, decretis doctoris, archidiaconi
[...] et canonici dicte sancte Ecclesie gerundensis,
in spiritualibus et temporalibus vicarii generalis
et officialis magnifici et reverendissimi domini
gerundensis episcopi, in eius domo personaliter reperti et existentis, cui dicto nomine obtulit, presentavit, intimavit et insinuavit et notificavit
seu per me, dictum et infrascriptum notarium,
presentari, intimari, insinuari et notificari fecit,
petiit, instavit et requisivit inferius inserendam
papiri protestacionis scedulam quam suis pre manibus scriptam et continuatam dicto nomine deferebat thenoris sequentis: «Ab la constitució,
«Cosa justa és», deu, y altres aplicables, títol
«Que los // 409/3v // estrangers no pugan tenir
officis ni beneficis ecclesiàstichs en Cathalunya», està disposat que ninguna persona que no
sie verament natural de aquest Principat y
comptats y nada en aquells puga obtenir officis,
beneficis ecclesiàstichs ni altres prebendes y dignitats ecclesiàstics, y lo any pròxim passat los
molt il·lustres senyors deputats y oïdors tingueren notícia que lo reverendíssim senyor bisbe de
Girona havia presentada la rectoria de Siurana a
persona estrangera, y juntament à presentat un
benefici sots invocació de Nostra Senyora, en la
iglésia del castell de la Tallada fundat, a don
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Matheu de Verela, y, juntament, altre sots invocació de Nostra Senyora en la iglésia del lloch
de Caldes instituït a don Diego de Raet, los
quals no són naturals de aquest Principat y
comptats y, per consegüent, se à contrafet a dites constitucions. E com a dits deputats y oïdors
toca procurar la observança de aquelles, les
quals són estades fetes per sa magestat, que Déu
guarde, y la Cort general, entrevenint en ella los
tres estaments, ecclesiàstich, militar y real juntament, tingueren [...] que vostra mercè, en nom
de vicari general y official de dit reverendíssim
bisbe, havian conferit y col·lat dites pre[...] als
provehits de aquells respectivament, tot lo que
encontra ab ditas generals constitucions, per lo
que a vostra mercè requerexen y interpel·len
que revoque dites preteses co[...] y de la revocació cerciorarà al reverent deputat [...] de la
col·lecta de Gerona. Altrament, lo que no·s
creu, procehirà contra de vostra mercè com a
contrafactors de les generals constitucions y
juntament seran vostres mercès [...] // 409/4r //
habilitats en totas las extraccions fahedoras [...]
casa, tant de deputats y hoïdors, com també
[...] y demés officis de la Generalitat, segons
[...] de la present casa de la Diputació, la qual se
[...] no és persona hàbil per a fer guardar les
cons[titucions ...] contrafà a aquelles y, semblantment, protestan [...] altres camins que de
dret y estil seran permesos per procurar lo reparo de dites constitucions, fent tots los procehiments que per alcançar dit fi seran convenients,
requirens et cetera.»
Cuisiquidem papiri protestacionis scedule presentacionis satisfaciens dicto illustri et admodum reverendo domino don Joanni de Rocaberti, archidiacono et vicario generali et officiali prefato,
tradita sibi illius copia, (verbo) respondendo dixit: «que té entès lo protest se li presenta y que
no à feta col·lació ni investidura de benefici algú
ecclesiàstich a favor de persona alguna estrangera, ni de tal consta ni constar porà y, axí, que no
à contrafet a les constitucions de Cathalunya
mencionadas en la present scriptura», requirendo notario. Postea dicta et eadem die eiusdem
anni et fere in continenti ad alia non se
divertendo actua intitulata, in mea et dicti Jacobi Padres, notarii et escribe prefati infrascripti, et
testiumvidelicet magnifici Joannis Vilar, utriusque juris doctor, et Josephi Violet, sartoris Gerunde, ad hoc vocatorum et rogatorum presencia et
audiencia, cosntitutus per sonaliter dictus Andreas Bargues, procurator fiscalis prefatus, coram et ante presenciam illustris et admodum
reverendi doctoris Petri Barril, presbiteri, decretorum doctoris, in spiritualibus et temporalibus vicarii generalis et officialis illustrissimi et reverendissimi domini gerundensis episcopi, // 409/4v //
in simiterio dicte Ecclesie gerundensis personali-
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ter reperti et existenti, cui dicto nomine obtulit,
presentavit, intimavit et insinuavit et notificavit
seu per me, dictum et infrascriptum notarium,
presentari, intimari, insinuari et notificari fecit,
petiit, instavit et requisivit dictam et eadem superius insertam papiri protestacionis scedulam
quam suis pre manibus scriptam et continuatam
dicto nomine deferebat, cuius tenor latius et supra continetur est videndum cu[...]siquidem papiri protestacionis sedule presentacionis [...]ciens
dicto illustri et admodum reverendo domino Petro [...]ril, presbitero, vicario generali et officiali
prefato, tradita sibi illius copia respondendo dixit: «que no ha feta col·lació ni investidura de
benefici algú ecclesiàstich a favor de persona alguna extrangera ni de tal consta ni constar porà
y, axí, que no à contrafet a las constitucions
de Catalunya mencionadas en la present scriptura», de et super nominatis ad predicta requisicione approbo ego, notarius infrascriptus, manu
propria scribens, quibus omnibus et singulis supradictis fuit petitum a me hujusmodi no[...]
unum et plura publicum et publica confissi et
cuia intersit [...]ri et tradi instrumenta acta
fuerunt hec, Gerunde, anno, mense, die et locis
predictis, presentibus pro testibus superius et respective vocatis, adhibitis et rogatis, pro ut superius continetur. Jacobus Padres, apostolica atque
regia auctoritatibus notarius publicus civis Gerunde, hec penes me uti scriba officis Generalis
deputacionis localis civitatis et collecte Gerunde
recepta et ab illius originali regestro de predictis
et aliis confecto fideliter sump[...] scribi feci, subscripsi et signavi et in fidem premissorum [...]si
rogatus.
409
/5r

In Dei nomine, amen. Noverint [universi] quod
sub anno a Nativitate Domini millessimo sexcentessimo septuagessimo sexto, die vero trigesima
mensis octo[bris eius]dem anni intitulata in mea
Jacobi Pedres, apostholica atque regia auctoritatibus notarii publici, civis Gerunde, necnon scribe officis Generalis deputationis localis civitatis et
collecte Gerunde, et testium videlicet Joannis Andreu, scriptoris Gerunde, et Raphaelis Estela, textoris lini parrochie de Llers, diocesis gerundensis,
ad hec vocatorum et rogatorum presencia et
audiencia, constitutos personaliter dominus Andreas Bargues, causidicus Gerunde, procurator
fiscalis Generalis eiusdem deputacionis localis coram et ante presenciam reverendi Francisci Morato, presbiteri, clavigeri et beneficiati ecclesie Sedis Gerunde, notari et scribe majoris curie et
vicariatus ecclesiastici illustrissimi et reverendissimi domini gerundensis episcopi, in aula dicti
vicariatus ecclesiastici personaliter reperti et existentis, cui dicto nomine obtulit, presentavit, intimavit, insinuavit et notificavit seu per me,
dictum et infrascriptum notarium, presentari,
intimari, insinuari et notificari fecit, petiit, ins1224

tavit et requisivit inferius inserendam papiri requisicionis et protestacionis scedulam quam suis
pre manibus scriptam et continuatam dicto nomine deferebat thenoris sequentis: «Ab la constitució deu y altres aplicables, títol «Que los estrangers no pugan tenir ni obtenir officis ni
beneficis ecclesiàstichs en Cathalunya» està
prohibit a qualsevols notaris lo llevar actes de
col·lacions, pocessions ni presentacions de beneficis ni prebendes ecclesiàsticas del present
Principat a favor de personas estrangeras a
aquell, sots pena de ser privat(s) de la autoritat
de notari, de [...] florins // 409/5v // de or y de
ser exiliats del present Principat y comptats
perpètuament. E com los molt il·lustres senyors
deputats hajen tingut notícia que lo il·lustríssim
bisbe de Gerona havie provehit la rectoria de
Siurana a persona estrangera y juntament un
benefici sots invocació de Nostra Senyora, en la
iglésia del castell de la Tallada fundat, a don
Matheu de Varela y Bustamante, y altre benefici
sots invocació de Nostra Senyora en la iglésia
del lloch de Caldes fundat a don Diego Raet,
los quals no són naturals de aquest Principat y
comptats y, vostra mercè, en nom de notari de
la cort ecclesiàstica y vicariat de la diocesi de
Gerona, no ha dubtat pendre los actes de presentació, col·lació y pocessió en favor de dites
persones fetas, y, per consegüent, ha vostra
mercè incidit en las penas en dites cosntitucions
cominadas, per ço lo procurador fiscal de la
col·lecta de Gerona, en execució del ordre per
dits deputats donat, li notifica que los provehits
de dites prebendas no són regnículos y, per
consegüent, que vostra mercè no podia rèbrer
dits pretesos actesa. Y, axí, se li requerex e interpel·la que encontinent borre y dilinee de tots
los manuals y registres dits pretesos actes y, de
haver-o fet, serciorarà al reverent deputat local
de dita col·lecta de Gerona. Altrament, lo que
no·s creu, se procehirà a la declaració de les penes expressades en les constitucions de dit títol,
requirens et cetera.»
Cuisiquidem papiri requisicionis et protestacionis
scedule presentacionis satisfaciens dicto reverendo
Francisco Morato, presbitero et notario prefato,
tradita sibi illius copia nihil respondidit, de et super quibus omnibus et singulis supradictis fuit
petitum a me, hujusmodi notari, unum et plura
publicum et publica confici et cui intersit dari et
tradi instrumenta. Actum fuit hoc, Gerunde,
anno, mense, die et loco predictis, presentibus pro
testibus superius nominatis ad predicta vocatis et
rogatis, pro ut superius continetur. Ego, infrascriptus notarius, ma- //409/6r // nu propria scribens, Jacobus Padres, apostolica atque regia auctoritatibus [notarius publicus], civis Gerunde,
a. a continuació ratllat y de haver-o axí fet.

hec penes me uti scriba officii Gene[ralis depu]tacionis localis civitatis et collecte Gerunde rec[epta
et ab] illius originali regestro de predictis et aliis
co[nfecto fide]liter sumpta scribi feci, subscripsi,
signavi et in [fidem pre]missorum rogatus.

410
/1r

Memoriala dels subjectes que los deput[tats y
oï]dors de comptes del General del principat de
[Catalunya] proposan a sa magestat, Déu lo
guarde, per al [offici] de sobrecullidor del General de Catalunya de la p[art] de ponent, lo
qual offici de present vacca per mort de Hierònim Major y Sala. Són los següents: don Joseph
de Amigant y Ferrer, de present deputat militar;
lo doctor Esteva Mercadal, ardiaca y canonge
de la santa Iglésia de Vich, de present deputat
ecclesiàstich; lo doctor Joseph Maner, canonge
de la santa Iglésia de Tarragona, de present oïdor ecclesiàstich. Datada en Barcelona a VII de
nohembre MDCLXXVI.

410
/2r

Memorial dels subjectes que los deput[tats y
oï]dors de comptes del General del present
prin[cipat de Catalunya] proposan al excel·lentíssim senyor Alexandro Farne[sio, lloctinent] y
capità general de sa magestat, Déu lo guarde,
[en lo] present principat de Cathalunya per lo
ínterim del offici de [sobre]cullidor del General
de Catalunya de la part de po[nent], lo qual offici de present vacca per mort de Hierònim Major
y Sala. Són los següents: Joseph Nadal, Jaume
Coll, Baldiri Tió, ciutadans de Barcelona. Datada en Barcelona a VII de nohembre MDCLXXVI.

415
/1r

Dieb vigesimanona mensis octobris anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo septuagesimo sexto, Podiceritanii. Ego, Petrus Montalla y
Montagut, burgensis ville [...] et carnifer sive alferes tercii Diputacionis principatus Catalonie,
de certa sciencia et gratis constituo et ordino procuratorem meum certum et cetera, ita quod et cetera, vos, magnificum Josephum Catta y Bertran, sivem honoratum civitatis Barcinone,
absentem et cetera, ad videlicet pro me et nomine
meo de(ro)gacionem sive renunciacionem del vanable de alferes del tercio de dits il·lustres deputats de dit principat de Catalunya, de present
cervint en dit tercio, per rahó de la enfermedat
que pateix y imposibilitat per a cervir, y dita degació y renunciació suplican admètrer en mà y
poder dels molt il·lustres senyors diputats y

consistori, y per dit effecte qualsevols suplicacions presentar, e nos res menys per a rèbrer,
exhigir y cobrar qualsevols quantitats de diners
atrassats se li degan per rahó de dit offici y cerveys de alferes. Y ditas quantitats rèbrer de las
personas y ministres de dit tercio, y del rebut
fermar àpochas y altres qualsevols cautelas, prometent lo present aver per ferma y agradable y
aquella no revocar, sots obligació de mos béns,
etcètera. Testes sunt Petrus Fabra, major dierum, et Petrus Fabra, minor dierum, omnes loci de
Estavar, agricultores terre Ceritanie, //415/1v //
diocesis urgellensis, in quorum omnium et singulorum fidem [...] premissorum manuque aliena
scriptorum facio ego, Franciscus Degollarda, notarius publicus et collegiatus ville Podiceritani, et
ideo hic me subscribo et meum solitum artis notarie appono et depingo sig(+)num.

419
/2r

a. memorials intercalats en els folis 410/1r i 410/2r del trienni 1674-1677.
b. procura intercalada en el foli 415/1 del trienni 16741677.
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Losa molt il·lustres senyors oÿdors ecclesiàstich
y militar del G[eneral del] principat de Cathalunya, ab un paper a instància de [...] en lo present concistori, protestaren als molt [il·lustres
senyors] deputats y oÿdor real del dit General,
en j[ornada] de 10 del corrent, que, antes de
nomenar per [...] dels tres estaments per a la admissió dels tercios provincials que·s pagan del
donatiu voluntari que està fent lo present Principat, recometessen la resposta fahedora a sa excel·lència als magnífichs assessors, advocat fiscal
del dit General y doctors consulents aplicats per
vèurer y desidir lo que encontrarie <en> ab los
capítols de Cort y recórer després a las personas
dels tres estaments si menester fos, conforme en
dita protesta és de vèurer, a la qual se reffereixen, y, no obstant la dita protesta, no deixaren
dits senyors deputats y oÿdor real de passar
avant en la dita nominació. Y per quant, lo die
de aïr, los molt il·lustres senyors de la junta anomenats foren de parer que·s fes la dita admissió,
seguint lo vot y parer de dits magnífichs assessors, advocat fiscal y doctors consulents aplicats,
ab reserva de tractar per més avant la disposició
que se havie de observar en la administració de
la exacció del dit donatiu voluntari, y los dits
molt il·lustres senyors deputats y oÿdor real, inseguint lo parer de [...] de la junta, cometteren
lo modo de la ditab disposició a alguns de dits
senyors, per ço, los dits molt il·lustres senyors
oÿdors ecclesiàstich y militar, vehent que la dita
junta és conformada ab lo dit vot de assessors,
advocat fiscal y doctors consulents aplicats,
los quals tenen obligació de tenir previstos
//419/2v // los capítols y actes de Cort, y que se
a. protesta intercalada en el foli 419/2 del trienni 16741677.
b. a continuació repetit dita.

[ 1676 ]

[ 1676 ]

passa avant en la petició de la forma que se ha de
tenir [...] esta matèria, se presentan en lo dit
concistori per [...]tir aquell en esta y demés
matèries que [...]ten ab parer y vot de dits magnífichs assessors, advocat fiscal y doctors consulents aplicats, salvant en tot no [...] constitucions de Cathalunya, capítols y actes de Cort,
sinó també lo real servey y lustre de la present
casa, útil y profit de tota la província.

424
/2r

oïdores de qüentas del General de essos Principado y condados para los lugares vacantes en las
bolsas de diputados y oïdores de los tres estamentos
hasta el día trentayuno de mayo deste presente
año, y haviendo discurrido por los méritos de cada uno de los que proponen y conciderando lo que
dellos se offrezía y demás que el marqués proponía y otros de quien tengo satisfación para concurrir a estos officios, usando de la facultad que el
rey, mi señor y padre, que haya gloria, se reservó
quando conzedió a la Diputación los privilegios
de sus constituciones y en la insaculación que hizo, en conformidad de dicha reserva, en trenta y
uno de henero del año passado de mil seiscientos
sinquenta y quatro, de poder nombrar las personas que le pareziesse, assí de las propuestas por los
diputados y oïdores como de qualquier otras que
bien visto le fuese, he resuelto nombrar para dichos lugares vacantes hasta el día referido a las
que se siguen.

B
Diputadosa del principado de Cataluña.
Haviendo representado a su magestad lo que
[combenía ade]lantar las reclutas de los tercios
que mantiene este [Principado] para que se sirviese encargar a vuestra señoría lo ejecutase en
[esta] conformidad, con la puntualidad y veras
que acostumbra, [he] tenido por bien de mandarle escrivir la adjunta [remito] a vuestra señoría
después que e dado qüenta a su magestad de la
buena disposición en que está de continuar el servicio, con sola la insignuación que yo e hecho a
vuestra señoría en su real nombre, que es lo que
tiene sumamente reconocido, deseando se ofrezcan muchas ocassiones en que manifestarle mi
verdadero afecto. Dios guarde a vuestra señoría
felizes años. Barcelona, a 20 de noviembre 1676.
Alexandro Farnesio.

434
/1r

Diputados militares. Para un lugar de diputado
militar noble de la veguería de Barcelona, que
vacca por muerte de don Juan de Marimón, a
don Joseph de Agulló y Pinós. Para otro lugar de
diputado militar de la veguería de Lèrida, que
vacca por // 434/1v // muerte de mossén Ramón
de Berbegal, a mossén Joseph de Peguera y Vilana. Para otro lugar de diputado militar noble de
[Gerona y] veguería de Basalú, que vacca por
muerte de don Juan Mota, a don Juan de Cruïlles y Sitjar. Para otro lugar de diputado militar
de dicha veguería de G[erona], que vacca hasta
tanto que haya heredero o successor legítimo de
la casa de Rocabertí, a mossén Joseph Terré y Codina. Para otro lugar de diputado militar de
la veguería de Manresa, que vacca por muerte de
mossén Pedro Planella y Talamanca, a mossén
Francisco Padellás. Para otro lugar de diputado
militar de la veguería de Urgel, que vacca por
muerte de mossén Nicolau Llop, a mossén Pere de
Planella y Cruïlles. Para otro lugar de diputado
militar de la veguería de [...], que vacca por
muerte de mossén Juan Copons, a mossén Bautista Gassiá. Diputados reales. Para un lugar de
diputado real de Barcelona, que vaca por muerte
de mossén Pablo Fornells, al doctor micer Joseph
Pastor y Móra. Para otro lugar de diputado real
de Gerona, que vacca por muerte de Lorenzo
Puig, a micer Narcís Camps. Para otro lugar
de diputado real de Lérida, que vaca por muerte de micer Gaspar Pallás, a mestre Anthoni Novell.

[...] deb Parma, [lloctinent y] capità general.
Nobles, amats y fahels de la real magestat los diputats y [oïdors de] comptes de la casa de la Diputació del General de Cathalunya, en Barcelona residints.
Lo rey nostre senyor, que Déu guarde, és estat
ser[vit enviar] un real orde, firmat de sa real mà
y despedit en deguda forma [de Can]cellaria del
Supremo Consell de Aragó, que és del thenor
següent:
El rey.
Illustre Alexandro Farnesio, primo, mi lugarteniente y capitán general.
Hav[iéndome] remitido el marqués de Zerralbo,
vuestro antecessor en essos cargos, con [carta] de
treze de junio, la proposición de los diputados y

434
/2r

a. carta intercalada en el foli 424/2r del trienni 1674-1677.
b. memorial intercalat en els folis (mal numerats) 434/1r432/3r del trienni 1674-1677.
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Oidores eclesiasticos. Para un lugar de oidor eclesiastico del Capítulo de Urgel, que vacca [por
muerte] del doctor Diego Morer, a don Bernardino de Marimón. Oïdores militares. Para un lugar de oïdor militar de la veguería de Barcelona,
que vacca por [pro]moción de mossén Luís Desca-

llar de oidor a diputado, a mossén Marco Anthonio [C]ulla. Para otro lugar de oidor militar de
la dicha veguería de Barcelona, que vacca por
muerte de mossén Pablo Astor, a mossén Ramon
de Copons y Grimau. Para otro lugar de oidor
militar de dicha veguería de Barcelona, que vacca por muerte de mossén Pedro Pablo Losellas, a
mossén Joan Viver. Para otro lugar de oidor militar de dicha veguería de Barcelona, que vacca
por muerte de mossén Phelipe de Farrera y Olcinellas, a mossén Luis Soler. Para otro lugar de oidor militar de la veguería de Gerona, que vacca
por muerte de mossén Joan Ornós, a mossén Francisco Prats y Cudina. Para otro lugar de oidor
militar de la veguería de Monblanch, que vacca
por promoción de mossén Bautista Gassiá de oidor
a diputado, a mossén Joan Batlle menor. Para
otro lugar de oidor militar de la veguería de Urgel, que vacca por promoción de mossén Francisco
Padellás de oidor a diputado, a mossén Francisco
Casamijana. Para otro lugar de oidor militar de
la veguería de Manresa, que vaca por promoción
de mossén Pedro Planella de oidor a diputado, a
mossén Ramón Copons del Llor. Para otro lugar
de oidor militar de la veguería de Manresa, que
vacca por promoción de mossén Joseph Paguera y
Vilana de oidor a diputado, // 434/2v // a mossén
Joseph de Rovira. Oidores reales. Para un lugar
de oidor real de Barcelona, que vacca por muerte
de Francisco Alós, mercader, a mossén Joan Alzamora, mercader. Para otro lugar de oïdor real de
Barcelona, que vacca por muerte de Pablo Féu, a
mossén Pau Lledó, mercder. Para otro lugar de
oidor real de Barcelona, que vacca por muerte de
Pablo Vives, a mosén Joan Porçioles, mercader.
Para otro lugar de oidor real de Lérida, que vacca por promoción de Antoni Novell de oidor a diputado, a mossén Joan Bautista Martí. Para otro
lugar de oidor real de Lérida, que vacca por
muerte de mossén [...], a mossén Francisco Foraster. Para otro lugar de oidor real de Girona, que
vacca por muerte de mossén Casadevall, a mossén
Nicolau Masdéu.

bramiento a los diputados y oidores de qüentas
para que insaculen y pongan en las bolsas de dichos officios a las [personas] arriva nombradas,
guardando en ella la forma acostumbrada, en estos // 432/3r // casos. Datado en San Lorenzo el
Real, a veinte y sinco de setiembre [mil seiscientos] setenta y seis. Yo, el rey.
Vidit don Melchior de Navarra, vicecancellarius. Vidit [don Pedro Villa]campa, regens. Vidit Marchio de Castelnovo. Vidit don Michael de
Calba. Vidit [...] Matheu, regens.. Don Franciscus Izquierdo de Berbegal, secretarius.
[...] para los lugares vacantes en las bolsas de diputados y oidores [de qüentas] del General de la
Diputación hasta trenta y uno de mayo deste
[año mil] siescientos setentayseis. Va con consulta.
Y perquè los reals ordes [de sa magestat] deuen
ser ab tot effecte cumplits y executats, vos diem
y manam que [lo ...]tat y prechalendat real orde
de sa magestat poseu en execució en la [forma
y] manera que en ell està contingut y expressat,
per ser esta sa real voluntad y nostra. Datat en
Barcelona a doze de deziembre de MDCLXXVI.
Alexandro Farnesio.
Don Franciscus de Pons, cancellarius. Balthasar
Oriol et Marcer.
In curia locumetenentis, IX, folio CXXXIII.
Vuestra excelencia manda a los diputados y oidores de qüentas de la casa de la Diputación del General de Cathaluña que pongan en execución la
orden de su magestad arriba expressada.

434
/4r

Todos los quales arriva nombrados de nuevo es mi
voluntad que concurran y sean insaculados respectivamente en los lugares vacantes de dichas
bolsas, en la conformidad que lo estan los demás
insaculados en ellas, pero que [...] drecho a estarlo
mientras yo no se lo prohiviere, sin que por quedar
ahora insaculados puedan alegar ni pretender
drecho de pocessión ni otro alguno para estar en
dichas bolsas no siendo mi voluntad, reservándome, como me reservo, la facultad de excluirlos o
desinsacularlos con causa o sin ella, como me pareziere, por ser conforme a la reserva que se hizo el
rey, mi [padre y señor], que haya gloria, de lo tocante a estas insaculaciones en la concessión que
hizo de dichas constituciones y privilegios al Principado. Y en esta conformidad libraréis este nom1227

[...] dea Parma, [lloctinent y] capità general.
B
Nobles, amats y fahels de la real magestat los diputats y oÿdors [de comptes de la] casa de la Diputació del General de Cathalunya en Barcelona [residints].
[El rey nostre] senyor, que Deu guarde, és estat
servit enviar-nos un real orde fir[mat de sa real
mà] y despedit en deguda forma de Cancelleria
del supremo Consell de Aragó [que és del thenor] següent:
Illlustre Alexandro Farnesio, primo, mi lugarteniente [y capitán general].
a. memorial intercalat en els folis 434/4r-434/5v del trienni
1674-1677.

[ 1676 ]

[ 1676 ]

Haviéndome remitido el marqués de Zerralbo,
vuestro antezessor, con [carta de treze de] junio,
la proposición que han echo los diputados y oydores
de qüentas [del General de esse] Principado y
condados para los lugares vacantes en las bolsas de
los [oficios del Gene]ral y casa de la Diputación
que corren por insaculación hasta el día de [trenta y uno] de mayo deste año y discurrido por los
méritos de cada uno de los que proponen [y lo que]
dellos se le offrecía al marqués y también de otros
que han concurrido, y usando [de la fa]cultad
que el rey, mi señor y padre, que haya gloria, se reservó en la conce[sión que] les hizo de sus privilegios y constituciones y de la forma en que han de
correr estas insaculaciones, y lo dispuesto en veinte
y tres de henero de mil seiscientos sinquenta y quatro y veiente y siete de agosto de mil seiscientos sinqüenta y sinco de poder nombrar las personas que
le pareciesse para estar insaculadas en dichas bolsas, assí de las propuestas por dichos diputados y
oydores de qüentas como de otras, las que pareciesse conbenir, he resuelto nombrar para dichos lugares vacantes en las bolsas de dichos officios a las
personas que se siguen.
Bolsa de dador de los plomos. Ecclesiastico: para
un lugar eclesiastico de la bolsa de dador de los
plomos, que vacca por muerte del doctor Diego
Morer, canónigo de la santa Iglésia de Urgel, al
doctor Estevan Mercadal. Militar: para otro lugar militar de la dicha bolsa de dador de los plomos, que vacca por muerte de mossén Francisco
Amell, a mossén Miguel de Masdovellas.
434
/4v

434
/5r

Para otro lugar de la dicha bolsa de receptor de la
Bolla, [que vacca por] muerte de mossén Francisco Alós, mercader, a mestre Juan Alós.
Bolsa de escriviente ordinario regente las qüentas.
Para un lugar militar de la bolsa de escriviente
ordinario [de regente] las qüentas, que vacca por
muerte de mosén Ramón de Berbegal, a mosén
Romualdo Escapa.
Bolsa de síndico. Ecclesiastico: para un lugar ecclesiastico de la bolsa de síndico, que vacca por
muerte del doctor Diego Morer, canónigo de Urgel, al doctor Joseph Manyer, canónigo de Tarragona. Real: para otro lugar real de la dicha bolsa
de sýndico, que vacca por muerte de mossén Pedro
Pablo Vives, mercader, a mestre Juan Alós. Para
otro lugar real de la dicha bolsa de sýndico, que
vacca por muerte de mossén Pablo Fornells, a mossén Juan Alzamora, mercader.
Bolsa de ayudante segundo de la escrivanía mayor. Para un lugar de la bolsa de ayudante segundo de la escrivanía mayor, que vacca por
muerte de Juan Pau Bruniquer, notario público
de Barcelona, a Joseph Güell, notario.

434
/5v

Bolsa de regente las qüentas. Ecclesiastico: par
un lugar ecclesiastico de la bolsa de regente las
qüentas, que vacca por muerte del doctor Diego Morer, canónigo de la santa Iglesia de Urgel,
al doctor Joseph Manyer, canónigo de Tarragona.
Bolsa de exactor. Para un lugar real de la bolsa
de exactor, que vacca por muerte de mossén Pedro
[...]ves, mercader, al doctor misser Narcís
Camps. Para otro lugar real de la dicha bolsa de
exactor, que vacca por muerte de [...] Alós, mercader, a mestre Mauricio March.
Bolsa de receptor de la Bolla. Eclesiastico: para un
lugar eclesiastico de la bolsa de receptor de la Bolla, que vacca por muerte de mossén Gerónimo
Francolí, al doctor Estevan Mercadal. Militar:
para otro lugar militar de la dicha bolsa de receptor de la Bolla, que vacca por muerte de mossén Ramon de Berbegal, a mossén Romualdo Escapa. Para otro lugar real de la dicha bolsa de
receptor de la Bolla, que vacca por muerte de mossén Gaspar Pallás, al doctor misser Narcís
Camps.

1228

Bolsa de escrivano mayor de la visita. Para otro
lugar de la bolsa de escrivano mayor de la visita,
que vacca por muerte de Juan Pau Bruniquer,
notario público de Barcelona, a Joseph Güells, notario. Para otro lugar de la dicha bolsa de escrivano mayor de la dicha bolsa, que vacca por
muerte de Joseph Quatrecases y Sala, notario de
Barcelona, a Pere Trelles.
Todos los quales arriva nombrados de nuevo es mi
voluntad que concurran y sean insaculados respectivamente en los lugares vacantes de las bolsas
en que van nombrados, en la forma y manera que
lo estan los demás insaculados en ellas, y como está
dispuesto por el rey, mi señor y padre, en la insaculación que hizo destos [...] y otros desta calidad
en veinte y siete de agosto de mil seiscientos [...]sinco, y sólo tengan drecho a estar insaculados en dichas bolsas mientras yo no se lo prohiviere, sin que
por quedar ahora insaculados puedan alegar ni
pretender drecho de pocessión ni otro alguno para
estar en dichas bolsas no siendo mi voluntad, reservándome, como me reservo, la facultad de excluirlos o desinsacularlos con causa o sin ella,
como me pareciere, por ser conforme a la reserva que su magestad se hizo de lo tocante a estas insaculaciones en la concessión de dichas constituciones y privilegios a esse Principado, en cuya
conformidad libraréis este nombramiento y insaculación a los diputados y oydores de qüentas, y
tendréis la mano en la execución de lo dispuesto y
de lo que el rey, mi señor y padre, que aya gloria,
ordenó en la insaculación que hizo para estos ofi-

cios en veinte y siete de agosto de mil // 434/6r //
seiscientos sinqüenta y sinco. Datada en San Lorenzo el [Real, a veinte y] sinco de setiembre mil
seiscientos setenta y seis. Yo, el rey.

per esta vegada, en quant menester sie, a est impediment, volent se observe en tot lo demés los
requisits, ús y costum se ha tingut en semblants
inseculacions. Y, per quant en un lloch de ohidor de la vegaria de Barcelona, que vaca per
mort de mossèn Pau Astor, ve anomenat en las
inseculacions fetas per sa magestat mossèn Ramon de Copons y Grimau, vos diem y manam
inseculeu al dit mossèn Ramon de Copons y
Grimau com a mossèn, per no ésser noble. Y,
axí mateix, per quant en altre lloch de ohidor
militar de la vegaria de Manresa, que vaca per
promoció de mossèn Pere Planella de ohidor a
diputat, ve nomenat en las ditas inseculacions
fetas per sa magestat mossèn Ramon de Copons
del Llor, vos diem y manam inseculeu al dit
mossèn Ramon Copons del Llor en dit lloch
com a mossèn, per no ser noble. Y, per quant en
un lloch propietari de la casa del egregi vescomte de Rocabertí és vingut nomenat en las inseculacions fetas per sa magestat mossèn Joseph
// 434/7v // [Te]rré y Codina, per ser lo lloch
propietari de noble y no ser-ho dit mossèn Joseph Terré y Codina, vos diem y manam dexeu
vacant dit lloch y axí podreu, en esta conformitat y en la forma dalt dita y expressada, clòurer
lo acte de la insaculació, per esta la real voluntat
de sa magestat y nostra. Datat en Barcelona als
XV de [...]bre MDCLXXVI. Alexandro Farnesio.

[Vidit don Melchior de] Navarra, vicecancellarius. Vidit Exea, regens. Vidit don Michael de
Calba. Vidit Fernandez [ab Heredia, regens].
Vidit don Laurencius Matheu, regens. Don Franciscus Izquierdo de Berbegal, [secretarius].
[... insa]culación de los lugares vacantes hasta
trenta y uno de mayo deste año [en las bolsas] de
los officios de la casa de la Diputación y Generalidad de Cataluña que aquí [...]. Va con consulta.
Y perquè los reals ordes de sa magestat deuen ser
ab [tot effecte cum]plits y executats, vos diem y
manam que lo así insertat y prechalen[dat real
orde] de sa magestat poseu en execució en la
forma y manera que en ell està [contingut y] expressat, per ser esta sa real voluntad y nostra.
Datat en Barcelona [a doze] de deziembre de
MDCLXXVI. Alexandro Farnesio.
Don Franciscus de Pons, cancellarius. Balthasar
Oriol et Marcer.
In curia locumetenentis, IX, folio CXXXIII.
Vuestra excelencia manda a los diputados y oidores de qüentas de la casa de la Diputación del General de Cathaluña que pongan en execución la
orden de su magestad arriba expressada.

434
/7r

Vidit don Franciscus de Pons, cancellarius. Balthasar Oriol et Marcer.
In curia locumtenentis VIII, folio CXL.
Vuestra excelencia manda a los inseculadores que
se allan juntos en la casa de la Diputación del
General de Cataluña que pongan en execución la
orden de vuestra excelencia arriba expressada.

[...] dea Parma, [lloctinent y] capità general.
Nobles y amats de la real magestat los inseculadors qui de present [vos trobeu junts] en la casa
de la Diputació del General de Cathalunya de la
[present ciutat de] Barcelona per la inseculació
de pròxim fahedora.

434/
7r bis

B. Príncepa de Parma, lloctinent y capità general.

Per quant [en un] lloch de ohidor militar de la
vegaria de Barcelona, que vaca [per mort de]
mossèn Pere Pau Llosellas, ve nomenat en las
inseculacions fetas [per sa] magestat mossèn
Joan Vivet y, per ésser noble, no podie entrar
com a [mossèn en] dit lloch y nos haje supplicat
sie de mercè nostra dispensar en què, [no obstant] sie noble, pugue ésser inseculat com a
mossèn, per tant, havent [resolt] fer-li esta gràcia, en virtut de la qual vos diem y manam que
inseculeu al dit don Joan Viviet com a mossèn
en lo lloch en lo qual és vingut inseculat com a
mossèn no obstant sie noble, a què dispensam

Nobles y amats de la real magestat los insaculadors [que de present vos] trobau junts en la casa
de la Diputació del General de Ca[thalunya de]
la present ciutat de Barcelona per la insaculació
de pròxim [fahedora].

a. decret intercalat en el foli 434/7 del trienni 1674-1677.

a. decret intercalat en el foli 434/7bis del trienni 1674-1677.
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Per quant en un lloch de oïdor militar de la vegueria de [Urgell, que] vaca per promoció de
mossèn Francisco Padellàs de oïdor a [diputat ve]
anomenat, en las insaculacions fetas per sa magestat, mossèn Francisco Casamijana y, per ésser
noble, no podia entrar com a mossèn en dit [lloch
y nos] haya suplicat sia de mercè nostra dispensar

[ 1676 ]

[ 1676 ]

en què no [obstant sia] noble puga ésser insaculat
com a mossèn, per tant, avent resolt fer[-li esta]
gràcia, en virtut de la qual vos diem y manam que
insaculeu al dit don Francisco Casamijana com
a mossèn en dit lloch és vingut insaculat com a
mossèn, no obstant sia noble, a què dispensam
per esta vegada en quant menester sie a est impediment, volent se observe en tot(s) los demés
requisits, ús y costum se ha tingut en semblants
insaculacions, per ser esta la real voluntat de sa
magestat y nostra. Datat en Barcelona als quinze
de dezembre MDCLLVI. Alexandro Farnesio.

Vuestra excelencia manda a los inseculadores que
se hallan juntos en la casa de la Diputación del
General de Cataluña que pongan en execución la
orden de vuestra excelencia arriba expressada.

436
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Vidit don Franciscus de Pons, cancellarius. Balthasar Oriol et Marcer.
In curia locumtenentis VIII, folio CXL.
Vuestra excelencia manda a los inseculadores que
se hallan juntos en la casa de la Diputación del
General de Cataluña que pongan en execución la
orden de vuestra excelencia arriba expressada.

434
/8r

E. Príncepa de Parma, [lloctinent y] capità general.
Noble(s) y amats de la real magestat los insaculadors que [de present vos tro]bau junts en la
casa de la Diputació del General de Catha[lunya
de la pre]sent ciutat de Barcelona per la insaculació de pròxim fahedora.
[Per quant en] un lloch de oÿdor militar de la
vegueria de Barcelona, que [vacca per mort] de
mossèn Phelip de Farrera y Olzinellas, ve anomenat en las [insaculacions] fetas per sa magestat mossèn Lluís Soler y, per ésser noble, mo podia [entrar] com a mossèn en dit lloch y nos aya
suplicat sie de mercè [nostra dis]pensar en què,
no obstant sie noble, puga ésser insaculat com a
[mossèn], per tant, havent resolt fer-li esta gràcia, en virtut de la qual vos diem y manam que
insaculeu al dit don Lluís Soler com a mossèn en
lo lloch en lo qual és vingut insaculat com a
mossèn, no obstant sia noble, a què dispensam
per esta vegada, en quant menester sia, a est impediment, volent se observe en tot lo demés los
requisits, ús y costum se ha tingut en semblants
insaculacions, per ser esta la real voluntat de sa
magestat y nostra. Datat en Barcelona als quinze
de dezembre MDCLLVI. Alexandro Farnesio.
Vidit don Franciscus de Pons, cancellarius. Balthasar Oriol et Marcer.

A
Diea prima mensis septembris anno a Nativitate
domini millesimo sexcentesimo septuagesimo sexto, Barcinone. Ego, Anthonius Bas, presbiter in
ecclesia parrochiali Sancti Jacobi presentis civitatis Barcinone beneficiatus, credenserius salariorum que deponuntur in tabula cambii presentis
civitatis ad compotum illustrium dominorum
deputatorum presentis Catalonie pincipatus ad
effectum solvendi salaria causarum nobilibus et
magnificis dominis doctoribus Regie audiencie
eiusdem Catalonie principatus, dicto nomine,
gratis et cetera, constituo et ordino procuratores
meos certos et cetera, ita quod et cetera, vos, magnificum dominum Josephum Bas, medicine doctorem, civem Barcinone, et dominam Eulaliam
Bas, conjuges, fratrem et cognatam meos, ac reverendum Petrum Joannem Nin, presbiterum in
ecclesia parrochiali Beate Marie de Pinu beneficiatum, licet absentes et cetera, et quemlibet vestrum in solidum et cetera, ad videlicet, pro me et
nomine meo, dictum meum oficium credenserii
quod ut prefertur obtineo, in manibus // 436/1v
// et posse illustrium dominorum deputatorum
Generalis Catalonie, in favorem persone vobis,
dictis dominis procuratoribus meis, bene vise, renunciandum et resignandum dictasque renunciacionem et resignacionem fieri et admitti et
personam per vos et utriumque vestrum nominandam de ipso oficio provideri, petendum. suplicandum et obtinendum et pro inde quascumque supplicaciones dandum, offerendum et
presentandum et ipsas decretari et provideri et, si
opportuerit, de ipsarum presentacione instrumentum et instrumenta necessaria fieri faciendum, petendum et habendum quascumque etiam
convenciones et capitulaciones super renunciacione dicti officii cum quibusvis personis et cum pactis et condicionibus vobis bene visi faciendum et
firmandum, et pro inde instrumenta necessaria
cum quibusvis pactis, pactionibus, stipulationibus bonorum meorum obligacionibus, jurium renunciacionibus, clausulis et cautelis vobis bene visis etiam juramento quod in animam meam
prestare possitis robora- // 436/2r // ta faciendum
et firmandum. Et demum et cetera, promitto habere rattum et cetera. Testes sunt Josephus Sagues,
philosophie professor, ac Raymundus Puig, juvenis magister domorum, Barcinone habitatores.

In curia locumtenentis VIII, folio CXL.
a. procura intercalada en els folis 436/1r-436/2r del trienni
1674-1677.

a. decret intercalat en el foli 434/8r del trienni 1674-1677.

1230

De premissis fidem facio ego, Antonius Fabra,
auctoritatibus apostolica et regia notarius publicus et de collegio notariorum regiorum Barcinone, hec propria scribens manu.

440
/1r

Fasa fe jo, davall firmat, com lo doctor en medicina Hiacinto Gibert ha estat indisposat per servir
lo offici personal des de 26 de octubre fins als II
de jener del present any, y per lo ver ho firmo als
15 de jener 1677. Lo doctor Francesch Mates.

443
/1r

A
Sertificb y fas fe jo, lo doctor baix firmat, com la
malaltia y indisposició del doctor Gismundo
Boffill, ajudant tercer de la scrivania major del
General de Cattalunya, ha durat des de divuit
de desembre proppassat fins als tres de janer
també proppassat del present y corrent any, tots
inclusive, y per ser lo ver fas la present sertificatòria, firmada de mà mia pròpria, vui, als tres
de febrer 1677. Lo doctor Joan Rocafort y Lor.

s.n.r

bere et simpliciter et absque ulla condicione resignandum, renunciandum et cedendum, et dictas
resignacionem, renunciacionem ac cessionem recipi et admiti, petendum et suplicandum ac obtinendum [...] //s.n.v // officium per vos et quemlibet vestrum resignatum, renunciatum et cessum
fuerit de eodem officio, juribus et pertinenciis
illius valide provideatur et provideri mandetur
cum omni juris plenitudine et effectu, et inde instrumenta quecumque vobis et utrique vestrum
bene visa faciendum seu fieri faciendum, instandum et requirendum. Et demum et cetera, promitto habere rattum et cetera, et non revocare et
cetera. Testes sunt Paulus Nadal, Gaspar Sayos et
Thomas Simon, scriptores Barcinone degentes. De
premissis alieno calamo scriptis fidem facio ego,
Bonaventura Vila, apostolica et regia auctoritatibus notarius publicus Barcinone, hec propria
scribens manu.

452
/4r

A
Fasa fe jo, lo infraescrit, com la malaltia del senyor Joseph Quintana, exactor, de la qual fiu
relació als 17 de fabrer, ha perserverat fins a 13
de mars y axí ho firmo vuy, a 16 de mars de
1677. Agustí Fatjó, doctor en medicina.

A
Diec vegesima quinta mensis maii anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo septuagesimo
secundo, Barcinone. Ego, Christophorus Vinyals,
minor dierum, cotonerius, civis Barcinone, obtinens oficium custodis ordinarii Bulle Generalis
Catalonie presentis civitatis et collecte Barcinone,
dicto nomine, gratis et cetera, constituo et ordino
procuratores meos certos et cetera, ita quod et cetera, Christophorum Vinyals, majorem dierum,
cotonerium, civem Barcinone, patrem meum,
Margaretam Vinyals, uxorem meam, magnificum Didacum Roquer, utriusque juris doctorem,
et Josephum Vinyals, cotonerium, cives Barcinone,
licet absentes et cetera, et quemlibet eorum in solidum, ita quod et cetera, sed quod et cetera, ad videlicet pro me et nomine meo iamdictum officium
custodis ordinarii presentis civitatis Barcinone,
cum omnibus juribus et pertinenciis suis universis, in manibus et posse admodum illustrium dominorum deputatorum eiusdem Generalis ad favorem persone vobis et cuilibet vestrum bene visa et
per et quemlibet vestrum dictis dominis deputatis
presentande, nominande et designande pure, li-

452
/1r

a. fe intercalada en el foli 440/1r del trienni 1674-1677.
b. certificatòria intercalada en el foli 443/1r del trienni
1674-1677.
c. procura intercalada entre els folis 449v-450r del trienni
1674-1677.
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Relaciób de la gent efectiva se ha
trobat en la [...] en la plaça de Rosas
lo die de 24 y 25 de febrer [...].
Companyac del mestre de camp. Lo sargento
major reformat don Hernando de [.]elvence y
Lisaga, lo capità reformat Domingo Jordana, lo
ajudant reformat Francisco Aymerich, lo alferes
reformat Lluís Burri, lo alferes reformat Anthoni Marí, lo alferes reformat don Francisco Santos de Barredo, lo alferes reformat Ramon de la
Paz. Militar Joseph de Amat, militar Domingo
de Casal y Toralle. Atambor: Francisco Falcó.
Cap d’esquadras: Juan Roch Amador, Joseph
Pla, Gregori Gascon. Infanteria: Pera Juastrell,
Miquel Ribas, Francisco Comí, Juan Pericó,
Blay Jorajol, Domingo Oliva, Juan Granja, Jaume Texidor, fill de Jaume; Joseph Puig, Francisco Ribas, Joseph Sardà, Francesco Homs,
Joan Castells, fill de Joan; Jaume Crua, Anthonio de Martos, Francesch Valls, és fora ab
llicència; Joseph Torras, Francesch Fuester,
a. fe intercalada en el foli 452/4r del trienni 1674-1677.
b. relació intercalada en els folis 452/1r-452/3v del trienni
1674-1677.
c. document escrit a dues columnes.

[ 1676 ]

[ 1676 ]

Adrià Domingo, Pera Navarrete, Jaume Puig,
Anthoni Role, Jaume Texidor, fill de Jaume;
Pau Escolà, Miquel Saguina, Francisco Gonsales Olalla, Francisco Malenda, Pere Maynou,
Pera Casabaxa, Rafel Prat, Matheu Díes, Joan
Puig, don Joan Geremias Saurí, don Joan Anthoni Saurí, Salvador Malone, Batista de Villa,
Batista Pujol, Emanuel Timanes, Joan Barbarà,
és a Barcelona; Joan Castells, fill de Hyacinto;
Francesch Riera, Joan Mestra; Balthasar del
Castillo, Joseph Amadeu, Joan Amadeu, Isidro
Anduhy, Francisco Rodrigas, Francisco Mallol,
Juan Baptista de Mandosa.
452
/1v

[Companya] de don Joan Farr[às ...] reformat
don Galdarich de [...]elles. [Tam]bor Joan
Odoy. [Cap des]quadras: Salvador Farrés, [Jaume] Serra, [Francesc] Baranguer. [...] Infantaria: [Pere] Font, Magí Costa, Pera Cua, Matheu
Cassà, Jaume Payró, Isidro Baranguer, Anthon
Bes, Domingo Casallebras, Francesch Bassea,
Esteva Florit, Lucas de la Crus, Joan Ricart,
Anthoni Farrallé, Gabriel Garjola, Juan Guasch,
Joan Jaume, a Barcelona; Joan Tarrés, Ignasi
Bonet, Galdarich Moliner, Joan Baptista Franquet, Pedro Peres, Alonço de Mendosa, Joseph
Rubert, Francisco Moreno, Joan Fernandes,
Joan Rodrigues, Joan del Castillo, Domingo de
Mena, Domingo Loges, Pera Fernandes, Miquel Faliu, Gerònim Peres, Nadal Salazar, Miquel Janer, Esteva de Vihurno, Joan Bosch,
Francisco Leon, Joan Gardanya, Cristhòfol
Castanyeda, Joseph Fernandes, Joseph Ramoneda, Gili Nogués, Roque Toledo. 48 ab lo
atambor.
Companya del capità Sanxo [...]. Atambor:
Pera Joan Coranja. Cap d’esquadras: Joan Garcia, Joseph Ascaro, Domingo Fernandez. Infanteria: Jaume Balla, Anthoni Comas, fora ab
llicència; Pera Juan Pasqual, Pau Felip, Patrisi
Llorens, Aleix Saver, Joseph Andreu Huguet,
Pera Montaner, Joseph Foix, Ambròs Massós,
Esteva Camps, Bernabè Peres, Pau Macip, Joseph Soler, Anthoni Massó, Miquel Català
//452/2r // [...]me Gili, March Montanya, [...]me
Aubir, Gabriel Mir, [...] Managlata, Anthoni
Casas, [Sil]vestre Sares, [...]el Rovira, Francisco
Garin, Jaume Barrera, Miquel Amorós, Baldiri
Giralt, Francesch Fontastà, Francisco Codina,
Francisco Payce, Miquel Mas, Francesch
Compta, [...]me Ribero. 38 ab lo atambor.
Companya del capità Bautista Gacia. Lo capità
reformat Joseph Puigredon. Cap d’esquadras:
Gerònim Anglada, Bernat Calvet, [...] Tarràs.
Infanteria: Miquel Cot, [Joa]net Llorens,
[...]me Samsó, Barthomeu Caldes, Jacinto Cabot, Rafel Ribera, [...] Font, fill de Joan; Pera
Font, fill de Pera, Joan Parera, Joseph Blanques,
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Jaume Duran, Joan Arqués, Joan Lluch, Jaume
Castellar, Pera Escasat, Salvador Manaut, Domingo Escada, Jaume Naudi, Joan Carrera,
Pera Claver, Barthomeu Ricart, Roch Pera, Miquel Farrer, Nicolau Fàbregas, Jaume Sabater,
Joseph Joan Xutges, Joan Diago, Joseph Sardà,
Esteve Amigó, Thomàs Martines, Joseph Cabanas, Pau Bandranas, Pera Badia, Bernat Roch,
Pera Puig, Joseph [...], Bartholomé Fernandes,
Francisco Bover, Pau Noguera, Francisco Valls,
Isidro Casador, Francesch Pla, Turíbio Manyana, Joan Pujol. 48.
Companya de Ballaró. Lo alferes reformat Bernat Bretxa. Lo alferes reformat Joan Àngel
Pon[s]. Atambor: Joseph Pla. // 452/2v // [Cap
d’es]quadras: [...]as, [...] Duarte, [...] de Luque. Infantaria: [Joan Es]trada, [...] Baldiri,
[Francesch] Vidal, [Domingo] Alentorn, [Jaume] Fornau, [Pera] Martí, [Gaspar] Sapera,
[Pera] Briola, Miquel Oliver, Joan Pastró, Miquel Tribó, Miquel de Riera, Jaume Vila, Martirià Pujol, Guillem Pons, Melchior Bonell, a
Barcelona; Francisco Tujadas, Joseph Font, Bonaventura Cabrit, Joseph Jova, Francisco Rodrigues, Joan Tarrés, Joan Martines, Joan de
Casaus, Saldoni Bonet, Joan de Eleysaysina, Joseph Rius, Anthoni Llambra, Alexandrí Curso,
Jaume Joan Gili, Banet Sirili, Isidro Borràs,
Alonço Idalgo, Domingo Gonsales, Esteva Ripoll, Joan Blanch, Anthoni Martines, Pera Viader, Jorge Ramis, Damià Hullet, Ramon Silvestre. 45 ab lo atambor.
Companya de [...] de Juan de Ag[ulló]. Ajudant reformat Francisco Ferrer. Ajudant reformat Nicolau [...]. Lo alferes reformat Francisco
Garriga. Lo alferes reformat don Julian Gallo.
Lo sargento reformat Anthon Con[...]. Atambor: Rafel Fiter. Cap d’esquadras. Joseph Travé, Salvador Bonet, Francesch Camps. Infantaria: Joseph Saragosa, Joseph Rigalt, Pera Joan
Gomis, Guillem Magdalena, Francesch Carreras, Ramon Labartra, Audalt Aranyó, Antich
Capdevila, Vicens Carbonell, Anthoni Banes,
Joseph Domènech, Ignasi Tubau, Joan Franco,
Joan Francisco Boquer, Esteva Sastre, Andreu
Díes, Ignasi Ros, Joseph Andolsa, Esteva Sirvent, // 452/3r // Bernat Roca, Miquel de Burgos, Anthoni Joan Berenguer, Joseph Vardaguer, Joan Bareja, Joan Rodrigas, Francisco
Bertran Jaume Rella, Francisco Balgado,
[Fer]nando Losada, Ramon Casanovas, Joseph
Pujalt, Joseph Pons, Joan Golondrí, Rafel del
Campo, Francisco Payret. 41 ab lo atambor.
Companya del capità Joan Ayguader. Lo alferes
reformat Guillem Coromines. Cap d’esquadras:
Joseph Farrara, Miquel Serra, Pera Pau Rol. Infantaria: Andreu Roca, Domingo Cuyàs, Jaume

Joan Pery, [...] Bessea, Francisco Oriol, Bernat
Pera, Anthoni Roda, Joan Amador Rodrigues,
Joseph Golovardes, Miquel Bonança, Joseph
Perroig, Joan Millet, Joan Aulet, Francisco
Martines, Francisco Loges, Lorenço de Rojo,
Jaume Joan, Domingo Peyró, Miquel Pich,
Joan Salon, Sabrià Badia, Joseph Font, Joan
Calvaro, Joan Roca, Joan Roquer, Isidro Sala,
Miquel Morera, Joan Buscall, Matheu Roca,
Christòfol Montanya, Alferto de Espanya, Joan
Gonsales, Joan Montanya, Joan Vilar, Pera
Juan Llunell. 38.
Soldats que són anats de Barcelona després de
dita mostra.

Cathalunya pro[posan al excel·lentíssim] senyor
don Alexandro Farnese, lloctinent y capità [general de sa magestat], Déu lo guarde, en lo dit
present Principat de Catalunya [per lo ínterim]
del offici de sobrecullidor de las taulas for[anas
del General] de la ciutat y col·lecta de Tortosa,
lo qual off[ici de present] vaca per mort de mossèn Joseph Minguell, mercader de la dita ciutat.
Són los següents: Joseph Gassià, donzell; Francesch Alberni, il·lustre Francesch Talarn. Datat
en Barcelona a XXVIII de abril MDCLXXVII.
467
/2r

Memorial dels subjectes que los deputats y [oÿ
dors de comptes] del General del principat de
Cathalunya pro[posan a sa magestat] Déu lo
guarde, per al offici de sobrecullidor de las [taulas foranas] del Generala de la ciutat y col·lecta
de Tortosa, lo qual offici de [present vaca] per
mort de mossèn Joseph Minguell, mercader de
la dita ciutat. Són los següents: Joseph Gassià,
donzell; Francesch Alberni, il·lustre Francesch
Talarn. Datat en Barcelona a XXVIII de abril
MDCLXXVII.

473
/1r

A

Companya del mestre de camp: lo ajudant reformat Pera Joan Varnés, Jaume Puig, Francisco Gonsales. Companya de Gassià: Pere Vidal.
Companyia de Agulló: lo capità reformat Diego
de Elias, Lluís de Ansimon, lo sargento reformat Pedro Parès. Companyia de Ayguader:
Francesch Vidal, Pera Barber. Són 9.
452
/3v

Soldats que·s trobaven en Barcelona lo die se
féu dita relaçió y no estan compressos en aquella. Companya del mestre de camp: Joan Çator,
Francisco Ros, Emanuel Juert, Àngel Serra,
Tino Roca. Són 5.
Soldats que se’ls ha aclarat la plaça: atambor del
mestre de camp, Salvador Massart; Joan Delgado, de la companya del capità Sanxo. Són 2.
Soldats que han acentat [plaça de] nou y faltan
a agregar [...]: Climent Montero, Joan Llopis,
Llorens Texidor, Sebastià Font, estos dos sien
f[...]; Joan Pera Calís, Guillem Andreu Giralt,
Joseph Baldana, Joan Casas. Són 9.
Soldats compressos en la relació. Companya del
mestre de camp 55, companya de don Joan Farrer
48, companya de Pera Joan Sanxo 38, companya
de Batista Gassià 48, companya de Joan de Ballaró 45, companya de Francesc Joan de Agulló 41,
companya de Joan Ayguader 38. Soldats que se’n
són anats de Barcelona després de dita relació: 9.
Soldats que·s troban en Barcelona, que no són
compresos en dita relació: 5. Soldats que se’ls ha
aclarat la plaça després de dita relació: 2. Soldats
que han acentat plaça de nou y faltan agregar: 9.
Soldats junts tres-cents trenta-vuyt: 338.

467
/1r

Moltb il·lustre senyor.
Escriguí ha vostra senyoria, per altre portador,
de com avia bezat la mà ha sa magestat, entregat la carta de vostra senyoria junt ab lo memorial y que avia posat las armas del consistori sobre la porta d’esta posada i fins vuy no han
respost a ninguna de la dos cosas, però tinc per
sert que las cosas de Madrit impossibilitan la detensió de sa magestat en est regne, y crec que
seria la mayor dain de la monarquia que sa magestat no tornàs luego a Castella. Però, axí mateix, tinc per cosa assentada que sa magestat
anirà ha exa província al octubre primer vinent,
sens que en axò y pugue aver difficultat, y Déu
vulla //473/1v // que los temporals de Castella se
serenen ab la presència de sa magestat, que es lo
que més inporta, y vuy me ha dit lo duc de [...]
remeto ha vostra senyoria exos plecs [...] memorials. Vostra senyoria se assegur[...] a sos
peus ab lo rendiment d[...]. Déu guarde ha vostra senyoria molts anys com [...] Principat ha
menester. Çaragossa, [...] ,18, de 1677. Molt
il·lustre senyor [...], sempre a las plantas [...] lo
enbaxador del principat de Catalunya don Luís
Çabater.

Memoriala dels subjectes que los deputats y [oÿdors de comptes] del General del principat de
a. memorials intercalats en els folis 467/1r i 467/2r del trienni 1674-1677.
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a. a continuació uns mots ratllats.
b. carta intercalada en el foli 473/1 del trienni 1674-1677.

[ 1677 ]

[ 1677 ]

473
/2r

B
Ilustrísimosa señores.
Reciví con gran estimación [y plazer su carta] de
vuestra señoría ilustrísima de primero del corriente [por mano] del señor don Luis Çabater, a
quien [estoi suma]mente agradeçido en haberme
dado [esta oca]sión en el servicio de vuestra señoría ilustrísima, para que [el cari]ño con que la
obedeçí pueda ser hevidente sería de las grandes
veras con que quedo [ape]teçiendo se repitan
otras muchas, para que con tan amable exerciçio
me mantenga en la sana confianza con que quedo mereciendo guste vuestra señoría ilustrísima
llegue mi cordial voluntad a la felizidad de obedeçerle siempre. Nuestro Señor guarde a vuestra
señoría ilustrísima los muchos años que deseo. Zaragoza, 18 de mayo de 1677. Besa las manos de
vuestra señoría ilustrísima su más seguro servidor
el duque de Parma, conde de [...].
Señores diputados del General del muy ilustre
principado de Cataluña.

478
/2r

Losb deputats del General de Catalunya, als 28
del corrent mes de maig re[beren ...] carta de
data en Çarago[ça de 22 del] mateix mes, ab lac
qual entengueran de sa magestat del [rey nostre
senyor, Déu] lo guarde, era estat servit ano[menar a vostra excel·lència] per a lloctinent y capità
general [del present] Principat y comptats de
Roce[lló y Cerdanya]. Y, si bé dits diputats, per
la obligació de sos officis, suplicaren antes a sa
magestatd ab diferents cartas fos de son real servey venir ha honrar y alegrar aquest son Principat
ab sa real presència y jurar las constitucions, capítols y actes de Cort, usos y costums de aquell y
demés drets de la pàtria a [...]itació dels seraníssims senyors reys progenitors de sa magestat, de
gloriosa memòriae, acostumat y permètrer córrer
en lo ínterim la vicerègia per la administració de
la justícia, sí y segons disposan las generals constitucions y privilegis del Principat y ciutat de Barcelona, havent novament dits diputats, ab carta
de 28 del passat, com també per medi de son embaxador, en continuació de ditas diligèncias suplicat a sa magestat fos servit, attès se trobava en
lo regne de Aragó, [...]rar dispensar a qualsevols
altres ocupacions y venir a honrar ab sa real
presència aquest Principat per af prestar dit son
a. carta intercalada en el foli 473/2r del trienni 1674-1677.
b. protesta intercalada en els folis 478/2r-478/4v del trienni
1674-1677.
c. a continuació uns mots ratllats.
d. a continuació uns mots ratllats.
e. a continuació ratllat avian.
f. per a ... jurament interliniat damunt d’uns mots ratllats.
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real jurament, y, per quant //478/2v // lo fer-se en
contrari fora contra las constitucions y privilegis,
comuns y particulars, y altres drets del Principat
y comptats, per no haver encara sa real magestat
prestat en la present ciutat de Barcelona lo jurament que en lo principi de son nou domini y
nova successió y regiment de sos regnes y estats
en aquest Principat, salva sa real clemència, té
obligació de prestar, com és estat sempre observat per sos sereníssims progenitors. Emperò, per
quant sa real magestat, ab sa real carta de la matexa data en Çaragoça de [...] del corrent, scriví a
dits deputats ésser son ànimo de honrar y consolar aquest Principat ab sa real presència quant antes [...] lo estat de las cosas universals de la
mo[narquia] y la precissa necessitat de acudir a
[...]sa y, molt principalment, a la de aquest Principat, a què se diriges sa primera [...], offerint
que sens dupte vindrà [...] los calósa, per [...] ha
honrar ab sa real persona aquest Principat, de tot
lo qual se infareixb que la real intenció de sa magestat no és prejudicar a la observansa de las
constitucions y privilegis de aquest Principat ni
de voler-se exhimir de dita obligació, sinó mirar
per lo bé comú de la monarquia, benefici públich
de dit Principat, a què sa magestat atén ab particular cuidado. Y, conciderant dits deputats lo offert per sa magestat ab dita sa real carta y trobarse lo enemich ab sa armada en lo present
Principat de present, ocupant y devastant les
parts del Empurdà, molt principals de aquest
Principat, y axí estar ab presta necesitat de tenir
un llochtinent y capità general depència en les
coses militars y demés, com és [...], //478/3r // y
confiats de la seg[uretat y promesa] fa sa magestat de [venir a aquest] Principatc y conciderant
també que si sa magestat venia ara de present y ha
prestar dit [jurament] no·s poria detenir y [se’n
hauria de] tornar dins breu temps, per las causas
sobreditas, del que dit Principat y sos habitants
que[darian ab] sensible desconsuelo, attès [no
alcan]sarian lo fi tant desitjat [de poder] gosar de
sa real presència per [molt] temps, per lo amor
que li tenen com a llur rey y senyor natural, per
las quals causas y rahons, y altras que segons la
ocurrència del temps se an conciderat, per
aquesta vegada tant solament, ab què no puga
ser tret en conseqüència, tant en la concessió de
dita gràcia y nominació de lloctinent general ans
de aver jurat sa magestat, com està dit, com també en lo modo y forma de anomenar a vostra excel·lència en dit càrrech de lloctinent y capità general no per temps ilimitat, com ans se solia y fins
así se ha acostumat fer, sinó durant lo beneplàcit
de sa magestat, volent que en aquest cap y particular, com en lo de la vinguda de sa magestat a
a. a continuació uns mots ratllats.
b. a continuació repetit se infareix, ratllat.
c. a continuació una línia i mitja ratllades.

aquest Principat a prestar dit jurament, reste
franqua y líbera la facultat a dits deputats de poder representar y suplicar a sa real magestat, sempre que·ls aparexerà, y continuar per medi de son
embaxador que vuy té en la ciutat de Çaragoza,
ha ont se troba sa magestrat, o altrament que
quant antes sie de //478/3v // son real servey venir
a honrar aquest son Principat ab sa real presència
y complir a la obligació de prestar lo dit real jurament. Y també sie de son real servey [...] concedir y firmar tal [... privile]gi de llochtinent general en [...] Principat y comptats [...] son
beneplàcit, sinó per temps llimitat y en forma de
[... Can]cellaria, sí y conforme [... lo] acostumat
fer fins [...] que per aquesta vegada tant solament, com és dit, y sens prejudici també ni derogació del capítol 27, comensant «Nostres succehidors», del rey don Jaume Segon, fet en la
segona Cort de Barcelona en lo any 1299, que és
la constitució 2, títol «De jurament», e del privilegi del rey don Pere Ters concedit a la ciutat de
Barcelona, datat en ella als 14 de las calendas de
novembre 1339, y del capítol 22, comensant
«Poch valdria», del rey don Fernando Segon, fet
en la primera Cort de Barcelona en lo any 1481,
y sens prejudici dels demés usatges, constitucions, capítols y actes de Cort, usos y costums,
privilegis generals y particulars, y de qualsevol altre dret de aquest Principat y comptats, als quals
no entén prejudicar, ans bé, volen y entenen que
en tot cas romangan salvos y il·lesos, y en llur
força y valor, y ab tota sa plenitut e integritat, e
més ab expressa protestació que no entenen que
de aquest acte //478/4r // resulte ni puga [resultar con]centiment que [en temps] algú sia proveït ni [admès altre] qualsevol lloctinent [general] en lo present Principat y [comptats que]
primer no sia prestat [en] la present ciutat de
[Barcelona] lo dit real jurament, axí per sa magestat com per sos sereníssimms [successors]
respectivament, volent [tenir] per repetidas y en
la present [protesta]ció per incertades [totes y
qual]sevols protestacions que [en sembla]nts casos són estades fetas per part del principat de Catalunya y comptats de Rosselló y Cerdanya per
semblants effectes, y en quant al present acte són
aplicables per la salvetat, concervació y observansa de las generals constitucions, capítols y actes
de Cort, privilegis, usos y costums de aquells, y
ab las reservas sobre ja fetas los deputats concentan al jurament que vostra excel·lència vol prestar, ab tal, emperò, que per dit concentiment no
sia vist derogar ni prejudicar a les dites constitucions, usatges, capítols y actes de Cort, y a la
observansa de aquells ni a dits privilegis, axí generals com particulars, ni a les altres coses sobredites. E suplican e instan que vostra excel·lència
sia servit acceptar les presents protestacions y salvetats en quant són conformes als ustages, constitucions, capítols y actes de Cort, y altres drets

de la terra, usos y costums de aquella, y als privilegis generals y particulars, y a totas las // 478/4v
// altras cosas dalt referides y a qualsevols altras,
encara que no expressades en la present protesta,
e requerex que la present scriptura sia continuada al peu de la prestació del jurament per vostra
excel·lència fahedor. Areny, assessor. Figuerola,
advocatus fisci Generalis Catalonie. Pons, assessor.

478
/5r
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B
Losa deputats y oÿdors de comptes del General
de Catalunya [residints en] Barcelona e o lo síndich de aquells diuen que, com [...] justícia en
lo principat de Catalunya y sos comptats [... és]
estada regida y administrada per lo sereníssims
[...], de immortal memòria, en pròpia persona o
per lo primogènit governador y, en llur absència, per lo portant[veus] de general governador,
y en assò los senyors reis, ultra lo deute de superioritat, s’i són obligats en forma dispositiva de
constitucions y capítols de Cort. E com la sacra,
cathòlica y real magestat del sereníssim senyor
rey don Carlos Segon, senyor nostre que Déu
guarde, aja de present provehit la persona de
vostra excel·lència, senyor conde de Monterey,
per lloctinent y capità general en los dits Principat y comptats e fer processos de regalia en virtut dels usatjes, ab poder de convocar, celebrar,
tenir y finir Corts y parlaments generals en dits
Principat y comptats, e fer processos de regalia
en virtut dels usatges de Barcelona, auctoritate
et rogatu, camini et strate, monete et simili
modo, e ab poder de convocar, en virtut del
usatje «Princeps namque», e composar aquell e fer
altres processos de regalia e altres cosas a la real
persona affixos, sí y segons en lo privilegi de
vostra excel·lència concedit, al qual se ha relació, està expressat, los quals actes són de tanta
preheminència y affixos a la magestat real que
són de suprema regalia e són tant solament
atorgats a la persona real, e no a altre persona
comunicables segons està disposat per generals
constituci- // 478/5v // ons, capítols y actes de
Cort, privilegis, usatjes, usos, pràtigas, observansa de aquellas, los quals obstants, humil y
subjecta reverència permesas, tal poder no pot
ser a altra persona atribuït. E més, senyor, que
en vostra provisió és estada feta expressa mensió
que en la administració de la justícia, axí en lo
civil com criminal, dega observar las constitucions de Cattalunya fetas en lo monastir de Santa Anna, en la ciutat de Barcelona, a hont foren
ordenats los doctors del Real Consell, com sia
a. protesta intercalada en els folis 478/5r-478/6r del trienni
1674-1677.

[ 1677 ]

[ 1677 ]

observació de las ditas y altres constitucions
obligat. Ja·t sia los dits deputats tingan y reputen a vostra excel·lència en singular reputació,
emperò, per salvetat de dits usatjes de Barcelona, constitucions de Catalunya, privilegis, llibertats, usos y observansas de aquells, per los
predecessors de la real magestat lloades, confirmades, aprovades y jurades, los deputats o síndich del General, ab lo honor que· pertany, parlant protesta que per la dita lloctinència general
y poders a vostra excel·lència atorgats no pugue
ésser fet o engendrat, ara o en lo esdevenidor,
perjudici algú, lesió o derogació, tàcitament o
expressament o de altre qualsevol forma y manera, als demés dits usatges, constitucions, capítols y actes de Cort, privilegis, llibertats, observansas de aquells e altres qualsevols drets, ans
aquells o aquellas en tot cas romanguen salvos e
il·lesos en llur forsa y validitat, ab tota plenitut,
integritat e sens prejudici, lesió o derogació de
aquells, los dits deputats acceptan lo jurament
per vostra excel·lència prestat. Emperò, com no
sie vist derogar ni prejudicar dits usatjes, constitucions, privilegis, capítols y actes de Cort y observansas de aquells y altras cosas ditas et alias,
ni en tot quant sia vist derogar y prejudicar en
aquells no·y consenten, ans expressament y dissenten, e que per lo esdevenidor no pugue ésser
tret en conseqüència, suplican e instan que la
sentència de excomunicació, que per dispo// 478/6r // sició de las ditas constitucions ha
oÿda o [té de oÿr vostra excel·lència], sie continuada al peu de dit jurament, [requerint al notari] continue la present protesta al peu del jurament [fahedor per] vostra excel·lència. Areny,
assessor. Figuerola, fisci Generalis advocatus.
Pons. assessor.

478
/7r

B
Losa deputats y oÿdors de comptes del General
[del Principat] de Catalunya, per los llochs vaccants fins lo [die present de las] bolses dels officis de la casa de la Deputació [de dit General],
proposan a sa magestat los subjectes contenguts
[en lo] infrascrit memorial.
Bolsa de donador de ploms. Per lo lloch ecclesiàstich de la dita bolsa de donador de ploms,
que vacca per mort del doctor fra don Joseph
deMagarola, se proposen lo doctor Joseph
Manyer, de present oÿdor ecclesiàstich; lo doctor Pau Castanyer, lo doctor Jaume Gras, canonges de Tarragona.

a. proposició intercalada en els folis (mal numerats) 478/7r478/11r del trienni 1674-1677.
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Bolsa de regent los comptes. Per lo lloch ecclesiàstich de la bolsa de regent los comptes, que
vacca per mort del doctor fra Joseph de Magarola, se proposan lo doctor Esteva Mercadal, de
present deputat ecclesiàstich; lo doctor Barnat
Enveja, prior de Santa Anna; Joseph Vidal, canonge de Vich. Per altra lloch real de dita bolsa,
que vacca per mort de mestre Jaume Boneu, se
proposan lo doctor misser Narcís Camps, de
present oÿdor real; lo doctor misser Ignasi Pujol, mossèn Nicolau Masdéu. // 478/7v // Per altre lloch real de dita bolsa, que vacca per mort
de mossè(n) Gaspar Sabater, se proposan mossèn Hiacinto Dou, mossèn Esteva Dou, misser
Esteve Serra y Vileta.
Bolsa de exactor. Per lo lloch ecclesiàstich de dita
bolsa de exactor, que vaca per mort del doctor
fra don Joseph Magarola, se proposan lo doctor
Joseph Manyer, de present deputat ecclesiàstich;
lo doctor Pau Castanyer, lo doctor Jaume Gras,
canonges de Tarragona. Per altre lloch militar de
dita bolsa, que vacca per mort de misser Joan Benet de [...], se proposan don Joseph Falcó, don
Baptista Falcó, don Diego Despalau.
Bolsa de receptor de la Bolla. Per lo lloch real de
dita bolsa de receptor // 478/11r // a de la Bolla,
que vacca per mort de misser [...], se proposan lo
doctor misserb Joseph [Rovira], lo doctor misser
Joseph Miral[...], lo doctor misser Fèlix Dalmau.
Bolsa dec síndich. Per lo lloch ecclesiàstich de la
bolsa de síndich, que vacca per mort del canonge Antich Valls, se proposan lo doctor Pau Castanyer, lo doctor Jaume Gras, lo doctor Joseph
Móra, canonges de Tarragona. Per altre lloch
real de dita bolsa de síndich, que vacca per mort
de mossèn Gaspar Çabater, se proposan mossèn
Gabriel Bòria y Gualba, mestre Joseph Oliver,
lo doctor misser Francesch Clement.
Bolsa de escrivent ordinari de racional. Per lo
lloch de escrivent ordinari de dita bolsa, que
vacca per mort de Francisco Martí, notari, se
proposan Francisco Cortès, notari, Jaume
Montornés, notari, Joseph Blanch, notari.
Bolsa de assessor, advocat fiscal y ajudants de la
visita. Per lo lloch assessor, advocat fiscal y sos
ajudants de la visita, que vacca per mort del
doctor M[...], se proposan lo doctor misser
Emanuel Bach, lo doctor misser Agustí Vinader, lo doctor misser Joseph Llorens.

a. enquadernació i numeració errònies.
b. a continuació ratllat Rovira.
c. a continuació dos mots ratllats.

478/
7r bis

Senyora.
Los deputats y oÿdors de comptes del General
[del Principat] de Catalunya, per als llochs vaccants fins lo [die present de] deputats y oÿdors
de comptes dels tres estaments, [proposan] a
vostra magestat los subjectes contenguts en lo
infrascrit memorial.
Deputats ecclesiàstichs. Per lo lloch de deputat
ecclesiàstich religiós, que vacca per mort de fra
don Joseph de Magarola, abat de Camprodon,
se proposan don Joseph Masdovellas y Çalvà,
prior de Santa Maria de Finestres; fra Francisco
Mongay, pabordre major de Sant Cugat del
Vallès.
Deputats militars. Per lo lloch de deputat militar noble de la vegaria de Barcelona, que vacca
per mort de don Anton de Perapertussa y Cruïlles, se proposan don Phelip Ignasi Alegre, ya insiculat en oÿdor militar; don Luís Vilana, també
insiculat en oÿdor militar. //478/7vbis // Per altre
lloch de deputat militar de dita vegueria de Barcelona, que vacca per mort de mossèn Joan Batista [...] y Gelpi, se proposan mossèn Salvador
de Ornós, ja insiculat; mossèn Pere de Albartí,
també insiculat. Per altre lloch de deputat militar de dita vegueria de Barcelona, que vacca per
mort de mossèn Galçeran Cordellas, se proposan mossèn Gerònim Novell y Bartrola, ja insiculat en oÿdor; mossèn Joan Batista Torras,
també insiculat en oÿdor. Per lo lloch de deputat militar noble de la vegueria de [...]na y sotsvegaria de Besalú, que vacca fins que·y hage hereter o successor legítim de la casa de Rocabertí,
se proposan don Joan Sanmanat y de Toralla,
don Pedro Sanmanat y de Perapertussa. Per lo
lloch de deputat militar de la vegueria de [...],
que vacca per mort de mossèn Joan Copons, se
proposan mossèn Batista Gassià, ja insiculat,
mossèn Jaume Pererols.

478
/8r

Oÿdors militars. Per lo lloch de oÿdor militar de
la vegueria de [Barcelona, que] vacca per mort
de mossèn Joseph Corbera y [Santclement], se
proposan mossèn Joseph de Senjust y Pagès,
mossèn Vicens Nicolau de Santjoan. Per altre
lloch de oÿdor militar de dita vegueria de Barcelona, que vacca per mort de mossèn Francesch
[Pasqual] de Panno, se proposan mossèn Joseph Oliver, mossèn Dionís Corder. Per altre
lloch de oÿdor militar de dita vegueria de Barcelona, que vacca per munta de mossèn Hierònim
Novell y Bartrola, se proposan mossèn Joseph
Torre, baró de Canyellas; mossèn Antich Lloberas. Per altre lloch de oÿdor militar de dita vea. proposició intercalada en els folis 478/7r-478/10r del
trienni 1674-1677.
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gueria de Barcelona, que vacca per munta de
mossèn Felip Ignasi Alegre o de mossèn Lluýs
Vilana de deputat a oÿdor, se proposan mossèn
Francisco Teverner, mossèn Anton Teverner.
//478/8v // Per lo lloch de oÿdor militar de la vegueria de [...] y sotsvegueria de Pallàs, que vacca per mort de [...]menter de Aguilar, se proposan mossèn de Moranyosa y [...], mossèn Joan
Batista Roca. Per lo lloch de oÿdor militar de la
vegueria de [...], que vacca per munta de
mossèn Joan de Cruïlles de oÿdor a deputat, se
proposan mossèn Joan Batlle menor, mossèn
Francisco Miquel. Per altre lloch de oÿdor militar de la vegueria de [...], que vacca per munta
de mossèn Salvador de Ornós per munta de oÿdor a deputat, se proposan mossèn Pere de Cardona, mossèn Anthoni Moxiga. Per lo lloch de
oÿdor militar de la vegueria de Tarragona, que
vacca per mort de mossèn Joan Benet de Pa[...],
se proposan mossèn Bernat Corts, mossèn Joseph amat. Per lo lloch de oÿdor militar de la
vegueria de Cervera, que vacca per mort de
mossèn Joseph Baillo, se proposan mossèn
Francisco Asprer y Talrrich, mossèn Joan de Asprer. // 478/9r // Per lo lloch de oÿdor militar de
la vegueria [de ..., que vacca] per munta de
mossèn Batista Gascià de oÿdor [a deputat, se
propo]san mossèn Hiecinto Gascià, mossèn Joseph Gascià.
Deputats reals. Per lo lloch de deputat real de la
vegueria de Barcelona, [que vacca] per mort de
mossèn Pau Fornells, se proposan lo doctor
Francisco Estelella, ja insiculat [en oÿdor]; mestre Jaume Elies, també insiculat en [oÿdor]. Per
altre lloch de deputat real de dita vegueria de
Barcelona, que vacca per mort de mossèn Gaspar Çabater, se proposan mestre Francesch Maresma, ja insiculat en oÿdor; misser Diego Figarola, també insiculat en oÿdor. Per altre lloch de
deputat real de dita vegueria de Barcelona, que
vacca per mort de mestre Jaume Boneu, se proposan lo doctor misser Joan Palmarola, ja insiculat en oÿdor; lo doctor misser Miquel Sobias.
Oÿdors reals. Per lo lloch de oÿdor real de Barcelona, que vacca per mort de mossèn Vicens
Fàbregas y Serra, se proposan lo doctor misser
Jaume Torrademer, lo doctor misser Agustí Vinader. // 478/9v // Per altre lloch de oÿdor real
de Barcelona, que vacca per mort de mossèn
Francesch Madolell y Costa, se proposan lo
doctor misser Salvador Móra, lo doctor misser
Joan Marmer. Per altre lloch de oÿdor real de
Barcelona, que vacca per haver mudat de estament mossèn Joan Masdéu y Esteva de Mercadal a cavaller, se proposan mossèn Francesch
Potau major, mossèn Francesch Fonolleda,
mercader. Per altre lloch de oÿdor real de Barcelona, que vacca per munta de mestre Fran-
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cesch Maresma de oÿdor a deputat, se proposan
lo doctor misser Francisco Portell, lo doctor
misser Esteve Serra y Vileta. Per altre lloch de
oÿdor real de Barcelona, que vacca per munta
del doctor misser Francisco Estelella de oÿdor a
deputat, se proposan lo doctor misser Joseph
Pastor, lo doctor misser Joseph Costa. Per altre
lloch de oÿdor real de Barcelona, que vacca per
munta del doctor misser Joan Palmerola de oÿdor a deputat, se proposan lo doctor misser Miquel Sobies, lo doctor misser Francisco Catà.
Per lo lloch de oÿdor real de Lleyda, que vacca
per mort de misser Melcior Vallès, se proposan
mestre Joseph Bayona, mossèn Joseph Sebadia.
// 478/10r // Per altre lloch de oÿdor real de
Lleyda, [que vacca per] mort de mossèn Francisco Gras, se proposan mossèn Miquel Minguella, lo doctor misser Baptista Bullfa[remas].
Per lo lloch de oÿdor real de mà mitjana de [...],
que vacca per mort de mossèn Ignasi Camps, se
proposan mossèn Diego Puig, notari; mossèn
Isidro Vila, notari. Per altre lloch de oÿdor real
de mà mitjana de [Gero]na, que vacca per haver
mudat de estat mossèn Joan Baptista Serra de
mercader a ciutadà, se proposan mossèn Narcís
Buffill, mercader; mossèn Narcís Martorell, notari. Per lo lloch de oÿdor real de Tortosa, que
vacca per mort de mossèn Domingo Monia, se
proposan mossèn Ildefonso Barrachert, mossèn
Joseph Chivelli menor. Per lo lloch de oÿdor
real de Cervera, que vacca per mort de misser
Hierònim Casanoves, se proposan mestre Joseph Roca, mossèn Francisco Trilla.

s.n.r

Sertificha y fas fe jo, lo baix firmat, com lo doctor en medicina Hiacinto Gibert, receptor del
Ge(ne)ral dels fraus de Catalunya, és estat malalt y indispossat per a servir a son offici un mes
y vint-y-vuyt dies, comensant la desgana als deset de febrer del corrent any, y per ser axí ho firmo de mà pròpria vuy, als 30 de maig 1677. Lo
doctor en medicina Francesch Mates

481
/1r

A

et cetera, gratis et cetera, constituo et ordino procuratores meos certos et cetera, ita tamen et cetera, honorabiles [Petrum] Martirem Vendrell,
majorem dierum, magistrum domorum, et
Franciscum Freto, passamanerium, Barcinone
residentes, licet absentes et cetera, et alterum eorum in solidum, ita quod prioris ocupantis [...]
potior non existat nec deterior subsequentis sed
quodque unum locum inceptum fuerit per alterum mediari valeat prosequi et finiri du[...] totaliter ad effectum, ad videlicet, pro me et nomine meo, dictum taulerii Generalitatis civitatis et
collecte Ilderde officium et totum jus m[...] in illo
conpetens in manibus et posse admodum illustrium dominorum deputatorum Generalitatis
Cathalonie et in eorum consistorio in favorem tamen Joannis Turull, sutoris Ilerde, et alterius
quibusvis persone dictis procuratoribus et alteri
eorum bene vise et non alias aliter nec alio modo,
cedendum, renunciandum, resignandum et deponendum dictumque officium, cum salaris,
emolumentis, juribus, prerrogativis et preheminenciis ad illud pertinentibus et spectantibus juxta formam capitulorum et actarum Curiarum,
practicam, stillum et observaciam iam dicta Generalitatis et domus Deputationis, illius eisdem
dominis deputatis dicto Joanni Turull transferri seu concedi ac debite provideri suplicandum
et dictam renunciacionem et provisionem dicti
offici admitti et // 481/1v // fieri [...]liter petendum et supplicandum et de premissis quecumque
instrumenta utilia et necessaria seu quomodolibet opportuna fieri atque confeci faciendum, instandum et requirendum et ad predicta omnia
substituendum. Et demum et cetera, promitto habere rattum et cetera, et non revocare et cetera,
sub bonorum meorum omnium obligacione et hypotheca et cetera. Actum et cetera, firmo et cetera. Testes sunt Raymundus Cassany, negociator
Ilerde, et Paulus Carrera, agricole dicte civitatis.
In quorum fidem ego, Joannes Casanovas, civis
honoratus et auctoritate regia notarius publicus
de collegio notariorum publicum civitatis Ilerde,
hic me subscribo et meum appono sig(+)num.

483
/2r

Dieb vigesima octava mensis novembris [anno a
Nativitate] Domini millesimo sexcentesimo septuagesimo sexto, [...] Ego, Josephus Tarrades, passamanerius Ilerde, dominus, [possessor] et obtinens officii tabularii Generalitatis civitatis [et
collecte] Ilerde, dicto nomine, citra revocacionem
a. certificatòria intercalada entre els folis 478v-479r del
trienni 1674-1677.
b. procura intercalada en el foli 481/1 del trienni 16741677.
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Hoca est exemplum fideliter [...] sumptum a
quadam nominacione seu [...] per sacram, catholicam et regiam magestatem [...] concessa illustrisimo domino domno Laurencio [... et] Sans, de
concilio sue magestatis ac suo regenti [...] Aragonum, in papiro scripta, registrata, sigill[...] debitis solempnitatibus expedita, cuius thenor talis est:
Carolus, Dei gratia rex Cas[telle et Ara]gonum,
legionis utriusque Scicilie, Hierusalem, Hungaa. transsumpte de privilegi intercalat en els folis 483/2r483/5v del trienni 1674-1677.

rie, [Del]macie, Croacie, Navarre, Granate, Toleti, Valencie, [Galle]cie, Mayoricarum, Hispalis, Sardinie, Cordube, Corcie, [..., Al]garbus,
Alguire, Gibreltaris, insularum Canarie necnon
[...] orientalium et occidentalium insularum ac
Terre Firme maris occeani, archiduci Austrie,
dux Burgundie, Brabantie, Mediolani, Atenarum et Neopatrie, comes Ab[.]purgii, Flandrie,
Tirolis, Barchinone, Rossilionis et Ceritanie,
marchio Oristani et comes Gosseani.
Nobili, magnifico dilectoque conciliarique nostro
don Laurencio Matheu et Sans, juris utriusque
doctor, militi ordinis et militie Beate Marie de
Montessia, nostram regiam Cancellariam regenti, in meo sacro senatu, regio Arago concilio: Salutem et dilectionem.
Inter cetera capitula Cathalonie, in Curiis per
serenissimum regem Philippum, avum et dominum nostrum, anno millesimo quingentesimo
nonagesimo nono celebratis, concessa sunt capitulum quintum et sextum super inquisitione seu visitatione officialiam nostrorum in eisdem expressorum thenoris sequentis:
«Suplican los tres estaments a vostra magestat
que ab llohació y approvació de la present Cort
la placia statuhir, ordenar y concedir en aquest
sos Principat y comptats de Rosselló y Cerdanya
que, de quatre en quatre anys, sien visitats los
portantveus de general governador de dit Principat y comptats, can- // 483/2v // celler, regent
la Cancelleria y doctors de la Real Audiència,
advocat fiscal y patrimonials, thesorer, jutges de
[...], alguatzils ordinaris y extraordinaris, assessors del governador, mestre racional, llochtinent y officials seus, [capità] general, lloctinent
y assessors de la Batllia General, correu major o
hoste de correus, procuradors reals de Ta[rrago]na, Rosselló y Tortosa y sos assessors y officials, y tots los advocats fiscals dels dits Principat
y comptats, notaris, [...]ters, comissaris, axí reals, del civil com del criminal, [...] y altres ministres y officials dels dits tribunals que sien subjectes a purgar taula, y que lo visitador que ferà
dita visita serà anomenat ab persona constituïda
[...]nitat natural de la Corona de Aragó, ab què
no sie del present Principat y comptats ni tingue
baronias ni béns mobles en dits Principat y
comptats, ni plets en la Real Audiència, ni sie
inquisidor de Cathalunya, ni per lo exercici de
dit offici pugue pèndrer official qui sie comisari
del Sant Offici, lo qual age de venir per fer dita
visita en la ciutat de Barcelona a gastos y despenses del General, ab [...] de rèbrer las offensas
y deffensas ex oficio ad instantia [...] part o de
fisch en escrits, rèbrer memorials secrets de las
parts. Y ans de comensar son exercissi age de jurar en presència del llochtinent de vostra mages1239

tat, y, en absència sua, del portantveus de general governador o del qui presidirà en dita ciutat,
y ohir sentència de excomunicació que degudament se aurà en son offici, judicant conforme las
lleys de la terra, age de fer publicar son podera ab
cridas públicas per las ciutats y caps de veguerias, donant per als que tindran quexas coranta
dias de temps en què pugan fer qualsevol demanda contra las personas que se auran de visitar. Y, passats aquells, se agen de fer los processos y offensas dins tres mesos immediatament
següents, y, aquellas publicadas, corregan altres
tres mesos comptadors del dia de la publicació de
les offensas, dins los quals agen de donar las deffensas. Y, passats los dits tres mesos, // 483/3r //
[...] tinguts los processos per conclosos, y en
aque[...] servit de tenir nomenar dos personas
[...] quals no sian cathalans ni del Concell Supremo [...de] gudas prestar lo mateix jurament
ab dit [...] tres mesos immediatament següents
agen [...] y fer las sentèncias y absolutòries, com
[...] processos y publicar aquellas en la ciutat de
Barcelona [y execu]tar-las dins tres mesos y
quinse dias aprés següents [... gu]da tota
apel·lació y suplicació. Y que per ad[... estigan]
obligats tots los officials que no estan subjectas
[a pagar tau]la donar idòneas y suficients fermansas en lo intr[hit de sos] officis, contra dels
quals y de sos principals pugue provehir [dit] visitador a condempnació de béns propis, y no tenint [...] pugue presentar a vostra magestat
agravi per via de greuge plau a sa magestat, ab
què lo visitador anomenador per sa magestat sie
natural de la Corona de Aragó y no del Principat y comptats. Y que dites sentències de visitador tinguen exequució y d’ellas se pugue
apel·lar al Concell Supremo de Aragó no intervenint los [.]ugents naturals de Catalunya. Y
que, en respecte a la caució que·s demana, se
guarde lo acostumat. Co[ba]rrubias vicecancellarius.
Ítem suplica a sa magestat, ab la matexa llohació
y approvació, nomenar lo dit visitador dins un
mes primer vinent per a visitar lo fet fins assí, lo
qual, immediatament aprés de sa nominació,
age de venir a la ciutat de Barcelona y fer la visita de las personas en la present nominació,
constitució, nomenadas, en la forma que en ella
sta ordenada, y statuir y ordenar que aprés, de
quatre en quatre anys, finida la primer visita,
age de ser nomenat per vostra magestat altre visitador en la forma sobredita. Y que si dins dit
mes, y aprés de quatre en quatre anys, vostra
magestat no aurà nomenat lo dit visitador agen
y sien obligats los diputats a recordar a vostra
magestat que sie servit anomenar visitador en
los térmens sobredits. Y, si dins de dos mesos
a. a continuació ratllat conforme les lleys de la terra.
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aprés no serà nomenat, sien // 483/3v // obligats
los diputats de embiar embaxada a vostra magestat per a suplicar-li sie de son real servey nomenar dit visitador. Y que los embaxadors que
seran enviats agen continuament de seguir la
cort de vostra magestat fins a tant que sie nomenat visitador. Y que, si los deputats seran negligents en fer les sobreditas coses e alguna de
aquelles, sien ipso facto privats de los salaris de
son trienni y que los visitadors dels deputats los
agen de condemnar a dita privació y execució
de aquellas, entenent que la nominació de dits
embaxadors y los gastos que per dit respecte se
auran de fer se agen de nomenar y fer en lo
modo y forma estatuïda y ordenada en los capítols del readrés del General. Plau a sa magestat
nomenar, com de present anomena, per visitador per [...] fins assí al doctor Diego Clavero,
regent del Concell Supremo de Aragó, y en
aprés nomenar a un visitador de sis en sis anys.
Cobarrubias vicecancellarius.
[...] cuiusquidem nominationem visitatoris fuit
sub die duodecima mensis maii anni mellesimi
sexcentesimi quinquagesimi quinti nominatus
nobilis, magnificus dilectusque conciliarius nostro don Petrus de Villacampa et Pueyo, eques ordinis et militie Beate Marie de Montesia, nunc
regens nostram Cancellariam in dicto nostro Supremo Aragonum Concilio, qui similem [...] visitationem de officiu [...] nominatis in capitulo
de[...] inserto cumque iam sexenium et amplius
elapsum [...] a [...] scili<s>cet quo inquisitio
quarta vigore eorundem capitulorum pro eundem nobilem et magnificum don Petrum de Villacampa et Pueyo facta, finita et conclusa [...]tes
ut eaque pro dicta capitula stabilita et conclusa
iur[...] tamquam justa ac saluti et quieti subditorum nostrorum necessaria suum debitum sortiantur effectum, te, dictum regentem, don Laurencium Matheu et Sans, eligendo duximus
thenore igitur presentis de nostra certa scienctia
regiaque auctoritate deliberate et consulto te, dictum regentem, don Laurencium Matheu et Sanz,
de cuius prudentia, // 483/4r // integritate, solertia et in tractandis [...] esperientia plene confidimus quatenus [...]rem et sindicatorem omnium
officium [...] preinserto capitulo contentorum de
novo [...] et nominamque fecimus, constituimus
et [...] tibique dicimus, commitimus et mandamus [...] tecum aliquo notario et scribe idoneo et
sufi[ciente ...] bene viso, quem nunc pro tunc pro
notario et [... visi]tationis huiusmodi nominamus et deputamus illi[us ...] poterit servata forma et ordine dicti capituli [tamquam] inquisitor seu visitator predictus [...] instanti [...] quam
per viam denuntiationis vel ex propio et m[...]inquitas contra gerentes vices nostri generalis
gu[bernatoris] in dictis Principatu Catalonie et
comitatibus Rossilionis et Ceritanie, cancella1240

rium, regentem Cancellariam, doctores de regio
concilio, advocatos fiscales et patrimoniales, regentem thezaurariam, judices et alios officiales
nominatos et expressos in dicto preincerto capitulo
quinto sentenciasque absolutorias vel condempnatorias unacum duobus jurium doctoribus per
nos suis loco et tempore in eodem capitulo prefixis
nominandis ferre et pronuntiare in dicte civitate
Barchinone [...] debitam exequutionem deduere
seu deduci facere appellationesque, supplicationes
seu [...] illas ad dictum nostrum sacrum senatum Regium Concilium interponendas seu interponendos libere ac licite ad partes instantiam
admitendo iuxta formam et thenorem preinsertorum capitulorum delinquentes etiam quoscumque ac regaliatos guidare et assecurare pro veritate eruenda et testimonia ferendo et non alias et
generaliter omnia alia et singula facias, provideas et libere exerceas que ad dictum visitationis
munus pertieneant et spectent iuxta formam,
continentiam et thenorem preinserti capituli atque in premissis et circa ea necessaria fuerint et
quo- //483/4v // modolibet opportuna etiam si talia forent que manda[...] magis speciale exigerent quam presentibus est expres[...] tamen in
omnibus dicto capitulo et aliis de[...]dis, nos
enim, in et super premissis omnibus et singulis,
[...] incedentibus, dependentibus et emergentibus
[...]nexis et conexis, vices et voces nostras, ac suficientem potestatem plenarie commitimus per presentes, quorum virtute ac [the]nore tibi facultatem elargimus quod posis et val[...] inniungere et
logere quotie(n)s placuerit et expediens fuerit et
[s]ub tibi bene visis poenis quascumque [...]
cuiuscumque [...] lite[ri]s sint ut coram te compareant ad dicendum [...]rendum et medio juramento deponendum quidquid [...] rebus quibus a te interrogati fuerint intellexerunt [...]
noverint possisque a quibusvis acta, processus, libros et [om]nes alias scripturas tibi bene visas petere et ut tibi tra[dant] et exibeant logere remediis quibus decet poenas que in [...]tentes et
inobedientes impositas exequi, verum ant[...] hac
commissione uta[.]s tenearis jurare in posse illustri et consanguinei Alexandri Farnesii, nostri locumetenentis et capitanei generalis in predictis
Principatu et comitatus, audireque sententiam
excomunicationis et alia facere [...]que iuxta
thenorem dictorum capitulorum et alias teneas et
[...] arbitrus, prefato propterea nostro locumetenenti et capitaneo generali venerabili, nobilibus,
magnificis dilectisque [...]riis et fidelibus nostris
cancellario regiam Cancellariam et doctoribus
nostre Regie Audiencie gerentibusque vices nostri
generalis gubernatoris, advocatis et procuratoribus fiscalibus et patrimonialibus, magistro racionali, baiulo generali ac regenti nostram regiam
thezaurariam, procuratoribus regiis, vicariis,
baiulis, subvicariis, subbaiulis illorumque assessoribus, alguaciriis, virgariis et portariis [...]de-

mum universis et singulis officialibus et subditis
[...] // 483/5r // in dictis principatu Catalonie et
comitatibus [Rossilionis et Ce]ritanie, constitutis et constituendis, ipso[...] locatenentibus seu
officia ipsa [...]entibus [...]timus, precipimus et
jubemus [...] indignationis et in poene qu[...] florenno[rum ...]mille nostris regique inferendorum [.]rariis quod te, [dictum regen]tem, don
Laurencium Matheu et Sanz, p[ro ...] et visitatore nostro in dicto Principatu et comi[tatibus,
ut prefertur, teneant, reputent, honorificent [...]
tibi et jussionibus tuis tamquam nostris
obe[..]ant et [...] respective ii ad quis spectet teque dictum offi[cium visita]toris et commissionem exercere teneant atque perm[itant] omni
[...] difficultate et contradictione cessantibus
[nostramque] huiusmodi provisionem et mandatum ac omnia et singula [in eo] contenta ad inquam teneant firmiter er observent tenerique et
inviolabiliter observari faciant per quoscumque
cauti[...] agere, fieri ne permitere racione aliqua
sive causa si officiales et subditi nostri predicti
gratiam nostram charam habent et preter ire et
indignationis nostre in cursum poene preappositam cupiunt evitare. Dattum in oppido nostro de
Cariñena die vigesima octava mensis aprilis
anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo septuagesimo septimo. Yo, el rey.

admissuma [...] privilegium cum protestatione et
s[...]tate in dicta deliberatione contentis, ad
quam habet re[...]. Josephus Sauleda, scretarius
[et] scriba major Generalis Cathalonie sub[...]

494
/1r

Sertifichb y fas fe jo, lo doctor baxfirmat, com
Ramon Cortada, cradenser dels draps de la casa
de la Bolla de la present ciutat, continue sa malaltia y indisposició fins lo dia de avuy, ab què
no pot servir son ofici, per rahó de sa desgana. Y
per a què se li done fe y crensa li fas la present
sertificatòria, per lo jurament que tinch prestat
quant me agraduaren, y, així matex, davant lo
molt il·lustre consistori dels senyors deputats y
oïdors del General de Cathalunya. De casa, vuy
als 28 de l’any de 1677. Hiacinto Gibert.

495
/1r

[Sig(+)num] Francisci Cortes, auctoritate regie
notarii publici Barcinone. Patri Martiris Ferrer,
auctoritatibus apostolica et regia notarii publici
Barcinone, qui huiusmodi ex[em]plum a suo originali fideliter sumptum et cum eodem veridice
comprobatum, testificatum et cetera, ut [...] patet in his precedentibus quatuor papiri foleis presenti [...] excluso scribere fecit et rogatus clausit
die XI [ju]nii anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo septuagesimo septimo.

Diec prima mensis julii anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo septuagesimo septimo, Aquallate. Ego, Petrus Bover, cultor ville
Aqualate, vincensis diocesis, gratis et cetera, constituo et ordino procuratorem meum certum et cetera, ita quod et cetera, Sebastianum Estalella, in
civitate Barcinone habitatorem, licet absentem,
ad videlicet pro me et nomine meo coram admodum illustribus dominis deputatis Generalis Cattalonie et coram admodum illustri consistorio, semel et pluries, comparendum officium taulerii
ville Aqualate pure, libere et simpliciter renunciandum et resignandum ac cedendum in manu
et posse dictos illustrum dominorum deputatorum
et seu aliorum ad quos spectat totum jus et accionem michi competentes in dicto officio taulerii
ejusdem ville et ipsum officium, postquam renunciatum et // 495/1v // resignatum, fuerit in favorem personam seu personis dictis illustribus dominis deputatis bene visis presentandum [et]
nominandum dictam renunciacionem admiti,
petendum suplicandum et [instan]dum et pro
inde quascumque supplicaciones dictis illustribus
dominis deputatis [seu] quibusvis personis dandum, offerendum et presentandum, et pro predicta [...]ram ocasione et alias quascumque [...]tam
de dicta renunciacione [... pre]sentacione dictis
suplicacionum [...] et necessarias vobisque, dicto
pro[curatore] meo constituto, bene visis fient,
[...]dum, petendum, instandum et [...]bendum.
Et demum et cetera, pro[mitto ha]bere ratum et
cetera. Testes sunt Jacobus [...]funarius ville
Aqualate, //495/2r // Jacobus Arquer, scriptor in

Die XIIII mensis junii anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo septuagesimo septimo fuit, de mandato et de[...] admodum illustrium dominorum deputatorum Generalis
Catalonie in scriptis, dictis die et anno factis,

a. admissum [...] privilegium interliniat damunt d’una línia i mitja ratllades.
b. certificatòria intercalada en el foli 494/1r del trienni
1674-1677.
c. procura intercalada en els folis 495/1r-495/2r del trienni
1674-1677.

Vidit cardinalis Preses. Vidit don Petrus Villacampa, regens, et pro thezaurario generali. Vidit
don Josephus de Boxados, regens. Vidit Vernez ab
Heredia. Vidit Berbagal pro conservatore generali.
Dominus rex mandavit michi, don Francisco Isquierdo de Berbegal, visa per cardinalem Pres,
idem Villacampa, regentem Cancellariam, et
pro thezaurario generali, Heredia ac Boxadors et
me, pro conservatore generali, in Diversorum, V,
folio XCVIIII. Locus si(+)gilli. Sig(+)num
Francisci Llauder, regia acutoritate notarii publici Barcinone.
483
/5v
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dicta villa Aqualate habitator. In quorum fidem
et testimonium ego, Paulus Mestra et Amat, auctoritate regia notarius publicus ville Aqualate,
hic me subscribo et appono sig(+)num.

496
/1r

Los deputats y oÿdors de comptes del present
principat de Cathalunya, per al ínterim dels
sinch officis de deputats locals [compre]sos ab
la real reserva per al trienni que comensa[rà] lo
primer dia del mes de agost pròxim vinent en
avant, proposam a vostra excel·lència los subjectas contenguts en lo infrascrit memorial.

A
Deputació local de Gerona. Per al ínterim del
offici de deputat local de Gerona per al trienni
MDCLXXVII se proposan lo tesorer y canonge de
Gerona Joseph Roig, mossèn Pere Roselló, notari de Gerona; mossèn Jaume Narcís Camps,
mercader.

Senyora.
Los deputats y oÿdors de comptes del General
del [principat] de Cathalunya, per als sinch officis de deputats locals [com]presos ab la real reserva per al trienni que comensarà [al] primer
die del mes de agost pròxim vinent en avant,
[pro]posan a vostra magestat los subjectas contenguts en lo infrascrit memorial.
Deputació local de Gerona. Per al offici de deputat local de Gerona per al trienni MDCLXXVII
se proposan lo tesorer y canonge de Gerona Joseph Roigb, mossèn Pere Roselló, notari de Gerona; mossèn Jaume Narcís Camps, mercader.

Deputació local de Puigcerdà. Per al ínterim del
offici de deputat local de Puigcerdà per al dit
trienni se proposan lo reverent Guillem Pradell,
lo reverent Climent Llabro, lo reverent Francisco Pontaria, preveres de Puigcerdà.
496
/2v

Deputació local de Puigcerdà. Per al offici de
deputat local de Puigcerdà per al dit trienni se
proposan lo reverent Guillem Pradell, lo reverent Climent Llabro, lo reverent Francisco Pontaria, preveres de Puigcerdà.
496
/1v

Deputació local de Tarragona. Per al ínterim
del offici de deputat local de Tarragona per al
dit trienni se proposan lo doctor Joseph Manyer, deputata; lo doctor Pau Castanyer, lo doctor Jaume Grasb, tots canonges de Tarragona.

Deputació local de Lleyda. Per al offici de deputat local de Lleyda per al dit trienni se proposan
lo doctor Jaume Vidal, de Lleyda; Joan Florensa, Joseph Sabadia, ciutadans de Lleyda.

Deputació local de Tortosa. Per al ínterim del
offici de deputat local de Tortosa per al dit trienni se proposan donc Aleix de Miravall, mossèn
Joseph Gascià, don Faustino de Miravall.

Deputació local de Tarragona. Per al offici de
deputat local de Tarragona per al dit trienni se
proposan lo doctor Joseph Manyer, deputat; lo
doctor Pau Castanyer, lo doctor Jaume Gras,
tots canonges de Tarragona.

Datat en Barcelona als VI de juliol MDCLXXVII.

Excel·lentíssimd senyor.

Died nona mensis aprilis anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo septuagesimo septimo, Barchinone. Ego, Franciscus Sauleda et Ribot, mercator civitatis Vici, ut obtinens officium
tabularii Generalitatis dicte civitatis et collecte
eiusdem, dicto nomine, gratis et cetera, constituo
et ordino procuratorem meum certum et cetera,
ita quod et cetera, vos, magnificum Josephum de
Sauleda, militem, Barchinone populatum, fratrem meum, presentem, ad videlicet, pro me et
nomine meo, iamdictum officium tabularii dicte
civitatis Vici et sue collecte, cum omnibus juribus
et pertinenciis suis universis, in manibus et posse

a. proposició intercalada en el foli 496/1 del trienni 16741677.
b. a continuació ratllat lo canonge de Gerona Joseph
Camps.
c. a continuació ratllat Joseph.
d. proposició intercalada en el foli 496/2 del trienni 1674-1677.

a. a continuació, interliniat al marge esquerre, oÿdor ecclesiàstic.
b. a continuació ratllat lo doctor Joseph Móra.
c. a continuació ratllat Joseph.
d. procura intercalada en el foli 497/1 del trienni 16741677.

Deputació local de Tortosa. Per al offici de deputat local de Tortosa per al dit trienni se proposan donc Aleix de Miravall, mossèn Joseph
Gascià, don Faustino de Miravall.

497
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Datat en Barcelona als VI de juliol MDCLXXVII.

496
/2r

Deputació local de Lleyda. Per al ínterim del offici de deputat local de Lleyda per al dit trienni se
proposan lo doctor Jaume Vidal, de Lleyda; Joan
Florensa, Joseph Sabadia, ciutadans de Lleyda.

B
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admodum illustrium dominorum deputatorum
eiusdem Generalis, pure, libere, simpliciter et absque ulla condicione resignandum et renunciandum et dictas resignacionem et renunciacionem
recipi et admiti petendum et suplicandum, et
inde instrumenta quacumque vobis bene visa faciendum seu fieri faciendum, instandum et requirendum. // 497/1v // Et demum et cetera, promitto habere [ratum et cetera], et non revocare et
cetera. Testes sunt Raimundus Valenti[...] presbiter in ecclesia parrochiali [Beate] Marie de
Mari presentis civitatis beneficiatus, et magnificus Joannes [Ar]gila, civis honoratus Barchinone. Premissis fidem facit Bartolomeus Roig, auctoritatibus apostolica et regia notarius publicus et
de collegio notariarum Barchinone, hic proprio se
subscribens [sig(+)num].

putat ecclesiàstich que vacca per renunciació del
llegítim [procurador de] fra don Raimon de Soler, cavaller del orde y milícia [de la] sacra casa
del Hospital de Jerusalem, batllia de Mallorca y
comenador de la encomanda de Sant Joan de
Barcelona, lo die present feta, proposan a vostra
excel·lència los subjectes constenguts en lo infrascrit memorial.
Deputat ecclesiàstich religiós. Per lo lloch de
deputat ecclesiàstich religiós, que vacca per renunciació de fra don Ramon de Soler, batlliu de
Mallorca, se proposan fra don Feliciano Sajol,
comenador de Tortosa; fra don Francisco Riquer, comenador de Térmens. Datat en Barcelona als XVII de juliol MDCLXXVII.
499
/4r

498
/2r

499
/3r

Los deputats y oÿdors de comptes del General
del principat de Catalunya, per dos llochs de deputat, lo un militar [y lo altre] real, que han vaccat després de tremesa la insaculació [...]nal a sa
magestat, Déu lo guarde, dels llochs vaccants de
deputats y oÿdors fins als trenta-hu de maig
pròxim passat, proposan a vostra excel·lència los
subjectas contenguts en lo infrascrit memorial.

Dimars, 13 de juliol 1677.
Losa senyors deputats, etcètera, lo militar absent
de la present [casa ...] intervenció dels senyors oïdors de comptes de dit [...] absent del consistori, proposan als magnífichs [assessors y advo]cat
fiscal ordinaris del General y present casa de la
De[putació] que digan ab son vot en scrits si, trobant-se sa excel·lència [...] present ciutat y estant
vaco un lloch de deputat [...], si tenen obligació
ses senyories de fer terna y [...] sa excel·lència se
troba per la resolució del que ha de ser insi[culat
o] si aguardaran a fer la proposició a la persona
que [...]rà fet sa excel·lència special delegació, sobre del proposat per vostra senyoria ab la sobradita proposició als assessors y advocat fiscal infrascrits en la present jornada de 13 del corrent
mes de juliol, si deuen fer torna dels llochs vacants de [...] se envia la la inciculació a Madrit,
trobant-sa sa excel·lència en campanya, diuen y
fan relació a vostra senyoria que, per quant en
semblants vacacions de llochs després de aver enviadas las inciculacions a sa magestat, que Déu
guarde, se ha acostumat proposar subjectes per
los tals llochs vacants enviant a sa excel·lència los
noms dels proposats per vostra senyoria, que vostra senyoria observia sí y conforme se ha acostumat en semblants casos fer. Campderrós, assessor.
Figuerola, fisci Generalis advocatus. Pons, assessor.

B

Deputat militar. Per lo lloch de deputat militar
de la vegueria de Tàrraga, que vacca per mort de
mossèn Francisco Granollachs y de Millàs, se
proposan mossèn Joseph Terrer y codina, baró
de Canyellas; mossèn Joseph Grasto de Baset y
Truellas.
Deputat real. Per lo lloch de deputat real, que
vacca per mort de misser Narcís Camps, se proposan mossèn Francisco Sala de Bescarà, lo doctor misser Ignasi Pujol.
Datat en Barcelona, a XIIII de juliol MDCLXXVII.
499
/1r

Excel·lentíssimb senyor.
Los deputats y oÿdors de comptes del General
del principat de Cathalunya, per lo lloch de dea. relació intercalada en el foli 498/2r del trienni 1674-1677.
b. proposicions intercalades en els folis 499/3r-499/4r del
trienni 1674-1677.
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Egoa, frater don Raymundus de Soler, miles ordinis et milicie sacre domus Hospitalis Sancti Joannis Hierosolomitani, baiulius Maioricarum et
comendator comende Sancti Joannis Barchinone,
in civitate Vallette insule meletense populatus,
quia his aniis iam diu elapsis ut comendator
principatus Catalonie insuculatus fui ut ecclesiasticus pro deputato in domo Deputacionis dicti
principatus Cathalonie qua de causa evenire potest tempore quo fit extracto deputatorum in dicto
principatu Catalonie me ut deputatum ecclesiasticum sortem sortiri, et cum in animo meo sit semper et ad in perpetuum habitare et dies meos finire in hac dicta presente civitate Valletta et quod
provecte sum etatis qua propter quamquam in fua. procura intercalada en els folis 499/1r-499/2v del trienni
1674-1677.

[ 1677 ]

[ 1677 ]

turo tempore quo fit extractio dictorum deputatorum dicti principatu Cathalonie extractus essem
ut deputatus ecclesiasticus in sortem, nolo nec intendo predicto deputati munere condecorari
propter magnam distantiam que est a dicta presente civitate Vallete ad civitate Barchinone, in
qua domini deputati // 499/1v // dicti principatus Cathalonie propriam habitacionem facere debent, et ut cognoscant eximiam meam in dictam
domum voluntatem nollem incommoda seu expensas aliquas ob extraccionem si eveniret dicte
domui inferre propter intimum amorem et magnam voluntatem quem et quam ut cathalanus
habeo erga illam qua propter, ut supra dicitur, ob
nimiam distantiam loci nolo nec intendo ullo
modo moveri ab hac dita presenti civitate Vallette
ob mee decrepite etatis infirmitatem, nec deputatus ecclesiasticus quamquam in eventu sortem sortiri esse volo, igitur, attentis omnibus supradictis,
gratis et cetera, constituo et ordino procuratorem
meum certum et cetera, ita quod et cetera, vos,
illustrem presentem don Felicianum Sayol, militem eiusdem ordinis et milicie, comendatorem comende del Temple civitatis Dertusensis et procuratorem communis erarii eiusdem sacre religionis
et prioratu Catalonie, licet absentem, ad videlicet, pro me et nomine meo, locum deputati ecclesiastici domus Deputationis dicti Principatus
Cathalonie quem obtineo et in quo ut extitit dictum // 499/2r // insuculatus sum una cum omnibus juribus illius universis et omni et quocumque
[...] ex eodem adveniente in manibus et posse [...]
et regie maiestatis domini nostri Hispa[niarum]
regis vel eius locumtenentis in dicto principatu
Catalonie aut illustrium dominorum deputatorum illius seu cuiusvis persone cuiusvis gradus et
status seu conditionis sit de his potestatem habentis
et habiture, in cuius posse infrascripta renuntiatio fieri debeat non solum tempore extractionis
[...]sum ad evitandas expensas et alias raciones
ante dictam extractionem ita ut in locum meum
et per meum nomen alium possit deseribi et insuculari, renunciandum et cedendum dictasque renunciacionem et cessionem per quos spectet recipi
et admitti, petendum et suplicandum suplica[tiones quas]cunque pro inde dandum et presen[tandum ...] dicto procuratori meo bene vissum
[...]eorum occasione quecun[que ...] renuntiationum et cessio[nem ...]sulis et cauthelis vobis //
499/2v // bene visis et juramento quod in animam
meam prestare possitis, fulsiris et roboratis faciendum et firmandum seu fieri faciendum, instandum et requirendum et cum posse substituendi et
destituendi et cetera. Et demum et cetera, promitto predicta habere rattum et cetera, et non revocare sub bonorum meorum obligatione. Actum est
hoc in dicta civitate Vallette, insule melitense, die
quarto mensis januarii decima quarta indictionis, millesimo sexcentesimo septuagesimo sexto a
Nativitate. Testibus Paulo Silvano et Carolo Far-

migia, testibus ad premissa vocatis. Actis meis,
notarii Aloysii Bello[...].
Frater don Nicolaus Cotoner, Dei gratia sacra
domus Hospitalis Sancti [...], militaris ordinis
Sancti Sepulcri Domini, magister humilis pauperumque Jesuchristi [...] singulis presentes nostras
literas visuris, lecturis et audituris sal[...] notum, facimus et [...]attestamur qualiter Aloysius
Bello, qui suprascriptas se subscripsit, publicus
leg[...] notus fuit et in dies adhibetur plena et indubitata fides, in cuius rei testi[monium] in
cera nigra [..]tibus est impressa. Data Melita, in
consistorio nostro, die que [... ja]nuarii millesimo
sexcentesimo septuagesimo quinto ab Incarnatione iuxta stilum nostre Cance[llarie ...
Nativi]tate autem 1676. Fra don Manuel [...].

502
/1r
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A
Loa comte de Monterrey, llochtinent y capità
general.
Noble y amats de la real magestad los deputats y
oïdors de comptes de la casa de la Deputació del
General de Cathalunya en Barcelona residints.
Atenent y conciderant que per nós és estat [represen]tat a sa magestad, que Déu guarde, que
per trobar-nos en la campanya ab son real excèrcit, gobernant aquell y apartat en distància gran
de aqueixa ciutat de Barcelona, seria contingent
no poder per nostra persona ordenar lo [con]venient a la formalitat de las inçeculacions aquest
any perquè se po[gués] fer la extracció de pròxim fahedora de deputats y oïdors y demés [officis] de aqueixa casa en lo dia acostumat y per los
llochs que vacan de aquí [al dia] de la extracció.
Y no haver-hi temps per recórrer a nós, en concideració de assò, sa magestad, ab son real orde,
firmat de sa real mà y despachat en deguda forma de Cancellaria del Supremo Concell de Aragó, datat en la vila de Madrid a 30 de juny proppassat, és estat servit ordenar y manar que per est
effecte fassam elecció de una persona a nós ben
vista la qual, en nom nostre y com a nós representant, puga per esta vegada tant solament fer y
ordenar tot lo que convindrà tocant a ditas insaculacions per a què la extració de pròxim fahedora de deputats y oïdors y demés oficis tingue
son degut cumpliment en lo die acostumat. Per
tant, nós, inseguint lo precalendat real orde de
sa magestad, havem resolt de elegir y anomenar,
com ab tenor del present elegim y anomenam, la
persona del il·lustre don Diego Felipe de Guzmán, duch de Sanlúcar, marquès de Leganez y
a. manament intercalat entre els folis 501v i 502r del trienni
1674-1677.

de Morata, comenador mayor de León, del orde
de Sant Yago, gentilom de la Càmera de sa magestad y general de la cavalleria del real excèrcit
de Cathalunya, per la molta experiència tenim
del gran zel ab què en totas ocasions ha dirigidas
totas las matèrias tocants al real servey y beneffici públich; la qual elecció y nominació que nós
ab lo present fem y manam despachar per Cancellaria, és a fi y effecte de que, per esta vegada
tant solament, en nom nostre y com a representant nostra persona, puga fer y ordenar tot lo
que convindrà tocant a ditas insaculacions y dependent y emergent de aquellas y per a què se
puga fer la extracció de pròxim fahedora //
502/1v // de deputats y oïdors y demés officis de
aqueixa casa en lo dia acostumat. Y en esta conformitat vos diem y manam que, en orde a tot lo
sobredit y expressat en aquest nostre despaig,
observeu la formalitat vos serà donada y ordenada per lo il·lustre don Diego de Guzmán, duch
de Sanlúcar, marquez de Laganez y de Morata,
com si per nós vos era manat y ordenat, per convenir axí al servei sa magestad y ser esta sa determinada real voluntad y nostra. Dada en lo camp
de Olot, a XVII de juliol MDCLXXVII. El conde de
Monterey.

en caso de no poder hallaros presente al tiempo de
hazer los deputados y oydores de qüentas la abilitación de los sujetos que yo he mandado insacular
con despachos de la fecha de éste, y para la insaculación de los lugares que podrán ser vaquen en los
meses de junio y julio deste año que se ha de hazer
en virtud de decreto vuestro, he resuelto encargar
y mandaros, como lo ago, que por no apartar de
vuestro oficio y cuydado esta regalia, si no huviere
tiempo para cumplir vos, por vuestra persona, en
la formalidad de la insaculación referida deleguéis por esta vez la que os pareciere para que se
aga el día acostumbrado. Dada en Madrid, a
XXX de junio MDCLXXVII. Yo, el rey.
Vidit cardenalis Preses. Vidit Fernandez ab Heredia, regens. Vidit marchio de Castelnou. Vidit
don Michael de Çalba. Vidit don Josephus de Boxados, regens. Don Franciscus Izquierdo de Berbegal, secretarius.
Huiusmodi copia manu mea propria scripta concordat cum suo originali de quibus fidem facio
ego, Balthasar Oriol et Marcer, miles, sacra, catolica et regie magestatis mandati scriba ac locumtenens protonotarii in presenti locumtenentia
Generali Cathalonie, hec etiam proprio scribere
calamo.

Vidit don Josephus Rull, regens.
Balthasar Oriol et Marcer.

Illustre conde de Monterey, primo gentilhombre
de mi Cámera y mi lugartiniente y capitán general, haviéndosse visto en este mi Consejo Supremo
lo que escrivís en carta de catorse del corriente, en
orden a que mande dar la providencia necessaria

Universisa fidem facio ego, Petrus Rosello, notarius publicus Gerunde auctoritate regia, substitutus ab herede don Joannis Çarriera et de Gurb,
quondam, publico civitatis, bajulie et vicarie Gerunde suarumque pertinentiarum notarius,
quod penes me fuit receptum quoddam instrumentum in eius aprisia tenoris sequentis: «Salvius Estanyol Batlle, sacre teologie doctor, canonicus Sancte Ecclesie Gerundensis, gratis, circa
revocationem, et cetera, constituo, et cetera, procuratores meos certos, et cetera, ita, et cetera, vos
doctorem Petrum Collell, notarium publicum de
collegio notariorum regiorum, et Petrum Pons,
notarium causidicum, civis Barcinone, absentes,
et utrumque vestrum insolidum. Ita quod preocupantis, et cetera, ad videlicet, pro me et nomine
meo coram excelentissimo domino locumtenenti
et capitaneo generali admodumque illustribus
dominis deputatis et auditoribus domus Deputationis Generalii presentis Cathalonie principatus, ac aliis quibuscunque personis de his potestatem habentibus et habituris, comparendum et in
eorum seu alterius eorum manibus et posse nominationem et insiculationem in mei favorem factam in uno ex locis auditorum ecclesiasticorum
que admodum illustre Capitulum dicte Ecclesie

a. carta intercalada entre els folis 501v i 502r del trienni
1674-1677.

a. procura intercalada entre els folis 504v i 505r del trienni
1674-1677.

In Itinerum Locumtenentie primo, foleo CLIIII.

505
/1r

Vuestra excelencia manda a los deputados y oidores de qüentas de la casa de la Diputación del General de Catalunya que pongan en execusión la
orden de vuestra excelencia, conforme está expressada en este despacho.
Registrata.

502
/2r

B
Ala illustre conde Monterey, primo gentilhombre
de mi Cámera y mi lugartiniente y capitán general en el prinsipado de Cathaluña, condados de
Rossellón y Cerdaña.
El rey.
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[ 1677 ]
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Gerundensis habet et tenet in dicta domo Deputationis Generalis dicti presentis Cathalonie
principatus, in quo insiculatus existo, renunciandum et dimittendum adeo ut in dicto loco
alter ex dominis canonicis dicte Gerundensis ecclesie insiculari valeat, dictamque renuntiationem recipi et admitti petendum, suplicandum et
obtinendum et pro inde supplicationes quascunque offerendum et presentandum et eas debite
provideri et decretari postulandum et si opus fuerit instrumenta quecunque confici et cuya intersit dari et tradi requirendum, committendo vobis
et alteri vestrum plenarie voces //505/1v // et vices
meas cum omnimoda facultate et indeficienti potestate circa premissa necessaria cum posse substituendi et destituendi, et cetera. Et demum, et cetera, promitto habere ratta, et cetera, et non
revocare, et cetera. Obligando, et cetera. Actum
Gerunde, die decima nona julii anno millesimo
sexcentesimo septuagesimo septimo. Testes Josephus
Estanyol, studens Gerunde, et Franciscus Monserrat, assahonator, civis Barchinone, Gerunde degens. Approbo ego notarius infrascriptus».
In quorum fidem ego, Narcissus Martorell, auctoritate et substitutione predictis notarius publicus Gerunde, hic pro dicto domino Petro Rosello, connotario meo, ei associatus me, subscribo et
meum solitum appono sig+num.

506
/1r

protesta no dar lugar al disfavor del marqués,
haviendo yo atendido a la mayor estimaçión de
vuestra señoría nombrando el sugeto de más lustre que podía suçederme en un acto que por mí no
podía executar, respecto de los embaraços que en
beneficio desta provinçia me estrechan a no apartarme del exérçito. Y así quedo con la confiança
de que estas consideraçiones harán en vuestra señoría la fuerça que me prometo. Quanto tanpoco
ignora que no es ni ha sido mi ánimo perjudicar
//506/2v // sus leyes, las quales siempre tendrán su
vigor devajo de la protesta, que siendo neçesaria, y
estando fundados en que es legítimo su reparo, podrán haçer con que se vençe qualquier obstáculo,
dando a conozer a todos que vuestra señoría save
moderar a la raçón sus afectos, no interviniendo
lesión a la costumbre que nadie más que yo desea
favoreçer. Guarde Dios a vuestra señoría muchos
años. Olot, 20 de julio 1677. El conde de Monterey.
Señores diputados del General deste Principado.

508
/1r

Aa la carta de vuestra señoría de oy satisfago en
[otra] que llegará a sus manos por las del [marqués] de Leganés, con que sólo sirven [estos renglo]nes de acusar el recivo para que pueda volverse la persona que la trujo. Guarde Dios a vuestra
señoría muchos años. Olot, 20 de julio 1677. El
conde de Monterey.
Señores diputados del General deste Prinçipado.

506
/2r

B
Heb reçivido su carta de vuestra señoría de oy, sin
que pueda dejar de haverme causado mucha estrañeça el reparo de no admitir al señor marqués
de Leganés, para las disposiçiones de la inseculaçión, pues dado caso que la [...] legaçión que
hiçe en su persona no esté comprehendida en la reserva que su magestad, Dios guarde, abrrogó a si,
sino expresamente unida con las constituçiones
deste Prinçipado, podía vuestra señoría con una
a. carta intercalada entre els folis 505v i 506r del trienni
1674-1677.
b. carta intercalada entre els folis 505v i 506r del trienni
1674-1677.
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B
Loa comte de Monterey, loctinent y capità general.
Noble y amats de la real magestat los deputats y
oÿdors de [comptes de la] casa de la Deputació
del General de Cathalunya en Barcelona [residints]. Atenent y conciderant que per nos és estat representat a [sa magestat, que] Déu guarde, que per trobar-nos en la campanya ab son
real [exèrcit go]vernant aquell y apartat en
distànsia gran de aquexa ciutat [de] Barcelona,
serie contingent no poder per nostra persona
ordenar [lo con]venient a la formalitat de les insaculacions aquest any, [perquè se po]gués fer
la extracció de pròxim fahedora de deputats y
oÿdors [y de]més oficis de aquexa casa, en lo die
acostumat y per los [llochs] que vacan de aquí al
die de la extracció y no haver-hi [temps] per recórrer a nos. En concideració de açò, sa magestat, ab [son real] orde firmat de sa real mà y despatxat en deguda forma de Cancellaria del
Supremo Concell de Aragó, dada en la vila de
Madrid a trenta de juny pròxim passat, és estat
servit ordenar y manar que per est effecte façam
elecció de una persona a nos ben vista, la qual,
en nom nostre y com a [de nos] representant,
pugue per esta vegada tant solament fer y ordenar tot lo que convindrà tocant a dites insaculacions, per a què la extracció de pròxim fahedora
de deputats y oÿdors y demés officis tingué són
a. manament intercalat entre els folis 507v i 508r del trienni
1674-1677.

degut cumpliment en lo die acostumat. Per
tant, nós, inseguint lo prechalendat real orde de
sa magestat, havem resolt elegir y anomenar,
com ab [tenor] del present elegim y anomenam, la persona del noble don Luís de Rocabertí del Consell de sa magestat y batle general de
Cathalunya, per la experiència tenim del zel ab
què ha dirigides las matèrias tocants al real servey y benefici públich. La qual nominació y
elecció que nós ab lo present fem y manam despatxar per Cancellaria és a fi y effecte de que,
per esta vegada tant solament, en nom nostre y
com a representant nostra persona pugue fer y
ordenar tot lo que convindrà tocant a ditas insaculacions y dependent y emergent de aquellas.
Y per a què se pugue fer la extracció de pròxim
fahedora de deputats y oÿdors y demés officis de
aquexa casa en lo die acostumat y en esta conformitat, vos diem y manam que, en orde a tot
lo sobredit y expressat en aquest nostre despaig,
observeu la formalitat vos serà donada y ordenada per lo dit noble don Joseph de Rocabertí
// 508/1v // com si per nós vos fos manat y ordenat, per convenir axí al servey de sa magestat y
ser esta sa determinada real [voluntat] y nostra.
Dada en lo camp de Olot, als XX de juliol
MDCLXXVII. El conde de Monterey.

güent: «El rey. Illustre conde de Monterey, primo
gentilhombre de mi Cámara y mi lugarteniente y
capitán general, con vuestra carta de 14 de junio
[pasado] he recibido la proposición de los deputados y oydores de qüentas del General de essos Principado y condados para los lugares vaccantes de
las bolsas de diputados y oydores de los tres estamentos hasta el día 31 de mayo deste presente año.
Y haviendo discurrido por los méritos a cada uno
de los que proponen y conciderado lo que dellos se
os ofreze y los demás que proponéis y otros de quien
tengo satisfación para concurrir a los officios,
usando de la facultad que el rey, mi señor y padre,
que haya [gloria], se reservó quando concedió a la
Deputación los privilegios de sus constituciones y
en la insaculación general que hizo en conformidad de dicha reserva en 31 de henero del año pasado 1654, de poder nombrar las personas que le
pareciesse, assí de las propuestas por los deputados
y oydores como de qualesquier otras que bien visto
le fuesse, he resuelto nombrar para dichos lugares
vacantes hasta el día referido a los que se siguen:
Diputados ecclesiásticos.
Para el lugar de diputado ecclesiástico, que vaca
por muerte de don Joseph de Magarola, abad de
Camprrodón, a don Joseph Masdovellas y Zalva.

Vidit don Josephus Rull, regens.
Deputados militares.
Balthasar Oriol et Marcer.
Registrata in Itinerum Locumtenentie primo,
foleo CLVII.
Vuestra excelencia manda a los deputados y oydores de qüentas de la casa de la Deputación del General de Cataluña que pongan en ejecución la
orden de vuestra excelencia conforme está expressada en este despacho.

508
/2r

Para el lugar de diputado militar noble de la vegueria de Bar- // 508/2v // celona, que vaca por
muerte de don Anton de Perapertusa y Cruÿlles,
a don Phelipe Ignasio Alegre.
Para otro lugar de diputado militar de dicha vegueria de Barcelona, que vaca por muerte de mosén Juan Balthazar March y Jalpí, a mosén Salvador de Ornos.
Para otro lugar de diputado militar de dicha vegueria de Barcelona, que vaca por muerte de mosén Galceran de Cordelles, a mosén Gerónimo
Novell y Bertrolá.

C
Loa comte de Monterey, llochtinent y capità
general.
Noble y amats de la real magestat los deputats y
oÿdors de comptes de la casa de la Deputació
del General de Catalunya en Barcelona residints, y [insacu]ladors de dita casa per la insiculació y extracció de pròxim fahedora. Lo rey,
nostre senyor, que Déu guarde, és estat servit
enviar-nos un real orde, firmat de sa real mà y
despachat en deguda forma de Cancelleria del
Supremo Consell de Aragó, que és del tenor sea. manament intercalat entre els folis 507v i 508r del trienni
1674-1677.
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Vegueria de Gerona.
En el lugar de diputado militar noble de la vegueria de Gerona y sotsvegueria de Besalú, que
vaca por muerte del conde de Ampúrias, don Luis
Folch de Cardona, insacularéis a don Juan
Francisco de la Zerda y Aragón, conde de Ampurias, por haverle sucedido en este estado.
Para un lugar de diputado noble de la dicha vegueria de Gerona y sotsvegueria de Besalú, que
vaca hasta tanto que aya heredero o successor legítimo de la casa de Rocabertí, a don Juan Semmanat y de Toralla.

[ 1677 ]

[ 1677 ]

Para un lugar de diputado militar de la vegueria de Cerbera, que vaca por muerte de mosén
Juan Copons, a mosén Batista Gassia.

Para otro lugar real de dicha vegueria de Barcelona, que vaca por muerte de mosén Gaspar Sabater, al doctor miser Francisco Berart.

Oydores militares.

Para otro lugar de diputado real de dicha vegueria de Barcelona, que vaca por muerte de miser
Jayme Boneu, al doctor miser Miquel Sobías.

Para un lugar de oydor militar de la vegueria de
Barcelona, que vaca por muerte de mosén Joseph
Corbera y Sancliment, a mosén Joseph de Senjust
y Pagés.
508
/3r

Oydores reales.
Para un lugar de oydor real de Barcelona, que
vaca por muerte de mosén Visente Fábregues, al
doctor miser Jayme Torrademer.

Para otro lugar de oydor militar de dicha vegueria de Barcelona, que vaca por muerte de mosén
Francisco Pasqual de Panno, a mosén Joseph Oliver.

Para otro lugar de oydor real de Barcelona, que
vaca por muerte de mosén Francisco Modolell de
Costa, al doctor miser Salvador Móra.

Para otro lugar de oydor militar de dicha vegueria de Barcelona, que vaca por munta de mosén
Gerónimo Novell y Bertrolá, a mosén Juan Llorach y Perellós.

Para otro lugar de oydor real de Barcelona, que
vaca por haver mudado de estado Juan Masdeu y
Esteva, de mercader a cavallero, a Gaspar García.

Para otro lugar de oydor militar de dicha vegueria de Barcelona, que vaca por munta de mosén
Phelipe Ignacio de Alegre de oydor a diputado, a
mosén Francisco Taberner.
Para otro lugar de oydor militar de la vegueria
de Lérida y sots-vegueria de Pallás, que vaca por
muerte de mosén Armenter de Aguilar, a mosén
Joseph de Maranyosa y Aranyón.

Para otro lugar de oydor real de Barcelona, que
vaca por munta de mosén Jayme Elías de oydor a
diputado, al doctor miser Joseph Pastor.
508
/4r

Para otro lugar de oydor real de Lérida, que vaca
por muerte de miser Melchior Vallés, a mestre Joseph Bayona.

Para un lugar de oydor militar de la vegueria de
Gerona, que vaca por muerte de mosén Juan
Cruÿlles, a mosén Juan Batlle, menor.

Para otro lugar de oydor real de Lérida, que vaca
por muerte de mosén Francisco Gras, a Francisco
Ballés.

Para otro lugar de oydor militar de dicha vegueria de Gerona, que vaca por munta de mosén Salvador de Ornos de oydor a diputado, a mosén Rafael Grau y Putjolar.

Para otro lugar de oydor real de mà mitjana de
Girona, que vaca por muerte de mosén Ignasio
Camps, a mosén Diego Puig, notario.

Para un lugar de oydor militar de la vegueria de
Tarragona, que vaca por muerte de mosén Juan
Benet de Pallarés, a mosén Bernat Corts.
Para un lugar de oydor militar de la vegueria de
Cervera, que vaca por muerte de mosén Joseph
Reguer y Baylló, a mosén Francisco Asprer y Falrrich.
Para otro lugar de oydor militar de la vegueria
de Cervera, que vaca por munta de mosén Bautista Gassia de oydor a dipu- // 508/3v // tado, a
mosén Jacinto Gassia.
Diputados reales.
Para un lugar de diputado real de la vegueria de
Barcelona, que vaca por muerte de Pau Fornells,
a mosén Jayme Elías.

Para otro lugar de oydor real de mà mitjana de
Gerona, que vaca por haver mudado de estado
mosén Juan Bautista Serra, de mercader a ciudadano, a mosén Narcís Buffist, mercader.
Para otro lugar de oydor real de Tortosa, que
vaca por muerte de mosén Domingo Monia a moséna Illefonso Barrachert.
Para otro lugar de oydor real de Cervera, que
vaca por muerte de mosén Gerónimo Casanovas,
a mestre Joseph Roca.
Todos los quales arriba nombrados de nuevo es mi
voluntad que concurren y sean insaculados, respectivamente, en los lugares vacantes de dichas
bolsas en la conformitad que lo están los demás insiculados en ellas, pero que sólo tengan deretcho a
estarlo mientras yo no se le probiere, sin que por
a. a continuació repetit a mosén.
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quedar hagora insiculados puedan allegar y pretender deretcho de pocessión ni otro alguno para
estar en dichas bolsas no siendo mi voluntad, reservándome, como me reservo, la facultad de excluirlos o de desensicularlos con causa o sin ello,
como // 508/4v // me pareciere, por ser conforme a
la reserva que se hiso el rey, mi señor y padre, que
haya gloria, de lo tocante ha estas insaculaciones
en la consesión que hizo de dichas constituciones y
privilegios al Principado. Y en este conformitad
libraréis este nombramiento a los deputados y oydores de qüentas para que insaculen y pogan en
las bolsas de dichos oficios a las personas arriba
nombradas guardando en ello la forma acostumbrada en semejantes casos. Dada en Madrid, a
dos de julio MDCLXXVII. Yo, el rey. Vidit cardinalis Presas. Vidit Ferdinandus ab Heredia. Vidit
don Michael de Calba. Vidit don Josephus Boxados, regens. Don Franciscus Izquiedo de Berbegal,
secretarius».
Y perquè és molt just que los reals ordes de sa
magestat sian ab tot effecte cumplits y exequutats, per ço, vos diem y manam que ab [tot effecte] poseu en execusió lo prechalendat real
orde de sa magestat, si y de la manera que en ell
està contengut y expressat per ser esta sa real
voluntat y nostra. Dada en lo camp de Olot, a
XX de juliol MDCLXXVII. El conde de Monterey.

Supremo Consell de Aragó, que és del tenor següent: «Illustre conde de Monterey, primo gentilhombre de mi Cámara y mi lugartiniente y capitán general, haviéndosse visto la proposición que
han echo los deputados y oydores de qüentas del
General de essos Principado y condados para los
lugares vaccantes de les bolsas de los oficios del General y casa de la Deputación, que corren por insaculación hasta el día XXXI de mayo deste año. Y
discurrido por los méritos de cada uno de los que
proponen y lo que dellos se os ofrece y tanbién de
otros que han concurrido y usado de la facultad
que el rey, mi señor y padre, que haja gloria, se reservó en la concessión que les hizo de sus privilegios
y constituciones y de la forma en que han de correr
estas insaculaciones, y lo dispuesto en XXIII de enero de MDCLIIII y XXVII de agosto de MDCLV de poder nombrar las personas que le pareciesse para
estar insaculadas en dichas bolsas, assí de las propuestas por dichos deputados y oydores de qüentas
como de otras, las que pareciere convenir, he resuelto nombrar para los lugares vacantes en las
bolssas de dichos oficios a las personas que se siguen:
Bolssa de dador de los plomos.
Para un lugar ecclesiástico de la bolsa de dador de
los plomos, que vaca por muerte del doctor fra don
Joseph de Magarola, al doctor Joseph Manyer.

Vidit don Josephus Rull, regens.
Bolssa de regente la(s) qüentas.
Balthasar Oriol et Marcer.
Registrata in Itinerum Locumtenentie primo,
foleo CLVII.
Vuestra excelencia manda a los deputados y oydores de qüentas de la casa de la Deputación del General de Catalunya que pongan en execución la
orden de su magestad arriba expressada.

Para un lugar ecclesiástico de la bolssa de regente
las qüentas, que vaca por muerte del doctor fra don
Joseph de Magarola, al doctor Estevan Mercadal.
Para un lugar real de la dicha bolssa de regente
las qüentas, que vaca por muerte de mestre Jayme
Bonell, al doctor miser Narcís Camps.
Por otro lugar real de dicha bolssa, que vaca por
muerte // 508/5v // de mosén Gaspar Sabater, al
maestro mosén Jacinto Dou.

508
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D
Bolssa de Exactor.
Loa comte de Monterey, loctinent y capità general.
Noble y amats de la real magestat los deputats y
oÿdors de comptes de la casa de la Deputació
del General de Cathalunya en Barcelona residints, y insiculadors de dita casa per la insaculació y extracció de pròxim fahedora. Lo rey, nostre senyor, que Déu guarde, és estat servit
enviar-nos un real orde, firmat de sa real mà y
despatxat en deguda forma de Cancelleria del
a. manament intercalat entre els folis 507v i 508r del trienni
1674-1677.
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Para un lugar ecclesiástico de la bolssa de exactor,
que vaca por muerte del doctor fra don Joseph de
Magarola, al doctor Joseph Manyer.
Para un lugar militar de la dicha bolssa de exactor, que vaca por muerte de Joan Benet de Pallarés, a don Joseph Falcó.
Bolssa de receptor de la Bolla.
Para un lugar real de la bolssa de receptor de la
Bolla, que vaca por muerte de miser Melchior Vallés, al doctor miser Joseph Rovira.

[ 1677 ]

[ 1677 ]

Bolssa de sýndico.

ab tot effecte poseu en execució lo prechalendat
real orde de sa magestat, si y de la manera que
en ell està contengut y expressat, per ser esta sa
real voluntat y nostra. Dada en lo camp de
Olot, a XX de juliol MDCLXXVII. El conde de Monterey.

Para un lugar ecclesiástico de la bolssa de sýndico,
que vaca por muerte del canónigo Antich Vallés,
al doctor Pau Castanyer.
Para otro lugar real de la dicha bolssa de sýndico,
que vaca por muerte de mosén Gaspar Sabater, a
mosén Gabriel Boria y Guelba.

Vidit don Josephus Rull, regens.
Balthasar Oriol et Marcer.

Bolssa de escriviente ordinario de racional.
Registrata in Itinerum Locumtenentie primo,
foleo CLX.

Para un lugar de escriviente ordinario del racional de dicha bolssa, que vaca por muerte de Francisco Martí, a Francisco Cortés, notario.

Vuestra excelencia manda a los deputados y oydores de qüentas de la casa de la Deputación del General de Catalunya que pongan en execución la
orden de su magestad arriba expressada.

Bolssa de assessor, advogado fiscal y sos ajudantes
de la visita.
Para un lugar de assessor, advogado fiscal y sos
ajudantes de la visita, que vaca por muerte del
doctor Melchior Vallés, al doctor miser Emanuel
Bach.

508
/7r

Número 1.
Molta il·lustre(s) senyors.

Todos los quales arriba nombrados de nuevo //
508/6r // es mi volundad que concurran y sean insaculados, respectivamente, en los lugares vacantes de dichas bolsas en que van nombrados, en la
forma y manera que lo estan los demás insaculados en ellas y como esta dispuesto y declarado por el
rey, mi señor y padre, que haja gloria, en la insaculación que hizo destos officios y otros desta calidad en XXVII de agosto de MDCLV, y solo tengan
derecho a estar insaculados en dichas bolssas
mientras yo no se lo prohibiere, sin que por quedar
insaculados en ellas puedan allegar ni pretender
derecho ni possessión, ni otro alguno para estarlo,
no siendo mi voluntad, reservándome, como me
reservo, la facultad de excluhirlos ho desansicularlos con causa, ho sin ella, como mejor me pareciere, por ser esto conforme a la reserva que su magestad se hizo de lo tocante a estos officios en la
concessión de dichas constituciones y privilegios a
esse Prinsipado y condados. En cuya conformidad
libraréis este nombramiento y insaculación a los
deputados y oydores de qüentas y tendréys la mano
en la execución de lo arriba dispuesto y de lo que el
rey, mi señor y padre, que haja gloria, ordenó en
la insaculación que hizo para estos officios en
XXVII de agosto de MDCLV. Dada en Madrid, a II
de julio MDCLXXVII. Yo, el rey. Vidit cardinalis
Praeses. Vidit Ferdinandus ab Heredia, regens.
Vidit don Michael de Çalba. Vidit marchio de
Castellnovo. Vidit don Josephus de Boxados, regens. Don Franciscus Izquierdo de Berbegal, secretarius».

Los deputats y oÿdors de comptes del General
del principat de Catalunya per als llochs de present vaccants de deputats y oÿdors proposan a
vostra excel·lència, en força de decret del excel·lentíssim senyor compte de Monterrey, lloctinent y capità general de sa magestat, Déu lo
guarde, en lo present Principat, per estar en
campanya ab son real exèrcit, los subjectes infrascrits y següents:
Oydor ecclesiàstich.
Per lo lloch de oÿdor ecclesiàstich del Capítol
de Gerona, que vacca per renunciació del doctor y canonge Salvi Estanyol Batlle, se proposan, lo doctor Narcís Burguès, lo doctor Jaume
Burguès, tots canonges de Gerona.
Oÿdors militars.
Per lo lloch de oÿdor militar de la vegueria de
Gerona, que vaca per munta de mossèn Salvador de Ornos de oÿdor a deputat, en lo qual
lloch era vingut nomenat per sa magestat
mossèn Rafel Grau y Pujular, que no ha pugut
obtenir aquell per no ésser cavaller, se proposan
mossèn Antonino Puig, don Mariano Vedruna.
508
/7v

Y perquè és molt just que los reals ordes //
508/6v // de sa magestat sien ab tot effecte cumplits y executats, per ço vos diem y manam que
1250

Oÿdors reals.
Per lo lloch de oÿdor real de Barcelona, que
vaca per munta del doctor misser Francisco Bea. relació intercalada entre els folis 507v i 508r del trienni
1674-1677.

rart de oÿdor a deputat, se proposan lo doctor
misser Francisco Portell, lo doctor misser Esteve Serra y Vileta.

la facultat real a nos concedida, que en un lloch
de diputat ecclesiàstich religiós, que vacca per
renunciació de fra don Ramon de Soler, balliu
de Mallorca, insaculeu a fra don Feliciano Sayol,
comenador de Tortosa. Y en lo lloch de diputat
militar de la vegaria de Tàrrega, que vacca per
mort de mossèn Francisco Granollachs y de
Millàs, insaculeu a mossèn Francisco de Asprer.

Dada en Barcelona, a XXIII de juliol MDCLXXVII.

508
/8r

Número 2.
Los quals dos subjectes, en los dits llochs vaccants per nos elegits y anomenats, és la real voluntat de sa magestat y nostra que sian respectivament insaculats y concórran ab los demés que
ya ho estan en ditas bolssas, y que solament tingan dret de estar en ellas y de // 509/1v // concórrer en las extraccions durant la real voluntat
de sa magestat y nostra, en conformitat de la reserva que·s féu lo rey nostre senyor, que goze de
glòria, sobre estas y altras insaculacions. Y axí
executareu tot lo demuntdit ab tota puntualitat
per a què luego se puga fer la extracció de pròxim fahedora y pugan concórrer en ella tots los
sobredits. Dada en Barcelona, a XXII juliol de
MDCLXXVII.

Molta il·lustre senyor.
Los deputats y oïdors de comptas del General
de Catalunya per al lloch de oïdor militar de la
vagaria de Camprodon, que vaca per munta del
doctor misser Francisco Sprer, proposan a vostra senyoria per forsa de decret del excel·lentíssim senyor compta de Monterrey, llochtinent y
capità general de sa magestat, que Déu guarde,
en lo present Principat, per estar en campanya
en son real exèrcit, los subjectas infrascrits y següents:
Primo lo doctor mossèn Pera de Cardona,
mossèn Antoni Múxiga.

Per espresa delagació de sa excel·lència, don Joseph de Rocabertí.

Dat en Barcelona, als 23 de juliol 1677.

Vidit don Franciscus Pons, cancellarius.
509
/1r

Número 3.

Joannes de Morer et Pasqual.

Lob comte de Monterrey, lloctinent y capità general.

Registrata in Curie Locumtenentie octavo, foleo
CCLV.

Nobles y amats de la real magestat los diputats y
ohidors de comptes de la casa de la Diputació
del General de Cathalunya en Barcelona residints. Nobles y amats de la real magestat los insaculadors que·us trobau junts en dita casa per
la insaculació y extracció de pròxim fahedora
sobre la nominació que sa magestat, que Déu
guarde, és estat servit manar fer en esta nova insaculació dels llochs vaccants de las bossas de diputats y ohidors de comptes de aquexa casa y
Generalitat. Havem vist la proposició de subjectes per los llochs que han romàs vaccants dels
que venien insaculats y altres que han vaccat des
de 30 de maig proppassat, que per vostra part
nos haveu presentat per a cumplir lo número de
ells en las bolssas que se ha de fer la pròxima extracció y lo demés que en dita proposició representau, y tenint presents los mèrits dels proposats per vostra part y de altres que són dignes de
la gràcia de sa magestat, havem resolt, usant de

Vuestra excelencia manda a los diputados y ohidores de qüentas del General de Cathaluña y insaculadores, que juntos se hallan en dicha casa,
que pongan en execución la orden de vuestra excelencia arriba expressada.

509
/2r

a. relació intercalada entre els folis 507v i 508r del trienni
1674-1677.
b. manament intercalat entre els folis 508v i 509r del trienni
1674-1677.
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Número 4.
Loa comte de Monterrey, lloctinent y capità general.
Noble y amats de la real magestat los diputats y
ohidors de comptes de la casa de la Diputació
del General de Cathalunya en Barcelona residints. Nobles y amats de la real magestat los insaculadors que·us trobau junts en dita casa per
la insaculació y extracció de pròxim fahedora
sobre la nominació que sa magestat, que Déu
guarde, és estat servit manar fer en esta nova insaculació dels llochs vaccants en las bolssas de
a. manament intercalat entre els folis 508v i 509r del trienni
1674-1677.

[ 1677 ]

[ 1677 ]

diputats y ohidors de comptes de aquexa casa y
Generalitat. Havem vist la proposició de subjectes per los llochs que han romàs vaccants dels
que venian insaculats y altres que han vaccat des
de 30 de maig proppassat, que per vostra part
nos haveu presentat per a cumplir lo número de
ells en las bolssas que se ha de fer la pròxima extracció y lo demés que en dita proposició representau, y tenint presents los mèrits dels proposats per vostra part y de altres que són dignes de
la gràcia de sa magestat, havem resolt, usant de
la facultat real a nos concedida, que en lo lloch
de ohidor ecclessiàstich del Capítol de Gerona,
que vacca per renunciació del doctor y canonge
Salvi Estanyol Balle, insaculeu al canonge Salvador Verneda, de la Santa Iglésia de Gerona. Y
per a un lloch de diputat real de Gerona, que
vacca per mort de misser Narcís Camps, insaculeu a mossèn Francisco Sala de Bàscara. Per un
lloch de ohidor militar de la vegaria de Gerona,
que vacca per munta de mossèn Salvador de Ornos de ohidor a diputat, en lo qual lloch era vingut anomenat per sa magestat mossèn Rafel
Grau y Pujolar, qui no ha pogut obtenir aquell
per no ésser cavaller, insaculeu a mossèn Mariano Vedruna. // 509/2v // Per altre lloch de ohidor militar de la vegaria de Camprrodon, que
vacca per munta de mossèn Francisco de Asprer
de ohidor a diputat, insaculeu a mossèn Magí
de Vilallonga. Per un lloch de ohidor real de
Barcelona, que vacca per munta de misser Francisco Berart de ohidor a diputat, insaculeu al
doctor misser Francisco Portell.

Vuestra excelencia manda a los diputados y ohidores de qüentas del General de Cathaluña y insaculadores, que juntos se hallan en dicha casa,
que pongan en execución la orden de vuestra excelencia arriba expressada.

509
/3r

Tots los quals subjectes, per nos en los cinch
llochs vaccants per nos elegits y nomenats, és la
real voluntat de sa magestat y nostra que sian,
respectivament, insaculats y concorren ab los
demés que ya ho estan en ditas bolssas y que solament tingan dret de estar en ellas y de concórrer en las extraccions durant la real voluntat de
sa magestat y nostra, en conformitat de la reserva que·s féu lo rey nostre senyor, que goze de
glòria, sobre estas y altras insaculacions. Y axí
executareu tot lo demuntdit ab tota puntualitat
per a què luego se puga fer la extracció de pròxim fahedora y pugan concórrer en ella tots los
sobredits. Dada en Barcelona, a XXII juliol de
MDCLXXVII.
Per espresa delegació de sa excel·lència, don Joseph de Rocabertí.
Vidit don Franciscus Pons, cancellarius.

Número 5.
Loa comte de Monterrey, llochtinent y capità
general.
Noble y amats de la real magestat los deputats y
oÿdors de comptes de la casa de la Deputació
del General de Cathalunya en Barcelona residints. Lo doctor Salvi Estanyol Batlle, canonge
de la Seu de Gerona, se troba insaculat en un
lloch de oÿdor de ecclesiàstich de aqueixa casa,
lo qual, des de luego, donam per vacante sens
altre declaració, per haver-lo renunciat en poder nostre, y com si en ell no fos insaculat persona alguna. E com aquest any sia any de extraxió de deputats y oÿdors de comptes del
present Principat y comtats y no·y haja temps
per a fer la proposició de subjectes per lo dit
lloch de oÿdor ecclesiàstich a sa magestat, que
Déu guarde, de aquí al die de la dita extraxió,
per tant vos diem y manam que en conformitat
de la reserva que·s féu lo rey, nostre senyor,
que santa glòria haja, de las ditas insaculacions,
nós fassau la proposició de subjectes en la forma acostumada per lo dit lloch de oÿdor ecclesiàstich per a què, atteza aquella, mane innsacular al que aparexerà més apropòsit y convenient
al servey de sa magestat, per ser ésta la real voluntad de sa magestat y nostra. Dada en Barcelona, als vint-y-dos del mes de juliol mil siscents setanta set.
Per espresa delegació de sa excel·lència, don Joseph de Rocabertí.
Vidit don Franciscus Pons, cancellarius.
Joannes de Morer et Pasqual.
Registrata in Curie Locumtenentie octavo, foleo
CCLIIII.
Vuestra excelencia manda a los diputados y oydores de qüentas del General de Cathaluña pongan
en execución la orden de vuestra excelencia en este
despacho expressada.

Joannes de Morer et Pasqual.
Registrata in Curie Locumtenentie octavo, foleo
CCLVII.

1252

a. manament intercalat entre els folis 508v i 509r del trienni
1674-1677.
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Número 6.

dora. Per part de don Joseph Oliver nós és estat
representat que en lo lloch de ohidor militar de
la vegaria de Barcelona, que vacca per mort de
mossèn Francisco Pasqual de Panno, ve anomenat en las insaculacions fetas per sa magestat
dient «a mossèn Joseph Oliver» y que per dit
respecte essent noble féu reparo en que reste insaculat com a mossèn. Y per quant la intenció
de sa magestat no és just que reste frustrada en
manera alguna, per ço, vos diem y manam que
insaculeu al dit don Joseph Oliver en lo lloch
sobredit com a mossèn, no obstant sie noble, a
que per esta vegada dispensam en quant menester sia a est impediment, volent se observe en
tot lo demés lo ús y costum se ha tingut en semblants insaculacions per ser esta la real voluntat
de sa magestat y nostra. Dada en Barcelona, a
XXII de juliol de MDCLXXVII.

Certificoa y fas fee jo, Balthasar Oriol y Marcer,
cavaller, escrivà de manament del rey, nostre senyor, que Déu guarde, y loctinent de protonotari en esta Loctinència General de Cathalunya,
com ab acte rebut en mon poder lo die present
y devall escrit en lo camp de Olot, lo doctor
Hierònym Colomer y Pasqual, ciutedà honrrat
de Gerona, com ha procurador per estas cosas
llegítimament constituhit y ordenat per Salvi
Estanyol Balle, doctor en sacra theologia, canonge de la Santa Iglésia de Gerona, com de sa
procura consta ab acte rebut en poder de Narsís
Martorell, notari públic de Gerona, als tretze
del corrent mes de juliol, en dit nom constituhit
personalment devant del excel·lentíssim senyor
comte de Monterey, loctinent y capità general
de sa magestat en lo present prinsipat de Cathalunya y comtats de Rosselló y Cerdanya, ha renunciat en mà de sa excel·lència, en nom de dit
son principal, lo lloch de oÿdor ecclesiàstich en
lo qual dit son principal està ensaculat en la casa
de la Deputació del General de Cathalunya,
supplicant a sa excel·lència fos servit admètrer y
acceptar-li la dita renunciació. Y sa excel·lència
la ha acceptada en nom de sa magestat y me ha
manat ne llevàs acte. En las quals coses se són
trobats per testimonis lo noble don Joseph de
Borja y Joan Laytale Aleman, com estas y altres
coses en lo dit acte estan més llargament contengudes. En fee de las quals coses fas la present
certificatòria escrita de mà mia pròpria, vuy, als
deset del mes de juliol any de la Nativitat de
Nostre Senyor mil sis-cents setanta-set.
De premissis proprio calamo scriptis fidem facio
ego, dictus Balthasar Oriol et Marcer, miles, sacre, catolica et regie magestatis domini nostri regis mandati scriba eiusque auctoritate notarius
publicus ac locumtenens protonotarii in presenti
Locumtenentia Generali Catalonie, hec etiam
proprio calamo scribens.

509
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Per espresa delagació de sa excel·lència, don Joseph de Rocabertí.
Vidit don Franciscus Pons, cancellarius.
Joannes de Morer et Pasqual.
Registrata in Curie Locumtenentie octavo, foleo
CCLVI.
Vuestra excelencia manda a los insaculadores,
que juntos se hallan en la casa de la Diputación
del General de Cataluña, que pongan en execución la orden de vuestra excelencia arriba expressada.

510r

Número 7.
Lob comte de Monterrey, lloctinent y capità general.
Nobles y amats de la real magestat los insaculadors qui de present vos trobau junts en la casa
de la Diputació del General de Cathalunya de la
present ciutat per la insaculació de pròxim fahea. certificació intercalada entre els folis 508v i 509r del trienni 1674-1677.
b. manament intercalat entre els folis 508v i 509r del trienni
1674-1677.
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A
Molta il·lustre senyor.
Los deputats y oïdors de comptes del General
del principat de Catalunya per al lloch de oïdor
real de mà major de Gerona, qui vaca per munta del doctor misser Narcís Camps de oïdor a
deputat, proposan a vostra senyoria en forsa de
decret del excel·lentíssim senyor compte de
Monterey, llochtinent y capità general de sa
magestat, Déu lo guarde, en lo present Principat, per estar en campanya ab son real exèrcit, al
subjecta infrascrit, per no haver-ni altre qui
puga obtenir lo dit lloch.
Oïdor real de mà major de Gerona per lo dit
lloch se proposa mossèn Joan Baptista Serra,
ciutedà de Barcelona.

a. proposta intercalada entre els folis 509v i 511r del trienni
1674-1677.

[ 1677 ]

[ 1677 ]

Dada en Barcelona, a XXIIII de juliol MDCLXXVII.

512r

Vuestra excelencia manda a los diputados y ohidores de qüentas del General de Cataluña y insaculadores, que juntos se hallan en dicha casa, que
pongan en execución la orden de vuestra excelencia arriba expressada.

C.
Loa comte de Monterey, llochtinent y capità
general.
512r

Nobles y amats de la real magestat los diputats y
ohidors de comptes de la casa de la Diputació
del General de Cathalunya en Barcelona residints. Nobles y amats de la real magestat los insaculadors que·us trobau junts en dita casa per
la insaculació y extraxió de pròxim fahedora sobre la nominació que sa magestat, que Déu
guarde, és estat servit manar fer en esta nova insaculació dels llochs vacants en las bolsas de diputats y ohidors de comptes de aqueixa casa y
Generalitat. Havem vist la proposició de subjectes per los llochs que han romàs vacants, dels
que venian insaculats y altres que han vacat des
de 30 de maig proppassat, que per vostra part
nos haveu presentat per a cumplir lo número de
ells en las bolsas que se ha de fer la pròxima extraxió y lo demés que en dita proposició representan. Y tenint presents los mèrits dels proposats per vostra part y de altres que són dignes de
la gràcia de sa magestat, havem resolt, usant de
la facultat real a nós concediada, que en lo lloch
de hoïdor real de mà major de Gerona, que vaca
per munta del doctor misser Marcís Camps de
ohidor a diputat, insaculeu a mossèn Joan Batista Serra, lo qual subjecte per nos en lo dit lloch
vacant per nós elegit y anomenat, és la real voluntat de sa magestat y nostra que sia insaculat y
conega ab los demés que ya ho estan en ditas
bolsas y que solament tinga dret de estar en ellas
y de córrer en las extraxions durant la real voluntat de sa magestat y nostra, en conformitat
de la reserva que·s féu lo rey, nostre senyor, que
goze de glòria, sobre estas y altres insaculacions.
Y així executareu tot lo demuntdit ab tota puntualitat per a què luego se puga fer la extraxió
de pròxim fahedora, // 512v // y puga concórrer
en ella lo sobredit. Dada en Barcelona, a XXII de
juliol de MDCLXXVII.
Per expresa delagació de sa excel·lència, don Joseph de Rocabertí.

D.
Loa comte de Montarrey, lloctinent y capità general.
Noble y amats de la real magestat los diputats y
ohidors de comptes de la casa de la Diputació del
General de Cathalunya en Barcelona residints.
Nobles y amats de la real magestat los habilitadors que·us trobau junts en dita casa per la habilitació y extracció de pròxim fahedora. Per part
del doctor Gabriel Bòria y Gualba, ciutadà honrrat de Barcelona, nos és estat representat que en
un lloch real de la bossa de sýndic dels officis de
aquexa casa, que vacca per mort de mossèn Gaspar Sabater, ve anomenat en las insaculacions fetas per sa magestat lo present any, dient «a
mossèn Gabriel Bòria y Guelba» y que per dit
respecte de venir lo cognom errat se podria fer algun reparo en la insaculació de dit lloch. Essent
axí que la real intenció de sa magestat és estada
insacular al dit subjecte y per a què aquella no
reste frustrada en manera alguna, per ço, vos
diem y manam que corretgint dit error escrigau
en lo llibre del Ànima, y en lo rodolí insaculeu y
digau «a mossèn Gabriel Bòria y Gualba» en lo
dit lloch real de la bossa de sýndich, per a què en
esta conformitat puga quant vinga lo cas concórrer ab los demés en dit offici, que axí proceheix
de la real voluntat de sa magestat y nostra. Dada
en Barcelona, ab ... de juliol de MDCLXXVII.
Per expresa delagació de sa excel·lència, don Joseph de Rocabertí.
Vidit don Franciscus Pons, cancellarius.
Joannes de Morer et Pasqual.
Registrata in Curie Locumtenentie octavo, foleo
CCLX.
Vuestra excelencia manda a los diputados y ohidores de qüentas de la casa de la Diputación del
General de Cataluña y habilitadores de dicha
casa que pongan en execución la orden de vuestra
excelencia arriba expressada.

Vidit don Franciscus Pons, cancellarius.
Joannes de Morer et Pasqual.
Registrata in Curie Locumtenentie VIII, foleo
CCLVIIII.
a. manament intercalat entre els folis 511v i 513r del trienni
1674-1677.
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a. manament intercalat entre els folis 511v i 513r del trienni
1674-1677.
b. a continuació un espai en blanc d´uns 5 mms.

514
/1r

H

Lo doctor Francesch Ferrer. Non potest quia
non vacavit per tempus.
Elna.
Lo doctor Francisco Pujol. Supressus est locus.
Mossèn Joseph Manyer. Suppressus est locus.
Lo doctor Francisco Compter. Suppressus est locus.

Molta il·lustre senyor.
Los deputats y oÿdors de comptes del General
del nostre principat de Catalunya y los habilitadors novament extrets, junts en la casa de la Deputació, referint a vostra senyoria com a tenint
expresa delagació del excel·lentíssim senyor lloctinent y capità general de sa magestat, que Déu
guarde, en lo present Principat, las causas han
tingut de inhabilitar las personas infrascritas,
hantes de clòurer lo acte de la habilitació estan
fent, representan a vostra senyoria lo següent:

Deputats militars.
Per la vegueria de Barcelona.

514
/2v

Memorial de las personas exclosas per las causas
en cada una de ellas expressades comforme se
publicarà en lo acte de la extracsió.

Mossèn Joseph de Amigant. Non potest quia de
presenti est deputatus.
Mossèn Lluýs Cantà y de Homs. Non potest
quia non vacavit per tempus.
Mossèn Joan Descatllar. Non potest quia est locumtenens bajuli generalis.
Per la de Lleyda y sots-vegueria de Pallàs.

Deputats ecclesiàsticsb.
Mossèn Gerònim Gassia. Non potest quia de presenti est auditor computorum Generalis Catalonie.

Bisbe de Geronac. Non potest quia contrafecit
constitutionibus providendo beneficio ecclesia
alienigenis.
Bisbe de Elna. Suppressus est locus.
514
/1v

Per la de Gerona y sots-vegueria de Besalú.
Lo compte de Palamós, lo excel·lentíssim don
Francisco Fernandes de Córdova, Cardona y
Aragón. Non potest quia contrafecit constitutionibus presentis principatus Catalonie.
Mossèn Jaume Guitart. Non potest quia est vicarius Gerunde.

Deputats ecclesiàstics religiosos.
Fra don Francisco de Pons. Non potest quia est
regius cancellarius.
Deputats ecclesiàstics capitulars.
Capítol de Barcelona.
Lo doctor Joan de Ribera. Non potest quia est
inquisitor Sancti Officii.
Capítol de Vich.
Lo doctor Esteva Mercadal. Non potest quia de
presenti est deputatus.
Capítol de Elna.
Mossèn Anthoni Compter. Supressus est locus.

Pe(r) la de Perpinyà.

514
/3r

Mossèn Francisco Amell. Suppressus est locus.
Mossèn Joseph de Sanyesa. Suppressus est locus.
Mossèn Àngel del Paz. Suppressus est locus.
Mossèn Joseph Montalt. Suppressus est locus.
Mossèn Antoni Generés. Suppressus est locus.
Mossèn Anton Reart. Suppressus est locus.
Mossèn Joseph de Perernau. Non potest.

Deputats capitulars ecclesiàstics volants.
Per la de Cervera.
Don Joseph de Camporrells. Non potest quia
non vacavit per tempus.

Mossèn Francesch de Vilallonga. Non potest
quia non vacavit per tempus.

Oÿdors ecclesiàstics.
Per la de Vich.
514
/2r

Capítol de Tarragona.
Lo doctor Joseph Manyer. Non potest quia de
presenti est auditor computorum Generalis Catalonie.
Lleyda.

Don Francisco Taquí. Non potest.
514
/3v

a. memorial intercalat entre els folis 513v i 514r del trienni
1674-1677.
b. a continuació ratllat bisbe de Lleyda.
c. text a dues columnes, es transcriu primer la columna de la
dreta i a continuació la de l´esquerra.
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Per la de Vilafranca del Panadès.
Mossèn Gerònim de Miquel y Terrer. Non potest quia est vicarius Barcinone.
Mossèn Francesch de Monserrat y Vives. Non
potest quia est debitor Generalis.
a. a continuació ratllat non potest.

[ 1677 ]

[ 1677 ]

Per la de Balaguer.
Mossèn Demià de Torres. Non potest quia est algulzilus regius.

514
/5r

Per la de Tàrraga.

Mossèn Joseph Pallarès de Illa. Non potest quia
est coadjutor rationalis.
Mossèn Jaume Cortada. Non potest quia est majordomus.
Mossèn Ignasi de Castellví. Non potest quia est
vicarius Montisalbi.
Deputats realsa.

Don Fèlix de Marimon. Non potest quia est regius thezaurarius.

De Gerona.
Per la de Urgell.
Misser Narcís Camps. Non potest quia est auditor computorum.

Don Emanuel de Llupià. Non potest quia est gerens vices gobernatoris Catalonie.

De Perpinyà.
Per la de Camprrodon.
Mossèn Francisco Puig de Salit y Pasqual. Non
potest.
514
/4r

Vegueria de Barcelona.
Mossèn Benet Despujol. Non potest propter infirmitatem.
Mossèn Genís Vidal de Roda. Non potest quia
est coadjutor presentationis domini nostri regis.
Mossèn Francisco de Cànser. Non potest quia est
judex retroclamorum.

514
/5v

Vegueria de Perpinyà.

514
/4v

De Tortosa.

Mossèn Salvador de Sanyes. Suppressus est locus.
Mossèn Emanuel Guanter. Suppressus est locus.
Mossèn Lluýs Cantà y de Oms. Suppressus est locus.
Mossèn Carlos de Lupià. Suppressus est locus.
Mossèn Joseph Taquí y Pals. Suppressus est locus.
Mossèn Benet Cortsa.

Mossèn Llàtzer Talarn. Non potest quia non vacavit per tempus.
Mossèn Joseph Pinyana. Non potest quia habet
beneficium ecclesiasticum.
514
/6r

Vegueria de Cervera.

Mossèn Bernat Ferrer. Suppressus est locus.
Mestre Francisco Jordi. Non potest.
Mestre Francesch Roure. Non potest.
Mossèn Francisco Puig. Non potest.
Mossèn Jaume Badaula. Suppressus est locus.
Mossèn Rafel Çabater. Suppressus est locus.
Mossèn Gaspar Arnau Bosch. Suppressus est locus.
Mossèn Jacinto Vigo. Suppressus est locus.
Mestre Joseph Parayre. Suppressus est locus.
Mossèn Honofre Dalfau. Suppressus est locus.
Mossèn Francisco Am. Non potest.
Mossèn Rafel Pagès. Suppressus est locus.
Misser Macià Grau. Non potest.
Mossèn Gerònim Compte. Non potest.

Mossèn Francisco Asprer y Talrrich. Non potest
quia est consul Logie maris Barcinone.
Mossèn Pere de Miravall. Non potest quia est vicarius Dertuse.
Mossèn Pere de Amigant y Ferrer. Non potest
quia est de Regio Concilio.
Mossèn Rafel Moxó. Non potest quia est de Concilio Bajulie Generalis Catalonie.
Mossèn Bernat de Folcràs. Non potest quia est
vicarius Acrimontis.
Vegueria de Puigcerdà.
Mossèn Gerònim de Magarola. Non potest quia
est de Regio Concilio.

De Barcelona.
Mestre Francesch Maresma. Non potest quia est
secretarius.
Misser Francisco Estalella. Non potest quia est
auditor equestri Belli.
Mossèn Garcia. Non potest quia est receptor
Baulie Generalis Catalonie.
Estas són las personas que són estadas inhabilitades per los deputats, oÿdors de comptes y Novena, per las causas expressades segons disposició
de capítols de Cort y que de dret prosehexan per
la extracció de deputats y oÿdors fahedor, supplicant a vostra senyoria, attessa la brevedat del
temps, sie servit permètrer se fassa la extracció,
que ho rebran a particular mercè de vostra senyoria.

Vimlafranca del Panadés.
a. a continuació ratllat non potest quia est carceliarius curie.
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a. a continuació ratllat de Lleyda.

515
/1r

Loa comte de Monterey, llochtinent y capità
general.

guint la resolució presa en les tres sales, vos
diem y manam que habiliteu la persona del dit
mossèn Damià de Torres en lo lloch militar en
què està insaculat, de tal manera que puga concórrer ab los demés insaculats en dita bosa y
sortejar ab ells en la extraxió de pròxim fahedora.

Noble y amats de la real magestat los deputats y
oïdors de comptes de la casa de la Deputació del
General de Cathalunya en Barcelona residints.
Nobles y amats de la real magestat los habilitadors que de present vos trobau junts en dita
casa per la extraxió de pròxim fahedora. Havem
vist lo paper que per vostra part nós és estat presentat de las personas que aveu inhabilitadas, lo
qual havem comunicat ab la Real Audiència,
junctas les tres sales, sobre lo qual nós ha aparegut, en quant a la objecció posada al reverent en
Christo Pare bisbe de la Santa Iglésia de Lleyda,
no proceheix per no aver-se explicades las causas que·us an mogut a fer-o. Per lo que vos
diem y manam, inseguint la resolució presa en
la Real Audiència, junctes les tres sales, que habiliteu al dit reverent en Christo Pare bisbe de la
Santa Iglésia de Lleyda, si y de tal manera que
puga igualment concórrer ab los demés insaculats en la bosa de diputat ecclesiàstich y sortejar
ab ells en la extraxió de pròxim fahedora.

Y com hajau també inhabilitat al doctor misser
Francisco Estalella per ocasió que és auditor de
la cavalleria del real exhèrcit de sa magestat, per
la qual causa dieu no pot concórrer en la present extraxió, essent axí que no li obsta la sobredita objecció per ço que los officials del real
exhèrcit concorren en totes les extraccions dels
officis de aqueixa casa. Per ço, inseguint la deliberació de les tres salas, vos diem y manam que
habiliteu la persona del dit doctor misser Francisco Estalella en lo lloch que està insaculat per
a què puga en la extraxió pròxima concórrer y
sortejar ab los demés que estan insaculats en
dita bosa.
En quant emperò als demés inhabilitats continguts en lo paper e o llista que per vostra part nos
és estada presentada de la qual ne exceptuam
tots los sobredits contenguts en aquest nostre
despaig, vos diem que·ns conformam ab las causas per las quals los haveu inhabilitats. Y axí podeu en esta con- // 515/3r // formitat y en la forma sobredita y expressada clòurer lo acte de la
habilitació per a què luego sa puga fer la extraxió
de diputats y oïdors en la forma acostumada.
Dada en Barcelona, a XXVI de juliol MDCLXXVII.

Y com hajau també inhabilitat lo comte de Palamós, lo il·lustre don Francisco Fernández de
Córdova, Cardona y Aragó, nós ha aparegut
que no proceheix la excepció que se li ha oposada, per co que las penas contengudas y opposadas en las constitucions de Cathalunya als qui
contrafan a ellas no comprenen la persona y
béns del excel·lentíssim lloctinent general, com
ho era en la ocasió que contrafeu dit il·lustre
comte de Palamós. Per tant, inseguint axí mateix la deliberació feta en la Real Audiència,
junctes les tres salas, vos diem y manam que habiliteu al dit comte de Palamós, lo il·lustre don
Francisco Fernández de Córdova, Cardona y
Aragó, en lo lloch de diputat militar, a hont està
insaculat, de tal manera que en la extraxió present puga concórrer y sortejar ab los demés que
estan insaculats en dita bosa.
515
/1v

Y per quant avem trobat que haveu inhabilitat
també la persona de mossèn Damià de Torres,
dient que no pot concórrer en la present extraxió per ser alguazil real de Cathalunya, la qual
rahó per vosaltres opposada al sobredit no obsta
ni subsisteix, perquè encara que és veritat que
serveix lo dit offici de alguazil real no serveix
aquell com a proprietari sinó per interim, durant la menor edat de don Joseph Torres, nebot
seu. Y com als qui serveixen estos y altros qualsevols officis reals per interim no·ls obsta ni impedeix lo poder concórrer a diputat y oïdor y
demés officis de aqueixa casa. Per tant, inse-

Per expresa delagació de sa excel·lència, don Joseph de Rocabertí.
Vidit doctor Cortiada, antiquior.
Joannes de Morer et Pasqual.
Registrata in Curie Locumtenentie octavo, foleo
CCLXI.
Vuestra excelencia manda a los diputados y hoidores de qüentas de la casa de la Diputación del General de Cathaluña y habilitadores, que se hallan
juntos en dicha casa, que pongan en execución la
orden de vuestra excelencia arriba expressada.

516
/1r

a. manament intercalat entre els folis 514v i 515r del trienni
1674-1677.
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P
Loa comte de Monterrey, lloctinent y capità general.
a. manament intercalat entre els folis 515v i 516r del trienni
1674-1677.

[ 1677 ]

[ 1677 ]

Noble y amats de la real magestat los deputats y
ohidors de comptes de la casa de la Diputació del
General de Cathalunya en Barcelona residints.
Nobles y amats de la real magestat los habilitadors
que de present vos trobau junts en dita casa per la
extracció de pròxim fahedora. Havem vist lo segon paper que per vostra part nós és estat presentat sobre haver replicat a nostre despaitx a vosaltres remès lo dia de vuy, acerca de haver inhabilitat
a la persona del doctor Francisco Estalella y las
causas y rahons que·us han mogut a fer-ho, las
quals no han aparagut rellevants per a dexar de habilitar a dit subjecte, per no obstar la pocessió que
al·lega aqueixa casa de haver-lo inhabilitat en los
officis de insaculador y habilitador en los dos
triennos proppassats. Per ço que dita pocessió és
inaudita parte, ab què no sufraga a aquexa casa y
regularment a las personas que manam habilitar
per a las extraccions de diputats y ohidors anteriorment los havia inhabilitats aquexa casa per
los officis de insaculador y habilitador. No obstant, axí mateix, lo no haver renunciat sis mesos
abans lo offici de assessor de la Capitania General, per ser estat dit doctor Estalella privat de
aquell y no compèndrer aqueix cas los capítols de
Cort, y perquè axí com los officials reals temporals quant acaban antes de la extracció podan
concórrer a ella, cessan alashoras las rahons del
frau en què·s fundan los capítols de Cort, y axí de
la matexa manera cessa lo frau en los que són privats // 516/1v // dels officis antes de la extracció,
com axí ho és estat dit doctor Estalella privat del
offici de assessor de la Capitania General.

Vuestra excelencia manda a los diputados y ohidores de qüentas de la casa de la Diputación del
General de Cataluña y habilitadores, que se hallan juntos en dicha casa, que pongan en execución la orden de vuestra excelencia arriba expressada.

517
/1r

No obstan semblantment, las contrafaccions
differents que pretenen contra dit doctor Estalella, per ço que no és estat requirit ni guardada
la forma de la constitució de la observança per a
què se puga dir que ha contrafet a las constitucions de Cathalunya y incorregut en las penas
en aquellas expressadas. Per lo que, inseguint la
resolució presa en la Real Audiència y juntas las
tres salas, vos diem y manam que habiliteu la
persona del dit doctor Francisco Estalella en lo
lloch de ohidor real en què està insaculat, de tal
manera que puga concórrer en la pròxima extracció ab los demés insaculats en dita bosssa.
Que axí prosseheix de la real voluntat de sa magestat y nostra. Dada en Barcelona, als XXVI de
juliol MDCLXXVII.
Per expresa dalagació de sa excel·lència, don Joseph de Rocabertí.
Vidit de Cortiada, antiquior.

F
Diea septima menssis marcii anno a Nativitate
Domini millesimo sexentesimo quinquagesimo
septimo. Tarracone.
Nobilis dompnus Fransiscus a Monserrat et Vives,
Tarracone populatus, dominus castri, ville et termini del Morell, de la Riera, Farran et Virgili,
et cetera, vicarie Tarracone, gratis, et cetera,
constituhit et ordinavit procuratorem suum certum, et cetera, ita quod, et cetera, discretum Isidrum Serra, notarium causidicum, civem Barcinone, licet absentem, et cetera, ad agendum,
ducendum, tractandum, procurandum, prosequendum et fine debito terminandum omnes et
quascunque lites sive causas, questiones et controversias, tam civiles quam criminales, activas et
passivas, principales et apellatorias, moras et movendas, que sunt seu fore // esperantur inter dictum constituentem, agentem vel defendentem, ex
una, et alias quasvis universitates, comunitates,
corpora collegia et singulares personas, agentes vel
deffendentes, partibus ex altera, quibusvis rationibus sive causis. Et pro his, et cetera. Item ad omnes lites sive causas latissime cum amplissimo at
asueto litium et causarum curssu facultatibusque
et potestatibus expressis quecunque clama sive retroclama exponendi, et cetera, execusiones instandi, et cetera, cautiones quascunque, tam juratorias quam fidejussorias prestandi, et cetera,
de calumpnia vel aliter jurandi, et cetera, et cum
posse substituendi, et cetera. Et demum, et cetera,
promisit habere, ratum, et cetera. Actum, et cetera.
Testes sunt reverendus Joannes Serra, presbiter et
rector parrochiales ecclesie ville de Vallmoll, et Josephus Belltall, agricola, eiusdem ville Tarracone
reperti.
In quorum fidem et testimonium // premissorum
ego, Joannes [...], auctoritatibus apostolica atque
regia notarius publicus, civis Tarracone, hic me
subscribo et meum solitum artis notarie rogatus
et requisitus appono sig+num.

Franciscus Delfau.
Registrata in Curie Locumtenentie VIII, foleo
CCLXII.
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a. procura intercalada entre els folis 516v i 517r del trienni
1674-1677.

522
/1r

A

525
/3r

Certificoa y fas fe yo lo bayx firmat doctor com
Joseph Cortès, altre dels verguers dels molt
il·lustres senyors deputats, ha estat desganat y
axí·s inpedit per poder exercir lo dit son (o)fici
des de vint-y-sinch de juny proppassat inclusive
fins a 29 de juliol, també inclusive. En fe de las
quals cosas fas la present certificatòria sotascrita
de màb pròpria, en Barcelona, vuy a 29 de juliol
1677. Lo doctor Francesch Mates.

524
/1r

B
Universisc et singulis fidem facio ego, Ignatius
Ponach, auctoritatibus apostholica atque regia
notarius publicus, in Episcopalem oppido, diocesis
Gerunde, populatus, infrascriptus, quod penes me
fuit receptum infrascriptum instrumentum [in]
eius apprissia tenoris huiusmodi: «Michael Romaguera, presbiter, utriusque juris doctor benefficiatusque parrochialis ecclesia presentis oppidi
de la Bisbal, diocesis Gerunde, provisus de officio
tabularii sive receptoris et custodis jurium de entradas y exidas de General y Bolla dicte presentis
ville et eius tabule, gratis, et cetera, citra, et cetera, constituo, et cetera, procuratorem meum certum, et cetera, ita, et cetera, vos, Mattheum Romaguera, llicenciatum professorem, Barcinone
degentem, fratrem meum, licet absentem, et cetera, ad videlicet, pro me et nomine meo dicta mea
offitia de tauler receptor y guarda, certis de causis animum meum juste moventibus una cum eorum oneribus et honoribus, lucris, preheminentiis
et perrogativis, in manu et posse admodum illustrium dominorum deputatorum Generalis Catalonie vel alterius persone de hiis potestatem habentis, renuntiandum et renuntiationem
huiusmodi admitti petendum et supplicandum,
et supplicationes quasqunque inde necessarias et
opportunas offerendum et presentandum. Et demum, et cetera, promitto habere ratta, et cetera,
et non revocare, et cetera. Obligo bona, et cetera.
Actum Episcopali, die decimo quinto julii millesimo sexcentesimo septuagesimo septimo. Testes
Petrus Ministral et Benedictus Metge, scriptores
dicte Episcopalis ville».
In quorum fidem ego, dictus Ponach, notarius,
hic me subscribo et meum appono sig+num.

a. certificació intercalada entre els folis 521v i 522r del trienni 1674-1677.
b. a continuació ratllat agena.
c. procura intercalada entre els folis 523v i 524r del trienni
1674-1677.
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N
Certificha y fas fe jo, lo doctor Gismundo Boffill, [...] ajudant tercer de la scrivania major del
General, [...] com lo dia de aïr, 28 de juliol
1677, lo magnífich [...], ciutedà honrrat de
Barcelona, servint lo offici de exactor [...] Catalunya, en loch del magnífich Joseph Quintanta,
obtenint aquell [...] deliberació feta per los
molt il·lustres senyors deputats del dit [...] de
27 del corrent mes y any, requeria Ramon Alemany, [...], Francesch Ros, flaquer, yo, Magí
Postius, botiguer de telas, ciutedà [...], com a
altres de las fermansas del arrendament [...] de
la present ciutat, trienni 1674, de què pagassen
la quantitat de quinse mil set-centes vint-y-set
lliures, vuit sous y dos diners, que [...] devent
de dit arrendament o bé designen inventari ab
la forma acostumada; los quals han respost,
cada hu per si, de que no [...] diner per a pagar
dita quantitat y que designarian inventari [...]
quiscú de aquells lo designa, com apar llargament ab los actes de execució dit dia rebuts en
mon poder, als quals me referesch.
Y axí matex, fas fe com dit dia, dit senyor Joan
Ximenis, en dit nom, se conferí en unas casas
scituadas prop lo convent de Santa Cathalina,
màrtir, de la present ciutat, que són de T. Santacana, mestre de casas, en las que acostumava de
habitar lo noble don Francisco de Montserrat y
Vives. Y en ellas trobà lo noble don Anton de
Camporells, al qual digué que ell era allí per
orde de dits molt il·lustres senyors deputats per
a executar lo dit noble don Francisco de Montserrat y Vives per la dita quantitat de ditas quinse mil set-centes vint-y-set lliures, vuit sous y
dos diners, que deu del dit arrendament de dita
Bolla de Barcelona. Y dit noble don Anton de
Camporrellsb respongué que ell habita dita casa
y que té llogada aquella y que los mobles eran
en ella eran seus propris y no de dit noble don
Francisco de Montserrat y Vives, com estas y altres cosas en dit acte estan llargament contengudas. En los quals actes executius respective
Joseph Blanch, altre dels verguers de dits molt
il·lustres senyors deputats, essent-se fets ab tots
los requisits necessaris, entrevingué en testimoni. De las quals cosas fas la present certificatòria
scrita y sobrascrita de mà mia pròpria, vuy als 29
de juliol 1677. Doctor Gismundo Boffill, ciutedà honrrat de Barcelona, ajudant tercer de la
scrivania major del General de Catalunya.

a. certificació intercalada entre els folis 524v i 525r del trienni 1674-1677.
b. a continuació ratllat digué.

[ 1677 ]

Apèndix 2

[ 1677 ]

11/1r

B
Molta il·lustre senyor.
Los diputats y oÿdors de comptes del General
del present principat de Catalunya diuen a vostra senyoria com en la extracció dels officials de
la visita per al trienni passat de 1674, entre altres, han sortejat primerament en ajudant de assessor de dita visita lo doctor misser Francisco
Asprer, al qual és estada posada excepció per lo
procurador fiscal del General dient: «Non potest
quia fuit advocatus pauperum et non renunciavit intra tempus». Dita excepció se funda ab la
disposició del capítol 36 de las Corts de 1599,
en y ab lo qual està ordenat que los officials reals, tant ab jurisdicció com sens jurisdicció, no
pugan obtenir ningun offici en la casa de la Diputació que no hajan renunciat ab acte públich
sis mesos antes dit offici, donant-ho axí per forma ab clàusules irritans y carta que dit doctor
Asprer ha exercit dit offici de advocat de pobres
fins als 14 de juny 1677, y axí bé molts mesos
dels prohibits ab dit capítol de Cort, en virtut
del qual no podia exercir-lo si volia fer-se capàs
y hàbil per a obtenir dit offici de ajudant de assessor de la visita, puix en dit temps no estava
sert ni depenjava de sa mà la seguretat que sa
magestat, que Déu guarde, li admetès la renunciació y passàs lo ditb offici en cap de son fill lo
doctor Joan Asprer, perquè sols fonch firmada
dita gràcia a 14 de juny 1677, com se veu ab lo
privilegi registrat en la present casa. Y lo dexar
de exercir aquell no fonch perquè fos privat del
dit offici de advocat de pobres sinó per sa voluntària renunciació. Y en esta quieta y pacífica
provisió està dita casa de oposar semblants excepcions als advocats de pobres //11/1v // en totas las ocasions que se ha feta extracció dels officials de la visita y demés extraccions se fan en la
a. memorial intercalat entre els folis 10v i 11r del trienni
1677-1680.
b. dit interlineat.
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present casa. Y en lo real decret de la insiculació
de dits officis y reserva feta per sa magestat se ha
dignat voler se observen los capítols de Cort y
per consegüent las matexas excepsions que inpedexan lo exercir y concórrer en las demés extracions de la present casa, segons capítols de
Cort, deuen tenir lloch y inpedir lo obtenir y
exercir los dits officis novament firmats de la visita, y la observansa de la casa és axí mateix no
admètrer los officials reals que no han renunciat
dins sis mesos, majorment los que no són temporals y finexan en dit termini, com no·u és lo
dit offici de advocat de pobres.
Ni lo haver concurregut dit doctor Asprer a diputat militar en la extracció novament feta se
aplica al present fet, perquè fonch insiculació
totalment nova et uti novus homo habitus, en
temps y ocasió que ja no era advocat de pobres.
En segon lloch se oposà la excepsió a Francisco
Cassanyes, extret en scrivà major de dita visita
per lo dit procurador fiscal del General ab estas
paraulas: «Non potest quia est regius scriba regestri et procurator pauperum». Dita excepció, axí
mateix, és justificada perquè segons disposició
del capítol quint de las Corts de 1599 està ordenat que los advocats y procuradors de pobres
tingan quatre-centas y dos-centas lliures respective de salari y que no pugan advocar ni procurar fora dels pobres, obligant-los a fer residència
personal tres horas al matí, tres després dinar,
en la presó per a instruir-se del que convinga
per la defensa dels pobres presos. Y axí bé és incompatible que lo advocat, oa e procurador de
pobres, puga juntament exercir y assistir en la
visita de la present casa, la qual demana, per la
multiplicació dels affers, // una continua residència, axí en lo matí com en la tarda, sens poder faltar a aquella, tant quant lo consistori dels
visitadors està congregat.

a. o interlineat.

Y per dita rahó, essent estat extret lo doctor
Francisco Asprer, sent advocat de pobres, en
advocat fiscal de la present casa lo trienni pròxim passat, havent-se-li oposat per lo procurador fiscal dita excepció, fonch declarat per las
tres salas tenir lloch aquella y que procehís aa
nova extracció, tot lo que concorre y se verifica
axí mateix en lo present cas contra dit Casanyes,
procurador de pobres, y en exa provisió y observansa està la casa de oposar lo procurador fiscal
semblant excepció, non potest quia est procurator pauperum, com fonch axí dos vegadas practicat ab Joseph Torres, notari, qui era insiculat a
oÿdor real de Tortosa y també perquè dit Cassanyes vindria a tenir dos officis y cobrar dos salaris, lo que és contra capítols de Cort, sens que
puga evitar-se dita excepció ab lo medi de servar
dit offici de scrivà major de dita visita per via de
substitut, per quant ab lo decret real de la formació de ditas bossas està expressament prohibit lo poder-se servir dits officis per medi de
substitut ab las paraulas següents, ibi: «También
es mi voluntad y mando expressamente que las
personas que sortearen en cada uno destos officios,
respectivamente, hajan de servirlos personalmente y no por medio de substituto».

Y, altrament, haver expresament, com se ha dit,
manat lo rey, nostre senyor, que las personas
sortejaran en dits officis de la visita han de servir
aquells personalment y no per substitut. Suplica
per so a vostra senyoria, dit il·lustríssim consistori, sie servit ordenar tenir lloch las ditas respective excensions, atès procehexan segons disposició dels capítols de Cort y permètrer se
fassaa altra extracció de altres personas, que ho
rebran a particular mercè de vostra senyoria.

11/2r

Moltb il·lustre senyor.
En aquest punt rebo la de vostra senyoria dels 2
del corrent, en què se serveix donar-me notísia
que, haven-se fet la extracsió de visitadors segons la forma del capítol primer de las Corts del
any 1599, me ha tocat a mi la sort de ser estret
un entre los altres visitadors, la qual hauria estimada molt esperant tenir ab esta ocasió mayors
de emplear-me en servey de vostra senyoria y en
lo de aqueixa casa, però ma dèbil salut y algunas
precissas ocupacions que me han obligat a venir
a est regne de Aragó, no·m donen lloc a poder
exercir lo officii de visitador, ni a lograr lo gust
que auria tingut de poder estar lo temps que ell
auria durat cerca de vostra senyoria, a qui suplico se servesca de tenir-me per escusat y de manar-me moltas cosas del servey de vostra senyoria a cuya obediència estaré sempre. Déu guarde
a vostra senyoria los molts anys que yo desitjo.
De Fonz, y agost a 7 de 1677.

A què se ajusta que·s axí mateix dit Casanyes
scrivà de registre y axí bé official real, y per consegüent comprès ab lo capítol 36 de las Corts
de 1599 y altres, y per poder concórrer devia renunciar ab acte públich sis mesos antes, y la present casa ha acostumat no dexar concórrer y
oposar semblant excepció per ditas rahons als
scrivans de registre.
En terser lloch se oposà la excepció a Pere Màrtir Ferrer, notari, en ajudant segon de scrivà major de dita // visita, per dit procurador fiscal
dient-li non potest quia est scriba major regie visite, la qual excepció és axí mateix justificada
perquè per lo offici que vuy exerceix de scrivà
major de la visita real té obligació de residir de
matí y tarda en dita visita, y la matexa obligació
y residència de ajudant segon de scrivà major,
tant al matí com al vespre, en la visita de la present casa, y per consegüent és incompetible lo
exercici y compliment de las obligacions a un
mateix temps de dits dos officis, y fóra altrament en gran perjudici de la visita de la present
casa en la conformitatb ho resolgueran las tres
salas en lo fet del doctor Asprer, sobreponderat.
Y de altra part vindria a tenir dit Pere Màrtir
Ferrer dos salaris y officis, lo que no abrassa la
present casa, sens poder remediar-se dit inconvenient fent servir dit offici per substitut per ser
alegida la indústria y perícia per sa magestat.

D

Beso las manos de vuestra señoría su mayor servidor, obispo de Lérida.
Molt il·lustres senyors los diputats del General
de Catalunya.

13r

a. a interlineat.
b. a continuació ratllat se resol.
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Loc comte de Monterrey, llochtinent y capità
general.
Reverent en Christo Pare y amat conceller de la
real magestat y amats de la real magestat los diputats y hoïdors de comptas de la casa de la Diputació del General de Catalunya, en Barcelona
residints. Havem vist lo paper que per vostra
part nós és estat presentat aserca de las excepa. a continuació ratllat altra ex alt.
b. carta intercalada entre els folis 10v i 11r del trienni 16771680.
c. manament intercalat entre els folis 12v i 13r del trienni
1677-1680.

[ 1677 ]

[ 1677 ]

cions se han opposat a algunas personas que
han sortejat en differents officis de la visita fahedora en la dita casa del General, lo qual havem
conmunicat ab la Real Audiència, juntas las tres
salas, y nós ha aparegut que en quant a la excepció opposada al doctor Francisco Asprer, extret
en lo offici de ajudant de assessor de la dita visita, attenent que dit doctor Francisco Asprer és
estat negligent en dexar lo offici de advocat de
pobres, no havent-lo dexat segons la data del
privilegi fins en XIIII de juny MDCLXXVII, haventlo de haver dexat y renunciat verdederament sis
mesos antes de la extracció per a poder concórrer als officis de la casa de la Diputació, segons
disposició del capítol XXXVI del nou redrés de las
Cors del any MDLXXXXVIIII. Y attenent també
que Francisco Cassanyes, notari, extret scrivà
major de la dita visita, se troba vuy procurador
de pobres y, segons lo capítol de Cort IIII del
any MDLXXXXVIIII, ha de asistir tres horas de
matí y tres horas després de dinar en la presó per
instruhir-se de la defensa dels pobres presos, ab
què dit offici de procurador de pobres és incompatible ab lo offici de escrivà major de la
dita visita, y en esta conformitat haver-o declarat sa magestat en lo advocat de pobres, que té
la matexa obligació de acistir a la presó en ditas
horas. Per co, inseguint la deliberació feta en la
Real Audiència, juntas las tres salas, vos diem y
manam que per las causas y rahons sobreditas
estan ben inhabilitats lo(s) sobredits doctor
Francisco Asprer y Francisco Cassanyes, y
que·ns conformam ab aquellas y axí podreu, en
esta conformitat, per los dits llochs de ajudant
de assesssor // 13v // y de scrivà major de la sobredita visita, tràurer altres subjectes.

tador real en lo present Principat, no ser incompatibles las oras de la residència dels dits officis
de escrivà major de la visita real ab lo de ajudant
segon de escrivà major de la visita del General,
y, per consegüent, // ni los officis.
Per tant, inseguint axí mateix la deliberació feta
en la Real Audiència, juntas las tres salas, vos
diem y manam que habiliteu la persona del dit
Pere Màrtyr Ferrer, per lo dit offici de ajudant
segon de escrivà major de la dita visita del General de Catalunya, posant-lo en real y actual
possessió de aquell. Dada en Barcelona, als XVI
de agost MDCLXXVII.
Per expresa delagació de sa excel·lència, don Joseph de Rocabertí.
Vidit don Michael de Cortiada, antiquior.
Hieronymus Llampillas.
Registrata in Curie Locumtenentie VIII, foleo
CCLXIII.
Vuestra excelencia manda a los diputados y oydores de qüentas del General de Cataluña que pongan en execución la orden de vuestra excelencia
en este despacho expressada.

15r

En quant emperò a Pere Màrtyr Ferrer, notari,
extret en ajudant segon de escrivà major de la
dita visita del General, al qual se hi ha opposat la
excepció perquè és escrivà major de la visita
real, fundant-la en dos rahons, la primera perquè en la casa del General no pot un official tenir dos officis per lo capítol XIII del nou redrés
de les Corts del any MDLXXXXVIIII, la segona per
ser incompatible lo offici de escrivà major de la
visita real ab lo offici de ajudant segon de escrivà
major de la visita del General, las quals excepcions no obstan en manera alguna la primera,
perquè encara que lo offici de escrivà major de
la visita real rèbrer lo selari de la casa de la Diputació, axí com lo reb també lo de ajudant segon
de escrivà major de la visita del General, però
los officis no són de la matexa casa, per ser lo un
de la visita real y lo altre de la visita del General,
que són dos casas differents.
Y en quant a la segona, tampoch no obsta per
haver declarat lo noble y amat conseller de la
real magestat don Llorens Matheu y Sans, visi1262

Jesúsa, Maria, Joseph.
En lo fet consultat per lo il·lustríssim consistori
dels senyors deputats y oÿdors de comptes del
General de Cathalunya als assessors, advocat fiscal y doctors consulents aplicats aserca si essent
estat extret en altre dels visitadors per lo estament militar lo excel·lentíssim compte de Enpúrias don Francisco de la Zerda, Cardona y de
Aragón, a 2 de agost del corrent any 1677, y
entregada la carta de avís de dita extracció a
[Maurici] de Lloreda, cavaller, procurador general de dit excel·lentíssim compte de Empúriasb, per ser aquell absent del present Principat
y residint en la vila de Madrid y cort de sa magestad, que Déu guarde, si acàs no compareix
dins los 15 dias prefigits per lo capítol 1 delc
nou redrés de las Corts del any 1599, pot y deu
procehyr sa il·lustríssima a extracció de altre
subjecte del estament militar en lloch de dit excel·lentíssim compte de Empúriasd.

a. vot intercalat entre els folis 14v i 15r del trienni 16771680.
b. a continuació unes paraules il·legibles ratllades.
c. a continuació ratllat as.
d. a continuació ratllat vist lo.

Attès que en lo dit capítol primer del nou redrés
de ditas Corts del any 1599 està disposat que la
extracció de visitadors se fasse lo primer dia jurídich després del jurament dels nous deputats,
cada trienni, y donant lo dit capítol als visitadors extrets quinse dias para acudir a la present
ciutat, diu que no acudint als setza de agost se
fasse encontinent altre extracció. Y, com segons
lo curs ordinari, acostuman los deputats nous
jurara, com juraren, lo primer de agost y la extracció de visitadors, com és dit, se fasse, com se
féu, lo segon die del mes de agost, de aquí és
que, segons la disposició de dit capítol, en lo
termini del(s) quinse dias s·i comprén lo mateix
dia de la extracció y lo dit dia del jurament.

corrent, dit excel·lentíssim compte de Empúrias, procehir a fer extracció en altre persona del
estament militar en lloch de dit excel·lentíssim
compte de Empúrias. Vuy als 16 de agost
1677.
Pons, assessor. Grymojachs, consulens. Hieronymus de Ferrer, consulens. Campderros, advocatus
fiscalis subrogatus. Llampillas, assessor. Costa,
consulens.

17/1r

Certificha y fas fe lo doctor infrascrit com lo senyor Joan Quadras, procurador fiscal del General de Catalunya, à estat indispost per a cervir
dit offici des de diset de juliol proppassat fins als
vint-y-vuit de dit mes de juliol, inclusive, y al
primer del present mes de agost tornà a estar indispost fins als setze del dit present mes de
agostb, inclusive. Y axí o firmo vuy, als 18 de
agost 1677. Lo doctor Jaume Fontana.

Attèsb

que segons observança inconcussa en la
present casa, se hac praticat y acostumat que
qualsevol visitador extret, encara que absent del
present Principat en parts molts remotas y distans y residents en la cort de sa magestat, si no
comparexen en la present casa en dit dia de 16
de agost para jurar, encontinent, en lloch de
aquell o de aquells se proceix y ha procedit sempre a nova extracció, com fóra axí praticat en lo
fet del doctor fra Esteve Fàbregas y Prats, sacristà de Sant Pau, extret en visitador per lo estament ecclesiàstich, lo qual, encara que residís
alashoras en Madrid, perquè no comparagué
dins lo termini prefigit per dit capítol, fonc encontinent feta extracció y sortejà lo canonge
Luís Casapera de Tortosa, com apar en lo dietari de 1653, foli 23. Y axí mateix fonch observat
en lo fet del excel·lentíssim senyor don Francisco Fernández de Córdova, Cardona y Aragón,
compte de Palamós, que essent estat extret en
visitador per lo estament militar al primer de octubre 1665, en lloch de mossèn Francisco Sunyer, per no aver comparegut dins lo temps prefigit per dit capítol de Cort, fonch extret altre
en son lloch, com apar en lo dietari de 1665,
foli 52. Y, altrament, dit termini no sed suspén
ni difereix encara que se verifique aver-i causa
justa o impediment algú, com fonch axí declarat
per los assessors y consulents aplicats a 20 de
abril // 15v // 1657, com conste en lo dietari de
1653, entre foli 6 y 7.

17/2r

B
Fasc fe jo, lo infraescrit, com lo senyor Joseph
Quintana, exactor del General del present principat de Catalunya, ha estat desganat e indisposat per a poder exercir lo offici des de sis de abril
fins als vint de agost, inclusive. Y axí ho firmo
vuy, als 20 de agost 1677. Lo doctor Agustí
Fatjó.

21/1r

Per ço y altrament, són de vot y parer ditse assessors y consulents que no pot lo dit il·lustríssim consistori diferir ni porogar lo termini prefigit en dit capítol 1 del nou redrés de las Corts
1599, sinó que deuen, no comparexent en la
present casa dins dit termini, y lo dia de 16 del
a.
b.
c.
d.
e.

A

jurar interlineat al marge esquerre.
a continuació ratllat també.
ha interlineat.
se interlineat.
dits interlineat, damunt de los infrascrits ratllat.
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Memoriald dels subjectes que los deputats y oÿdors de comptes del General del principat de
Catalunya proposan a sa magestat, Déu lo guarde, per al offici de altre dels taulers del General
de la ciutat y col·lecta de Tarragona, lo qual offici de present vacca per mort de Joseph Monserrat, són los següents: Lorens Móra, Gabriel
Bellvere, Joan Monserrat, tots de la ciutat de
Tarragona. Dada en Barcelona, a XXVIII de
agost de MDCLXXVII.

a. certificació intercalada entre els folis 16v i 17r del trienni
1677-1680.
b. a continuació ratllat y ax.
c. certificació intercalada entre els folis 16v i 17r del trienni
1677-1680.
d. memorial intercalat entre els folis 20v i 21r del trienni
1677-1680.
e. a continuació ratllat Joseph Monserrat.

[ 1677 ]

[ 1677 ]

21/2r

22/1r

Memoriala dels subjectas que los deputats y oÿdors de comptes del General del present principat de Catalunya proposan al excel·lentíssim senyor compte de Montarey, lloctinent y capità
general de sa magestat en lo dit present Principat, per lo interim del offici de altre dels taulers
del General de la ciutat y col·lecta de Tarragona, lo qual offici de present vacca per mort de
Joseph Monserrat, són los següents: Lorens
Móra, Gabriel Bellverb, Joan Monserrat, tots de
la ciutat de Tarragona. Dada en Barcelona, a
XXVIII de agost de MDCLXXVII.

lla, ab la qual quedarà vostra senyoria enterat de
tot lo que ha succehit en lo discurs de dit temps
y lo que últimament se ha ordenat y disposat.
En quant a las notísias que·ns offerírem participar a vostra senyoria ab resposta de 12 de juliol
en orda al donatiu de las universitats, remetem
ara a vostra senyoria la relació general del que
inporta dit donatiu y lo que se ajustaa ab la provínsia y lo que ha entrat en la taula d’esta ciutat,
ab la nota de les personasb que foran receptors,
per mans dels quals corregué tota la disposissió
y cobransa de la formació de dit donatiuc ansd
de entrar nosaltres en dita administració. Y axí
mateix la llista dels soldats effectius y avia en
dita ocasió, dels quals fàcilment porà vostra senyoria serciorar-sa del que li aparexerà convenir, assegurante a vostra senyoria que en tot lo
que tocarà a la obligació de nostres officis nos
trobarà molt promptas per a què se puga lograr
lo fif y disposissions de la real visita.

D
Moltc il·lustre senyor.
Los deputats yd oÿdors de comptes del General
del principat de Cathalunya, ab lo recado per
escrit que vostra senyoria se serví manar-li donar per lo saecratari de la visita en lo primer de
sos capítols, lie significà que, segons la multitut
de querelas que se an donat en los quaranta dias
senyalats per constitucions, havia de ser imposible instruir los prosessos dintra dels tres mesos
que senyala la constitució, per a fer los càrrechs,
y que sent presís que·s porroguef nos servíssem
vèurer ab la forma se acostuma fer, avisan-lo·n a
vostra senyoria quant antes per si fos nesessari
obtenir orda de sa magestat.

22/2r

Sobra que se respongué a vostra senyoria a dotsa del corrent que dita matèria la avian comesa
als assessors y advocat fiscal de la casag per a què
vesen aquellah, a effecta de tornar resposta a
vostra senyoria, los quals an mirat los prosesos
de las visitas reals subseguidas des del any 1599,
differents vots de la casa, dietaris y deliberacions, respective, dels terminis de ditas visitas, y
finalment los processos de la visita dels deputats
y oÿdors y officials de lai casa de la Deputació y,
asenyaladament, nos an legit la sentènsia de visita publicada a 2 de juliol 1615, feta del trienny
1611, sobra lo matex que vostra senyoria se servex insinuar, la qual per ser la que ha dat forma
a estas matèrias y ésser lo últim estat y que se
observà en la casa, nos ha aparegut enviar a vostra senyoria còpia // 22/1v // autèntica de aquea. memorial intercalat entre els folis 20v i 21r del trienni
1677-1680.
b. a continuació ratllat Joseph Monserrat.
c. relació intercalada entre els folis 21v i 22r del trienni 16771680.
d. y ... General interlineat al marge esquerre.
e. a continuació unes lletres ratllades.
f. a continuació ratllat sa.
g. a continuació ratllat los quals.
h. a continuació ratllat los quals.
i. a continuació ratllat General.
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E
Certifichg y fas fe jo, Joan Argila, ciutedà honrrat de Barcelona, secretari y escrivà major del
General de Catalunya, avall firmat, com en lo
procés de la visita del trienni mil sis-cents y
onse, feta en lo any mil sis-cents y catorse, ab
cubertas de pregamí, recòndit en lo archiu de la
casa de la Deputació de dit General, là hont se
troban descritas y continuadas las sentèncias
profferidas sobre las querelas fetas contra los deputats, ohidors de comptes y officials del General subjectas a dita visita, y en lo foli tercer de las
ditas sentèncias de visita, entre altres, se troban
descritas y continuadas las rahons següents:
E, primerament, quant a la querela feta per lo
procurador fiscal de la present visita contra de
fra Francesch Senjust, abat del monastir de
Sancta Maria de Arles, don Jaume Meca, lo
doctor misser Joan Aroles, Emanuel de Planella, deputats y ohidor militar, y misser Hyerònim Soler y misser Francesc Aguiló, doctors en
drets, assessors que foren lo trienni proppassat
del General de Catalunya, impetits de haver,
contra la forma dels capítols de Cort quint y
setè del any mil sinch-cents noranta-nou, pagat
de pecúnias del General al regent don Joseph
a. a continuació ratllat en.
b. a continuació ratllat for.
c. donatiu interlineat, damunt de plassas ratllat.
d. ans...ocasió interlineat al marge esquerre.
e. a continuació ratllat qu.
f. a continuació ratllat de dita.
g. certificació intercalada entre els folis 21v i 22r del trienni
1677-1680.

Banyatos, quant fonch visitador per sa magestat
dels officials reals del present Principat y comptats que no purgan taula y a sos conjutges y als
officials y ministres de dita visita, excessius salaris y més dietas del que los era lícit y permès per
dits capítols de Cort, y en particular als doctors
que com a jutges y delegats seus anaren per Catalunya per rèbrer informacions y fer enquestas,
y altres excessius gastos y despesas extraordinàrias que importan molts milanars, com estan
continuadas en lo // 22/2v // càlcul y memorials
produïts en procés precehint a la paga de ditas
excessivas dietas expressa contradicció dels ohidors ecclesiàstich y real y del advocat fiscal del
General ab supplicació presentada en concistori
a vuyt de noembre mil sis-cents y dotse, y per
haver dits assessors aconsellat en la paga de ditas
quantitats, entremetent-se en matèria de gastar
contra lo capítola trenta-quatre del nou redrés.
Attès per lo capítol de Cort quint de las Corts
de dit any mil sinch-cents noranta-nou estan
senyalats los dies en los quals lo dit visitador havia y ha de fer visita, que són coranta dies que·s
concedexen als qui tenen quexas, per a què dins
aquells pugan fer qualsevol demanda contra las
personas que se han visitat, y passats aquells se
donan nou mesos y quinse dies, ço és, los tres
per a fer las offensas y tres per las deffensas y tres
per a declarar fer y publicar sentèncias, y dits
tres mesos y quinse dies següents per a exequutar aquellas, com en dits capítols és tengut, los
quals terminis conforme per dits deputats, ohidor y assessors és estat pretès y declarat, molt
justament, són contínuos, precisos y peremptoris, que no·s poden porrogar ni allargar.
Y, attès que per lo capítol set de ditas Corts està
disposat que lo salari de dotse lliuras cadal die,
que·s tatxa per lo visitador, se li ha de pagar del
die que parteix de sa casa per a fer dita visita y
dura tot lo temps que se ocupa en ella y los dies
aprés que seran menester per a tornar-se’n en sa
casa, y als conjutges que se anomenan per a declarar y fer las sentèncias, juntament ab lo visitador, setanta-sis lliuras cadal die, comptadors de
la //22/3r // manera que als demés officials y ministres de la visita se dóna condecent salari a coneguda dels deputats, de la qual disposició y declaració susdita resulta que als dits visitadors
officials y ministres no se’ls devian ni podia pagar las dietas sinó per lo temps que vagaren o se
ocuparen en fer dita visita, que no pot ser més
dels dits quoranta dies, nou mesos y quinse
dies, que per a fer y exequutar aquella tatxà lo
dit capítol de Cort quint, y al dit visitador los
dies més que estigué en lo camí venint y aprés
tornant en sa casa, y lo temps que commodament ha menester després de arribar en Barcea. a continuació ratllat de Cort quint.
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lona per a pèndrer casa, fer officials, publicar las
cridas ordinàrias que estan ordenadas de la passada visita, que aquest temps no era just excedís
un mes, que basta y sobra per a estos ministeris.
Puix per a los demés preparatius que ell y los officials an de fer bastan los quoranta dies aprés de
la crida, que estos se donan tantum per a las
parts que voldran fer demandas o querelas, dins
dels quals poden regonéxer y mirar processos,
aparellar los interrogatoris generals y demés
preparatoris que diu necessita, puix són sinch
officials entre advocat y procurador fiscal, escrivà major y dos ajudants, ultra del dit visitador, los quals en dits quoranta dies, no tenen altre quefer sinó pèndrer lo visitador las
demandas y memorials de las parts, del que resulta clarament que totas las dietas que los deputats y ohidor militar an pagadas als dits visitador, ministres, officials de la visita de las dalt
refferidas són excessivas, indegudas y mal pagadas, contra la disposició de dits capítols de Cort
quint y setè, en notable dany del General.
Emperò, attès que los dits deputats y ohidor,
tenint dubte y difficultat sobre lo modo y forma
de // 22/3v // comptar estas dietas, vista la relació e instància que·ls feya lo advocat fiscal de la
visita, de part del dit regent Banyatos, presentant una scriptura que diu ser sotascrita o firmada per aquell, y també la contradicció que los
dits ohidors ecclesiàstich y real y lo advocat fiscal del General remeten la decisió del dit dubte
y dificultat a sos ordinaris assessors per a què·ls
aconsellassen lo que de justícia podian y devian
fer, los quals vista consenblant pretenció y dubte que·s tingué en la altra visita que féu lo regent don Diego Clavero, quòndam, y lo que
aleshores en consemblant cas aconsellaren als
tunch deputats y ohidors, lo assessor ordinari
del General ab vot y parer de sinch altres magnífichs assessors per dit effecte aplicats. Y vista
també la sentència absolutòria que fonch feta en
aquest tribunal per los tunch visitadors del General, nostres predecessors, publicada a deu de
juny mil sis-cents y sis, absolent als tunch deputats y ohidors de consemblant querela, y per altres causas y rahons en lo vot per ells fet y firmat
a nou de noembre mil sis-cents y dotse, aconsellaren als dits deputats y ohidors que podian de
justícia pagar al visitador las dietas del temps
que hagué menester aprés de ser arribat en Barcelona fins que publicà las cridas per a fer officials y altres preparatoris, que arbitrant-ho als
dos mesos que posava dit visitador en son memorial y demanda no era temps o arbiti accessiu, y als demés officials y ministres de dita visita
se’ls pagassen las dietas des de vint-y-nou de
noembre, que digué lo visitador que havian jurat en son poder, fins nou del mes de janer que·s
publicaren las cridas, y de deu de juny fins al úl-

[ 1677 ]

[ 1677 ]

tim de juliol que·s ocupà en publicar y remirar
enquestas // 22/4r // y fer las còpias de aquellas,
y deu dies més per lo que podian dits condemnats appel·lar, ajustant totas estas dietas a las
que tatxà y donà dit capítol quint, com més llargament en dit vot y concell és contengut.
Y attès que lo vot, parer y concell dels ordinaris
assessors escusa als dits deputats y ohidors de
dol y culpa de la qual són tinguts y obligats.
Y attès que als dits assessors, en fer dit vot y donar lo dit concell, trobam en alguna manera escusats per haver seguit y aconsellat lo mateix
que en consemblant cas feren y aconsellaren en
la visita del dit regent Clavero lo tunch assessor
ordinari y sinch altres doctors que foren aplicats, com de dit vot consta ab scriptura feta o
firmada a vint-y-sis de febrer mil sis-cents y
sinch, y també la sentència absolutòria que en la
visita de nostres predecessors se féu en lo any
mil sis-cents y sis, absolent als diputats y ohidors
de consemblant querela; que tot relleva y escusa
de culpa. Si bé havian de advertir que en la
sentència de la visita foren absolts los deputats y
ohidors perquè consta haver-ho fet ab vot, parer y a concell de son ordinari assessor, que per
a ell era sufficient descàrrech, contra del qual no
se havia feta querela, y per so no pogueren declarar sobre los mèrits de dita pretenció y per
aquella restà provada la paga de las ditas excessivas dietas. Y també havian de advertir que la
porrogació dels dits terminis que dóna lo capítol quint no·s podia fer sinó ex urgenti, precisa
et necessaria causa, de la qual los havia de constar plene, y no estar a la sola relació del regent
Banyatos, per tractar-se en assò de son propri
interès, y fer camí a exemplars que són y poden
ser en gran prejudici y dany del General fent
consemblants porrogacions, // 22/4v // a effecte
que corregan o se paguen més dietas de las que
dóna lo dit capítol de Cort. Y axí tenian obligació de anar més advertits y no admètrer tant fàcilment excusas, causas y rahons tant fràgilas y
no subsistents perquè, ultra del susdit, vejen
que per a fer e instruyr los processos o enquestas lo capítol de Cort no dóna sinóa tres mesos.
Y lo detenir-se passats aquells en donar las còpias no era necessari puix als reos, conforme la
constitució en aquell tribunal, se’ls ha de donar
y se’ls ha donada comunicació dels originals
processos, y per a la instrucció del visitador estavan los tres mesos, en los quals ell mateix havia
fets los processos y sabia lo que contenian y lo
que podia y devia publicar, que era just ho
aguessen tot conciderat y no hagueren donat de
dany al General.

a. a continuació repetit sinó.

Per so y altrament, pronunciam, sentenciam y
declaram no haver pogut los deputats, ohidor
militar y assessors pagar o fer pagar al advocat fiscal, ministres y officials de la visita feta per dit regent Banyatos, més dietas de las que importan
los dits quoranta dies, nou mesos y quinse dies,
que dóna y tatxa lo dit capítol de Cort quint del
any mil sinch-cents noranta-nou, comtadors del
die que·s fa la crida, la qual en Barcelona y per
tota Catalunya y sos comptats se deu y pot fer en
un mateix die, y al dit visitador Banyatos no haver-li pogut pagar sinó estos dies y los demés que
estigué per lo camí, venint y tornant en sa casa, y
un mes que bastava aprés de ser arribat en Barcelona per a pèndrer casa, fer officials las cridas ordinàrias. Emperò al dit abat Senjust, don Jaume
Camps, misser Aroles, Emanuel de Planella, deputats y ohidor militar de dit trienni passat, per
haver-las pagadas a concell de sos ordinaris assessors, los absolem de la demanda de las ditas excessivas dietas los ha feta // 22/5r // dit procurador fiscal de la present visita. Y als dits misser
Hyerònim Soler y misser Francesch Aguiló, assessors, absolem de la matexa demanda, attès lo
exemplar precedent que trobàrem fet en lo any
mil sis-cents y sinch, ab què dits assessors sian advertits, com ab la present los advertim, que en lo
esdevenidor estigan y vagen més advertits y conciderats, imposant silenci al procurador fiscal de
la present visita en respecte de ditas excessivas
dietas, y que acetero no·s pugan pagar més dietas
de las alt refferidas, advertint als senyors deputats
que seran que en la tatxa dels officials y ministres
regulen lo arbitre a las constitucions de Catalunya, conforme a les quals no·s deu dar al advocat
fiscal ultra de tres lliuras o tres ducats, al algutsir
en cas que sia necessari decet sous, al procurador
fiscal y ajudants de escrivà major un ducat per
dieta.
Quant emperò a la demanda feta per dit procurador de la present visita contra dels dits abat Senjust, don Jaume Camps, misser Aroles y Emanuel de Planella, per haver pagadas als senyors
misser Francesch Gil y Melchior Sisternas, conjutges de la dita visita, set-centas vint lliuras més
del que se’ls devia pagar per rahó de sas dietas.
Attès que consta que lo ministeri de dits conjutges sols és necessari los últims tres mesos y quinse dies que són donats per a judicar los processos,
publicar y exequutar las sentèncias, y a estos se’ls
han de pagar estos dies que se ocupan en dita visita
per virtut del capítol set, y las dietas que són menester per a venir y tornar a sas casas, que de València a Barcelona sobran deu dies per a venir y deu
dies per a tornar-se’n, y lo temps que agueren menester, després de arribats en Barcelona, per a preparar las cosas de son ministeri bastavan quinsea o
a. a continuació ratllat dies.
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vint dies, y encara que se’n aguessen comptat
trenta //22/5v // ab los deu dies que ajustaren los
assessors, per lo temps de poder los reos
appel·lar, ab lo vot de nou de noembre mil siscents y dotse, consta que estos dies comptats ab
tanta llarguesa no importavan sinó cent sexantaset dies, y haver-los-ne pagats cent noranta, que
són més de sis mesos, y, per so, vint-y-tres dies
més del que devian y podian pagar. Emperò,
attès no consta estas dietas ser pagadas ab deliberació precedent feta per dits deputats ni ohidors,
ni contra aquells del procés resulta dol ni culpa
per rahó de dita paga, ni contra lo regent los
comptes del General, qui ha fet dita paga, se ha
feta querela ni demanda per lo procurador fiscal
de la present visita.

processos per Catalunya se podian ni devian fer
ni eran necessàrias per lo que conformen dit capítol de Cort quint, lo visitador ha de fer tots los
processos enquestas, offensas y deffensas. Y tots
los de Catalunya que volen fer demandas tenen
obligacions de presentar-las dins de quaranta
dies aprés de las cridas al dit visitador, y per ell, an
de ser rebuts y examinats los testimonis que, per
ser visita contra officials tant preminents, vol lo
dit capítol de Cort que sia lo visitador persona
constituïda en dignitat, lo qual ministeri fins
avuy sa magestat no·l ha volgut acomanar a persona menys calificada, ni de manco confiansa que
a un regent de son Concell Supremo de Aragó, y,
per so, no·s podian fer dits delegats, ni processos,
fora de la presència del dit visitador, ni los deputats y ohidor aprobar ditas eleccions y creacions
de nous officials ab jurisdicció, pagant los salaris
per rahó de dits officis y exercicis, ni a la persona
de dit Bujons, puix per a fer aquell exercici, //
22/6v // a cars fos negoci de la visita, tenia ja lo
escrivà major de la visita y sos ajudants, y encara
que agen pagat los dits deputats y ohidor los dits
salaris als dits doctors, sos ministres, y a Bojons
sens concell de sos assessors.

Per so y altrament, sentenciam, pronunciam y declaram y als dits tres deputats y ohidor militar de
la dita querela y demanda feta per la paga de ditas
excessivas dietas absolem, y que de vuy en havant
als dits conjutges no se’ls pugan pagar més dietas
que las dalt refferidas, si ja dits conjutges no tinguessen sas casas y habitació més lluny de la present ciutat, que per arribar en ella y per a tornarse’n aguasen menester posar en lo camí més dies.
Quant a la demanda feta per dit procurador fiscal de la present visita en dita querela per haver
donadas y pagadas al doctor misser Sagimon
Despujol tres-centas vuitanta lliuras, per salaris a
ell deguts, per ser elegit assessor de dita visita. Y
al mateix Despujola, de altra part, cent norantavuyt lliuras per sexanta-sis dies, a rahó de tres
lliuras per die que anà per Catalunya com a jutge
delegat de dit visitador Banyatos, per fer enquestas y processos en companya de Joan Salva,
notari, a qui també se li donaren cent y trentaduas lliuras, a raó de ditas lliuras, a raó de duas
lliuras, y a Damià Marco, porter real, a qui també se li donaren sinquanta-tres lliuras, y també al
doctor misser Jaume Martí, qui també //22/6r //
anà per Catalunya a fer processos com a delegat
de dit Banyatos, ab sos notari y porter. Y li donaren al dit Mar(t)í, per sas dietas o salaris, dos-centas vuit lliuras, setse sous; a Salvi Boy, porter real,
sexanta-nou lliuras, dotse sous; y també pagat a
Bonaventura Bujons, com a escrivent ordinari de
dita visita, sis-centas quinse lliuras, per las causas
y rahons contengudas en lo càlcol exhibit en
lloch de querela, número sexanta-set, encara que
notòriament consta la elecció y creació de dits officials no ésser necessària, ni haver-se pogut fer
per ministres de sa magestat, perquè essent lo visitador doctor y jurista no necessita de assessor,
ni conforme lo capítol de Cort quint pot votar en
ditas causas ningun assessor, ultra del dit visitador y conjutges, ni los jutges delegats per a fer

Però, attès que no consta que en assò pugan tenir
dol ni culpa, puix estas quantitats las pagaven
bona fide, a requesta o scèdula y petició del dit visitador, sens constar que tinguessen notícia del
ministeri que feyan y dels officis que exercian.
Per so y altrament, pronunciam y sentenciam y
declaram que los dits abat Senjust, don Jaume
Camps, doctor Aroles y Emanuel de Planella
absolem de la demanda que·ls fa lo procurador
fiscal de la present visita dels dits salaris que an
pagat als dits Despujol, Martí y sosa ministres, al
dit Bonaventura Bojons y al dit procurador fiscal en dita demanda imposam silenci, ab què de
cetero no·s paguen ni pugan pagar de pecúnies
del General salaris ni dietas a semblants officials,
per no ser necessaris y nula elecció de aquells
delegats y assessor contrària a la disposició de
dit capítol de Cort quint y altres lleys de la terra.
En fe de las quals cosas fas la present certificatòria de la escrivania major del General de Catalunya, als XXVII de agost MDCLXXVII.

23/1r

a. a continuació repetit y al mateix Despujol.
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1
Il·lustríssimb senyor.
Lo jurat del terme de Taradell, bisbat de Vich,
a. a continuació ratllat officials.
b. suplicació intercalada entre els folis 22v i 23r del trienni
1677-1680.
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que és Vicensa Maymir, diu y representa a vostra senyoria il·lustríssima que la dita paròchia y
terme, no tenint més de cent y vint casas y de
ellas serca de cent de gent pobra y nesesitada
que estan y habitan en la sagrera y no són pagesias, té allotjat un comisari general de cavallaria
del troço de alemanys, ab tota la companyia,
que consistex en 49 soldats montats y vint de
desmuntats, sens los offisials, als quals ha de fer
la vida de tots mantaniments y donar palla per
los cavalls, y a més de fer-los la vida pagan ab diners cadal dia vint-y-quatra reals y fan que los
del terme serquen sivada per a donar als cavalls,
per lo que vuy se troban los particulars de dit
terme sens un gra de sivada per sembrar, per haver-la tota donada als cavalls del rey, nostre senyor, que Déu guarde, y lo que més és que lo
provehedor no·ls va pagar lo valor de la sivada
sinó és a qatorse reals per quartera, essent axís
veritat que lo comú y ordinari preu en què·s ven
la sivada en dita paròchia y paròchias circunvehinas és ha vint y vint-un real per quartera. Y
axís matex, essent veritat que en la paròchia de
Taradell y per tota la plana de Vich lo blat se ven
comunment ha quaranta-y-sinch y quaranta-sis
reals la quartera, lo provehidor real al ajustar los
comptes del pa que los paysans donan als soldats no vol pagar lo blat sinó és ha trenta-y-sis
reals la quartera, ni vol donar blat en spèsie com
li diuen y demanan dits paysans, fent-los pèrdrer deu ho dotse reals per quartera de blat y set
ho vuit reals per quartera de civada.

Lo jurat de Taradell.

23/2r

Axís matex, representan a vostra senyoria il·lustríssima que, havent-los demanat als jurats de
dit terme dos bagatges y havent promès donar
tretse sous cadal die per cap, després de haver
los de dit terme y paròchia enviat los bagatges
se’ls demanaven, no han volgut pagar als traginers //23/1v // lo que se’ls havia promès per tots
los dies que havian estats ocupats, ab què és estat forçós haver-ho de pagar la universitat y particulars de dit terme y paròchia de Taradell. Y
com, il·lustríssim senyor, lo dit terme no tinga
possibilitat ni facultat de suportar tant grans
càrregas y treballs, per tant y altrament, recorrent al amparo y protecció de vostra senyoria
il·lustríssima com a cap del present Principat y
protector dels poblats en aquell, exposa y representa los sobredits treballs per a què vostra senyoria il·lustríssima se digne de procurar medi
com lo dit terme quede aliviat de semblants càrregas, que ho rebra a singular favor de la grandesa de vostra senyoria il·lustríssima. Lo offici,
etcètera. Altissimus, Bosch. //

2
Il·lustríssima senyor.
Jaume Vila, pagès de la paròchia y terme de
Santa Eulària de Riuprimer, bisbat de Vich, y
jurat de dit terme, diu y representa a vostra senyoria il·lustríssima que en lo dit terme ha un
mes y mitg que tenen allotjat al tinent general
de la cavallaria don Carlos Taço, ab dos ajudants y vuit soldats, que entre cavalls y bagatges
tenen vint-y-nou cavalcaduras, y que pagan de
contribució trenta reals, sis quintars de palla,
tres càrregas de llenya cadel die y bagatges, que
havent-los permès pagar a rraó de tretse sous
cada die, solament ne an pagat sinch dies y lo
restant ha tingut de pagar dit terme, havent en
lo dit temps tinguts per espay de nou dies allotjats 87 soldats, donant-los tots los aliments de
menjar y bèurer y palla per los cavalls. Y també
representan a vostra senyoria il·lustríssima que
han donada ha dits soldats tota la civada que tenian en dit terme, y hara no·ls la ha volguda pagar lo provehedor real, sinó és ha catorse reals la
cortera, essent axís veritat que comunament va
la civada en la plana de Vich ha vint y a vint-yun real la quartera. Y axís matex que havent donat pa als dits soldats no·ls han volgut pagar lo
blat sinó és ha trenta-y-sis reals quartera, ni donar-los blat en spècie, sent axís que lo blat val
comunament en lo dit terme y en tota la plana
de Vich ha quaranta-y-sinch y a quaranta-sis reals la quartera. Y com il·lustríssim senyor, per
rahó de ditas contribucions y allotjaments, lo
dit terme se trobe vuy en summa missèria, sens
poder en manera alguna tol·lerar tant grava càrrega, per tant y altrament dit jurat, recorrent al
amparo y protecció de vostra senyoria il·lustríssima, com ha cap del present // 23/2v // Principat y protector dels poblats en aquell, suplica sia
de son servey manar sercar modo com lo dit terme quede aliviat de tant intolerable càrrega, que
ho rebrà en singular mercè de la grandesa de
vostra senyoria il·lustríssima. Lo offici, etcètera.
Altissimus, Bosch. //
Il·lustríssim senyor.
Lo jurat del terme de Santa Eulària de Riuprimer.

Il·lustríssim senyor.
a. suplicació intercalada entre els folis 22v i 23r del trienni
1677-1680.

a. Vicens Maymir interlineat al marge esquerre.
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23/3r

3

23/4r

4

Il·lustríssima senyor.

Il·lustríssima senyor.

Los jurats y singulars del terma de Ayguafreda,
bisbat de Vich, vassalls del noble don Bernat de
Aymerich y Cruïllas, diuhan y representan a
vostra senyoria il·lustríssima que lo dit terma
consisteix en set casas de pagès, de las quals las 5
se conrrean ab un parell tant solament y las restants, que són quinse ho setsa, entre casas molt
xicas y casi barraques, són de pobres miserables
que viuen mendicant, ho són treballadors molt
desditxats, no obstant la pobresa y miserabilitat
referida estan carregats de allotjaments, de manera que han de sustentar 46 cavalls muntats,
dos desmuntats, nou del capità y 4 per algunas
donas, y axí mateix estan composats ab lo capità
en donar-li un real de vuyt tots los dias, aturantse lo capità tot lo pa que·s dóna per los soldats,
aposentant los criats de dit capità y donant-li lo
que té menester per tot son servey. Y com lo dit
terma és camí real de Puigcerdà y demés presidis sircumvehins és forssós que tots los diasb
asistescan ab bagatjes. Y no és aqueix lo major
dany, faltant com faltan las forças a dit terme
per a suportar tant exessiu càrrec, sinó que los
soldats són de tant mala calitat que no acontentant-se del que los miserables patrons los donan
per alimentar-los, unas ocasions los amenassan,
altres // 23/3v // los maltractan ab colps y altres
los roban lo poch que tenan, de tot lo que se offereix donar a vostra senyoria il·lustríssima plena
informació. Y com no sie just en ninguna manera que los pobres provincials sien carregats y degan suportar molt més de allò que sas dèbils comoditats poden, ni menos ésser maltractats ab
semblants vexacions, y sie vostra senyoria il·lustríssima a qui toca la defenssa y alívio dels suplicants.

Pau Lió, pagès de la paròchia de Sant Julià de
Vilatorta, vulgarment dit Sanct Julià de las
Ollas, diu y representa a vostra senyoria il·lustríssima que ha cosa de un mes y mitg que en lo
dit terme està allotjada una companyia de cavalls del capità don Gaspar de Errera, que consta de més de 40 soldats, als quals han de donar
los aliments de menjar y bèurer per ell y per los
cavalls, exepto la sivada dels cavalls, y que a més
de allotjament pagan al dit capità de composisió
vint-y-dos reals, dos quintars de palla y una càrrega de llenya per quiscun die, y a més de assò,
bagatges; que havent-los promès pagar a rraó
de tretse sous quiscun die, no·n han pagat sinó
sinch dies, y lo terme he tingut de pagar lo restant. Y a més de axò que han molt temps donada als cavalls la civada que tenien los particulars
de dit terme y després no la han volguda pagar,
sinó és ha catorse reals la quartera, essent axís
veritat que en lo dit lloch de Sant Julià y per tota
la plana de Vich la sivada se ven comunament ha
raó de vint-y-un real la quartera, y axís matex
havent donat lo pa als soldats, molts dies després lo provehedor real no·ls ha volgut pagar lo
blat, sinó és a rraó de 36 reals la quartera, essent
axís veritat que lo blat comunament se ven en
tota la plana de Vich a rraó de 45 o 46 reals la
quartera, y que lo dit capità se aturà per si quinse raccions de pa de munició. Y com il·lustríssim
senyor dit terme no tinga possibilitat per a suportar dita càrrega, per tant y altrament, suplica
a vostra senyoria il·lustríssima dit Lió, com altre
dels jurats de dit terme, sie de son servey, de
vostra senyoria il·lustríssima, aconsolar a dit terme y sercar modo com se puga aliviar de //23/4v
// tant imsuportable càrrega, que ho rebrà a singular gràsia de la grandesa de vostra senyoria
il·lustríssima. Lo offici, etcètera. Altissimus,
Bosch. //

Per tant y altrament, suplican sie de son servey
imposar sa poderosa auctoritat ab la qual esperam estar y quedar exhonerats de semblants
molèstias, y ho tindran a singular mersè de la
grandeza y bona administració de justícia de
vostra senyoria il·lustríssima. Lo offici, que licet,
et cetera. Altissimus, De Costa. //

Il·lustríssim senyor.
Lo jurat de Sant Julià de Vilatorta.

Molt il·lustre senyor.
24/1r

Los jurats y singulars del terme de Ayguafreda
suplican a vostra senyoria.

a. suplicació intercalada entre els folis 22v i 23r del trienni
1677-1680.- a continuació ratllat molt.
b. dias interlineat.
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A
Informaciób rebuda a instància del molt reverent senyor don Danielc de Sajol, canonge de la
a. suplicació intercalada entre els folis 22v i 23r del trienni
1677-1680.
b. informació intercalada entre els folis 23v i 24r del trienni
1677-1680.
c. a continuació ratllat sa.

[ 1677 ]

[ 1677 ]

tenia vint-y-quatre de complerts quant me insicularen // 24/2v // no li dubta, donant per acertat que podia pèndrer possessió de dit càrrech,
com de fet se·m sou donada, y serví y ocupí lo
càrrech de oïdor real tot lo trienni sens ningun
género de contradicció. Y d’exa manera ho he
vist jo testimoni observar-se en la present casa
de la Deputasió, sens ningun género de difficultat. Y assò és la veritat, etcètera».

Santa Iglésia de Barcelona, germà del senyor
don Francisco de Sajol, extret en deputat militar
del General de Catalunya.
24/2r

Die decima tercia septembris millessimo sexantessimo septuagessimo septimo, Barcinone.
Admodum reverendus Franciscus Ferrer, canonicus Sancte Ecclesie Illerdensis, testis citatus et
juratus, qui juravit, et cetera, se dicere veritatem, et cetera.

Generaliter autem, et cetera.
Ad omnia dixit quod non, et cetera.

Et interrogatus super contentis in supplicatione
oblata per admodum reverendum domnum Danielem de Sajol, canonicum Sancte Ecclesie Barcinone, fratrem domni Francisci de Sajol, extracti in deputatum militarem Generalis Cathalonie
die undessimo predictorum mensis et anni, eidem
testi lecta, et cetera.

Fuit sibi lectum et perseveravit.
Dictis die et anno, Barcinone.
Magnificus Ludovicus Valencia, utriusque juris
doctor, domicellus, Barcinone domiciliatus, testis
citatus et juratus, qui juravit, et cetera, se dicere
veritatem, et cetera.

Et dixit: «Senyor, lo que jo, testimoni, sé y puch
dir acerca lo contengut en la supplicació que se
me és stada llegida és que me so trobat en algunas occasions altre dels insiculadors dels llochs
vaccants de deputats y oïdors de comptes del
General de Cathalunya y sens reparo algú, jo
testimoni y mos companys insiculàrem persones
en dits llochs, constant-nos que los que eran
anomenats en deputats per batisme o persones
fidedignes que tenien complerts vint-y-nou
anys, sens reparo algú. Y axí ho he vist jo testimoni sempre observar-se en totas las occasions,
com ho tinch dit. Y assò és la veritat per lo jurament que tinch prestat».

Et interrogatus super contentis in dicta supplicacione, et cetera.
Et dixita: «Lo que jo testimoni sé y puch dir
acerca la supplicasió que se me és stada llegida, y
contengut en aquella, és que havent-me trobat
oïdor militar tres anys y nou mesos, ajudant de
assessor de la visita de deputats, oïdors y officials de la present casa de la Deputació nou mesos, inseculador en la inseculació proppassat
dels llochs vacants de deputats y oïdors de
comptes del General de Cathalunya, y altrament per las notícias que jo testimoni tinch en
la present casa de la Deputació ha vist, oït dir y
practicar-se que per a ser hu inseculat a deputat
militar bastavan vint-y-nou anys complerts, perquè en tal cas se regula aquell que és inseculat
tenir trenta anys per haver entrat en ells havent
complet los vint-y-nou anys. Y axí ho he practicat jo testimoni y vist observar del temps de
mon recort que.l tinch en aquestas matèrias de
més de vint-y-sinch anys, sens contradicció alguna. Y assò és la veritat».

Generaliter autem, et cetera.
Ad omnia dixit quod non sed quod fuit citatus et
juratus, et cetera.
Fuit sibi lectum et perseveravit.
Dictis die et anno, Barcinone.
Magnificus Franciscus Boneu, medicine doctor,
civis Barcinone, testis citatus et juratus, qui juravit, et cetera, se dicere veritatem, et cetera.

Generaliter autem, et cetera.
Et interrogatus super contentis in supplicacione
oblata per dictum admodum reverendum domnum Danielem de Sayol, et cetera.

Ad omnia dixit quod non, et cetera.
Fuit sibi lectum et perseveravit.

Et dixit: «Senyor lo que jo, testimoni, sé y puch
dir acerca lo contengut en la supplicasió que se
me és stada llegida és que en la occasió que jo
testimoni fui extret en oïdor real del General de
Cathalunya, se dubtà si quant me insicularen en
dit lloch no tenint vint-y-nou anys complerts
me donarian possessió de dit càrrech. Y havent
jo testimoni fet constar ab mon batisme que·n

24/3r
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Dictis die et anno, Barcinone.
Magnificus Balthesar Agospi, utriusque juris doctor, civis Barcinone, testis citatus et juratus, qui
juravit, et cetera, se dicere veritatem, et cetera.
a. a continuació ratllat que.

Et interrogatus super contentis in dicta supplicacione, et cetera.

Generaliter autem, et cetera.
Ad omnia dixit quod non, et cetera.

Et dixit: «Senyor lo que jo testimoni sé y puch
dir acerca lo contengut en la supplicasió que se
me és stada llegida és que me trobava inseculador entre altres en la occasió que se insiculà en
oïdor real del General de Cathalunya lo doctor
en medicina Francisco Boneu, y no obstant que
no tenia sinó vint-y-quatre anys complerts, conforme consta del batisme de aquell, que se entregà per sa part al president de la Novena de inseculadors, junt ab los demés papers, no s’i féu
ningun reparo, sinó que fou inseculat per ser axí
la observansa en la present casa de la Deputació,
y al cap de pochs dies fonch extret en oïdor real
y exercí son càrrech de oïdor real sens contradicció alguna. Y assò és la veritat, etcètera».

Fuit sibi lectum et perseveravit.
Die decima quinta predictorum mensis et anni,
Barcinone.
Magnificus Josephus Monfar et Sorts, civis honoratus Barcinone, testis citatus et juratus, qui juravit, et cetera, se dicere veritatem, et cetera.
Et interrogatus super contentis in dicta supplicacione, et cetera.
Et dixita: «Lo que jo testimoni sé y puch dir
acerca la supplicasió que se me és stada llegida
és que sempre he oït a dir observar-se en la present casa de la Deputació que quant se anomenava alguna persona en deputat o oïdor de
comptes del General de Cathalunya, en lo acte
de la insiculasió de aquells, constant ab batisme
o per personas fidedignes que lo tal que ha de
ésser inseculat en deputat que tenint vint-y-nou
anys complerts y lo qui ha de ésser inseculat en
oïdor de comptes ne té vint-y-nou anys complerts, per la Novena dels senyors insiculadors
no·s té reparo algú en insecular-los, y de exa
manera ho ha vist y oït practicar-se sens contradicció alguna, y axí ho he vist practicar ab lo
doctor Francisco Boneu. Y assò és la veritat,
etcètera».

Generaliter autem, et cetera.
Ad omnia dixit quod non, et cetera.
Fuit sibi lectum et perseveravit.
Die decima quarta predictorum mensis et anni,
Barcinone.
Domnus Petrus de Montaner et Solanell, Barcinone populatus, testis citatus et juratus, qui juravit, et cetera, se dicere veritatem, et cetera.
Et interrogatus super contentis in dicta supplicacione, et cetera.

Generaliter autem, et cetera.
Et dixit: «Senyor lo que jo testimoni sé y puch
dir acerca lo contengut en la supplicasió que se
me és stada llegida és que me so trobat altre de
la Novena de insiculadors dels llochs vaccants
de deputats y oïdors de comptes del General de
Cathalunya, y en aquell acte may se féu reparo
en insecular a deputat la persona que per son
batisme o per personas fidedignas constave tenir complerts vint-y-nou anys, y axí matex, en
insecular a oïdor la persona que ab la matexa
conformitat constava a la Novena tenir cumplerts vint-y-quatre anys, y me recordo molt bé
que en lo any mila sis-cents setanta-quatre, essent estat anomenat en un lloch // 24/3v // de
oïdor militar don Francisco de Montaner y Çacosta, mon [oncle], havent vist los senyors de la
Novena lo bastisme de aquell ab lo qual constava tenir complerts vint-y-quatre anys, no·s se
féu reparo algú en insicular en lo dit lloch de oïdor, y de exa manera ho ha vist y oït dir practicar-se en la present casa de la Deputació sens
contradicsió alguna. Y assò és la veritat, etcètera».

Ad omnia dixit quod non, et cetera.
Fuit sibi lectum et perseveravit.

24/4r

a. a continuació repetit mil.

1271

Universisb et singulis huiusmodi seriem inspecturis, visuris, lecturis pariter et audituris attestor et
indubiam fidem facio ego, Simeon Rovira, presbiter, rector paroquialis ecclesie de Queral, et eo nomine notarius publicus dicte parroquie de Queral,
Tarraconensis, quod inter scripturas publicas in
armario sive archivo dicte paroquialis ecclesie reconditas et bene custoditas, quibus in judisio et extra plena tribuatur, fides fuit incentum et per aliquem ex predesesoribus reseptum et continuatum
quoddam instrumentum baptismi cuius aprisie
tenor sequitur sub his verbis: «Vui, als vint-i-tres
de gener mil sis-cens coranta-tres en la iglésia de
Queral, Tarraconense, per lo senyor mossèn Mia. a continuació ratllat que.
b. certificació intercalada entre els folis 23v i 24r del trienni
1677-1680.

[ 1677 ]

[ 1677 ]

quel Santquirgo, prevere, com a tenint llisència
de mi rector, fou batejat Francischo, Joan Batista, Tomàs, Miquel, Raphel, Christòphol, Agustí, Benet, fill del il·lustre senyor Felisiano Sajol,
de Barberà, senyor de Queral, y de dona Maria
Sajol y de Corteroni, Ponse de León, // 24/4v //
muller de dit senyor. Foren padrins lo senyor
Daniel Sajol, germà de dit batejat, y la senyora
dona Francischa Corteroni, Ponse de León, tia
de dit batejat». Ut igitur premissis propria manu
scriptis in judisio et extra ab omnibus plena tribuatur fides ego, idem Simeon Rovira, rector et
notarius prefatus, hic me subscribo et meum solitum artis notarie appono sig+num.
Oblata per admodum reverendum domnum Danielem de Sajol, canonicum Sedis Barcinone, fratrem domni Francisci de Sajol, extracti in deputatum militarem Generalis Cathalonie principatus.

24/5r

Il·lustríssima senyor.
Com hage vingut a notícia de don Daniel de Sayol, canonge de la Santa Iglésia de Barcelona,
germà y conjucta persona de don Francisco de
Sayol, extret diputat militar del present principat
de Cathalunya, que, per part del procurador fiscal de la Diputació General de dit Principat, se
hage posat dubte sobre si lo dit don Francisco de
Sayol, en lo temps fonch insiculat a diputat militar, tenia los trenta anys cumplerts de edat, y com
in favorabilibus annus inceptus habeatur pro
completo, la qual regla se és inconcussament observada per lo tribunal dels il·lustres insiculadors,
conforme de esta observansa offereix donar plena informació a vostra senyoria il·lustríssima, y lo
dit don Francisco de Sayol lo die fonch inciculat
fos ja entrat en los trenta anys de sa edat com
consta del baptisme que se exhibeix, quatenus, et
cetera. Per ço lo dit don Daniel de Sayol, en dit
nom, suplica a vostra senyoria il·lustríssima sie de
son servey manar rèbrer dita informació y, constant de la referida observansa y stil, manar al dit
fiscal cessar de dit dubte, lo que dit suplicant
tindrà a particular favor y mersè de la gràcia de
vostra senyoria il·lustríssima. Altissimus, et cetera. Pro Quadreny, Toda y Gil.
Oblata XI septembris MDCLXXVI, in consistorio, et
cetera. Et domini deputati, intervenientibus dominis auditoribus computorum, comiserunt predicta magnificis assessoribus Generalis Cathalonie
// 24/5v // qui super suplicatisb debite provideant
a. suplicació intercalada entre els folis 23v i 24r del trienni
1677-1680.
b. a continuació ratllat debita provideant et in [...] ministrarunt.
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et relationem faciant. Joannes Argila, scriva major Generalis Catalonie.
Recepta dictis die et anno inserantur producta et
recipiatur informatio petita.
Pons, assessor. Llampillas, assessor.
Vista la suplicació donada per lo reverent don
Daniel de Sajol, canonge de la Santa Iglésia de
la Ceu de Barcelona, com aa conjunta persona
de don Francisco de Sajol, son germà, extret per
lo correntb trienni de 1677 en deputat militar, y
la comissió de aquella fetac als assessors infrascrits per a què fessen relació en scrits. Vista la
provisió per aquells feta que fos rebuda informació. Vista la fe del batisme de dit don Francisco Sajol. Vistos testimonis ministrats per dit
de Sajol. Vistd lo llibre del Ànima y tot lo demés
se avia de vèurer. Attès y conciderat que de dita
fe del batisme conste que dit don Francisco Sayol nasqué y fou batejat als 23 de ganer 1643e.
Consf, axí matex de dit llibre del Ànima que dit
don Francisco fou inciculat en un lloch de diputat militar als 27 de juliol 1672, en lo qual diu
tenia de edat vint-y-nou anys, sis mesos, II dies.
Conste axí matex de dits testimonis que la consuetut de la present casa és y és estada sempre //
que encara que en un dels capítols de Santa
Anna se diga que los que an de ser inciculats a
diputats militar an de tenir trenta anys, emperò
que sempre se és observat incicular als subjectes
seran anomenats, so és, per diputats militars y
reals tenint sols vint-y-nou anys complers y aver
entrats als 30, y los oÿdors tenir-ne vint-y-quatre complers y entrats als vint-y-sinch, ab què se
ha donat ab la observansa subseguida interpretació al dit capítol que annosg inceptus pro completo habetur maximeh infavorabilibus.
Per ço, los assessors y advocat fiscal infrascrits
fan relació a vostra senyoria il·lustríssima que
pot y deu rèbrer lo jurament al dit don Francisco de Sajol, per servir lo càrrech de deputat militari en lo corrent trieni, no obstant lo reparo
fet verbo a vostra senyoria il·lustríssima per lo
procurador fiscal ha admètrer-li dit jurament.
Pons, assessor. Figuerola, advocatus fiscalis Generalis Catalonie. Llampillas, assessor.

a. a conjunta persona interlineat, damunt de procurador
ratllat.
b. a continuació ratllat an.
c. a continuació unes lletres ratllades.
d. vist ... Ànima interlineat, damunt de lo supli ratllat.
e. a continuació ratllat vi.
f. annos interlineat.
g. maxime infavorabilibus interlineat al marge esquerre.
h. militar interlineat.

Llampillasa, assessor.

27r

nus opus sit beneficium restitutionis in integrum
deducens ad id omne jus sibi competens et quomodolibet competiturum omni meliori modo juribus
suis semper salvis. Offici, et cetera. Altisimus, Figuerola, advocatus fiscalis Generalis Catalonie.

B
Heb recivido la carta de vuestra señoría y atendiendo a su contenido escrivo las ynclusas al marqués de Leganés y a don Antonio Camporells, de
que tengo por cierto resultará lo que vuestra señoría desea y siempre me aplicaré a quanto fuere de
la mayor satisfacción de vuestra señoría y conservación de los naturales deste Principado. Dios
guarde a vuestra señoría muchos años. Olot, a 11
de septiembre 1677. El conde de Monterey.
Señores diputados del General deste Principado.

28/2r

Oblata XVIIII septembris MDCLXXVII, in consistorio, et cetera. Et domini deputati, intervenientibus dominis auditoribus computorum, commiserunt predicta magnificis assessoribus Generalis
Cathalonie qui super supplicatis debite provideant et justiciam administrent. Joannes Argila,
scriva major Generalis Catalonie.

28/2r

Il·lustríssimc senyor.
A notíssia de Joan Valentí, butiguer de la ciutat
de Tortosa y abitant en ella, à previngut que los
molt inlustres senyors diputats y hoïdors de
comptes, antasesors de vostra inlustríssima,
arrendaren las Bollas de la colecta de la vila de
Monblanch per 2.414 lliures, sous, ciscun any,
que per tres anys són 7.242 lliures, sous, y com
inlustríssim senyor dit Valantí desitja arrendar
ditas Bollas de Monblanch y sa colecta y per asò
ofaresca 1.207 lliures, sous, més per dits tres
anys, que ve a ser per cada any 402 lliures, 6
sous, 8, més de la dita que·i à dit lo arrendatari
que vuy té ditas Bollas, la qual dita inporta la sisena part més del que fou lliurat dit arrandament, que fou la sobradita cantitat de 2.414
lliures, sous, per ciscun any, axís que dit Valantí
offareix donar a vostra inlustríssima de arrendament 2.816 lliures, 6 sous, 8, per a qiscun any.
Per so suplica a vostra inlustríssima sia de son
sarvey admètrer-li la referida dita de 2.816 lliures, 6 sous, 8, y manar sia tornat dit arrandament al sobast, e en cas no·i age mejor dita esseli lliurada dita acta fiscal com en senblants casos
se à acostumat en la prasent casa de la Diputasió, lo que a més de prosvir de justísia dit suplicant o rebrà a singular gràssia de la grandesa de
vostra inlustríssimad. Joan Valentí, en causa
pròpia.
Illustrissime domine. Idem suplicat procurator
fiscalis Generalis Catalonie, implorando quatea. Llampillas, assessor interlineat al marge inferior del foli
24/5r.
b. carta intercalada entre els folis 26v i 27r del trienni 16771680.
c. suplicació intercalada entre els folis 27v i 28r del trienni
1677-1680.
d. a continuació ratllat Potau.
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Il·lustríssima senyor.
A notíssia de Bernat Samfí, valer, habitant en la
present ciutat, ha previngut que los molt il·lustres senyors diputats y oïdors de comptes, antesesors de vostra il·lustríssima, arrendaren las Bollas de la vila de Tàrrega y sa col·lecta per 950
lliures, sous, quiscun any, que per tres anys són
2.850 lliures, sous. Y com il·lustríssim senyor
dit Samfí desitje arrendar ditas Bollas de Tàrrega y sa col·lecta, y per ço offeresca 475 lliures,
sous, més per dits tres anys, que ve a ésser per
cada any 158 lliures, 6 sous, 8, més de la dita
que·y hab dit lo arrendetari que vuy té ditas Bollas, la qual dita importa la sisena part més del
que fou lliurat dit arrendament que fou la sobredita quantitat de 950 lliures, sous, per quiscun any, axís que dit Samfí offereix donar a vostra il·lustríssima de arrendament 1.108 lliures, 6
sous, 8, per quiscun any. Per ço supplica a vostra il·lustríssima sie de son servey admètrer-li la
referida dita de 1.108 lliures, 6 sous, 8, y manar
sie tornat dit arrendament al sobast, y en cas
no·i age mayor dita esse-li lliurada dita acta fiscal com en semblants casos se à acostumat en la
present casa de la Diputesió, lo que a més de
posvir de justíçia, dit suplicant ho rebrà a singular gàçia de la grandesa de vostra il·lustríssima.
Lo offici, etcètera. Altissimus, et cetera, Roca.
Illustrissime domine. Idem suplicat procurator fiscalis Generalis Catalonie, implorando ob id quatenus opus sit benefficium restitutionis in integrum
et deducens omne jus sibi competens et quomodolibet competiturum omni meliori modo juribus suis
semper salvis. Offici, et cetera. Altisimus, et cetera,
Figuerola, advocatus fiscalis Generalis Catalonie.
Oblata XVIIII septembris MDCLXXVII, in consistorio, et cetera. Et domini deputati, intervenientia. suplicació intercalada entre els folis 27v i 28r del trienni
1677-1680.
b. a continuació ratllat n.

[ 1677 ]

[ 1677 ]

bus dominis auditoribus computorum, commiserunt predicta magnificis assessoribus Generalis
Cathalonie qui super supplicatis debite provideant et justiciam administrent. Joannes Argila,
scriva major Generalis Catalonie.

31/1r

34r

Excel·lentíssima senyor.
Los deputats y oÿdors del General de Catalunya
y los habilitadors novament extrets, junts en la
casa de la Deputació, refferint a vostra excel·lència las causas han tingut de inhibilitar las personas infrascritas antes de clòurer lo acte de habilitació estant fent, representen a vostra excel·lència
lo següent:

A
Remitoa a vuestra señoría la ynclusa copia de despacho de su magestad en que se sirve mandar lo que
vuestra señoría entenderá por ella, tocante a la
pretensión del doctor Francisco de Asprer, en cuya
conformidad hará vuestra señoría que se execute.
Dios guarde a vuestra señoría muchos años. Olot,
a 19 de septiembre 1677. El conde de Monterey.

Memorial de las personas exclosesb per las causas en cada un de ells expressades conforme se
publicarà en lo acte de extracció.
Oÿdors ecclesiàstichs: Lo senyor Joseph Mayner, nonc potest quia non vacavit per tempus.
Don Daniel Sayol, nond potest qui est frater deputatis militaris. Lo doctor Francesch Ferrer,
none potest quia non vacavit per tempus.

Señores diputados del General deste Principado.

31/2r

A

Estas són las personas que són estades inhibilitades per los deputat y Novena per las causas expressades, segons disposició dels capítols de
Cort, y que de dret proceheixen per la extracció
de oÿdor ecclesiàstich fahedora en lloch y per
no haver conparegut dins los dos mesos que per
capítol de Cort és per- // 34v // figit fra don Miquel Torrellas, del orde de Sant Joan y prior de
Catalunya, suplicant a vostra excel·lència que,
attesa la brevedat del temps, sia servit permètrer
sa fasse la extracció, que ho rebran a particular
mercè.

Elb rey.
Illustre conde de Monterey, primo gentilhombre
de mi Cámara, mi lugartheniente y capitán general, haviéndome representado el doctor Francisco Asprer, natural de esse Principado, que el
procurador fiscal de la casa de la Diputación le
ha puesto inpedimento para entrar en el exerçicio
del ofiçio de ayudante de asesor de la visita general de dicha cassa en que ha sorteado, con motivo
de no haver pasado seis meses que renunció el
ofiçio de abogado de pobres de las cárzeles reales de
Barcelona, en conformidad de lo que dispone el
capítulo 36 de las Cortes del año 1599. He resuelto declarar, como con la presente declaro, en virtud de la facultad que para ello tengo, según la
reserva, disposiçión y formaçión de las bolsas de
dicha visita que hizo el rey, nuestro señor y padre,
que haya gloria, que no proçede la exepçión opuesta por dicho procurador fiscal contra el doctor
Francisco de Asprer, y assí daréis la orden combeniente para que, sin embargo de ella, se le admita
al juramento y exerçiçio del ofiçio referido de
ayudante de asesor de la visita general de la Diputaçión, que assí es mí voluntad. Dada en Madrid, a 1 de setiembre 1677. Yo, el rey.

B

35r

Concuerda con el despacho original de su magestad. Doctor Joseph de Santurde.

a. carta intercalada entre els folis 30v i 31r del trienni 16771680.
b. carta intercalada entre els folis 30v i 31r del trienni 16771680.
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A
Il·lustríssimf senyor.
Joseph Mateu, altre dels arrendataris dels drets
del General, diu que en las fronteras de Aragó y
València se experimenta un gran abús en frau
del General, y és que molts particulars que tenen averias com és ara bous, vacasg, matxos,
mulas y finalment, ab una paraula, bestiar boví y
mulat, passat aquell fora regne sens pagar lo
dret del General, y és molt difficultós averiguarho perquè las taulas del General no estan totas
als llímits sinó unas distants de aquells moltas
a. memorial intercalat entre els folis 33v i 34r del trienni
1677-1680.
b. a continuació ratllat en la.
c. non.. tempus interlineat al marge esquerre.
d. non ... militari interlineat al marge esquerre.
e. non ... tempus interlineat al marge esquerre.
f. suplicació intercalada entre els folis 34v i 35r del trienni
1677-1680.
g. vacas interlineat.

lleguas, y altras menos, y també que altres
treuen lo bestiar sobredit de nits, y quant encontren ab las guardas és fàcil y freqüent coetxar-las. Per lo que representa a vostra il·lustríssima que per ocórrer a dits fraus se servesca vostra
il·lustríssima manar en les ordinacions que actualmenta mana fer, posar un capítol que contingués que qualsevol género de bestiar boví o
mulat, encara que aje servit o treballat, tingan
obligació los amos o possessors de aquell posarlo en manifest devall certas penesb, entenent-ho
del bestiar que és y se troba y se cria quatre llegües alrededor de las fronteras de Aragó, València y França, y que los taulers o sobrecullidors
tingan obligació de regular lo manifesto y comprovar-lo cadac un any a lo menos, perquè en
cas que falte alguna bèstia de las manifestadas se
puga pèndrer lo compte y rahó de què se’n à
fet, y en // 35v // cas de aver exit fora regne se
puga exigir lo dret y executar las penas que se
exposaran, que axí lo General evitarà fraus y
augmentarà los drets. Officio, et cetera. Altissimus, et cetera, Valencia.

vuestra señoría muchos años. Gerona, a 9 de octubre 1677. El conde de Monterey.
Señores diputados del General deste Principado.

36/2r

C
Loa comte de Monterey, llochtinent y capità
general.
Molt reverent en Christo Pare, archabisbe, bisbe y amat conseller de la real magestat, nobles y
amats de la real magestat los deputats y oïdors
de comptes del General de Cathalunya y habilitadors novament extrets per la extraxió de oïdor
ecclesiàstich de pròxim fahedora. Havem vist lo
paper que per vostra part nós estat presentat de
las personas que haveu inhabilitades y las causas
que·us an mogut a fer-o lo qual avem comunicat ab la Real Audiència, junctes les tres sales, y
insiguint lo parer de aquella vos diem que·ns
conformam ab los motius y causas que haveu
tingut per les quals los haveu inhabilitat, y axí
podreu en esta conformitat clòurer lo acte de la
habilitació per a què luego se puga prossehir a la
extraxió y sort de oïdor eclesiàstich, guardant
en tot la forma que sobre assò està disposada
per sa magestat, que axí proseheix de sa real voluntat y nostras. Dada en Barcelona, a XIII de
octubre MDCLXXVII.

Oblata VIIII septembris MDCLXXVII, in consistorio, et cetera. Et domini deputati, intervenientibus dominis auditoribus computorum, commiserunt predicta magnificis assessoribus Generalis
Catalonie, qui super supplicatisd relationem faciant verbo. Joannes Argila, scriva major Generalis Catalonie.
Llampillas, assessor.

Per expressa delegació de sa excel·lència, don
Joseph de Rocabertí.
36/1r

B

Vidit don Michael de Cortiada, antiquior.

Remitoe lo que vuestra señoría me dice en su carta de 4 del corriente, y estoi cierto que la negligencia y demasiado descuydo del diputado local de
Vique havía occasionado la mala forma de execución en lo que vuestra señoría le ordenó, a cuya
voz satisfará la demostración que le dispondrá
vuestra señoría para que a vista deste exemplar se
desvelen los demás en el modo de obedecer sus órdenes.

Registrata in Curie Locumtenentie octavo, foleo
CCLXIIII.

Por lo que toca a la havilitación de las plazas que
faltan en esa casa, he dado la orden combeniente
al bayle general don Joseph de Rocabertí para que
concurra a ello en la misma conformidad que lo
ha hecho por lo antecedente, en virtud del poder
que se le despachó para este efecto. Dios guarde a

Vuestra excelencia manda a los diputados y oidores de qüentas de la casa de la Diputación del General de Cathaluña y habilitadores, que se hallan
juntos en dicha casa, que pongan en execución la
orden de vuestra excelencia arriba expressada.

37r

a. a continuació ratllat fer.
b. a continuació unes paraules ratllades.
c. cada ... menos interlineat al marge esquerre.
d. a continuació una línea ratllada.
e. carta intercalada entre els folis 35v i 36r del trienni 16771680.
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B
Il·lustríssimb senyor.
A notícia del procurador fiscal del General ha
previngut que per lo present principat de Cathaa. manament intercalat entre els folis 35v i 36r del trienni
1677-1680.
b. suplicació intercalada entre els folis 36v i 37r del trienni
1677-1680.

[ 1677 ]

[ 1677 ]

lunya y auria algunas personas estrangeras de
aquell exercint officis de jurisdicció, lo que encontraria positivament ab las constitucions 1, 2,
11 y altres aplicables del títol «Que tots officials
en Cathalunya, etcètera», que disposan que ningun official e o persona puga exercir jurisdicció
alguna en lo present Principat que no sien natius
catalans y domiciliats en Cathalunya, y com ditas
notícias dit procurador fiscal las tingan genèricament, desitjant la observansa de ditas constitucions y evitar no·s contrafase a ellas, per poder adquirir las notícias individuals del sobredit, suplica
a vostra senyoria il·lustríssima sie de son servei ordenar, en la forma que a vostra senyoria il·lustríssima aparaxerà, als deputats locals del present
Principat per a què quiscun de ells en las col·lectas respective procure saber sy ningunas personas
estrangeras del present Principat exersexen algun
offici, tant real com de baró, y ne donen notícia a
vostra senyoria il·lustríssima dins lo termini a vostra senyoria il·lustríssima ben vist, per a què participada després al procurador fiscal, puga cumplir
a la obligació de son offici y per so sia manadaa
posar la present suplicació en dietari, com axí ho
suplica omni meliori modo. Los drets fiscals sempre salvos. Officio, et cetera. Altissimus, et cetera,
Figuerola, fiscalis Generalis advocatus.

41r

A
Il·lustríssima senyor.
Los visitadors del General de Cathalunya que
vuy són han procurat y procuran ab tots los medis possibles la major utilitat y benefici del General y donar remey a tots los abusos y excessos
que dins lo trienni corrent se són comesos, y per
dit effecte, averiguant lo estat de la cobransa dels
deutes del General ab lo llibre de Fernando
Paga, han trobat fent dita averiguació que sols
des del trienni 1656 fins lo present se devien al
General per diferents personas, que algunes de
elles són officials del General, la quantitat deb ...,
com podrà vostra senyoria il·lustríssima cerciorar-se del memorial que és del thenor següent:
Memorial de las personas que des del trienni
1656 fins lo present se troban debitors al General de Catalunya.
Primo, Bernat Carreras, sastre, ciutedà de Barcelona, deu en foleo 304, . . . 704 lliures, 10 sous.
Ítem, Joan Pau Pol, gorrater, ciutedà de Barcelona, en foleo 303, . . . . . . . . 259 lliures, sous.
Ítem, dona Hyerònima Guinart y dona Dionisa
Vila, en foleo 302, . . . . . . . . . . . . lliures, sous.

39r

A
Ítem, dona Hyerònima Guinart y Vila y Rafel
Guinart, en foleo 302, . . . . . . . . . lliures, sous.

Il·lustríssimb senyor.
Ab la que rebo de vostra senyoria il·lustríssima
dels 16 del corrent fonch previst la honrra y favor
que vostra senyoria il·lustríssima se à dignat [ferme] en la admisió de subrrogat de offici de assesor a favor del doctor Joan Bautista Blanchart, de
què don a vostra senyoria il·lustríssima degudes
gràcies, assegurant a vostra senyoria il·lustríssima
que en donar-me lloc los atxaques de què estic
molestat per lo present, me conferiré a esta ciutat
a besar la mà a vostra senyoria il·lustríssima y exercir mon offici, suplicant a vostra senyoria il·lustríssima se servesque donar-me repetides ocasions de son major empleo, a què me tindrà vostra
senyoria il·lustríssima ab rendida obediènsia.
Guarde Déu a vostra senyoria il·lustríssima molts
anys que desijo. Lleyda, y octubre 20 de 1677.

Ítem, Joseph Quintana, en foleo 299, . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 lliures, 10 sous.
Ítem, lo dit Quintana, en foleo 284, . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 lliures, sous.
41v

Il·lustríssim senyor, beso les mans de vostra senyoria il·lustríssima son més cert servidor, don
Francisco Meca y de Vilalba.

a. a continuació ratllat la.
b. carta intercalada entre els folis 38v i 39r del trienni 16771680.
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Ítem, lo dit Quintana, en foleo 277, . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 lliures, sousc.
Ítem, lo doctor Pere Cardona, síndich, en foleo
299, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 lliures, sous.
Ítem, lo doctor en medicina Hyacinto Gibert,
ab quatre partits en foleo 290, . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 lliures, 5 sous, 11.
Ítem, Anthoni Català, tauler de Llansà, deu en
foleo 291, . . . . . . . . . . 18 lliures, 10 sous, 11.
Ítem, lo doctor Pere Gayeta, rector y tauler de
Alferràs, en foleo 291, . . . 553 lliures, 15 sous.
a. memorial intercalat entre els folis 40v i 41r del trienni
1677-1680.
b. a continuació un espai en blanc.
c. a continuació dues línies ratllades.

Ítem, Pere Tarau, tauler del General de Mataró,
en foleo 291, . . . . . . . . . . . . 31 lliures, 1 sou.

bisbe de Lleyda, y altres, foleo 285, . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 lliures, sous.

Ítem, Miquel Baco, tauler del General de Sant
Feliu de Guíxols, en foleo 291, . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 lliures, 12 sous, 4.

Ítem, Hierònym Mayor y Sala, sobrecullidor de
ponent, foleo 285, . . . . . . 187 lliures, 12 sous.
Ítem, lo dit, foleo 279, . . . 252 lliures, 2 sous, 8.

Ítem, Joan Calvet, notari, tauler de Castelló de
Farfanya, en foleo 290, . . . 354 lliures, 3 sous, 8.
Ítem, Joseph Montserrat, tauler de Tarregona,
en foleo 290, . . . . . . . . . 159 lliures, 4 sous, 3.
Ítem, Anthoni Esparraguera, tauler de Palamós,
en foleo 290, . . . . . . . . . . . 14 lliures, sous, 8.
Ítem, Pere Grau, tauler del General de Sant Pere
Pescador, en foleo 290, . . . . 108 lliures, 9 sous.
Ítem, lo doctor Jaume Riusech, servint lo offici
de escrivà major ordinari de regent los comptes,
en foleo 289, . . . . . . . . . . . . . 20 lliures, sous.
Ítem, lo doctor Pere Màrtir Capdevila, assessor
de Puigcerdà, en foleo 289, . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 lliures, 19 sous, 6.
Ítem, Jaume Piquer, escrivà del defenedor // del
General, en foleo 289, . . . . . . 20 lliures, sous.

Ítem, al il·lustre senyor don Jayme Copons, bisbe de Lleyda, y altres, foleo 285, . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 lliures, sous.
Ítem, Francesch Sauleda, taulé del General de
Vich, foleo 284, . . . . . . . 238 lliures, 1 sou, 2.
Ítem, Joseph de Servàs, taulé de Trem, foleo
284, . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 lliures, 10 sous.
Ítem, a Joseph Crossí, tauler del General de la
Seu de Urgell, foleo 284, . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 lliures, 7 sous, 11. //
Ítem, a Isidro Batlle, tauler del General de Palafurgell, foleo 283, . . . . . . . . . . 20 lliures, sous.
Ítem, a Jauma Mir y Pujades, tauler de Figueras, foleo 283, . . . . . . . . 20 lliures, 12 sous, 8.
Ítem, a Francesch Vilapara y Joan Pere Tarau,
taulés de Mataró, foleo 283, . . . 9 lliures, 8 sous.

Ítem, Joseph Cortès, altre dels verguers dels senyors deputats, en foleo 289, . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 lliures, 16 sous, 2.

Ítem, a Jauma Miró, tauler de Ulldemolins, foleo 283, . . . . . . . . . . . . . . 22 lliures, 10 sous.

Ítem, lo doctor Joseph de Magarola y altres, foleo 288, . . . . . . . . . . . . . 1.451 lliures, 7 sous.

Ítem, a Pera Ferrer, tauler de Falset, foleo 282, . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 lliures, 18 sous, 5.

Ítem, lo doctor Anthoni Pinyana y altres, foleo
288, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 lliures, sous.

Ítem, ha Pera Vehí, tauler de la Jonquera, foleo
282, . . . . . . . . . . . . . . . 76 lliures, 15 sous, 2.

Ítem, Joseph Blanch, altre dels verguers dels senyors deputats, foleo 288, . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 lliures, 2 sous, 7.

Ítem, Joan Colom, tauler de Puigserdà, foleo
282, . . . . . . . . . . . . . . . . 3 lliures, 18 sous, 8.

Ítem, lo doctor fra don Joseph de Magarola y
altres, foleo 287, . . . . . . . . . 210 lliures, sous.
Ítem, sobredits senyors, foleo 287, . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 lliures, sous.
Ítem, doctor fra don Joseph de Magarola y altres, foleo 287, . . . . . . . . . . . . 30 lliures, sous.
Ítem, lo doctor fra don Joseph de Magarola y
altres, foleo 286, . . . . . . . 79 lliures, 5 sous, 6.
Ítem, lo doctor fra don Joseph de Magarola y
altres, foleo 286, . . . . . . . . . . 25 lliures, sous.
Ítem, lo il·lustre senyor don Jaume Copons,
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Ítem, Joseph Fontanals, tauler de Arenys, foleo
282, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 lliures, sous.
Ítem, a mossèn Francisco Nadal y Pera Carreras, foleo 281, . . . . . . . . . . . . 74 lliures, sous.
Ítem, al senyor don Jayme Copons y altres, foleo 281, . . . . . . . . . . . . . . . . 300 lliures, sous.
Ítem, a Joseph Martí, tauler de Tamarit, foleo
280, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 lliures, sous.
Ítem, a mossèn Fancesch Amell y altres, foleo
280, . . . . . . . . . . . . . . 409 lliures, 14 sous, 6.
Ítem, a Joseph Hierònym Thomàs, receptor de
Tarragona, foleo 279, . . . . 11 lliures, 1 sou, 8.

[ 1677 ]

[ 1677 ]

Ítem, a Joseph Crossí, tauler de la Seu de Urgell, foleo 278, . . . . . . . . . . . . 1 lliura, 5 sous.

Ítem, a Joan Vallvedra, tauler de Pradas, foleo
270, . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 lliures, 8 sous.

Ítem, a mossèn Joan Guinart, regent los comptes, y altres, foleo 287, . . . . . 190 lliures, sous.

Ítem, a Joseph Barber, tauler de Solsona, foleo
270, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 lliures, sous.

Ítem, a Bonavantura Closa, sobracullidor de llevant, y altres, foleo 277, . . 914 lliures, 7 sous, 6.

Ítem, a Jaume Paladell, tauler de Garcia, // foleo 270, . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 lliures, sous.

Ítem, a fra don Pau de Àger y altres, foleo 276, . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270 lliures, sous.

Ítem, a Joseph Comas, tauler de Caldes de
Mombuy, foleo 269, . . . . . 9 lliures, 3 sous, 2.

Ítem, a Roca, tauler del General de Calella, foleo
276, . . . . . . . . . . . . . . 6 lliures, 13 sous, 10. //

Ítem, a Francesch Tries, tauler de Cardona, foleo 269, . . . . . . . . . . . . . . 3 lliures, 7 sous, 8.

Ítem, al doctor misser Aleix Tristany, foleo 276,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 lliures, sous.

Ítem, a Ramon Ginestar, tauler de Sarrià, foleo
268, . . . . . . . . . . . . . . . 21 lliures, 14 sous, 8.

Ítem, a fra don Pau de Àger y altres, foleo 275, . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 lliures, 10 sous.

Ítem, a Joan Garcia, tauler de Arnes, foleo 268,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 lliures, 2 sous, 1.

Ítem, a fra don Pau de Àger y altres, foleo 275, . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 lliures, 14 sous.

Ítem, a Pere Tarragó, tauler de Patea, foleo
267, . . . . . . . . . . . . . . . 99 lliures, 3 sous, 11.

Ítem, a Miquel Gros, tauler de Camprodon, foleo 275, . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 lliures, sous.

Ítem, a Francesch Caminet y T. Rosell, tauler y
receptor de Servera, foleo 267, . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 lliures, 8 sous.

Ítem, a Bonaventura Closa, sobrecullidor de
llevant, foleo 274, . . . . . . . . . 50 lliures, sous.
Ítem, a Joseph Forcada, notari real, foleo 274, . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 468 lliures, sous.
Ítem, a Bonaventura Puig, tauler de Pineda, foleo 274, . . . . . . . . . . . . . . 4 lliures, 6 sous, 4.
Ítem, a fra don Pau de Àger y altres, foleo 275,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 lliures, sous.
Ítem, a fra don Pau de Àger y altres, foleo 273,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 lliures, 11 sous.
Ítem, a don Joan de Marimon, regent la Real
Thesoraria, foleo 272, . . . 2.274 lliures, 15 sous.
Ítem, a Francesch Llegarda, tauler del Pont del
Rext, foleo 272, . . . . . 192 lliures, 6 sous, 10.
Ítem, a Joan Brunyol, tauler de Balaguer, foleo
271, . . . . . . . . . . . . . . . . 7 lliures, 18 sous, 5.
Ítem, a Pere Estalella, Joan Batista Cabassas de
Lleyda, foleo 271, . . . . . 53 lliures, 11 sous, 4.
Ítem, a Thomas Gil, tauler de Reus, foleo 271,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 lliures, 14 sous, 1.
Ítem, a Pere Castellví, sastre, tauler de Saret, foleo 270, . . . . . . . . . . . 157 lliures, 13 sous, 2.
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Ítem, a Jospeh Pallissa, tauler del Ginestar, foleo 266, . . . . . . . . . . . . . . . 3 lliures, 12 sous.
Ítem, a Joan Virgili, tauler de Vilaseca, foleo
265, . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 lliures, 8 sous, 4.
Ítem, a Guillem Jasquiu, tauler de Miravet, foleo 265, . . . . . . . . . . . . . 2 lliures, 19 sous, 3.
Ítem, a Joseph Pasqual, tauler de la Selva, foleo
264, . . . . . . . . . . . . . . . 75 lliures, 16 sous, 2.
Ítem, a Miquel Font, tauler de Alforja, foleo
264, . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 lliures, 12 sous.
Ítem, a Francesch Rautet y altre de Riudoms,
foleo 264, . . . . . . . . . . . . . . 2 lliures, 12 sous.
Ítem, a Joseph Monserrat y Joseph Viduella de
Tarragona, foleo 264, . . 30 lliures, 10 sous, 10.
Ítem, a Jaume Hisol, tauler de Ascó, foleo 263,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 lliures, 17 sous.
Ítem, a Ramon Sans, tauler de Paüls, foleo 263,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 lliures, 23 sous, 6.
Ítem, a Pere Lladós, tauler de Tírvia, foleo 263,
. . . . . . . . . . . . . . . . 113 lliures, 12 sous, 3. //
Ítem, a Joan Andreu Nabot, foleo 263, . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 lliures, 4 sous, 4.

Ítem, Pere Gaieta, tauler de Alfar, foleo 262, . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 lliures, 13 sous, 2.
Ítem, a Jaume Domènech, tauler de las Borjas,
foleo 262, . . . . . . . . . . . . . . 10 lliures, 8 sous.
Ítem, a Francesch Vilardaga, tauler de Berga,
foleo 262, . . . . . . . . . . . 31 lliures, 29 sous, 2.
Ítem, a Joan Font, tauler de Calaf, foleo 262,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 lliures, 26 sous, 8.
Ítem, a Joan Gabriel, notari, foleo 261, . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 lliures, 1 sous.
Ítem, a Gerònim Mayor y Sala y altres, foleo
261, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 lliures, sous.
Ítem, a Paris Espanya y Andreu Moyà, tauler de
Viella, foleo 261, . . . . . . . . . 39 lliures, 3 sous.
Ítem, a Jacinto Miquel, porter real, foleo 260,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 lliures, sous.
Ítem, al doctor misser Agustí Pinyana, foleo
260, . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 lliures, 1 sou.
Ítem, a mossèn Joseph Miquel Quintana, regent los comptes, foleo 259, . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.259 lliures, 1 sou, 6.
Ítem, a Bonaventura Closa, sobrecullidor de
llevant, foleo 259, . . . . . . . . 4 lliures, 1 sou, 4.
Ítem, a Joan Pau de Llosellas, foleo 258, . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 709 lliures, 2 sous, 6.
Ítem, a Bernat Ferrer y de Vilademar, foleo
258, . . . . . . . . . . . . 1.595 lliures, 13 sous, 11.
Ítem, a Andreu Ferrer, notari, receptor del General de Cervera, foleo 257, . . . 17 lliures, sous.
Ítem, a mossèn Francesch Blasco, deputat local
de Tàrraga, foleo 257, . . . . 4 lliures, 7 sous, 4.
Ítem, a Jaume Texidor, receptor del General de
Tortosa, foleo 257, . . . . . . 5 lliures, 2 sous, 8.
Ítem, al doctor Francesch Pejoan, deputat ecclesiàstich, foleo 254, . . . 53 lliures, 18 sous, 4. //
Ítem, a dona Isabel Padallà, foleo 254, . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 lliures, 8 sous, 4.
Ítem, al doctor Francesch Pejoan y altres, foleo
253, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 lliures, sous.
Ítem, a Gerònim Mayor y Sala y altres, foleo
253, . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 lliures, 1 sou, 7.
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Estos deutes apar que era molt fàcil, y és, lo cobrar-se y fer-se satisfer, perquè los deutes dels
officials del General té en sa mà, vostra senyoria
il·lustríssima, lo reternir-s’els de sos salaris y los
dels taulers, a més del medi de exequutar-los-y a
sas fermanças, pot vostra senyoria il·lustríssima
manar-los que dins un termini paguen lo que
deuen, sots pena de privació de llurs officis. Y és
cert que experimentant que vostra senyoria
il·lustríssima proceheix contra de ells ab dits
medis acudiran a sa obligació y a la paga los altres deutes de arrendadors y dels qui són estats
concistorials, havent donat, com han donat
tots, fianças al General en lo principi de sos officis y arrendaments, per medi de exequucions a
uns y altres pot, vostra senyoria il·lustríssima,
conseguir que se cobren encara que sien morts
los principals, per lo privilegi del fisch del General que pot procehir ex equutive contra heredes et
tertios. Y axí mateix, si se despatxassen moltas
causas que·i ha vertents de debitors del General
cobraria vostra senyoria il·lustríssima moltes
quantitats que se estan devent al General, que
per haver-hi plets pendents no és possible o a lo
menos és molt dificultós cobrar-se.
Y com fins vuy no·s tinga experiència alguna
que se sian fetas ninguna de ditas diligèncias ni
altres per a cobrar dits deutes y declarar-se ditas
causas, puix se veu se estan devent y estan los
plets pendents, y que no és negable que lo General ne ha deportat y ne reporta un grandíssim
dany, per ser la ommissió y negligència en ditas
cosas causa que molts del crèdits se perdan y
podan perdre, y que lo General no pot acudir a
sos acreadors y a las obras pias y demés nescessitats que se li offerexan, que són molt urgents. Y
no sols se experimentan dits danys sinó encara
també que lo official a qui toca portar lo llibre
de Fernando Paga regulat, dexa de continuar
molts dels partits y dèbits del General de dit llibre la causa y rahó perquè se deuen y de hont se
originan y las concòrdias tenan // fetas ab lo General y las pagas ab què deuen pagar-ho, com és
de sa obligació fer-ho, per ser dit llibre una recopilació y resumen dels llibres de Vàluesa, y fet
per saber-se promtament quals són los deutes
del General y en què concistexan, y per poder
ab més facilitat cobrar-se y exequutar-se lo debitor, tot lo que apar se pot remediar exequutant-se los medis se són ponderats, y manant als
officials del General que cumplen ab las obligacions de sos officis, despatxant las causas ya vertents, portant los llibres regulats en lo modo y
forma deuen y, altrament, fent lo que·ls toca. Y
attanent y conciderant que tot lo sobredit és
molt del servey de Déu Nostre Senyor, del benefici y utilitat pública y del General y de sa
a. valuts al manuscrit.

[ 1677 ]

[ 1677 ]

tis Cathalonie principatus, //44/2v // Barchinone
residentium, prestandum, et cetera, compotum et
rationem dare et reddere ac solvere promitendum,
et cetera. Et pro inde fidejussores quoscumque
dandum et offerendum, et cetera ipsosque indempnes et indempnia servare promittendum, et
cetera, et pro his omnibus et singulis supradictis, et
cetera, personam et omnia et singula bona mea,
mobilia et inmobilia, et cetera, obligandum, et cetera, in forma juxta statutum et ordinatum Generalitatis Cathalonie consueta, et cetera, et
omnia alia et singula faciendum et libere exercendum que sirca premissa fuerint necessaria quomodolibet et opportuna ac vobis benevisa, et cetera.
Dans et concedens vobis, dicto procuratori meo
constituto, sirca predicta et infrascripta per agenda tot facultates, potestates ac plenum posse, quos,
quas et que si presens essem haberem et uti possem,
et cetera, volens hic pro expressis habere, et cetera.
Et pro his instrumenta quecumque necessaria et
opportuna et vobis bene visa faciendum et firmandum, et cetera. Et pro his et eorum pre- //44/2r //
textu et aliis coram quibusvis dominis officialibus
judicibus et personis, tam ecclesiasticis quam secularibus, et cetera, comparendum, et cetera. Item,
etiam, ad omnes littes sive causas latisime cum
amplisimo solito et assueto litium cursu facultatibus et potestatibus expressis de calumpnia jurandi,
et cetera, cautiones quascumque, tam juratorias
quam fidejussorias, prestandi, et cetera, clama et
retroclama quevis exponendi, et cetera, et exequutiones quasvis instandi, et cetera, et cum posse substituendi, et cetera. Et demum promitto juditio
dicti, et cetera, et habere rattum, et cetera. Et non
revocare, et cetera, sub bonorum meorum omnium
obligatione, et cetera, et juramento, et cetera. Actum, et cetera.

bona administració de la present casa, y que no
cumpliria lo concistori a la obligació de son càrrech que no procurés lo remey possible a tants
grans dany(s).
Per ço, ha aparegut al concistori de la visita posar
en concideració de vostra senyoria il·lustríssima
totas estas cosas per a què sie servit manar posarlas en exequució y donar a ellas lo remey de que
nescessitan, y ellas matexas demanan, per alívio
de sos acreadors y altres nescessitats que urgexen, com ho spera lo concistori del bon zel y recta intenció de vostra senyoria il·lustríssima.

42r

A
Fasa fe ab la present com lo doctor Francesch
Genís, canonge de la Santa Isglésia de Lleyda,
reseptor de la bolla de Barcelona, à estat indispost y desganat des de 7 de agost proppassat
fins lo dia present, y encara persevera vuy ab indisposició per no poder exercir dit son offici. Y
axí o firmo vuy, a 8 de novembre 1677. Lo doctor Jaume Fontona.

44/1r

A

Procurab de Coletes a Mateu.
Die decima quinta mensis novembris anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo septuagesimo septimo, in villa Trempi, diocesis Urgellensis.
Ego, Jacobus Coletes, apotecarius presentis ville
Trempi, diocesis Urgellensis, gratis, et cetera, constituo et ordino procuratorem meum certum, et cetera, ita quod, et cetera, vos, Josephum Mateu,
mercatorem Barcinone, licet absentem, et cetera,
notario, tamen, et cetera, ad pro me et nomine
meo officium collectoris sive tabularii tabule jurium Generalitatis Cathalonie presentis ville
Trempi, diocesis Urgellensis, acceptandum, recipiendum et habendum, et cetera, juramentumque fidelitatis sacramentumque et homagium
juxta usaticos Barchinone constitutionesque generales Cathalonie de recte me gerendo in dicto officio collectoris sive tabulari, et cetera, ad Dominum Deum et eius sancta quatuor Evangelis, in
manu et posse admodum illustrium dominorum
deputatorum et auditorum computorum presen-

Testes sunt Sebastianus Llastarri, agricola, et Michel Miquela, escolasticis, ambo presentis ville
Trempi, diocesis Urgellensis.
In quorum manu propria scriptorum fidem et
testimonium premissorum ego, Joannes Franciscus Grau, auctoritate regia notarius publicus
Trem- // 44/2v // pi, diocesis Urgellensis, hic me
subscribo et meum solitum artis notarie quo utor
in publicis claudendis instrumentis, cum emendato in linea prima, prime pagine, folei primi
ubi legitur «novembris», appono sig+num.

47r

a. certificació intercalada entre els folis 41v i 42r del trienni
1677-1680.
b. procura intercalada entre els folis 43v i 44r del trienni
1677-1680.
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A
Fasa fe ab la present com lo doctor Francesch
Genís, canonge de la Santa Iglésia de Lleida, rea. certificació intercalada entre els folis 46v i 47r del trienni
1677-1680.

54r

septor de la bolla de Barcelona, à estat indispost
y desganat des de 8 de novembre proppassat fins
lo die present, y vuy persevera ab la indisposició
per no poder exercir son offici. Y axí o firmo vuy,
als 11 de janer 1678. Lo doctor Jaume Fontana.

Per ço, lo dit suplica a vostra il·lustríssima que,
ab los medis aparexerà més adhequats, sia de
son servey instar y procurar lo despaig de dit decret de execució, que a més de cumplir vostra
il·lustríssima a la obligació de llurs officis, lo suplicant en dits noms ho rebra a mercè. Officio,
et cetera. Altissimus, et cetera. De Cardona.

A

Blanxart, assessor subrrogatus.

Sertificoa y fas fe jo, lo doctor bax firmat, com
Ramon Cortada, ciutadà de Barcelona, cradenser que és dels draps de la casa de la Bolla de la
present ciutat, perservera sa malaltia y indisposició per la qual no pot exsersir per ninguna manera lo dit ofisi de cradenser. Y per a què conste
de sa malaltia y indisposió li fas la present sertificatòria per lo jurament que tinch prestat al
il·lustríssim consistori y en lo dia que me agraduaren. De casa vuy, als 24 de desembre 1677.
Doctor en medisina, Hyacintho Gibert.

60/1r

A
Sea me manda remitir a vuestra señoría el yncluso despacho de su magestad y copia del memorial
que ha presentado Pablo Durán, de la villa de Esparraguera, para que, atendiendo vuestra señoría a su pretensión, ynforme a su excelencia lo que
se offeciere sobre ella. Dios guarde a vuestra señoría muchos años. Barcelona, a 12 de henero 1678.
Beso las manos de vuestra señoría su mayor servidor, Joseph de Santurde.

59r

A
Ilustres diputados del General deste Principado.
Il·lustríssimb senyor.
Don Francisco Maria Felicani, procurador de la
sereníssima república de Génova, y interessats
en lo diner se apprengué en la galera patrona de
aquella república, diu a vostra il·lustríssima que
ha ja cerca de deu anys se féu dita apprehensió y
cerca de sis anys que, ab declaració feta juntas
las tres salas a instància de vostra il·lustríssima,
fou decidit que los officials de la Capitania General havian ab aquella contrafet a las constitucions de Cathalunya, y axí foren condemnats en
haver de restituhir dit diner apprès. Y que se ha
instat, incessantment per lo suplicant en dits
noms y per lo síndic de vostra il·lustríssima, la
expedició del decret de execució de dita declaració, lo qual fins al present no se ha pogut obtenir, no obstant que se esperava haver de despedir-se alguns dos mesos ha, de las moltas
ocasions que per dit effecte se juntaren las salas;
las quals juntas han cessat sens saber-se la causa
y axí resta encara per a fer-se lo dit decret de
execució. Y com poch valdria lo fer-se las constitucions y declarar-se alguns fets contra de
aquella contrafacció si després ditas declaracions no·s posaven en execució, lo que és de la
obligació de vostra il·lustríssima instar, com la
tinga fins a tant que la part interessada reste
reintegrada y posada en son primer estat.

60/2r

a. certificació intercalada entre els folis 53v i 54r del trienni
1677-1680.
b. suplicació intercalada entre els folis 58v i 59r del trienni
1677-1680.
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B
Còpia de carta de sa magestat el rey.
Ilustreb conde de Monterrey, primo gentilhombre
de mi Cámara, mi lugarteniente y capitán general, por parte de Pablo Durán, de la villa de Esparraguera en esse Principado, se me ha presentado el memorial, de que se os remitte copia, en que
refiere que por la fidelidad que conservó su casa
en tiempo de las revoluciones dessa provinzia, le
quitaron los deputados de entonces toda la
haçienda y alajas que tenía, que importó más de
100 mil escudos. Y que despues, el año 1654, siendo lugarteniente y capitán general don Juan de
Austria, mi hermano, ajustó con los deputados se
le recompensasse esta pérdida al supplicante, dándole dies mil escudos. Y respecto de que hasta ahora no ha persebido ninguna cantidad y se halla
cargado de obligaciones y muy pobre, me suplica
sea servido de mandar a los diputados que son al
presente le paguen los sobredicho(s) 10 mil escudos. Y antes de tomar resolución en esta // 60/2v
// pretención, ha parecido encargar y mandaros,
como lo hago, que oiendo a los deputados, que me
informéis acerca della lo que se offreziere y paa. carta intercalada entre els folis 59v i 60r del trienni 16771680.
b. carta intercalada entre els folis 59v i 60r del trienni 16771680.

[ 1677 ]

[ 1677 ]

reçiere, para que visto, mande lo que convenga.
Dada en Madrid, a 24 de noviembre 1677. Yo, el
rey.

perdido toda su haçienda en serviçio de vuestra
magestad vaya pidiendo por las puertas para poderse mantener él y su familia. Y assí se pone con
todo rendimiento, con viva fee, a los reales pies de
vuestra magestad esperando toda justicia.

Don Franciscus Isquierdo de Berbegal, secretarius.

Supplica a vuestra magestad que en consideraçión de su servicios y méritos y por la mucha
neçesidad que dicho suplicante está padeçiendo, se
sirva mandar a los diputados de oy día de Cathaluña paguen al dicho supplicante los susodichos
diez mil escudos que le tenia mandado el dicho sereníssimo señor, el señor don Juan, el dicho año de
54; que todo, de la clemençia y grandeça de vuestra magestad reçivirá merced.

Vidit, don Didacus de Villacampa, regens. Vidit
Fernandez ab Heredia, regens. Vidit don Micael
de Çalba. Vidit don Rafael de Vilossa, regens.
Vidit don Joseph de Boxados, regens.

60/3r

C. Còpia.
Señora.
Pablo Durán, de la vila de Esparraguera, principado de Cathaluña, sobrino de don Pablo Durán, obispo de Urgel, lejido arçobispo de Tarragona, diçe a vuestra magestad que en tiempo de las
reboluciones de Cathaluña su cassa padeció muchos trabajos por ser de todas veras de parte de las
reales y cathólicas armas, como es notorio a sus reales ministros y consta por papeles que el dicho Pablo Durán tiene, que no tant solamente los diputados de aquel tiempo de dicho Principado le
quitaron toda la hacienda y alaxas de todo género, que toda la pérdida importa más de cien mill
escudos, como consta por informaçiones de testigos
de vista, también al padre del supplicante le tubieron dos años preso en una cárcel muy obscura y
cargado de grillos y cadenas y después lo desterraron por // 60/3v // cinco años de todo el Principado. En fin dicha su cassa padasció muchas calamidades y travajos, assí personalmente como con
pérdidas de hacienda, lo qual el supplicante lo da
por muy bien empleado, tanto la haçienda quanto los travajos personales, por haver sido en serviçio de vuestra magestad que es la mayor gloria
que tiene su cassa. Y como el año de 1654, estando
el sereníssimo señor, el señor don Juan, que Dios
guarde, governando dicho Principado, haviendo
reconoçido los serviçios que concurren en la cassa
de dicho supplicante, en recompensa dellos y de la
grande pérdida de la referida hacienda, ajustó y
mandó a los diputados de aquel tiempo que, respecto a la dicha pérdida, pagasen a dicho supplicante dies mill escudos. Y como en dicho año se
ofreçió la hida del sereníssimo señor, el señor don
Juan a Flandes, dichos diputados no executaron
la dicha orden, con que el supplicante hasta agora
no ha perçevido dicha cantidad y como se halla
cargado de obligaciones y con muy pocas combeniencias, // está pasando extrema necesidad, donde vuestra magestad no permitirá que quién ha

65/1r

a. suplicació intercalada entre els folis 59v i 60r del trienni
1677-1680.
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A
Dona Carlos, por la gracia de Dios rey de Castilla, de Aragón, de León, de las dos Sicilias, de Gerusalem, de Ungría, de Dalmacia, de Croacia,
de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Gallicia, de Mallorca, de Sevilla, de Serdenya, de Córdoba, de Murcia, de Córsega, de
Jaén, de los Algarbes, de Algecira, de Gibraltar,
de las Islas de Canaria, de las Indias Orientales y
Occidentales, Islas y Tierra firme del Mar Oceano, archiduque de Austria, duque de Borgonya,
de Brabante, de Milán, de Athenas y Neopatria,
conde de Abspurg, de Flandes, de Tirol, de Barcelona, de Rossellón y Cerdanya, marqués de Oristán y conde de Goceano. Al magnífico y amado
consejero nuestro el doctor Luis Pastor, de la Real
Audiencia Criminal en nuestro reyno de Valencia, salud y dilección, saved que por cumplir con
lo que está dispuesto entre otras cosas por capítulos
y actos de Corte de las del anyo mil quinientos y
noventa y nueve, celebradas a los cathalanes en
nuestra ciudad de Barcelona, hemos de nombrar
dos doctores que como associados del noble magnífico y amado consejero y regente la Cancelleria en
el nuestro sacro y real Consejo de Aragón, el doctor don Lorenzo Matheu y Sanz, cavallero de la
orden de Montesa, visitador que es de nuestros officiales reales en nuestro principado de Cathalunya, condados de Rossellón y Cerdanya, sentencien y declaren en Barcelona, dentro del término
y por la forma de los capítulos quinto, sexto y séptimo que desto tratan, las causas y processos que dicho visitador ha hecho contra ellos. Y porque ja el
dicho visitador les ha dado los cargos y corre el término de las deffensas y se acaba y cumple muy
presto, es necessario que para el cumplimiento desto se haga la nominación de personas para este effecto. Y, aviendo pensado en las que serían más a
a. nomenament intercalat entre els folis 64v i 65r del trienni
1677-1680.

propósito, he hecho elección de la vuestra por estar
muy satisfecho de vuestras letras, prudencia, entereza y rectitud, como por la presente os nombramos a vos, el dicho doctor Luis Pastor, para que
como juez associado del dicho nuestro visitador,
juntamente con él y con //65/1v // el doctor Joseph
de Leyza y Erasso, assessor del regente el officio de
la General Governación en nuestro reyno de Aragón, otro associado en lo mismo, podáis jusgar y
jusgéis, sentenciéis y declaréis todas y qualesquier
causas de la sobredicha visita, conforme a la serie
y thenor de los capítulos de dichas Cortes que desto
traten, encargando y mandándoos que os partáis
luego para Barcelona, sin que en ello haya falta
alguna, que para lo susodicho os damos y conferimos con las presentes el poder, auctoridad y jurisdicción que sea menester. Dada en Sant Lorenzo,
a veynte días del mes de octubre, anyo del Nacimiento de Nuestro Senyor Jesuchristo de mil seiscientos y setenta y siete. Yo, el rey.
Dominus rex mandavit mihi don Francisco Isquierdo de Berbegal, visa per Villacampa et pro
thezaurario generali, marchioni de Castelnovo,
Calatayud et me pro conservatore generali.
Vidit don Petrus Villacampa, regens et pro thezaurario generali. Vidit marchio de Castelnovo.
Vidit don Anthonius de Calatayud. Vidit Berbegal et pro conservatore generali.
Commissión al doctor Luis Pastor, de la Real Audiencia Criminal de Valencia, para que como associado del visitador de Cathalunya y juntamente con el doctor Joseph de Leyza y Erasso, assesor del
regente el officio de la General Governación de
Aragón, jusguen y declaren las causas de aquella
visita, conforme lo dispuesto por los capítulos de
las Cortes del anyo mil quinientos noventa y nueve que tratan desto.
Sunt pro jure sigilli nongentos et viginti quatuor
solidorum. Bernardus Pujol, locumtenens in officio prothonotarius. [Confirmado].

66r

D
Dona Carlos, por la gracia de Dios rey de Castilla, de Aragón, de León, de las dos Scilias, de Gerusalem, de Ungría, de Dalmacia, de Croacia,
de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Gallicia, de Mallorca, de Sevilla, de Serdenya, de Córdoba, de Córsega, de Murcia, de
Jaén, de los Algarbes, de Algecira, de Gibraltar,
de las Islas de Canaria, de las Indias Orientales y
a. nomenament intercalat entre els folis 65v i 66r del trienni
1677-1680.
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Occidentales, Islas y Tierra firme del Mar Oceano, archiduque de Austria, duque de Borgonya,
de Brabante, de Milán, de Athenes y Neopatria,
conde de Abspurg, de Flandes, de Tirol, de Barcelona, de Rossellón y Cerdanya, marqués de Oristán y conde de Goceano. Al magnífico y amado
consejero nuestro el doctor Joseph de Leyza y Erasso, assesor del regente el officio la General Governación del nuestro reyno de Aragón, salud y dilección, sabed que por cumplir con lo que está
dispuesto entre otras cosas por capítulos y actos de
Corte de las del anyo mil quinientos y noventa y
nueve, celebradas a los cathalanes en nuestra ciudad de Barcelona, hemos de nombrar dos doctores
que como associados del noble magnífico y amado
consejero y regente la Cancelleria en el nuestro sacro real Consejo de Aragón el doctor don Lorenzo
Matheu y Sans, cavallero de la orden de Monteza,
visitador que es de nuestros officiales reales en
nuestro principado de Cathalunya, condados de
Rossellón y Cerdanya, sentencien y declaren en
Barcelona, dentro del término y por la forma de
los capítulos quinto, sexto y séptimo que desto tratan, las causas y processos que dicho visitador ha
hecho contra ellos. Y porque ja el dicho visitador
les ha dado los cargos y corre el término de las deffensas y se acaba y cumple muy presto, es necessario
que para el cumplimiento desto se haga la nominación de personas para este effecto. // 66v // Y,
haviendo pensado en las que serian más a propósito, he hecho elección de la vuestra por estar muy
satisfecho de vuestras letras, prudencia, entereza y
rectitud, como por la presente os nombramos a
vos, el dicho doctor Joseph de Leyza y Erasso, para
que como juez associado del dicho nuestro visitador, juntamente con él y con el doctor Luis Pastor,
de la nuestra Real Audiencia Criminal en el
reyno de Valencia, otro associado en lo mismo, podáis jusgar y jusgéis, sentenciéis y declaréis todas y
qualesquier causas de la sobredicha visita, conforme a la serie y thenor de los capítulos de dichas
Cortes que desto tratan, encargando y mandándoos que os partáis luego para Barcelona, sin que
en ello haya falta alguna, que para lo susodicho os
damos y conferimos con las presentes el poder, auctoridad y jurisdicción que sea menester. Dada en
Sant Lorenzo, a veynte días del mes de octubre,
anyo del Nacimiento de Nuestro Senyor Jesuchristo de mil seiscientos y setenta y siete. Yo, el rey.
Dominus rex mandavit mihi don Francisco Isquierdo de Berbegal, visa per Villacampa, regentem Cancelleriam, et pro thezaurario generali,
marchionum de Castelnovo, Calatayud et me pro
conservatore generali.
Vidit don Petrus Villacampa, regens et pro thezaurario generali. Vidit marchio de Castelnovo.
Vidit don Anthonius de Calatayud. Vidit Berbegal et pro conservatore generali.
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sa, regens. Vidit marchio de Castellnovo. Vidit
don Josephus de Boxados, regens. Vidit don Antonius de Calatayud. Don Franciscus Izquierdo de
Berbegal, secretarius». Y perquè és molt just que
los reals ordes de sa magestat sien ab tot effecte
cumplits y executats, per ço vos diem y manam
que, encontinent, sens mora ni tardansa alguna,
poseu en execució lo precalendat real orde de sa
magestat, si y de la manera que en ell està contengut y expressat, per ser esta sa real voluntat y
nostra. Dada en Barcelona, als XXVIII de febrer
MDCLXXVIII. El conde de Monterey.

Commissión al doctor Joseph de Leyza y Erasso,
assessor de regente del official de la General Governación del reyno de Aragón, para que como
associado del visitador de Cathalunya y juntamente con el doctor Luis Pastor, de la Real Audiencia Criminal de Valencia, jusguen y declaren las causas de aquella visita, conforme lo
dispuesto por los capítulos de las Cortes del anyo
1599 que tratan desto.
Vuestra magestad lo ha [...].
Sunt pro jure sigilli nongentos et viginti quatuor
solidorum. Bernardus Pujol, locumtenens in officio prothonotarius.

Vidit don Josephus Rull, regens.
Balthasar Oriol et Marcer.

67r

Registra in Diversorum Locumtenentie XIII, foleo CCLXXV.

A
Loa comte de Monterey, lloctinent y capità general.
Molt reverent en Christo Pare archabisbe, bisbe
y amat conceller de la real magestat. Amats de la
real magestat los diputats y oÿdors de comptes
de la casa de la Diputació del General de Cathalunya en Barcelona residints. Lo rey, nostre senyor, que Déu guarde, és estat servit enviar-nos
un real decret firmat de sa real mà y despedit en
deguda forma de la Real Cancelleria del Supremo Concell de Aragó, que és del thenor següent: «El rey. Ilustre conde de Monterey, primo
gentilhombre de mi Cámara y mi lugarteniente y
capitán general, hase visto lo que informáis en
carta de vente y siete del passado sobre la pretención de don Francisco Meca y Villalba, deán de la
Santa Iglesia de Lérida, de que le confirme la licencia que obtuvo de los diputados para substituir
al dotor Juan Bautista Blanchart en el officio de
acessor de la casa de la Diputación de esse Principado, respeto de no poderle ejerser personalmente
por sus achaques y la falta que haría a su Iglésia.
Y, atendiendo a lo que dezís, he venido, usando de
la facultad que el rey, mi señor y mi padre, que
santa gloria haya, se reservó acerca destas materias, en aprobar la substitución echa por el deán
Meca en el dicho doctor Blanchart para servir el
officio referido de acessor de la Diputación. Y assí
daréis la orden conbeniente para que se ejecute sin
que puedan llevar ambos más que un salario solamente, el que estuviere señalado al dicho officio,
que esta es mi voluntad. Dada en Madrid, a disisiete de // 67r // disiembre mil seiscientos setenta y
siete. Yo, el rey. Vidit don Petrus Villacampa, regens. Vidit don Michael de Çalba. Vidit Fernandez ab Heredia, regens. Vidit don Rafael de Vilo-

Vuestra excelencia manda a los diputados y ohidores de qüentas de la casa de la Diputación del
principado de Cathaluña que pongan en execución la orden de su magestad arriba expressada.

s.n.r

B
Fasa fe ab la present com lo doctor Francesch
Genís, canonge de la Santa Iglésia de Lleyda,
receptor de la Bolla de Barcelona, à estat indispost y desganat des dels II de janer proppassat
fins lo dia present y encara percevera vuy ab indisposició y desgana, per la qual no pot exercir
dit offici. Y axí o firmo vuy, a 2 de abril 1678.
Lo doctor Jaume Fontana.

s.n.r

A
Certifichb y fas fe yo, lo doctor infrascrit, com
Ramon Cortada, sastre, credenser dels draps de
la Bolla de Barcelona, continua ab lo impediment de poder servir personalment son offici per
las malaltias que pateix. Y per lo ver fas la present
vuy, a 29 de mars de 1678. Doctor Joan Alòs.

s.n.r

a. manament intercalat entre els folis 66v i 67r del trienni
1677-1680.
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A
Senyorc.
a. certificació intercalada entre els folis 84v i 85r del trienni
1677-1680.
b. certificació intercalada entre els folis 85v i 86r del trienni
1677-1680.
c. memorial intercalat entre els folis 85v i 86r del trienni
1677-1680.

Los deputats y oïdors de comptes del General
del principat de Cathalunya, per als llochs vuy
vaccants fins lo die present de deputats y oÿdors
de comptes dels tres estaments, proposan a vostra magestata los subjectes continguts en lo infrascrit memorial.

Per altre lloch de oïdor real de Lleyda, que vacca per mort del doctor misser Joseph Gomar, se
proposana mossèn Baptista Cabases, ciutedà
honrat, misser Joan Joseph Casanoves.
Per lo lloch de oïdor real, mercader de Gerona,
que vacca per ésser passat a ciutadà honrat
mossèn Pere Rosselló, se proposan mossèn
Francesch Merplés, mercader, mossèn Miquel
Mercader, mercader.

Deputats militars.
Per lo lloch de deputat militar de la vegueria de
Manrresa, que vacca per mort de mossèn Francisco Padallàs, se proposan mossèn Francisco
Marí, de present oïdor militar, mossèn Bernat
Gàver.
Deputats reals.

Dada en Barcelona, a XXXI de mars MDCLXXVIII.

s.n.r

Per lo lloch de deputat real de Barcelona, que
vacca per mort de mossèn Francisco Móra y de
Marimon, se proposan lo doctor misser Francesch Campderrós, lo doctor misser Joseph Pujades.
Per altre lloch de deputat real de Lleyda, que
vacca per mort de mossèn Thomàs capdevila, se
proposan lo doctor misser Ramon Queraltó,
mossèn Pau Janer. //
Oÿdors ecclesiàstichs.
Per lo lloch de oïdor ecclesiàstich del Capítol de
Tarragona, que vacca per mort del doctor Joseph Manyer, se proposan mossènb Joan Martí
Perelló, canonge y sagristà de dita Iglésia,
mossèn Francisco Vilar, canonge de dita Iglésia.
Per altre lloch de oïdor ecclesiàstich del Capítol
de Gerona, que vacca per mort del doctor Jaume Vilar, ardiaca major y canonge de dit Capítol, se proposan lo doctor Narcís Burguès, canonge de Gerona, lo doctor Jaume Burguès,
canonge de Gerona.

B
Senyorb.
Los deputats y oÿdors de comptes del General
del principat de Cathalunya, per als llochs vuy
vaccants fins lo die present de las bolsas dels officis del General de Cathalunya y casa de la Deputació, proposan a vostra magestat los subjectes contenguts en lo infrascrit memorial.
Bolsa de assessors.
Per lo lloch de assessor real, que vacca per mort
del doctor Joseph Gomar, per no trobar-se igual
lo número dels insiculats en dita bolsa per lo estament ecclesiàstich als insiculats per lo estament
real, essent major lo número dels reals que dels ecclesiàstichs, se proposan lo doctor don Daniel de
Sayol, lo doctor Gabriel Texidor, lo doctor Joseph Fontdevila, canonges de la Seu de Barcelona.
Bolsa de regent los comptes.

Oÿdors militars.

Per lo lloch ecclesiàstich de la bolsa de regent
los comptes, que vaca per mort del doctor Joseph Manyer, se proposan fra Rafel de Nadal,
de present oÿdor ecclesiàstich, fra Equilino de
Nadal, fra Isidro Matas.

Per lo lloch de oïdor militar de la vegueria de
Barcelona, que vacca per munta de mossèn
Francisco Marí, se proposan mossèn Francisco
Marí y Genovés, mossèn Anton Marí y Genovés.

Per lo lloch real de la bolsa de regent los comptes, que vacca per mort de mossèn Thomàs Capdevila, se proposan lo doctor misser Francesch
Campderrós, lo doctor misser Thomàs Serra, lo
doctor misser Joan Francisco Çabater. //

Oÿdors reals.

Bolsa de donador de ploms.

Per lo lloch de oïdor real de Lleyda, que vacca
per mort de mossèn Joan Baptista Gràcia, se
proposan lo doctor misser Jaume Borràs y
Martí, lo doctor misser Francisco Casanovas. //

Per lo lloch ecclesiàstich de la bolsa de donador
dels ploms, que vacca per mort del doctor Joseph Manyer, se proposan fra Rafel de Nadal,
a. a continuació ratllat lo.
b. memorial intercalat entre els folis 85v i 86r del trienni
1677-1680.

a. a continuació una paraula ratllada.
b. a continuació una paraula ratllada.
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de present oÿdor ecclesiàstich, fra Equilino de
Nadal, fra Isidro Matas.

se proposan lo doctor misser Francesch Campderrós, lo doctor misser Thomàs Serra, lo doctor misser Francisco Çabater.

Per lo lloch real de la bolsa de donador dels
ploms, que vacca per mort del doctor Joseph
Gomar, se proposan lo doctor misser Francesch
Campderrós, lo doctor misser Thomàs Serra, lo
doctor misser Francisco Çabater.

Bolssa de ajudant segon de la scrivania major.
Per lo lloch de ajudant segon de la scrivania major, // que vacca per mort de mossèn Thomàs
Capdevila, se proposan mossèn Francisco
Cortès, notari públich de Barcelona, mossèn
Miquel Mitjans, notari, mossèn Joseph Torner,
notari.

Per altre lloch real de la dita bolsa de donador
dels ploms, que vacca per mort de mossèn
Thomàs Capdevila, se proposan lo doctor misser Joan Jofreu, lo doctor misser Benet Jofreu,
lo doctor misser Joan Baptista Reverter.

Bolsa de ajudant tercer de la scrivania major.

Bolsa de exactor.

Per lo lloch de ajudant tercer de la scrivania major, que vacca per mort de mossèn Thomàs
Capdevila, se proposan mossèn Pere Llosas, notari públich de Barcelona, mossèn Llàtzar Galí,
notari, mossèn Pere Isalguer, notari.

Per lo lloch ecclesiàsticha de la bolsa de exactor,
que vacca per mort del doctor Joseph Manyer,
se proposan fra Rafel de Nadal, de present oÿdor ecclesiàstich, fra Equilino de Nadal, fra Isidro Matas.

Bossa de scrivent ordinari del racional.

Per lo lloch real de la dita bolsa de exactor, que
vacca per mort del doctor Joseph Gomar, se
proposan lo doctor misser Francesch Campderrós, lo doctor misser Thomàs Serra, lo doctor
misser Francisco Çabater. //

Per lo lloch de la bossa de scrivent ordinari del
racional, que vacca per mort de mossèn Thomàs
Capdevila, se proposan mossèn Emanuel Texidor, burgès y notari, mossèn Feliu Reverter, notari, mossèn Francisco Illa, notari.

Bossa de receptor de la Bolla.

Bossa de assessor, advocat fiscal y sos ajudants
de la visita.

Per lo lloch ecclesiàstich de la bossa de receptor
de la Bolla, que vacca per mort del doctor Joseph Manyer, se proposan fra Rafel de Nadal,
de present oÿdor ecclesiàstich, fra Equilino de
Nadal, fra Isidro Matas.

Per lo lloch de assessor, advocat fiscal y sos ajudants de la visita, que vacca per mort del doctor
misser Joseph Gomar, se proposan lo doctor
misser Francesch Molines, lo doctor misser Jaume Rondó, lo doctor misser Barthomeu Comas.

Per lo lloch real de receptor de la Bolla, que
vacca per mort de mossèn Thomàs Capdevila,
se proposan lo doctor misser Francesch Campderrós, lo doctor misser Thomàs Serra, lo doctor misser Francisco Çabater.

Per altre lloch de assessor, advocat fiscal y sos
ajudants // de la visita, que vacca per mort del
doctor misser Joan Pau Giner, se proposan lo
doctor misser Pere Serra, lo doctor misser Sebastià Sala, lo doctor misser Salvador Camps.

Bolsa de síndich.
Dada en Barcelona, a XXXI de mars MDCLXXVIII.
Per lo lloch ecclesiàstich de la bossa de síndich, que
vacca per mort del doctor Joseph Manyer, se proposan fra Rafel de Nadal, de present oÿdor ecclesiàstich, fra Equilino de Nadal, fra Isidro Matas.

s.n.r

Per lo lloch militar de la dita bossa de síndich,
que vacca per mort de mossèn Francisco Padallàs, se proposan mossèn Francisco Marí y de
Genovés, don Bernat Gàver y de Fluvià, mossèn
Anton Marí y de Genovés.
Per lo lloch real de la dita bossa de síndich, que
vacca per mort de mossèn Thomàs Capdevila,

C
Excel·lentíssima senyor.
Los diputats y oïdors de comptes del General
del present principat de Cathalunya diuen que
en jornada de 29 del mes de nohembre pròxim
passat, per medi del deputat militar y oïdor ecclesiàstich, representaren a vostra excel·lència
a. suplicació intercalada entre els folis 85v i 86r del trienni
1677-1680.

a. ecclesiàstich interlineat.
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los inconvenients que se seguien de què la administració y cobransa del donatiu voluntari
que està fent lo dit Principat a sa magestat, Déu
lo guarde, per a la manutensió de dos tèrcios
provinsials, corregués per compte de dits deputats, suplicant a vostra excel·lència fos servit
exonerar al concistori de la dita administració y
cobransa. Y, en jornada de 4 de febrer pròxim
passat, en consideració dels clamors que los officials y soldats de dits tèrcios estaven fent, respecte de no ser socorreguts, recorregueren altre
vegada a vostra excel·lència per a què fos servit
pèndrer la resolució més convenient per a la cobransa de dit donatiu. A què fou servit vostra
excel·lència respòndrer que pendrie resolució
quant antes, lo que tenie ja molt avansat y treballat, havent donat part a sa magestat per dit
effecte, y que en breus dies sperave poder pèndrer la resolució que desitjave lo concistori. Y
que en lo ínterim se fessen diligències en la dita
cobransa, fent enténdrer a las universitats que
sinó pagaven darie lo concistori part a vostra excel·lència per a què los fes pagar; la qual diligència importave per al intent de vostra excel·lència. Y posant en execució lo concistori lo
dictamen y orde de vostra excel·lència, als 5 de
dit mes de febrer, despachà cartillas per totas las
universitats representant-los que // si dins quinze dias comptadors del die de la presentata de la
dita cartilla no acudien a pagar lo que restaven
devent al dit donatiu, se donaria part a vostra
excel·lència per a què manàs procehir contra los
béns de ditas universitats per los medis de justícia. E com esta última diligència, en virtut de la
qual sperave lo concistori avansar molt la dita
cobransa, sie estada de poch o de ningun profit,
escusant-se las universitats ab lo alotjament de
cavalleria y sterilitat del any, particularment las
de major suposició y a son exemple las menors,
desitjan lo concistori no faltar per sa part a cosa
tant del servey de sa magestat, representa a vostra excel·lència lo sobredit y supplica sie vostra
excel·lència servit pèndrer la resolució en orde
al fahedor, en servey de sa magestata y benefici
del Principat, per a què, conforme la acertada
disposició que se promet de vostra excel·lència,
se alcanse lo fi que lo concistori desitja, que o
rebran a mercè particular de vostra excel·lència.

s.n.r

Discretus Sebastianus Gelambi, notarius Tarracone, custo sive guarda portus de Salou Generalis
presentis principatus Cathalonie, gratis, et cetera, constituit et ordinavit procuratorem suum
certum, et cetera, ita quod, et cetera, doctorem Josephum Martinum Miro, pharmacopolam Barchinone, absentem, et cetera, ad videlicet, pro dicto constituente et eius nomine officium custodis
sive guarda de Salou, quod habet pro Generali
dicti principatus Cathalonie, coram illustrissimo
consistorio illustrissimorum deputatorum et auditorum computorum Deputationis dicti Principatus, renuntiandum, admitti petendum et pro
his quascumque coram dicto illustrissimo concistorio sup- // plicationes dandum, presentandum
et offerendum et omnia alia et singula ad hec
utilia et necessaria faciendum, seu fieri faciendum, instandum, petendum et requirendum
cum posse substituendi, et cetera. Et demum, et
cetera, promissit habere ratuum, et cetera, et non
revocare sub bonorum suorum omnium obligatione, et cetera. Firmavit, et cetera.
Testes sunt Josephus Bido et Josephus Boldu, studentes, Tarracone habitatores.
In quorum alieno chalamo scriptis fidem ego, Joannes Paulus Salinas, apostolica et regia auctoritatibus notarius publicus Tarracone, hic me subscribo ac meum appono sig+num. Probatum.

s.n.r

Çertificha y fas fe jo, lo baix firmat, com tinch
vistos y mirats los llibres de Vàlues de mon offiçi
y en ells no consta que Sebastià Gelanbí, notari,
reste a dèurer quantitat alguna al General. En fe
del qual fas la present de mà pròpria, en Barcelona, als dos de abril 1678. Erasma de Lana y
Fontanet, racional.

99r

Dieb decima sexta mensis februarii anno a Nativitate Domini millessimo sexcentessimo sexagessimo octavo. Barcinone.

A
Dieb duodecima mensis marcii anno a Nativitate Domini millessimo sexcentessimo septuagessimo
octavo. Tarragone.
a. a continuació ratllat Déu lo guarde.
b. procura intercalada entre els folis 86v i 87r del trienni
1677-1680.
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Reverendus Isidrus Ferrer, presbiter et beneficiatus in ecclessia cathedrali presentis civitatis Barchinone, drassenareius Generalis Cathalonia,
gratis et cetera, constituit et ordinavit procuratores suos certos et cetera, ita quod et cetera, magnificum Ludovicum Ferrer, utriusque iuris et de
Regio Concilio doctorem, dominam Mariam Ferrer, uxorem dicti magnifici Ludovici Ferrer, Pea. certificació intercalada entre els folis 86v i 87r del trienni
1677-1680.
b. procura intercalada entre els folis 99v i 100r del trienni
1677-1680.
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trum Martirem Ferrer, notarium publicum Barchinone, Joannem Alos, medicine doctorem, et Josephum Melich, civem honoratum Barchinone,
licet absentes et cetera, ad videlicet pro dicto constituente et eius nomine coram admodum illustribus domini deputatis et auditoribus computorum
Generalis Cathalonie qui nunch sunt et pro tempore fuerint semel et plures comparendum et dictum eius officium drassanerii iam dicti Generalis, in manu et posse dictorum dominorum
deputatorum et auditorum computorum in favorem persone seu personarum eisdem dominis procuratoribus constitutis seu cuilibet eorum in solidum benevissa seu benevissarum et per eos
procurator constitutos, et alterum vestrum nominande seu designande seu nominandarum et designandarum simul et pluries, renunciandum et
earum // s.n.v // seu eas, de dicto officio provideri
iuxta forma generalium constitucionum presentis principatus Cathalonia, capitulorum et actuum Curiarum, usum, practicam, stilum et observanciam dicti Generalis, et renunciacionem
seu renunciaciones huiusmodi admitti petendum,
instandum et supplicandum, et de his quocumque instrumenta utilia et necessaria, seu quomodolibet et opportuna faciendum et firmandum,
et pro his quascumque supplicaciones tam verba
quam scriptis offerendum, porrigendum et presentandum, et demum, et cetera, promissit habere
rattum, et cetera, et non revocare, et cetera.

Mir, scriptoris substituti iurati in nottaria et
scribania publicis de dicta villa et totius comitatus Palamosiorum, diocesis Gerundensis, hiis in
locum mei Petri Boy et Julia, nottarii publici infrascripti, interessentis et testium vestris, Petri
Pages et Jacobi Garrell, laboratorum, eiusdem villa, ad hec voccatorum et cetera, presencia et cetera, constituti personaliter honorabilem Joannes
Facundus Casanovas et Anthonius Sparraguera,
tabularii et receptores iurium Generalitatis et
aduane presentis villa Palamosiorum, recognoverunt et apperire fecerunt quasdam archas sive
bahuls et fardos diversarum personarum exquinque societatibus nacionis Nepolitane, tercii nobilis domini don Thome Casnedi, de guarnicione
in presenti villa, et in propria domo eiusdem
duane et Generalitatis allattus, quam recognicionem fecimus racione iurium et parrogativarum a iure et ab anticho stillatus in presenti
Principatus et in vim cuiusddam ordinis per
illustres dominos deputatos // 114/v // presentis
Principatus novis. Dattus pro ut patet de littes in
forma expeditis die vigessima prima eiusdem
mensis aprilis et anni, et quiam constat ut constare de requirimus nomine quo supra instrumentum confici de quibus, et cetera. Acta, et cetera.»
In quorum fidem ego, Petrus Gallart, utriusque
iuris doctor, nottarius publicus dominus eiusdem
notarie, hic propter absenciam dicti discreti Petri
Boy, notarii substituti mei, hic me subscribo et
meum appono sig+num.

Testes sunt magnificus Josephus Monfar et Sorts,
utriusque iuris doctor et civis honoratus Barchinone, reverendus Joannes Compte, presbiter, in
ecclessia parrochiali sancti Cucuphatis de Reco
presentis civitatis residens, ac Ludovicus Fontana, scriptor Barchinone.
In premissorum alienam scriptorum fidem ego,
Raymundus Vilana Perlas, appostolica et regia
auctoritatibus notarius publicus Barchinone, hic
me subscribo et meum solitum appono sig+num.

114r

Habui a dictis receptoribus et tabulariis unam
libram pro salario dicto Gallart.

129
/1r

A

Universisa et singulis fidem facio ego, Petrus Boy
et Julia, notarius publicus villa et totius comitatus Palamosiorum, diocessis Gerundensis, auctoritate regia substitutus a magnifico Petro Gallart, utriusque iuris doctoris, notario publico
dicta villa et totius comitatus suarumque pretinenciarum nottarius, quod penes me fuit receptum quoddam instrumentum in eius apprisia
thenoris sequentis: «Noverint universi quod, sunt
anno a Nativitate Domini millessimo sexcentessimo septuagessimo octavo, die vero vigessima quinta aprilis eiusdem anni intitulata, in Thoma

Losa deputats del General de Cathalunya lo die
present, 14 del mes de juny, 1678, han rebut
una real carta de data en Madrid, als set de mes
y any, ab la qual han entès de sa magestat del
rey, nostre senyor, Déu lo guarde, ere estat servit anomenar a vostra excel·lència per lochtinent y capità general del present Principat y
comptats de Rosselló y Cerdanya, y si bé los dits
deputats, per la obligació de sos officis, supplicaren antes a sa magestat ab differents cartas fos
de son real servey venir a entrar y alegrar aquest
son Principat ab sa real persona y jurar las constitucions, capítols y actes de Cort, usos y costums de aquell y demés de ús de la pàtria, a imitació dels sereníssims reys progenitors de sa
magestat, de gloriosa memòria, an acostumat y
pemétrer córrer en lo ínterim la vicerrègia per la

a. procura intercalada entre els folis 113v i 114r del trienni
1677-1680.

a. protesta intercalada entre els folis 128v i 129r del trienni
1677-1680.
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administració de la justícia si y segons disposan
las generals constitucions y privilegis del Principat y ciutat de Barcelona. Y per quant lo fer-se
encontrari fóra contra constitucions, usatges y
privilegis comuns y particulars y altres drets del
Principat y comptats per no haver encara sa real
magestat prestat en la present ciutat de Barcelona lo jurament que en lo principi de son nou
domini y nova successió y règimen de sos regnes y estats en aquest Principat, salva sa real
clemència, té obligació de prestar, com à estat
sempre observat per los sereníssims progenitors, emperò, per quant sa real magestat, ab dita
sa real carta de set del corrent, // 129/1v // ésser
son real ànimo de onrrar y consolar aquest Principat ab sa real presència quant antes, com axís
o desitja, venir a jurar personalment las ditas
constitucions y privilegis, y del que se infereix
que la real intensió de sa magestat no és prejudicial la observansa de las constitucions y privilegis de aquest Principat ni de voler-se eximir de
la dita obligació, y considerant dits deputats lo
sobredit y trobar-se lo enemich ab son exèrcit
dins lo present Principat y comptats, ocupant
tant las parts del Ampurdà y altres molt principals de aquell, y axís estar en precissa necessitat
de tenir un llochtinent y capità general de perícia en las cosas militars, y confiats de la seguretat y promesa fa sa magestat de venir a aquest
Principat, y considerant també que si sa magestat venie ara de present a honrrar est Principat
ab sa real presència y prestar lo dit jurament
no·s porie detenir y se’n aurie de tornar prest lo
temps per las causas sobreditas, del que lo present Principat y sos habitants restarien ab sensible desconsuelo attès no alcansarien lo fi tant
desitjant de poder gosar de sa real presència per
molt temps, per lo amor que li tenen com a llur
rey y senyor natural, per las quals causas y altras
rahons segons la occurrència del temps, se an
considerat per esta vegada tantsolament que no
puga ser treta en conseqüència tant en la concessió de dita gràcia y nominació de Cort General, ans bé, de aver jurat sa magestat, com està
dit, com també per venir lo dit privilegi firmat
no per visecanceller, // 129/2r // com deu venir
segons lo disposat per las generals constitucions
de Cathalunya, sinó per lo excel·lentíssim senyor don Pedro Antonio de Aragón, com a president del Consell Supremo de Aragó, lo que no
entenen aprovar en manera alguna ni las firmas
de aquell continuadas en lo dit real privilegi y
carta ni las que de aquí en avant farà en qualsevols privilegis y altres despaigs que axiran de la
Real Cancellaria del Supremo de Aragó, ans volan que lo dret del Principat reste sempre salvo y
il·lès per a tot temps sie menester deduhir de
aquell, volent reste franca y líbera la facultat a
dits deputats de poder representar, suplicar y
instar a sa real magestat que quant antes sie de
1289

son real servey venir a honrrar aquest son Principat ab sa real presència y complir a la obligació
de prestar lo dit real jurament durant lo present
trienni, com altrament, com y també sobre la
nominació sobredita de president del Consell
Supremo de Aragó, y sens prejudici també ni
derogació del capítol 27, comensant «Nostres
succehidors del rey don Jaume Segon», fet en la
segona Cort de Barcelona, en lo any 1299, que
és la constitució segona, títol «De jurament», e
del privilegi del rey don Pere Ters, concedit a la
ciutat de Barcelona, dat en ella als 14 de las calendas de noembre, 1339, y del capítol 22, comensant «Poc valdria», del rey don Fernando
Segon, feta en la primera Cort de Barcelona en
lo any 1481, constitució 2, títol «De protonotari», y sens prejudici de la constitució 4, // 129/2v
// títol «De offici de canseller», etcètera, y sens
prejudici de més usatjes, constitucions y capítols y actes de Cort, usos y costums, privilegis
generals y particulars y de qualsevol altre dret de
aquest Principat y comptats, als quals no entenen prejudicar, ans bé, volen y entenen que en
tot romanguen salvos y il·lesos y en llur forsa y
valor y ab tota sa plenitut e integritat, e més, ab
expressa protestació que no entenen que de
aquest acte resulte ni puga resultar consentiment que en temps algun sie provehit ni admès
altre qualsevol llochtinent general en lo present
Principat y comtats que primer no sie pretat en
la present ciutat de Barcelona lo dit real jurament, axí per sa magestat com per sos sereníssims successors respectivament, volent haver
per repetidas y en la present protestació y per
insertades totes qualsevols protestacions que en
semblants són estades fetes per part del principat de Catalunya y comptats de Roselló y Serdanya per semblants effectes. Y en quant al present acte són applicables per la salvetat,
conservació y observansa de las generals constitucions, capítols y actes de Cort, privilegis, usos
y costums de aquesta y ab las reservas sobre ja
fetes, los deputats consenten al jurament que
vostra excel·lència vol prestar, ab tal emperò,
que per dit compliment no sia derogar ni prejudicar a les ditas constitucions y capítols y actes
de Cort y a la observansa de aquells y a dits privilegis, axí generals com particulars, // 129/3r //
ni a las altres coses sobredites, e supliquen e instan que vostra excel·lència sie servit acceptar las
presents protestacions y salvetats en quant són
conformes als usatjes, constitucions, capítols y
actes de Cort y altres drets de la terra, usos y
costums de aquella y als privilegis generals y
particulars y a totas las altres cosas dalt referidas
y a qualsevols altres encara que no expressades
en la present protesta. E requerex que la present
escriptura sie continuada al peu de la prestació
del jurament per vostra excel·lència fahedor.

[ 1678 ]

[ 1678 ]

Llampilles, assessor. Figuerola, Generalis advocatus. Blanxart, assessor subrogatus.

133r

A.
Fasa fe ab la present com lo doctor Franchesch
Genís, canonge de la Santa Iglésia de Barcelona,
à estat desganat des de dos de abril proppassat
fins lo dia preçent, per lo qual no pot exercir
son offici. Y axí o firmo vuy als 13 de juliol,
1678. Lo doctor Jaume Fontana.

133r

officials del General y altres que los dits deputats
enviaran en lo dit portal de Mar per remediar
aquest abús, que a més de ésser fet en observansa
de las Generals constitucions y la real voluntat de
sa magestat, los dits deputats o rebran a particular mercès de vostra senyoria.

137r

Hea visto lo que vuestra señoría me dice en sus
cartas de 13 del corriente, y siendo tan importante el servicio de su magestad como vuestra señoría
conoce el reclutar este tercio hasta ponerle en el
número que debe tener, y socorrer los otros dos,
para redimir la mucha necesidad que padece la
gente dellos, no puedo dejar de continuar esta instancia sobre que espero hará vuestra señoría el esfuerzo que corresponde a su gran fidelidad y celo,
de que su magestad se dará por bien servido.

A.
Certifichb y fas fe yo, lo doctor infrascrit com
Ramon Cortada, sastre, credenser dels draps de
la bolla, continua ab la desgana y echaques per
los quals està impedit de poder servir dit offici.
Vuy, a 26 de juny de 1678. Doctor Joan Alòs.

134r

Remito a vuestra señoría el memorial yncluso despachado para que se les de libertad a los forzados
que dice han cumplido su condenación. Dios guarde a vuestra señoría muchos años. Campo de Puente mayor, a 15 de julio, 1658. El duque de Leganés.

Moltc il·lustre senyor.
Los deputats del General del present principat
de Cathalunya diuen que ses antecessors del
trienni 1665, per a prevenir los danys que se seguien a la Generalitat de què se venguessen robes y mercaderies fora lo portal de Mar per los
moros y altres mercaders de las galeras sens pagar
los drets del General ni manifestar aquellas, supplicaren al rey, nostre senyor, que està en lo cel,
fos servit provehir de remey en observansa de las
generals constitucions, com en effecte, ab sa real
carta dada en Madrid, a 4 de setembre 1665, fou
servit ordenar al excel·lentíssim senyor don Vicente Gonzaga que ab los medis que li aparegués
més convenients procuràs remediar estos danys,
com més llargament ab la dita real carta és de
véurer, còpia de la qual se posa en mà de vostra
senyoria. E com las galeras que se troban vuy en
lo moll de la present ciutat vingan ab gran cantitat de mercaderies y los moros de aquellas las
vengan públicament fora de las ditas galeras en
notable prejudici dels drets del General, per ço,
supplican a vostra senyoria sie servit donar orde
al capità que està de guarda en lo portal de Mar y
demés officials y soldats de la dita guarda donen
//134v // tota la assistència, favor y ajuda que per
esta rahó los demanaran y hauran menester als

B.

Señores diputados del General deste Principado.

141r

Moltb inlustra senyor.
Tinch per sentit que a vostra senyoria ha arribat
quexa que en dies pasats arestí un tauler del General. Y fou dit arest per a ocasió de una rienya tingué
dit tauler ab un vidrier, al qual dit tauler feu sanch
ab un vas de vira. Y per a obviar mayor dany y
aquietar alguns ànimos lo arestí. Y dins pochs tems
li assí lo arest y no obrí cosa en escrits, asegurant a
vostra senyoria no entenguí perjudicar-li la jerudicsió, sinó sols com si non dit acte la ocasió de majors inquietuts se aurian seguidas a no aver obrat
com obrí. Déu a vostra senyoria guarde molts anys.
Torà, y juriol, 20 de 1678. Besa les mans de vostra
senyoria su major servidor. Bernat de Tristany.

142
/1r

a. certificatòria intercalada entre els folis 132v i 133r del
trienni 1677-1680.
b. certificatòria intercalada entre els folis 132v i 133r del
trienni 1677-1680.
c. embaixada intercalada entre els folis 133v i 134r del trienni 1677-1680.
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B.
Losc deputats y oÿdors de comptes del General
de Cathalunya residints en Barcelona e o lo sína. carta intercalada entre els folis 136v i 137r del trienni
1677-1680.
b. carta intercalada entre els folis 140v i 141r del trienni
1677-1680.
c. protesta intercalada entre els folis 141v i 142r del trienni
1677-1680.

dich de aquells diuen que: com la universal justícia en lo principat de Cathalunya u sos comptats sempre sie estada regida y administrada per
los sereníssims reys de Aragó, de immortal
memòria, in propria persona o per llur primogènit governador, y en llur absència per lo portantveus de General governador, y en assò los
senyors reys, ultra lo deute de superioritat s·y
són obligats en forma dispositiva de constitucions y capítols de Cort e com la sacra, cesàrea y
real magestat del serenísism senyor rei don Carlos Segon, senyor nostre, que Déu guarde, aja
de present provehit la persona de vostra
excel·lència, senyor marquès de Leganès, per
llochtinent y capità general en los dits Principat
y comptats, e fer procesos de regalia en virtut
dels usatjes, ab poder de convocar, celebrar, tenir y finir Corts y parlaments generals en dits
Principats y comptats, e fer procesos de regalia,
en virtut dels usatjes de Barcelona, auctoritate
et rogatu camini et strate monete et simili modo,
e ab poder de convocar, en virtut del usatje
Princeps namque, e composar aquell e fer altres
procesos de regalia e altres coses a la real persona affitxas, sy y segons en lo privilegi a vostra excel·lència concedit, al qual se ha relació està
expressat, los quals actes són de tanta preheminènsia y affixos a sa real magestat que són de
suprema regalia e són tantsolament atorgats a la
persona real e no a altra persona comunicables,
segons està disposat per generals constitucions,
capítols y actes de Cort, privilegis, usatjes, usos,
pràticas, observansa de aquellas, las quals obstants, humil e subjecta reverència permesa, tal
poder no pot ser a altra persona atribuït. E més,
// 142/1v // senyor, que en vostra provisió és y
està feta expressa menció que en la administració de la justícia, axí en la civil com criminal,
dega observar las constitucions de Catalunya fetas en lo monestir de Santa Anna en la ciutat de
Barcelona, a hont foren ordenats los doctors del
Real Consell, com sia observació de las ditas y
altres constitucions. Obligat jatsesia, los dits diputats tingan y reputan a vostra excel·lència en
singular reputació emperò, per salvetat de dits
usatjes de Barcelona, constitucions de Catalunya, privilegis, llibertats, usos y observansas de
aquells, per los predecessors de la real magestat
lloadas, confirmadas, aprobades y jurades, los
diputats o síndich del General, ab lo honor
que·s pertany, parlant protesta que per la dita
llochtinència general y poders a vostra
excel·lència atorgats no pugue ésser fet y engendrat, ara o en lo esdevenidor, prejudici algun,
lesió ho derogació, tàcitament o expressament
o en altre qualsevol forma y manera als demés
dits usatjes, constitucions, capítols y actes de
Cort, privilegis, llibertats, observansas de
aquells e altres qualsevols drets, ans aquells o
aquelles, en tot cas, romanguen salvos e il·lesos

en llur forsa y validitat, ab tota plenitut, integritat e sens prejudici, lesió o derogació de aquells,
los dits deputats acceptan lo jurament per vostra
excel·lència prestat, tant emperò com no sia vist
derogar ni prejudicar dits usatjes, constitucions,
privilegis, capítols y actes de Cort y observansas
de aquells y altres cosas ditas et altras, ni en tot
quant sia vist derogar y prejudicar en aquells
no·i concenten, ans expressament y dissenten. E
suplican que per lo sdevenidor no pugue ésser
tret en conseqüència. Suplican e instan que la
sentència de excomunicació que per disposició
de las ditas constitucions à oïda e té de oyr vostra excel·lència sia continuada al peu de dit jurament, requerint al notari continue la present
protesta al peu del jurament fahedor // 142/2r //
per vostra excel·lència.
Lampilles, assessor. Figuerola, fiscalis Generalis
advocatus. Blanxart, assessor.

142
/3r

B.
Hea recevido carta de vuestra señoría de 2 del corriente, y visto lo que en ella se expresa, tocante al
exceso de la venta de mercaderías sin registro que
hacen las galeras que vienen de Italia, y atendiendo a ello, le ordeno al general don Francisco
de Borja asista a vuestra señoría en todo lo que sobre esta materia se offreciere. Y siempre me aplicaré a quanto fuere de la mayor satisfacción de
vuestra señoría, que guarde Dios muchos años.
Campo de Parets, a 22 de julio, 1678. El marqués
de Leganés.
A los señores diputados del General deste Principado.

142
/4r
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A.
Rahonsb jurídicas que apoyan la prevenció en
què estan, la ciutat de Barcelona y principat de
Cathalunya, de què sos embaixadors podan posar lo escut de las armas de sos principals en la
cort del rey, nostre senyor, que Déu guarde.
Molt il·lustre senyor.
Las personas de la conferència de una y altra
casa de la Deputació y ciutat han platicat, de
orde de vostra senyoria, moltas vegadas per avea. carta intercalada entre els folis 141v i 142r del trienni
1677-1680.
b. memorial intercalat entre els folis 141v i 142r del trienni
1677-1680.

[ 1678 ]

[ 1678 ]

rigüar y regonéixer en los arxius de cada hu dels
consistoris respective los llibres y papers que podrian fundamentar la pretenció en que·s troba
lo embaxador de aquest Principat y ciutat que
és de conservar la prerrogativa de tenir sobre lo
portal de la casa hont habita en Madrit los escuts de las armas de sos principals. Y en esta
conformitat ha paregut representar a vostra senyoria que·s troba lo privilegi del sereníssim rey
don Fernando lo Cathòlich, dat en Ocanya a 13
de desembre, 1498, concedit a la ciutat de Barcelona, en què·s disposa puga dita ciutat enviar
al rey, nostre senyor, embaixador, y en què forma de que fan menció tots los scriptors catalans
que parlan de las preeminèncias d’esta ciutat y
també alguns estrangers; axí mateix se troba lo
capítol segon de las Corts del any 1599 en què
lo rey, nostre senyor, ab son beneplàcit, y la cort
general donan providència al gasto que podan
fer los deputats ab los embaxadors que enviaen
al rey, nostre senyor, // 142/4v // y sa magestat
los donà aqueix nom, axí mateix de la magestat
de Phelip 3, que gose de glòria, nom de embaxador als que li envià lo Principat com consta en
real carta despedida sots deguda forma per la
Cancellaria del Supremo de Aragó a 3 de febrer
1617 y ab altra de setembre 1620 y ab altra a 7
de noembre 1620, y ab altra a 12 de desembre
també 1620 y lo mateix feu la magestat de Phelip 4 ab altre sots la mateixa forma de 31 de
agost 1623.

don Luís Sabater, embaxador del Principat, trobant-se lo rey, nostre senyor, en Çaragoça lo
any passat de mil sis-cents setanta-y-set tingueren sempre lo escut de las armas del Principat y
ciutat sobre lo portal de las casas hont respective habitavan, a vista del rey nostre senyor y de
tota la cort, sens contradicció alguna, com
consta ab informació auctèntica rebuda ad futuram rei memoriam a instància de don Joseph
de Pinós a 21 de maig 1677 devant la cort de
Çalmedina de Çaragoça la qual és auctèntica en
casa la ciutat de hont se veu que essent aquest lo
últim estat y que resta ab ell jurídica la possessió
en favor de vostra senyoria apar que no·y pot
haver rahó perquè se prive lo continuar en posar
las firmas los embaxadors de vostra senyoria ni
seria de subsistència si·s digués que lo dit cas de
Pinós y Sabater no donà possessió ni títol als
consistoris de vostra senyoria, respective, per no
trobar-se en Çaragoça los consells singularment
lo Supremo de Aragó a qui tocava lo resistir-ho
perquè se podria respòndrer que per justificació
del dret de vostra senyoria més de importància
era lo fer-se en presència de la cort y del rey,
nostre senyor, en qui com en son centre resum
deixan totas las regalias y lo fer-se ab sa
tol·lerància que no que·s fes en presència de dit
Consell Supremo majorment que no deixava de
entrevenir en Çaragoça dit Consell Supremo de
Aragó pues consta del despaig de virrey que·s
dóna al senyor compte de Monterrey, dat en
Çaragoça a 22 de maig 1677, que fou aquell
despatxat per lo Consell de Aragó ab la firma
// 142/5v // dels senyors regent Xulve y marquès
de Castellnou y est lo reputa per despatxat de
dit Consell que altrament és estat nul·lo y contra constitucions de Catalunya y no·s pot dir
que en allò que feya per conveniència ho servey
del rey, nostre senyor, bastassen dos ministres
per representar lo Consell Supremo de Aragó y
que estos mateixos dos no basten a representarlo per lo que és de conciència de esta província y
ciutat majorment que és assentat en dret que
dos ministres bastan a representar un consell,
com ho prova Fontanella en las Decissiones,
tomo 1, decis. 6, número 18 et 20 y estas ho semblants presentacions és estil del mateix Consell
de Aragó un sol ministre basta per fer-las assò és
lo que se trop y concidera deixant-ho tot a la
censura y sabia decisió de vostra senyoria.

Aquest mateix nom han donat sempre los gloriosos antecessors del rey nostre senyor als que
ha enviat la dita ciutat de Barcelona, com consta
en cartas reals a 25 de octubre1568, y a 26 de
juny 1605 y a 12 de juliol 1592 y a 29 de abril
1592 y a 24 de agost 1444 y a 31 de agost 1623
y ab privilegi del rey Alonso any 1430 y ab altre
del mateix any 1426 y altres, així cartes com privilegis reals que per escusar prolixitat se omiteixen.
Y així mateix se troba que las ditas prerrogativas
no sols se estenen en ditas casas al nom precís de
embaxador sinó també a las circunstàncias y fets
pues singularment consta de la rúbrica de Esteva Gilabert Bruniquer a qui donan los senyors
cathalans la mateixa fe que als actes auctèntichs
en lo tomo del ceremonial a fet que los embaxadors d’esta ciutat a petició e instància de molts
senyors reys de gloriosa memòria han acistit a
coronacions, desposoris, triumphos y altras actes solemnes que són propis de embaxadors y
encara són estats padrins dins en baptismes de
personas reals y són estats cridats ab nom de
embaixadors per a aconsellar a dits senyors en
casos àrduos y de conveniència de tota la corona, també // 142/5r // se troba que don Joseph
Galceran de Pinós, embaixador de Barcelona, y

142
/6r
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B.
Molta il·lustre senyor.

a. memorial intercalat entre els folis 141v i 142r del trienni
1677-1680.

Encara que ab paper apart se resumeixan las rahons que té vostra senyoria per apoiar lo dret a
que sos embaxaors pugan posar lo escut de las
armas de la província y ciutat de Barcelona, y de
ellas clarament consta ser del tot concloents per
convèncer qualsevol contradicció o judicial ho
extrajudicial que s·i vulla fer, y així mateix ser
molt de las atencions de vostra senyoria lo valerse’n per assegurar prerrogativa tant rellevant, ab
tot, ha paregut a las personas de la conferència
ser propri de sa obligació lo representar també
las que consideran políticas, per ésser de sí sufficients y molt efficaces per a inclinar lo ànimo de
vostra senyoria a fer cara a tant justa pretenció,
las quals se venen a reduhir al què avall se dirà a
vostra senyoria.
Primerament, perquè és notori a vostra senyoria
ab quanta justificació se dóna ab las instruccions
orde al senyor embaxador de què posàs ditas armas, que fou fundant-ho ab lo dret que té vostra senyoria a tenir embaxador en la cort del rey,
nostre senyor, essent prerrogativa d’ells lo poder posar armas, y havent usat de dita prerrogativa don Joseph Galceran de Pinós y don Lluís
Sabater. Y essent aquest lo últim estat no fou
voluntari sinó molt precís en vostra senyoria lo
donar semblant orde // 142/6v // al senyor
compte de Plasència, de hont se pot considerar
que aquest no és empenyo que vostra senyoria
se’l hage, no que és estat forsós lo haver-lo de
fer vostra senyoria, per no atraçar-se en lo que
té respecte a sas regalias, en què no fa vostra senyoria altra cosa que seguir la vereda de sos predecessors en lo offici, que may són anats un pas
atràs del què fins alashoras havian conseguit,
ans bé, sempre ere és y serà obligació de vostra
senyoria lo procurar adelantar en tot lo que·s
puga lo que sie major lustre de la província y
ciudad de Barcelona.
Secundo, que la contradicció que sens fonament se fa al compte de Plasència, embaixador
de vostra senyoria, que de son orde volia posar
las armas, està succehint en la vila de Madrit,
cort del rey, nostre senyor, que Déu guarde,
hont està vostra senyoria a la mira de totas las
nacions del més que allà concorren, per ser residència de un tant gran monarca, y totas ab curiositat de saber y véurer en què parava tal novedat, què diligèncias aplicarà vostra senyoria y no
altras subsistesca son punt quina estimació se fa
del servey y axí mateix de las peticions de vostra
senyoria, que estas y no altras són las cosas de
què se alimentan los que freqüentan les grans
corts. Y essent aquest un empenyo tant públich
y en cosa tan grave no pot vostra senyoria desambaraçar-se desistint d’ell ab tanta facilitat,
com podria si fos en una cosa casera y clandestina, quals són las que passan privadament entre
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los consistoris, ans bé és en matèria que requereix que vostra senyoria aplique tot son cuydado y forsas en tenir bona salida perquè no li va
menos que tot son crèdit y estimació.
Tercio, perquè, com se prova ab lo altre paper,
vostra senyoria està //142/8r // acistit de justícia,
encara que esta fos matèria que vostra senyoria
la hagués de controvertir, ho en causa de possessori ho de petitori. Y si tenint, vostra senyoria, justícia, no procura ab totas veras manifestar-la y publicar-la, anelant a impedir qualsevols
contradiccions que la vullan perturbar, causa en
contingència, lo que té cert, falta a la obligació
de la deffensa que és natural y precisa en tots
subjecte sas operacions a la calúmnia y del tot
las desacredita per una mera omissió, lo que és
molt contra lo fi y scopo principal perquè foren
erigits los magistrats semblants al de vostra senyoria.
Quarto, perquè si vostra senyoria no solicita ab
totas veras conservar lo que té, menos pot tenir
alientos per acquirir lo que no té, y estant vostra
senyoria per si tant disposat ab serveys molt rellevants a procurar-se novas gràcias, apar que
desistint de assò se impossibilita del tot y ve a
malograr lo mèrit que tant acosta de la sanch y
expensas de ses súbdits té previngut per a fer
novas súplicas a sa magestat, que Déu guarde.
Quinto, perquè si vostra senyoria, per no aplicar
las diligèncias possibles, tollerava que sos embaixadors passassen per mortificacions tant conegudas, qual seria esta, restaria vostra senyoria
impossibilitat de trobar personas de caràcter
que prenguessen a son càrrech lo fer representacions a sa magestat en nom de vostra senyoria,
pues se té permès que cert que quant no fos favorable a vostra senyoria la resolució que·s
pendrà sobre aquest punt se dupta si no voldria
lo senyor compte de Plasència que d’ell se pogués dir que, exercit aquest càrrech, se ha
atraçat // 142/8v // alguna cosa en lo que té respecte a las prerrogativas de embaixadors, de què
se li seguiria a vostra senyoria los notables inconvenients de faltar-li persona quant la necessitat ho demane, y per consegüent lo de privarse vostra senyoria dels alívios a veu viva ab
representacions de sos embaixadors per conseguir y de las gràcias que per son medi pot demanar.
Sexto, perquè piament pot crèurer vostra senyoria que, si per no estar vostra senyoria a la
defensa de pretenció tant justa restava ésser
vençuda, vindria poch a poch vostra senyoria a
péndrer del tot la perrogativa de enviar embaixador. Y a exemple d’esta moltas altras, pues essent las que són favorables a vostra senyoria en
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coneixement de sa flaquesa, se requiriria de
cada dia novas forsas per contrastar los privilegis
y gràcias que a costa de molta fatiga té vostra senyoria merescuts y adquirits.

estimació y conveniència, tant procurar no atracar-se, essent igual sinó superior en comoditats,
y en lo demés encara que no fos sinó per la de
que desistint vostra senyoria y no desistint los
senyors deputats podrie ser que·s declaràs en
son favor, y que son embaixador restàs ab la
honra de posar lo escut de armas de la Deputació, y que los d’esta ciutat estar privats de posar
las de vostra senyoria, seguint-se desamparar-ho
que qui sa vostra senyoria lo inconvenient de
què se perdés per tots, essent majorment aquest
empenyo en que té vostra senyoria mesclat als
senyors deputats y senyor compte de Plasència
contret copulativament per tots. Y pareixent
que a bona rahó ha de ser igual en tots la desaixida, com és igual la conveniència, per tot lo
que y per las demés altras rahons que la prudència y experiència gran se sabrà pesar y ponderar,
són de las personas de la conferència unànimament conformes que és molt propi de las obligacions y atencions de vostra senyoria lo defensar per tots camins esta perrogativa de què sos
embaixadors pugan posar escut de sas armas, en
la conformitat y manera que en altra paper se
dirà, per evitar tot gasto o dilacions, enviant per
extraordinari ab las instruccions com los papers
que són llegits en la carta per sa altesa en la conformitat que llegirà a vostra senyoria, y donat
orde al embaixador que del èxit dóna rahó encontinent, ho per extraordinari ho per la estafeta, segons la occurrència del temps, deixant-ho
tot a la acertada // 142/7r // relació de vostra senyoria.

Septimo, perquè és molt propri de la estimació
de lo considerar lo conservar lo últim estat en
matèria de prerrogativas, y si don Joseph de Pinós y don Lluís Sabater, representant aquell la
ciutat de Barcelona y aquest lo principat de Catalunya, cada hu de per si tingueren en Çaragoça a vista del rey, nostre senyor, y de tota la
Cort lo escut de las armas de son principal en la
casa de sa habilitació, ab quanta maior rahó les
ha de tenir lo embaxador que té lo caràcter y representació de las dos casas, devent-se considerar que d’esta manera lo empenyo de cada una
d’ellas és de totas dos juntas.
Octavo, perquè estant vostra senyoria en una
pretenció, ho possessió, qual la té en lo cas present, nunca ha permès vostra senyoria ho son
consistori deixar-se expoliar sens defensar-se //
142/9r // sinó que sempre ha procurat apoyar-la
per tots los camins y medis immaginables sens
perdonar a treball ni cuydado, y no se ha de dir
que en matèria de aquest pes deixa de fer vostra
senyoria lo que ha fet en totas, encara que de
menos pes y conseqüèncias.
Nono, perquè quant per lo passat no tingués
vostra senyoria dret a que sos embaixadors puguessen posar armas, essent així que com se ha
dit lo té, està vostra senyoria tant condecorat de
serveys, majorment dels últimement fets, que
no seria mal fundada esperança si vostra senyoria pretengués fer formal pretenció de assò y
conseguir ara novament semblant facultat, majorment ab la certa y evident notícia que té vostra senyoria de que sa magestat, que Déu guarde, y lo senyor don Joan, son primer ministre,
estan en coneixement de què los serveys de vostra senyoria superabunden a tots los dels demés
regnes y províncias de Espanya, cada hu de per
si, pues parlant d’ells, sa magestat, en una carta
que scriu als aragonesos, diu que no tenen
exemplar.

144
/1r

A.
Memoriala dels subjectes que los deputats y oÿdors de comptes del General del present principat de Cathalunya proposan a sa magestat, Déu
lo guarde, per al offici de correu del General, lo
qual offici de present vacca per mort de Francisco Elies, últim pocessor de dit offici. Són los següents: Primo, Jaume Estrada. Ítem, Mariano
Alberich. Ítem, Esteva Camps.
Dada en Barcelona, a II de agost, MDCLXXVIII.

Y finalment, perquè per estas y altras rahons
que·s podan considerar, se té per cert que los senyors deputats inclinaran a deffensar per tots camins esta prerrogativa de què son embaixador
puga posar lo escut de sas armas. Y si essent així
que tenint aquell consistori en lo mateix la facultat molt més restreta que vostra senyoria, no
obstant això se aderiran per precisa obligació de
son offici a eixir a esta deffensa, per redundar de
sa ganància un gran lustre y de sa pèrdua un
gran prejudici a esta província, ab quanta //
142/9v // major rahó deu vostra senyoria, per sa
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A.
Heb rezivido carta de vuestra señoría de 15 del
corriente tocante a la vejación que padezen los
a. memorial intercalat entre els folis 143v i 144r del trienni
1677-1680.
b. resposta intercalada entre els folis 151v i 152r del trienni
1677-1680.

drechos del General por el comerzio de las galeras
de Nápoles. Y estando vuestra señoría en experiencia de lo que siempre he deseado su mayor satisfacción, deve asegurarse de que no omitiré diligencia de las que se la puedan conducir. Y no
teniendo yo más noticia de orden ninguna de su
magestad que trate desta materia que la que
vuestra señoría dize oy, de quatro de septiembre
de 1665, dirigida al señor don Vicente Gonzaga,
lo más que al presente puedo hazer para hevitar el
perjuycio que reziben los drechos es apartar las galeras de ese puerto, cuya orden habían rezibido. Y
en el intermedio de su ausencia se podrá tratar lo
que más combenga al servicio de su magestad y satisfacción de vuestra señoría, que guarde Dios
muchos años. Vique, 18 de septiembre, 1678. El
marqués de Leganés.

que bien visto le fuesse, he resuelto nombrar para
dichos lugares vacantes hasya el día referido a los
que se siguen:
Diputados militares.
Para un lugar de diputado militar de la veguería de Manrresa que vaca por muerte de mossén
Francisco Padellás, a mossén Francisco Marí, al
presente oidor militar.
Diputados reales.
153
/1v

A los señores diputados del General deste Principado.

Para un lugar de diputado real de Barcelona que
vaca por muerte de mossén Francisco Móra y de
Marimon, al doctor micer Francisco Campderrós.
Para otro lugar de diputado real de Lérida que
vaca por muerte de mossén Thomás Capdevila, al
doctor micer Ramon Queraltó.
Oidores ecclesiásticos.

153
/1r

A.
Marquèsa de Leganés, llochtinent y capità general.
Molt reverent en Christo pare y amats de la real
magestat los deputats y oïdors de comptes de la
casa de la Deputació del General de Cathalunya
en Barcelona residints. Lo rey, nostre senyor,
que Déu guarde, és estat servit enviar-nos un
real orde firmat de sa real mà y despatxat en deguda forma de Cancelleria del Supremo Consell
de Aragó que és del thenor següent: «El rey.
Ilustre marqués de Leganés, primo, gentilhombre
de mi cámara y mi lugarteniente y capitán general. Haviendo recibido con carta de nueve de
abril la proposición que los deputados y oidores de
quentas del General de esse Principado y condados hicieron al conde de Monterrey, vuestro antecessor en estos cargos, para los lugares vacantes en
las bolsas de deputados y oidores de los tres estamentos hasta el dia trenta y uno de mayo deste
presente año, y haviendo discorrido por los méritos
de cada uno de los propuestos y considerado lo que
de ellos se le ofrecía al conde y los demás que proponia y otros de quien tengo satisfacción para concurrir a estos officios, usando de la facultad que el
rey, mi señor y padre, que haja gloria, se reservó
quando concedió a la Diputación sus privilegios y
constituciones y en la insaculación general que
hizo en conformidad de dicha reserva en XXXI de
henero del año MDCLIII de poder nombrar las personas que la pareciesse, assí de las propuestas por
los deputados y oidores como de qualesquier otras
a. memorial intercalat entre els folis 152v i 153r del trienni
1677-1680.
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Para un lugar de oidor ecclessiástico del capítulo
de Tarragona que vaca por muerte del doctor Joseph Mañer, a mossén Juan Martí Perelló, canónigo y sacristán de dicha iglésia.
Para otro lugar de oidor ecclesiástico del capítulo de
Girona que vacca por muerte del doctor Jayme Vilar, arcihidiano mayor y canónigo de dicho capítulo, al doctor Narcís Burgués, canónigo de Gerona.
Oidores militares.
Para un lugar de oidor militar de la veguería de
Barcelona que vacca por munta de mossén Francisco Marí, a mossen Francisco Marí y Genovés.
Oidores reales.
Para un lugar de oidor real de Lérida que vaca
por muerte de mossén Juan Bautista Gracia, al
doctor micer Jayme Borrás y Martí.
Para otro lugar de oidor real de Lérida que vaca
por muerte del doctor Joseph Gomar, a mossén
Baptista Cabacós.
Para otro lugar de oidor real mercader, que es de
Gerona, y vacca por haverse passado a ciudadano
honrrado de Barcelona mossén Pedro Rosselló, a
mossén Miquel Mercader, mercader.
Todos los quales arriba nombrados de nuevo es mi
voluntad que // 153/2r // concurran y sean insaculados respectivamente en los lugares vacantes
de dichas bolsas en la forma que lo están los demás
insaculados en ellas, pero que sólo tengan drecho a
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estarlo mientras yo no se lo prohiviere, sin que por
quedar ahora insaculados puedan allegar ni pretender drecho de pocessión ni otro alguno para estar en dichas bolsas, no siendo mi voluntad, reservándome como me reservo la facultad de
excloirlos o desinsacularlos con causa o sin ella
como me pareciere, por ser conforme a la reserva
que se hizo el rey, mi señor y padre, que haya gloria, de lo tocante a estas insaculaciones en la concessión que hizo de las constituciones y privilegios
al Principado. Y en esta conformidad libraréis
este nombramiento a los diputados y oidores de
quentas para que insaculen y pongan en las bolsas
de dichos officios a las personas arriba nombradas, guardando en ello la forma acostumbrada
en semejantes casos. Dada en Madrid, a ocho de
julio, MDCLXXVIII. Yo, el rey. Vidit don Petrus
Antonius ab Aragonia. Preses. Vidit don Petrus
de Villacampa, regens. Vidit don Michael de Vilossa, regens. Vidit marchio de Castellnovo. Vidit,
don Josephus de Boxados, regens. Vidit don Laurencius Matheu, regens. Vidit marchio de Nabarres. Don Franciscus Izquierdo de Berbegal, secretarius. Insaculación para los lugares vacantes
en las bolsas de diputados y oidores de quentas del
General de la Diputación de Cathalunya hasta el
día treinta y uno de mayo deste año de MDCLXXVIII. Va con consulta.» Y perquè los reals ordes
de sa magestat deven ser ab tot effecte cumplits
y executats, vos diem y manam // 153/2v // que
encontinent, sens móra ni dilació alguna, poseu
en execució lo precalendat real orde de sa magestat si y de la manera que en ell està contingut
y expressat, per ser esta sa real voluntat y nostra.
Dat en Vich, als XX de setmebre, MDCLXXVIII. El
marquès de Leganés.
Vidit don Josephus Rull, regens. Balthasar Oriol
et Marcer.
Registrata in Curia Locumtenentia X, foleo
XXXX.
Vuestra excelencia manda a los diputados y oidores de quentas de la casa de la Diputación del General de Cathaluña que pongan en exequción la
orden de su magestad arriba expresada.

casa de la Deputació del General de Cathalunya
en Barcelona residints. Lo rey, nostre senyor,
que Déu guarde, és estat servit enviar-nos un
real orde, firmat de sa real mà y despatxat en deguda forma de Cancelleria del Supremo Consell
de Aragó, que és del thenor següent: «El rey.
Ilustre marqués de Leganés, primo, gentilhombre
de mi cámara y mi lugarteniente y capitán general. Haviendo visto la proposición que an echo los
diputados y oidores de quentas del General de esse
Principado y condados, la qual me remitió el conde de Monterrey, vestro antecessor en essos cargos,
con carta de VIIII de abril próximo pasado, para
los lugares vacantes en las bolsas de los officios del
General y casa de la Diputación hasta el dia
XXXI de mayo deste año, los quales corren por insaculación, y discorrido por los méritos de cada
uno de los que proponen y lo que dellos se ofreció al
conde y también de otros que han concurrido, y
usando de la facultad que el rey, mi señor y padre,
que haja glória, se reservó en la concesión que les
hizo de sus privilegios y constituciones, y en la forma en que han de correr estas insaculaciones, y lo
dispuesto en XXIII de henero de MDCLIIII y XXVII
de agosto de MDCLV de poder nombrar las personas que le pareciesse para estar insaculadas en dichas bolsas, assí de las propuestas por dichos diputados y oidores de quentas como de otras las que le
pareciere concurrir, he resuelto nombrar para los
lugares vacantes en las bolsas de dichos officios a
las personas // 153/3v // siguientes:
Bolsa de asessor.
Para un lugar vacante de assessor real que vaca
por muerte del doctor Gomar, a mossén Francisco
Pinana.
Bolsa de regente las qüentas.
Para un lugar eclessiástico de regente las qüentas,
que vaca por muerte del doctor Joseph Manyer, a
fray Rafael de Nadal.
Para otro lugar real de la dicha bolsa de regente
las qüentas, que vaca por muerte de mossén Thomás Capdevila al doctor micer Francisco Campderrós.
Bolsa de dador de los plomos.

153
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B.
Marquèsa de Leganés, llochtinent y capità general.
Molt reverent en Christo pare y amats de la real
magestat los deputats y oïdors de comptes de la
a. memorial intercalat entre els folis 152v i 153r del trienni
1677-1680.
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Para un lugar ecclessiástico de la bolsa de dador
de los plomos que vaca por muerte del doctor Joseph Mañer, a fray Raphael de Nadal.
Para otro lugar real de dicha bolsa que vaca por
muerte del doctor Joseph Gomar, al doctor micer
Francisco Campderrós.
Para otro lugar real de dicha bolsa que vaca por

muerte de mossen Thomás Capdevila, al doctor
micer Joan Jofreu.

ayudante de la visita que vaca por muerte del doctor micer Joseph Gomar al doctor Luís Massart.

Bolsa de exactor.

Para otro lugar de assessor, abogado fiscal y sotsayudante de la vsita que vaca por muerte de micer
Juan Pau Giner, al doctor Francisco Estalella.

Para un lugar ecclesiástico de la bolsa de exactor
que vaca por muerte del doctor Joseph Mañer, a
Daniel Sayol.
153
/4r

Para otro lugar real de la dicha bolsa de exactor
que vaca por muerte del doctor Joseph Gomar, al
doctor Juan Bautista Blanchart.
Bolsa de receptor de la bolla.
Para un lugar eclesiástico de la bolsa de receptor
de la bolla que vacca por muerte del doctor Joseph
Mañer, al doctor Francisco Verdier.
Para otro lugar real de dicha bolsa que vaca por
muerte de mossen Thomás Capdevila, a Juan
Bautista Capdevila y Arró.
Bolsa de síndico.
Para un lugar eclesiástico de la bolsa de síndico
que vacca por muerte del doctor Joseph Mañer, a
fray Raphael de Nadal.
Para un lugar militar de dicha bolsa de síndico
que vacca por muerte de mossén Francisco Padellás, a mossén Francisco Marí.
Para otro lugar real de la dicha bolsa de síndico
que vaca por muerte de mosen Thomás Capdevila, al doctor Juan Bautista Blanchart.
Bolsa de ayudante segundo de la escrivanía mayor.
Para un lugar de ayudante segundo de la escrivanía mayor que vaca por muerte de mossén Thomás Capdevila, a mossén Francisco Cortés.
Bolsa de ayudante tersero de la escrivanía mayor.
Para un lugar de ayudante tercero de la escrivanía mayor que vaca por muerte de mossén Thomás Capdevila, a Joseph Miguel Serra.

153
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Bolsa de escriviente ordinario del racional.
Para un lugar de la bolsa de escriviente ordinario del racional que vaca por muerte de mossén
Thomás Capdevila, a Francisco Llauder.
Bolsa de assessor, abogado fiscal y sotsayudante de
la visita.
Para un lugar de assessor, abogado fiscal y sots1297

Todos los quales arriba nombrados de nuevo es mi
voluntad que concurran y sean insaculados respectivamente en los lugares vacantes de dichas
bolsas en que van nombrados en la forma y manera que lo están los demás insaculados en ellas y
como está declarado y dicho por el rey, mi señor y
padre, que haya gloria, en la insaculación que
hizo de estos oficios y otros desta calidad en XXVII
de agosto, MDCLV, y sólo tengan drecho de estar insaculados en dichas bolsas mientras yo no se lo
prohiviere, sin que por quedar ahora insaculados
en ellas puedan allegar ni pretender drecho de pocessión ni otro alguno para estarlo, no siendo mi
voluntad, reservándome, como me reservo, la facultad de excloirlos o desinsacularlos con causa o
sin ella como mejor me pareciere, por ser esto conforme a la reserva que el rey, mi señor y padre, se
hizo de lo tocante a estos officios de dichas constituciones y privilegios a esse Principado y condados. Y en esta conformidad libraréis este nombramiento a los diputados y oidores de quentas y
tendréis la mano en la ejecución de lo arriba dispuesto y su magestad ordenó en la insaculación
que hizo para estos officios en XXVII de agosto de
MDCLV. Dada en //s.n.r // Madrid a VIII de julio,
MDCLXXVIII. Yo, el rey. Vidit don Petrus Antonius ab Aragonia. Preses. Vidit don Petrus de Villacampa, regens. Vidit don Michael de Calba.
Vidit Fernandes ab Heredia, regens. Vidit don
Rafael de Vilosa, regens. Vidit don Laurencius
Matheu, regens.Vidit marchio de Nabarres. Don
Franciscus Izquierdo de Berbegal, secretarius. Insaculación de los lugares vacantes hasta XXXI de
maio deste año en las bolsas de los oficios de la casa
de la Diputación y General de Cataluña que
aquí se expressan. Va con consulta.» Y perquè los
reals ordes de sa magestat deven ser ab tot effecte cumplits y executats vos diem y manam que
encontinent, sens móra ni dilació alguna, poseu
en execució lo precalendat real orde de sa magestat si y de la manera que en ell està contingut
y expressat, per ser esta sa real voluntat y nostra.
Dat en Vich, als xx de setmebre, MDCLXXVIII. El
marqués de Leganés.
Vidit don Josephus Rull, regens. Balthasar Oriol
et Marcer.
Registrata in Curia Locumtenentia X, foleo
XXXXIII.
Vuestra excelencia manda a los diputados y oidores de quentas de la casa de la Diputación del Ge-
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neral de Cathaluña que pongan en exequción la
orden de su magestad arriba expresada.
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usos y observansas de aquells, per los predesessors de la real magestat llohadas y confirmadas,
aprovades y jurades, los deputats o síndich del
General, ab lo honor que·s pertany, parlant protesta que per la dita llochtinència general y poder
a vostra excel·lència atorgats no pugue ésser fet,
ho engendrat, ara ho en lo esdevenidor, prejudici algun, lesió ho derogació, tàcitament ho expressament, ho en altre qualsevol forma y manera als demés dits usatjes, constitucions, capítols y
actes de Cort, privilegis, llibertats, observansas
de aquells e altres qualsevols drets, ans aquells ho
aquellas en tot cas romanguen salvos e il·lesos en
llur forsa y validitat, ab totas plenitut, integritat,
e sens prejudici, luisió o derogació de aquells, los
dits deputats acceptan lo jurament per vostra excel·lència prestat, tant emperò com no sie mai
derogar ny prejudicar dits usatjes, constitucions,
privilegis, capítols y actes de Cort y observansas
de aquells y altres casos de ditas y altras, n·y en
tot quant sie vist derogar y prejudicar en aquells
no·y concentan, ans expressament y disenten. E
suplican per lo esdevenidor no puge ésser tret en
conseqüència. Suplican e instan que la sentència
de excomunicació que per disposició de las ditas
constitucions ha oÿda vostra excel·lència sie continuada al peu de dit jurament, requirint al notari continue la present protesta al peu del jurament prestador per vostra excel·lència.

A.
Losa diputats y oÿdors de comptes del General
de Catalunya residints en Barcelona e o lo síndich de aquell diuhen que: com la universal justícia en lo principat de Cathalunya y sos comptats sempre sie estada regida y administrada per
los sereníssims reys de Aragó, de immortal
memòria, en pròpria persona o per llur primogènit governador, y en llur absència per lo
portantveus de General governador, y en assò
los senyors reys ultra lo deute de superioritat s·i
són obligats en forma dispositiva de constitucions y capítols de Cort, en cosa la cesàrea y real
magestat del sereníssim senyor rey don Carlos
Segon, senyor nostre, que Déu guarde, haja de
present provehit la persona de vostra excel·lència, senyor duch de Bournonville, per llochtinent y capità general en los dits Principat y
comptats, e fer processos de regalia en virtut
dels usatjes ab poder de convocar, celebrar tenir
y finir Corts y parlament generals en dit Principat y comptats, e fer processos de regalia en virtut dels usatjes de Barcelona, aucthoritate et rogatu camini et strata moneta et simili modo e ab
poder de convocar, en virtut del usatje Princeps
namque, e composar aquell e fer altres processos de regalia e altres coses a la real persona afixas, si y segons en lo privilegi a vostra excel·lència concedit, al qual se fa relació, està expressada.

Llampillas, assessor. Portell, fiscalis Generalis advocatus, subrogatus. Blanxart assessor, subrogatus.

157
/2r

B.

Los quals actes són de tanta preheminència y afixos a sa real magestat que són de suprema regalia, e són tants solament atorgats // 157/1v // a la
persona real e no ha altre persona comunicable,
segons està disposat per generals constitucions,
capítols y actes de Cort, privilegis, usatges y usos,
pràticas, observansa de aquellas, las quals obstants, humil y subjecta reverència permesa, tal
poder no potser a altre persona atribuït, e més senyor que en nostra provisió és y està feta expresa
menció que en la administració de la justícia, axí
en lo civil com en lo criminal, dega observar las
constitucions de Catalunya fetas en lo monastir
de Santa Anna de la ciutat de Barcelona, a hont
foren ordenats los doctors del Real Concell, com
sie observació de las ditas y altres constitucions.
Obligat jatsie, los dits deputats tinguen y reputen a vostra excel·lència en singular reputació,
emperò, per salvetat de dits usatjes de Barcelona,
constitucions de Catalunya, privilegis, llibertats,

Losa deputats del General de Catalunya lo die
de 9 del mes de octubre de 1678 han rebut una
real carta de data en Madrid, als 16 de juny de
dit any, ab la qual han entès de sa magestat del
rey, nostre senyor, Déu lo guarde, era estat servit anomenar a vostra excel·lència per lloctinent
y capità general del present Principat y comptats
de Rosselló y Serdanya. Y si bé los deputats, per
la obligació de sos officis, suplicaren antes a sa
magestat, ab diferents cartas, fos de son real servey venir ha honrar y alegrar aquest son Principat ab sa real presència y jurar las constitucions,
capítols y actes de Cort, usos y costums de
aquell y demés drets de la pàtria a imitació dels
sereníssims reys progenitors de sa magestat, de
gloriosa memòria, han acostumat permètrer
córrer en lo interim la vicerègia per la administració de la justícia, si y segons disposan las generals constitucions y privilegis del Principat y
ciutat de Barcelona. Y per quant lo feye encon-

a. protesta intercalada entre els folis 156v i 157r del trienni
1677-1680.

a. protesta intercalada entre els folis 156v i 157r del trienni
1677-1680.
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tran fóra contra constitucions, usatges y privilegis comuns y particulars y altres drets del Principat y comptats, per no haver encara sa real magestat prestat en la present ciutat de Barcelona
lo jurament que en lo principi de son nom, domini y nova successió y règimen de sos regnes y
estats en aquest Principat, salva sa real clemència, té obligació de prestar, com és estat sempre
//157/2r // observat per los sereníssims progenitors, emperò, per quant la real magestat, ab dita
sa real carta de 16 de juny pròxim passat, essén
son real ànimo de honrar y consolar aquest Principat ab sa real presència, quant més com axí ho
desitja venir a jurar personalment las ditas constitucions, Cors y privilegis, del que se infereix
que la real intenció de sa magestat no se prejudica la observança de las constitucions y privilegis
de aquest Principat ni de voler-se eximir de la
dita obligació. Y considerant dits deputats lo sobredit y trobar-se lo enemich encara ab son
exèrcit dins lo present Principat y comptats, y axí
restan en precisa necessitat de tenir un llochtinent y capità general de las prendas y perícia en
las cosas militars y demés, com és vostra
excel·lència, y confiats de la seguretat y promesa
fa sa magestat de venir a aquest Principat, y considerant també que si sa magestat venia ara de
present a honrar aquest Principat ab sa real
presència y prestar lo dit jurament no se poria
detenir y se’n hauria de tornar dins breu temps
per lo sobredit, del que lo dit Principat y sos habitants restarian ab sensible desconsuelo, atès no
alcançarian lo fi tant desitjat de poder gosar de sa
real presència per molt temps, per lo amor que li
tenen com ha llur rey y senyor natural, per las
quals causas y rahons y altres segons la ocurrència del temps, se han considerat per esta vegada
tantsolament que no puga ser tret en conseqüència tant en la // 157/3r // concessió de dita
gràcia y nominació de lloctinent general ans de
haver jurat sa magestat, com està dit, com també
sie venir lo dit privilegi firmat no per vicecanceller, com deu venir segons lo disposat per generals constitucions de Catalunya, sinó per lo excel·lentísism senyor don Pedro Antonio de
Aragón com ha president del Consell Supremo
de Aragó, lo que no entenen aprovar en manera
alguna, ni las firmas de aquell continuadas en dit
real privilegi y carta, ni las que de aquí en avant
farà en qualsevols privilegis y altres despaigs que
axiran de la real Cancellaria del Supremo de Aragó, ans volen que lo dret del Principat reste sempre salvo y il·lès en tot temps sie menester, deduïda aquell, volent use franca y líbera la facultat
a dits deputats de poder representar, suplicar y
instar a sa real magestat, que quant antes sia de
son real servey venir a honrar aquell son Principat ab sa real presència y cumplir a la obligació
de prestar lo dit real jurament durant lo present
trienni, com altrament, com hi també sobre la

ominació sobredita lo president del Consell Supremo de Aragó, y sens prejudici també ni derogació del capítol 27, comensant «Nostres succehidors del rey don Jaume 2», feta // 157/3r //
en la segona Cort de Barcelona en lo any 1299,
y en la constitució 2, títol «De jurament e del
privilegi del rey don Pere Ters», concedida a la
ciutat de Barcelona, dat en ella als 14 de las kalendas de novembre 1339, y del capítol 22, comensant «Poch valdria», del rey don Fernando
Segon, fet en la primera Cort de Barcelona lo
any 1481, constitució 1, títol «De protonotari»,
y sens prejudici de la constitució 4, títol «De ofici de canceller», y sens perjudici dels demés usatjes, constitucions, capítols y actes de Cort, usos
y costums, privilegis generals y particulars y de
qualsevol altre dret de aquest Principat y comptats, als quals no entenen prejudicar, ans bé, volen y entenen que ab tot cas romangan salvos y
il·lesos y en major força y valor, y ab tota sa plenitut e integritat, e més ab expressa protestació
que no entenen que de aquest acte resulte ni
puga resultar consentiment que en temps algun
sie provehit ni admès altre qualsevol llochtinent
general en lo present Principat y comptats que
primer no sia prestat en la present ciutat de Barcelona dit real jurament, axí per sa magestat com
per sos sereníssims successors respectivament,
volent haver per repetidas en la present protestació y per insertades totes //157/4r // y qualsevols
protestacions que en semblants casos són estades fetas per part del principat de Catalunya y
comptats de Rosalló y Cerdanya per semblants
effectes. Y en quant al present acte són aplicables
per la salvetat, conservació y observança de las
generals constitucions, capítols y actes de Cort,
privilegis, usos y costums de aquells y ab las reservas sobre ja fetas y totes altres qualsevols que
per la conservació dels drets de la pàtria fer se deguessen, y del millor modo y manera que dir y
excogitar se puga, los deputats consenten al jurament que vostra excel·lència vol prestar, ab tal,
emperò, que per dit consentient no sia vist derogar ni prejudicar a las ditas constitucions, usatjes, capítols y actes de Cort y a la observança de
aquells y a dits privilegis, axí generals com particulars, per vostra excel·lència.
Llampillas, assessor. Portell, advocatus fiscalis Generalis subrogatus. Blanxart assessor subrogatus.

158r
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A.
Fasa fe ab la present com lo doctor Francesch
Genís, canonge de la Santa Iglésia de Lleyda,
a. certificatòria intercalada entre els folis 157v i 158r del
trienni 1677-1680.

[ 1678 ]

[ 1678 ]

receptor de la bolla de Barcelona, à estat indispost y desganat des de 13 de juliol proppassat
fins lo dia present. Y vuy precevera ab indisposició, per la qual no pot exercir son offici. Y això
ho firmo, vuy als 12 de octubre, 1678. Lo doctor Jaume Fonatana.

161r

tats, attès la embaxada és per lo comú de las
dos casas.

164
/1r

Aa lo que vuestra señoría me dice en su carta de 1
del corriente devo responder que, haviendo entendido que las galeras tienen despacho de su magestad para las preheminencias que deven gozar,
hasta verlo, como lo solicitó, no podré tomar resolución fixa en lo que pretende vuestra señoría por
si se encentra en él alguna que toque a la venta de
ropas. Y en el interim que tengo esta noticia, con
la yndividualidad que combiene, procuraré
apartar este motivo de queja, como aora lo está.

E.
Molta il·lustre senyor.
En lo savi Consell de Cent Jurats de la present
ciutat de Barcelona tingut y celebrat en lo lloch
y forma acostumats, precehint proposició en ell
feta, fonch presa la resolució següent: Que ohida la carta que ha enviada lo il·lustre senyor
comte de Plasència, embaxador de la present
ciutat, als molt il·lustres senyors concellers,
contenint com encara que havia diligènciat obtenir licència de sa magestat, que Déu guarde,
no era estat possible obtenir-la, y trobant-se sa
magestat en lo Escurial, a hont estarà fins lo dia
tres de noembre propvinent, y en lo interim no
tenir esperansas de sa tornada, que per ço, subposat lo termini ve a ésser de desset dies, que se
scriga al senyor compte se mortifique en aguardar que sa magestat sie tornat en la cort, subposat la ciutat no està en pretensió de ninguna
cosa, com sols la legatia sia estada per la representació del mísero estat de esta ciutat y província. Y que attenent y considerant que la present
ciutat té resolt scríurer a sa magestat, participant-li lo servey novament fet de assentir a la
prestació del jurament del excel·lentísim senyor
duch de Bournonville, sie remesa dita carta al
dit senyor comte de Plasència, dient-li que si sa
magestat lo die tres de noembre no és tornat a
la cort se partesca per lo Escurial y pose en sa
real mà la dita carta, tenint aleshoras bona ocasió per demanar-li licència per a tornar-se’n, representant-li de paraula lo que ab dita carta està
contengut. Y quant sa magestat lo dit die de
tres de noembre fos ja en la cort fasse leshores
la matexa funció encontinent de ser arribat, besant sa real mà y demanant llicència per a tornar-se’n en la present ciutat. Y que en est intermedi de dies que discorreran de aquí a tres de
noembre inste la extracció del decret que sa
magestat fonch servit fer serca lo posar las armas, y axí mateix reba una informació ad futuram rey memoriam de com las té posadas, trahent la auctèntica. Y en cars no pogués tràurer
lo decret en son temps ho recomane al agent
perquè inste dit despaig, participant-se la present deliberació als molt il·lustres senyors depu-

B.

Por lo que toca a la libertad de los forzados, daré
luego la orden para que se execute, remplazando
al remo con los que estuvieren condenados a él,
pues de otra forma sería contra el servicio de su
magestad quedar las galeras desarmadas y //
164/1v // ynmóviles. Y en todo lo que estuviere de
mi parte solicitaré la mayor satisfacción de vuestra señoría, que guarde Dios muchos años. Vique,
a 4 de octubre, 1678. El marqués de Leganés.
Señores diputados del General deste Principado.

164r

A.
Certifichb y fas fe yo, lo doctor infrascrit, com
Ramon Cortada, sastre, credenser dels draps de
la bolla de Barcelona, continua ab los echaques
y malaltias per las quals està impedit de poder
exercir dit offici. En Barcelona, al primer de octubre de 1678. Doctor Joan Alòs.

164
/3r

a. deliberació intercalada entre els folis 160v i 161r del trienni 1677-1680.

1300

Abc la present fas fe jo, Gili Bosch, prevere y
tauler de la vila de Çarreal, com vuy que comtam
als 25 de octubre de 1678 és arribat lo senyor
doctor Esteve Mercadal, ardiaca de la Seu de
Vich, sobrecollidor dels çafrans de la part de Ponent, en esta taula de la vila de Çarreal, en la qual
no se ha col·lectat cosa alguna, tant en lo trienni
passat com en lo present any de 1678, y que fins
vuy ningun pagès ha manifestat un bri de çafrà
després de haver fet crida per tots los pobles d’esta col·lecta per lo corredor d’esta vila. Per so, fas la
a. carta intercalada entre els folis 163v i 164r del trienni
1677-1680.
b. certificatòria intercalada entre els folis 163v i 164r del
trienni 1677-1680.
c. certificatòria intercalada entre els folis 163v i 164r del
trienni 1677-1680.

present, firmada de mà mia pròpria y sagellada ab
lo sagell de nostra taula, vuy dia y any sobredit.
Gili Bosch, prevere y tauler de la vila de Çarreal.

164
/4r

Molta senyor meu.
Rebo la carta de vostra excel·lència per lo propri, y en orde al que en ella és servit manar-me,
dich a vostra excel·lència que la gent tenen ja
tant olvidat lo denunciar los safrans que creure
haurà cosa de 3 anys no se’n ha denunciat una
onsa, no obstant que lo diputat local de esta
col·lecta féu unes diligèncias conciderables per
la bona administració de est dret. Y és estada infructuosa la diligència, puix que ni per part del
collidor del dret del rey ni de la Generalitat no·i
ha cap diner col·lectat, ni menos bri de safrà denunciat. Per la autoritat que sa magestat, que
Déu guarde, és estat servit donar-li, puix que
ara se trobe en est paratge, pot fer les diligències
a vostra excel·lència ben vistes, que porà ser seran eficaces, que les que se són fetes fins assí an
sortit pobre effecte. Déu guarde a vostra
excel·lència. Y Cervera, octubre 24 de 1678.
Besa les mans de vostra excel·lència son segur
servidor, Francesch Trilla, apotecari.

165
/2r

diputados de esse Principado me han representado, en carta de 8 deste, los motivos que les han
obligado a suplicarme sea servido demandar se les
dé forma de lo que han de obrar en las visitas que
huviere de hacer el consistorio a diferentes personados, como también la tiene la ciudad de Barcelona para semejantes casos. Y haviendo visto en
este mi consistorio supremo, ha parecido, antes de
tomar resolución, enbiaros copia de dicha carta y
de las órdenes reales que están dadas en esta raçón
a la ciudad de Barcelona, para que teniendo presente lo que en ellas está dispuesto acerca de estas
visitas y comunicando la materia en esta mi Real
Audiencia, me informéis lo que se os ofreciere y
pareciere, para que, entendido, mande lo que
combenga. Dada en Sant Lorenço, a XXVII de octubre, MDCLXXVIII. Yo, el rey.
Don Franciscus Izquierdo de Berbegal, secretarius.
Al virrey de Cathaluña.

169r

F.
Fasb fe jo, lo doctor infracrit, com a 23 de juny,
1678, comensí a visitar al senyor Simon Miquel,
ciutedà honrat de Girona, regint los comptes del
General de Catalunya, de vàrias malaltias que
patia, com és febra, dolor de pedra y puagre, de
què estigué ab molts perills, com largament a 28
de dit més ne fiu relació al il·lustríssim consistori
dels senyors diputats y oïdors, fins a la millora de
dits accidents, que és estada al primer de octubre
de dit any. Y axís ne fas la present certificatòria
de mà mia pròpria en Barcelona, a 12 de octubre, 1678. Doctor Juan Terricabres.

166
/1r

E.
Elc rey.
Spectable duque de Bournonville, de mi consejo de
guerra, mi lugarteniente y capitán general. Los
a. carta intercalada entre els folis 163v i 164r del trienni
1677-1680.
b. certificatòria intercalada entre els folis 164v i 165r del
trienni 1677-1680.
c. carta intercalada entre els folis 165v i 166r del trienni
1677-1680.

1301

A.
Diea primus mensis novembris anno a Nativitate
Domini millessimo sexcentessimo septuagessimo
octavo, Barcinone.
Ego, Joannes Quadras, philosophia doctor et habens officium procuratoris fiscalis Generalis Catalonia, gratis, et cetera, constituo et ordeno procuratores meos certos, et cetera, ita quod, et
cetera, magnificum Joannem Baptistam Blanxart, utriusque iuris doctorem, Barchinone populatum, et honorabile Josephum Florensa, mercatorem civem dicti civitatis, licet absentes, et cetera,
vestrum insolidum ita quod premissis, ad videlicet, pro me et nomine meo, coram admodum
illustribus domini deputatis et auditoribus computorum Generalis Cathalonia, qui nunch sunt
et pro tempore fuerint, semel et plures comparendum, et dictum meum officium procuratoris fiscalis iam dicti Generalis Catalonie in manu et
posse dictorum dominorum deputatorum et auditorum computorum in favorem persona seu
personarum // s.n.v // vobis dictis procuratoribus
constitutis et alteri vestrum benevissa seu benevissarum, et per vos ipsos procures constitutos, et
alterum vestrum nominande seu designande seu
nominandarum et designandarum simul et pluries, renunciandum et earum seu eas de dicto officio provideri iuxta forma generalium constitucionum presentis principatus Cathalonia,
capitulorum et actuum Curiarum, usum, praca. procura intercalada entre els folis 168v i 169r del trienni
1677-1680.

[ 1678 ]

[ 1678 ]

infrascriptum presencia supradictam et infrascriptam relacionem fecerunt et scripserunt infirmitati dicti Alaix, post relcionem positam propria manu dictorum Barrachert et Talarn in
mei et [...] fuisse, et esse assero et affirmo. Presentibus ibidem Joannem Vives, fabro ligario, et Antonio Pi, agricola, // 171/2v // Dertuse civibus. In
quorum fidem ego dictus Josephus Colomer, notarius infrascriptus, hic me subscribo et meo appono
sig+num.

ticam, stilum et observanciam dicti Generalis, et
renunciacionem seu renunciaciones huiusmodi
admitti petendum, instandum et supplicandum
et de his quecumque instrumenta utilia et necessaria seu quomodolibet et opportuna faciendum
et firmandum et pro his quascumque supplicaciones, tam verbo quam scriptis, offerendum, porrigendum et presentandum et demum ac generaliter, et cetera, promissit habere ratum, et cetera, et
non revocare, et cetera.
Testes sunt magnificus Josephus Amer, // s.n.r //
studens, naturalis Vallis de Aran, et Joannes
Rossell, passamanerius, civis Barchinone.

177
/1r

Certificha y fas fe yo, lo infrascrit, com Ramon
Cortada, credenser dels draps de la bolla de
Barcelona, continua ab los matexos echaques
per los quals està impedit de poder exercir dit
offici. Y axís ho firmo en Barcelona a 19 de desembre de 1678. Doctor Joan Alòs.

De premissis alieno calamo scriptis fidem facio ego,
Ludovicus Fontana, auctoritate regia notarius
publicus Barcinone, hec propria scribens manu.

171
/1r

171
/2r

Certificha y fas fe jo, lo baix firmat, com tinch
mirats los llibres de Vàlues de mon offici y en
ningun de ells no consta que Jaume Roca, adroguer de la vila de Cervera, tauler del General
dels safrans de dita vila y col·lecta y parts de Urgell, reste a déurer quantitat alguna per rahó de
dit son offici. En fe del qual fas la present de mà
pròpria. Barcelona y novembre als 22 de 1678.
Erasma de Lana y Fontanet, racional.

B.

176
/1r

A
Losb doctors en medicina davall escrits, de orde
del noble don Aleixos de Miravall, diputat local
de esta present ciutat y colecta, fem fe y verdadera relació com mossèn Joseph Gregori Alaix,
notari de dita ciutat, no obstant los remeys que
se han fet, queda ab los mateixos mals de dolor
en los peus, genolls y cames y tumor edematós,
de tal manera que té molt impediment en lo caminar per lo qual no és possible poder-se posar
en afectes inveterats, per lo qual no és posible
poder-se posar en camí. En Tortosa, a 19 de
noembre del any 1678. Lo doctor Joseph Barracher. El doctor Francesch Talarn.
Allector et fidem facio ego, Josephus Colomer, civis Dertusa, apostolica et regia ac eiusdem civitati Dertusa auctoritatibus notarius publicus,
qualitor magnifici Josephus Barracher, civis honoratis Barchinone, et Franciscus Talarn, civis
dicta civitatis et doctor medicine, in testimonium
a. certificatòria intercalada entre els folis 171v i 172r del
trienni 1677-1680.
b. certificatòria intercalada entre els folis 171v i 172r del
trienni 1677-1680.

1302

Dieb decima nona mensis octobris, anno a Nativitate Domini millessimo sexcentessimo septuagessimo octavo in villa Cardone, Solsonensis diocesis.
Ego, Mauricius Tries, chrirurgius ville Cardone,
Celsonsensis diocessi, obtinens officium tabularii,
custodiis et receptoris iurium Generalis presentis
Cathalonia principatus tabula dicta vila de
Cardona, dicto nomine, quia exercicio dicti mei
officii multis meis aliis occupatus negociis interesse nec servire neque ideo, gratis, et cetera, constituo et ordino procuratorem meum verum certum
itaquod vos, magnificum Paulum Pejoan,
utriusque iuris doctorem, in civitate Barchinone
domiciliatum, his presentem, ad videlicet, pro me
et nomine meo coram admodum illustribus dominis deputatis Generalis Generalitatis presentis
Cathalonie principatus, renunciandum et dimittendum dictum meum officium tabularii
custodis et receptoris iurium dicti Generalis eisque hac de causa quascumque supplicaciones
dandum, offerendum et presentandum, easque
provideri et decretari petendum et pro his quacumque instrumenta ad id necessaria // 176/1v //
et opportuna fieri et confici petendum et requirendum et demum, et cetera, promittens habere
ratum, et cetera, et non revocare sub bonorum et
iurium meorum omnium, et cetera. Actum, et
cetera.

a. certificatòria intercalada entre els folis 171v i 172r del
trienni 1677-1680.
b. procura intercalada entre els folis 175v i 176r del trienni
1677-1680.

present ciutat, cosa que à de ser prejudicial a la
utilitat pública y offici de blanquers y altres officis, puix sensa tenir roldó no podan treballar,
per ço, suplica dit cònsol sia vostra il·lustríssima
servit manar obviar consemblants procehiments, que a més de ésser de justícia rebran
molt singular mercè de vostra il·lustríssima. Officio, et cetera. Altissimus, et cetera.

Testes sunt discreti Haeronymus Malet et Celedonius Tor, notarii ville Cardona.
In quorum fidem ego, Joannes Malet, ville Cardonis, Celsonensis diocessis, auctoritatibus apostolica et regia notarius publicus, reperta scribaniam publicam dicte ville, pro reverendo
Celedonio Olzina, presbiteris dicte ville, domino
utili et proprietario dicte scribania pro reverendo
rectore eiusdem villa, qui promissis interfuit hic
me subscribo et meum solitum et uttor appono
sig+num.

Oblata XIIII novembris MDCLXXVIII in consistorio. Hieronymus de Ferrer, assessor subrogatus.
181v

176
/2r

181r

Certificha y fas fe lo baix firmat com tinch mirats los llibres de Vàlues de mon offici y en ningun de ells consta que Maurissi Tries, sirurgià,
tauler o receptor del General de la vila de Cardona, dega quantitat alguna al General per rahó
de dit son offici. Fet de mà propria. Barcelona y
novembre als 26 de 1678. Erasma de Lana y
Fontanet.

Vista la present súplica donada per part dels
cònsols de la confraria dels blanquers de la present ciutat de Barcelona, en jornada de 14 del
corrent mes y any, en y ab la suplican ser manat
als officials del General que se abstengan de
procehir contra los qui aportan roldó per lo present Principat, encara que aquells no aporten albarà de guia, dient que no l’han acostume may
aportar-lo, vista la comissió per lo il·lustríssim
consistori dels senyors deputats y oÿdors de
comptes feta al peu de dita súplica als assessors
infrascrits, per a què relació fassen en ordre al
demanat ab dita suplicació, vist lo que se havia
de véurer, diuhen y fan relació a vostra senyoria
il·lustríssima los assessors infrascrits, ab intervenció del advocat fiscal de que, inseguint lo
disposat ab lo capítol 75 de las ordenacions en
lo corrent trienni per vostra senyoria fetes, no·s
pot apportar roldó per lo present Principat de
uns llochs a altres sens que per aquell se aporte
albarà de guia, y que per consegüent no·s pot
estant en peu dita ordinació manar als officials
del General que se abstigan de fer aprehenció
de qualsevols partidas de roldó que se aporten
per lo present Principat // s.n.r // sens albarà de
guia per ser causa la expressa disposició del dalt
dit capítol de las ordinacions del corrent trienni.
La qual relació se fa vuy, a 17 de novembre,
1678.

Il·lustríssimb senyor.
Los cònsols de la confraria dels blanquers de
molts anys ha esta part tenan lo arrendament de
la batllia general del roldó, en virtut del qual,
quant venan los pagesos circunvehints lo aportan a la casa de la confraria y allí se masura y reb
ab la forma descrita en la imposició del dret del
roldó, lo qual és de sa magestat, Déu lo guarde.
Y lo col·lecta lo batlle general sens aver pagat
los qui portan lo dit roldó dret algú a la Generalitat lo que, no obstant, dijous pròxim pasat, venint un home de Granullers aportant dos carreguetas de roldó ab dos juments, que lo valor de
aquellas és cert que lo més importave alguns
vint reals, no dubtaren alguns officials de la Generalitat, asistits ab lo aguazil Dionís Corder,
fer que dit home agués de descarregar lo roldó
en lo ostal de na Prats, terme de Mullet, dient
que aurà caygut en frau per no aportar albarà de
guia, volent y demanant que lo dit home los donés 50 lliures, per lo que se li·n aportaren los
dos juments fins a la present ciutat. Y en sent al
portal demanaren que dit home los donés vint
reals. Axí que lo dit home se’n tornà y participà
dit fet a dits cònsols. E com, il·lustríssim senyor,
los qui aportan dit roldó no ayan acostumat
portar albarà de guia y innovant-los o ya per
dita rahó o altres retardaran lo aportar-ne en la

Eadem de presentibus commiserunt predicta
magnificis assesoribus Generalis Cathalonie qui
super supplicationem faciant in scriptis vel verbo.
Joannes Argila, scriba maioris Generalis Cathalonie.

Guitart, assessor. Blanxart, assessor subrogatus.
Figuerola, fiscalis Generalis advocatus.

184r

a. certificatòria intercalada entre els folis 175v i 176r del
trienni 1677-1680.
b. súplica i relació intercalades entre els folis 180v i 181r del
trienni 1677-1680.
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A.
Fasa fe ab la present com lo doctor Genís Camp
de la Santa Iglésia de Lleyda, receptor de la boa. certificatòria intercalada entre els folis 183v i 184r del
trienni 1677-1680.

[ 1678 ]

[ 1679 ]

lla de Barcelona, a estat indispost y desganat des
de 12 de octubre de 1678 fins avuy a 9 de janer
1679, y vuy continue ab la mateixa indisposició
inveretata per no poder exercir dit offici y axí ho
firmo vuy als 9 de janer, 1679. Lo doctor Jaume
Fontana.

185
/1r

B.
Molta il·lustre senyor. A las 9 de la nit passada
se’m presentà ab acte de notari lo paper inclús a
instància del síndich de la ciutat en què se’m solicita que vaja primer a aquella casa a fer la relació de la embaxada, o que responga lo que se’m
offereix en contra de semblant pretenció. Yo no
tinch perquè recusar lo anar a la ciutat primer,
sinó las rahons ab què vostra senyoria funda que
esta demonstració deu primer fer-se en son consistori. Y així, essent est negoci tant propi de
vostra senyoria y del tot fóra de ma obligació lo
haver-lo de censurar y resòldrer, estimaré a vostra senyoria sia servit véurer lo expedient que se
ha de péndrer per allanar esta dificultat y lo que
dech respòndrer al paper inclús, perquè sento
que una acció pública en què yo no tinch més
part que la de executar-la en conformitat del
que los dos consistoris resoldran me cause a mi
la molèstia de tant llarga dilació. Nostre Senyor
prospere a vostra senyoria ab las felicitats que
desijo. Barcelona, y janer a 11 de 1679. Molt
il·lustre senyor, besa les mans de vostra senyoria
son mayor servidor, lo comte de Plasència.
Senyors deputats del General del principat de
Catalunya.

185
/2v

Penesb Petrum Trelles, civem honoratum Barchinone, scribam maiorem et secretarium domini
deputatis presentis civitatis.
Noticiós estava vostra senyoria, senyor don Joseph de La Nuça y Vilarig, egregi comte de
Plasència, com, inseguint la deliberació presa
per lo savi Consell de Cent de la present ciutat
de Barcelona tingut y celebrat als 2 de juny,
1678, se féu nominació de la persona de vostra
senyoria per a enviar a la magestat del rey, nostre senyor, Déu lo guarde. Y als deu de dit mes
de juny, com a persona nomenada per embaxador, prestà en la casa de la ciutat los sòlits juraments, sacrament y homenatge en la forma que
a. carta intercalada entre els folis 184v i 185r del trienni
1677-1680.
b. requesta intercalada entre els folis 184v i 185r del trienni
1677-1680.
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en semblants casos se acostuman prestar, restant vostra senyoria en virtut de aquells embaxador ab les qualitats, obligacions y sircumstàncias pertanyents a semblants càrrechs, entregant
la present ciutat a vostra senyoria las instruccions, carta de crehensa y demés despaigs necessaris per a fer la embaxada y legasia. Com ab tot
affecte és tornat vostra senyoria a la present ciutat als 12 de desembre, 1678, y després de haver
fet sabidor al molt il·lustre senyor conceller en
cap de sa vinguda, y sperant la present ciutat la
relació que toca a vostra senyoria fer en la casa y
savi Consell de Cent per a donar cumpliment a
la dita embaxada y legacia, y havent entès per
son síndich que vostra senyoria li havia dit vindria al molt il·lustre consistori lo die dels 16 de
desembre, al matí, y experimentant que vostra
senyoria no cumplia en fer dita relació, havent
serca de un mes se trobave vostra senyoria en la
ciutat, fou enviat a vostra senyoria per lo dit síndich, de part del molt il·lustre consistori dels senyors consellers, un recado contenint que lo die
de dissapte a la tarda, que comptàvem als 7 de
janer, 1679, se havia de convocar lo savi Consell
de Cent per negocis de ella, y que si vostra senyoria tenia gust de arribar en ell per a fer relació de sa embaxada poria servir-se acudir en ell a
les quatre de la tarda. Al que fonch vostra senyoria servit respòndrer que desijave donar en
tot gust a la ciutat, emperò que com lo il·lustríssim consistori pretenia lo mateix, suspenia lo fer
dita relació, ab què fins vuy no se ha fet dita relació. E com la present ciutat tinga cert y indubitat son dret de que vostra senyoria deu fer primer relació al il·lustre consistori dels senyors
conccellers y savi Consell de Cent sens admètrer
controvèrsia alguna per a què vostra senyoria
comprenga alguns dels fonaments li asistexen,
se specifican los següents:
Lo primer és que la present ciutat de Barcelona
és primera y metròpoli y cap de Principat y més
antiga que qualsevol altre consistori de Cathalunya, merexent per dita rahó lo precehir sos
concellers dins de ella a qualsevols consistoris,
com són innumerables los exemplars.
La segona. Que en tots los casos de concurs dels
dos consistoris ha precehit // 185/2v // lo de la
ciutat, donant lo dit consistori de la Diputació
dita preheminència deguda a la ciutat.
La tercera. Que en las funcions ja de entradas
dels senyors reys, príncepts, lochtinents, com de
visitas, sempre la primera representació és de la
ciutat y consisteix dels molts il·lustres senyors
concellers.
Les quals ben entesas és cert se persuadeix la
ciutat que vostra senyoria, cumplint a la obliga-

de guardarla deve correr per la orden de Montesa, y me suplicáis tenga por bien de ordenárselo
así. Y ha parecido responderos que la fábrica desta torre no toca a la religión de Montesa, porque
sólo tiene obligación de sustentar la guarnición
que ha de estar en ella. Y siendo esto assí, he mandado servir al duque de San Germán, mi lugarteniente y capitán general, por cuia mano recibiréis esta, confiere con vosotros los medios que
pudiéredes aplicar a una cosa tan necesaria y
propria de la defensa de las costas de esse Principado, de manera que no se dilate más el effecto,
que espero de vuestro zelo y cuidado en lo que está
a vuestro cargo. Dada en Madrid, XXVI de setiembre MDCLXXIII. Yo, el rey.

ció de sa embaxada, farà la relació que la ciutat
reste en primer lloch, sens donar motiu a que la
ciutat passe a altres diligèncias, puis és cert que,
ommitint-se esta obligació, resta prejudicada en
valer-se de tots aquells medis que de dret li
competexen per a la conservació en totas aquellas prerrogativas y preheminèncias que tocan y
spectan. Per lo que lo síndich de la present ciutat presenta a vostra senyoria la present escriptura per a què vostra senyoria, ab tot affecte,
fasse dita relació en primer lloch ab la forma referida, altrament, lo que no·s creu de la attenció
de vostra senyoria, lo requereix e interpel·la que
obrarà la ciutat per dit affecte tots aquells medis
que de dret li competexen. Requirens vos notarius, et cetera.

Don Francisco Izquierdo de Berbegal, secretarius.
A los diputados de Cataluña.
185
/3r

G.
Ela rey, nuestro señor, que Dios guarde, se ha servido de resolver y permitir que vuestra señoría
ponga las armas de la ciudad de Barcelona y Diputación sobre la puerta de la casa que vuestra señoría avita en esta corte, mandando que juntamente se diga a vuestra señoría que su magestad
ha venido en ello por ahora y por gracia particular en atención al favor que merezen tan buenos y
fieles vassallos como son los catalanes, // 185/3v //
con que obran en el real servicio y la especial que
han mostrado en los actos desta campaña, y también por concurrir en vuestra señoría, demás de
la representación de las dos casas de la ciudad de
Barcelona y Diputación del Principado, el ser
miembro del brazo militar, que tanto ha sabido
siempre granjear en las ocasiones del real agrado
de su magestad. De que aviso a vuestra señoría
para que lo tenga entendido y pueda adelantar el
tiempo en pedir obediencia y besar la mano a su
magestad. La divina guarde a vuestra señoría
muchos años. Al 15 de agosto, 1678. Besa las manos de vuestra señoría su mayor servidor Francisco Izquierdo de Berbegal.

186
/2r

Copia de carta de su magestad de 26 de septiembre de 73 para los diputados de Cathaluña sobre
la redificación de la torra de San Jorge de Alfama.
186
/2v

Lab reyna governadora.
Diputados. Por vuestra carta de 11 de febrero he
visto lo que representáis en orden a que se redifique la torre de San Jorge de Alfama para impedir que los moros piratas no hagan las presas por
mar y tierra que acostumbran en el coll de Balaguer y que esta fábrica y al sustento de los que han
a. carta intercalada entre els folis 184v i 185r del trienni
1677-1680.
b. cartes intercalades entre els folis 185v i 186r del trienni
1677-1680.
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Copia.
El rey.
Spectable duque de San Germán, mi lugarteniente y capitán general. En 31 de enero del año
1654 mandó el rey, mi señor, que haya gloria, servir a don Vicente Gonzaga, governador de esse
Principado la carta, cuia copia es la inclusa, sobre la redificación de la torre de San Jorge de Alfama que está en el coll de Balaguer, para que
procurasse con los diputados de esse Principado assistiessen a este gasto, diciéndoles que puesto que el
acceder a la redificación desta torre no podía tocar a la orden de Montesa, como lo veréis por las
copias de la carta y papeles que remitió don Juan
Crespí y Brissicela, lugarteniente general de dicha orden, que van con ésta. Y siendo tan conveniente esta obra para guarda y custodia de aquella costa y defensa de esse Principado, cuios
diputados hazen nuevas instancias parta que se
executen, escusándose de tomar por su quenta el
coste que ha de tener, me ha parecido deziros le
déys a entender que la religión de Montesa sólo
tiene obligación de sustentar lugarteniente que
ha de guardar la torre, pero no el redificar. Y
assí, veréis con ellos qué medios pueden subministrar para este effecto tan necessario a su defensa
y si se offrecen otros de que poder echar mano para
que no se dilaten más una obra tan importante.
Dada en Madrid, a XX de septiembre, MDCLXXIII.
Yo, la reyna.
Don Francisco Izquierdo de Berbegal, secretarius.

[ 1679 ]

[ 1679 ]

San Germán, governando essos cargos, procurasse
ver con ello que menos podían subministrar para
effecto tan necessario respecto de no tocar a la orden de Montesa más que sustentar a la gente que
ha de guardar la torre pero no el redificarla,
como más largamente lo veréis por las copias de
las cartas que van con éste, e querido encargar y
mandaros, como lo hago, prosigáis la misma diligencia con los diputados para que, veáis algunos
expedientes o medios a cosa tan importante y en
que interesa tanto la seguridad y defensa de essos
naturales, y caso de no poderlo disponer, veréys si
ay en ser algun resíduo de la procedido del servicio
que hizo la provincia para las fortificaciones de
essas plaças, esperando de vuestro zelo y cuidado
pondréis en esto todo el que pide una obra tan importante, y me daréys quenta de lo que resultare.
Dada en Madrid, a VIII de diciembre, MDCLXXVIII. Yo, el rey.

Al virrey de Cataluña.
s.n.r

El rey.
Spectable don Vicente Gonzaga, gentilhombre de
mi cámara, de mi Consejo de Guerra, mi lugarteniente y capitán general. Al marqués de Castelrodrigo, sirviéndome essos cargos, mandé escrivir
en 14 de abril del año passado la carta de que se os
remite copia sobre la redificación de la torre de
San Jorge de Alfama que está en el coll de Balaguer, para que procurasse con los diputados de esse
Principado acudiessen a este gasto por los motivos
que contiene dicha orden. El marqués me scrivió
en 12 de disiembre passado lo partisipó a los diputados, los quales respondieron los motivos perque
dizen no pueden acudir a este gasto y que sería
más propio de la orden de Montesa, como más en
particular lo entenderéis de los papeles cuyas copias ha aparecido remitiros con éste. Y encargar y
mandaros, que puesto que el acudir a la redificación de esta torre no parece puede tocar a la orden
de Montesa, y siendo tan conveniennte y precisso el
asserla para la guarda y custodia de aquellas costas marítimas y defensa del mismo Principado,
continuéis la diligencia con los diputados para
que acudan a esto, buscando algunos expedientes
o menos para ello. Y en caso que no se hallen veréis
vos si se podrá aplicar algo de lo procedido del servicio que se ha pedido en la provincia para las fortificaciones, pues es tan propio esto para la defensa y seguridad della, y lo dispondréis como mejor
paraciera, para que tenga effecto esta redificación, de que me daré por servida. Dada en Madrid, a XXXI de enero, MDCLXXIIII. Yo el rey.

Petrus Presses. Vidit don Petrus Villacampa, regens. Vidit don Rafael de Vilosa, regens. Vidit
don Antonius de Çada. Vidit don Jordius de
Castellvi. Vidit Fernandes ab Heredia, regens.
Vidit marchio de Castellnovo. Franciscus Izquierdo de Berbegal, secretarius.

188
/1r

Don Didacus de Çada, secretarius.
Al virrey de Cataluña.
s.n.v

El rey.
Ilustre duque de Bournonville, pariente, cavallero de la insigna orden del Tusón, de mi Consejo
de Guerra, mi lugarteniente y capitán general.
Haviéndome representado la ciudad de Tortosa,
por medio de Lorenzo Matheu y Sans, regente en
este mi Consejo Supremo, con occassión de haver
passado por aquella ciudad, a ida y buelta de la
visita que hizo en Cataluña de mis ministros y officiales, los graves daños que se sigan de no redificarse la torre de San Jorge de Alfama que está en
el coll de Balaguer, y se desmantaló en tiempo de
la guerra, y no poderse impedir si en aquella fortaleza las muchas presas que hazen cada día los
moros piratas en aquella costa. Y porque, haviendo hecho la misma instancia los diputados de esse
Principado, con carta que escrivieron a la reyna,
mi señora y madre, fue servida demandar en 16
de septiembre del año passado, 1673, al duque de
1306

A.
Molta il·lustre senyor. La ausència de set mesos
que per a servir a vostra senyoria y al molt il·lustre consistori de la ciutat he fet de ma casa y la
indisposició de la comtessa instan torne a ella. Y
havent donat rahó molt per menut en lo discurs
de est temps per medi de mas cartas de tot lo
obrat en execució dels ordes de vostra senyoria,
sols falta posar en mà de vostra senyoria lo decret autèntich de la gràcia que sa magestat fou
servit fer a vostra senyoria, de què, com embaxador de vostra senyoria y del molt il·lustre consistori de la ciutat, posàs las armas de las dos casas en la porta de ma abitació en la cort de sa
magestat. Y per a què en tot temps constàs haver-ho posat en execució, fiu rébrer-ne informació. Esta y lo decret, no havent-se facilitat,
en lo discurs de un mes y dias que estich en esta
ciutat, lo ajustar-se las dos casas sobre a qual devia anar primer a fer relació de ma embaxada, he
posats en mà del senyor virrey, los quals manarà
entregar a vostra senyoria. Y havent-me dit sa
excel·lència podia tornar-me’n a ma casa, no se
me offereix altra cosa que suplicar a vostra senyoria me done moltas ocasions de servir-lo,
que seran sempre per a mi de tota estimació,
com ho asseguran mes obligacions y las honras
a. carta intercalada entre els folis 187v i 188r del trienni
1677-1680.

y mercès que dech a vostra senyoria, a qui prospere Nostre Senyor ab sas felicitats, que desijo.
Barcelona y janer, a 15 de 1679.

189
/2r

Molt il·lustre senyor, besa les mans de vostra senyoria son major servidor, lo comte de Plasència.
Il·lustres senyors deputats del General del principat de Catalunya.

188
/2r

B.
Haviéndosea servido su magestad, que Dios guarde, mandar remitirme la inclusa real carta para
vuestra señoría, y recivídola yo en mi pliego por
mano del conde de Plasencia, embiado por vuestra señoría a la corte, me pareció bolvérsela a entregar, como lo hize, para que la presentase a
vuestra señoría. Y porque concurre la misma
función con la que su magestad ha mandado escrivir a los conselleres desta ciudad, que receví
juntamente con la que remito a vuestra señoría, y
haver entendido la dificultad que se offrezía en la
execución de la entrega de dichas reales cartas
para que no se le dilate a vuestra señoría la inteligencia de su contenido, me ha parezido combeniente remitírsela a vuestra señoría, como lo
hago, con el capitán Joseph Galicano, ayudante
de theniente de campo, general deste exército, de
cuya mano la recivirá vuestra señoría con los demás papeles adjuntos que me ha dado el conde de
Plasencia, teniendo vuestra señoría entendido
que // 188/2v // a la misma ora y sin diferencia
alguna de tiempo se executa lo mismo de orden
mía con la ciudad por otro official de igual puesto. Y representándome el conde la grave y peligrosa enfermedad que padeze la señora condesa, su
muger, y la nezesidad que tiene de llegarse a su
casa, tanto para cuydar de su salud como para
disponer sus cosas por todo lo que pudiere suceder,
y pedídome lizencia para ello, he venido en conzedérsela, asegurándome el conde que siempre está
prompto a servir a vuestra señoría en quanto estuviere de su parte y fuere de su mayor satisfacción, y siéndolo la mía el que vuestra señoría quede con esta noticia, se la participo. Dios guarde a
vuestra señoría muchos años. Barcelona, 15 de
Henero de 1679.
Álex, duque de Bournonville.
Señores diputados del principado de Cataluña.

a. carta intercalada entre els folis 187v i 188r del trienni
1677-1680.
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H.
Dona Joseph de la Nuza, conde de Plasencia, señor de los lugares de Monbau y Villarrito, residente en esta corte y embajador extrahordinario
de la ciudad de Barcelona y prinzipado de Cataluña, digo que a el derecho de dicha ciudad y
Prinzipado y para poner en el archibo de ella
combiene hazer informazión como desde el día
diez y ocho de agosto passado deste presente año
hasta de presente he tenido y tengo puestas en la
puertas de las casas en que bibo en esta villa, en la
calle de la carrera de San Gerónimo, más arriba
del combento de la Vitoria, dos escudos de armas,
el uno de las barras de Aragón, que son las propias del principado de Cataluña, y el otro de la
ciudad de Barzelona. Asín mando se rreziba dicha informazión que ofrezco incontinenti, y hecha, se me den los traslados que ubiere //189/2v //
menester, interponiendo vuestra merced a ellos su
autoridad y decreto judicial, que así es justicia
que pido. El conde de Plasencia.
Recíbase la información que se ofrece ante cualquier escribano de su magestad a quien ba cometida, y tráigase el señor theniente de correjidor
don Gerónimo Pelegrín. Lo mando en Madrid, a
viente y séis de octubre, año de mil seiscientos setenta y ocho. Lizenciado Pellegrín. Manuel Martínez de Uriarte.
En la dicha villa de Madrid, a veinte y nuebe días
del mes de octubre, año de mil y seis cientos y setenta
y ocho de presentazión, de la parte del señor don Joseph de la Nuza, conde Plasencia, contenido en la
petizión desta otra parte y para la informazión
que por ella tiene pedida, yo, el escribano, recibí juramento por Dios, Nuestro Señor, y una señal de
cruz en forma de derecho de Luis de Aguilera, que
assí se dijo llamar y ser portero de cámara del Real
y Supremo Consejo de Aragón, que bibe en la calle
mayor desta villa, en casas de Marcos Garzía, el
qual, // s.n.r // aviendo jurado como se requiere,
prometió de decir verdad. Y siendo preguntado al
thenor del pedimento dijo que conoze al señor don
Joseph de la Nuza, por cuya parte es presentado y
save a venido por embajador extrahordinario de
la ciudad de Barcelona y prinzipado de Cathaluña, y como tal embajador, en las puertas de la cassa donde bibe, en la carrera de San Gerónimo, ha
tenido y tiene puestos dos escudos de armas, el uno
de las barras de Aragón y el otro de las armas de la
ciudad de Barzelona y prinzipado de Cataluña,
los quales an estado en las dichas puertas desde el
día diez y ocho de agosto passado deste año, y el testigo lo save por averlos visto todo el dicho tiempo y
ser la verdad para el juramento hecho, en que se
a. informe intercalat entre els folis 188v i 189r del trienni
1677-1680.

[ 1679 ]

[ 1679 ]

afirmó, ratificó y lo firmó, y que es de hedad de
treinta años, poco más o menos. Luis de Aguilera.
Ante mí, Joseph Isidro Méndez.

mó, y que es de hedad de quarenta años, poco más
o menos. Bernardo Enríquez. Ante mí, Joseph Isidro Méndez.

En la dicha villa de Madrid, dicho dia, mes y
año, dichos de la presentazión, //s.n.v // y para dicha información, yo, el escribano, recibí juramento por Dios, Nuestro Señor, y una señal de cruz en
forma de derecho, de Baltasar Fernández, vezino
desta villa y portero de cámara del Supremo y
Real Consejo de Aragón, que bibe en la calle alta
del Carmen, en casa de Juan Bautista Palavesín,
el qual, haviendo jurado como se requiere, prometió de decir verdad. Y siendo preguntado al thenor del pedimento que ha por cabeza dize que conoze al señor don Joseph de la Nuza, conde de
Plasencia, por cuya parte es presentado y save que
el susodicho desde el día diez y ocho de agosto passado deste año hasta aora de presente ha tenido y
tiene puestos dos escudos de armas enzima de las
puertas de la casa donde bibe, en la carrera de
San Gerónimo desta villa, el uno de las barras de
Aragón y el otro de las armas de la ciudad de
Barzelona y prinzipado de Cataluña, los quales
el dicho señor don Joseph de la Nuza los tiene y ha
tenido como embajador extrahordinario de dicha
// s.n.r // ciudad y Prinzipado, y el testigo lo save
por conozer muy bien y aver visto dichas armas
encima de sus puertas y ser la verdad para el juramento hecho, en que se afirmó, ratificó y lo firmó, y que es de hedad de veinte y seis años, poco
más o menos. Balthasar Fernández. Ante mí, Joseph Isidro Méndez.

En la dicha villa de Madrid, dicho dia, mes y
año, dichos de la dicha presentación, y para la dicha información, yo, el escribano, rezibí juramento //s.n.r // por Dios, Nuestro Señor, y una señal de cruz en forma de derecho de Martín Díaz,
escudero, portero de cámara del Real Supremo
Consejo de Aragón, que bibe en esta villa, en la
calle de las Güertas de ella, en casas del maestro
Aguado, el qual, jurado como se requiere, prometió de decir verdad. Y siendo preguntado dize que
conoze al señor don Joseph de la Nuza, conde de
Plasencia, por cuya parte es presentado y save a
venido a esta corte por embajador extraordinario
de la ciudad de Barzelona y prinzipado de Cataluña y como tal, desde el día diez y ocho de agosto
passado deste año hasta aora, de presente ha tenido y tiene enzima de las puertas de la cassa donde
bibe, en la carrera de San Gerónimo desta villa,
dos escudos de armas, el uno de las barras de Aragón y el otro de las armas de la ciudad //s.n.v // de
Barzelona y prinzipado de Cataluña, y el testigo
lo save por aver visto dichas armas todo el dicho
tiempo y ser la verdad para el juramento hecho,
en que se afirmó, ratificó y lo firmó, y que es de hedad de quarenta y quatro años, poco más o menos.
Martín Díaz, escudero. Ante mí, Joseph Isidro
Méndez.

En la dicha villa de Madrid, dicho dia veinte y
nueve de octubre de mil y seiscientos y setenta y
ocho, yo, el escribano de presentación, de la parte
del dicho señor don Joseph de la Nuza y para dicha información, recibí juramento por Dios,
Nuestro Señor, y una señal de cruz en forma de
derecho, de Bernardo Enríquez, portero de cámara del Consejo de Aragón, vezino desta villa, que
bibe en la callejuela de San Salvador de ella, en
casas de doña Luzía de Oliba, el qual, haviendo
jurado como se requiere, prometió de decir verdad. Y siendo preguntado al thenor del dicho pedimento dize que conoze al señor don Joseph de la
Nuza, conde //s.n.v // de Plasencia, por cuya parte es presentado y save a venido a esta corte por
embajador extraordinario de la ciudad de Barzelona y prinzipado de Cataluña y como tal embajador, desde el día diez y ocho de agosto passado
deste año hasta aora, de presente ha tenido y tiene
puestos dos escudos de armas enzima de las puertas de la casa donde bibe, en la carrera de San
Gerónimo desta villa, el uno de las barras de
Aragón y el otro de las armas de la ciudad de
Barzelona y prinzipado de Cataluña, y el testigo
lo save por averlo visto y ser la verdad para el juramento hecho, en que se afirmó, ratificó y lo fir1308

En la dicha villa de Madrid, dicho dia veinte y
nuebe de octubre, año de mil y seiscientos y setenta
y ocho de dicha presentación, y para la dicha información, yo, el escribano, rezibí juramento por
Dios, Nuestro Señor, y una señal de cruz en forma de derecho, de Gerónimo Expuig, que assí se
dijo llamar y ser procurador del Real y Supremo
Consejo de Aragón, que bibe en la calle de la inclusa desta villa, en casa de doña Manuela de
Contreras, el qual, aviendo jurado como se requiere, prometió de decir verdad. Y siendo preguntado al // s.n.r // thenor del pedimento que ba
por cauza de lo que conoze al señor don Joseph de
la Nuza, conde de Plasencia, por cuya parte es
presentado, y save a venido a esta corte por embajador extraordinario de la ciudad de Barzelona y
prinzipado de Cataluña, y como tal le a visto
puesto enzima de las puertas de las casas en que
bibe, en la carrera de San Gerónimo desta villa,
dos escudos de armas desde el día diez y ocho de
agosto pasado deste año hasta aora de presente, el
uno de las barras de Aragón y el otro de las armas
de la ciudad de Barzelona y prinzipado de Cataluña, y el testigo lo save por conozer muy bien al
señor don Joseph y aver bisto puestos dichos escudos
de armas y ser la verdad para el juramento hecho,
en que se afirmó, ratificó y lo firmó, y que es de hedad de quarenta y nuebe años, poco más o menos.

mada de mi mano y sellada con el sello secreto de
su magestad, que era en mi poder, en Madrid, a
ocho de noviembre del año de mil seiscientos y setenta y ocho. Bernardo Pujol.

Gerónimo Espuig. //s.n.v // Ante mí, Joseph Isidro
Méndez.
En la dicha villa de Madrid, dicho dia, mes y año
dichos de la dicha presentación, y para la dicha
información, yo, el infrascrito, rezibí juramento
por Dios, Nuestro Señor, y una señal de cruz en
firma de derecho de Juan de Pando, escribano de
su magestad, que bibe en la corredera de San Pablo desta villa, en casas del hospital de San Antonio los portughueses, el qual, aviendo jurado, promete de decir la verdad. Y siendo preguntado,
dijo que conose al señor don Joseph de la Nuza,
conde de Plasencia, por cuya parte es presentado,
y save que el susodicho, desde el día diez y ocho de
agosto passado deste año hasta aora de presente,
ha tenido y tiene puesto en una de las puertas de
las casas en que bibe, en la carrera de San
// s.n.r // Gerónimo, dos escudos de armas, el uno
de las barras de Aragón y el otro de las armas de
la ciudad de Barcelona y principado de Cataluña, los quales ha tenido y tiene como embajador
extrahordinario que es de la dicha ciudad y Principado, y el testigo lo sabe por haverlo visto y conozer del dicho señor don Joseph de la Nuza, conde
Plasencia, y ser la verdad para el juramento dicho, en que se afirmó, ratificó y lo firmó, y declaró
ser de hedad de veinte y séis años, poco más o menos. Juan de Pando. Ante mí, Joseph Isidro Méndez.
En la villa de Madrid, a tres días del mes de nobiembre, año de mil y seiscientos y setenta y ocho.
El señor lizenciado don Gerónimo Pelegrim, theniente de corregidor desta villa y su tierra por su
magestad: aviendo visto el pedimiento y información antezedente // s.n.v // mando que de todo ello
se dé a la parte del señor conde de Plasenzia los
traslados que pidiere y hubiere menester, para que
se valga de ellos donde y como le combenga. A los
quales y a este original su magestad dijo que interponía e ynterpusso su autoridad y decreto judizial. Y lo firmó Lorenziado Pelegrín, ante mí,
Manuel Martínez de Uriarte.

190r

B.
Fasa fe jo, lo doctor en medicina infrascrit, com
he visitat al senyor Simon Miquel, ciutedà honrat de Girona, regint los comptes del General de
Catalunya, de vàrias malaltias que patex, com és
febra, dolor de pedra, puagre y altras atchaques,
lo qual comensí a visitar a 19 de noembre proppassat hi he continuat fins a la millora de ditas
desganas, que fonch a 14 de gener present, per
lo que fas la present certificatòria de mà pròpria,
en Barcelona, als 15 de dit mes de gener, 1679.
Don Juan Terricabras.

192
/1r

E.
Remitob a vuestra señoría el yncluso despacho de
su magestad y demás papeles adjuntos tocante a
la pretensión del doctor Esteban Mercadal, arcediano mayor y canónigo de la Santa Iglesia de
Vique, para que en vista de su contenido me informe vuestra señoría lo que se le offreziere, en
execuçión de lo que su magestad manda. Dios
guarde a vuestra merced muchos años. A Barcelona, a 2 de julio, 1679. Álex, duque de Bournonville.

192
/2r

Y el dicho Manuel Martínez de Uriarte, scrivano
de rey, nuestro señor, protonotario del número
desta villa de Madrid y su tierra, a lo que de mi se
hace mención y en fe de ello lo signa.
Don Bernardo Pujol, del consejo de su magestad,
su lugarteniente en el officio de protonotario de
los reynos de la Corona de Aragón, certifico que
Manuel Martínez Uriarte, de cuya mano y signo
va signada y firmada la presente escriptura, es escrivano del rey, nuestro señor, y del número desta
villa, bueno, fiel y legal, y que a los autos y escrituras por él signadas y firmadas, como va ésta, se les
á dado y da entera fe y crédito // s.n.r // y fuera de
él. En testimonio de lo qual hago la presente, fir1309

F.
Memorialc dels subjectes que los deputats y oÿdors de comptes del General del present principat de Cathalunya proposan a sa magestat, Déu
lo guarde, per a la provisió del offici de sobrecullidor del General de la part de ponent, lo qual
vacca per haver sortejat en lo offici de receptor
de la bolla de la present ciutat de Barcelona, segons forma de real decret, y haver presa pocessió de dit offici lo doctor Esteva Mercadal, ardiaca y canonge de la Seu de Vich, últim
pocessor de dit offici de sobrecullidor de la part
de ponent. Són los següents: Primo, lo doctor
micer Figarola, de present oÿdor real; lo doctor
Francesch Campderrós; lo doctor Joan Francisa. certificació intercalada entre els folis 189v i 190r del trienni 1677-1680.
b. bitllet intercalat entre els folis 191v i 192r del trienni 16771680.
c. memorial intercalat entre els folis 191v i 192r del trienni
1677-1680.

[ 1679 ]

[ 1679 ]

ceptà en lo mes de juny més proppassat, del
qual té ja real y actual possessió seu quasi quieta
y pacífica, y per aver acceptat lo dit offici de receptor y tenir de // 192/4v // aquell real y actual
possessió, realment vaca lo dit offici de sobrecullidor de ponent per no poder tenir los dits dos
officis, per ésser aquells incompatibles y estar
disposat per capítols de Cort, y asanyaladament
per lo capítol 13 de las Corts del any 1579, en
lo qual està disposat que ningú puga tenir ni
servir dits officis.

co de Çabater. Dada en Barcelona, als VI de juliol, MDCLXVIIII.

192
/3r

G.
Memoriala dels subjectes que los deputats y oÿdors de comptes del General del present principat de Cathalunya proposan al excel·lentíssim
senyor llochtinent y capità general de sa magestat, Déu lo guarde, en lo present Prncipat, per a
la provisió del interim que sa magestat pren resolució en la provisió del offici de sobrecullidor
del General de la part de ponent, lo qual vacca
per haver sortejat en lo offici de receptor de la
bolla de la present ciutat de Barcelona, segons
forma de real decret, y haver presa pocessió de
dit offici lo doctor Esteva Mercadal, ardiaca y
canonge de la Seu de Vich, últim pocessor de
dit offici de sobrecullidor de la part de ponent.
Són los següents: Primo, Francisco Marí y de
Genovés; lo doctor micer Joseph Arenys; don
Bernat Gàver. Dada en Barcelona, als VI de juliol, MDCLXVIIII.

192
/4r

Lo offici de sobrecullidor de ponent és offici de
gràsia y lo donar aquell toca a sa magestat, presihint tersa de subgectes fahedora per los diputats y oïdors, perquè sa magestat don Falip 4, de
gloriosa memòria, son real decret fou servit ordenar que sempre que vacàs officis de gràsia los
diputats y oÿdors fassan torna.
Sent sa magestat la gràsia del dit offici de sobrecullidor de la manera té suplicat lo doctor Esteva Mercadal se obriria camí si los diputats no
tindrian la proposició de sa magestat de semblants officis quant vacan, perquè a imitasió de
aquexa, los demés qui obtenan officis de gràsia
y sort aian altre offici, intentaria y procuraria lo
mateix, ab què los diputats vindran estar privats
de la real gràsia de dita proposició.

H.
Excel·lentíssimb senyor.
Los diputats y oÿdors de comptes del General
de Catalunya diuan que, inseguint lo orde de
vostra excel·lència ab lo bitllet és estat servit escriura-los a 2 del corrent mes de juliol, ab inclús
de un real orde de sa magestat, Déu guarde, sobre la suplicació ha donat lo doctor Esteva Mercadal, ardiaca major y canonge de la Santa Iglésia de Vich y sobracullidor a la part de ponent
en la casa de la Diputació del present Principat
als 17 de juny proppassat, suplicant-li, avent
servit lo offici de receptor de la bolla de la matexa casa de la Diputació, en cas de acceptació de
aquell, fos servit de fer gràcia de dit offici de sobracullidor a un dels dos fills de Esteva Dou,
cusí germà del suplicant, y essent vostra excel·lència servit dir al consistori diga lo que se li
offereix dir, conforma axí està disposat en dit
real orde.

Per capítols de Cort, y assenyaladament lo capítol 5 de las Corts del any 1533, està privat que
no·s puga provehir als officis del General o de la
Diputació a persona o personas anomenadoras
per los officials qui obtenen los tals officis, per
evitar lo conveni que entre ells hi podria aver-hi
agut.
s.n.r

Tot lo alt referit los diputats y oïdors diuen y representan a vostra excel·lència, suplicant-lo sia
servit representar-ho a sa magestat per a péndrer la resolució a major servey de sa magestat,
observansa de dits capítols de Cort y benefici
del General, com ho esperan de vostra exel·lència.

192
/6r

B.
Excel·lentíssima senyor.

Representan a vostra excel·lència que lo dit doctor Esteva Mercadal, essent sobracullidor de la
part de ponent, als 28 de maig proppassat sortejà lo offici de receptor de la bolla y aquell aca. memorial intercalat entre els folis 191v i 192r del trienni
1677-1680.
b. relació intercalada entre els folis 191v i 192r del trienni
1677-1680.
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Los deputats y oÿdors de comptes del General
de Cathalunya diuhen y representan a vostra excel·lència que los diputats y oÿdors de comptes
que·s trobaven en lo any 1673 deliberaren, per
conservació y defensa de aquest Principat, de
a. relació intercalada entre els folis 191v i 192r del trienni
1677-1680.

pecúnies del General, servís a sa magestat, que
Déu guarde, ab un tèrcio de infanteria de quatre-cents hòmens per la invasió del enemich y
defensa del present Principat, y que ells, als 9 de
noembre del any 1677, deliberaren continuar
lo dit tèrcio per tot lo dit any 1678 si tant duraria la guerra o invasió del enemich, axí que, extincta la guerra y publicada la Pau, lo dit tèrcio
fos extinch. E com als 31 de janer proppassat,
per orde de vostra excel·lència, sien estades publicades las Paus Generals entre las dos coronas,
y per ser disposat per capítols de Cort no poderse gastar pecúnies del General sinó és en cas de
invasió de enemichs en lo present Principat y
que hi hage guerra en ell, y haje vingut lo cas de
la Pau, per la qual cessa la invasió de enemichs y
guerra, per lo que, segons la disposició de dits
capítols de Cort, resta finit y extinch dit tèrcio,
sens poder-se continuar aquell. Per lo que, ab
deliberació lo dia present y inseguint lo acostumat fer en semblants casos an extinguit dit tèrsio, y en esta conformitat participar-ho a vostra
excel·lència. Suplican sie servit manar y ordenar
que los soldats de dit tèrcio, a hont se vulla que
sie, se los done llisènsia per a poder-se’n tornar
cada hu en sa casa o allà a hont los aparega,
comforme se és acostumat fer en semblants casos, que ho rebran a particular gràcia y mercè de
la mà de vostra excel·lència.

198
/1r

dies. Y per ésser la veritat fas fe la present certificatòria de mà aliena y firmada de mà mia pròpia,
vuy als 28 de novembre, 1678.

200r

Representan a vostra excel·lència que lo offici
de scrivent del racional que obté dit Joseph
Gregori Alaix demana residència personal com
està axí disposat per difarents capítols de Cort y
per un real decret de la magestat de Phelip
Quart, de gloriosa memòria, despatxat per Cansellaria sots data de 20 de fabrer, 1657, en Madrit, però per lo que patex dit Alaix diffarents
enfermedats se li admetrà per fer servir aquell
substituït, essent aquell persona legal y idònea y
tenint totas las qualitats.

A
Sua magestad, Dios guarde, es servido de mandar
lo que vuestra señoría entenderá del incluso real
despacho y papeles que acompañan sobre la pretensión de Joseph Gregorio Alaix, notario de Tortosa. Y para satisfacer a su contenido me informará vuestra señoría lo que se le ofreciere. Dios
guarde a vuestra merced a Barcelona, a 20 de febrero de 1679. Alex, duque de Bournonville.

201
/1r

Señores diputados del General de Cataluña.

198
/2r

Excel·lentíssima senyor. Los deputats y oïdors de
comptes del General de Catalunya diuan que inseguint lo orde de vostra excel·lència ab lo billet
o·s estat servit escríurer-los de 20 del corrent mes
de fabrer ab inclús de un real orde de sa magestat,
guarde Déu, sobre la suplicació ha donat Joseph
Gregori Alaix, notari de Tortosa, escrivent del racional de la present casa de la Deputació en lo mes
de maig, 1677, suplicant-li fos servit concedir-li
llicènsia perquè puga servir lo dit offici per substitut com se ha concedit en altras. Y assenyaladament a Joan Gabriel de la matexa ciutat de Tortosa en lo any 1662, per patir algunas enfermedats y
per lo menoscabo que se li seguiria de pasar son
domicili a Barcelona y essent vostra excel·lència
servit hoir lo consistori en lo que se li offereix dir,
conforma axí està disposat en dit Real Orde.

Memorialb dels subjectes que los deputats y oÿdors del General del principat de Catalunya proposan a sa magestat, que Déu guarde, per lo offici de tauler del General de la ciutat de Tarragona, lo qual ofici vaca per mort de Joseph
Babot, són los següents: Ignasi Fontaner y Martell, burgès de Perpinyà, populat en Tarragona,
lo doctor micer Joseph Valls, lo doctor micer
Jaume Albarich, tots ciutadans de Tarragona.

B
Dada en Barcelona, a XXVII de mars de LXXVIIII.
Dichb jo, lo doctor en medisina Francesch Mates, que sertifico y fas fe com lo doctor Hyacinto Gibert, receptor dels fraus y fogatjas del General de Catalunya, ha estat malalt y indispost
per a poder servir son ofici des de set de juliol
pròxim passat fins als 4 de agost, que són 28

201
/2r

a. bitllet intercalat entre els folis 197v i 198r del trienni
1677-1680.
b. certificació intercalada entre els folis 197v i 198r del trienni 1677-1680.
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Memorialc dels subjectes que los deputats y oÿdors del General del principat de Catalunya
a. súplica intercalada entre els folis 199v i 200r del trienni
1677-1680.
b. memorial intercalat entre els folis 200v i 201r del trienni
1677-1680.
c. memorial intercalat entre els folis 200v i 201r del trienni
1677-1680.

[ 1679 ]

[ 1679 ]

proposan al excel·lentíssim duch de Bourbonville, llochtinent y capità general de sa magestat,
que Déu guarde, en lo present principat de Catalunya, per lo interim en lo offici de tauler del
General de la ciutat de Tarragona, lo qual ofici
vaca per mort de Joseph Babot, són los següents: Ignasi Fontaner y Martell, burgès de
Perpinyà, populat en Tarragona, lo doctor micer Joseph Valls, lo doctor micer Jaume Albarich, tots ciutadans de Tarragona.
Dada en Barcelona, a XXVII de mars de LXXVIIII.

202
/1

Senyora. Los deputats y oÿdors de comptes del
General del principat de Cathalunya per als
llochs vuy vaccants fins lo die present de deputats y oÿdors de comptes dels tres estaments
proposen a vostra magestat los subjectes contenguts en lo infrascrit memorial:
Deputats ecclessiàstichs: Per un lloch de deputat ecclessiàstich del Capítol de Urgell que vacca per mort del doctor Pere Ferrer, sacristà y canonge de lo dit capítol, se proposan: lo doctor
Joseph Çellera, canonge de dit Capítol, lo doctor Joseph Feliu, canonge de dit Capítol. Per altre lloch de deputat ecclessiàstich religiós que
vacca per mort del doctor fra Joseph de Jalpi y
Julià de la orde de Sant Benet se proposan: fra
don Anton de Panella, abat de Banyoles, ja insiculat en oïdor. Fra Rafel de Padallàs, paborde
de Palau de Sant Cugat de Vallès.
Deputats militars. Per un lloch de deputat militar de la vegeria de Barcelona que vacca per
mort de mossèn Francisco de Lladós Nadal, se
proposan: Mossèn Bernat Gàver, ia insiculat en
oïdor, mossèn Carlos Martí. // 201/1v // Per altre lloch de deputat militar que vacca per mort
de mossèn Francisco Prats y Santjulià se proposa: mossèn Bernat de Babau y de Vilanova,
mossèn Joan de Llorach y Perellós. Per altre
lloch de deputat militar de la vegueria de Çervera que vacca per mort de mossèn Juan de Omdedeu se proposan: mossèn Benet Peregrí,
mossèn Anton Múxiga. Per altre lloch de deputat militar de la vegueria de Balaguer que vacca
per mort de mossèn Ramon de Siscar se proposan: mossèn Joseph Terré y Marquet, mossèn
Joseph Mur.
Deputats reals. Per un lloch de deputat real de
Barcelona que vacca per mort de mestre Joan
Martí se proposan: mossèn Francisco Rius y
Bruniquer, mestre Ignasi Juliol. Per altre lloch
a. proposició intercalada entre els folis 201v i 202r del trienni
1677-1680.
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de deputat real que vacca per aver estat desinsiculat en virtut de real decret de sa magestat lo
doctor Rafell Llampillas, se proposan // 202/2r
// mossèn Francisco Llantisclar, ciutadà honrat
de Barcelona, lo doctor micer Balthazar Fitor.
Per altre lloch de deputat real de Barcelona que
vacca per haber mudat de estat de real a militar
micer Rafel Nabona se proposan lo doctor micer Carlos Costa, ja insiculat a oïdor, y lo doctor
micer Joseph Costa. Per altre lloch de deputat
real de Lleyda que vacca per mort del doctor
Anton Novell, se proposan lo doctor Joseph Salas, mossèn Joseph Sabadia.
Oÿdors ecclessiàstichs. Per un lloch de oïdor ecclessiàstich del Capítol de Gerona que vacca per
mort de don Juan de Rocabertí, ardiaca y canonge de dit Capítol se proposan: lo doctor
Jaume Burguès, canonge de Girona, mossèn
Joseph Miralles, canonge de Gerona. Per altre
lloch de oïdor ecclessiàstich del Capítol de Urgell que vacca per mort del doctor Joseph Guri,
canonge de dit Capítol se proposan: lo doctor
Joan Barlandeu, canonge de Urgell, lo doctor
Joseph Paris, canonge de Urgell. Per altre lloch
de oïdor religiós, que vacca per manca de fra
don Anton de Planella, abat de Banyoles, se
proposan fra Rafel Moner y Bassedas, refetor
del monastir de Santa Maria de Ripoll, fra Pere
Badia, infermer del monestir de Camprodon.
Per altre lloch de oïdor ecclessiàstich religiós
que vacca per mort de fra Joseph Castelló, abat
de Besalú, // 202/2v // se proposan: fra don
Francisco de Ferrer, prior y sagristà de Sant Cugat del Vallès, fra Pere Badia, sacristà del monastir de Sant Pere de Camprodon.
Oÿdors militars: Per un lloch de oÿdor militar
de la vegueria de Barcelona, que vacca per mort
de mossèn Benet Despujol, se proposan:
mossèn Joseph Grato de Raset y Trullas,
mossèn Joseph Ros. Per altre lloch de oïdor militar de la dita vegueria de Barcelona que vacca
per mort de mossèn Joan Sellés se proposan:
mossèn Joseph Móra y de Solanell, mossèn Epifànio Coll, cavaller. Per altre lloch de la vegueria
de Çervera que vacca per mort de mossèn Joseph Bover de Aguiló se proposan: mossèn Bernat Vives y Ferrer, mossèn Pere Llobet de Vilert. Per altre lloch de oïdor militar de la dita
vegueria de Cervera que vacca per mort de
mossèn Joseph Puigcerver se proposan: mossèn
Juan Francisco Sabater, mossèn Bernat Tristany. //202/3r // Per altre lloch de oïdor militar de
la dita vegueria que vacca per mort de mossèn
Joseph de Melianta se proposan: mossèn Juan
Argili, cavaller y scrivà major del General de Catalunya, mossèn Jaume Sanyas. Per altre lloch
de oïdor militar de la dita vegueria de Çervera
que vacca per mort de mossèn Juan de Lluna y

y vuy continua ab la matexa indisposició inveterada per no poder exercir dit son offici. Y axí o
firmo als 9 de abril, 1679. Lo doctor Jaume
Fontanals.

Magarola, se proposan: mossèn Francesch Nicolau de Sant Juan, mossèn Joseph Oliver. Per
altre lloch de oïdor militar de la dita vegueria de
Çervera que vacca per munta de mossèn Bernat
Gàver de oïdor a deputat se proposan: micer
Francesch Borràs y Marc, cavaller, mossèn
Francisco Maymó, de la Selva.
205r

Oÿdors reals: Per un lloch de oïdor real de Barcelona que vacca per mort del doctor micer
Joan Palmerola, se proposan: lo doctor micer
Bonaventura Brasso y Rovira, lo doctor micer
Matheu Romaguera. Per altre lloch de oïdor
real de Barcelona que vacca per haver mudat de
estat de secular a eclessiàstich lo doctor micer
Joseph Bru, se proposan: mossèn Pere Triles,
ciutadà honrat de Barcelona, //202/3v // mossèn
Pere Alós i Serra. Per altre lloch de oïdor real de
Lleida que vacca per mort de mossèn Francisco
Vallès, se proposan: mestre Francisco Paní, lo
doctor Joan Joseph Casanovas. Per altre lloch
de oïdor real de Lleyda que vacca per mort del
doctor micer Jaume Borràs y Martí se proposan:
mestre Francisco París, mestre Pere Ferràs. Per
altre lloch de oïdor real de Puigcerdà que vacca
per mort de mossèn Pere Gasch se proposan:
mossèn Francesch Coxet y Soler-Ferran, mossèn Joseph Maseres. Per altre lloch de oïdor real
de Barcelona que vacca per munta del doctor
micer Carlos Costa de oïdor a deputat se proposan: mossèn Diego Artés y Amat, mestre Joseph
Oliver.
Dada en Barcelona, a XXXI de març MDCLXXVIIII.

204
/2r

A.
Certificha y fas fe yo, lo doctor baixfirmat, com
Ramon Cortada, credenser dels draps de la Bolla de Barcelona, està y continua ab las matexas
indisposicions y echaques per occasió dels quals
està impedit de poder exercir son offici, vuy a 5
de abril, de 1679. Doctor Joan Alòs.

204
/3r

B.

Diea vigessima octava mensis octobris anno a Nativitate Domini millessimo sexcentessimo septuagessimo sexto, Barchinone.
Ego, Isidrus Nicolau, Sacra Theologia doctoris,
presbiter et rector parrochialis ecclessia Sancti
Micaelis villam de Peramola, diocessis Urgellensis, pro nunch Barchinone repertus uti habens teneri et exercens officium de estimador, scriva et
guarda de defenador del General de Catalunya,
dicto nomine, gratis, et cetera, constituo et ordino
procuratorem meum certum, et cetera, itaquod,
et cetera, honorabilem Franciscum Piquer, mercatorem Barchinone, civem, absentem, et cetera,
ad videlicet, pro me et nomine meo prefatum
meum officium de estimador, scriba et guarda de
defenador de dit General de Catalunya, cum
omnibus et cum iuribus et pertinenciis suis universis in manibus et posse admodum illustrium
dominorum deputatorum et auditorum computorum dictis // s.n. // Generalis Cattalonie seu alterius, ad quem spectet in favorem personae vobis,
dicto domino procuratori meo, constituto benevisse ressignandum, renunciandum et cedendum, et
dictas resignacionem et renunciacionem recepi et
admiti petendum, suplicandum et obtinendum,
ita et taliter quod ille in cupio favorem dictum
meum officium per vos, dictum procuratorem
meum, cessum, resignatum et renunciatum fuerit de dicto meo officio iuribus et pertinenciis
illius universis valide probideatur et provideri
mandetur, cum omni iuris plenitudine. Et pro
dicto effectu supplicaciones quascumque pro inde
dandum offerendum et presentandum et inde
instrumenta quecumque faciendum et firmandum seu fieri faciendum, instandum et requirendum et cum posse substituendis. Et renunciando ac genera literis, et cetera, promitto dicto
nomine // s.n.// habere ratum, et cetera, et non
revocare, et cetera. Actum, et cetera. Testes sunt
Franciscus Guerra, sartor, civis Barchinone. Augustinus Gaspar et Petrus Tantalaya, scriptores
Barchinone.

Fasb fe ab la present com lo doctor Francisco
Genís, canonge de la Santa Iglésia de Lleyda,
receptor de la Bolla de Barcelona, à estat indispost y desganat des de 9 de janer del present
any 1679 fins vuy a 9 de abril de dit any present,

In praemissorum aliena manu scriptorum fidem
ego Raymundus Vilanova, per las apostolica atque
regia auctoritatibus notarius publicus Barchinone, hic me subscribo et meum appono sig+num.

a. certificació intercalada entre els folis 203v i 204r del trienni 1677-1680.
b. certificació intercalada entre els folis 203v i 204r del trienni 1677-1680.

a. procura intercalada entre els folis 204v i 205r del trienni
1677-1680.
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212
/1r

Losa deputats y oÿdors de comptes del General
del principat de Catalunya per als llochs vuy
vaccants fins lo die present de las bolsas dels officis de la casa de la Deputació de dit General
proposan a vostra magestat los subjectes contenguts en lo infrascrit memorial.

Bolsa de receptor de la Bolla. Per un lloch militar de la bolsa de receptor de la Bolla que vacca
per mort de mossèn Francisco de Nadal, se proposan: mossèn Francisco de Sayol y de Quarteroni, de present diputat militar, mossèn Luís de
Sayol y de Barberà, mossèn Bernat de Ribau y
Vilallonga. Per un lloch real de la dita bolsa de
receptor de la Bolla que vacca per mort de mestre Joan Martí se proposan: lo doctor Francisco
Campderrós // 212/2v // lo doctor micer Jaume
Areny, lo doctor micer Joseph Pujades.

Bolsa de assessors. Per un lloch ecclessiàstich de
la bolsa de assessors que vacca per mort del doctor fra Joseph de Jalpí y Julià, se proposan: lo
doctor Pere Màrtir Febrer, canonge de la Seu
de Barcelona, lo doctor Francisco Roca, canonge de Vich, lo doctor Joseph Moliné. Per altre
lloch real de la dita bolsa de assessor que vacca
per desinsiculació en virtut de real decret de sa
magestat del doctor Rafel Llampillas, se proposan: lo doctor Francesch de Camderrós, lo doctor Joseph Areny, lo doctor Joseph Balta. Per
altre lloch real de la dita bolsa de assessor que
vacca per mort del doctor Balasch de Urgell se
proposan: lo doctor Francisco Llassera, lo doctor Bartholomeu Giralt, lo doctor Joseph Serra.

Bolsa de síndich. Per un lloch ecclessiàstich de
la bolsa de síndich que vacca per mort de fra Joseph Castelló, se proposan: fra Equilino de Nadal, fra Pere Christina, fra Isidro Matas, del
orde de Sant Benet. Per altre lloch militar de la
dita bolsa de síndich que vacca per mort de
mossèn Francisco de Nadal se proposan:
mossèn Francisco Marí y de Genovès, mossèn
Bernat Gàver y de Fluvià.
Dada en Barcelona, a XXXI de mars MDCLXXVIIII.

212
/1v

Bolsa de donador dels ploms. Per un lloch ecclessiàstich de la bolsa de donador dels ploms
que vacca per mort de fra Joseph Jalpí y Julià se
proposan: lo doctor Jaume Burguès, lo doctor
Narcís Burguès, mossèn Joseph Miralles, canonges de Gerona. Per un lloch militar de la
dita bolsa de donador dels ploms que vacca per
mort de mossèn Francisco de Nadal y de Ripoll
se proposan: mossèn Francisco de Sayol y Quarteroni, de present deputat militar, mossèn Luís
Sayol y de Barberà, mossèn Bernat Babau y Vilallonga.
Bolsa de regent los comptes. Per un lloch ecclessiàstich de la bolsa de regent los comptes
que vacca per mort del doctor Joseph Puigvert,
canonge de Lleyda, se proposan: fra Equilino
de Nadal, fra Pere Chretina, fra Isidro Matas,
del orde de Sant Benet. Per altre lloch militar de
la dita bolsa de receptor los comptes qui vacca
per mort de mossèn Francesch de Nadal se proposan: mossèn Francisco Martí y Genovès, //
212/2r // mossèn Bernat Gàber y de Fluvià,
mossèn Anton Marí y de Genovès.

212
/2r

Certificha y fas fe jo, lo baix firmat, com tinch
vistos y regoneguts los llibres de Vàlues de mon
offici y no consta en ells que Joan Ros, tauler
del General de la vila de Granollers del Vallès,
dega quantitat alguna al General. Fet de mà
pròpria en lo aposento del raçional. Barcelona y
maig als 12 de 1679. Erasma de Lana y Fontanet, racional.

215r

Certifichb y fas fe lo baix firmat com tinch mirat
lo llibre de Vàlues, trienni corrent de 1677, y en
ell no consta que Pau Clement dega quantitat
alguna al General per rahó del offici de tauler del
General que hera de la Selva de Mar ni per altra
rahó del aposento del raçional. Als 16 de juny,
1679. Erasma de Lana y Fontanet, racional.

224r

A

Bolsa de exactor. Per un lloch militar de la bolsa
de exactor que vacca per mort de mossèn Francisco de Nadal, se proposan mossèn Francisco
Marí y Genovès, mossèn Bernat Gàver y de Fluvià, mossèn Anton Marí y de Genovès. Per un
lloch real de la dita bolsa de exactor que vacca
per mort de mossèn Honofre Llobet, se proposen, lo doctor Francisco Moliner, lo doctor Jaume Rondo, lo doctor Feliciano Graell.
a. proposició intercalada entre els folis 211v i 212r del trienni
1677-1680.

1314

Fasc fe com Cristòfol Vinyals, guarda de la Bolla
del General de la present ciutat, sia estat desganat des de 10 de abril del present any fins avuy a
10 de juliol també del present mes, y vuy continua amb la mateixa indisposició de no poder
a. certificació intercalada entre els folis 211v i 212r del trienni 1677-1680.
b. certificació intercalada entre els folis 214v i 215r del trienni 1677-1680.
c. certificació intercalada entre els folis 223v i 224r del trienni 1677-1680.

exercir dit son offici. Y axí o firmo als 10 de juliol, 1679. Lo doctor Jaume Fontana.

s.n.r

B
Diea decima mensis julii anno a Nativitate Domini millessimo sexcentessimo septuagessimo nono,
Tarracone.
Discretus Joannes Paulus Salinas, nottarius civis
Tarracone, gratis, et cetera, constituit et ordenavit procuratorem suum certum, et cetera, ita
quod, et cetera, magnificum Josephum Sauleda,
Barcinone populatum, licet absentem, et cetera,
ad videlicet pro dicto constituente et eius nomine
coram illustrissimo consistorio Diputacionis principatus Cathalonie comparendum et interessendum et in eo libere renunciandum officium tabularii Generalis civitatis et collecte Taracone, quod
obtinuit seu impetrabit a domino nostro rege per
mortem Josephi Montserrat, petendum que dictam renunciacionem admitti seu admittere faciendum et pro his quascumque peticiones suplicaciones fecit alias dandum, // s.n. // offerendum et
presentandum nec non eciam quecumque instrumenta que super predictis opportuerit faciendum,
firmandum et iurandum ac alia ad id necessaria
et opportuna faciendum seu fieri instandum et
requirendum et cum posse substituendi, et cetera,
et demum, et cetera, promissit habere ratum et
non revocare sub bonorum suorum omnium obligacone, et cetera, firmavit, et cetera.
Testes sunt reverendus Joannes Alsamora, presbiter comensalis Sedis Tarragone, et Josephus Mestre, studens villa de Falcet, Tarraconensis diocessis, et cetera.
In quorum fidem partim aliem partim proprio
calamo scriptorum fidem ego Petrus Borras, presbiter, apostolica et regia auctoritatibus notarius
publicus Tarracone, hic me subscribo et meum
appono sig+num.

s.n.r

Nota: que en lo cos y última part és del present
memorial se trobaran continuats llibres de difarents taulas que ja són açentades antes, y per haver aportats després dits llibres se són açentats
en lo lloch se trobaran.

C.
Memorialb dels llibres que Maurici de Lloreda,
en nom del noble don Francisco Montserrat y
Vivas, té entregats al magnífich racional de la
present casa, tant de General com de la Bolla de
la present ciutat, del trienni 1674.
a. procura intercalada entre els folis 223v i 224r del trienni
1677-1680.
b. memorial intercalat entre els folis 223v i 224r del trienni
1677-1680.
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Llibres dels drets de General de tota Cathalunya
de dit trienni 1674.
Nota: que lo memorial dels llibres de la dita Bolla se trobarà continuat avant, en jornada de 21
de juliol, 1679, en lo cual die se ha firmat la
àpocha de la entrega de dits llibres.
Barcelona. Primo, sis llibres de entradas y exidas
del General de la taula de la present ciutat de
Barcelona per los mesos juliol fins lo desembre
de dit any 1674.
Ítem, dotse llibres del General de dita taula de
Barcelona per las dotse mesadas de tot any 1675.
Ítem, dotse llibres de dita taula per tot lo any
1676.
Ítem, sis llibres de dita taula per los sis mesos janer, fabrer, mars, abril, maig y juny, 1677.
Mataró. Ítem, quatre llibres del General de la
taula de Mataró, ço és, dos de credenser y dos
de receptor, per las tersas juliol, agost, setembre, octubre, novembre y desembre, 1674.
Ítem, vuyt llibras de dita taula, ço és, quatra de
credencer y quatra de receptor, per las quatre
tersas del any 1675.
Ítem, set llibras de dita taula, ço és, un de receptor, per la tersa janer, fabrer y mars, 1676, y tres
de credençer y tres de receptor, per las tersas
abril maig y juny, juliol, agost y setembre, octubre, nohembre y desembre de dit any.
Ítem, quatre llibras de dita taula, ço és,dos de
credenser y dos de receptor, per las tersas janer,
fabrer y mars, abril, maig y juny, 1677.
Lo llibre del credençer de dita taula de la tersa
// s.n.v // janer, fabrer y mars, 1676, diu dit Lloreda lo té entregat al procurador fiscal del General per dir lo havia de exhibir en alguna causa.
Tarragona. Ítem, quatre llibras del General de
la taula de Tarragona, ço és, dos de credençer y
dos de receptor, per las tersas juliol, agost y setembre, octubre, nohembre y desembre, 1674.
Ítem, vuyt llibras de dita taula, ço és, quatre de
credencer y quatre de receptor, per las quatre
tersas del any 1675.

[ 1679 ]

[ 1679 ]

Ítem, vuyt llibres de dita taula, ço és, 4 de credençer y 4 de receptor, per las 4 tersas del any
1676.
Ítem, quatre llibras de dita taula, ço és, dos de
credençer y dos de receptor, per las dos tersas
de janer, fabrer y mars, abril, maig y juny, 1677.
Cambrils. Ítem, dos llibres del General de la
taula de Cambrils per las dos tersas juliol, agost
y setembre, octubre, nohembre y desembre,
1674.

Tamarit. Ítem, dos llibres del General de la taula de Tamarit per las dos tersas juliol, agost y setembre, octubre, novembre y desembre, 1674.
Ítem, quatre llibras de dita taula per las 4 tersas
del any 1675.
Ítem, quatre llibras de dita taula per las 4 tersas
del any 1676.

Ítem, quatre llibras de dita taula per las 4 tersas
del any 1675.

Ítem, dos llibras de dita taula per las dos tersas
janer, fabrer y mars, abril, maig y juny, 1677.

Ítem, quatre llibras de dita taula per las 4 tersas
del any 1676.

Alcover. Ítem, dos llibres del General de la taula
de Alcover per las dos tersas juliol, agost y setembre, octubre, novembre y desembre, 1674.

Ítem, dos llibres de dita taula per las dos tersas
de janer, fabrer y mars, abril, maig y juny, 1677.
Monrroig. Ítem, dos llibres del General de la
taula de Monrroig de las dos tersas juliol, agost
y setembre, octubre, novembre y desembre,
1674.
Ítem, quatre llibras de dita taula per las 4 tersas
del any 1675.
Ítem, tres llibras de dita taula per las tres tersas
abril, maig y juny, juliol, agost y setembre, octubre, novembre y desembre, 1676.
Ítem, dos llibres de dita taula per las dos tersas
de janer, fabrer y mars, abril, maig y juny, 1677.
Torra de Embarra. Ítem, dos llibres del General
de la taula de Torra de Embarra per las dos tersas juliol, agost, setembre, octubre, novembre y
desembre, 1674.
Ítem, quatre llibras de dita taula per las 4 tersas
del any 1675.
s.n.r

Ítem, dos llibras de dita taula per las dos tersas
janer, fabrer y mars, abril, maig y juny, 1677.

Ítem, quatre llibras de dita taula per las 4 tersas
del any 1676.
Ítem, dos llibres de dita taula per las dos tersas
janer, fabrer y mars, abril, maig y juny, 1677.
Vilaseca. Ítem, dos llibres de General de la taula
de Vilaseca per las dos tersas juliol, agost y setembre, octubre, novembre y desembre, 1674.
Ítem, quatre llibras de dita taula per las 4 tersas
del any 1675.
Ítem, quatre llibras de dita taula per las 4 tersas
del any 1676.
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Ítem, quatre llibras de dita taula per las 4 tersas
del any 1675.
Ítem, quatre llibras de dita taula per las 4 tersas
del any 1676.
Ítem, dos llibras de dita taula per las dos tersas
janer, fabrer y mars, abril, maig y juny, 1677.
Valls. Ítem, quatre llibras del General de la taula de Valls, ço és, dos de credençer y dos de receptor, per las dos tersas de juliol, agost y setembre, octubre, novembre y desembre, 1674.
Ítem, sis llibras de dita taula, ço és, dos de credençer per las dos tersas janer, fabrer y mars,
abril, maig y juny, 1675, y dos de credençer y
dos de receptor, per las dos tersas juliol, agost y
setembre, octubre, novembre y desembre de dit
any.
Ítem, sis llibras de dita taula, ço és, dos de credençer y dos de // s.n.v// receptor, per las tersas
janer, fabrer y mars, abril, maig y juny, 1676, y
dos de receptor, per las tersas juliol, agost y setembre, octubre, novembre y desembre de dit
any.
Ítem, dos llibras de dita taula, ço és, un de credençer y altra de cullidor per las dos tersas janer,
fabrer y mars, abril, maig y juny, 1677.
Riudoms. Ítem, dos llibres de General de la taula de Riudoms per lo cullidor per las dos tersas
juliol, agost y setembre, octubre, novembre y
desembre, 1674.
Ítem, quatre llibras de dita taula per las 4 tersas
del any 1675.

Tortosa. Ítem quatre llibras de General de la
ciutat de Tortosa, ço és, dos de credençer y dos
de receptor, per las dos tersas juliol, agost y setembre, octubre, novembre y desembre, 1674.

Ítem, tres llibras de dita taula per las tersas janer, fabrer y mars, juliol, agost y setembre, octubre, novembre y desembre, 1676.
Ítem, dos llibres de dita taula per las tersas janer, fabrer y mars, abril, maig y juny, 1677.

Ítem, vuyt llibras de dita taula, ço és, 4 de credençer y 4 de receptor, per las 4 tersas del any
1675.

Alforja. Ítem, dos llibres de General de la taula
de Alforja per las tersas juliol, agost y setembre,
octubre, novembre y desembre, 1674.

Ítem, vuyt llibras de dita taula, ço és, 4 de credençer y 4 de receptor, per las 4 tersas del any
1676.

Ítem, quatre llibras de dita taula per las 4 tersas
del any 1675.

Ítem, quatre llibras de dita taula, ço és, dos de
credençer y dos de receptor, per las dos tersas
juliol, agost y setembre, octubre, novembre y
desembre, 1677.

Ítem, quatre llibras de dita taula per las 4 tersas
del any 1676
Ítem, dos llibras de dita taula per las dos tersas
janer, fabrer y mars, abril, maig y juny, 1677.

Xerta. Ítem, dos llibras del General de la taula
de Xarta per las dos tersas juliol, agost y setembre, octubre, novembre y desembre, 1674.

Selva. Ítem dos llibras de General de la taula de
la Selva per las tersas juliol, agost y setembre,
octubre, novembre y desembre, 1674.

Ítem, quatra llibras de dita taula per las 4 tersas
del any 1675.

Ítem, quatre llibras de dita taula per las 4 tersas
del any 1675.

Ítem, quatra llibras de dita taula per las 4 tersas
del any 1676.

Ítem, quatre llibras de dita taula per las 4 tersas
del any 1676.

Ítem, dos llibres de dita taula per las dos tersas
janer, fabrer y mars, abril, maig y juny, 1677.

Ítem, dos llibres de dita taula per las dos tersas
janer, fabrer y mars, abril, maig y juny, 1677.

Flix. Ítem, dos llibras del General de la taula de
Flix per las dos tersas juliol, agost y setembre,
octubre, novembre y desembre, 1674.

Reus. Ítem dos llibras de General de la taula de
Reus per las tersas juliol, agost y setembre, octubre, novembre y desembre, 1674.

Ítem, quatra llibras de dita taula per las 4 tersas
del any 1675.

Ítem, quatre llibras de dita taula per las 4 tersas
del any 1675.

Ítem, quatra llibras de dita taula per las 4 tersas
del any 1676.

Ítem, quatre llibras de dita taula per las 4 tersas
del any 1676.
Ítem, dos llibres de dita taula per las dos tersas
janer, // s.n.r // fabrer y mars, abril, maig y juny,
1677.

Ítem, un llibre de dita taula per las dos tersas janer, fabrer y mars, 1677.
s.n.v

Riu de Canyas. Ítem dos llibras de General de la
taula de Riu de Canyes per las tersas juliol, agost
y setembre, octubre, novembre y desembre,
1674.
Ítem, quatre llibras de dita taula per las 4 tersas
del any 1675.
Ítem, quatre llibras de dita taula per las 4 tersas
del any 1676.
Ítem, dos llibres de dita taula per las dos tersas
janer, fabrer y mars, abril, maig y juny, 1677.
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Ulldecona. Ítem, quatra llibras de General de la
taula de Ulldecona, ço és, dos de credençer y
dos de receptor, per las dos tersas juliol, agost y
setembre, octubre, novembre y desembre,
1674.
Ítem, vuyt llibras de dita taula, ço és, 4 de credençer y 4 de receptor, per las 4 tersas del any
1675.
Ítem, 7 llibras de dita taula, ço és, 3 de credençer y de 3 de receptor, per las tersas janer,
fabrer y mars, abril, maig y juny, juliol, agost y
setembre, 1676, y un de receptor, per la tersa
octubre, novembre y desembre, de dit any, y altre de credençer per dita terça.

[ 1679 ]

[ 1679 ]

Ítem, quatre llibres de dita taula per las quatre
terças del any 1675.

Ítem, 4 llibras de dita taula, ço és, dos de credençer y dos de receptor, per las tersas janer, fabrer y mars, abril, maig y juny, 1677.

Ítem, quatre llibres de dita taula per las quatre
terças del any 1676.

Alcanar. Ítem dos llibres del General de la taula
de Alcanar per las tersas juliol, agost y setembre,
octubre, novembre y desembre, 1674.

Ítem, dos llibres de dita taula per las dos terças
janer, fabrer y mars, abril, maig y juny, 1677.

Ítem, quatra llibras de dita taula per las 4 tersas
del any 1675.
Ítem, quatra llibras de dita taula per las 4 tersas
del any 1676.

Móra. Ítem quatre llibres del General de la taula de Móra, ço és, dos de credenser y dos de receptor, per las terças juliol, agost y setembre,
octubre, novembre y desembre, 1674.

Ítem, un llibre de dita taula per la tersa janer, fabrer y mars, 1677 y altre llibre de la terça abril,
maig y juny, de dit any.

Ítem, vuyt llibres de dita taula, ço és, quatre de
credencer y 4 de receptor, per las quatre terças
del any 1675.

Paüls. Ítem, dos llibras del General de la taula
de Paüls per las dos tersas juliol, agost y setembre, octubre, novembre y desembre, 1674.

Ítem, altres vuyt llibres de dita taula, ço és, quatre de credenser y quatre de receptor, per las 4
tersas del any 1676.

Ítem, quatre llibras de dita taula per las 4 tersas
del any 1675.

Ítem, quatre llibres de dita taula, ço és, dos de
credençer y dos de receptor, per las terças janer,
fabrer y mars, abril, maig y juny, 1677.

Ítem, quatre llibras de dita taula per las 4 tersas
del any 1676.

Benifallet. Ítem, dos llibres del General de la
taula de Benifallet de las tersas octubre, novembre y desembre, 1674.

Ítem, dos llibras de dita taula per las dos tersas
janer, fabrer y mars, abril, maig y juny, 1677.
s.n.v

Ginestar. Ítem, dos llibres de General de la taula de Ginestar per las terças juliol, agost y setembre, octubre, novembre y desembre, 1674.
Ítem, quatre llibres de dita taula per las quatre
tersas del any 1675.
Ítem, altres quatre llibres de dita taula per las
quatre tersas del any 1676.
Ítem, dos llibres de dita taula per las dos terças
de janer, fabrer y mars, abril, maig y juny, 1677.
s.n.r

La Sènia. Ítem, dos llibres del General de la taula de la Sènia per las terças juliol, agost y setembre, octubre, novembre y desembre, 1674.
Ítem, quatre llibres de dita taula per las quatre
terças del any 1675.
Ítem, quatre llibres de dita taula per las quatre
terças del any 1676.
Ítem, dos llibres de dita taula per las dos terças
janer, fabrer y mars, abril, maig y juny, 1677.
Garcia. Ítem, dos llibres del General de la taula
de Garcia de las terças juliol, agost y setembre,
octubre, novembre y desembre, 1674.
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Ítem, 4 llibres de dita taula per las quatre terças
del any 1675.
Ítem, 4 llibres de dita taula per las quatre terças
del any 1676.
Ítem, dos llibres de dita taula, ço és,un per lo
cullidor per la terça abril, maig y juny, 1677 y lo
altre llibre de manifest de dita tersa.
Amposta. Ítem, dos llibres del General de la
taula de Amposta per las terças juliol, agost y setembre, octubre, novembre y desembre, 1674.
Ítem, 4 llibres de dita taula per las quatre terças
del any 1675.
Ítem, 4 llibres de dita taula per las quatre terças
del any 1676.
Ítem, dos llibres de dita taula per las dos terças
janer, fabrer y mars, abril, maig y juny, 1677.
Vilalba. Ítem, dos llibres del General de la taula
de Vilalba per las tersas de juliol, agost y setembre, octubre, novembre y desembre, 1674.
Ítem, quatre llibres de dita taula per las quatre
tersas del any 1675.

Ascó. Ítem, dos llibres del General de la taula de
Ascó per las terças juliol, agost y setembre, octubre, novembre y desembre, 1674.

Ítem, quatre llibres de dita taula per las quatre
tersas del any 1676.
Ítem, dos llibres de dita taula per las tersas janer, fabrer y mars, abril, maig y juny, 1677.

Ítem, quatre llibres de dita taula per las quatre
terças janer, fabrer y mars, juliol, agost y setembre, octubre, novembre y desembre, 1675.

Bathea. Ítem, dos llibres del General de la taula
de Bathea per las tersas de juliol, agost y setembre, octubre, novembre y desembre, 1674.
Ítem, quatre llibres de dita taula per las quatre
tersas del any 1675.

Ítem, quatre llibres de dita taula per las quatre
tersas del any 1676.
s.n.v

Ítem, quatre llibres de dita taula per las quatre
tersas del any 1676.
Ítem, dos llibres de dita taula per las tersas janer, fabrer y mars, abril, maig y juny, 1677.
s.n.r

Orta. Ítem, dos llibres del General de la taula de
Orta per las terças juliol, agost y setembre, octubre, novembre y desembre, 1674.
Ítem, 4 llibres de dita taula per las quatre tersas
del any 1675.
Ítem, 4 llibres de dita taula per las quatre tersas
del any 1676.
Ítem, dos llibres de dita taula per las dos terças
de janer, fabrer y mars, abril, maig y juny, 1677.
Miravet. Ítem, dos llibres del General de la taula de Miravet per las terças juliol, agost y setembre, octubre, novembre y desembre, 1674.
Ítem, quatre llibres de dita taula per las quatre
tersas del any 1675.
Ítem, 4 llibres de dita taula per las quatre tersas
del any 1676.
Ítem, dos llibres de dita taula per las dos terças
de janer, fabrer y mars, abril, maig y juny,
1677.

Ítem, dos llibres de dita taula per las dos terças
de janer, fabrer y mars, abril, maig y juny, 1677.
Gandesa. Ítem, dos llibres del General de la taula de Gandesa per las terças juliol, agost y setembre, octubre, novembre y desembre, 1674.
Ítem, quatre llibres de dita taula per las quatre
tersas del any 1675.
Ítem, quatre llibres de dita taula per las quatre
tersas del any 1676.
Ítem, dos llibres de dita taula per las dos terças
de janer, fabrer y mars, abril, maig y juny, 1677.
Pinell. Ítem, dos llibres del General de la taula
del Pinell per las terças juliol, agost y setembre,
octubre, novembre y desembre, 1674.
Ítem, quatre llibres de dita taula per las quatre
tersas del any 1675.
Ítem, quatre llibres de dita taula per las quatre
tersas del any 1676.
Ítem, dos llibres de dita taula per las dos terças
de janer, fabrer y mars, abril, maig y juny, 1677.
Fatarella. Ítem, dos llibres del General de la taula de Fatarella de las terças juliol, agost y setembre, octubre, novembre y desembre, 1674.
Ítem, 4 llibres de dita taula per las quatre tersas
del any 1675.

Ribaroja. Ítem, dos llibres del General de la taula de Ribaroja per las terças juliol, agost y setembre, octubre, novembre y desembre, 1674.

Ítem, 4 llibres de dita taula per las quatre tersas
del any 1676.

Ítem, quatre llibres de dita taula per las quatre
tersas del any 1675.

Ítem, dos llibres de dita taula per las terças de
janer, fabrer y mars, abril, maig y juny, 1677.

Ítem, quatre llibres de dita taula per las quatre
tersas del any 1676.

Tivissa. Ítem, dos llibres del General de la taula
de Tivissa de las terças juliol, agost y setembre,
octubre, novembre y desembre, 1674.

Ítem, dos llibres de dita taula per las dos terças
de janer, fabrer y mars, abril, maig y juny,
1677.
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Ítem, quatre llibres de dita taula per las quatre
tersas del any 1675.
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s.n.r

Ítem, quatre llibres de dita taula per las quatre
tersas del any 1676.
Ítem, dos llibres de dita taula per las dos terças
de janer, fabrer y mars, abril, maig y juny, 1677.
Arnes. Ítem, dos llibres de la taula del General
de la vila de Arnes de las terças juliol, agost y setembre, octubre, novembre y desembre, 1674.
Ítem, quatre llibres de dita taula per las quatre
tersas del any 1675.
Ítem, 4 llibres de dita taula per las quatre tersas
del any 1676.
Ítem, dos llibres de dita taula per las dos terças
de janer, fabrer y mars, abril, maig y juny, 1677.
Vinebra. Ítem, dos llibres del General de la taula de Vinebra per las terças juliol, agost y setembre, octubre, novembre y desembre, 1674.
Ítem, quatre llibres de dita taula per las quatre
tersas del any 1675.
Ítem, quatre llibres de dita taula per las quatre
tersas del any 1676.
Ítem, dos llibres de dita taula per las dos terças
de janer, fabrer y mars, abril, maig y juny, 1677.
Corbera. Ítem, dos llibres del General de la taula de Corbera per las terças juliol, agost y setembre, octubre, novembre y desembre, 1674.
Ítem, quatre llibres de dita taula per las quatre
tersas del any 1675 y un full en lloch de llibre de
manifest de la terça maig, juny y juliol de dit
any.

s.n.v

Lleyda. Ítem, 4 llibres del General de la taula de
la ciutat de Lleyda, ço és, 2 de credençer y 2 de
receptor, per las tersas de juliol, agost y setembre, juliol, agost y setembre, 1674.
Ítem, 8 llibres de dita taula, ço és, 4 de credencer
y 4 de receptor, per las 4 tersas del any 1675.
Ítem, 8 llibres de dita taula, ço és, 4 de credencer y 4 de receptor, per las 4 tersas del any
1676.
Ítem 4 llibres de dita taula, ço és, 2 de credencer y dos de receptor, per las 2 terças de janer,
fabrer y mars, abril, maig y juny, 1677.
Alfarràs. Ítem, 3 llibres del General de la taula
de Alfarràs per las tersas de abril, maig y juny,
juliol, agost y setembre, octubre, novembre y
desembre, 1675.
Ítem, 4 llibres de dita taula per las 4 tersas del
any 1676.
Ítem, 2 llibres de dita taula per las tersas de janer, fabrer y mars, abril, maig y juny, 1677.
Borjas. Ítem, 2 llibres del General de la taula de
las Borjas per las tersas de juliol, agost y setembre, octubre, novembre y desembre, 1674.
Ítem, 4 llibres de dita taula per las 4 tersas del
any 1675.
Ítem, 4 llibres de dita taula per las 4 tersas del
any 1676.
Ítem, 2 llibres de dita taula per las tersas de janer, fabrer y mars, abril, maig y juny, 1677.

Ítem, quatre llibres de dita taula per las quatre
tersas del any 1676.

Sodonell. Ítem, 2 llibres del General de la taula
de Sodonell per las tersas de juliol, agost y setembre, octubre, novembre y desembre, 1674.

Ítem, dos llibres de dita taula per las dos terças
de janer, fabrer y mars, abril, maig y juny, 1677.

Ítem, 4 llibres de dita taula per las 4 tersas del
any 1675.

Bot. Ítem, dos llibres del General de la taula de
Bot per la terça de juliol, agost y setembre, octubre, novembre y desembre, 1674.

Ítem, 4 llibres de dita taula per las 4 tersas del
any 1676.

Ítem, dos llibres de dita taula per las tersas janer, febrer y mars abril, maig y juny, 1675.
Ítem, un llibre de dita taula per la terça abril,
maig y juny, 1676.
Pobla. Ítem, un llibre del General de la taula de
la Pobla de la terça de juliol, agost y setembre,
1674.
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Ítem, 2 llibres de dita taula per las 2 tersas de janer, fabrer y mars, abril, maig y juny, 1677.
Torras de Segre. Ítem, 2 llibres del General de
la taula de Torras de Segre per las tersas de juliol, agost y setembre, octubre, novembre y desembre, 1674.
Ítem, 4 llibres de dita taula per las 4 tersas del
any 1675.

s.n.r

Ítem, 4 llibres de dita taula per las 4 tersas del
any 1676.

la Granja per las tersas de juliol, agost y setembre, octubre, novembre y desembre, 1674.

Ítem, 2 llibres de dita taula per las tersas de janer, fabrer y mars, abril, maig y juny, 1677.

Ítem, 4 llibres de dita taula per las 4 tersas del
any 1675.

Benavent. Ítem, 2 llibres del General de la taula
de Benavent de las tersas de juliol, agost y setembre, octubre, novembre y desembre, 1674.

Ítem, 4 llibres de dita taula per las 4 tersas del
any 1676.
Ítem, 2 llibres de dita taula per las tersas de janer, fabrer y mars, abril, maig y juny, 1677.

Ítem, 4 llibres de dita taula per las 4 tersas del
any 1675.
Ítem, 4 llibres de dita taula per las 4 tersas del
any 1676.

Sarós. Ítem, 2 llibres del General de la taula de
Sarós per las tersas de juliol, agost y setembre,
octubre, novembre y desembre, 1674.

Ítem, 2 llibres de dita taula per las 2 tersas de janer, fabrer y mars, abril, maig y juny, 1677.

Ítem, 4 llibres de dita taula per las 4 tersas del
any 1675.

Aytona. Ítem, 2 llibres del General de la taula
de Aytona per las tersas de juliol, agost y setembre, octubre, novembre y desembre, 1674.

Ítem, 4 llibres de dita taula per las 4 tersas del
any 1676.
Ítem, 2 llibres de dita taula per las tersas de janer, fabrer y mars, abril, maig y juny, 1677.

Ítem, 4 llibres de dita taula per las 4 tersas del
any 1675.
Ítem, 4 llibres de dita taula per las 4 tersas del
any 1676.

Alguayra. Ítem, 2 llibres de General de la taula
de Alguayra per las tersas de juliol, agost y setembre, octubre, novembre y desembre, 1674.

Ítem, 2 llibres de dita taula per las 2 tersas de janer, fabrer y mars, abril, maig y juny, 1677.

Ítem, 4 llibres de dita taula per las 4 tersas del
any 1675.

Arbeca. Ítem, 2 llibres del General de la taula de
Arbeca de las tersas de juliol, agost y setembre,
octubre, novembre y desembre, 1674.

s.n.v

Ítem, 4 llibres de dita taula per las 4 tersas del
any 1675.
Ítem, 4 llibres de dita taula per las 4 tersas del
any 1676.
Ítem, 2 llibres de dita taula per las tersas de janer, fabrer y mars, abril, maig y juny, 1677.
Almenar. Ítem, 2 llibres del General de la taula
de Almenar per las tersas de juliol, agost y setembre, octubre, novembre y desembre, 1674.
Ítem, 4 llibres de dita taula per las 4 tersas del
any 1675.
Ítem, 3 llibres de dita taula per las tersas de janer, fabrer y mars, abril, maig y juny, octubre,
novembre y desembre, 1676.

Ítem, 4 llibres de dita taula per las 4 tersas del
any 1676.
Ítem, 2 llibres de dita taula per las tersas de janer, fabrer y mars, abril, maig y juny, 1677.
Gerona. Ítem, 2 llibres de receptor de General
de la ciutat de Gerona per las terças de juliol,
agost y setembre, octubre, novembre y desembre, 1674.
Ítem, 8 llibres de dita taula, ço és, 4 de credencer y 4 de receptor, per las 4 tersas del any
1675.
Ítem, 8 llibres de dita taula, ço és, 4 de credencer y 4 de receptor, per las 4 tersas del any
1675.
Ítem, 2 llibres de dita taula lo un de credencer y
lo altre de receptor, per la tersa de janer, fabrer
y mars, 1677.

Ítem, 2 llibres de dita taula per las tersas de janer, fabrer y mars, abril, maig y juny, 1677.

Blanes. Ítem, 2 llibres del General de la taula de
Blanes per las tersas de juliol, agost y setembre,
octubre, novembre y desembre, 1674.

Granja. Ítem, 2 llibres del General de la taula de

Ítem, 3 llibres de dita taula de las tersas de ja-
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ner, febrer y mars, juliol, agost y setembre, octubre, novembre y desembre, 1675.

Ítem, 2 llibres de dita taula de las tersas de janer, fabrer y mars, abril, maig y juny, 1677.

Ítem, 4 llibres de dita taula de las 4 tersas del
any 1676.

Sant Pere Pescador. Ítem, 2 llibres del General
de la taula de Sant Pere Pescador per las tersas
de juliol, agost y setembre, octubre, novembre
y desembre, 1674.

Lloret. Ítem, 2 llibres del General de la taula de
Lloret per las tersas de juliol, agost y setembre,
octubre, novembre y desembre, 1674.
Ítem, 3 llibres de dita taula de las tersas de abril,
maig y juny, juliol, agost y setembre, octubre,
novembre y desembre, 1675.
Ítem, 4 llibres de dita taula, ço és, 2 de receptor,
per las tersas de janer, fabrer y mars, abril, maig
y juny, 1676 y los altres de credenser de las tersas de juliol, agost y setembre, octubre, novembre y desembre, de dit any.
Ítem, 2 llibres de dita taula del credenser per las
de janer, fabrer y mars, abril, maig y juny, 1677.
Bisbal. Ítem, 2 llibres del General de la taula de
la Bisbal per las tersas de juliol, agost y setembre, octubre, novembre y desembre, 1674.
Ítem, 4 llibres de dita taula per las 4 tersas del
any 1675.

s.n.r

Ítem, 4 llibres de dita taula per las 4 tersas del
any 1675.
Ítem, 4 llibres de dita taula per las 4 tersas del
any 1676.
Ítem, 2 llibres de dita taula per las tersas de janer, fabrer y mars, abril, maig y juny, 1677.
Calella. Ítem, 2 llibres de General de la taula de
Calella per las tersas de juliol, agost y setembre,
octubre, novembre y desembre, 1674.
Ítem, 4 llibres de dita taula per las 4 tersas del
any 1675.
Ítem, 4 llibres de dita taula per las 4 tersas del
any 1676.
Sant Pol. Ítem, 2 llibres del General de la taula
de Sant Pol per las tersas de juliol, agost y setembre, octubre, novembre y desembre, 1674.

Ítem, 3 llibres de dita taula per las tersas de janer, fabrer y mars, abril, maig y juny, juliol,
agost y setembre, 1676.

Ítem, 4 llibres de dita taula per las 4 tersas del
any 1675.

Ítem, 2 llibres de dita taula de las tersas de janer, fabrer y mars, abril, maig y juny, 1677.

Ítem, dos llibres de dita taula per las tersas de janer, fabrer y mars, abril, maig y juny, 1676.

Torroella. Ítem, 2 llibres del General de la taula
de Torroella de Mongri per las tersas de juliol,
agost y setembre, octubre, novembre y desembre, 1674.

Ítem, 2 llibres de dita taula per las tersas de Figueras per las tersas juliol, agost y setembre, octubre, novembre y desembre, 1674.

Ítem, 2 llibres de dita taula per las tersas de
abril, maig y juny, octubre, novembre y desembre, 1675.

Castelló d’Ampúrias. Ítem, 2 llibres de General
de la taula de Castelló de Ampúrias de las tersas
de juliol, agost y setembre, octubre, novembre
y desembre, 1674.

Ítem, 4 llibres de dita taula per las 4 tersas del
any 1676.

Ítem, 4 llibres de dita taula per las 4 tersas del
any 1675.

Ítem, un llibre de dita taula per la tersa de janer,
fabrer y mars, 1677.

Ítem, 2 llibres de dita taula per las tersas de janer, fabrer y mars, abril, maig y juny, 1676.

Sant Feliu de Guíxols. Ítem, 2 llibres del General de la taula de Sant Feliu de Guíxols per las
tersas de juliol, agost y setembre, octubre, novembre y desembre, 1674.

Llansà. Ítem, 2 llibres de General de la taula de
Llansà per las tersas de juliol, agost y setembre,
octubre, novembre y desembre, 1674.

Ítem, 2 llibres de dita taula per las tersas de juliol, agost y setembre, octubre, novembre y desembre, 1676.
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Ítem, 4 llibres de dita taula per las 4 tersas del
any 1675.
Ítem, 2 llibres y un full de paper o codern de

dita taula per las tersas janer, fabrer y mars,
abril, maig y juny, octubre, novembre y desembre, 1676.
Ítem, altre llibre de dita taula per la tersa de janer, fabrer y mars, 1677.
Besalú. Ítem, 2 llibres del General de la taula de
Besalú per las tersas de juliol, agost y setembre,
octubre, novembre y desembre, 1674.
Ítem, 4 llibres de dita taula per las 4 tersas del
any 1675.
Ítem, 4 llibres de dita taula per las 4 tersas del
any 1676.
Ítem, un llibre de dita taula per la tersa de janer,
fabrer y mars, 1677.
Sant Llorens de la Muga. Ítem, 2 llibres del General de la taula de Sant Llorens de la Muga //
s.n.v // per las tersas de juliol, agost y setembre,
octubre, novembre y desembre, 1674.
Olot. Ítem, 2 llibres del General de la taula de
Olot per las tersas de juliol, agost y setembre,
octubre, novembre y desembre, 1675.
Ítem, 2 llibres del General de la taula de La Selva de Mar per las terças de juliol, agost y setembre, octubre, novembre y desembre, 1674.
Ítem, 4 llibres de dita taula per las 4 terças del
any 1675.

de Junquera per las terças de juliol, agost y setembre, octubre, novembre y desembre, 1674.
Ítem, 2 llibres del General de la taula de Massanet de Cabrenys per las terças de juliol, agost y
setembre, octubre, novembre y desembre,
1674.
Trem. Ítem, dos llibres del General de la taula
de Trem per las terças de juliol, agost y setembre, octubre, novembre y desembre, 1674.
Ítem, 4 llibres de dita taula per las 4 terças del
any 1675.
Ítem, 4 llibres de dita taula per las 4 terças del
any 1676.
Ítem, 2 llibres de dita taula per las terças de janer, fabrer y mars, abril, maig y juny, 1677.
Viella. Ítem, 2 llibres del General de la taula de
Viella en lo Avall de Aran per las terças de juliol,
agost y setembre, octubre, novembre y desembre, 1674.
Ítem, 4 llibres de dita taula per las 4 terças del
any 1675.
Ítem, 4 llibres de dita taula per las 4 terças del
any 1676.
Ítem, 2 llibres de dita taula per las terças de janer, fabrer y mars, abril, maig y juny, 1677.

Ítem, 4 llibres de dita taula per las 4 terças del
any 1676.

Escaló. Ítem, 2 llibres del General de la taula de
Escaló per las terças de juliol, agost y setembre,
octubre, novembre y desembre, 1674.

Ítem, 2 llibres de dita taula per las tercars de janer, fabrer y mars, abril, maig y juny, 1677.

Ítem, 4 llibres de dita taula per las 4 terças del
any 1675.

Spolla. Ítem, 2 llibres del General de la taula de
Spolla per las terças de juliol, agost y setembre,
octubre, novembre y desembre, 1674.

Ítem, 4 llibres de dita taula per las 4 terças del
any 1676.

Cadaquès. Ítem, 2 llibres del General de la taula
de Cadaquès per las terças de juliol, agost y setembre, octubre, novembre y desembre, 1964.
Ítem, 4 llibres de dita taula per las 4 terças del
any 1675.
Ítem, 4 llibres de dita taula per las 4 terças del
any 1676.
Ítem, 2 llibres de dita taula de las terças de janer, fabrer y mars, abril, maig y juny, 1677.
Junquera. Ítem, 2 llibres del General de la taula
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Ítem, 2 llibres de dita taula per las terças de janer, fabrer y mars, abril, maig y juny, 1677.
Tírvia. Ítem, 2 llibres del General de la taula de
Tírvia per las terças //s.n.r // de juliol, agost y setembre, octubre, novembre y desembre, 1674.
Ítem, 4 llibres de dita taula per las 4 terças del
any 1675.
Ítem, 4 llibres de dita taula per las 4 terças del
any 1676.
Ítem, 2 llibres de dita taula per las terças de janer, fabrer y mars, abril, maig y juny, 1677.
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Esterri de Àneo. Ítem, 2 llibres del General de
la taula de Esterri de Àneo per las terças de juliol, agost y setembre, octubre, novembre y desembre, 1674.

Ítem, 4 llibres de dita taula per las 4 terças del
any 1676.
Ítem, 2 llibres de dita taula per las terças de janer, fabrer y mars, abril, maig y juny, 1677.

Ítem, 4 llibres de dita taula per las 4 terças del
any 1675.

Seu de Urgell. Ítem, 2 llibres del General de la
taula de la Seu de Urgell per las terças de juliol,
agost y setembre, 1674.

Ítem, 4 llibres de dita taula per las 4 terças del
any 1676.

Ítem, 8 llibres de dita taula, ço és, 4 de credenser y 4 de receptor, per las 4 terças del any
1675.

Ítem, 2 llibres de dita taula per las terças de janer, fabrer y mars, abril, maig y juny, 1677.
Pont de Suert. Ítem, 2 llibres del General de la
taula de Pont de Suert per las terças de juliol,
agost y setembre, octubre, novembre y desembre, 1674.

s.n.v

Ítem, 8 llibres de dita taula, ço és, 4 de credenser y 4 de receptor, per las 4 terças del any
1676.

Ítem, 4 llibres de dita taula per las 4 terças del
any 1675.

Palamós. Ítem, 2 llibres del General de la taula
de Palamós per las terças de juliol, agost y setembre, 1674.

Ítem, 4 llibres de dita taula per las 4 terças del
any 1676.

Ítem, altre llibre de dita taula per la terça de octubre, novembre y desembre, 1674.

Ítem, 2 llibres de dita taula per las terças de janer, fabrer y mars, abril, maig y juny, 1677.

Ítem, dos llibres de dita taula del cullidor per las
terças janer, fabrer y mars, abril, maig y juny,
1675, y dos llibres del credenser y 2 del receptor, per las terças juliol, agost y setembre, octubre, novembre y desembre, de dit any que junts
són 7 llibres.

Bossost. Ítem, 2 llibres del General de la taula
de Bossost per las terças de juliol, agost y setembre, octubre, novembre y desembre, 1674.
Ítem, 4 llibres de dita taula per las 4 terças del
any 1675.
Ítem, 4 llibres de dita taula per las 4 terças del
any 1676.
Ítem, 2 llibres de dita taula per las terças de janer, fabrer y mars, abril, maig y juny, 1677.
Vilaller. Ítem, 2 llibres del General de la taula
de Vilaller per las terças de juliol, agost y setembre, octubre, novembre y desembre, 1674.
Ítem, 4 llibres de dita taula per las 4 terças del
any 1675.
Ítem, 4 llibres de dita taula per las 4 terças del
any 1676.
Ítem, 2 llibres de dita taula per las terças de janer, fabrer y mars, abril, maig y juny, 1677.
Manresa. Ítem, un llibre del General de la ciutat
de Manresa per la terça de octubre, novembre y
desembre, 1674.
Ítem, 4 llibres de dita taula per las 4 terças del
any 1675.
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Ítem, 8 llibres de dita taula, ço és, 4 de credenser y 4 de receptor, per las 4 terças del any
1676.
Ítem, 2 llibres de dita taula, un de credenser, altre de receptor, per la terça de janer, fabrer y
mars, 1677. Ítem, dos llibres de dita taula un de receptor y altre de credencer per la terça
abril, maig y juny, 1677.
Montblanch. Ítem, 2 llibres del General de la
taula de Monblanch per las terças de juliol,
agost y setembre, octubre, novembre y desembre, 1674.
Ítem, 4 llibres de dita taula per las 4 terças del
any 1675.
Ítem, 2 llibres de dita taula per las terças de janer, fabrer y mars, abril, maig y juny, 1676.
Falset. Ítem, 2 llibres del General de la taula de
Falset per las terças de juliol, agost y setembre,
octubre, novembre y desembre, 1674.
Ítem, 4 llibres de dita taula per las 4 terças del
any 1675.

Ítem, 2 llibres de dita taula per las terças de janer, fabrer y mars, abril, maig y juny, 1676.

Ítem, 4 llibres de dita taula per las 4 terças del
any 1675.

Çarreal. Ítem, 2 llibres del General de la taula
de Çarreal per las terças de juliol, agost y setembre, octubre, novembre y desembre, 1674.

Ítem, un llibre de dita taula per las terças de
abril, maig y juny, 1676.
Sodonell. Ítem, un llibre de Albarans de Guia
de la taula de Sodonell des de primer de juliol,
1674, fins- a 30 de juny, 1675, lo qual y a 22 albarans.

Ítem, 4 llibres de dita taula per las 4 terças del
any 1675.
Ítem, 2 llibres de dita taula per las terças de janer, fabrer y mars, abril, maig y juny, 1677.

Ítem, altre llibre de albarans de dita taula des
del primer de juliol, 1675, fins a 30 de juny,
1676, dins del qual y ha 36 albarans.

Prades. Ítem, 2 llibres del General de la taula de
Prades per las terças de juliol, agost y setembre,
octubre, novembre y desembre, 1674.

Ítem, altre llibre de albarans de dita taula des
del primer de juliol de 1676, fins al 30 de juny,
1677.

Ítem, 4 llibres de dita taula per las 4 terças del
any 1675.

Ítem, 3 llibres de manifest de dita taula.
Ítem, 2 llibres de dita taula per las terças de janer, fabrer y mars, abril, maig y juny, 1676.

Arbeca. Ítem, un llibre de Albarans de Guia de
la taula de Arbeca des del primer de juliol,
1674, fins al 30 de juny, 1675, dins del qual y
ha 82 albarans.

Cornudella. Ítem, 2 llibres del General de la
taula de Cornudella per las terças de juliol,
agost y setembre, octubre, novembre y desembre, 1674.

Ítem, altre llibre de Albarans de Guia de dita
taula des del primer de juliol, 1675, fins al 30 de
juny, 1676, dins del qual y ha 48 albarans.

Ítem, 4 llibres de dita taula per las 4 terças del
any 1675.

Ítem, altre llibre de- albarans de dita taula des
del primer de juliol, 1676, fins al 30 de juny,
1677, ab un fexet de albarans dintre.

Ítem, 2 llibres de dita taula per las terças de janer, fabrer y mars, abril, maig y juny, 1676.
Gratallops. Ítem, 2 llibres del General de la taula de Gratallops per // s.n.r // las terças de juliol,
agost y setembre, octubre, novembre y desembre, 1674.

Ítem, 3 llibres de manifest de dita taula des del
primer de juliol, 1674, fins al 30 de juny, 1677.

Ítem, 4 llibres de dita taula per las 4 terças del
any 1675.

Lleyda. Ítem, 3 llibres de Albarans de Guia de la
taula de la ciutat de Lleyda, des del primer de
juliol, 1674, fins a 30 de juny, 1677, y 4 plechs
de albarans.

Ítem, 2 llibres de dita taula per las terças de janer, fabrer y mars, abril, maig y juny, 1676.

Ítem, 3 llibres de manifest de dita taula des del
primer de juliol, 1674, fins al 30 de juny, 1677.

Ulldemolins. Ítem, 2 llibres del General de la
taula de Ulldemolins per las terças de juliol,
agost y setembre, octubre, novembre y desembre, 1674.

Alfarràs. Ítem, dos llibres de Albarans de Guia
de la taula de Alfarràs des del primer de juliol,
1676, fins al 30 de juny, 1677.
Ítem, 2 llibres de manifest de dita taula des del
primer de juliol de 1676 fins al 30 de juny de
1677.

Ítem, 4 llibres de dita taula per las 4 terças del
any 1675.
Ítem, 2 llibres de dita taula per las terças de janer, fabrer y mars, abril, maig y juny, 1676.

s.n.v

Porrera. Ítem, 2 llibres del General de la taula
de Porrera per las terças de juliol, agost y setembre, octubre, novembre y desembre, 1674.
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Granja. Ítem, un llibre de Albarans de Guia de
la taula de Granja des del primer de juliol,
1674, fins a 30 de juny, 1675, dins del qual y ha
8 albarans.
Ítem, altre llibre de Albarans de Guia de dita
taula des del primer de juliol, 1675, fins a 30 de

[ 1679 ]

[ 1679 ]

juny, 1676, dins del qual y ha 5 albarans de
guia.
Ítem, altre llibre de Albarans de dita taula des
del primer de juliol, 1676, fins a 30 de juny,
1677, dins del qual y ha 2 albarans de guia.
Ítem, 3 llibres de manifest de dita taula des del
primer de juliol, 1674, fins al 30 de juny, 1677.
Sarós. Ítem, dos llibres de Albarans de Guia des
del primer de juliol, 1675 fins a 30 de juny,
1677, que són de la taula de Sarós.
Ítem, 2 llibres de manifest de dita taula des del
primer de juliol, 1675, fins al 30 de juny, 1677.
Alguayre. Ítem, un llibre de Albarans de Guia
de la taula de Alguayre en lo qual y ha los albarans des del primer de juliol, 1674, fins a 30 de
juny, 1675.
Ítem, altre llibre de Albarans de Guia de dita
taula des del primer de juliol, 1675, fins a 30 de
juny, 1676, dins del qual y ha 8 albarans.
Ítem, altre llibre de Albarans de Guia de dita
taula des del primer de juliol, 1676, fins a 30 de
juny, 1677.
Ítem, 3 llibres de manifest de dita taula des del
primer de juliol, 1674, fins al 30 de juny, 1677.
Aytona. Ítem, un llibre de Albarans de Guia de
la taula de Aytona des del primer de juliol,
1674, fins a 30 de juny, 1675, dins del qual y ha
quatre albarans.
Ítem, altre llibre de Albarans de Guia de dita
taula des del primer de juliol, 1675, fins a 30 de
juny, 1676, dins del qual y ha 4 albarans de
guia.
Ítem, altre llibre de Albarans de dita taula des
del primer de juliol, 1676, fins a 30 de juny,
1677, dins del qual y ha 8 albarans de guia.
Ítem, 3 llibres de manifest de dita taula des del
primer de juliol, 1674, fins al 30 de juny, 1677.
Borjas. Ítem, un llibre de Albarans de Guia de la
taula de las Borjas des del primer de juliol,
1674, fins a 30 de juny, 1675, en lo qual y ha
dos plecs de albarans.
Ítem, altre llibre de Albarans de Guia de dita
taula des del primer //s.n.r // de juliol, 1675, fins
a 30 de juny, 1676, dins del qual y ha un plech
de albarans.
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Ítem, altre llibre de Albarans de Guia dita taula
des del primer de juliol, 1676, fins a 30 de juny,
1677, dins del qual y ha un plech de albarans.
Ítem, 3 llibres de Manifest de dita taula des del
primer de juliol, 1674, fins al 30 de juny,
1677.
Benavent. Ítem, altre llibre de Albarans de Guia
de la taula de Benavent des del primer de juliol,
1674, fins a 30 de juny, 1675, dins del qual y ha
8 albarans.
Ítem, altre llibre de Albarans de Guia de dita
taula des del primer de juliol, 1675, fins a 30 de
juny, 1676, dins del qual y ha 5 albarans.
Ítem, altre llibre de Albarans de dita taula des
del primer de juliol, 1676, fins a 30 de juny,
1677, dins del qual y ha 6 albarans.
Ítem, 3 llibres de Manifest de dita taula des del
primer de juliol, 1674, fins al 30 de juny,
1677.
Torras de Segre. Ítem, un llibre de Albarans de
Guia de la taula de Torras de Segre des del primer de juliol, 1674, fins a 30 de juny, 1675,
dins del qual y ha 3 albarans de guia.
Ítem, altre llibre de Albarans de dita taula des
del primer de juliol, 1675, fins a 30 de juny,
1676, dins del qual y ha 8 albarans de guia.
Ítem, altre llibre de Albarans de dita taula des
del primer de juliol, 1676, fins a 30 de juny,
1677, dins del qual y ha 4 albarans de guia.
Ítem, 3 llibres de Manifest de dita taula des del
primer de juliol, 1674, fins al 30 de juny, 1677.
Almaneu. Ítem, 2 llibre de Albarans de Guia de
la taula de Almaneu des del primer de juliol,
1674, fins a 30 de juny, 1676.
Ítem, altre llibre de Albarans de dita taula des
del primer de juliol, 1676, fins a 30 de juny,
1677, dins del qual y ha nou albarans.
Ítem, 3 llibres de Manifest de dita taula des del
primer de juliol, 1674, fins al 30 de juny, 1677.
Sanahuja. Ítem, dos llibres de Albarans de Guia
de la taula de Sanahuja des del primer de juliol,
1674, fins a 30 de juny, 1676.
Ítem, altre llibre de Albarans de Guia y Manifest
de dita taula des del primer de juliol, 1676, fins
a 30 de juny, 1677.

Bellver. Ítem, un llibre de Albarans de Guia de
la taula de Bellver des del primer de juliol,
1674, fins a 30 de juny, 1675.

Cardona. Ítem, un llibre de Albarans de Guia y
Manifest de la taula de Cardona des del primer
de juliol, 1676, fins a 30 de juny, 1677.

Ítem, dos llibres de Manifest de dita taula des del
primer de juliol, 1674, fins a 30 de juny, 1676.

Ítem, dos llibres de Albarans de Guia de dita
taula de Cardona des del primer de juliol, 1674,
fins a 30 de juny, 1676, y un plech de albarans.

Ribas. Ítem, dos llibres de Albarans de Guia de
la taula de Ribas des del primer de juliol, 1674,
fins a 30 de juny, 1677 y 3 plechs de albarans
que entre tots són. Ítem, 1 llibre de Manifest de
dita taula des del primer de juliol fins a 30 de
juny.
Ítem, dos llibres de Manifest de dita taula des
del primer de juliol, 1674, fins a 30 de juny,
1676.
Calella. Ítem, dos llibres de Albarans de Guia de
la taula de Calella des del primer de juliol,
1674, fins a 30 de juny, 1677 y dos plechs de albarans.
Ítem, un llibre de Manifest de dita taula des del
primer de juliol, 1674, fins a 30 de juny, 1676.
Canet. Ítem, tres llibres de Albarans de Guia de
la taula de Canet des del primer de juliol, 1674,
fins a 30 de juny, 1677 y dos plechs de albarans.
Ítem, tres llibres de Manifest de dita taula des
del primer de juliol, 1674, fins a 30 de juny,
1677.
Pineda. Ítem, dos llibres de Albarans de Guia de
la taula de Pineda des del primer de juliol,
1674, fins a 30 de juny, 1676 y un fex de albarans.
Llansà. Ítem, un llibre de Manifest de la taula
de Llansà des del primer de juliol, 1675, fins a
30 de juny, 1676.
Ítem, un llibre de Manifest de la taula de Lloret
des del primer de juliol, 1674, fins a 30 de juny,
1676.
Ulldemolins. Ítem, un llibre de Albarans de
Guia de la taula de Ulldemolins des del primer
de juliol, 1674, fins a 30 de juny, 1675.
Ítem, dos llibres de Albarans de Guia de dita
taula de Cervera des del primer de juliol, 1674,
fins a 30 de juny, 1677, dins dels quals hi ha un
albarà.
Solsona. Ítem, tres llibres de Albarans de Guia y
Manifest de la taula de Solsona des del primer
de juliol, 1674, fins a 30 de juny, 1677 y un
plech de alabrans.
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Torà. Ítem, dos llibres de Albarans de Guia de
la taula de Torà des de lo primer de juliol, 1674,
fins a 30 de juny, 1676 y un plech de albarans.
Ítem, un llibre de Manifest de dita taula des del
primer de juliol, 1676, fins a 30 de juliol, 1677.
Guissona. Ítem, dos llibres de Albarans de Guia
de la taula de Guissona des del primer de juliol,
1674, fins a 30 de juny, 1676.
Ítem, altre llibre de Albarans de Guia y Manifest
de dita taula des del primer de juliol, 1676, fins
a 30 de juliol, 1677 y tres plechs de albarans.
Santa Coloma de Queralt. Ítem, tres llibres de
Albarans de Guia de la taula de Santa Coloma
de Queralt des del primer de juliol, 1676, fins a
30 de juny, 1677 y tres plechs de albarans.
Tarragona. Ítem, tres llibres de Albarans de
Guia de la taula de Tarragona des de lo primer
de juliol, 1674, fins a 30 de juny, 1677 y tres
plechs de albarans.
Ítem, un llibre de Manifest de dita taula des del
primer de juliol, 1674 , fins a 30 de juny, 1676.
Riudecanyes. Ítem, tres llibres de Albarans de
Guia de la taula de Riudecanyes des del primer
de juliol, 1674, fins a 30 de juny, 1677 y tres
plechs de albarans.
Ítem, un llibre de Manifest de dita taula des del
primer de juliol, 1676, fins a 30 de juliol, 1677.
Vilaseca. Ítem, tres llibres de Albarans de Guia
de la taula de Vilaseca des del primer de juliol,
1674, fins a 30 de juny, 1677 y tres plechs de albarans.
Alcover. Ítem, tres llibres de Albarans de Guia
de la taula de Alcover des de lo primer de juliol,
1674, fins a 30 de juny, 1677 y tres plechs de albarans.
Ítem, un llibre de Manifest de dita taula des del
primer de juliol, 1676, fins a 30 de juliol, 1677.
Riudoms. Ítem, dos llibres de Albarans de Guia
de la taula de Riudoms des del primer de juliol,
1674, fins a 30 de juny, 1675 y des del primer
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Tremp. Ítem, tres llibres de Albarans de Guia
de la taula de Tremp des del primer de juliol,
1674, fins a 30 de juny, 1677 y tres plechs de albarans.

de juliol, 1676, fis a 30 de // s.n.v // juny, 1677,
y dos plechs de albarans.
Monroig. Ítem, tres llibres de Albarans de Guia
de la taula de Monrroig des del primer de juliol,
1674, fins a 30 de juny, 1677 y tres plechs de albarans.

Ítem, tres llibres de Manifest de dita taula des
del primer de juliol, 1674, fins a 30 de juny,
1677.

Ítem, un llibre de Manifest de dita taula des del
primer de juliol, 1676, fins a 30 de juliol, 1677.

Vilaller. Ítem, tres llibres de Albarans de Guia
de la taula de Vilaller des del primer de juliol,
1674, fins a 30 de juny, 1677 dins del qual y ha
catorze albarans.

Alforja. Ítem, tres llibres de Albarans de Guia de
la taula de Alforja des del primer de juliol,
1674, fins a 30 de juny, 1677 y dos plechs de albarans.

Ítem, tres llibres de Manifest de dita taula des
del primer de juliol, 1674, fins a 30 de juny,
1677.

Ítem, un llibre de Manifest de dita taula des del
primer de juliol, 1676, fins a 30 de juliol, 1677.
Tamarit. Ítem, tres llibres de Albarans de Guia
de la taula de Tamarit des del primer de juliol,
1674, fins a 30 de juny, 1677 y un plech de albarans.

Pont de Suert. Ítem, tres llibres de Albarans de
guia de la taula del Pont de Suert des del primer
de juliol, 1674, fins a 30 de juny, 1677 y tres
plechs de albarans, que entre tots són sis y tres
fulls de albarans sens despachar.

Ítem, tres llibres de Manifest de dita taula des
del primer de juliol, 1674, fins a 30 de juny,
1677.

Ítem, tres llibres de Manifest de dita taula des
del primer de juliol, 1674, fins a 30 de juny,
1677.

Sitjes. Ítem, tres llibres de Albarans de Guia de
la taula de Sitjes des del primer de juliol, 1674,
fins a 30 de juny, 1677 y tres plechs de albarans.

Escaló. Ítem, un llibre de Albarans de Guia de
la taula de Escaló des del primer de juliol, 1675,
fins a 30 de juliol, 1676 y un plechs de albarans
que entre tots són- y dos fulls de albarans sens
despachar.

s.n.v

Ítem, tres llibres de Manifest de dita taula des
del primer de juliol, 1674, fins a 30 de juny,
1677.
s.n.r

Vilanova de Cubells. Ítem, tres llibres de Albarans de Guia de la taula de Vilanova de Cubells
des del primer de juliol, 1674, fins a 30 de juny,
1677 y tres plechs de albarans.
Ítem, tres llibres de Manifest de dita taula des
del primer de juliol, 1674, fins a 30 de juny,
1677.
Igualada. Ítem, tres llibres de Albarans de Guia
de la taula de Igualada des del primer de juliol,
1674, fins a 30 de juny, 1677 y tres plechs de albarans.
Tírvia. Ítem, tres llibres de Albarans de Guia de
la taula de Tírvia des del primer de juliol, 1674,
fins a 30 de juny, 1677 y quatre plechs de albarans que són entre tots-y sinch fulls de albarans
sens despachar.
Ítem, dos llibres de Manifest de dita taula des
del primer de octubre, 1674, fins a 2 de agost,
1675, des del primer de juliol, 1676 fins a 30 de
juny, 1677.
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Ítem, dos llibres de Manifest de dita taula des
del primer de juliol, 1674, fins a 30 de juny,
1676.
Cambrils. Ítem, tres llibres de Albarans de Guia
de Cambrils des del primer de juliol, 1674, fins
a 30 de juny, 1677 ab dos plechs de albarans.
Ítem, tres llibres de Manifest de dita taula des
del primer de juliol, 1674, fins a 30 de juny,
1677.
Torra de Embrarra. Ítem, tres llibres de Albarans de Guia de Torra de Embarra des del primer de juliol, 1674, fins a 30 de juny, 1677 ab
dos plechs de albarans.
Selva. Ítem, tres llibres de Albarans de Guia de
la taula de la Selva des del primer de juliol,
1674, fins a 30 de juny, 1677 ab tres plechs de
albarans.
Valls. Ítem, tres llibres de Albarans de Guia de
la taula de Valls des del primer de juliol, 1674,
fins a 30 de juny, 1677 ab 4 plechs de albarans.

Reus. Ítem, tres llibres de Albarans de Guia de
la taula de Reus ab 4 plechs de albarans.
Palamós. Ítem, dos llibres de Albarans de Guia de
la taula de Palamós des del primer de juliol, 1673,
fins a 30 de juny, 1677 y un plech de albarans.
s.n.r

Ítem, dos llibras de Manifest de dita taula des
del primer de juliol, 1674, fins a 30 de juny,
1677.

Ítem, un llibre de Manifest de dita taula per lo
any 1677.

Ítem, tres llibras de Albarans de Guia de la taula
des del primer de juliol, 1674, fins a 30 de juny,
1677 y un plech de albarans de dita taula des
del primer de juny, 1674, fins a 30 de juny,
1677.

Sant Pere Pescador. Ítem, un llibres de Albarans
de Guia de la taula de Sant Pere Pescador dins
del qual hi ha deu albarans.

Bagur. Ítem, tres llibras de Albarans de Guia de
la taula de Bagur des del primer de juliol, 1674,
fins a 30 de juny, 1677 y un plech de albarans.

Ítem, tres llibres de Manifest de dita taula des
del primer de juliol, 1674, fins a 30 de juny,
1677.

Ítem, dos llibras de Manifest de dita taula des
del primer de juliol, 1674, fins a 30 de juny,
1677.

Selva de Mar. Ítem, dos llibras de Albarans de
Guia de la taula de Selva de Mar des del primer
de juliol, 1674, fins a 30 de juny, 1676, y un
plech de albarans en lo qual n·hi ha 45.

Palafrugell. Ítem, tres llibres de Albarans de
Guia de la taula de Palafrugell des del primer de
juliol, 1674, fins a 30 de juny, 1676 y un plech
de albarans.

Ítem, tres llibres de Manifest de dita taula des
del primer de juliol, 1674, fins a 30 de juny,
1677.

La Bisbal. Ítem, dos llibras de Albarans de Guia
de la taula de la Bisbal // s.n. // des del primer de
juliol, 1674, fins a 30 de juny, 1676 y un plech
de albarans.

Selva de Mar. Ítem, dos llibras de Albarans de
Guia de la taula de Selva de Mar des del primer
de juliol, 1674, fins a 30 de juny, 1676, y un
plech de albarans en lo qual n·hi ha 45.
Ítem, tres llibres de Manifest de dita taula des
del primer de juliol, 1674, fins a 30 de juny,
1677.
Gerona. Ítem, dos llibres de Albarans de Guia
de la taula de Gerona des del primer de juliol,
1674, fins a 30 de juny, 1675 y des del primer
de juliol, 1676 fins a 30 de juny, 1677, y dos
plechs de albarans.
Ítem, un llibre de Manifest de dita taula des del
primer de juliol, 1676, fins a 30 de juny, 1677.
Tossa. Ítem, dos llibres de Albarans de Guia de
la taula de Tossa des del primer de juliol, 1674,
fins a 30 de juny, 1676, y dos plechs de albarans.
Ítem, dos llibres de Manifest de dita taula des
del primer de juliol, 1674, fins a 30 de juny,
1676.
Escala. Ítem, un llibre de Albarans de Guia de la
taula de la Escala ab un plech de albarans.
Besalú. Ítem, dos llibres de Albarans de Guia de
la taula de Besalú des del primer de juliol, 1675,
fins a 30 de juny, 1677 y un plech de albarans.
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Ítem, tres llibras de Manifest de dita taula des del
primer de juliol, 1674, fins a 30 de juny, 1677.
Quedaqués. Ítem, dos llibras de Albarans de
Guia de la taula de la Quedaqués des del primer
de juliol, 1674, fins a 30 de juny, 1676 y un
plech de albarans.
Ítem, dos llibras de Manifests de dita taula des
del primer de juliol, 1674, fins a 30 de juny,
1676.
Sant Feliu de Guíxols. Ítem, tres llibras de Albarans de Guia de la taula de Sant Feliu de Guíxols
des del primer de juliol, 1674, fins a 30 de juny,
1677 ab tres plechs de albarans.
Ítem, un llibre de Manifest de dita taula des del
primer de juliol, 1676, fins a 30 de juny, 1677.
Tàrraga. Ítem, un llibre de Albarans de Guia de
la taula de Tàrraga des del primer de juliol,
1674, fins a 30 de juny, 1675 ab un plech de albarans.
Martorell. Ítem, tres llibres de Albarans de Guia
de la taula de Martorell des del primer de juliol,
1674, fins a 30 de juny, 1677 ab un plech de albarans.
Tarrassa. Ítem, tres llibres de Albarans de Guia
de la taula de Tarrassa des del primer de juliol,
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1674, fins a 30 de juny, 1677 ab un plech de albarans.

Besalú. Ítem, un llibre de General de la taula de
Besalú per la tersa abril, maig y juny, 1677.

Seu de Urgell. Ítem, tres llibres de Albarans de
Guia de la Seu de Urgell des del primer de juliol, 1674, fins a 30 de juny, 1677 ab dos plechs
de albarans.

Bisbal. Ítem, un llibre del General de la taula de
la Bisbal per la tersa octubre, novembre y desembre, 1676.

Ítem, un llibre de Responsions de dita taula des
del primer de juliol, 1674, fins a 30 de juny,
1675.
Ítem, dos llibras de Manifest de dita taula des
del primer de juliol, 1674, fins a 30 de juny,
1675, y des del primer de juliol, 1676, fins a 30
de juny, 1677.
Ítem, un plech de Albarans de Guia volants sens
llibre de las taulas de Puigcerdà, Esterra de
Àneo y altras que entre tots són-.
Pineda. Ítem, vuyt llibras del General de dita
taula de Pineda // s.n.v // per lo cullidor y per las
tersas juliol, agost y setembre, octubre, novembre y desembre, 1674, janer, fabrer y mars,
abril, maig y juny, 1675, abril, maig y juny, octubre, novembre y desembre, 1676, y janer, fabrer y mars, abril, maig y juny, 1677.
Puigcerdà. Ítem, dos llibras de General de la
taula de Puigcerdà, per las tersas juliol, agost y
setembre, octubre, novembre y desembre,
1674.

Ribas. Ítem, dos llibras del General de la taula
de Ribas, per las tersas juliol, agost y setembre,
octubre, novembre y desembre, 1674.
Ítem, 4 llibras de dita taula per las 4 tersas del
any 1675.
Ítem, 4 llibras de dita taula per las 4 tersas del
any 1676.
Ítem, dos llibras de dita taula per las tersas janer, fabrer y mars, abril, maig y juny, 1677.
Canet. Ítem, un llibre del General de la taula de
Canet, per las tersas juliol, agost y setembre, 1674.
Ítem, quatre llibras de dita taula per las 4 tersas
del any 1675.
Ítem, quatre llibras de dita taula per las 4 tersas
del any 1676.
Ítem, dos llibras de dita taula per las tersas janer, fabrer y mars, abril, maig y juny, 1677.

Ítem, 4 llibras de dita taula per las 4 tersas del
any 1675.

Castelló de Farfanya. Ítem, dos llibras de General de la taula de Castelló de Farfanya, per las
tersas juliol, agost y setembre, octubre, novembre y desembre, 1674.

Ítem, 4 llibras de dita taula per las 4 tersas del
any 1676.

Ítem, quatre llibras de dita taula per las 4 tersas
del any 1675.

Ítem, dos llibras de dita taula per las tersas janer, fabrer y mars, abril, maig y juny, 1677.

Ítem, quatre llibras de dita taula per las 4 tersas
del any 1676.

Bellver. Ítem, un llibras de General de la taula de
Bellver, per las tersas juliol, agost y setembre,
1674.

Ítem, dos llibras de dita taula per las tersas janer, fabrer y mars, abril, maig y juny, 1677.

Ítem, quatra llibras de dita taula per las 4 tersas
del any 1675.
Ítem, 4 llibras de dita taula per las 4 tersas del
any 1676.
Seu de Urgell. Ítem, dos llibras de General de la
taula de la Seu de Urgell, un de credencer, altre de
receptor, per la tersa janer, fabrer y mars, 1677.
Ítem, dos llibras de dita taula, ço és, un de credencer y altre de receptor, per la tersa abril,
maig y juny, 1677.
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Igualada. Ítem, dos llibras del General de la taula de Igualada, per las tersas juliol, agost y setembre, octubre, novembre y desembre, 1674,
janer, fabrer y mars, abril, maig y juny, 1676.
Ítem, altre llibre de dita taula per las tersas juliol, agost y setembre, octubre, novembre y desembre, 1675, janer, fabrer y mars, abril, maig y
juny, 1676.
Ítem, altre llibre de dita taula per las tersas juliol, agost y setembre, octubre, novembre y desembre, 1676, janer, fabrer y mars, abril, maig y
juny, 1677.

Torà. Ítem, dos llibras de General de la taula de
Torà, per las tersas juliol, agost y setembre, octubre, novembre y desembre, 1674.
Ítem, quatre llibras de dita taula per las 4 tersas
del any 1675.
Ítem, quatre llibras de dita taula per las 4 tersas
del any 1676.
Cervera. Ítem, quatre llibras del General de la
taula de Cervera per las 4 tersas del any 1676.
Ítem, dos llibras de dita taula per las terças janer, fabrer y mars, abril, maig y juny, 1677.
Sanahuja. Ítem, dos llibras de General de la taula de Sanahuja, per las tersas juliol, agost y setembre, octubre, novembre y desembre, 1674.
Ítem, quatre llibras de dita taula per las 4 tersas
del any 1675.
s.n.r

Ítem, quatre llibras de dita taula per las 4 tersas
del any 1676.
Ítem, dos llibras de dita taula per las tersas janer, fabrer y mars, abril, maig y juny, 1677.
Guissona. Ítem, dos llibras del General de la
taula de Guissona, per las tersas juliol, agost y
setembre, octubre, novembre y desembre,
1674.
Ítem, quatre llibras de dita taula per las 4 tersas
del any 1675.
Ítem, quatre llibras de dita taula per las 4 tersas
del any 1676.
Tarrassa. Ítem, tres llibras de General de la taula
de Tarrassa, per las tersas juliol, agost y setembre, octubre, novembre y desembre, 1674.
Ítem, un llibre de dita taula per las tersas juliol,
agost y setembre, octubre, novembre y desembre, 1675, janer, fabrer y mars, abril, maig y
juny, 1676.
Ítem, un llibre de dita taula per las tersas juliol,
agost y setembre, octubre, novembre y desembre, 1676, janer, fabrer y mars, abril, maig y
juny, 1677.

Ítem, quatre llibras de dita taula per las 4 tersas
del any 1676.
Ítem, dos llibras de dita taula per las tersas janer, fabrer y mars, abril, maig y juny, 1677.
Camprodon. Ítem, quatre llibras del General de
la taula de Camprodon, per las tersas del any,
1674.
Ítem, tres llibras de dita taula per las tersas janer, fabrer y mars, abril, maig y juny, juliol,
agost y setembre, 1676.
Ítem, dos llibras del General de la taula de Sitges per las tersas juliol, agost y setembre, octubre, novembre y desembre, 1674.
Ítem, quatre llibres de dita taula per las quatre
tersas de l’any 1675.
Ítem, quatre llibres de dita taula per las 4 tersas
del any 1676.
Ítem, dos llibres de dita taula per las dos tersas
de janer, fabrer y mars, // s.n.v // abril, maig y
juny del any 1677.
Martorell. Ítem, un llibre del General de la taula de Martorell, per las tersas juliol, agost y setembre, octubre, novembre y desembre, 1674,
janer, fabrer y mars, abril, maig y juny, 1675.
Ítem, altre llibre de dita taula per las tersas juliol, agost y setembre, octubre, novembre y desembre, 1675, janer, fabrer y mars, abril, maig y
juny, 1676, dins del qual hi ha tretsa albarans de
guia.
Balaguer. Ítem, dos llibras del General de la
taula de la ciutat de Balaguer, per las tersas juliol, agost y setembre, octubre, novembre y desembre, 1674.
Ítem, quatre llibras de dita taula per las 4 tersas
del any 1675.
Ítem, quatre llibras de dita taula per las 4 tersas
del any 1676.
Ítem, dos llibras de dita taula per las tersas janer, fabrer y mars, abril, maig y juny, 1677.

Vich. Ítem, dos llibras de General de la ciutat de
Vich, per las tersas juliol, agost y setembre, octubre, novembre y desembre, 1674.

Vilanova de Cubellas. Ítem, dos llibras de General de la taula de Vilanova de Cubellas, per las
tersas juliol, agost y setembre, octubre, novembre y desembre, 1674.

Ítem, quatre llibras de dita taula per las 4 tersas
del any 1675.

Ítem, quatre llibras de dita taula per las 4 tersas
del any 1675.
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Torà. Ítem, dos llibres del General de la taula de
Torà per las dos terças de janer, fabrer y mars,
abril, maig y juny, 1677.

Ítem, quatre llibras de dita taula per las 4 tersas
del any 1676.
Ítem, dos llibras de dita taula per las tersas janer, fabrer y mars, abril, maig y juny, 1677.

Banyoles. Ítem, dos llibres del General de la
taula de Banyoles per las dos terças de juliol,
agost y setembre, octubre, novembre y desembre, 1674.

Cardona. Ítem, dos llibras de General de la taula de Cardona, per las dos tersas juliol, agost y
setembre, octubre, novembre y desembre,
1674.

Flix. Ítem, un llibre de General de la taula de
Flix per la terça abril, maig y juny, 1677.

Ítem, quatre llibras de dita taula per las 4 tersas
del any 1675.

Sant Pol. Ítem, dos llibres del General de la taula de Sant Pol per las terças janer, fabrer y mars,
abril, maig y juny, 1677.

Ítem, quatre llibras de dita taula per las 4 tersas
del any 1676.

Ítem, dos llibres de dita taula per las dos terças
juliol, agost y setembre, octubre, novembre y
desembre, 1676.

Ítem, dos llibras de dita taula per las tersas janer, fabrer y mars, abril, maig y juny, 1677.

Escala. Ítem, dos llibres del General de la taula
de la Escala per las terças janer, fabrer y mars,
abril, maig y juny, 1677.

Santa Coloma de Queralt. Ítem, dos llibras de
General de la taula de Santa Coloma de Queralt
//sn // per las dos terças de juliol, agost y setembre, octubre, novembre y desembre, 1674.
s.n.r

Ítem, quatre llibres de dita taula per las quatre
terças del any, 1675.
Ítem, quatre llibres de dita taula per las quatre
terças del any, 1676.
Ítem, dos llibres de dita taula per las dos terças
de janer, febrer y mars, abril, maig y juny, 1677.
Solsona. Ítem, dos llibres del General de la taula de la ciutat de Solsona per las dos terças de juliol, agost y setembre, octubre, novembre y desembre, 1674.
Ítem, dos llibres de dita taula per las terças juliol, agost y setembre, octubre, novembre y desembre, 1675.
Ítem, quatre llibres de dita taula per las quatre
terças del any, 1676.
Ítem, dos llibres de dita taula per las dos terças
de janer, febrer y mars, abril, maig y juny, 1677.
Sant Feliu de Guíxols. Ítem, un llibre de dita
taula de Sant Feliu de Guíxols per lo credenser
per la terça octubre, novembre y desembre,
1676.
Ítem, un llibre de dita taula per lo receptor, per
la taula de janer, fabrer y mars, 1677.
Ítem, dos llibres de dita taula, ço és, un de credenser y altra de receptor, per la terça abril,
maig y juny, 1677.
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Ítem, un llibre de albarans de guia de dita taula
des del primer de juliol, 1675, fins al 30 de
juny, 1676, dins del qual y ha un plech de albarans que són:
Calella. Ítem, dos llibres del General de la taula
de Calella per las tersas janer, fabrer y mars,
abril, maig y juny, 1677.
Blanes. Ítem, un llibre del General de la taula de
Blanes, per la terçajaner, fabrer y mars, 1677.
Arenys. Ítem, dos llibres del General de la taula
de Arenys per las dos tersas janer, fabrer y mars,
abril, maig y juny, 1677.
Tàrrega. Ítem, un llibre de la taula de Tàrrega,
per albarans deguai des del primer de janer,
1675, fins a 30 de juny de dit any.
Berga. Ítem, un llibre del General de la taula de
Berga per la tersa juliol, agost y setembre, 1674.
Ítem, un llibre de dita taula per la terça janer,
febrer y mars, 1677.
Guissona. Ítem, dos llibres del General de la
taula de Guissona per las terças janer, febrer y
mars, 1675, dins del qual y ha deu albarans de
guia.
Monroig. Ítem, un llibre del General de la taula de Monroig per la terça de janer, febrer y
mars, 1675, dins del qual y ha deu albarans de
guia.

229
/1r

Gerona. Ítem, dos llibres de la ciutat de Gerona, ço és, un de credenser y altre de receptor,
per la terça de abril, maig y juny, 1677.

tor, per la tersa juliol, agost y setembre, 1674, y
lo altre de credencer per la tersa octubre, novembre y desembre de dit any.

Fa.

Ítem, vuyt llibras de dita taula, ço (és) 4 per lo
credençer y 4 per lo receptor, per las 4 tersas del
any 1675.

Memorial del llibras de la Bolla de la present
ciutat de Barcelona y taulas foranas de la col·lecta pel trienni 1674 que han entregat los arrendadors de dita Bolla de dit trienni.

229
/1v

Mataró. Primo, quatra llibras de la Bolla de la
taula de Mataró, ço és, dos de credencer y dos
de receptor, per las dos tersas juliol, agost y setembre, octubre, novembre y desembre, 1674.
Ítem, un llibre de Bolla de dita taula per lo credencer per la tersa janer, fabrer y mars, 1675.
Ítem, sis llibras de Bolla de dita taula, ço és, tres
de credenser y tres de receptor, per las tersas
abril, maig y juny, juliol, agost y setembre, octubre, novembre y desembre de dit any.
Ítem, vuyt llibras de Bolla de dita taula, ço és,
quatre de credençer y 4 de receptor, per las 4
tersas del any 1676.
Ítem, quatra llibras de Bolla de dita taula, ço és,
dos de credenser y dos de receptor, per las
tersas janer, fabrer y mars, abril, maig y juny,
1677.
Sant Saloni. Ítem, dos llibras de la taula de Sant
Saloni per las tersas juliol, agost y setembre, octubre, novembre y desembre, 1674.
Ítem, dos llibras de dita taula per lo credenser
per las tersas janer, fabrer y mars, abril, maig y
juny, 1675.
Ítem, tres llibras de dita taula per lo receptor,
per las tersas abril, maig y juny, juliol, agost y
setembre, octubre, novembre y desembre de dit
any.
Ítem, 4 llibras de dita taula de Sant Saloni per lo
receptor, per las 4 tersas del any 1676.
Ítem, dos llibras de dita taula per lo receptor,
per las tersas janer, fabrer y mars, abril, maig y
juny, 1677.

Ítem, vuyt llibras de dita taula, ço és, 4 de credenser y 4 de receptor, per las 4 tersas del any
1676.
Ítem, 4 llibras de dita taula, ço és, dos de credenser y dos de raceptor per las tersas janer, febrer y mars, abril, maig y juny, 1677.
Martorell. Ítem, dos llibras de la Bolla de la taula de Martorell per lo receptor, per las tersas juliol, agost y setembre, octubre, novembre y desembre, 1674.
Ítem, quatre llibras de dita taula per lo receptor,
per las 4 tersas del any, 1675.
Ítem, tres llibras de dita taula per lo credencer
per las tersas janer, febrer y mars, abril, maig y
juny, juliol, agost y setembre, 1676.
Ítem, altre llibra de dita taula per lo receptor,
per la tersa octubre, novembre y desembre de
dit any.
Ítem, dos llibras de dita taula per lo receptor,
per las tersas janer, fabrer y mars, abril, maig y
juny, 1677.
Tarrassa. Ítem, dos llibras de la Bolla de la taula
de Tarrassa per lo receptor, per las tersas juliol,
agost y setembre, octubre, novembre y desembre, 1674.
Ítem, 4 llibras de dita taula per lo receptor, per
las 4 tersas del any 1675.
Ítem dos llibras de dita taula, ço és, un de receptor, per la tersa janer, fabrer y mars, 1676 y lo
altre per lo credenser per la tersa abril, maig y
juny de dit any.
Ítem, dos llibras de dita taula per lo receptor,
per las tersas juliol, agost y setembre, octubre,
novembre y desembre de dit any.

Palautordera. Ítem, dos llibras de Bolla de la
taula de Palautordera, ço és, lo un per lo recep-

Ítem, dos llibras de dita taula, ço és, un de receptor, per la tersa janer, fabrer y mars, 1677 y
altra per lo credencer per la tersa abril, maig y
juny de dit any.

a. memorial intercalat entre els folis 228v i 229r del trienni
1677-1680.

Sabadell. Ítem, dos llibras de la Bolla de la taula
de Sabadell per lo receptor, per las tersas juliol,
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agost y setembre, octubre, novembre y desembre, 1674.
Ítem, 4 llibras de dita taula per lo receptor, per
las 4 tersas del any 1674.
Ítem, 4 llibras de dita taula per lo receptor, per
las 4 tersas
229
/2r

Ítem, dos llibres de dita taula per lo receptor,
per las tersas janer, fabrer y mars, abril, maig y
juny, 1677.
Vilamajor. Ítem, dos llibras de la Bolla de la taula de Vilamajor, ço és,lo un per lo receptor, per
la tersa juliol, agost y setembre 1674, y lo altre
per lo credencer per la tersa octubre, novembre
y desembre de dit any.
Ítem, dos llibras de dita taula, ço és, un de credencer y altre de receptor, per la tersa janer, fabrer y mars, 1675.
Ítem, un llibre de dita taula per lo credencer per
la tersa abril, maig y juny de dit any.
Ítem, dos llibras de dita taula per lo receptor,
per las tersas juliol, agost y setembre, octubre,
novembre y desembre de dit any.
Ítem, un llibre de dita taula per lo receptor, per
la tersa janer, fabrer y mars, 1676.
Ítem, dos llibras de dita taula per lo credencer
per la tersa abril, maig y juny, juliol, agost y setembre de dit any.
Ítem, un llibre de dita taula per lo receptor, per
la tersa octubre, novembre y desembre de dit
any.
Ítem, dos llibras de dita taula per lo credencer
per las tersas janer, fabrer y mars, abril, maig y
juny, 1677.
Sant Feliu de Codinas. Ítem, dos llibras de la
Bolla de Sant Feliu de Codina per lo credencer
per las tersas juliol, agost y setembre, octubre,
novembre y desembre, 1674.
Ítem, 4 llibras de dita taula per lo credencer per
las 4 tersas del any, 1675.
Ítem, 4 llibras de dita taula per lo credencer per
las 4 tersas del any, 1676.
Ítem, dos llibras de dita taula per lo credencer
per las tersas janer, fabrer y mars, abril, maig y
juny, 1677.
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Caldas de Montbuy. Ítem, 4 llibras de la Bolla
de la taula de Caldas de Montbuy, ço és, dos per
lo credencer y dos per lo receptor, per las tersas
juliol, agost y setembre, octubre, novembre y
desembre, 1674.
Ítem, 4 llibres de dita taula, ço és, 2 de cedencer
y 2 de receptor, per las tersas janer, fabrer y
mars, abril, // 229/2v // maig y juny, 1675.
Ítem, dos llibras de dita taula per lo credencer
per las tersas juliol, agost y setembre, octubre,
novembre y desembre de dit any.
Ítem, un llibre de dita taula per lo receptor, per
la tersa janer, fabrer y mars, 1676.
Ítem, 3 llibras de dita taula per lo credencer per
las tersas abril, maig y juny, juliol, agost y setembre, octubre, novembre y desembre de dit any.
Ítem, dos llibras de dita taula per lo credencer
per las tersas janer, fabrer y mars, abril, maig y
juny, 1677.
Cardadeu. Ítem, dos llibras de la Bolla de la taula de Cardadeu, ço és, lo un per lo receptor, per
la tersa juliol, agost y setembre 1674 y lo altre
per lo credencer per tersa octubre, novembre y
desembre de dit any.
Ítem, 4 llibres de dita taula per lo credencer per
las 4 tersas del any 1675.
Ítem, 3 llibras de dita taula per lo credenser per
las tersas janer, febrer y mars, abril, maig, juny y
juliol, agost y setembre, 1676.
Ítem, un llibre de dita taula per lo receptor, per
la tersa octubre, novembre y desembre de dit
any.
Ítem, dos llibras de dita taula per lo credencer
per las tersas janer, fabrer y mars, abril, maig y
juny, 1677.
Olesa. Ítem, dos llibras de la Bolla de la taula de
Olesa per las tersas juliol, agost y setembre,
1674.
Ítem, dos llibras de dita taula, ço és, un de credencer y altre de receptor, per la tersa octubre,
novembre y desembre de dit any.
Ítem, dos llibras de dita taula, ço és, un per lo
credencer y altre per lo receptor, per la tersa janer, fabrer y mars, 1675.
Ítem, un llibra de dita taula per lo receptor, per
la tersa abril, maig y juny, 1675.

Ítem, dotse llibres de dita credensa per los dotse
mesos del any 1676.

Ítem, dos llibras de dita taula, ço és,un per lo
credencer y altre per lo receptor, per la tersa juliol, agost y setembre de dit any.
Ítem, un llibre de dita taula per lo receptor, per
la tersa octubre, novembre y desembre de dit
any.
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Ítem, quatre llibras de Manifest de la botiga de Llinas y Sció des del primer de juliol 1674 en havant.

Ítem, un llibre de dita taula per lo receptor, per
la tersa
229
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Ítem, sis llibras de dita credensa per las sedas per
los sis mesos des del primer de janer, 1677 fins a
30 de juny de dit any.

Ítem, quatre llibras de Manifest de la botiga de
Lladó y Bassols.

Ítem, dos llibras de dita taula per lo credencer
per las tersas abril, maig y juny, juliol, agost y
setembre de dit any.

Ítem, quatre llibras de Manifest de la botiga de
Fau y Feliu.

Ítem, un llibra de dita taula per lo receptor, per
la tersa octubre, novembre y desembre, 1676.

Ítem, quatre llibras de Manifest de la botiga de
dit Fen Padret.

Ítem, dos llibras de dita taula, ço és, un per lo
credencer per la tersa janer, fabrer y mars, 1677
y lo altre per lo receptor, per la tersa abril, maig
y juny de dit any.

Ítem, quatre llibras de Manifest de la botiga de
Francesch Potau y companys.
Ítem, quate llibras de Manifest de la botiga de
Mateu y Planti.

Granollers. Ítem, dos llibras de la taula de Granollers per lo credencer per las tersas juliol,
agost y setembre, octubre, novembre y desembre, 1674.

Ítem, quatre llibras de Manifest de la botiga de
Masdeu y Toda.

Ítem, 4 llibras de dita taula per lo credencer per
las 4 tersas del any 1675.

Ítem, quatre llibras de Manifest de la botiga de
Hierònim Farrer y companys.

Ítem, 4 llibras de dita taula per lo credencer per
las 4 tersas del any 1676.

Ítem, quatre llibras de Manifest de la botiga de
Farriol, Clavera y Porciolas.

Ítem, dos llibras de dita taula per lo credencer
per las 2 torsas de janer, fabrer y mars, abril,
maig y juny, 1677.

Ítem, quatra llibras de Manifest de la botiga
Planas.
Ítem, tres llibras de Manifest de la botiga de Alçamora.

Barcelona. Ítem, sis llibras de la credensa de
draps de la Bolla de la taula de Barcelona per los
6 mesos des del primer de juliol 1674 fins al darrer de desembre de dit any.

Ítem, quatre llibras de Manifest de la botiga de
Golorons.

Ítem, dotse llibras de dita credensa per los dotse
mesos del any 1675.

Ítem, quatre llibras de Manifest de la botiga de
Móra y Duran.

Ítem, dotse llibras de dita credensa per dotse
mesos del any 1676.

Ítem, dos llibras de Manifest de la botiga de
Fornés y Romeu.

Ítem, sis llibras de dita credensa de draps per los
sis mesos des del primer de janer 1677 fins al
darrer de juny de dit any.

Ítem, dos llibras de Manifest de la botiga de
Francesch Lladó.
Ítem, dos llibras de Manifest de la companyia
de Massó y Areny.

Ítem, sis llibras de la credensa de sedas de dita
taula per los sis mesos des del primer de juliol
1674 fins al darrer de desembre de dit any.
Ítem, dotse llibras de dita credensa per los dotse
mesos del any 1675.

Ítem, quatra llibres de Manifest de la botiga de
Trulles y Cases.
229
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Ítem, tres llibras de Manifest de la botiga de Comellas y Companys.

[ 1679 ]

[ 1679 ]

Ítem, quatre llibras de Manifest de la botiga de
Mercader, Castellàs y Sionó.

232
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B.
Memoriala dels subjectes que los deputats y oÿdors de comptes del General de Cathalunya
proposan a sa magestat, Déu lo guarde, per a la
provisió del offici de altre dels taulers del General de la ciutat de Tarragona, lo qual offici de
present vaca per renunciació de Joan Pau Salinas, notari. Són los següents: Primo, Joan Ayrola, natural de Perpinyà. Ítem, Ramon Girona.
Ítem Gabriel Sosies. Dat en Barcelona a XXVIIII
de juliol, MDCLXXVIIII.

Ítem, un llibra de Manifest de la botiga de Postius.
Ítem, dos llibras de Manifest de la botiga de
Nadal y Companys.
Ítem, quatra llibras de Manifest de la botiga de
Cortada y Nadal.
Ítem, quatra llibras de Manifest de la botiga de
Jaume Canals, valluter.
Ítem, quatra llibras de Manifest de la botiga de
Eulària Cortès, vellutera.
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Memorialb dels subjectes que los deputats y oÿdors de comptes del General del present principat de Cathalunya proposan al excel·lentíssim
senyor lochtinent y capità general de sa magestat, Déu lo guarde, en lo dit present Principat,
per a la provisió del offici de altre dels taulers del
General de la ciutat de Tarragona en lo interim
que sa magestat pren resolució en la provisió de
dit offici, lo qual de present vaca per renunciació
de Joan Pau Salinas, notari. Són los següents:
Primo, Joan Ayrola, natural de Perpinyà. Ítem,
Ramon Girona. Ítem Gabriel Sosies. Dat en
Barcelona a XXVIIII de juliol, MDCLXXVIIII.

Ítem, dos llibras de Manifest de botiguers de
comanda y altras.
Ítem, dos llibras de Manifest per los parairas.
Ítem, dos llibras de Manifest de valluters y valers.
Ítem, quatra llibras de Nombras y Manifest de
valluters y parairas.
Ítem, quatra llibras de Nombras y Manifest de
botiguers y altras.
Ítem, sinch llibras de quart los quals diu són de
tallar y posar plom en casa dels taxidors de llana,
tintorers y valluters.

C.
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A.
Il·lustríssimsc senyors diputats. Certifich y fas
relació a vostra senyoria il·lustríssima com lo
doctor en drets micer Martí Figuerola, ciutadà
honrrat de Barcelona y advocat fiscal de la casa
de la Diputació del present principat de Catalunya, à anat convalacent de sa desgana, la qual
convalecència se ha anat allargant fins als vint-yhu del corrent inclusive, per rahó de la qual no à
pogut asistir al exercici de son offici de advocat
fiscal fins dita diada. En fe del qual fas la present
lo infrascrit, en Barcelona, als 25 de agost de
1679. Joseph Company, doctor en medicina.

Ítem, sis llibras de Albarans de Guia de dita Bolla de la taula de Barcelona des del primer de juliol, 1674, fins al darrer de juny, 1677.
Vilamajor. Ítem, un llibra de Manifest de la Bolla de la taula de Vilamajor.
Martorell. Ítem, un llibra de Manifest de la Bolla de la taula de Martorell.
Olesa. Ítem, un llibra de Manifest de la Bolla de
la taula de Olesa.
Sant Feliu de Codinas. Ítem, un llibre de Manifest
de la Bolla de la taula de Sant Feliu de Codinas.
224
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Ítem, dos plechs o enfilades de Albarans de Guia
y certificatòries despedits tant en la Bolla de la
taula de la present ciutat com taulas foranas de
aquella en las quals dos enfilades y ha mil setcents y dos entre albarans y certificatòries, ço és,
tres mil set-cents sinquanta-sis estampats y los
restants quoranta-sis
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Memoriald dels subjectes que los diputats y oÿdors de comptes del General del principat de Caa. proposició intercalada entre els folis 231v i 232r del trienni
1677-1680.
b. proposició intercalada entre els folis 231v i 232r del trienni
1677-1680.
c. certificatòria intercalada entre els folis 234v i 235r del
trienni 1677-1680.
d. memorial intercalat entre els folis 238v i 239r del trienni
1677-1680.

la Bolla de Barcelona, continua ab los matexos
echaques, per rahó dels quals està impedit de
poder exercir son offici. Y axís ho firmo vuy al
primer de octubre de 1679. Doctor Joan Alòs.

talunya proposan a sa magestat, Déu lo guarde,
per a lo offici de albaraner de la Bolla de la ciutat
de Gerona, lo qual de present vacca per mort de
Jaume Narcís Camps, notari, quòndam, últim
possessor de dit offici. Són los següents: Primo,
Joseph Cros, Joseph Calvet, Sebastià Giberta.
Dada en Barcelona, a XXX de juny de MDCLXXIX.
252
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E.
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Memoriala

239
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Certificob y fas fe yo, lo doctor infrascrit, com
Ramon Cortada, credenser dels draps de la Bolla de Barcelona, continua en los matexos echaques per los quals està impedit per a exercir dit
offici. Y axís ho firmo vuy a 27 de juny de 1679.
Doctor, Joan Alòs.
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Suc magestad, Dios le guarde, por su real despacho de 15 del corriente, se sirve mandar lo que
vuestra señoría entenderá de la copia ynclusa que
le remito, para que en vista de ella me informe
vuestra señoría lo que se le offreciere sobre su contenido y pueda con yndividualidad responder a
su magestad. La divina guarde a vuestra señoría
muchos años. Barcelona, a 25 de septiembre,
1679. Álex, duque de Bournonville.

Ducha y príncep de Bournonville, llochtinent y
capità general. Molt reverent en Christo pare y
amats de la real magestat los diputats y ohidors
de comptes de la casa de la Deputació del General de Cathalunya en Barcelona residints. Lo
rey, nostre senyor, que Déu guarde, és estat servit enviar-nos un real orde, firmat de sa real mà
y despachat en deguda forma de Cancelleria del
Supremo Concell de Aragó, que és del tenor següent: «El rey. Illustre duque de Bournonville,
pariente, cavallero de la insigne orden del Tusón,
de mi Consejo de Guerra y mi lugarteniente y capitán general. Haviéndose visto la proposición
que han echo los diputados y ohidores de qüentas
del General de essos Principado y condados la
qual me remitió en carta de ocho de abril passado
para los lugares vacantes en las bolsas de los oficios
del General y casa de la Diputación que corren
por insaculación hasta el dia XXXI de mayo deste
año, y discurrido por los méritos de cada uno de
los que proponen y lo que dellos se os ofreze y tambien de otros que han concurrido y usando de la
facultad que el rey, mi señor y padre, que haya
gloria, se reservó en la concessión que les hizo de
sus privilegios y constituciones y de la forma en
que han de correr estas insaculaciones, y lo dispuesto en XXIII de enero de MDCLIIII y XXVII de
agosto de MDCLV, de poder nombrar las personas
que le pareciesse para estar insaculadas en dichas
bolsas, assí de las propuestas por dichos diputados y
ohidores de qüentas como de otras las que pareciesse combenir, he resuelto nombrar para los lugares
vacantes en las bolsas de dicho officios a las personas que se siguen:

Señores diputados del presente Principado.

Bolsa de assessor.

A.

Para un lugar ecclessiástico de la bolsa de assessor
que vaca por muerte del doctor fra Joseph de Jalpí
y Juliá al doctor Pere Mártir Febrer.
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dels subjectes que los deputats y oÿdors de comptes del General del present principat de Catalunya proposan al excel·lentíssim senyor llochtinent y capità general de sa magestat,
Déu lo guarde, en lo present Principat, per lo
interim que sa magestat pren ressolució en la
provisió del offici de albaraner de la Bolla de la
ciutat de Gerona, lo qual vacca per mort de Jaume Narcís Camps, notari, quòndam, últim possessor de dit offici. Són los següents: Primo, Joseph Cros, Joseph Calvet, Sebastià Giberta.
Dada en Barcelona, a XXX de juny de MDCLXXIX.

Certifichd y fas fe yo lo doctor infrascrit com
Ramon Cortada, sastre, credenser dels draps de
a. memorial intercalat entre els folis 238v i 239r del trienni
1677-1680.
b. certificatòria intercalada entre els folis 238v i 239r del
trienni 1677-1680.
c. bitllet intercalat entre els folis 247v i 248r del trienni 16771680.
d. certificatòria intercalada entre els folis 251v i 252r del
trienni 1677-1680.
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Para otro lugar de la dicha bolsa de assessor que
vaca por desinsiculación del doctor Raphael
Llampillas al mismo doctor Raphael Llampillas.
Para otro lugar de la dicha bolssa de assessor que
vaca por muerte del doctor Balasch de Urgell al
doctor Joseph Pastor y Mora.
a. memorial intercalat entre els folis 251v i 252r del trienni
1677-1680.
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[ 1679 ]
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tos officios y otros desta calidad en veinte y siete de
agosto de mil seiscientos y sinquenta y sinco, y sólo
tengan drecho a estar insaculados en dichas bolsas
mientras yo no se lo prohiviesse, sin que por quedar ahora insaculados en ellas puedan allegar ni
pretender drecho de pocessión ni otro alguno para
estarlo ni siendo mi voluntad, reservándome,
como me reservo, la facultad de excluirlos, desinsicularlos, con causa o sin ella, como me pareciere,
por ser esto conforme a la reserva que su magestad
se hizo de lo tocante a estos officios en la concessión
de dichos privilegios y constituciones a esse Principado y condados, en cuya conformidad libraréis
este nombramiento y insaculación a los diputados
y oydores de qüentas y tendréis la mano en la ejecución de lo arriva dispuesto y de lo que el rey, mi
señor y padre, que haya gloria, ordenó en la insaculación que hizo para estos officios en veinte y siete de agosto de MDCLV. Dada en Madrid, a XVI
de setiembre MDCLXXVIIII. Yo el rey. Petrus Peres, Vidit, don Petrus de Villacampa, regens.
// 252/3v // Vidit don Raphael de Vilosa, regens.
Vidit marchio de Castelnuovo. Vidit Xulve, regens. Vidit don Anthonius de Calatayud. Don
Franciscus Izquierdo de Berbegal, secretarius. Insaculación de los lugares vaccantes hasta treinta y
uno de mayo deste año en las bolsas de los officios
de la casa de la Diputación y Generalidad de Cathalunya que aquí se expressan. Va con consulta.» Y perquè los reals òrdens de sa magestat
deuhen ser ab tot effecte cumplits y executats,
vos diem y manam que lo así insertat y prechalendat real orde de sa magestat poseu en execució en la forma y manera que en ell està contengut y expressat per ser esta sa real voluntat y
nostra. En Barcelona, als VI de octubre
MDCLXXVIIII. Álex, duque de Bournonville.

Bolsa de donador de los ploms.
Para un lugar ecclessiástico de la bolsa de donador de los plomos que vacca por muerte de Francisco de Jalpí y Julià al doctor Jayme Burgués.
Para un lugar militar de la dicha bolsa de donador de los ploms que vacca por muerte de mossén
Francisco de Nadal, a mossén Francisco de Sayol y
Quarterons.
Bolsa de regente las qüentas.
Para un lugar ecclesiástico de la bolsa de regente
las qüentas que vacca por muerte del doctor Joseph Puigvert a fra Equilino de Nadal.
Para otro lugar militar de la dicha bolsa de regente las qüentas que vaca por muerte de mossén
Francisco de Nadal a mossén Francisco Martí y
Genovés.
Bolsa de exactor.
Para un lugar militar de la bolsa de exactor que
vaca por muerte de mosén Francisco de Nadal,
Marco Antonio Sullá.
Para otro lugar real de la dicha bolsa de exactor
que vacca por muerte de mossén Onofre Llobet al
doctor Francisco Molines.
Bolsa de receptor de la Bolla.
Para un lugar militar de la bolsa de receptor de
la Bolla que vaca por muerte de mossén Francisco
de Nadal a mossén Francisco de Sayol y Quarteroni.

Vidit Montserrat, canceller. Balthasar Oriol et
Marcer.

Para un lugar real de la dicha bolsa de receptor
de la Bolla de vaca por //252/3r // muerte de maestre Juan Martí al doctor Francisco Campderrós.

Registrata in Curia Locumtenentis VIIII, folio
CCLVIII.

Bolsa de síndico.
Vuestra excelencia manda a los diputados y ohidores de qüentas de la casa de la Diputación del
General de Cataluña que pongan en execución la
orden de su magestad arriba expressada.

Para un lugar ecclessiástico de la bolsa de sýndico
que vaca por muerte de fray Joseph Castelló a fray
Equilino Nadal.
Para otro lugar militar de la dicha bolsa de síndico que vaca por muerte de mossén Francisco de
Nadal a mossén Anton Martí y de Genovés.
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Todos los quales arriba nombrados de nuevo es mi
voluntad que concurran y sean insaculados respectivamente en los lugares vacantes de dichas
bolsas en que van nombrados en la forma y manera que lo están los demás insaculados y como está
dispuesto y declarado por el rey, mi señor y padre,
que haya gloria, en la insaculación que hizo des1338

B
Ducha y príncep de Bournonville, llochtinent y
capità general. Molt reverent en Christo pare y
amats de la real magestat los diputats y ohidors
de comptes de la casa de la Deputació del Genea memorial intercalat entre els folis 251v i 252r del trienni
1677-1680.

ral de Cathalunya en Barcelona residints. Lo
rey, nostre senyor, que Déu guarde, és estat servit enviar-nos un real orde firmat de sa real mà y
despachat en deguda forma de Cancelleria del
Supremo Concell de Aragó que és del tenor següent: «El rey. Illustre duque de Bournonville,
pariente, cavallero de la insigne orden del Tusón,
de mi Consejo de Guerra y mi lugarteniente y capitán general. Con vuestra carta de VIII de abril
passado se resivió la proposición que los diputados
y oidores de qüentas del General de essos Principado y condados para los lugares vacantes en las bolsas de diputados y oidores de los tres estamentos
hasta el dia XXXI de mayo deste presente año, y
haviendo discurrido por los méritos de cada uno
de los que proponen y considerando lo que dellos se
os ofreze y los demás que proponen y otros de quien
tengo satisfacción para concurrir a estos officios,
usando de la facultad que el rey, mi señor y padre,
que haya gloria, se reservó cuando concedió a la
Diputación sus privilegios y constituciones y en la
insaculación general que hizo en conformidad de
dicha reserva en XXXI de henero del año passado
MDCLIIII de poder nombrar las personas que le pareciesse, assí de las propuestas por los diputados y
oidores como de qualesquier otras que bien visto le
fuese, he resuelto nombrar para los lugares vacantes hasta el día referido a los que se siguen:

Para un lugar de diputado real de Barcelona que
vaca por muerte de mestre Juan Martí a mossén
Francisco Rius y Bruniquer.
Para otro lugar de diputado real de Barcelona
que vaca por delación del doctor Raphael Llampillas al mismo doctor Raphael Llampillas.
Para otro lugar de diputado real de Barcelona
que vaca por haver mudado de estado el doctor
micer Raphel Nabona al doctor micer Carlos
Costa.
Para otro lugar de diputado real de Lérida, que
vaca por muerte del doctor Anthon Novell //
252/5r // al doctor Joseph Salas.
Oydores ecclessiásticos.
Para un lugar de oydor ecclessiástico del Capítulo
de Girona que vaca por muerte de don Juan de
Rocabertí, arzediano y canónigo de dicho Capítulo, al doctor Jayme Burgés.
Para otro lugar de oidor ecclessiástico del Capítulo de Urgel que vaca por muerte del doctor Joseph
Guri al doctor Juan Bartambeu.
Para otro lugar de oidor ecclessiástico religioso
que vaca por munta de fra don Anton de Planella a fra Antonio de Padellás.

Diputados ecclesiáticos.
Para un lugar de diputado ecclesiástico del Capítulo de Urgel, que vaca por muerte del doctor
Pere Ferrer, al doctor Joseph Sellera.
Para otro lugar de diputado eclesiástico religioso
que vaca por muerte del doctor fra Joseph de Jalpí
y Julià // 252/4v // a fray don Anton de Planella.
Diputados militares.
Para un lugar de diputado militar de la veguería de Barcelona que vacca por muerte de mossén
Francisco de Nadal a mossén Bernat Gàver.
Para otro lugar de diputado militar de la veguería de Vique que vacca por muerte de mossén
Francisco Prats y Sanjulià a mossén Joan de Llorech y de Perellós.
Para otro lugar de diputado militar de la veguería de Cervera que vacca por muerte de mossén
Juan Omdedéu a mossén Benet Peregrí.
Para otro lugar militar de la veguería de Balaguer que vaca por muerte de Ramon de Cucar a
mossén Juan Bautista Roca.

Para otro lugar de oydor ecclesiástico religioso que
vaca por muerte de fra Joseph Castelló a fra don
Francisco de Ferrer.
Oydores Militares.
Para un lugar de oidor militar de la veguería de
Barcelona que vaca por muerte de mossén Benet
Despuyol a mossén Joseph Grato de Raset y Trullas.
Para otro lugar de oidor militar de la dicha veguería de Barcelona que vaca por muerte de mossén Juan Sellas a mossén Joseph Mora y de Solanell.
Para otro lugar de oidor militar de la veguería
de Cervera que vaca por muerte de mossén Joseph
Bober de Aguiló a mossén Bernat Vives y Ferrer.
Para otro lugar de oidor militar de la dicha veguería de Círvera // 252/5v // que vaca por
muerte de mossén Joseph Puigvert y Vilallonga a
mossén Juan Francisco Sabater.
Para otro lugar de oydor militar de la dicha veguería de Cervera que vaca por muerte de mossén
Joseph de Melianta a mossén Juan Argila.

Diputados reales.
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don Anthonius de Calatayud. Don Franciscus Izquierdo de Berbegal, secretarius. Insaculación de
los lugares vaccantes en las bolsas de diputados y oidores de quentas del General de la Diputación de
Cathalunya hasta treinta y uno de mayo deste año
mil seiscientos y setenta y nueve. Va con consulta.»
Y perquè los reals òrdens de sa magestat deuhen
ser ab tot effecte //252/6v // cumplits y executats,
vos diem y manam que encontinent, sens dilació
alguna, poseu en execució lo prechalendat real
orde de sa magestat si y de la manera que en ell
està contengut y expressat, per ser esta sa real voluntat y nostra. En Barcelona, als VI de octubre
MDCLXXVIIII. Álex, duque de Bournonville.

Para otro lugar de oidor militar de la dicha veguería de Cervera que vaca por muerte de mossén
Juan de Lluria y Magarola a mossén Francisco
Nicolau de San Juan.
Para otro lugar de oidor militar de la dicha veguería de Cervera que vaca por munta de mossén
Bernat Gàver, de oidor a diputado, a Christóbal
de Morer y Pasqual.
Oydores reales.
Para un lugar de oidor real de Barcelona que
vaca por muerte de micer Juan Palmerola al doctor micer Bonaventura Braco y Rovira.

Vidit Montserrat, canceller. Balthasar Oriol et
Marcer.

Para otro lugar de oidor real de Barcelona que
vaca por haver mudado de estado el doctor micer
Joseph Bru a mossén Pere Trelles.

Registrata in Curia Locumtenentis VIIII, folio
CCXIII.

Para otro lugar de oidor real de Lérida que vaca
por muerte de Francisco Vallés al doctor Joseph
Casanoves.

Vuestra excelencia manda a los diputados y ohidores de qüentas de la casa de la Diputación del
General de Cataluña que pongan en execución la
orden de su magestad arriba expressada.

Para otro lugar de oidor real de Lérida que vaca
por muerte de micer Jayme Borrás y Martí a micer Francesch París.
Para otro lugar de oydor real de Puigcerdá que
vaca por muerte // 252/6r // mosén Pere Gasch al
doctor Juan Marzer y Rubí.

252
/7r

Para otro lugar de oidor real de Barcelona que
vaca por munta de micer Carlos Costa, de oidor a
diputado, al doctor Joseph Güell y Soler.
Todos los quales arriba nombrados de nuevo es mi
voluntad que concurran y sean insaculados respectivamente en los lugares vacantes de dichas bolsas
en la conformidad que lo están los demás insaculados en ellas, pero que sólo tengan drecho a estarlo
mientras yo no se lo prohiviesse, sin que por quedar
ahora insaculados puedan allegar ni pretender
drecho de pocessión ni otro alguno para estar en dichas bolsas, no siendo mi voluntad, reservándome,
como me reservo, la facultad de excluirlos, desinsicularlos con causa o sin ella como me pareciere, por
ser conforme a la reserva que el rey mi señor y padre, que haya gloria, se hizo de lo tocante a estas insaculaciones en la concessión de dichos privilegios y
constituciones al Principado. Y en esta conformidad, libraréis este nombramiento a los diputados y
oydores de qüentas, para que insaculen y pongan
en las bolsas de dichos officios a las personas arriba
nombradas, guardando en ello la forma acostumbrada en semejantes casos. Dada en Madrid, a
XVII de setiembre, MDCLXXXIX. Yo el rey. Petrus
Peres, vidit. Don Petrus de Villacampa, regens.
Vidit don Raphael de Vilosa, regens. Vidit marchio de Castelnuovo. Vidit Xulve, regens. Vidit
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Ducha y príncep de Bournonville, llochtinent y
capità general. Nobles y amats de la real magestat los insaculadors que de present vos trobau
junts en la casa de la Diputació del General de
Cathalunya de la present ciutat de Barcelona
per la insaculació de pròxim fahedora, per quant
en un lloch de oïdor militar de la vergueria de
Cervera que vacca per mort de mossèn Joseph
Bover y de Aguiló ve anomenat en las insaculacions fetas per sa magestat, mossèn Bernat Vives
y Ferrer, y per ser noble no podia entrar com a
mossèn en dit lloch y nos haje suplicat sia de
mercè nostra dispensar en què no obstant sie
noble puga ésser insaculat com a mossèn, per
tant, havent resolt fer-li esta gracia, en virtut de
la qual vos diem y manam que insaculeu al dit
mossèn Bernat Vives y Ferrer com ha mossèn en
lo lloch és vingut insaculat com a mossèn, no
obstant sia noble, a que dispensam per esta vegada en quant menester sie a est impediment,
volent se observe en tots los demés los requisits,
ús y costum se ha tingut en semblants insaculacions per ser esta la real voluntat de sa magestat
y nostra. Dada en Barcelona als set de octubre
MDCLXXVIIII. Álex, duque de Bournonville.
Vidit Montserrat, canceller. Balthasar Oriol et
Marcer.

a. memorial intercalat entre els folis 251v i 252r del trienni
1677-1680.

Registrata in Curia Locumtenentis X, folio CC.
Vuestra excelencia manda a los diputados y ohidores de qüentas de la casa de la Diputación
del General de Cataluña que pongan en execución la orden de vuestra excelencia arriba expressada.

253r

A.
Fasa fe ab la present còpia com Cristòfol Vinyals, guarda de la Bolla del General de la present ciutat, à estat desganat des de 10 de juliol
del present any fins avuy a 10 de octubre també
del corrent y present any. Y vuy continua ab la
mateixa indisposició de no poder exercir dit son
offici. Y axí ó firmo als 10 de octubre, 1679. Lo
doctor Jaume Fontanet.

266
/1r

C.
Il·lustríssimb y molt il·lustre senyor.
Als 27 de octubre proppassat fou presentat un
manament a Joseph Quintana, exactor del General de Catalunya, en effecte contenint que en
virtut de una deliberació feta per vostra senyoria
il·lustríssima dit die de 27 de octubre, se li manava que dins vuyt dies després de la presentació de aquell tingués cobrat y exigit ab tot effecte dels arrendataris de las Bollas de la present
ciutat tot lo que se estaria devent a dit General,
y axí mateix que, per tot lo die de 15 del present
mes de novembre, tingués cobrat y exigit dels
arrendataris de las Bollas foranas y dret de General tot lo que se estava devent al dit General
de aquellas. E com lo dit Joseph Quintana,
exactor, en execució de dit manament y orde
per vostra senyoria il·lustríssima a ell fet, haja
complert totalment en aquell, és a saber, en lo
tocant a las Bollas de Barcelona, ab la entrega
de las pòlissas ha fet a vostra senyoria il·lustríssima dins dits vuyt dies, las quals foren las següents: primo, una pòlissa de 3.208 lliures, 6
sous. Ítem, altre pòlissa de 3.208 lliures, 6 sous.
Y en lo tocant a las Bollas foranas y dret de General ab la entrega se ha fet de dos pòlissas, la
una de mil nou-centas sexanta-sis lliures, tretsa
sous y quatre, y l’altre de la quantitat de 1.966
lliures, 13 sous. Y de las Bollas foranas ab la entrega de las pòlissas que de present fa en mà y
a. certificació intercalada entre els folis 252v i 253r del trienni 1677-1680.
b. súplica intercalada entre els folis 265v i 266r del trienni
1677-1680.
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poder de vostra senyoria il·lustríssima, que són
las següents: primo, per la Bolla de Lleyda, pòlissa de 350 lliures. Ítem, per la Bolla de Cervera, dos pòlissas que importan 650 lliures. Ítem,
per la Bolla de Ripoll, dos pòlissas que importan
300 lliures. Ítem, per la Bolla de Balaguer una
pòlissa de quantitat de 175 lliures. Ítem, per la
Bolla de Tàrrega, una pòlissa de la quantitat de
277 lliures, 1 sou. Ítem, per la Bolla de Camprodon, una pòlissa de 208 lliures, 13 sous, 4
diners. Ítem, per la Bolla de Berga y Bagà una
pòlissa de 115 lliures. Ítem, per la Bolla de Figueres una pòlissa de quantitat de 550 lliures.
Com lo demés de la dita Bolla no·s puga cobrar
per rahó de la causa pendent, se aporta devant
vostra senyoria il·lustríssima. Ítem, per la Bolla
de Vich una pòlissa de quantitat de 650 lliures.
// 266/1v // Ítem, per la Bolla de Castalló, pòlissa de quantitat de 125 lliures. Com lo demés de
dita Bolla no·s puga cobrar per ocasió de la causa pendent devant vostra senyoria il·lustríssima.
Ítem, per la Bolla de Puigcerdà, una pòlissa de
valor de 200 lliures. Com lo demés deu dita Bolla no·s puga cobrar per ocassió de la causa pendent aporta devant vostra senyoria il·lustríssima.
Ítem, per la Bolla de Manresa dos pòlisses de
valor de 1.050 lliures. Ítem, per la Bolla de
Tremp y Pallàs un pòlissa de 300 lliures. Ítem,
de la Bolla de Manrresa y Cardona ha entregat
una pòlissa de 1.050 lliures. Ítem, de Tarragona, altre pòlissa de 1.796 lliures, 13 sous. Ítem,
per la Bolla de Gerona, ab dos pòlissas, 4.300
lliures. Y finalment, en quant a la Bolla de Olot,
per ésser mort lo principal y no trobant-se ninguna fermant-se en Barcelona, no se ha pogut
diligenciar la cobransa per la qual se servirà vostra senyoria il·lustríssima manar al racional trague lo memorial per anar a executar las fermansas de dita Bolla; y per la Bolla de Tortosa
entregarà la pòlissa Joseph Cortés, verguer de la
present casa. Attès y considerat tot lo sobredit y
perquè en tot temps conste haver dit Joseph
Quintana, exactor, complert al que per vostra
senyoria il·lutríssima si és estat manat ab dit manament de 27 de octubre proppassat, com axí
en tot temps està prompte per a complir los ordes de vostra senyoria il·lustríssima, suplica sia
manada insertar la present suplicació y resposta
al peu de la dita delibració y manament. Y per
dit effecte ordena al escrivà major del General
inserte aquella en lo dietari ab al peu de dita deliberació, lo que a més és de justícia ho tindrà lo
suplicant a particular gràcia y favor de vostra senyoria il·lustríssima. Officio et cetera. Altissimus
et cetera.
Mora y Bosser.

[ 1679 ]

[ 1679 ]

266
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Certificha y fas fe yo Francesch Piquer, mercader y escrivà del magnífich senyor defenedor del
General, com dimarts, als catorse de noembre
del any mil sis-cents setanta y nou, constituhit
personalment devant dit magnífich senyor deffenedor del General Joseph Gil, Jaume Miquel,
Jaume Cabayes, guardas ordinàrias de la Bolla, y
Gerònim Pons, axí mateix exercint lo offici de
guarda de dita Bolla, posat per los arrendataris
dit magnífich deffenedor, essent presents per
testimonis Pere Bregal, botiguer de telas, y Joseph Forto, sinter, me ha entregat una certificatòria sotaescrita del escrivà mayor del General
de Catalunya, feta en la jornada de nou de noembre del corrent any, de una deliberació feta per
los molt il·lustres senyors deputats y hoydors de
comptes del General de Catalunya, de vot y parer
dels magnífichs assessors y advocat fiscal del General, contenint que en observança dels capítols
de Cort y del capítol 130 de las ordinacions del
corrent trienni, no sie lícit als officials a qui toca
posar los ploms a las robas trocar dits ploms uns y
altres, sinó que affectivament se pose plom de
rams y rams, de manifest y manifest y de guarda
per guarda, sots pena de deu lliures per cada vegada serà fet lo contrari als contrafactors, tant
sien officials llegítims com dels posats per los
arrendadors, manant que de aquesta ora en avant
se observe lo sobre dit y que de la present deliberació sie donada còpia al magnífich deffenedor
del General perquè aquella fasse notificar als officials a qui toque posar los dits //266/2v // ploms.
La qual certificatòria y contengut en aquella y per
orde de dit magnífich deffenedor és estada ab altra y entilligible veu llegida y notificada per mi,
Francesch Piquer, a las sobreditas guardas. Los
quals an respost de paraula que tenen entesa la sobradita deliberació del molt il·lustre consistori
dels senyors deputats y oÿdors de comptes y que
sempre inconcusament an observat y observan
lo posar effectivament a las robas y mercaderias
que·s plomen los ploms necessiten contenir
aquellas, segons disposicions de capítols de Cort
y ordinacions de vostra senyoria il·lustríssima, ço
és, plom de rams y plom de rams, de manifest y
manifest, de guarda y de guarda, y que de así al
devant continuaran en cumplir a la obligació de
sos officis y al per vostra senyoria il·lustríssima disposat y perquè tinga vostra senyoria il·lustríssima
notícia de la observància tenen y an tinguda inseguint lo disposat en los capítols de Cort y ordinacions per vostra senyoria il·lustríssima fetas en lo
que toca a sos officis me an requerit a mi, escrivà
infrascrit, continués la present resposta al peu de
dita notificació, presents los sobredits testimonis,
en fe de las quals cosas se fa la present certificatòria de la casa del General als XVI noembra de

MDCLXXVIIII. Francesc Piquer, mercader, escrivà
del magnífich senyor deffenedor del General.

271
/1r

Excel·lentíssima senyor.
Los diputats y oÿdors de comptes del General de
Catalunya representan a vostra excel·lència com
sa magestat, que Déu guarde, fou servit ab son
real decret de trenta hu de desembre, 1679, a
vostra excel·lència dirigit, ordenar y manar que
las sobraditas festas per lo visitador de la real visita
fossen executades y posades en execució segons
sèrie y thenor de aquellas, com axí fou representat
a sa magestat per lo compte de Plasència, llur embaxador, com pot manar vèurer vostra excel·lència ab dit real decret. E com entre altres sentèncias proferidas en dita real visita se troben ésser
suspesos dels officis lo magnífich Bonaventura
Tristany, jutge de la règia cort, per fraus de sis
mesos, y Dionís Corder, alguazil real, per spay de
dos anys, com apar de ditas respective sentèncias
y del decret de execució de aquelles, lo qual decret de execució de ditas respective sentèncias fou
suspès, per estar dits magnífich Tristany y Dionís
Corder en dit temps occupats en la funcció bèlica,
la qual vuy ya temps ha cessat y cessa. Y los que·s
troban privats ab dita real visita són los següents:
ço és, Joseph Fortuny, alguazil del expectable governador del present Principat, perpètuament, lo
doctor Joan Mercer y Rubí, assessor de dit governador, privat per spay de un any, y lo doctor Joseph Camps se troba també privat de exercir son
offici. Y axí apar que vuy las ditas sentèncias se
deuhen posar ab tot effecte en execució, essent
veritat que las demés sentèncias fetas en dita real
visita de suspensions y privacions de diferents nobles y magnífichs doctors del Real Consell se són
posades totas ab tot effecte en execució, per ço,
los dits diputats y oÿdors, per rahó de llur offici,
suplican a vostra excel·lència sie servit manar que
ab tot effecte se posen en execució la suspensió de
dits magnífich doctor Tristany y Dionís Corder,
segons thenor y sèrie de ditas llurs respective
sentèncias y las demés sentèncias de privacions
// 271/1v// dels alt referits, segons també sèrie y
thenor de ditas, y del decret de execució de aquellas, lo que esperan en virtut de vostra excel·lència.

271
/2r

a. certificació intercalada entre els folis 265v i 266r del trienni 1677-1680.
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Excel·lentíssimb senyor.
Los diputats y oÿdors de comptes del General
de Cathalunya representan a vostra excel·lència
a. memorial intercalat entre els folis 271v i 272r del trienni
1677-1680.
b. memorial intercalat entre els folis 271v i 272r del trienni
1677-1680.

que sa magestat, que Déu guarde, fou servit ab
son real decret de 31 desembre, 1678, de vostra
excel·lència, dirigit ordenar que executàs las
sentèncias de la real visita, essent acostumat de
entregar los processos de las reals visitas als diputats se entregassen també los processos de
esta última real visita, com pot vostra excel·lència véurer de dit real decret. E com sempre sie
estat acostumat y observat lo entregar dos processos de las reals visitas als diputats, axí que vuy
en lo arxiu de la present casa se troban los processos de las reals visitas, ço és, de l’any 1654,
1635, 1611 y 1604, com apar de la fe autèntica
feta en lo scrivà major de la present casa, la qual
se entrega en mà de vostra excel·lència, junt ab
lo present memorial, de la qual consta ésser
acostumat entregar los dits processos als diputats, per ço, suplicant per rahó de llur offici a
vostra excel·lència sie servit manar se entreguen
los originals processos de esta última real visita a
la Diputació, que a més de ésser de la voluntat
de sa magestat ho tindran a gràsia y marsé de
vostra excel·lència.

278
/1r

Joan Baptista Vedruna, se proposan: mossèn
Joseph Terré y Marquet, mossèn Francesch Mixiga.
278
/1v

Per un lloch de oÿdor militar de la vegueria de
Vilafranca del Panadès, que vacca per mort de
mossèn Jaume Cortada, se proposan mossèn
Bernat de Babau y de Vilallonga, mosssèn Joan
Bonaventura Gualbes.
Dada en Barcelona, als
MDCLXXIX.

278
/2r

B.
Excel·lentíssima senyor.
Los deputats y oÿdors del General del present
principat de Catalunya, per als llochs vaccants
fins lo die present de la bolsa de oÿdor militar
per a cumplir lo número dels que faltan en la
dita bolsa, de què se ha de fer extracció per
mort de mossèn Francisco Marí, proposen a
vostra excel·lència los subjectes contenguts en
lo infrascrit memorial.
Per lo lloch de oÿdor militar de la vegueria de
Barcelona, que vacca per mort de mossèn Francisco Manresa, se proposan mossèn Anton Marí
y Genovès, mossèn Gerònim Olzina.
Per altre lloch de la d’esta vegueria de Barcelona, que vacca per mort de mossèn Joan Llorach
y de Perellós, se proposan mossèn Gerònim Generes, mossèn Joseph Valls.
Per un lloch de oÿdor militar de la vegueria de
Gerona, que vacca per mort de mossèn Joan
Balle, menor, se proposan: mossèn Joseph Galseran de Castellà y Çabastida, mossèn Joseph
Alamany de Cabanabona.

XXVI

de desembre

D.
Diea decima octava mensis desembris anno a Nativitate Domini millessimo sexcentessimo septuagessimo nono, Solsona.
Ego Felix Pintos, notarius, civis Celsone, ut obtinens officium collectoris et custodis ordinarii iurium intratarum et exhitarum Generalis Catalonia qua colligunt in eadem civitate Celsone et
tabula cividem, de certa sciencia constituo et ordino procuratorum meum certum et cetera, itaquod et cetera, reverendum dominum Joannem
Codina, presbiterum, in civitate Barchinone residentem, licet absentem, et cetera, ad et cetera,
pro me et nomine meo coram illustribus dominis
deputatis et auditoribus computorum dicti Generali Catalonie et in coram consistorio comparendum ibique et eorum manibus et posse
dictum meum officium collectoris et custodiis generalis in dicta civitate Celsone, et tabula eiusdem, causa omnibus et singulis salariis, emolumentis, iuribus, lucris, graciis, privilegiis,
prerrogativis, preheminenciis, honoribus et causibus, iure, libere et simpliciter, renunciandum
et dimittendum vel in scriptis supplicandum et
ad omnia substituendum et cetera, promitto habere rattum et cetera, et non revocare sub bonorum meorum // 278/2v // omnis obligacionis et
ut predictis et cetera semper et cetera, admodum
et cetera.
Testes sunt magnificus dominus Antonius Palleres, utriusque iuris doctor, et Josephus Dionis, chirurgicus, civis Celsone.
In quorum ego Phelix Pintor, auctoritate regia
notarius publicus, cives Celsone, hic me subscribo
et meum quo utor appono sig+num.

Per altre lloch de oÿdor militar de la dita vegueria de Gerona que vacca per mort de mossèn
a. memorial intercalat entre els folis 277v i 278r del trienni
1677-1680.
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a. procura intercalada entre els folis 277v i 278r del trienni
1677-1680.

[ 1679 ]

[ 1679 ]
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chebisbe y amat conceller de la real magestat y
amats de la real magestat los deputats y oÿdors
de comptes del General de Cathalunya y amats
de la real magestat los insaculadors que sereu
extrets per la insaculació y extracció de oÿdor
militar de pròxim fahedora. Havem vist la proposició de subjectes que per vostra part los és
estada feta y presentada per los llochs vacants,
fins lo die present, de la bolsa de oÿdor militar
per a cumplir lo número dels que faltan en la
dita bolsa, de la qual se ha de fer extracció per
mort de mossèn Francisco Marí. Y tenint presents los mèrits dels proposats per vostra part y
de altres que són dignes de la gràcia de sa magestat, havem resolt, usant de la facultat real a
nós atribuÿda y concedida, que en lo lloch de
oÿdor militar de la vegueria de Barcelona que
vaca per mort de mossèn Francisco Manrresa
insaculeu a mossèn Anton Marí y Genovès.

A.
Diea marcis, decima nona mensis dezembris
anno a Nativitate Domini millessimo sexcentessimo septuagessimo nono, Barchinone.
Presente et in his vocato atque rogato me Joannes
Ribes, auctoritatibus apostolica atque regia notarius publicus Barchinone, infrascripto, et presentibus eciam testibus infrascriptis auditor
militaris computorum Generalis Catalonie, personaliter constitutus in domibus sua propria habitacionis quae sita sunt in presenti civitate Barchinone, in vico dicto lo carrer Ample, requisivit
me dictum et infrascriptum nottarius quattenus
instrumentum confisserem de his verbis que sequentia videlicet: «Que per quant de present me
trobo detingut en lo llit de malaltia corporal, de
la qual temo morir, y jo com a hoÿdor militar
que so del dit General del present principat de
Catalunya hage entrevingut ab diffarents deliberacions fetas per los molt il·lustres senyors deputats y hoÿdors de comptes de dit present
principat de Catalunya tant del donatiu voluntari com altres las quals deliberacions que jo he
entrevingut me tocava confirmar-las, y com
vuy, die present, ditas deliberacions per les
quals jo he entrevingut no puga firmar-las //
278/3v // per causa de ma indisposició, per ço,
ara de present dono per firmadas totas y qualsevol deliberacions hage yo entrevingut com a
hoÿdor militar que so de dit General de Catalunya, tant del donatiu voluntari com altres
qualsevols deliberacions, com sia aquellas yo
hagués firmades de mà pròpria mà. De quibus
que fuerunt acta, et cetera.
Testes sunt Fernandus de Valies et Joannes Vidal,
omnes de familia dicti magnifici domini Francisci Mari, domicelli, Barchinona domiciliati,
auditorie computorum Generalis principatus
Catalonia. Ita approbat notarius infrascriptus
propria manu, et cetera.

Per altre lloch de la dita vegueria de Barcelona,
que vaca per munta de mossèn Joan Llorach y de
Perellós, insaculeu a mossèn Gerònim Generes.
Per un lloch de oÿdor militar de la vegueria de
Gerona, que vaca per mort de mossèn Joan Balle, menor, insaculeu a mossèn Miquel de Clariana.
Per altre lloch de la mateixa vegueria de Gerona, que vaca en la dita bolsa de oÿdor militar per
mort de mossèn Joan Batista Vedruna, insaculeu a mossèn Pere Dimas de Potau.
Per un lloch de oÿdor militar de la vegueria de
Vilafranca de Panadès, que vacca per mort de
mossèn Jaume Cortada, insaculeu a mossèn
Bernat de Babau y de Vilallonga.
278
/4v

In quorum fidem ego Joannes Ribes, apostolica
atque regia auctoritatibus notarius publicus
Barchinone, hic me subscribo et meum quo utor
appono sig+num.

278
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E.
Ducb príncep de Bournonville, llochtinent y capità general. Molt reverent en Christo, pare, ara. procura intercalada entre els folis 277v i 278r del trienni
1677-1680.
b. decret intercalat entre els folis 277v i 278r del trienni
1677-1680.
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Tots los quals subjectes en los sinch llochs vacants en la dita bolsa de oÿdor militar per nós
elegits y anomenats és la real voluntat de sa magestat y nostra que sian novament insaculats y
concorren ab los demés que ja·u estan en dita
bolsa y que no tingan dret de estar en ella y de
concórrer en las extraccions durant la real voluntat de sa magestat y nostra en conformitat de
a reserva que·s féu lo rey, nostre senyor, que aja
gloria, sobre estas y altres insaculacions. Y així
executareu tot lo demunt dit ab totalitat per a
què se puga fer la extracció de oÿdor militar de
pròxim fahedora y puga concórrer en ella tots
los sobredits. Dada en Barcelona, a XXVII del
mes de desembre del any de la Nativitat del Senyor MDCLXXX. Álex duque de Bournonville.
Vidit Montserrat, cancellarius. Baltasar Oriol et
Marcer.
Registrata in Curia Locumtenencia X folio CXXV.

magestat los insaculadors que de present vos
trobau junts en la casa de la Diputació del General de Cathalunya en Barcelona residints per
la insaculació de pròxim fahedora. Per part de
don Pere Dimas Potau nos és estat representat
que en lo lloch de oÿdor militar de la vegueria
de Girona, que vacca per mort de mossèn Joan
Batista Vedruna, és estat anomenat per nós en
la insaculació que havem feta per la extracció de
pròxim fahedora de oÿdor militar per mort de
mossèn Francisco Marí dient a mossèn Pere Dimas Potau, y que per dit respecte, essent noble,
féu reparo en que reste insaculat com a mossèn.
Y per quant nostra intenció no és just que reste
frustrada en manera alguna, per ço, vos diem y
manam que insaculeu al dit don Pere Dimas Potau en lo lloch sobredit com a mossèn, no obstant sie noble, a què per esta vegada dispensam,
en quant menester sia, a est impediment, volent
se observe en tot lo demés lo ús y costum se ha
tingut en semblants insaculacions, per ser esta la
real voluntat de sa magestat y nostra. Dada en
Barcelona, a XXIX del mes de desembre del any
de la Nativitat del Senyor MDCLXXX. Álex duque
de Bournonville.

Vuestra excelencia manda a los diputados y ohydores de qüentas del General de Cataluña y insaculadores de la casa de la Deputación que pongan
en execución la orden de vuestra excelencia arriba expresada.

279
/1r

A.
Duca príncep de Bournonville, llochtinent y capità general. Venerable nobles y amats de la real
magestat los insaculadors que de present vos
trobau junts en la casa de la Diputació del General de Cathalunya en Barcelona residints per
la insaculació de pròxim fahedora. Per part de
don Gerònim Generes no·s és estat representat
que en lo lloch de oÿdor militar de la vegueria
de Barcelona, que vacca per munta de mossèn
Juan Llorach y de Perellós, és estat anomenat
per nós en la insaculació que havem feta per la
extracció de pròxim fahedora de oÿdor militar
per mort de mossèn Francisco Marí dient a
mossèn Gerònim Generes, y que per dit respecte, essent noble, féu reparo en que reste insaculat com a mossèn. Y per quant nostre intenció
no és just que reste frustrada en manera alguna,
per ço, vos diem y manam que insaculeu al dit
don Gerònim Generes en lo lloch sobredit com
a mossèn no obstant sie noble, a que per esta
vegada dispensam, en quant menester sie, a est
impediment, volent se observe en tot lo demés
lo ús y costum se ha tingut en semblants insaculacions per ser esta la real voluntat de sa magestat y nostra. Dada en Barcelona a XXIX del mes
de desembre del any de la Nativitat del Senyor
MDCLXXX. Álex duque de Bournonville.
Vidit Montserrat, cancellarius. Baltasar Oriol et
Marcer.

Vidit Montserrat, cancellarius. Baltasar Oriol et
Marcer.
In Curia Locumtenencia X folio CXXVII.
Vuestra excelencia manda a los insaculadores
que se hallan juntos en la casa de la Deputación
del General de Cathaluña que pongan en execución la orden de vuestra excelencia arriba expresada.

279
/3r

Registrata in Curia Locumtenencia X folio
CXXVII.
Vuestra excelencia manda a los insaculadores que
se hallan juntos en la casa de la Deputación del
General de Cathaluña que pongan en execución
la orden de vuestra excelencia arriba expresada.

279
/2r

B.
Ducb príncep de Bournonville, llochtinent y capità general. Venerable nobles y amats de la real
a. decret intercalat entre els folis 278v i 279r del trienni
1677-1680.
b. decret intercalat entre els folis 278v i 279r del trienni
1677-1680.
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C.
Duca príncep de Bournonville, llochtinent y capità general. Venerables nobles y amats de la
real magestat los insaculadors que de present
vos trobau junts en la casa de la Diputació del
General de Cathalunya en Barcelona residints
per la insaculació de pròxim fahedora. Per part
de don Miquel de Clariana nos és estat representat que en lo lloch de oÿdor militar de la vegueria de Girona, que vacca per mort de
mossèn Joan Batlle, menor, és estat anomenat
per nós en la insaculació que havem feta per la
extracció de pròxim fahedora de oÿdor militar
per mort de mossèn Francisco Marí dient a
mossèn Miquel de Clariana, y que per dit respecte essent, noble féu reparo en que reste insaculat com a mossèn. Y per quant nostra intenció
a. decret intercalat entre els folis 278v i 279r del trienni
1677-1680.

[ 1680 ]

[ 1680 ]

no és just que reste frustrada en manera alguna.
Per ço vos diem y manam que insaculeu al dit
don Miquel de Clariana en lo lloch sobredit
com a mossèn no obstant sie noble, a que per
esta vegada dispensam en quant menester sia a
est impediment, volent se observe en tot lo demés lo ús y costum se ha tingut en semblants insaculacions, per ser esta la real voluntat de sa
magestat y nostra. Dada en Barcelona a XXVIIII
del mes de desembre del any de la Nativitat del
Senyor MDCLXXX. Álex duque de Bournonville.

Mossèn Narcís Anglasell. Non potest quia est de
regio consilio.
Mossèn Francisco Càncer. Non potest quia est
iudex retroclaverunt.
Oÿdors militars de la vegueria de Perpinyà.

281
/1v

Vidit Montserrat, cancellarius. Baltasar Oriol et
Marcer.

Mossèn Salvador de Sanyes. Suppressus est locus.
Mossèn Emanuel Guanter. Suppressus est locus.
Mossèn Balthezar March y Jalpí. Supressus est locus.
Mossèn Lluís de Canter y Doms. Supressus est
locus.
Mossèn Carlos de Llupià. Supressus est locus.
Mossèn Joseph Sagué y Jalpí. Non potest.

In Curia Locumtenencia X folio CXXVI.
Oÿdors militars de la vegueria de Çervera.
Vuestra excelencia manda a los insaculadores que
se hallan juntos en la casa de la Deputación del
General de Cathaluña que pongan en execución
la orden de vuestra excelencia arriba expresada.

280
/1r

Mossèn Pere de Amigant y de Ferrer. Non potest
quia est de regio consilio.
Mossèn Rafel Moxó. Non potest qui est de consilio baiulia Generalis Catalonie.
281
/2r

A.

Mossèn Gerònim de Magarola. Non potest quia
est regio consilio.

Certificha y fas fe yo lo doctor infrascrit com
Ramon Cortada, sastre, credenser dels draps de
la Bolla de Barcelona, està y continua ab los matexos echaques y malaltias per las quals està impedit de poder exercir son offici, vuy a 29 de desembre de 1679. Doctor Joan Alòs.

281
/1

Oÿdors militars de la vegueria de Vilafranca de
Panadès.
Mossen Joseph Pallarès de Illa. Non potest quia
est coadjutor racionalis.
Estas són las personas que són estadas inhabilitasdes per los deputats y Novena per las causas
expressades segons disposició dels capítols de
Cort y que de dret proceheixen per la extracció
de oÿdor militar fahedora per mort de Francisco
Marí, cavaller, en la present ciutat de Barcelona
domiciliat, suplicant a vostra excel·lència, attesa
la brevedat del temps, sie servit permétrer se fasse la extracció, que ó rebran a particular mercè
de vostra excel·lència.

B.
Excel·lentíssimb senyor.
Los deputats y oÿdors del General del principat
de Catalunya y los habilitadors novament extrets presents en la casa de la Deputació, referint
a vostra excel·lència las causas han tingut de inhabilitar las personas infrascritas antes de clòurer lo acte de la habilitació que estan fent, representan a vostra excel·lència lo següent:
Memorial de las personas extretas per a las causas de cada una d’ellas expressades comforme se
publicarà en lo acte de la extracció.

Oÿdors militars de la vegueria de Puigcerdà.

283
/1r

Oÿdors militars de la vegueria de Barcelona:
Mossèn Genís Vidal, de Roda. Non potest quia
est coadjutor racionalis domini nostri regis.
a. certificació intercalada entre els folis 279v i 280r del trienni 1677-1680.
b. memorial intercalat entre els folis 280v i 281r del trienni
1677-1680.
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C.
Ducha y príncep de Bournonville, llochtinent y
capità general. Molt reverent en Christo, pare,
archabisbe, bisbe y amat conseller de la real magestat y amats de la real magestat los diputats y
oÿdors de comptes del General de Cathalunya
en Barcelona residints. Noble y amats de la real
magestat los habilitadors que de present vos
trobau en dita casa per la extracció de pròxim
a. decret intercalat entre els folis 282v i 283r del trienni
1677-1680.

fahedora de oÿdor militar per mort de mossèn
Francisco Marí, havem vist lo paper que per
vostra part nos és estat presentat de las personas
que haveu inhabilitadas, lo qual havem comunicat ab la Real Audiència, iuntes las tres sales. Y
vistes les rahons que haveu tingut per inhabilitar-les, nos ha aparegut conformar-nos en tot
ab les causes per les quals los haveu inhabilitador. Y axí podreu clòurer lo acte de la habilitació per a què luego se pugue fer la extracció de
oÿdor militar en la forma acostumada. Dada en
Barcelona al primer de janer, MDCLXXX. Álex
duque de Bournonville. Vidit Montserrat, canceller. Balthasar Oriol et Marcer.

vuy continua ab indisposició de no poder exercir dit seu offici. Y axí ó firmo als 10 de janer,
1680. Lo doctor Jaume Fontanet.

291r

Fasa fe lo devall firmat com lo doctor Hyacinto
Gibert à estat malalt y impedit per a servir lo offici de reseptor de fraus del General de Catalunya des de tretse de setembre pròxim passat fins
als vint-y-quatre de jener pròxim passat. Y per
fer la veritat fas la present sertificatòria de mà
mia pròpria vuy, als vuyt de febrer, 1680. Lo
doctor en medicina Francesch Mates.

In Curia Locumtenentis X, folio CXXVIII.
Vuestra excelencia manda a los diputados y ohidores de qüentas de la casa de la Deputación del
General de Cataluña y habilitadores que se hallan juntos en dicha casa que pongan en execución la orden de vuestra excelencia arriba expressada.

285
/1r

293r

A.
Molta il·lustre senyor. Lo il·lustre consistori dels
senyors deputats y oÿdors de comptes del General de Cathalunya, desijant cumplir al que és
estat resolt, ab lo vot y parer fet per los nobles y
magnífichs senyors doctors de Cort, assessors y
advocat fiscal de la present casa, sobre lo fet de
las perlas, còpia del qual se posa en mà de vostra
senyoria, y per quant ab dit vot y parer es diu
que per la haverigüació del fet de la veritat se
necessita de una conferència de las personas y
ab la forma que ab dit vot se referex, per ço, effectuant lo acostumat de la uniformitat que
sempre hi ha hagut y hi ha entre las dos casas,
representa a vostra senyoria sie servit tenir a bé
tinga la dita conferència, assegurant a vostra senyoria que sempre est consistori ha desitjat y
desitja tenir moltas occasions de tota correspondència y uniformitat ab vostra senyoria.

A.

293
/2r

285
/3r

Fasb fe ab la present com Christòphol Vinyals,
guarda de la Bolla del General de la present ciutat, à estat desganat y indispost des de 10 de octubre, 1679, fins avuy a 10 de janer, 1680. Y
a. súplica intercalada entre els folis 284v i 285r del trienni
1677-1680.
b. certificació intercalada entre els folis 284v i 285r del trienni 1677-1680.
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Moltb il·lustre senyor. Per posar en execució lo
orde per vostra il·lustríssima vaig enviar un nunsi a fer presentar per acte de notari la carta de
vostra excel·lència als cònsols de Scaló, com ab
lo acte inclús veurà, y si en la narrativa del acte
falta alguna cosa és estada imperícia del notari,
no obstant que li vaig enviar llarga advertènsia
del modo devia fer-lo. Si en cosa convenen més
diligèncias estich prompte per obeir los mandatos de vostra senyoria, a qui Déu, com pot,
guarde molts anys. De Talarn, mars lo primer
de 1680. Guarde vostra il·lustríssima molt servidor, que ses mans besa. Doctor Francisco de
Miralles, regint lo offici de diputat local de la
colecta de Tremp y Pallàs y son assessor ordinari.

A.
Abc la present pública y autèntica escriptura fas
fe jo verdadera relació, jo Barthomeu Fontanet,
principal y vicari de la vila de Escaló, priorat de
Sant Pere de Brugal y bisbat de Urgell, en dit
nom notari ordinari de dita vila, com vuy en
dita vila de Escaló, al vint-y-quatre dies del mes
de febrer, any de la Nativitat de Nostre Senyor
Déu Jesuchrist mil sis-sents vuitanta, en presència de mi, lo notari predit, y del reverent Joan
Saurí, rector de Escart, y de Pere Cases, pagès
de la vila de Escaló, per est effecte cridats, y deputats Pere Cres, nunci jurat de la vila real de
Talarn y de la cort del marquesat de Pallàs, ha
entregat una carta closa y ab paper sobreposat
a. certificació intercalada entre els folis 290v i 291r del trienni 1677-1680.
b. carta intercalada entre els folis 292v i 293r del trienni
1677-1680.
c. certificació intercalada entre els folis 292v i 293r del trienni 1677-1680.

[ 1680 ]

[ 1680 ]

ab òstia vermella sagellada en lo sobre escrit, de
la dèia als jurats del lloch de Escaló a Narcís Codony, cònsol en cap, y a Pere Locutura, en segon lloch cònsol mitjà de dita vila de Escaló,
trobats personalment en dita vila de Escaló, de
lo qual entrega carta dit Cres, me ha requerit ne
libràs acte. En fe de las quals coses y Pere en judici y fora de ell, se·y done tota fe y crèdit. Jo, lo
dit Barthomeu Fontanet, prebere y notari ordinari, en dita vila fas esta de mà mia propria, en
lo qual poso mon acostumat sig+ne.

297
/1r

Il·lustríssima y molt il·lustre senyor.
Nicolau Roure, ciutadà honrat de Barcelona, en
la vila de Blanes domiciliat, y altre dels taulers
del General de dita vila, avent tingut notícia que
Fèlix Plantí de Mataró y altres auran donadas algunas queixas a vostra senyoria il·lustríssima
contra d’ell, se conferí als 19 de febrer proppassat en la present ciutat, a ffi y effecte de donar
plena satisfacció de totas cosas a vostra senyoria
il·lustríssima. Fou servit no voler-lo oyr, y aya
tingut notícia que en lo interim lo deputat local
de la col·lecta de la ciutat de Barcelona, per
orde de vostra senyoria il·lustríssima, se sia conferit en la vila de Blanes per a rébrer informació
contra de ell, com en effecte la ha rebuda. Y no
obstant la dita informació està y persevera en
donar plena satisfacció, ab tot, a vostra senyoria
il·lustríssima, y encara que li és estat lícit y
permès de tornar-se’n en sa casa, no·u ha volgut
fer per la attendència y respecte se deu a vostra
senyoria il·lustríssima. Però com aya tant de
temps que estiga en la present ciutat y aya tinguts differents avisos que sa muller està molt
desganada y per consegüent tinga necessitat de
tornar-se’n en sa casa, per so suplica a vostra senyoria il·lustríssima sia servit tenir a bé que se’n
puga tornar en sa casa, offerint a vostra senyoria
il·lustríssima de tornar aquí sempre que vostra
senyoria il·lustríssima lo avise o mane avisar-lo.
Y se offereix fer tot lo que vostra senyoria il·lustríssima serà servit manar-li, lo que espera de sa
benignitat y rectitut de vostra senyoria il·lustríssima. Officio, et cetera. Altissimus et cetera. Don
Antonius de Pedrolo.

297
/2r

Dieb vigessima secunda mensis junii anno a
Nativitate Domini millessimo sexcentessimo sexagessimo septimo, Barchinone.
a. súplica intercalada entre els folis 296v i 297r del trienni
1677-1680.
b. procura intercalada entre els folis 296v i 297r del trienni
1677-1680.
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Ego Marianna Mari de Genoves, uxor magnifici
domini Francisci Mari, cives honorati Barcinone,
ut heres universali hereditatis et bonorum omnium nobili domine domne Marianne de Tormo
et Bonet, vidua relicta nobilis don Ludovici de
Tormo et de Vilademany, Barchinone populati,
per eandem instituta suo cum ultimo elegio sive
testamento condito penes nottarium instrumento
die decima tercia mensis marcii, anno domini
millessimo sexcentessimo sexagessimo tercio, agens
hac cum expressis licencia voluntate et in presencia dicti magnifici domini viri mei inferius consiensientis, gratis et cetera, constituo et ordino
procuratorem meum certum et cetera, itaquod et
cetera, reverendum Petrum Paris, presbyterum,
Barcinone residentem, presentem, ad videlicet,
pro me et nomine meo, petendum, exhigendum,
recipiendum, recuperandum, consequendum et
habendum habuisse et recepisse confitendum,
omnes et cuscumque peccunie quantitates sive pecuniarum summas musica debita, credita, deposita, comandas, comodata, pensionesque, censualium mortuorum et denum quavis alia bona res et
iura que mihi dicto nomine debentur et debebuntur detinenturque et detinebuntur fiunt et prestantur fenique et prestabuntur per quasvis universitates, communitates, corpora, collegia et
singulares personas quibusvis racionibus, iuribus,
titulis sive causis et de receptis et recuperatis habitis et exactis apocham et apochas albarana fines
deffiniciones, //297/2v // cessiones, et alias quasvis
cauthelas necessarias et opportunas ac vobis benevissas faciendum et firmandum item agendum,
ducendum et cetera, et pro his coram quibusvis dominis officialibus iudicibus et persones, tam ecclessiasticis quam secularibus, et alibi ubi expediat com parendum et interessendum et cetera,
fiat ad omnes littes sive causas large et cetera, cum
amplissimo et asserto litium cursu et facultatibus
expressis iurandi de calumnia et cetera, causa
cauciones quascumque prestandi et cetera, exponendi quecumque reclama et cetera, et exequuciones quascumque instandi et cetera, et cum posse
sbstituendi ad littes tantum et cetera, et de meum
et cetera Ad hec ego dictus Fanciscus Mari, vir
dicte domine, constituentis consensu et voluntate
permissis meum asserssum presto. Actum et cetera.
Testes sunt illustri dominus don Franciscus Cantera et de Lupia, Barchinone populato, et Generalibus Vila, de familia dictorum dominorum
coniugum marinis.
In quorum fidem et testimonium premissorum
propria manu scriptorum ego Franciscus Reverter, civis honoratus regiaque auctoritate notarius
publicus Barchinone, hic me subscribo et meum
quo utor appono sig+num.

300
/1r

Excel·lentíssima senyor.

subjecte. Dat en Barcelona, als XXIII de mars,
Álex, duque de Bournonville. Videt,
Montserrate Castells. Balthasar Oriol et Marcer.

MDCLXXX.

Los deputats y oÿdors de comptes del General
del present principat de Cathalunya, per als
llochs vaccants fins lo die present de la bolsa de
oÿdor militar, per a cumplir lo número dels que
faltan en la dita bolsa, de què se ha de fer extracció per mort de mossèn Francisco Faneca, proposan a vostra excel·lència los subjectes contenguts en lo infrascrit memorial:
Per lo lloch de oÿdor militar de la vegueria de
Momblanch, que vaca per mort de dit mossèn
Francisco Faneca, se proposan don Joseph Galseran de Castella y Çabalada, don Joseph Alemany de Cabanabona.

In Curia Locumtinencia X, folio CXXXIIII.
Vuestra excelencia manda a los diputados y oydores de quentas del General de Cathaluña y insaculadores de la casa de la Deputación que pongan
en ejecución la orden de vuestra excelencia arriba
expresada.
301
/1r

Dat en Barcelona, a XXII de mars, MDCLXXX.

300
/2r

Lob duch y príncep de Bournonville, llochtinent y capità general. Molt reverent en Christo,
pare, archabisbe, bisbe y amat conceller de la real
magestat y amats de la real magestat los deputats y
oÿdors de comptes del General de Cathalunya y
los insaculadors que sereu extrets per la insaculació y extracció de oÿdor militar de pròxim fahedora: havem vista la proposició de subjectes que per
vostra part nos és estada feta y presentada per los
llochs vacants fins lo dia present de la bolsa de oÿdor militar, per a cumplir lo número dels que falten en la dita bolsa, de la qual se à de fer extracció
per mort de mossèn Francisco Faneca, y tenint
presents los mèrits dels proposats per vostra part y
de altres que són dignes de la gràcia de sa magestat, havem resolt, usant de la facultat real a nós
atribuïda y concedida, que en lo lloch de oÿdor
militar de la vegueria de Monblanch, que vaca per
mort del dit mossèn Francisco Faneca, insaculeu a
mossèn Balthazar Oriol y Marcer, menor.
Lo qual subjecte en lo dit lloch vacant en la dita
bolsa de oÿdor militar per nós elegit y anomenat és la real voluntat de sa magestat y nostra
que sie ensaculat y concórrer ab los demés que
ja·u estan en dita bolsa, y que solament tinga
dret de estar en ella y de concórrer en las extraccions durant la real voluntat de sa magestat y
nostra, en conformitat de la reserva que·s féu lo
rey, nostre senyor, que gose de glòria, sobre estes y altres insaculacions. Y axí executareu tot lo
demunt dit // 300/2v // ab tota personalitat, per
a què se puga fer la extracció de oÿdor militar de
pròxim fahedora y puga concórrer en ella lo dit
a. proposta intercalada entre els folis 299v i 300r del trienni
1677-1680.
b. decret intercalat entre els folis 299v i 300r del trienni
1677-1680.
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B.
Diumengea, 24 de mars, 1680.
Los senyors de la Novena de insiculadors, stant
junts per exercir sos respective càrrechs en la sala
a hont se té lo consistori de la present casa de la
Deputació, com és acostumat, se ha suscitat un
debat entre los dos senyors de la Novena de insiculadors en lo modo del assentar-se, després de
ésser estada feta la protesta acostumada de no
estar assentats interpol·ladament los militars y
reals ab los ecclessiàstichs, protestant los dits militars y reals que lo present acte no pogués en
ninguna manera ser tret en conseqüència ni en
prejudici de la pretensió que tenen. Pretenent,
los senyors del estament real, que los militars havian de estar assentats a la part dreta de la taula
consequutivament, y los reals també consequutivament a la part esquerra de dita taula. Y los
militars, que lo militar més antich y primer havia
de estar assentat a la part dreta de la dita taula, al
costat del ecclessiàstich segon, y lo militar segon
a la part esquerra, al costat del ecclessiàstich tercer, y lo militar tercer al costat del militar segon,
y perquè los reals devian estar assentats, lo primer, de front del militar tercer, a la part esquerra
de la taula, lo real segon al costat del dit militar
tercer, a la part dreta, y lo real tercer y últim a la
part esquerra de la taula, de front del real segont. Y havent cridat los magnífichs assessors y
advocat fiscal de la present casa y consultat dit
fet, són estats de parer que los dits senyors de la
Novena estiguessen assentats en la sobredita
forma, attesa ser eixa la observansa fins assí pretesa per dits militars acostumada, // 301/1v //
precehint, emperò, la repetició de ditas protestas, volent que lo present vot no puga prejudicar
per ningun temps als drets y prerrogativas de
ninguna de ditas parts. Salvo, et cetera.
Guitart, assessor. Figuerola, fiscis advocatus Generalis. Blanxart, assessor.

a. memorial intercalat entre els folis 300v i 301r del trienni
1677-1680.
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A.

potest, quia habet privilegium regium exercendi
officium regii scriba mandati et illut exersuit.

Excel·lentíssima senyor.
Estas són las personas que són estadas inhabilitades per los deputats y Novena per las causas
expressades segons disposició del capítols de
Cort y que de dret proceheixen per la extracció
de oÿdor militar fahedora per mort fra Francisco Faneca, cavaller, suplicant a vostra excel·lència, attesa la brevedat del temps, sia servit
permètrer se fassa la extracció, que ó rebran a
particular merçè de vostra excel·lència.

Los deputats y oÿdors de comptes del General
del principat de Cathalunya y los habilitadors
novament extrets, junts en la casa de la Diputació, referint a vostra excel·lència las causas han
tingut de inhabilitar las personas infrascritas antes de clòurer lo acte de la habilitació que estant
fent, representan a vostra excel·lència lo següent:
Memorial de las personas exclosas per las causas
de cada una de ellas, expressades conforme se
publicarà en lo acte de la extracció.

Dada en Barcelona, als XXVI de mars, MDCLXXX.
Don Francisco Sayol, arçobispo obispo de Barcelona. Francisco Burgués. Joannes Argila, secretarius.

Oÿdors militars de la vegaria de Barcelona.
Mossèn Genís Vidal de Roda. Non potest, quia
est coadjutor racionalis domini nostri regis.
Mossèn Narcís Anglasell. Non potest, quia est de
regio concilii.
Mossèn Francisco Càncer. Non potest, quia est
iudex protoclamorum.

s.n.r

Mossèn Balthesar Oriol y Mercer, menor. Non
a. memorial intercalat entre els folis 304v i 305r del trienni
1677-1680.

a. decret intercalat entre els folis 304v i 305r del trienni
1677-1680.

Mossèn Salvador de Sanyes. Supresus est locus.
Mossèn Emanuel Guanter. Supresus est locus.
Mossèn Joan Balthasar March y Jalpí. Supresus
est locus.
Mossèn Lluís Canter y d’Oms. Supresus est locus.
Mossèn Carlos de Lupià. Supresus est locus.
Mossèn Joseph Jaquí y Pals. Non potest.
Oÿdors militars de la vegaria de Cervera.
Mossèn Pere de Amigant y de Ferrer. Non potest, quia est de regio concilio.
Mossèn Rafel Moxó. Non potest, quia est de concilio baiulia Generalis Catalonia.

s.n.r

Loa duch y príncep de Bournonville, llochtinent y capità general.
Molt reverent en Christo Pare, archebisbe, bisbe, y amat conseller de la real magestat, nobles y
amats de la real magestat los deputats y oÿdors
de comptes del General de Catahalunya y los
habilitadors que de present vos trobau junts en
dita casa per la habilitació de pròxim fahedora,
de oÿdor militar, per mort de mossèn Francisco
Faneca. Havem vist lo paper que per vostra part
nos és estat presentat de les persones que habeu
inhabilitades, y sobre les objeccions posades per
la inhabilitació de la persona de mossèn Balthasar Oriol y Marcer, menor, dient que no pot
concórrer, perquè té privilegi real de exercir lo
offici de scrivà de manament, y que aquell ha
exercit, y vistes també les demés rahons que haveu al·legades en lo paper que per vostra part
nos és estat presentat sobre dita inhabilitació, y
havem vist també lo dit real privilegi de sa magestat, que Déu guarde, dat en Madrit, a nou
de setembre pròxim passat, en lo qual sa magestat fou servit fer gràcia y mercè a dit mossèn
Balthasar Oriol y Marcer, menor, de poder servir la escribania de manament que té Balthasar
Oriol y Marcer, son pare, en ses ausències y enfermedats, havent-ho consultat ab la Real Audiència, juntes les tres sales, nos à aparegut que
no subsisteixen las rahons per vostra part al·legades, y que aquelles no li obsten ni impedexen
lo poder concórrer a oÿdor y demés officis de
aquexa casa. Per tant, inseguint la resolució presa en dita Real Audiència, juntes les tres sales,
vos diem y manam que habiliteu la persona del

Oÿdors militars de la vegaria de Perpinyà.

305
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C.

Oÿdors militars de la vegeria de Puigcerdà.
Mossèn Gerònim de Magarola. Non potest, quia
est de regio concilio.
Oÿdors militars de la vegaria de Vilafranca de
Penedès.
Mossèn Joseph Pallarès de Illa. Non potest, quia
est coadjuctor racionalis.
Oÿdors militars de la vegaria de Monblanch.
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dit mossèn Balthasar Oriol y Marcer, menor, en
lo lloch de oÿdor militar en què està insaculat,
de tal manera que puga concórrer ab los demés
insaculats en dita Bolla y sortejar ab ells en la extracció de pròxim fahedora.
En quant, emperò, als demés inhabilitats contenguts en lo paper eo llista que per vostra part
nos és estada presentada, de la qual // s.n.v // ne
exceptuam al dit mossèn Balthasar Oriol y Marcer, menor, vos diem que·ns conformam ab las
causas per las quals los haveu inhabilitats, y axí,
podreu en esta conformitat y en la forma sobredita y expressada clòurer lo acte de la habilitació, perquè luego se puga fer la extracció de oÿdor militar en la forma acostumada. Dada en
Barcelona, a XXVII de mars, MDCLXXX. Álex, duque de Bournonville.

Francisco Ros, de orden de don Lorencio Justiniano de Madrid, factor general de las galeras de España, á de enbiar a toda prisa en Cartagena, por
servicio de dichas reales galeras, mil y seiscientos
quintales de biscuit, siento y sinqüenta quintales
de tarsia blanca, sien quintales clavasón, veinte y
sinco quintales de sebo y trese piesas de paño para
vestir la xusma. Por tanto, suplica a vuestra excelencia dicho Ros sea servido mandar pidir el proprio uso a los diputados para que no aja de pagar
el drecho del General, por ser todo del real servicio, que el suplicante lo recivirá a particular favor de la mano de vuestra excelencia.

s.n.r

Remitoa a vuestra señoría el incluso memorial
que me ha dado Francisco Ros, factor de las galeras de España, para que vuestra señoría disponga
se le den los despachos de que necesita para el avío
de los géneros expresados en el mismo memorial,
sin que se le lleven derechos, respecto de que han de
servir para el mantenimiento y vestuario de la
chusma de dichas galeras, en conformidad de lo
que tiene mandado y de lo justado con el secretario don Clemente Merino. Dios guarde a vuestra
señoría muchos años. Barcelona, 27 de marzo,
1680. Álex duque de Bournonville.

Don Antonius de Reart et Jahen.
In Curia Locumtenencia X, foleo LXXXV.
Vuestra excelencia manda a los diputados y oydores de qüentas de la casa de la Diputación del General de Cataluña y habilitadores que se hallan
juntos en esta casa que pongan en ejecución la orden de vuestra excelencia arriba expresada.

307
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A.
Il·lustríssima senyor.

309
/r

Francisco Ros, de orde de don Lorenzo Justiniano, de Madrid, factor general de las galeras
de España, à de enviar ha tota presa en Cartagena, per servey de ditas reals galeras, mil y siscents quintars de bescuit, sent-y-sinquanta
quintars de tàrsia blanca, sent quintars de clavassó, vint-y-sinch quintars de seu y tretse pesas
de draps per vestir la xusma. Per tant, supplica a
vostra senyoria il·lustríssima sie servit manar donar lo propri ús a dit Ros perquè no aja de pagar
los drets de General, per ser tot per lo servey de
sa magestat, que lo soplicant ó rebrà a particular
favor de vostra senyoria il·lustríssima. Altissimus, et cetera.

A.
Certificob y fas fe jo lo doctor baixfirmat com
Ramon Cortada, credenser de draps de la Bolla
de Barcelona, continua ab los matexos echaques e impediments per a exercit dit offici. Y aixís ho firmo vuy, a 1 de abril de 1680.
Doctor Joan Alòs.

s.n.r

Josephus Costa.

s.n.r

B

Ilustrísimoc señor.
La estafeta de oy no me ha traýdo carta de vuestra
señoría ilustrísima a que responder. Y assí, sólo
será ésta para dar qüenta a vuestra señoría ilustrísima que he tenido noticia de que con este correo se escrive de officio al señor virrey, pidiéndole
informe sobre la pretensión que tiene vuestra señoría ilustrísima tocante a los officios vendibles.

Excelentísimob señor.
a. súplica intercalada entre els folis 306v i 307r del trienni
1677-1680.
b. súplica intercalada entre els folis 306v i 307r del trienni
1677-1680.
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a. carta intercalada entre els folis 306v i 307r del trienni
1677-1680.
b. certificació intercalada entre els folis 308v i 309r del trienni 1677-1680.
c. carta intercalada entre els folis 314v i 315r del trienni
1677-1680.

[ 1680 ]

[ 1680 ]

nore presentis, et cetera, disposuit et disponere se
dixit de regia mandati scribania quam obtuit et
post tamen obitum suum et non antea, et nunch
pro tunch in favorem magnifici Balthasaris
Oriol, utriusque iuris doctor, Barchinone populati, filis sui, ab hoc actu absentis eligens et nominans illiud et regium mandati scribam post tamen obitum suum et non antea, ut predicitur pro
ut sua magestatis disponere et nominare poterat.
In quorum, et cetera. Actum, et cetera.

Y no he podido conseguir el que se me entregase
este despacho, para remitírsele a vuestra señoría
ilustríssima, aunque lo he procurado.
El informe del governador de Cádiz, por lo que
toca a Nicolás Cacier, ha venido, pero hasta ahora no se ha visto en el consistorio.
La consulta que se hizo por el de Aragón sobre el
alivio de los alojamientos, se ha remitido al consistorio de guerra, en donde estoy solicitando se responda a su magestad para que pueda servirse de
tomar resolución en la materia.

Testes sunt Hieronimus Pi et Frigola, Josephus
Xiquit et Franciscus Ballaster, scriptores Barchinone.

En quanto a las certificaciones que se pedían de
las cartas que escrivió el rey, nuestro señor, que
haya gloria, al señor don Juan, en 19 de // s.n.v //
marzo y 16 de setiembre del año de 55, por lo que
toca a los officios de ayudante segundo y tercero de
escribano mayor y escribano del racional, ha parecido al consistorio que tenga inconveniente el
darlas, y no he podido entender el motivo que ha
havido para ello.
El lunes pasado supo el señor don Melchor de Navarra, por un recado del señor duque de Medinaceli, que su magestad havía resuelto consejero de
Estado. Y oy ha tenido el aviso formal de esta
merced. Y también se ha publicado la misma en
el señor inquisidor general, el duque de Albuquerque, marqués de los Vélez, duque de Villahermosa, marqués de (...) y conde de Oropesa. Y al
conde de Monterrey se le ha declarado la presidencia de Flandes.

In quorum calamo proprio scriptorum, tribus vicibus cum presenti diversis temporibus a suo originali extractorum exclusa quadam certificatoria de dicto instrumento, ultra facta pro ut
notarius invenitur in margine dicti originalis,
fidem et testimonium premissorum ego Josephus
Ferrer, auctoritatibus appostolica atque regia notarius publicus et de collegio notarium regionum
Barchinone, hic me subscribo et meum quo uttor
appono sig+num.

s.n.r

Diea duodecima mensis februarii, anno a Nativitate Domini millessimo sexcentessimo octuagessimo, Ilerde.

Magnificus Balthasar Oriol et Marcer, regius
mandati escriba, Barchinone populatus, utendo
facultate sibi et asserit concessa per suam magestatem suo regio privilegio in pergameneo exarato,
manu sue magestatis firmato, more regio aragonensis Cancellarie expedito, dato Matriti, die ut
asserit 4 mensis februarii proxime preteriti, omni
meliori modo quo de iure fieri potest et debet the-

Illustris admodum reverendus dominis Michael
Torres, presbiter, doctor Sancta Ecclessia cathedralis Illerdensis, canonicus, assessor magnifici
deputati localis stacionis et collecte Illerde, et cetera, gratis, et cetera, constituit et ordenavit procuratorem suum certum, et cetera, ita tamen, et cetera, reverendum dominum Joannem Juliol,
benefficiatum ecclessia cathedralis civitatis Barchinone, licet absentem, et cetera, ad producto domino constituente eius nomine, coram multum
illustribus dominis deputatis Generalibus et auditoribus computorum presentis principatus Catalonie, seu in eorum illustre consistorio, ac alibi
ubi exppediat comparendum et interessendum supradictumque officium quod ipse dominus constituens, habet et possidet, renunciandum et cedendum et mandandum dictasque renunciacionem
et cessionem admiti petendum et suplicandum. Et
pro hiis instrumenta quecumque necessaria et opportuna fieri faciendum, instandum et requirendum et demum, et cetera, promisit habere rattum, et cetera, et non revocare, et cetera. Actum,
et cetera.

a. memorial intercalat entre els folis 317v i 318r del trienni
1677-1680.

a. procura intercalada entre els folis 317v i 318r del trienni
1677-1680.

Guarde Dios a vuestra señoría largos años en su
mayor felicidad. Madrid, a 13 de abril, 1680.
Besa las manos de vuestra señoría ilustrísima
Juan Francisco Pujol.

s.n.r

C.

B
Diea decima quarta mensis julii, anno a Nativitate Domini millessimo sexcentessimo septuagessimo tercio, Barchinone.
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Testes sunt illustri admodum reverendus dominis
don // s.n.v // Franciscus Meca et Oluja, decanus
et canonicus sedis Illerdensis, et Rymundus Gort,
agricola, ville de Sunyer, Illerde repertus.
In quorum fidem propria mano scriptorum ego
Albertus Prioris, regia aucthoritate notarius pubicus Illerde et de collegio notarius publicus dicta
civitatis, hic me subscribo et meum solitum quo
uttor appono sig+num.

dret a esta part y a dit son subrogat, per poder
demastar lo doble salari y adeales en cas li toque, y sie de rahó y justícia haver-se-li de donar,
y quant no se li dega que servesca dit dit subrogat sens salari, de manera que en tal cas sols
dega lo General pagar un sol salari, lo que a més
que apar ser molt conforme a rahó y disposició
de dret ho rebrà lo suplicant a particular favor
de la mà de vostra senyoria il·lustríssima. Officio
et cetera. Altissimus et cetera.
Portell. Blanxart, assessor subrogatus.

319
/3r

B.
Il·lustríssima senyor.
A instància y a ordes de vostra senyoria il·lustríssima se ha presentat a Erasma de Lana y Fontanet, racional del General de Catalunya, una intima dada en Barcelona als 13 del corrent mes de
abril, 1680, ab la qual se li notificà una deliberació per vostra senyoria il·lustríssima feta en dit
die de què no servesca lo dit offici de racional
per subrogat ab doble salari y adeales sinó personalment, attès que, si bé per haver sortejat dit
Erasma de Lana y Fontanet en habilitador en la
extracció que·s féu als 26 de mars proppassat, se
li donà dit subrogat. Però que vuy en dia los senyors de la Novena de habilitadors no tenen
cosa particular que tractar per rahó de dita habilitació fins y a tant que sa magestat, Déu lo
guarde, haje pres resolució en lo que per part de
vostra senyoria il·lustríssima y de dits senyors
habilitadors se li ha representat, com més llargament en dita intima és de véurer. Y com la dita
habilitació per causa de la qual se donà a dit
Erasma de Lana y Fontanet dit subrrogat en son
offici de racional, ab doble salari y adeales, estiga encara vuy en die pendent y uberta, de manera que sempre que vostra senyoria // 3193v //
il·lustríssima sie servit avisar-los estan tots los
habilitadors y dit Erasma de Lana y Fontanet
entre los de més promptes per a ajuntar-se per
tractar lo que importe per dita habilitació, y
així, bé dure avui la causa de dita subrogació, y
per consegüent, apar que ha també de durar y
conservar-se dit subrogat en lo mateix modo y
forma que fonch donat. Per ço, dit Erasma de
Lana y Fontanet, representant lo sobredit a vostra senyoria il·lustríssima, en resposta de dita
deliberació y intima, suplica sie del servey de
vostra senyoria il·lustríssima conformar-li dit
subrogat ab doble salari y adeales, y en tot cas
permétrer que dit subrogat continue en lo exercici de dit offici de racional y en dita sa subrogació, y a tant sie closa dita habilitació, salvant
a. súplica intercalada entre els folis 318v i 319r del trienni
1677-1680.
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Oblata XII aprilis, MDCLXXX, in consistorio, et cetera. Et domini deputatis intervinientibus dominis auditibus computorum // s.n.r // commisserunt dicta magnificis assessoribus Generalis
Cathalonia qui super supplicattis relacionem faciant in scriptis. Joannes Argila, scriba maioris
Generalis Cathalonia.
Vista la present súplica donada per part del
magnífich Erasma de Lana y Fontanet y lo contengut en aquella, vist lo capítol 22 de las Corts
y nou redrés del any 1599 y altres disposicions y
observansas de la present casa, vista la comissió
al peu de dita súplica feta als assessors infrascrits
per a que relació fassan en escrits en orde al demanat en dita súplica, vist tot lo que se ha pogut
véurer, attès que lo impediment per rahó del
qual se havie donat subrogat a dit Erasma de
Lana per a servir son offici de racional de la present casa, que era ser altre dels de la Novena
dels molt il·lustres senyors habilitadors extrets
per a habilitar la bolsa de oÿdor militar, ha cessat per haver-se prorrogat lo acte de la dita habilitació, ha vista de las difficultats que se han suscitat en aquella, y per haver-se hagut de
recòrrer, antes de clòurer-ne lo acte de dita habilitació, a sa magestat, que Déu guarde, y cessant lo predit, se vaja manifestament cessar la
rahó y causa per rahó de la qual se havia donat
subrrogat a dit Erasma de Lana y Fontanet en la
conformitat que ho referex ab dita súplica, attès
també que, segons la disposició del dalt dit capítol 22 y observansa de la present casa, no·s
troban en // s.n.v // la dalt dita present súplica
motius ni causas, per rahó de la qual se dega donar subrrogat saltim a un mateix salari cosa en
últim lloch se demana ab dita present súplica,
attès lo que se ha de atténdrer, los infrascrits assessors, ab intervenció del advocat fiscal, diuhen
y fan relació a vostra senyoria il·lustríssima que
per ara no·s troba causa ni rahó per rahó de la
qual se dega vostra senyoria il·lustríssima apartar del deliberat en ordre a que Erasma de Lana
y Fontanet servesca pro nunch son offici de racional de la present casa en la forma que se ha
deliberat y se li ha manat intimar per vostra senyoria il·lustríssima, y que sens altres motius

[ 1680 ]

[ 1680 ]

dels especificats en dita súplica no deu donar-li
subrrogat per servir son offici. Y així ho sentan,
vuy a 30 de abril, 1680.
Guitart, assessor. Blanxart, assessor subrogatus.
Figuerola, fiscis Generalis advocatus.

322
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A.
Il·lustríssima senyor.
Dona Isabel Corbera y Pons, viuda de Francisco
de Sant Climent y Corbera, donsell, en la última
extracció que se ha fet en lo any proppassat de
1679 dels censals que fa lo General de Cathalunya a sos acreadors, ha sortejat en vuit censals,
dels quals havia condonat las pencions, junts
preu 751 lliures, 13 sous. Las quals 751 lliures,
13 sous li són estadas giradas per la taula de la
present ciutat ab vuit differents partidas a solta
del escrivà major del General y se li intimaren dites partides a 28 de febrer, 1680. Y com lo racional de la present casa haja fet obstacle a la solta de
dites partides, ab motiu que dits censals eren estats de don Garau Gordiola, y que pot ésser que
dit don Garau de Gordiola restàs a déurer al General alguna quantitat per rahó de un laudamentum curie y avaries mencionades per dit racional,
lo qual obstacle és de ninguna consideració, perquè dels mateixos llibres que menciona dit racional consta que dit don Garau de Gordiola és
acreador y no debitor del General, u lo que·s diu
que pot ésser que dit don Garau de Gordiola fos
debitor no és cosa que puga impedir la solta de
dites partides, perquè los dèbits vertaders y reals
són los que obran los efectes de retenció o compensació y altres semblants y no los dèbits possibles, y en tot cas, per facilitar la solta, offereix esta
part prestar caució de pagar en quant bastan dites 751 lliures, 13 sous, al General la quantitat
que forsan constarà déurer dit don Garau de
Gordiola per rahó de las avarias mencionadas per
dit racional. Y axí suplica que, attesa la caució, sie
ordenat a dit escribà major que prenga aquella, y
semblantment sia vostra senyoria servit ordenar
a dit racional despadesca los papers oportuns y
necessaris perquè dit escrivà major solte dites
partides, lo que rebrà a particular mercè de la mà
de vostra senyoria il·lustríssima. Officio et cetera.
Altissimus et cetera.
Pro Portell. Torrent.
Oblata VIII aprilis, MDCLXXX, in consistorio, et
cetera. Et domini deputatis intervinientibus doa. súplica intercalada entre els folis 321v i 322r del trienni
1677-1680.
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minis auditibus computorum commisserunt dicta magnificis assessoribus Generalis Cathalonia
qui super supplicattis relacionem faciant in
scriptis. Joannes Argila, scriba maioris Generalis
Cathalonia.
Vista la present súplica donada per part de la noble dona Isabel de Corbera y lo contengut en
aquella, vista la relació y dificultat proposada per
part del magnífich racional de la present casa,
vista la declaració feta per los molt il·lustres senyors deputats que·s trobaven en lo trienni
1671 ab vot de assessors y advocat fiscal fet en
jornada de 15 de novembre, 1672, vista la comisió al peu de dita súplica feta als assessors infrascrits per a que de llur sentir en ordre al contingut en dita súplica relació fassan en escrits, vist
tot lo que se ha pogut véurer, attès que de la relació per lo dalt dit magnífich racional feta ni altrament //s.n.r // que don Grau de Guardiola, de
qui se diu foren los censals en la dita present súplica expressats, fos líquidament debitor al General, y consta que del dalt mencionat vot y deliberació dels molt il·lustres senyors deputats
que·s trobaven en lo trienni de 1671, que en
semblant cas del que·s troba específicament en
dita súplica, fou resolt de que no devia lo magnífich racional posar obstacle per ditas rahons a
que fossen lliurades las quantitats allí expressades a la noble dona Isabel de Corbera com a successora del dalt dit Guardiola, ab què dita dona
Isabel prestàs idònea caució per las tals quantitats per si en algun temps constava que dit don
Grau de Guardiola hagués quedat debitor al General per alguna quantitat per rahó de algunes
partides allí expressades, de lo que·s veu que, per
trobar-se ab la dalt mencionada relació feta per
lo magnífich racional las matexas rahons al·legades que se al·legaren a les ores és molt conforme
seguir-se los vestigis de lo que en lo dalt dit fet se
obra, considerant que lo predit vot y deliberació
fou molt conforme al dret y justícia. Per ço, los
infrascrits assessors, ab intervenció del advocat
fiscal, diuhen y fan relació a vostra senyoria
il·lustríssima de que pot y deu manar al magnífich Erasma de Lana y Fontanet, racional de la
present casa, y als demés officials a qui toque,
per a què se despadescan los papers oportuns y
necessaris y se fasse la solta per a què, //s.n.v// no
obstant las rahons al·legades, per dit magnífich
racional, pugan pugan ser lliurades y entregades
las quantitats en la dita súplica mencionades, ab
què antes se dega prestar caució dita noble dona
Isabel de Corbera ab idòneas fermansas, las
quals se obliguen a pagar las ditas quantitats, per
lo que constàs in posterum que dit doctor Garau
de Gordiola hagués restat debitor al General de
quantitat alguna per rahó de las averies mencionades, mencionades per dit racional. Y així ho
sentenciam a 12 de maig, 1680.

Guitart, assessor. Blanxart, assessor. Figuerola,
fiscis Generalis advocatus.
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a Nativitate Domini millessimo sexcentessimo octuagessimo, Barchinone.
Ego, Raphael Valedor, curritor colli, civis Barchinone, gratis, et cetera, constituo et ordino procuratorem meum certum, et cetera, itaquod, et
cetera, vos, reverendum Damianum Genolo,
presbiterum, Barchinona residentem, presentem,
et cetera, ad videlicet, pro me et nomine meo, inter alia fideiubendum et fideiussorio nomine me
obligandum in caucione illa qua per nobilem
dampnam Elisabetem de Corbera et Pons, viduam magnifici Francisci de Sant Climent et
Corbera, quondam, domini baronia de Llinas,
Barchinone populati, baronissam de Llinas, illustribus dominus deputatis Generalis presentis Catalonia principatus prestanda, et racione solta et
pro recuperacione pretis illorum octo censualium
insimul summam cassientium septingentum
quinquaginta unius librarum et terdecim solidorum, quos dicta nobilis donna Elisabet de Corbera et Pons sorte sortita extraxit in domo Deputacionis presentis civitatis Barchinone die vigessima
mensis novembris // 323/2v // proxime effluxi. Et
pro his me et bona mea, tanquam debita, fiscalia
et regalia, omnibus obligacionibus iurumque renunciacionibus et aliis clausulis et cauthelis, utilibus et necesariis, de vobis, dicto reverendo procuratori meo, benevisis obligandum, et cetera.
Promittens habere rattum, et cetera, et non revocare, et cetera, sub bonorum meorum omnium
obligacione, et cetera.

B.
Diea martis, nona mensis aprilis, anno a Nativitate Domini millessimo sexcentessimo octuagessimo, Barchinone.
Ego Isidrus Bordol, agricola, parrochie Beata Maria de Llinas, diocessis Barchinona, gratis, et cetera, constituo et ordino procuratorem meum certum, et cetera, itaquod, et cetera, vos, reverendum
Damianum Genolo, presbiterum, Barchinona residentem, presentem, et cetera, ad videlicet, pro me
et nomine meo, fideiubendum et fideiussorio nomine me obligandum, in caucione illa qua per nobilem dompnam Elisabetem de Corbera et Pons, viduam magnifici Francisci de Sant Climent et
Corbera, quondam, domini baronia de Llinas,
Barchinone populati, baronissam de Llinas, illustribus dominis deputatis Generalis presentis Catalonia principatus prestanda et racione solta et pro
recuperacione pretii illorum octo censualium insimul summam capientem septingentum quinquaginta unius librarum et terdecim solidorum, quos
dicta nobilis donna Elisabet de Corbera et Pons sorte sortita extraxit in domo Deputacionis presentis
civitatis Barchinone die vigessima mensis novembris proxime effluxi. Et pro his me et bona mea, tanquam // 323/1v // debita, fiscalia et regalia, cum
omnibus obligacionibus iurumque renunciacionibus et aliis clausulis et cauthelis, utilibus et necesariis, ac vobis, dicto reverendo procuratori meo,
benevisis, obligandum, et cetera, promittens habere rattum, et cetera, et non revocare, et cetera, sub
bonorum meorum omnium obligacione, et cetera.

Testes sunt Eudaldus Pelagri, clericus, Barchinone residens, et Josephus Parent, agricola, parrochie de Pierola, ac Ludovicus Fontcuberta, scriptor, Barchinone degens.
De premissis licet aliena manu scriptis fidem facit Michael Fontcuberta, appostolica atque regia
auctoritatibus notarius publicus Barchinone, hac
propria scribens manu.

Testes sunt Petrus Sauleda, agricola, dicte parrochie de Llinas, et Petrus Jacobus Roca, blanquerius, civis Barchinone, ac Ludovicus Fontcuberta,
scriptor, Barchinone degens.
De premissis licet aliena manu scriptis fidem facit Michael Fontcuberta, appostolica atque regia
auctoritatibus notarius publicus Barchinone, hac
propria scribens manu.
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A.
Loa doctor micer Gismundo Boffill.
Il·lustríssim senyor.
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/2r

C.
Dieb veneris, vigessima sexta mensis aprilis, anno
a. procura intercalada entre els folis 322v i 323r del trienni
1677-1680.
b. procura intercalada entre els folis 322v i 323r del trienni
1677-1680.
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Erasma de Lana y Fontanet, donsell, racional de
la present casa, a vostra senyoria il·lustríssima fa
relació com, per orde y deliberació de vostra senyoria il·lustríssima de 21 de febrer proppassat
del corrent any 1680, té feta exacta averigüació
ab los llibres de Vàlues y altres de la present casa
a. relació intercalada entre els folis 322v i 323r del trienni
1677-1680.

[ 1680 ]

[ 1680 ]

acerca de aquell censal, de pensió 235 sous, 8,
pagador a 17 de juliol, que sortejà lo doctor micer Gismundo Boffill, ciutadà honrrat de Barcelona, en la extracció de censals que als 20 de noembre propassat de 1679 fou servit vostra
senyoria il·lustríssima fer. Y segons dits llibres
de Vàlues se troba lo següuent:
Primo, dit censal fou y possehí don Galceran de
Clasquerí, òlim Meca, lo qual ere altre de las
fianses de Miquel Joan de Junyent, arrendador
de la Bolla de Gerona, trienni 1578, arrendada
per preu de 21.301 lliures per any. Del qual
arrendament, segons lo llibre de Vàlues, trienni
corrent de 1677, foli 16, se resta a déurer la
quantitat de 14.125 lliures, 12 sous, 11. Lo
qual de Clasquerí se obligà en dit arrendament
per 300 lliures per quiscun any, consta en lo llibre de Vàlues, trienni 1578, foli 209. Y per
quant, entre totas las fianses, se havien obligat
en 2.899 lliures més per any del que muntave
dit arrendament, que, defalcades, rata per quantitat segons lo que quiscuna de ditas fianças se
havien obligat, sols vingué dit de Clasquerí a estat obligat per 440 lliures, 2 sous, 2, per quiscun any, que los tres anys junts són 1.320 lliures, 6 sous, 6, de les quals se li fan bonas 1.179
lliures, 2 sous, ço és, 672 liures, 5 sous, li tocan
y gaudeix de aquellas 32.537 lliures, 16 sous, 7,
ço és, 24.272 lliures, 5 sous, 7, que ab diffarents
llibres de Vàlues consta haver pagat y en diffarents jornadas dit Miquel Joan de Junyent,
principal de dit arrendament y sos hereus, y les
restants 8.265 lliures, 11 sous, que semblantment en dits llibres y en diffarents jornades
consta haver pagat mossèn Lluís Salgueda, qui
fou partícip en dit arrendament, com apar en lo
llibre de Concerts, foli 19, y més exactament
està espeçificat en la relació feta per dit racional
als 26 de juny, 1673, acerca de uns censals del
quòndam don Joseph Galceran de Pinós, dit
doctor Boffill, y altres, la qual relaçió està continuada en // 323/4v // lo dietari, trienni 1671, en
jornada de 30 de dit mes de juny de 1673. Y les
restants 506 lliures, 17 sous, que a 15 de noembre, 1586, pagà per la taula de la present ciutat
mossèn Joan de Eril, per lo que tocava a pagar a
dit de Clasquerí, per rahó de dita fiansa, com
consta en lo llibre de Vàlues, trienni 1584, foli
416. Axí, que resta déurer, per rahó de dita
fiança y a compliment de las sobreditas 1.320
lliures, 6 sous, 6, la quantitat de cent quarantauna lliura, quatre sous y sis. Dich 141 lliures, 4
sous, 6.
Lo dit de Clasquerí era altre de las fianses de
Miquel Gomar, arrendador de la Bolla de Perpinyà, trienni 1578, arrendada per preu 11.417
lliures per any. Del qual arrendament, segons
dit llibre de Vàlues, trienni corrent de 1677, foli
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18, se restà a déurer la quantitat de 19.609 lliures, 17 sous, 8, lo qual de Clasquerí se obligà en
dit arrendament per 300 lliures quiscun any,
consta en lo llibre de Vàlues de dit trienni 1578,
foli 213. Y per quant, entre totas las fiansas, se
havien obligat en 99 lliures més per los tres
anys, que, defalcadas, rata per quantitat segons
lo que quiscuna de ditas fiansas se havien obligat, sols vingué a estar obligat dit de Clasquerí
per 297 lliures, 8 sous, 2, per quiscun any tantsolament, que los tres anys junts són 892 lliures,
4 sous, 6, de las quals se li fan bones 166 lliures,
13 sous, 10, per tantes li tocan y ne gaudeix de
aquellas 6.362 lliures, 2 sous, que ab diffarents
llibres de Vàlues y en difarents jornades consta
haver pagades dit Miquel Gomar, principal de
dit arrendament. Així, que resta a déurer dit de
Clasquerí, per rahó de dita fiança, y a compliment de las sobreditas 892 lliures, 4 sous, 6, la
quantitat de set-centas vint-y-sinch lliures, 10
sous y vuyt. Dich 725 lliures, 10 sous, 8.
Lo dit don Galceran de Clasquerí era altre de las
fianses de Ferrando Oliver, arrendador de la
Bolla de Tarragona, trienni 1578, arrendada
per preu de 13.134 lliures per any. Del qual
arrendament, segons lo llibre de // s.n.r // Vàlues, trienni corrent de 1677, foli 17, se restà a
déurer la quantitat de 15.359 lliures, 8 sous, 9,
lo qual de Clasquerí se obligà en dit arrendament per 500 lliures per quiscun any, consta en
dit llibre de Vàlues, triennni 1578, foli 212. Y
per quant, entre totes les fiances, se havien obligat en 366 lliures més per quiscun any del que
muntave dit arrendament que, defalcades, rata
per quntitat segons lo que quiscuna de dites
fianses se havien obligat, sols vingué dit de Clasquerí a estar obligat per 486 lliures, 8 sous, 10
per quiscun any, que los tres anys junts són
1.459 lliures, 6 sous, 6, de les quals se li fan bones 314 lliures, 18 sous, 8, li tocan y gaudeix de
aquellas 8.503 lliures, 4 sous, 1, que ab diffarents llibres de Vàlues y en diffarents jornades
consta haver pagat dit Ferrando Oliver, prinçipal de dit arrendament. Així, que resta a déurer
dit de Clasquerí, per rahó de dita fiança y a
compliment de las sobreditas 1.459 lliures, 6
sous, 6, la quantitat de mil cent quaranta lliures,
set sous y deu. Dich 1.144 lliures, 7 sous 10.
Ítem lo dit censal fou y possehí lo doctor micer
Anthoni Vinyola, ciutedà honrrat de Barcelona,
lo qual fou oÿdor real en lo trienni 1614. Lo
qual Vinyola, junt ab sos condeputats, segons lo
llibre de Vàlues, trienni corrent de 1677, foli
203, restan a déurer la quantitat de 1.716 lliures, 2 sous, 7. Però, per quant, segons lo capbreu de dit mes de juliol, foli 895, consta que
dit Vinyola no possehí dit censal ab altre títol
més que com a usufructuari, queda líbero dit

censal de dit dèbit. Y per ço no·s trau res en
fora.
Y esta és la relació que fa a vostra senyoria il·lustríssima, del aposento del racional, als 8 de
maig, 1680. Erasma de Lana y Fontanet, racional.
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B.
Dicha jo, lo doctor devallescrit, que Joseph Ferrer, notari real col·legiat d’esta ciutat, vuy dia
present està ya libre y curat de la indisposició
que tingué, de la qual fiu relació als molt il·lustres senyors deputats en lo mes de abril proppassat. Feta de mà aliena y firmada de mà pròpria en Barcelona, a sis de maig de 1680.
Doctor Jaume Pujades.
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C.
Senyorab Marianna Marí y Genovès.
Il·lustríssim senyor.
Erasma de Lana y Fontanet, donsell, racional de
la present casa, a vostra senyoria il·lustríssima fa
relació com, per orde y deliberació de vostra senyoria il·lustríssima de 21 de febrer proppassat
del corrent any 1680, té feta exacta averigüació
ab los llibres de Vàlues y altres de la present casa
acerca de aquell censal, de pensió 82 sous, pagador lo primer die de abril, que sortejà la senyora
Marianna Marí y Genovès en la extracció de
censals per vostra senyoria il·lustríssima feta als
20 de novembre propassat de 1679. Y segons
dits llibres de Vàlues se troba lo següent:
Dit censal fou y possehí mossèn Pera Tamarit,
donsell. Lo qual, segons lo llibre de Vàlues,
trienni corrent 1677, y en foli 22, se troba continuat junt ab la senyora Marianna Tamarit, sa
muller, y altre de las fianses de mossèn Joan
Francesch de Tamarit, senyor de Rodonyà,
arrendador de la Bolla de Tarregona, trienni
1581, per preu de 39.021 lliures los tres anys,
del qual arrendament, segons dit llibre de Vàlues, trienni 1677, foli 22, se resta a déurer la
quantitat de 3.804 lliures, 6 sous, 3. Lo qual
Pera de Tamarit, junt ab sa muller, se obligaren
en dit arrendament per 2.000 lliures lo any, y
a. certificació intercalada entre els folis 323v i 324r del trienni 1677-1680.
b. relació intercalada entre els folis 323v i 324r del trienni
1677-1680.
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los tres anys junts per 6.000 lliures, com consta
en lo llibre de Vàlues de dit trienni 1.581, foli
240. Y per quant, entre totas las fianses de dit
arrendament, se havien obligat en 3.293 lliures
més per quiscun any dels tres, que, defalcades
rata per quantitat segons lo que quiscuna de dites fianses se havien obligat, sols vingueren dits
cònjuges Tamarit a estar obligats per 1.595 lliures, 18 sous, per any, que los tres anys junts són
4.787 lliures, 15 sous, 9, que defalcades 4.320
lliures, 8, li tocan y gaudeix de aquelles 35.211
lliures, 13 sous, que en difarents jornadas y difarents llibres de Vàlues consta haver pagades dit
Francesch Joan Tamarit, principal, eo sos hereus, restan a déurer dit Pere de Tamarit, junt
ab sa muller, la quantitat de quatre-centas sexanta-set // 324/2v // lliures, set sous y nou.
Dich 467 lliures, 7 sous 9.
Lo dit Pere de Tamarit, segons lo llibre de Concerts, foli 22, se troba continuat altre de las fiansas donadas per dit Francesch Joan de Tamarit
en lo concert per aquell fet als 20 de desembre,
1856, per la quantitat de 18.499 lliures, 6 sous,
3, diu restave a déurer a les hores de dit arrendament de dita Bolla de Tarregona, trienni
1581, las quals promaté dit Francesch Joan de
Tamarit pagar ab sinch pagues, ço és: la primera
a 29 de mars, 1588; altra a 9 de janer, 1590; altra a 15 de octubre, 1591; altra a 13 de juliol,
1593; y la altra al primer die de maig, 1595. Lo
qual Pere de Tamarit se obligà en dit concert
per mil lliures, ço és, 200 lliures per quiscuna de
ditas pagas. Ab què ve també a quedar obligat
per rahó de dita fiança de dit concert en ditas
mil lliures. Dich 1.000 lliures.
Dit censal fou y possehí don Federich Desbosch. Y a bé que, segons dit llibre de Vàlues,
trienni 1677, en foli 338, 330 y 312, se troba
continuat don Federich Bosch fiança de fra don
Ignasi de Ripoll, oÿdor ecclessiàstich que fou en
lo trienni 1653, del doctor Francisco de Amigant, oÿdor ecclessiàstich que fou en lo trienni
1662, y de don Francisco Pons, oÿdor militar
que fou en lo triennni 1665, los quals Ripoll,
Amigant y Pons restan a déurer algunas quantitats als General, tant per rahó del que foren
condempnats en las visitas de sos respective
triennis, com també per rahó de alguns concerts
fets ab dit General, appar no poden ésser un
mateix subjecte lo don Federich, pocessor de
dit censal, y lo don Federich, fiança de dits consistorials, per quant, segons lo capbreu de dit
mes de abril, foli 329 retro, consta que donya
Maria Desbosch, vídua de dit don Federich
Desbosch, pocessor de dit censal, lo pocehí
com a usufructuària dels béns de son marit en
virtut del testament de aquell fet als 5 de janer
de 1589. Y com la primera obligació feta per dit

[ 1680 ]

[ 1680 ]

don Federich Desbosch, fiansa de dits consistorials, fou en lo any 1653, se veu no poder ésser
un mateix subjecte dits Federichs Desboschs. Y
per ço no·s trau res en fora.
Així, que resta obligat dit censal per las quantitats de las dos partidas tretas en fora, que juntas
prenan suma de mil // s.n.r // quatra-centas sexanta-set lliures, set sous y nou diners. Dich
1.467 lliures, 7 sous 8.
Y esta és la relció que fa a vostra senyoria il·lustríssima, del aposento del racional, als 8 de
maig, 1680.
Erasma de Lana y Fontanet, racional.
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B.
Mathiasa Amell.
Il·lustríssim senyor.
Erasma de Lana y Fontanet, donsell, racional de la
present casa, a vostra senyoria il·lustríssima fa relació com, per orde y deliberació de vostra senyoria
il·lustríssima de 21 de febrer proppassat del corrent any 1680, té feta exacta averigüació ab los
llibres de Vàlues y altres de la present casa acerca
de aquells tres censals: lo un, pensió 100 sous, pagador a 25 de febrer; altre, pensió 200 sous, pagador dit die; y lo altre, pensió 600 sous, pagador
a 27 de setembre, que sortejà Mathias Amell en
la extracció que als 20 de novembre propassat
de 1679 fou vostra senyoria il·lustríssima servit
fer. Y segons dits llibres de Vàlues se troba lo següuent:
1. Primo, los dos censals, lo un pensió 100 sous,
pagador a 25 de fabrer, y lo altre de pensió 200
sous, pagador dit die, foren y possehí mossèn
Joan Çarriera y de Gurb. Y encara que segons lo
llibre de Vàlues, trienni 1578, foli 212, entre altres fianses donades per Ferrando Oliver, arrendador de la Bolla de Tarragona, trienni 1578,
per preu de 1.314 lliures per any, lo qual Çarriera se obligà en dit arrendament per 500 lliures per quiscun any, del qual arrendament, segons lo llibre de Vàlues, trienni corrent de
1677, foli 17, se resta ha déurer la quantitat de
15.359 lliures, 8 sous, 9, y per quant, entre totes les fianses se havien oblligat en 366 lliures
més per quiscun any del que muntava dit arrendament, que, defalfades rata per quantitat segons lo que quiscuna de ditas fianses se havien
a. relació intercalada entre els folis 325v i 326r del trienni
1677-1680.
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obligat, sols vingué dit Joan Çarriera ha estar
obligat per 486 lliures, 8 sous, 10 1/2, per
quiscun any, que los tres anys junts són 1.459
lliures, 6 sous, 8. De les quals, fent-se-li bones
314 lliures, 18 sous, 8, li tocan y gaudeix de
aquelles 850 lliures, 4 sous, que ab difarents llibres de Vàlues y en diffarents jornades consta
haver pagat dit Ferrando Oliver, principal de dit
arrendament, y 1.455 lliures que·s troba haver
pagat dit Joan Çarriera, eo sos hereus, en difarents llibres de Vàlues se veu haver satisfet dita
obligació de dita fiansa y no poder estat obligat
dit censal per rahó de aquella. Y no·s trau res en
fora.
2. Los dits dos censals foren y possehí Francesch Çagarriga. Lo qual, segons lo llibre de
Vàlues, trienni 1635, foli 166, se troba continuat altra de las fianses donades per Francesch
Navàs, sobrecullidor del General de la part de
ponent durant lo impediment de Jaume Elna en
la caució per dit Naves prestada als 20 de maig,
1666, lo qual Çagarriga se obligà per 600 lliures. Y dits Francesch Naves, segons dit llibre de
Vàlues, trienni corrent, consta restar a déurer la
quantitat de 997 lliures, 14 sous, 7, ço és, en
foli 185, // 325/2v // 988 lliures, 5 sous, 8; y las
restants 9 lliures, 8 sous, 11, en foli 206. Però,
per quant, segons lo capbreu de dit mes de fabrer, foli 348, consta que dit Francesch Çagarriga, en lo any 1562, donà dits censals a Anna
Çagarriga y Senjust, sa filla, en los capítols matrimonials firmats per la dita Anna y Lluís Sanjust, cònjuges, com també consta que en lo any
1566 dits censals foren lluïts y quitats als dits
cònjuges Senjust y Çagarriga per Antich Çarriera, ab que se veu ocularment que lo die que dit
Çagarriga féu la dita obligació ja no possehia dit
censal, per lo que no poden estar obligats
aquells per rahó de qualsevol quantitat pogués
restar a déurer dit Çagarriga per ocasió de dita
fiansa. Y per ço no·s trau res en fora.
3. Dit Francesch Çagarriga, segons lo llibre de
Vàlues, trienni corrent, foli 245, se troba continuat altre de las fianses del molt il·lustre senyor
don Garci Gil Manrrique, bisbe de Barcelona,
deputat ecclessiàstich que fonch en lo trienni
1632, lo qual, segons dit llibre, foli 246, consta
restar a déurer la quantitat de 13 sous, 8, a compliment de 17 lliures, que junt ab sos condeputats fou condempnat en la visita de dit trienni
1632, feta en lo de 1635, sobre la querela número 212. Però, per las rahons ditas en la antsedent partida, no pot estar obligat dit censal per
rahó de dit dèbit. Y per ço, no·s trau res en fora.
4. Lo censal pensió 600 sous, pagador a 27 de
setembre, fou y possehí Francesch Casademunt.
Y encara que segons lo llibre de Vàlues, trienni

1581, foli 240, entre altres fianses donades per
mossèn Joan Francesch de Tamarit, arrendador
de la Bolla de Tarragona de dit trienni 1581, se
troba continuat mossèn Francesch Casademunt, ciutedà de Barcelona, lo qual se obligà en
dit arrendament per 500 lliures per any, que los
tres anys junts són 1.500 llibres, del qual arrendament, segons los llibres de Vàlues, trienni corrent 1677, foli 22, consta restar-se a déurer la
quantitat de 3.804 lliures, 6 sous, 3, però, per
les rahons se diran subsegüentment, se véu no
poder éssder un mateix subgecte dit Casademunt, poçessor de dit censal, y lo dit Casademunt obligat en dita fiansa.
5. Dit Francesch Casademunt, amo de dit censal, segons lo llibre de Vàlues, trienni 1674, foli
88, se troba continuat altre de las fianses donades per Rafel Antich en la caució que prestà al
General com a segrestador de la Bolla de Manresa y Cardona, trienni 1632, en la qual fou
anomenat segrestador en virtut de dos deliberacions dels tunch molt il·lustres senyors deputats
de 14 y 17 de juliol 1634, tant per la quantitat
de // s.n.r // 526 lliures se restave a déurer del
caygut de dit arrendament fins a la terça del primer de juliol, 1634, com també del que aniria
cayent de dit die en avant, com consta en lo llibre de Deliberacions, trienni 1632, dits dies de
14 y 17 de juliol, 1634. Lo qual Casademunt se
obligà insolidum, com apar en dit llibre de Deliberacions sots jornada de 24 de juliol, 1634, del
qual arrendament, segons dit llibre de Vàlues,
trienni corrent 1677, foli 87, consta restar-se a
déurer la quantitat de 2.492 lliures, 3 sous, 2.
Però, per quant, segons lo capbreu de dit mes
de setembre, foli 576, consta que en lo any
1631 los curadors de dit Casademunt, pocessor
de dit censal, vengueren aquell als administradors de la persona y béns de Barthomeu Sala, y
per consegüent, antes de arribar a fer dit Casademunt dita fiansa, per lo que no pot estar obligat dit censal per rahó de qualsevol quantitat se
resta ha déurer per rahó de dita fiansa, com
tampoch no pot ésser lo mateix subjecte lo
Francesch Casademunt, obligat en la Bolla de
Tarragona, trienni 1581, dalt mensionada en la
antasadent partida, pus dita obligaçió fou en dit
any 1581, y lo dit Casademunt, poçessor de dit
censal, estar baix de potestat de curadors en lo
dit any 1631. Y per ço no·s trau res en fora.
6. Lo dit censal fou y possehí Francesch Simon
Farrer. Y encara que segons lo llibre de Vàluas,
trienni 1575, foli 99, entre altres fianses donades per Miquel Soler, sabater, arrendador de la
Bolla de Tortosa, trieni 1572, se troba continuat Francesch Farrer, lo qual se obligà en dit
arrendament per 100 lliures quiscun any, que
los tres anys junts són 300 lliures, del qual
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arrendament, segons los llibres de Vàlues, trienni corrent 1677, foli 6, consta restar-se a déurer
la qüantitat de 3.340 lliures, 11 sous, 11. Y així
mateix, segons lo llibre de Vàlues, trieni 1584,
foli 260, entre altres fianses donades per Benet
Lluch, sastre, arrendador de la Bolla de Momblanch de dit trienni 1584, lo qual Ferrer se
obligà en dit arrendament per 500 lliures lo
any, que los tres anys junts són 1.500 lliures, del
qual arrendament, segons lo llibre de Vàlues,
trienni corrent de 1677, foli 24, consta restar-se
a déurer la quantitat de 330 lliures. Y així mateix, segons lo llibre de Vàlues, trienni 1635,
foli 74, entre altres fianses donades per mosèn
Joan de Gualbes, sobrecullidor del General en
la sobrecol·lecta de ponent, en la causió per ell
prestada als 19 de fabrer, 1578, entre altres
fianses per dit Gualbes donadas en dita caució,
se troba continuat dit Francesch Simon Ferrer,
lo qual se obligà //s.n.v // per 400 lliures, lo qual
Joan de Gualbes, segons lo llibre de Vàlues,
trienni corrent 1677, folis 166, 169, 191 y 219,
consta restar a déurer la quantitat de 8.404 lliures, 15 sous, 4 diners. Y així mateix, segons lo
llibre de Vàlues, trienni 1617, foli 321, entre altres fianses donades per Salví Torrent, sabater,
arrendador de la Bolla de Girona de dit trienni
1617, se troba continuat Francesch Ferrer, lo
qual se obligà en dit arrendament per 400 lliures lo any, que los tres anys junts són 1.200 lliures, del qual arrendament, segons lo dit llibre de
Vàlues, trienni corrent, foli 63, consta resultarse a déurer la quantitat de 412 lliures, 6 sous, 3
diners. Y així mateix, segons lo llibre de Vàlues,
trienni 1635, foli 322, entre altres fianses donades per Joan Barelles, negociant, arrendador de
la Bolla de Barcelona, trienni 1632, se troba
continuat Francesch Ferrer, lo qual se obligà en
dit arrendament per 2.727 lliures, 5 sous, 5, per
any, que los tres anys junts són 8.181 lliures, 16
sous, 3, del qual arrendament, segons lo llibre
de Vàlues, trienni corrent, foli 82, consta restarse a déurer la quantitat de 59 lliures, 7 sous, 6.
Però, per quant, segons dit capbreu del mes de
setembre, foli 573, consta que dit Francesch Simon Ferrer, posessor de dit censal, so·ls possehí
aquell com a pare y legítim administrador de ses
filles, ab què, encara que per ningun temps pogués constar que dits Farrers, mensionats en dites obligacions, y dit Francesch Simon Farrer,
possessor de dit censal, fossen un mateix subgecte, no pot estar dit censal obligat per rahó de
qualsevol quantitat se restàs a déurer per rahó
de ditas obligacions. Y per ço no·s trau res en
fora.
7. Dit censal fou y possehí Barthomeu Sala. Y
encara que, segons lo llibre de Vàlues, trienni
1593, foli 300, entre altres fianses donades per
Jaume Torra, negociant, arrendador de la Bolla

[ 1680 ]

[ 1680 ]

de Tarregona de dit trienni1593, se troba continuat Bartholomeu Sala, lo qual se obligà en
dit arrendament per 500 lliures lo any, que los
tres anys junts són 1.500 lliures, del qual arrendament, segons lo llibre de Vàlues, trienni corrent, foli 33, consta restar-se a déurer la quantitat de 42 lliures, 16 sous, 2. Però, segons lo dit
capbreu de setembre, foli 576, consta que lo
Barthomeu Sala, possessor de dit censal, en lo
any 1647, hisqué de potestat de curadors, y per
consegüent no poder ser lo mateix Barthomeu
Sala, obligat. Y per ço no·s trau res en fora.
8. Dit censal fou y possehí Joan de Gualbes. Y
encara que segons lo dit llibre de Vàlues, trienni
corrent, 1677, foleos 166, 169, 191 y 219,
consta restar a déurer la quantitat de 8.404 lliures, 15 sous, 4; y així mateix, encara que segons
lo llibre de Vàlues, trieni 1671, foli 246, entre
altres fianses donades per Francesch // s.n.r //
Malla y Conanglell, oÿdor militar que fonch en
lo trienni 1635, se troba continuat Magí Joan
de Gualbes, lo qual Francesch de Malla, junt ab
sos condeputats en la visita de dit trienni feta en
lo de 1638, foren condempnats ab diffarents
querelas en la quantitat de 1.050 lliures, 2 sous.
Y de altra part ab altra querela, junt ab micer
Francesch Vidal y don Ramon de Magarola, assessors, en 85 lliures, 8 sous, que juntes prenen
suma de 1.135 lliures, 10 sous, de les quals, segons lo llibre de Vàlues, trienni corrent 1677,
foli 257, consta restar-se a déurer ab dos difarents partides la quantitat de 243 lliures, 6 sous,
2. Però encara que dit Joan de Gualbes, possessor de dit censal, y dit magnífich Joan de Gualbes, obligat en dita fiansa, fossen un mateix subgecte, no pot estar obligat dit censal per rahó
del que se reste a déurer de ditas condempnacions, com ni tampoch per lo dèbit principal de
dit Joan de Gualbes, per quant, segons dit capbreu del mes de setembre, fol 574, consta que
dit Joan de Gualbes sols possehí dit censal com
a usufructuari. Y per ço no·s trau res en fora.
9. Los dos censals, lo un pensió 100 sous, pagador a 25 de febrer, y lo altre pensió 200 sous,
pagador dit die, foren y possehí mossèn Antich
Çarriera. Y encara que mossèn Antich Çarriera,
segons lo llibre de Vàlues, triennni 1578, foli
212, se troba continuat altre de les fianses donades per Ferando Oliver, arrendador de la Bolla de Tarragona, trieni 1578, per preu de 1.314
lliures per any, lo qual Antich Çarriera se obligà
en dit arrendament per 600 lliures lo any, que
los tres anys junts són 1.800 lliures, del qual
arrendament, segons lo llibre de Vàlues, trienni
corrent de 1677, foli 17, se restà a déurer la
quantitat de 1.539 lliures, 8 sous, 9. Y per
quant, entre totes les fianses, se havian obligat
en 366 lliures més per quiscun any del que
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muntave dit arrendament, que, defalcadas rata
per quantitat segons lo que quiscuna de ditas
fiansas se havien obligat, sols vingué dit Antich
Çarriera ha estar obligat per 1.751 lliures los
tres anys, de les quals se li defalcan y fan bones
377 lliures, 8 sous, 5, li tocan y gaudeix de
aquellas 8.503 lliures, que ab diffarents llibres
de Vàlues y en diffarents jornadas consta haver
pagat dit Ferrando Oliver, principal de dit
arrendament, y 1.255 lliures que·s troba haver
pagat dit Antich Çarriera eo sos hereus en diffarents llibres de Vàlues y en diffarents jornades,
resta a déurer la quantitat de 118 lliures, 5 sous,
7, a cumpliment de dites 1.751 lliures, 4 sous,
estave obligat per rahó de dita fiansa. Però, per
quant, segons lo capbreu de dit mes de fabrer,
foli 349, consta que dits censals, en lo any
1572, mossèn Joan Çarriera, hereu de dit Antich Çarriera, possessor de dit censal, ne feu donaçió, assignació, consignació y // restitució a
dona Isabel de Cardona y de Icart, ab què se
veu no ésser un mateix subgecte lo Antich Çarriera, possessor de dit censal, y lo dit Antich
Çarriera obligat en dita fiansa, per lo que quedan líberos dits censals per qualsevol quantitat
se restàs ha déurer per rahó de dita fiansa. Y per
ço no·s trau res en fora.
10. Dit Antich Çarriera, segons lo llibre de Vàlues, trienni 1635, foli 2, se troba continuat altra de las fianses de Jordi Benet de Marimon,
receptor eo sobrecullidor del General de la
col·lecta de ponent, en la caució per dit Marimon prestada als 27 de novembre, 1521, lo
qual Antich Çarriera se obligà per 1.000 lliures,
lo qual Jordi Benet de Marimon, segons lo llibre de Vàlues, trienni corrent, foli 145, consta
restar a déurer la quantitat de 76 lliures, 2 sous,
per la qual quantitat restan obligats dits dos
censals. Dich 76 lliures, 2 sous.
11. Lo censal pensió 600 sous, pagador a 27 de
setembre, fou y possehí Galceran Farrer, donsell. Lo qual, segons lo llibre de Vàlues, trienni
1575, foli 200, se troba continuat altre de les
fianses donades per Agustí Amigó, pagès arrendador de la Bolla de Tremp y Pallàs de dit trienni 1575, del qual arrendament, segons dit llibre
de Vàlues, trienni corrent 1677, foli 12, consta
restar-se a déurer la quantitat de 2.808 lliures, 7
sous, 7, lo qual Galceran Ferrer se obligà en dit
arrendament per 210 lliures lo any, que los tres
anys junts són 630 lliures, de les quals se li fan
bonas 353 lliures, 4 sous, 7, que gaudeix de
aquelles 1.767 lliures, 3 sous, que en diffarents
llibres de Vàlues y en diffarents jornadas consta
haver-se pagat per compte de dit Amigó, principal de dit arrendament, ço és: 223 lliures, 8
sous, per mà de diffarents persones; y les restants 1.543 lliures de aquelles 2.173 lliures, 5

del trienni 1662, feta en lo de 1663, sobre la
querela de número 1, com apar en lo llibre de
Vàlues, trienni 1665, foli 500; en foli 338, 300
lliures que dit Amell, junt ab lo il·lustre senyor
don Jayme de Copons, deputat ecclesiàstich, y
dits Capdevila, Amigant, Nadal y Carreras foren
condempnats en dita Visita sobre la querela número 33, consta en dit llibre de Vàlues, trienni
1665, foli 502; en foli 339, 150 lliures, que dit
Amell, junt ab dits sos condeputats, fou condempnat // s.n.v // en dita visita sobre la querela
número 89, consta en dit llibre de Vàlues, trienni 1665, foli 510; y les restants 15 lliures en foli
339, que dit Amell deu y li toca ha pagar per sa
part de aquelles 90 lliures que junt ab dits sos
condeputats fou condempnat en dita visita sobre la querela número 31, consta en dit llibre de
Vàlues, trienni 1665, foli 511. Dich 874 lliures,
14 sous, 6.

sous, que don Baranguer de Paguera pagà en
diffarents jornadas per compte de dita Bolla,
com las restants 630 lliures a compliment de ditas 2.173 lliures, 5 sous, hagen cedit per lo que
dit don Baranguer se havie obligat com a fiansa
de dit arrendament. Així, que resta a déurer dit
Galceran Farrer la quantitat de 276 lliures, 15
sous, 5, a compliment de ditas 630 liures se havie obligat en dit arrendament, dich 276 lliures,
15 sous, 5.
12. Dit censal fou y possehí Francesch Setantí.
Lo qual, segons lo llibre de Vàlues trienni 1569,
foli 179, se troba continuat altra de les fianses
donades per Anthoni Caldes, donsell, arrendador de la Bolla de Perpinyà de dit trienni 1569,
arrendada per 9.322 lliures per any, del qual
arrendament, segons lo llibre de Vàlues, trienni
corrent // s.n.r // foli 4, consta restar-se a déurer
la quantitat de 169 lliures, 11 sous, 7. Però, per
quant, segons lo llibre de Vàlues, trieni 1602,
consta, en foli 37, que se feren bones al compte
del arrendament de dita Bolla semblants 2.400
lliures, que és lo que se havie obligat dit Francesch Setantí en dit arrendament, y també llargament apar en dit llibre, foli 85, en lo compte
particular de Joan Anthoni Setantí, fill y hereu
de mossèn Francesch Antoni Setantí, ab què ve
a quedar líbero dit censal per rahó de dita fiansa
feta per dit Francesch Setantí. Y així no·s trau
res en fora.
13. Dit Francesch Setantí, segons lo llibre de
Vàlues, trienni corrent de 1677, foli 150, se troba continuat altre de les fianses de Perot Ferrús,
quòndam, sobrecullidor del General de la part
de ponent. Lo qual Setantí, en la caució prestada per dit Ferrús a 2 de abril, 1544, se obligà
per 200 lliures, com consta en lo llibre de Vàlues, trienni 1617, foli 592; y en dit llibre de
Vàlues, trienni corrent, y en dit foli 150, consta
restar a déurer dit Perot Ferrús la quantitat de
3.927 lliures, 16 sous, 5. Així, que se ha de carregar en dèbit de dit Setantí les dites 200 lliures,
per les quals se obliga com està dit. Dich 200
lliures.

Així que, restant obligats dits censals per las
quantitats de las quatre partides tretas en fora,
de números 10, 11, 13 y 14, que juntas prenan
suma de mil quatre-centas vint-y-set lliures, 10
sous y un diner, dich 1.427 lliures, 10 sous, 1.
Y esta és la relació que fa a vostra senyoria il·lustríssima, salvat en tot error de compte, del aposento del racional, als 14 de maig, 1680.
Erasma de Lana y Fontanet, racional.

326
/1r

14. Dit Macià Amell, pocessor y extret en dits
tres censals, se troba continuat altre de les fianses de Francesch Amell, son pare, deputat militar que fou en lo trienni 1662, com consta en lo
llibre de Vàlues, trienni corrent de 1677, foli
338. Lo qual Francesch Amell, segons dit llibre
de Vàlues, consta restar a déurer la quantitat de
874 lliures, 14 sous, 6, ço és, en foli 340, 409
lliures, 14 sous, 6, per resta de 909 lliures, 14
sous, 6, que dit Amell, junt ab Thomàs Capdevila, deputat real, lo doctor Francisco de Amigant, Francisco de Nadal y Pere Carreres, oÿdors en dit trienni, fou condempnat en la visita
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C.
Gerònima Vilarrubia.
Il·lustríssim senyor.
Erasma de Lana y Fontanet, donsell, racional de
la present casa, a vostra senyoria il·lustríssima fa
relació com, per orde y deliberació de vostra senyoria il·lustríssima de 21 de febrer proppassat
del corrent any 1680, té feta exacta averigüació
ab los llibres de Vàlues y altres de la present casa
aserca de aquell censal, pensió 12 sous, 6 diners,
pagador als 4 de abril, que sortejà Gerònim de
Vilarrubia, estudiant en lleis, en la extracció que
als 20 de novembre proppassat de 1679 fou
vostra senyoria il·lustríssima servit fer. Y segons
dits llibres se troba lo següent:
Dit censal fou y posehí don Francesch de Junyent y Pons. Lo qual, segons lo llibre de Vàlues, trienni corrent de 1677, foli 263, se troba
continuat altre de las fiansas de mossèn Joan de
a. relació intercalada entre els folis 325v i 326r del trienni
1677-1680.
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[ 1680 ]

Amigant, cavaller, oÿdor militar que fou en lo
trienni 1641. Lo qual de Amigant, segons dit
llibre y fòleo, consta restar a déurer la quantitat
de 40 lliures, per resta de aquellas 100 lliuras li
tocaven pagar per sa part de aquellas 600 lliures
que dit de Amigant, junt ab sos condeputats,
fou condempnat en la visita de dit trienni 1641,
feta en lo de 1644, sobre la querela número 37,
com consta en lo llibre de Vàlues, trienni 1644,
foli 668. Dich 40 lliures.

Y esta és la relació que fa a vostra senyoria il·lustríssima, salvat en tot error de compte, del aposento del racional, als 16 de maig, 1680.
Erasma de Lana y Fontanet, racional.

328
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A.
Mariàngelaa Olzina y Vilanova.

Dit don Francisco de Junyent, segons lo llibre de
Vàlues, trienni 1677, folia..., se troba continuat
altre de las fianses de Bernat Farrer y Viladomat,
deputat real que fou en lo trienni 1650, lo qual
Bernat Farrer, segons dit llibre de Vàlues, trienni
corrent, foli 295, consta restar a déurer la quantitat de 1.595 lliures, 13 sous, 11 diners, que són a
compliment de 1.670 lliures, 14 sous, 11 diners,
que dit Bernat Ferrer, als 14 de juliol, 1659, féu
concert y prometé pagar al General per lo que
devia per condemnacions de la visita de dit trienni 1650, feta en lo de 1653, consta en lo llibre de
Concerts, foli 169. Axí mateix, segons dit llibre
de Vàlues, trienni corrent, foli 335, se troba continuat altre de las fianses de don Àngel Delpàs,
deputat militar que fonch en lo trienni 1659, lo
qual don Àngel Delpàs, segons dit llibre y foleos
335 y 336, consta restar a déurer la quantitat de
842 lliures, 15 sous, per resta de diffarents condempnacions de querelas en la visita de dit trienni 1659, feta en lo de 1662. Així mateix, segons
lo llibre de Vàlues, trienni 1671, foli 466, se troba continuat altre de las fianses de don Francisco
Pons, oÿdor militar del trienni 1665, lo qual de
Pons, // 326/1v // segons lo llibre de Vàlues,
trienni corrent, folis 330 y 332, conta restar a
déurer la quantitat de 4 lliures, 5 sous, 6 diners,
per resta de difarents condempnacions de querelas de la visita de dit trienni, fetas en lo de 1668. Y
axí mateix, segons lo llibre de Vàlues de 1674, se
troba continuat en foli 384 altra de las fianses de
doctor Francesch Ferrer, segons lo llibre de Vàlues, trienni corrent, segons consta restar a déurer la quantitat de 49 lliures per resta de difarents
condempnacions de querelas de la visita de dit
trienni feta en lo de 1674. Però, per quant, segons lo capbreu de dit mes de abril, foli 436,
consta que dit don Francesch Junyent, als 15 de
janer, 1644, féu insolutum dacio de dit censal a
Joan Vilarrubia, apothecari, y per consegüent lo
die féu les indagacions de ditas fianses ja no possehia dit censal, per lo que no pot estar obligat. Y
per ço no·s trau res en fora.
Axí, que resta obligat dit censal per les quantitats de quaranta lliures, dich 40 lliures, per la
partida treta en fora.

Il·lustríssim senyor.
Erasma de Lana y Fontanet, donsell, racional de
la present casa, a vostra senyoria il·lustríssima fa
relació com, per orde y deliberació de vostra senyoria il·lustríssima de 21 de febrer proppassat
del corrent any 1680, té feta exacta averigüació
ab los llibres de Vàlues y altres de la present casa
aserca de aquell censal, pensió 600 sous, pagador a 26 de setembre, que sortejà la noble donya Mariàngela de Olzina y Vilanova, viuda del
doctor micer Bernat de Olzina, en la extracció
que als 20 de novembre proppassat de 1679 fou
vostra senyoria il·lustríssima servit fer. Y segons
dits llibres se troba lo següent:
Primo, dit censal fou y possehí micer Francesch
Miquel Olzina. Y com, segons los llibre de
Concerts, foli 67, consta que a 30 de maig,
1623, mossèn Esteva Parrinet, burgès de la vila
de Olot, se obligà ha pagar al General 3.041
lliures, 10 sous, 2 diners, que dit die se restaven
a déurer, per rahó de arrendament de la Bolla
de Olot, trienni 1617, y en part de la satisfacció
de aquellas, assignà y consignà a dit General
1.000 lliuras havedoras y cobradoras de micer
Miquel Alzina, ço és: 100 lliures per quiscun
any lo die o festa de Nadal de 1617, lo qual, segons los llibres de Vàlues, consta haver pagat en
diffarents jornadas la quantitat de 400 lliures,
ab què restà ha déurer a compliment de ditas
1.000 lliures la quantitat de 600 lliures. Axí
que, sempre que constàs que lo dit micer Francesch Miquel Olzina, poçessor de dit censal, y
dit micer Miquel Alsina, fossen un mateix subgecte, estarie obligat dit censal per dita quantitat. Dich 600 lliures.
Dit micer Miquel Alzina, segons lo llibre de Vàlues, trienni corrent 1677, foli 226, se troba
continuat altra de las fianses de Joan de Collferrer, oÿdor militar que fonch en lo trienni 1623.
Lo qual Collferrer, junt ab sos condeputats, fou
condempnat en la visita de dit trienni feta en lo
de 1626 pagar al General, ço és: sobre la querea. relació intercalada entre els folis 327v i 328r del trienni
1677-1680.

a. a continuació un espai en blanc d’uns 8 mms.
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la número 33, en subsidi dels officials de la present casa, Bolla y General, en dita querela nomenats 9.475 lliures, 5 sous, 2 diners, que foren
pagades a dits officials per satisfacció de treballs
pressos per los drets de galeres, y en // 338/1v //
lo decret de execució de dita querela fou remesa
la declaració eo execució de aquella a major deliberació de les Corts Generals se estaven celebrant en lo any 1626, de les quals no·s trova haver-ne donat dèbit a dits deputats y oÿdors en
los llibres de Vàlues. Però per quant ab la baix
calendada declaració los predecessors de vostra
senyoria il·lustríssima feta acerca lo dupte proposat per lo racional fonch declarat «que en
quant al que tenie, respecte lo interès de dita
querela, per quant ditas Corts estan indecisas a
prestar caució al General per la quantitat dels
censals que poden estar obligats». Lo que se adverteix a vostra senyoria il·lustríssima. Y per ço
no·s trau res en fora.
Ítem, sobre la querela número 18 foren condempnats dits deputats y oÿdors en pagar al General, en subsidi de Francesch Collbaró, la
quantitat de 900 lliures per tantes ne havien pagades Collbaró per satisfaccions de treballs de
diffarents scriptures. Y en lo decret de execució
de dita querela remeteren la execució de aquella
a major deliberació, de la qual quantitat no·s
troba haver-se donat dèbit en lo llibre de Vàlues
dits deputats y oÿdors ni a dit Collbaro. Però,
per quant dita declaració per los predecessors de
vostra senyoria il·lustríssima, a 9 de desembre,
1671, de consell dels magnífichs assessors de la
present casa, fonch declarat en quant al que tenia respecte al interès de ditas 900 lliures, que
en dita visita fou reservada a major deliberació y
declaració, no consta haver-se de remètrer a dit
decret de execució, y per consegüent no poderse executar la sentència de visita ni poder-ne haver rahó en lo present cas. Y per ço no·s trau res
en fora.
Ítem, sobre la dita querela número 18 foren dits
deputats y oÿdors condempnats pagar al General 90 lliures per tantes ne havien fet pagar a dit
Francesch Collbaró per treballs extraordinaris,
de la qual partida no·s troba se’n donàs dèbit en
lo llibre de Vàlues, ni a dits deputats, en comú
ni en particular, ni a dit Collbaro. Però, per
quant en lo decret de execució de dita querela
fou confirmada dita sentència en quant tenia
respecte a dites 90 lliures, y per ço se trauhen en
fora 90 lliures.
Ítem, segons lo llibre de Vàlues, trienni corrent,
foli 226, consta restar ha déurer // 338/2r // dit
Collferrer y sos condeputats la quantitat de
1.590 lliures, 16 sous, 1 diner, les quals són de
resta de aquelles 2.538 lliures foren dits depu1363

tats condempnats sobre las querelas número 45
y 165, de les quals se·ls formà dèbit en lo llibre
de Vàlues, trienni 1626, foli 656, ço és, de una
part en pagar per iguals parts tot lo que faltarie a
cobrar de aquelles 1.480 lliures que feren pagar,
tant als officials mecànichs serviren a la present
casa com també a altres diffarents persones que
no sols no obtenien officis estipendiaris del General però encara no servien a la present casa de
officials mecànichs, per plusos y sobreplusos de
las insiculacions dels anys 1624 y 1625. Los
quals, segons la declaració, foren servits los
tunch senyors deputats junt ab los magnífichs
assessors de la present casa sots jornada de 9 de
desembre 1671 aserca del dupte proposat per
dit racional, tant per lo que té respecte dita
matèria dels interessos de dits officials mecànichs com també a altres caps. Y fou sa senyoria
servit declarar que baix dita paraula mecànichs
estaven compressos los demés subgectes havian
cobrat dits plusos y sobreplusos, los quals no
constava ésser officials estipandiats del General.
De les quals 1.480 lliures consta, segons los llibres de Vàlues, restar-se a déurer la quantitat de
707 lliures, 2 sous. Axí, que toca per la sisena
part de dit Collferrer 117 lliures, 17 sous, y de
altra part 883 lliures, 14 sous, 1 diner, a compliment de las restants quantitats a compliment de
les dites 2.538 lliures foren condempnats en dites dos querelas, ab que resta a déurer dit Collferrer la quantitat de mil y una lliura, honse sous
y un diner. Dich 1.001 lliura, 11 sous, 1 diner.
Ítem, sobre la querela número 31 foren condempnats los officials del General en pagar la
quantitat de 2.368 lliures, per tantes que los deputats y oÿdors los ne feren pagar en dit trienni
per satisfaccions de treballs extraordinaris. Y en
subsidi de dits officials foren dits deputats y oÿdors // 338/2v // condempnats en pagar totas las
quantitats faltarian o no se haurien pogut cobrar de dits officials, de les quals se·ls ne forma
dèbit en lo llibre de Vàlues, trieni 1626, foli
709, de las quals 2.368 lliures, segons lo llibre
de Vàlues, trienni corrent 1677, foli 247, consta restar-se ha déurer la quantitat de quatra-centas trenta-quatre lliures, dich 434 lliures.
Dir censal fou y possehí lo doctor micer Bernat
de Olzina. Lo qual, segons lo llibre de Vàlues,
trienni corrent de 1677, foli 335, se troba continuat altra de las fianses de Francesch Onofre
de Pedrolo, oÿdor militar que fonch en lo trienni 1659. Lo qual, junt ab sos condeputats, segons lo llibre de Vàlues, trienni corrent de
1677, y en los foleos baix especificats, consta
restar a déurer la quantitat de 842 lliures, 15
sous, ço és, en foli 335, 178 lliures, per tantes
foren condempnats simul et insolidum en la visita de dit trienni 1659, feta en lo de 1662, sobre

[ 1680 ]

[ 1680 ]

la querela número 29, com consta en lo llibre
de Vàlues, trienni 1662, foli 601; en el foli 336,
33 lliures, per tantes foren condempnats simul
et insolidum sobre la querela número 6, consta
en dit llibre de Vàlues, trienni 1662, foli 602;
en dit foli 336, 21 lliures, 4 sous, per resta de 65
lliures foren comdempnats sobre la querela número 26, consta en dit llibre de Vàlues, trienni
1662, foli 606; en dit foli 336, 270 lliures, foren condempnats simul et insolidum sobre la
querela número 5, consta en dit llibre de Vàlues
1662, foli 610; y en dit foli 336 las restants 72
lliures, 10 sous, que dits deputats, junt ab Joan
Guinart, regent los comptes del General, foren
condempnats simul et insolidum sobre la querela número 2, consta en dit llibre de Vàlues,
trienni 1662, foli 607, dich 842 lliures, 15 sous.

continuat altre de las fianses del doctor Francesch Gerona, oÿdor ecclessiàstich de dit trienni
1641, de Domingo Negrell, oÿdor militar del
trienni 1647, y del degà Pau del Rossó, deputat
ecclessiàstich del trienni 1650, los quals Francesch Sala, deputat, y dits Gerona, Nagrell y del
Rossó, segons lo llibre de Vàlues, trenni corrent
de 1677, y en diffarents foleos, consta restar ha
déurer diffarents quantitats per condempnacions de visitas de dits sos respective triennis, no
pot estar obligat dit censal per rahó de dits dèbits, per quant, segons lo capbreu de dit mes de
agost, foli 1021, consta que en lo any 1627
Francesch Sala y Sanclement féu diffinició, cessió y revenda de dit censal a Eulària Ferrer y
Jordà, y per consegüent véurer-se ocularment
que dit Francesch Sala, primer possessor de dit
censal, ja here mort, o bé, en tot cas, que fos dit
Francesch Sala y Sanclement lo obligat en dits
dèbits, aquell ja alienà lo dit censal antes de ditas obligacions, y per ço no·s trau res en fora.

Axí, que resta obligat dit censal per les quantitats de las partides tretes en fora, que juntes prenen suma de dues mil dos-centes sexanta-vuit
lliures, sis sous y un diner, dich 2.968 lliures, 6
sous 1 diner.

Y esta és la relació que fa a vostra senyoria il·lustríssima, del aposento del racional, als 21 de
maig, 1680.

Y esta és la relació que fa a vostra senyoria il·lustríssima, salvat en tot error de compte, del aposento del racional, als 20 de maig, 1680.

Erasma de Lana y Fontanet, racional.

Erasma de Lana y Fontanet, racional.
331
/1r
328
/2r

A.

B.

Joana Ferrer de Gualbes.

Col·legia de Sant Vicenç Ferrer y Sant Ramon
de Penyafort.

Il·lustríssim senyor.

Il·lustríssim senyor.
Erasma de Lana y Fontanet, donsell, racional de
la present casa, a vostra senyoria il·lustríssima fa
relació com, per orde y deliberació de vostra senyoria il·lustríssima de 21 de febrer proppassat
del corrent any 1680, té feta exacta averigüació
ab los llibres de Vàlues y altres de la present casa
aserca de aquell censal, pensió 300 lliures, sous,
pagador a 13 de agost, que sortejà lo rector y
col·legi de Sant Vicens Ferrer y Sant Ramon de
Penyafort en la extracció que als 20 de novembre proppassat de 1679 fou vostra senyoria
il·lustríssima servit fer. Y segons dits llibres se
troba lo següent:

Erasma de Lana y Fontanet, donsell, racional de
la present casa, a vostra senyoria il·lustríssima fa
relació com, per orde y deliberació de vostra senyoria il·lustríssima de 21 de febrer proppassat
del corrent any 1680, té feta exacta averigüació
ab los llibres de Vàlues y altres de la present casa
aserca de aquell censal, pensió 2.000 sous, pagador a 20 de setembre, que sortejà Joan Ferrer
de Gualbes, donzell, en la extracció que als 20
de novembre proppassat de 1679 fou vostra senyoria il·lustríssima servit fer. Y segons dits llibres se troba lo següent:

Primo, dit censal fou y possehí Francesch Sala.
Y encara que segons los llibres de Vàlues se troba Francesch Sala, deputat militar del trieni
1641, y axí mateix se troba altre Francesch Sala,

Primo, dit censal fou y possehí Salvador de Boxadós, senyor de Alfarràs. Lo qual, segons lo llibre de Vàlues, trienni 1617, foli 331, se troba
continuat altra de las fiansas de Gaspar Cassany,
negociant, arrendador de la Bolla de Lleyda de
dit trienni 1617 per preu de 14.403 lliures los
tres anys, lo qual de Boxadós se obligà insolidum en dit arrendament. Del qual arrenda-

a. relació intercalada entre els folis 327v i 328r del trienni
1677-1680.

a. relació intercalada entre els folis 330v i 331r del trienni
1677-1680.
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nyoria il·lustríssima de 21 de febrer proppassat
del corrent any 1680, té feta exacta averigüació
ab los llibres de Vàlues y altres de la present casa
aserca de aquell censal, pensió 400 lliures, sous,
pagador a 21 de juliol, que sortejà la reverent
comunitat de preveres de Santa Maria de la Mar
de la present ciutat en la extracció que als 20 de
novembre proppassat de 1679 fou vostra senyoria il·lustríssima servit fer, y segons dits llibres se troba lo següent:

ment, segons lo llibre de Vàlues, trienni corrent
de 1677, foli 66, consta restar-se ha déurer la
quantitat de 1.057 lliures, 18 sous, 9 diners.
Però, per quant, segons lo capbreu de dit mes
de setembre, foli 712, consta que dit Salvador
de Boxadós sols possehí dit censal com a usufructuari, per lo que no pot estar obligat dit
censal, per rahó de la resta de la obligació de dit
arrendament. Y per ço no·s trau res en fora.
Ítem, dit censal fou y posehí Anna Ferrer y
Sorts, viuda del magnífich micer Joseph Ferrer,
doctor del Real Consell, com a hereva universal
de dit quòndam, son marit. Y com, segons lo
llibre de Vàlues, trienni corrent, 1677, foli 231,
consta que micer Joseph Ferrer resta ha déurer
la quantitat de 30 lliures presta de aquelles 259
lliures, 16 sous, que en lo llibre de Vàlues, trienni 1632, foli 686, se li formà dèbit, ço és: 150
lliures que en foli 639 de dit llibre de Vàlues diu
li tocan a pagar per sa part per lo que fou condempnat en la visita del trienni 1629, sobre la
querela número 67; 75 lliures que en foli 645
de dit llibre diu tocar-li a pagar per sa part com a
servint lo offici de ajudant segon de la scrivania
major, per lo que fou condempnat en dita visita sobre la querela número 51; y les restants
34 lliures, 16 sous, que en foli 675 de dit
// 331/1v // llibre diu tocar-li pagar per sa part
per lo que fou condempnat en dita visita sobre
la querela número 105; ab què sempre que
constàs que dit micer Joseph Ferrer, amo de dit
censal, y dit micer Joseph Ferrer, continuat debitor, fossan un matex subgecte, ve ha estar
obligat dit censal per la dita quantitat de 30 lliures. Dich 30 lliures.

333
/r

Axí, que resta obligat dit censal per la dita quantitat, dich 30 lliures, per la partida treta en fora.

Dit censal fou y possehí Joan de Mitjavila, ciutadà de Barcelona. Y encara que, segons lo llibre
de Vàlues, trienni 1635, foli 5, entre altres fianses donades per Anthoni Matheu Serra, quòndam, cullidor de las entrades y exides de la taula
de Barcelona, en la caució per dit Serra prestada
als 12 i 15 de mars, 1529, se troba continuat
mossèn Joan de Mitjavila, lo qual se obligà per
dos-centas lliures, lo qual Anthoni Matheu Serra, segons lo llibre de Vàluas, trienni corrent de
1677, foli 147, consta restar a déurer la quantitat de 481 lliures, 18 sous. Y axí mateix, segons
lo llibre de Vàlues, trienni 1578, foli 129, entre
altres fianses donades per Joan Pere Piques,
arrendador de la Bolla de Puigcerdà, trienni
1575, se troba continuat Joan Mitjavila, del
lloch d’Estol, lo qual se obligà per 200 lliures
quiscun any, que los tres anys junts són 600
lliures, del qual arrendament, segons dit llibre
de Vàlues, trienni corrent de 1677, foli 12,
consta restar-se a déurer la quantitat de 2.808
lliures, 7 sous, 7 diners. Però, per quant, segons
lo capbreu de dit mes de juliol, foli 310, consta
que en lo any 1518 dit censal fou assignat a la
dita reverent comunitat y per consegüent no
possehir lo dit Mitjavila en lo temps féu dites
obligacions, per lo que no pot estar obligat dit
censal. Y per ço no·s trau res en fora.

Y esta és la relació que fa a vostra senyoria il·lustríssima, salvat en tot error de compte, del aposento del racional, als 25 de maig, 1680.

Y esta és la relació que fa a vostra senyoria il·lustríssima, del aposento del racional, als 31 de
maig, 1680.

Erasma de Lana y Fontanet, racional.

Erasma de Lana y Fontanet, racional.

D.

332
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Comunitata de Santa Maria de la Mar.

E.
Duchb y príncep de Bournonville, llochtinent y
capità general.

Il·lustríssim senyor.
Erasma de Lana y Fontanet, donsell, racional de
la present casa, a vostra senyoria il·lustríssima fa
relació com, per orde y deliberació de vostra sea. relació intercalada entre els folis 332v i 333r del trienni
1677-1680.
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Molt reverent en Cristo Pare y amats de la real
magestat los deputats y oÿdors de comptes de la
casa de la Deputació de General de Cathalunya
a. foliació que consta en l’original transcrit.
b. decret intercalat entre els folis 333v i 334r del trienni
1677-1680.

[ 1680 ]

[ 1680 ]

en Barcelona residints. Lo rey, nostre senyor,
que Déu guarde, és estat servit enviar-nos un
real orde firmat de sa real mà y despedit en deguda forma de la Real Cancellaria del Supremo
Consell de Aragó que és del tenor següent: «El
Rey. Ilustre duque de Bournonville, pariente, mi
lugarteniente y capitán general. Haviendo renunciado don Francisco de Montserrat en manos
del presidente don Pedro Anthonio de Aragón los
lugares que tenía en las bolsas de oydor eclesiástico
y de asesor de la Deputación en que estava insaculado, el doctor Olaguer Montserrat, canceller de
esse Principado, en virtud del poder especial que
para este effecto le ha embiado, y presentándole en
este mi Consejo Supremo. Ha parecido avisaros de
ello para que lo digáis a los diputados, a fin de
que propongan los sujetos que les pareciere a propósito insacule yo los que fuere servido en dichos
lugares. Dada en Madrid, a XV de mayo,
MDCLXXX. Yo, el rey. Petrus Preses. Vidit don Petrus Villacampa, regens. Vidit don Michael de
Çalba. Vidit Fernandes ab Heredia, regens. Vidit don Raphael de Vilosa, regens. Vidit Marchio
de Castellnovo. Vidit Xulve, regens. Don Franciscus Izquierdo de Berbegal, secretarius.» Y perquè és molt just que los reals ordes de sa magestat sien ab tot effecte complits y executats, per
ço, en execució del sobre calendat y refferit
orde real de sa magestat, ab tenor del present,
vos diem y manam que encontinent, sens móra
ni dilació alguna, obehiau y poseu en deguda
execució lo que sa magestat és servit manar ab
lo sobre referit y incertat real orde, si y de la manera que en aquell està contengut y expressat //
332/1v // procehir axí de sa real voluntat. Dada
en Barcelona, a XXIIII de maig, MDCLXXX. Álex
duque de Bournonville.
Vidit don Josephus Rull, regens. Balthasar Oriol
et Marcer.
In curia locumtinencia X, folio CXXXXIIII.
Vuestra excelencia manda a los diputados y oydores de qüentas del General de Cathaluña que
pongan en ejecución la orden de su magestad
arriba expresada.
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A.
Senyorb.
Los deputats y oÿdors de comptes del General
de Catalunya, per als lochs vuy vaccants fins lo

die present de deputats y oÿdors de comptes
dels tres estaments, proposan ha vostra magestat los subjectes contenguts en lo infrascrit memorial:
Deputats ecclessiàstichs.
Per lo lloch volant de deputat ecclessiàstich que
obtenie lo doctor Francisco Genís, quòndam,
com a canonge de Lleyda, essent estat extret a
sort de rodolí lo dit Capítol de Lleyda, se proposan: lo ardiaca y canonge de Lleyda, Pere Carreras, lo doctor Pere Vidal, canonge de Lleyda.
Per lo lloch de deputat ecclessiàstich religiós
que vaca per mort del doctor Gaspar Vidal y
Roca, canonge y prior conventual de Sant Pere
de Caserras, se proposan: lo canonge de Tarragona Jaume Gras, prior de Sant Nicolau del
Hospitalet, del orde de Sant Benet; Ramon Ferran, prior de Cassellas, del orde de Sant Benet.
Per altre lloch de deputat ecclessiàstich religiós
que vaca per mort de fra don Joan Bru y Canta,
se proposan: lo doctor fra Joseph Sastre y Prats,
abat de Sant Pau; fra Joseph Milsocos, sacristà
de Santa Maria de Mer.
Oÿdors ecclessiàstichs.
Per lo lloch de oÿdor de comptes ecclessiàstich
religiós que vaca per mort de fra don Miquel de
Torrellas, del // 332/2v // orde de Sant Juan de
Hierusalem, se proposan: fra don Rafel Moner,
refetorer de Ripoll; fra Benet Badia, enfermer
de Sant Pere de Camprodon.
Per altre lloch de oÿdor ecclessiàstich religiós
que vacca per munta de fra don Anton de Planella de oÿdor a deputat, se proposan: fra Francisco Ballaró, dispenser major de Ripoll, fra Joseph Baxa, camarer de Sarrateix.
Per altre lloch de oÿdor ecclessiàstich religiós
que vacca per munta de fra Joseph Sastre y
Prats, se proposan: fra Rafel Padallàs, paborde
de Palau de Sant Cugat del Vallès; fra Balthazar
Euras, camarer de Sant Pere de la Portella.
Per lo lloch de oÿdor ecclessiàstich del Capítol
de Tarragona per renunciació del doctor Olaguer Montserrat, canonge de dit Capítol, se
proposan: mossèn Francisco Vilar, canonge de
Tarragona, mossèn Juan Massart, canonge de
Tarragona.
Deputats militars.

a. foliació que consta en l’original transcrit.
b. proposició intercalada entre els folis 333v i 334r del trienni
1677-1680.
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Per lo lloch de deputat militar de la vegueria de
Barcelona, que vacca per mort de don Francisco

Oÿdors reals.

Sala, se proposan: don Francisco Blanes, Centellas y Carrós, compte de Centelles; don Juan de
Vega.

Per lo lloch de oÿdor real de Barcelona que vaca
per mort del doctor micer Jaume Vilallonga, se
proposan: lo doctor micer Joseph Areny, lo
doctor micer Joachim Burniach.

Per altre lloch de deputat militar de la vegueria
de Barcelona que vaca per mort de mossèn Joseph de Boxadors, se proposan: mossèn Carlos
Vila y Casamitjana, mossèn Ramon Montagull.

Per altre lloch de oÿdor real de Barcelona que
vacca per haver mudat de estat lo doctor micer
Francesch Portell, de real a militar, se proposan:
micer Joseph Pomada, micer Francesch Aguilar.

Per altre lloch de deputat militar de la vegueria
que vaca per mort de mossèn Francisco de la
Torre, se proposan: // 332/3r // mossèn Joseph
Galceran de Castella y Çabastida, mossèn Joseph Alemany y Nabel de Cabanabona.
Per altre lloch de deputat militar de la vegueria
de Manresa que vacca per mort de mossèn
Francisco Martí, se proposan: mossèn Francisco
Palau y de Toralla, mossèn Alexandro Palau y
de Toralla.

Per altre lloch de oÿdor real mercader de Barcelona, que vacca per mort de mossèn Joan Portadas, mercader, se proposan: mossèn Gaspar Natalí, mercader; mossèn Francisco Fonolleda,
mercader; lo doctor micer Joseph Llopis.
s.n.r

Per altre lloch de deputat militar de la vegueria de
Monblanch que vaca per mort de mossèn Carlos
Calders, se proposan: mossèn Roch Minguella y
Girona, mossèn Joseph de Pallàrès, donzell.

Per lo lloch de oÿdor real de Barcelona que vaca
per munta de micer Joan Baptista Capdevila y
Arro, de oÿdor a deputat, se proposan: mossèn
Francesch Lentisclà, lo doctor micer Balthasar
Fitor.
Per lo lloch de oÿdor real de Lleyda que vaca
per mort de mossèn Isidro Mallada, se proposan: mossèn Miquel Minguilla, lo doctor micer
Joseph Lopis.

Deputats reals.
Per lo lloch de deputat real de Barcelona que
vaca per mort de mossèn Rafel Guimosachs se
proposan: lo doctor micer Joan Baptista Capdevila y Arró insiculat en oÿdor real: mossèn Francesch Matas.

Per lo lloch de oÿdor, mercader de Gerona, que
vaca per mort de mossèn Jaume Narcís Camps,
mercader, se proposan: mossèn Narcís Martorell, notari, mossèn Francesch Garriga, notari.

Per altre lloch de deputat real de Barcelona que
vaca per haver mudat de estat lo doctor Miquel
Subias, de real a militar, se proposan: lo doctor
micer Francisco Florit, lo doctor micer Amador
Orlau.

Per lo lloch de oÿdor real de Tortosa que vaca
per mort de mestre Francesch Talarn, se proposan: lo doctor Vicens Vidal, mossèn Joseph Andreu Alaix, notari.
Dada en Barcelona, a XXXI de maig, MDCLXXX.

Per lo lloch de deputat real de Gerona que vacca per mort de mossèn Simon Miquel, se proposan: mossèn Joseph Pont Llombart, insiculat
a oÿdor; mossèn Nicolau Masdéu.

332
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Per altre lloch de deputat real de Gerona que
vaca per mort de mossèn Francisco Oliveras, se
proposan: //332/3v // lo doctor micer Francesch
Romaguera, insiculat en oÿdor; mossèn Ignasi
Pujol, insiculat a oÿdor.
Per lo lloch de deputat de real de Tortosa que
vacca per mort de mossèn Làtzer Talarn, se proposan: lo doctor Joseph Ferrer y Ardèvol,
mossèn Esteve Valent.
Per altre lloch de deputat real de Tortosa que
vacca per mort de mossèn Pere Orient, se proposan: mossèn Joseph Peris, mercader, mossèn
Honofre Cartes, mercader.
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B.
Senyorb.
Los deputats y oÿdors de comptes del General
de Catalunya, per als llochs vuy vaccants fins lo
die present en las bolsas dels officis de la casa de
la Deputació del dit General, proposan a vostra
magestat los subjectes continguts en lo infrascrit memorial.
Bolsa de assessors y advocat fiscal del General.

a. foliació que consta en l’original transcrit.
b. proposició intercalada entre els folis 333v i 334r del trienni
1677-1680.

[ 1680 ]

[ 1680 ]

Per lo lloch de la bolsa de assessors y advocat
fiscal del General ecclessiàstich que vacca per
mort del doctor don Jaume de Copons, se proposan: lo doctor don Daniel Sayol, canonge de
Barcelona, lo doctor Joseph Sellera, canonge de
Urgell, lo doctor Joseph Fontdevila, canonge
de Barcelona.
Per altre lloch de la dita bolsa de assessors y advocat fiscal del General que vaca per renunciació del doctor Olaguer Montserrat, ardiaca y canonge de Tarragona, se proposan: lo doctor
Rafel Baró, canonge de Barcelona, lo doctor Joseph Fita, canonge de Tarragona, lo doctor
Juan Castanyer, canonge de Tarragona.
Bolsa de donador de ploms.
Per lo lloch ecclessiàstich de la bolsa de donador de ploms que vacca per mort del doctor
don Jaume de Copons, se proposan: lo doctor
Pere Benet Atxer, canonge de Barcelona, mossèn Pau Retx, canonge de Barcelona, mossèn
Rafel Montagut, canonge de Barcelona.
Per altre lloch ecclessiàstich de la bolsa de donador de ploms que vaca per mort de mossèn
Francisco Vallori, canonge de Barcelona, se
proposan: // 332/4v // fra don Feliciano de Sayol, del orde de Sant Joan, lo doctor don Daniel
de Sayol, canonge de Barcelona, lo doctor don
Antoni de Sayol, canonge de Barcelona.
Per lo lloch real de la dita bolsa de donador de
ploms que vaca per mort de mossèn Pere
Orient, se proposan: lo doctor micer Joan Dalmau, lo doctor micer Francesch Peris, lo doctor
micer Francesch Salamanca.
Per altre lloch real de la dita bossa de donador
de ploms que vacca per mort de mossèn Làtzer
Talarn, se proposan: lo doctor micer Rafel Texidor y Ferrer, lo doctor micer Joachim Burriach,
mossèn Melsior Texidor y Ferrer.
Bolsa de regent los comptes.
Per lo lloch de la bolsa de regent los comptes
que vaca per mort del doctor Francesch Genís,
canonge de Lleyda, se proposan: lo doctor Narcís Burguès, mossèn Joseph Miralles, canonges
de Gerona.
Per altre lloch ecclessiàstich de dita bolsa de regent los comptes que vaca per mort de don Jaume de Copons, se proposan: lo doctor Anton
de Sayol, canonge de Barcelona, fra don Feliciano de Sayol, del Orde de Sant Joan, lo doctor
don Daniel Sayol, canonge de Barcelona.

Per altre lloch real de dita bolsa de regent los
comptes que vaca per mort de mossèn Pere
Orient, se proposan: mossèn Francesch Lentisclà, lo doctor Miquel Juan Robert, //s.n.r // lo
doctor Juan Julià.
Per altre lloch real de la dita bossa de regent los
comptes que vaca per mort de mossèn Simon
Miquel, se proposan: lo doctor micer Honorat
Riu y Navarro, mossèn Miquel Móra y Navarro,
lo doctor micera Sanahuja y Boder.
Bolsa de exactor.
Per lo lloch ecclessiàstich de la bolsa de exactor
que vaca per mort del doctor Francesch Gomis,
canonge de Lleyda, se proposan: fra don Feliciano de Sayol, del orde de Sant Juan, lo doctor
Daniel Sayol, canonge de Barcelona, lo doctor
Anton Sayol, canonge de Barcelona.
Per altre lloch de la dita bossa de exactor ecclessiàstich que vaca per mort del doctor Francisco
Isern, canonge de Lleyda, se proposan: fra Rafel
de Nadal, de present oÿdor ecclessiàstich, fra
Sebastià Berginyó, del orde de Sant Benet, fra
Simon Jordà, paborde de Sant Salvador de Breda.
Per altre lloch real de la dita bolsa que vacca per
mort de mossèn Pere Orient, se proposan: lo
doctor micer Francesch Campderrós, lo doctor
micer Joseph Pujades, mestre Pau Fuster.
Per altre lloch real de la dita bossa de exactor
que vaca per mort de mossèn Làtzer Talarn, se
proposan: lo doctor micer Thomàs Serra, mestre Joseph Pomada, lo doctor micer Ramon Balust.
Bolsa de receptor de la Bolla.
Per lo lloch ecclessiàstich de la bolsa de receptor
de la Bolla que vacca per mort del doctor Francesch Genís, canonge de Lleyda, // s.n.v // se
proposan: lo doctor Narcís Burguès, lo doctor
Jaume Burguès, mossèn Joseph Miralles, canonges de Gerona.
Per altre lloch ecclessiàstich de dita bolsa de receptor de la Bolla que vacca per mort del doctor
don Jaume de Copons, se proposan: fra Rafel
de Nadal, de present oÿdor ecclessiàstich, fra
Joseph Milsocos, sacristà de Mer, fra Balthasar
Euràs, camarer de la Portella.
Per lo loch militar de la dita bossa de receptor
de la Bolla que vacca per mort de don Francisco
a. a continuació un espai en blanc d’uns 15 mms.
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Erasma de Lana y Fontanet, donsell, racional de
la present casa, a vostra senyoria il·lustríssima fa
relació com, per orde y deliberació de vostra senyoria il·lustríssima de 21 de febrer proppassat
del corrent any 1680, té feta exacta averigüació
ab los llibres de Vàlues y altres de la present casa
aserca de aquell censal, pensió 252 sous, pagador a 31 de juliol, que sortejaren los administradors de la capella de Sant Sever de Barcelona en
la extracció que als 20 de novembre proppassat
de 1679 fou vostra senyoria il·lustríssima servit
fer. Y segons dits llibres se troba lo següent:

Sala, se proposan: don Luís de Sayol y de Barberà, don Bernat Babau y Vilallonga, mossèn
Joseph de Terrer y Marquet.
Per lo lloch real de dita bossa de receptor de la
Bolla que vaca per mort de mossèn Làtzer Talarn, se proposan: lo doctor micer Francesch
Guitart, lo doctor micer Ignasi Pujol, lo doctor
micer Joseph Metje.
Bolsa de scrivent ordinari de regent los comptes.
Per lo lloch ecclessiàstich de la dita bolsa de
scrivent ordinari de regent los comptes que vacca per mort del doctor Francesch Gomis, canonge de Lleyda, se proposan: fra Rafel de Nadal, de present oïdor ecclessiàstich, fra Benet
Badia, infermer de Camprodon, fra Joseph Baixa, camarer de Sarrateix.

Dit censal fou y possehí mossèn Francesch Miquel Desbosch, donzell. Y encara que segons lo
llibre de Vàlues, trienni corrent de 1677, foli
158, se troba continuat un dèbit de quantitat
de 2.340 lliures a don Miquel Desbosch, per
compte de la embaxada feta per los senyors deputats en la cort de sa magestat, en companyia
de mossèn Baranguer Çapila y mossèn Francesch Claris, doctor en drets, lo qual dèbit devallà y se originà als 15 de juliol, 1569, com consta en lo llibre de Vàlues, trienni 1566, foli 332.
Però, per quant, segons lo capbreu de dit mes
de juliol, foli 978, consta que lo dit Francesch
Miquel Desbosch, pocessor de dit censal, morí
en lo any 1555, ab què ocularment se veu no
poder ésser lo mateix subgecte lo don Miquel
Desbosch debitor ni poder estar obligat dit censal per rahó de dit dèbit, y per ço no·s trau res
en fora.

Per lo lloch real de la dita bossa de scrivent ordinari de regent los comptes que vaca per mort de
Pere Orient, se proposan: lo doctor micer Francesch Campderrós, // 332/5r // lo doctor micer
Agustí Llussà, lo doctor micer Thomàs Sessa.
Bolsa de síndich.
Per lo lloch ecclessiàstich de la bolsa de síndich
que vaca per mort del doctor Francesch Genís,
canonge de Lleyda, se proposan: lo canonge
Francesch Verdier, lo doctor Pere Anton Mercer, lo canonge Salvador Verneda.

Y esta és la relació que fa a vostra senyoria il·lustríssima, del aposento del racional, als 3 de juny
1680.

Per altre lloch de la dita bolsa de síndich militar
que vaca per mort de mossèn Francisco Marí, se
proposan: don Francisco de Sayol, de present
deputat militar, don Luís de Sayol y de Barbarà,
don Bernat de Babau de Vilallonga.
Per altre lloch de la dita bolsa de síndich real
que vaca per mort de mossèn Pere Orient, se
proposan: lo doctor micer Francesch Campderrós, micer Joseph Pomada, lo doctor micer Ramon Balust.

Erasma de Lana y Fontanet, racional.

336r

Dada en Barcelona, a XXXI de maig, MDCLXXX.

334r

A.

A.
Fasa fe yo lo infrascrit doctor en medicina de
com Joseph Cortès, altre dels verguers dels senyors deputats del General del present Principat
de Catalunya, ha estat desganat de malaltia corporal des de dos de mars 1680 fins a 4 de juny
del mateix any, tot inclusive, y axís impedit lo
dit temps per servir lo dit son ofici de verguers.
Y axís fai la present certificatòria, infrascrita de
mà pròpria, en Barcelona, vuy a 4 de juny,
1680.

Capellaa de Sant Sever.
Doctor Jaume Solà.
Il·lustríssim senyor.

a. relació intercalada entre els folis 333v i 334r del trienni
1677-1680.
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a. certificació intercalada entre els folis 335v i 336r del trienni 1677-1680.

[ 1680 ]

[ 1680 ]

337r

D.

relació com, per orde y deliberació de vostra senyoria il·lustríssima de 21 de febrer proppassat
del corrent any 1680, té feta exacta averigüació
ab los llibres de Vàlues y altres de la present casa
aserca de aquell censal, pensió de 900 sous, pagador a 20 de setembre, que sortejaren la reverent priora y convent de la Encarnació de
religiosas carmelitas de la observança, en la extracció que als 20 de novembre proppassat de
1679 fou vostra senyoria il·lustríssima servit fer.
Y segons dits llibres se troba lo següent:

Marmessorsa de sor Francisca Pol eo dona Gertrudis Fiviller.
Il·lustríssim senyor.
Erasma de Lana y Fontanet, donsell, racional de
la present casa, a vostra senyoria il·lustríssima fa
relació com, per orde y deliberació de vostra senyoria il·lustríssima de 21 de febrer proppassat
del corrent any 1680, té feta exacta averigüació
ab los llibres de Vàlues y altres de la present casa
aserca de aquell censal, pensió 120 sous, pagador a 12 de desembre, que sortejaren los marmessors de sor Francisca Pol per cert temps y
després als successors de sor Maria Pol y Riera,
eo vuy donya Gertrudis Fiviller, en la extracció
que als 20 de novembre proppassat de 1679 fou
vostra senyoria il·lustríssima servit fer. Y segons
dits llibres se troba lo següent:

Erasma de Lana y Fontanet, racional.

Dit censal fou y possehí don Andreu Blan. Y encara que en lo llibre de Vàlues, trienni 1635, foli
27, entre altres fianses donades per mossèn Anthoni Calders, arrendador de la Bolla de Perpinyà, trienni 1569, se troba continuat mossèn
Joan Blan Andreu, donzell, lo qual se obligà en
dit arrendament per 800 lliures lo any, que los
tres anys junts són 2.400 lliures, del qual arrendament, segons lo llibre de Vàlues, trienni corrent de 1677, foli 4, consta restar-se a déurer la
quantitat de 169 lliures, 11 sous, 7 diners. Y axí
mateix, en lo dit llibre de Vàlues, trienni 1635,
foli 31, dit mossèn Joan Blan Andreu se troba
continuat altre de las fianses de mossèn Benet
de Vallgornera, arrendador de la Bolla de Perpinyà, trienni 1572, lo qual Blan se obligà en dit
arrendament per 572 lliures, 18 sous, 4 diners
lo any, que los tres anys junts són 1.718 lliures,
15 sous, del qual arrendament, segons dit llibre
de Vàlues corrent de 1677, foli 8, consta restarse a déurer la quantitat de 693 lliures, 4 sous, 6
diners. Però, per quant, segons lo capbreu de
dit mes de setembre, foli 802, costa que dit don
Andreu Blan, posessor de dit censal en lo temps
que se contrastaren dits dèbits y fianses here
menor, pus en lo any 1611 hisqué de la potestat
de curadors, se veu no poder ésser un mateix
subgecte dit Blan, pocessor de dit censal, y lo
dit censal en qualsevol quantitat restàs a déurer
dit Blan per rahó de ditas fianses, y per ço no·s
trau res en fora.

Número 1.

Y esta és la relació que fa a vostra senyoria il·lustríssima, del aposento del racional, als 5 de juny,
1680.

Dit censal fou y possehí Miquel Pol, major, y Miquel Pol, menor. Y com, segons lo llibre de Vàlues, trienni 1635, foli 19, entre altres fianses donades per Pere Rovira, quòndam, mercader,
guarda, estimador y escrivà del deffenedor, provehit cullidor en la taula de Barcelona per suspensió de Joan Vidal, cullidor de aquella, en la
causió per dit Rovira prestada a 31 de janer 1576,
se troba continuat mossèn Joan Miquel Pol, lo
qual se obligà per 300 lliures, lo qual Pere Rovira,
segons lo llibre de Vàlues trienni corrent de
1677, foli 153, consta restar-se a déurer la quantitat de dos-centes sinquanta-vuyt lliures, set
sous y quatre, per la qual quantitat restarie obligat dit censal. Dich 258 lliures, 7 sous, 4 diners.
Y esta és la relació que fa a vostra senyoria il·lustríssima, salvat en tot error de compte, del aposento del racional, als 5 de juny 1680.

338
/1r

Conventb de la Encarnació de religioses carmelites de la observança.

Erasma de Lana y Fontanet, racional.

Il·lustríssim senyor.
Erasma de Lana y Fontanet, donsell, racional de
la present casa, a vostra senyoria il·lustríssima fa

338
/2r

a. relació intercalada entre els folis 336v i 337r del trienni
1677-1680.
b. relació intercalada entre els folis 337v i 338r del trienni
1677-1680.
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Número 2.
Joana Amat Despalau.
Il·lustríssim senyor.
a. relació intercalada entre els folis 337v i 338r del trienni
1677-1680.

Erasma de Lana y Fontanet, donsell, racional de
la present casa, a vostra senyoria il·lustríssima fa
relació com, per orde y deliberació de vostra senyoria il·lustríssima de 21 de febrer proppassat
del corrent any 1680, té feta exacta averigüació
ab los llibres de Vàlues y altres de la present casa
aserca de aquell censal, pensió 600 sous, pagador al primer de novembre, que sortejà lo noble
don Joan Amat y Despalau en la extracció que
als 20 de novembre proppassat de 1679 fou
vostra senyoria il·lustríssima servit fer. Y segons
dits llibres se troba lo següent:
Primo, dit censal fou y possehí don Miquel Despalau. Lo qual, segons lo llibre de Vàlues, trienni 1575, foli 185, entre altres fianses donades
per mossèn March Onofre de Vergós, arrendador de la Bolla de Camprodon de dit trienni
1575, se troba continuat obligat per 200 lliures
lo any, que los tres anys junts són 600 lliures.
Del qual arrendament, segons lo llibre de Vàlues, trienni corrent de 1677, foli 9, consta restar-se a déurer la quantitat de 623 lliures. Y axí
mateix, segons lo llibre de Vàlues, trienni 1578,
foli 193, entre altres fermanses donades per
mossèn Francesch Salbà y de Vallseca, arrendador de la Bolla de Vilafranca de Panadès de dit
trienni 1578, se troba continuat dit don Miquel
Despalau obligat per 500 lliures lo any, que los
tres anys junts són 1.500 lliures, del qual arrendament, segons dit llibre de Vàlues, trienni corrent de 1677, foli 13, consta restar-se a déurer
la quantitat de 12.463 lliures, 11 sous, 4 diners.
Però, per quant, segons lo capbreu de dit mes de
novembre, foli 738, consta que dit don Miquel
Despalau sols possehí dit censal com a usufructuari, ab què no pot aquell estar obligat per rahó
de qualsevols quantitats, restàs a déurer dit Despalau, per rahó de dites fianses fetes en dits
arrendaments, y per ço no·s trau res en fora.
Ítem, dit censal fou y possehí don Joseph Despalau. Lo qual, segons dit llibre de Vàlues,
trienni corrent de 1677, foli 227, consta restar a
déurer la quantitat de 6 lliures, lo qual dèbit se
originà y devallà del llibre de Vàlues, trienni
1632, foli 647, per la pena en què here incidit
per ser extret en venturer per lo tornetx fet en lo
any 1632, // 338/2v // y no ésser-hi exit ni haver
tornejat, com consta en dit foli 647 y en foli
646, de dit llibre. Dich 6 lliures.
Ítem, dit censal fou y possehí lo noble don
Francesch Sala. Lo qual ere altre de les fianses
del degà Pau de Rossó, deputat ecclessiàstich
que fou lo trienni 1650, lo qual del Rossó, segons lo llibre de Vàlues corrent de 1677 y en
diffarents foleos, consta restar a déurer diffarents quantitats per condempnacions de visita.
Per quant, segons lo dit capbreu, foli 742, cons1371

ta que dit Francisco Sala sols possehí dit censal
com a usufructuari, queda líbero dit censal per
rahó de dita fiansa. Y per ço res en fora.
Lo dit don Joan Amat y Despalau, vuy possessor de dit censal, segons lo llibre de Vàlues,
trienni de 1674, foli 384, se troba continuat altre de las fianses donades per don Francesch de
Vilallonga, deputat militar que fonch en lo
trienni 1671. Lo qual Vilallonga, segons lo llibre de Vàlues, trienni corrent 1677, consta restar a déurer la quantitat de 37 lliures, ço és: en
folia 7 lliures, que són de resta de aquelles 200
lliures que dit Vilallonga, junt ab sos condeputats, foren condempnats en la Visita de dit trienni 1671, feta en lo de 1674, sobre la querela
número 9, consta en lo llibre de Vàlues, trienni
1671, foli 383; en foli 339 les restants 30 lliures, per tantes que dit Vilallonga, junt amb sos
condeputats foren condempnats sobre la querela número 15, com apar en dit llibre de Vàlues,
trienni 1671, foli 384. Dich 37 lliures.
Dit don Francesch de Vilallonga y sos condeputats, segons lo llibre de Vàlues, trienni corrent
de 1677, folib, tenen continuat un dèbit a bé que
no té quantitat serta, la qual devallà y se originà
de dit llibre de Vàlues, trienni 1671, foli 383, lo
qual és del thenor següent: «Los molt il·lustres
senyors don Joseph de Camporrells, ardiaca de
Andorra y canonge de la Seu de Urgell, don
Francesch de Vilallonga y Xammar, Llàtzer Talarn, ciutedà honrrat de Barcelona, lo doctor //
s.n.r // y canonge Francesch Ferrer, Lluís Catà y
de Oms, donzell, y Joseph de Thomàs, ciutedà
honrrat de Barcelona, deputats y oÿdors del General de Cathalunya del trienni 1671, deuhen
dar totas las quantitats que per rahó de la contrafacció de la aprehensió dels reals de vuyt apressos en la patrona de las galeras de Gènova hauran deliberades pagar després de 4 de maig 1672
en que·s féu la declaració, liquidació reservada
en que són estats condempnats en dita visita sobre la querela número 77». Dich.
Axí que resta obligat dit censal per la quantitat
que en tot cas constarà restar-se a déurer per la
partida propdita, com també per les quarantatres lliuras per las dos partides tretes en fora.
Y esta és la relació que fa a vostra senyoria il·lustríssima, servat en tot error de compte, del aposento del raçional, als 6 de juny, 1680.
Erasma de Lana y Fontanet, Racional.

a. a continuació un espai en blanc d’uns 10 mms.
b. a continuació un espai en blanc d’uns 12 mms.

[ 1680 ]

[ 1680 ]
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Número 3.
Conventa de Jerusalem.
Il·lustríssim senyor.
Erasma de Lana y Fontanet, donsell, racional de
la present casa, a vostra senyoria il·lustríssima fa
relació com, per orde y deliberació de vostra senyoria il·lustríssima de 21 de febrer proppassat
del corrent any 1680, té feta exacta averigüació
ab los llibres de Vàlues y altres de la present casa
aserca de aquell censal, pensió de 105 lliures,
pagador a 19 de octubre, que sortejaren la reverent abadesa y convent del monestir de Nostra
Senyora de Jerusalem de la present ciutat en la
extracció que als 20 de novembre proppassat de
1679 fou vostra senyoria il·lustríssima servit fer.
Y segons dits llibres se troba lo següent:
Primo, dit censal fou y possehí Bernat de Marimon. Y encara que segons lo llibre de Vàlues,
trienni 1569, foli 179, entre altres fianses donades per mossèn Anthoni Calders, arrendador de
la Bolla de Perpinyà de dit trienni 1569, se troba continuat don Bernat Joan de Marimon, lo
qual se obligà en dit arrendament per 800 lliures lo any, que los tres anys junts són 2.400 lliures, del qual arrendament, segons lo llibre de
Vàlues, trienni corrent de 1677, foli 4, consta
restar-se a déurer la quantitat de 169 lliures, 11
sous, 7 diners; y axí mateix, segons lo llibre de
Vàlues, trienni 1572, foli 190, entre altres fianses donades per mossèn Benet de Vallgornera,
arrendador de la Bolla de Perpinyà de dit trienni
1572, se troba continuat don Bernat de Marimon, lo qual se obligà per 400 lliures lo any,
que los tres anys junts són 1.200 lliures, del
qual arrendament, segons dit llibre de Vàlues,
trienni corrent 1677, foli 8, consta restar-se a
déurer la quantitat de 693 lliures, 4 sous, 6 diners; y axí mateix, segons lo llibre de Vàlues,
trienni 1623, foli 180, en la caució prestada per
Joan Vidal, menor, quòndam, cullidor de la Bolla de Barcelona, als 2 de desembre, 1559, entre
altres fianses se troba continuat mossèn Joan
Bernat de Marimon, obligat per 100 lliures; y
en altra caució per dit Joan Vidal prestada als 25
de desembre 1567, entre altres fianses se troba
continuat don Bernat de Marimon, obligat per
200 lliures, com consta en dit llibre de Vàlues,
trienni 1623, foli 951; que juntes las dos quantitats de ditas dos obligacions prenen suma de
300 lliures, lo qual Joan Vidal, segons lo llibre
de Vàlues, trienni corrent 1677, foli 240, consta restar a déurer la quantitat de 4.402 lliures,
12 sous. Però per quant, segons lo capbreu de
a. relació intercalada entre els folis 337v i 338r del trienni
1677-1680.
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dit mes de octubre, foli 355, consta que dit Bernat de Marimon, pocessor de dit censal, sols pocehí aquell com a usufructuari, y encara //
338/3v // que per ningun temps constàs que dit
Bernat de Marimon, pocessor de dit censal, y
dits Marimons, obligats en dits dèbits, fossen
un mateix subgecte, no pot estar obligat dit
censal per rahó de qualsevol quantitat se reste a
déurer per rahó de dites obligacions. Y per ço
no·s trau res en fora.
Dit censal fou y possehí Joan Lluís Llull. Y encara que segons lo llibre de Vàlues, trienni corrent de 1677, foli 245, entre altres fianses donades per mossèn Onofre Ciurana, oÿdor
ecclessiàstich que fou en lo trienni 1632, se troba continuat Lluís Llull, lo qual Çiurana, segons dit llibre de Vàlues, 1677, reste a déurer la
quantitat de 20 lliures, ço és, en dit foli 245, 19
lliures, 12 sous; en foli 246, 13 sous, 8; de resta
del que junt ab sos condeputats foren compdemnats en la visita de dit trienni 1632, feta en
lo de 1635, però, com segons dit capbreu de dit
mes de octubre, foli 356, consta que dit Joan
Lluís Llull, pocessor de dit censal en lo any
1557, donà y diffiní a Joan Llull, son fill, lo ús
de fruit tenia per rahó de la pàtria potestat, se
veu no poder ésser lo mateix subgecte lo Lluís
Llull féu la fiansa en lo any 1632. Y en tot cas de
dit Joan Lluís Llull sols pocehí dit censal com a
usufructuari, per lo que no pot estar obligat dit
censal per rahó del dit dèbit de dita fiansa, y per
ço no·s trau res en fora.
Ítem, dit censal fou y pocehi Francesch Gualbes
y de Corbera. Y encara que segons lo llibre de
Vàlues, trienni 1635, foli 32, entre altres fianses
donades per Francesch Antich, mercader, òlim
sobrecullidor del General de la part de ponent,
en la caució per dit Antich prestada a 18 de janer, 1571, se troba continuat dit Francesch de
Gualbes y Corbera obligat per 300 lliures, lo
qual Francesch Antich, segons lo llibre de Vàlues, trienni 1677, foli 159, consta restàs a déurer la quantitat de 3.109 lliures, 8 sous; y axí mateix, segons lo llibre de Vàlues, trienni 1578, foli
212, entre altres fianses donava Ferrando Oliver, arrendador de la Bolla de Tàrrega de dit
trienni 1578, se troba continuat dit Francesch
Gualbes de Corbera, lo qual se obliga en dit
arrendament per 600 lliures, que per tres anys
junts són 1.800 lliures, del qual arrendament,
segons lo llibre de Vàlues, trienni 1677, foli 17,
consta restar-se a déurer la quantitat de 15.359
lliures, 8 sous 9 diners; y axí mateix, segons lo
llibre de Vàlues, trienni 1617, foli 60, en la caució prestada als 31 de janer 1581 per Onofre
Ciurana, donzell, òlim sobrecullidor de les entrades y exides del General de la sobrecol·lecta
de llevant, se troba continuat dit mossèn Fran-

cesch de Gualbes y de Corbera, lo qual se obliga
per 300 lliures, lo qual Ciurana, segons lo llibre
de Vàlues, trienni corrent de 1677, foli 164,
consta restar a déurer del compte de dita caució
de 8.123 lliures; y axí mateix, segons lo llibre de
Vàlues, trienni 1635, foli 74, en // s.n.r // caució
prestada als 19 de febrer 1578 per mossèn Joan
de Gualbes, sobrecullidor del General de la sobrecol·lecta de ponent, entre altres fianses se
troba continuat Francesch de Corbera y Gualbes, lo qual se obliga per 300 lliures; lo qual
Joan de Gualbes, segons lo llibre de Vàlues,
trienni 1677, foli 166, consta restar a déurer del
compte de dita caució la quantitat de 5.221 lliures, 2 sous, 3 diners. Però encara que dit Francesch Gualbes y de Corbera y dit Francesch de
Corbera y Gualbes fossen un mateix subgecte
no pot estar obligat dit censal per rahó dels dèbits de dites fianses y obligacions, per quant, segons lo capbreu de dit mes de octubre, foli 357,
consta que dit Francesch Gualbes y Corbera,
pocessor de dit censal, sols possehí aquell com a
usufructuaris, y per ço no·s trau res en fora.

Erasma de Lana y Fontanet, donsell, racional de la
present casa, a vostra senyoria il·lustríssima fa relació com, per orde y deliberació de vostra senyoria
il·lustríssima de 21 de febrer proppassat del corrent any 1680, té feta exacta averigüació ab los
llibres de Vàlues y altres de la present casa aserca
de aquells dos censals, lo un pensió 81 sous, 3, pagador a 21 de juliol, y lo altre, penció 150 sous,
pagador a 14 de abril, que sortejaren los majorals
de la confraria de la Puríssima Concepció de Maria Santíssima en los claustros de la Seu de Barcelona en la extracció que als 20 de novembre proppassat de 1679 fou vostra senyoria il·lustríssima
servit fer. Y segons dits llibres se troba lo següent:
Dits censals foren y possehí Jaume de Aguilar Peralta y de Camporrells. Lo qual, segons lo llibre de
Vàlues, trienni 1578, foli 193, entre altres fianses
donades per mossèn Francesch Çalvà y de Vallseca, arrendador de la Bolla de Vilafranca de Panadès de dit trienni 1578, se trobà continuat dit
Jaume de Aguilar Peralta y Camporrells, lo qual se
obligà en dit arrendament per 300 lliures quiscun
any, que los tres anys junts són 900 lliures, del
qual arrendament, segons lo llibre de Vàlues,
trienni corrent de 1677, foli 13, consta restar-se a
déurer la quantitat de 12.463 lliures, 11 sous, 4.
De les quals 900 lliures se li fan bones 427 lliures,
9 sous, 4, ço és: 170 lliures que ab tres diffarents
partits ha pagat dit Aguilar, com consta en lo llibre
de Vàlues, trienni 1618, foli 44, y les restants 257
lliures, 9 sous, 4 diners, que gaudeix y li tocan de
aquelles 7.724 lliures que en diffarents jornades y
en diffarents llibres de Vàlues consta haver pagat
dit Çalvà, principal de dita Bolla. Axí que resta a
déurer, a compliment de las dites 900 lliures, la
quantitat de quatre-centes setanta-dues lliures,
deu sous y vuyt. 472 lliures, 10 sous, 8 diners.

Ítem, dit censal fou y possehí Joan Miquel
Amat, cavaller. Y com, segons lo llibre de Vàlaues, trienni 1617, foli 60, en la sobredita caució prestada als 31 de janer, 1581, per lo dalt dit
Onofre Ciurana, entre altres fianses se troba
continuat Miquel Joan Amat, scrivà de manament, qui se obligà per 400 lliures, lo qual Ciurana, segons lo llibre de Vàlues, trienni 1677, y
en dit foli 164, consta restar a déurer la dalt dita
quantitat de 8.123 lliures, 7 sous, 10 diners, de
les quals 400 lliures sols consta haver pagat dit
Amat 50 lliures, com és de véurer en lo llibre de
Vàlues, trienni 1590, foli 153, ab què resta a
déurer la quantitat de tres-centes sinquanta lliures, dich, 350 lliures.
Axí, que restarie obligat dit censal per la sobredita quantitat de tres-centes sinquanta lliures,
dich 350 lliures, tretes en fora.

338
/4r

338
/4v

Axí que restan obligats dits censals per la atràs
dita quantitat de quatre-centes setanta-dues
lliures, deu sous y vuit. Dich 472 lliures, 10
sous, 8, tretes en fora.

Y esta és la relació que fa a vostra senyoria il·lustríssima, salvat en tot error de compte, del aposento del racional, als 6 de juny 1680.

Y esta és la relació que fa a vostra senyoria il·lustríssima, salvat en tot error de compte, del aposento del racional, als 7 de juny, 1680.

Erasma de Lana y Fontanet, racional.

Erasma de Lana y Fontanet, racional.

Número 4.

338
/4r

Número 5.

Majoralsa de la Puríssima Concepció.

Sacristanaa del convent de Junqueres.

Il·lustríssim senyor.

Il·lustríssim senyor.

a. relació intercalada entre els folis 337v i 338r del trienni
1677-1680.

a. relació intercalada entre els folis 337v i 338r del trienni
1677-1680.
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Molt reverent en Christo Pare, arquebisbe bisbe
y amat conseller de la real magestat, nobles y
amats de la real magestat los deputats y oÿdors de
comptes del General de Cathalunya y habilitadors que de present vos trobau en la casa de la
Deputació del General de Cathalunya. Per quant
sa magestat, Déu lo guarde, ab real despaig, firmat de sa real mà y despatxat en deguda forma de
la Real Cancellaria del Supremo Concell de Aragó, havent vist los memorials per vostra part presentats sobre la habilitació de Balthazar Oriol y
Marcer, menor, en lo lloch de oÿdor militar en
que està insaculat, és estat servit, en virtut de la
facultat compresa en la reserva en matèria de insaculacions per a disposar sa magestat lo que tinga per més convenient, declarar que no preceheix la excepció que fou oposada per vosaltres a
la habilitació de dit Balthazar Oriol y Marcer,
menor, per la extracció se havia de fer del offici
de oÿdor militar que tenia mossèn Francisco Faneca, diffunt, y que axí deu ser habilitat per la
dita extracció de oÿdor militar. Y en esta conformitat ha manat sa magestat que vos ho fassa enténdrer, a fi que ho executau y cumpliau, y justament dir-vos quant del agrado de sa magestat
fora estat lo haver pogut favorir-vos en lo que havieu suplicat en esta part, si los motius que obstavan no ho aguessen impedit. Y perquè és molt
just que los reals ordes de sa magestat sian ab tot
effecte cumplits y executadors vos diem y manam que sens móra ni tardança alguna habiliteu
la persona de dit Balthazar Oriol y Marcer, menor, en lo dit offici de oÿdor militar, de tal manera que concorra en les extraccions //339/2v // fahedores ab los demés insaculadors y habilitadors
en la bolsa de dit offici, y que, en execució de dit
real orde, clogau lo acte de habilitació, per ser
esta sa real voluntat y nostra. Dat en Barcelona, a
XI de juny, MDCLXXX. Álex, duque de Bournonville.

Erasma de Lana y Fontanet, donsell, racional de
la present casa, a vostra senyoria il·lustríssima fa
relació com, per orde y deliberació de vostra senyoria il·lustríssima, de 21 de febrer proppassat
del corrent any 1680, té feta exacta averigüació
ab los llibres de Vàlues y altres de la present casa
aserca de aquell censal, de penció 125 lliures,
pagador a 16 de octubre, que sortejà la sacristana del monestir de la Verge Maria de Junqueres
en la extracció que als 20 de novembre proppassat de 1679 fou vostra senyoria il·lustríssima servit fer. Y segons dits llibres se troba lo següent:
Dit censal fou y possehi Rafel Soler, mercader. Y
encara que segons lo llibre de Vàlues, trienni
1635, foli 3, en la milloració de la caució prestada
als 19 de novembre, 1522, per Joan Corneli, sobecullidor de las entrades y exides del General de
la sobrecol·lecta de ponent, entre altres fianses se
troba continuat Rafel Soler, apotecari, lo qual
Joan Corneli, segons lo llibre de Vàlues, trienni
corrent 1677, foli 145, consta restar a déurer la
quantitat de 496 lliures, 15 sous, 8 diners, però,
per quant, segons lo capbreu de dit mes de octubre, foli 253, consta que lo dit Rafel Soler, pocessor de dit censal, féu donació de aquell a Gerònima Mercader, filla sua, als 15 de janer 1490, ab
què, encara que per ningun temps constàs que dit
Rafel Soler, pocesor de dit censal, y dit Rafel Soler, obligat, fos un mateix subgecte, queda libero
dit censal. Y per ço no·s trau res en fora.
Y esta és la relació que fa a vostra senyoria il·lustríssima, del aposento del racional, als 7 de juny, 1680.
Erasma de Lana y Fontanet, racional.

339
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A.
Vidit Montserrat, cancellarius. Don Anthonius
de Reart.

Fasa fe lo infrascrit com lo senyor Joseph Quintana, exactor del General de Catalunya, ha estat
desganat des de 21 de abril del present any fins
als 12 de juny inclusive. Y per ser axí firmo lo
demunt dit vuy, a 22 de juny de 1680.

In Curia Locumtenencia X, folio CXXXXVI.
Vuestra excelencia manda a los deputados y oÿdores de qüentas del General de Cathaluña y habilitadores de la casa de la Deputación que pongan
en ejecución la orden de vuestra excelencia arriba
expresada.

Doctor Agustin Fatjó.

339
/2r

C.
Duchb y príncep de Bournonville, llochtinent y
capità general.

341
/1r

a. certificació intercalada entre els folis 338v i 339r del trienni 1677-1680.
b. decret intercalat entre els folis 338v i 339r del trienni
1677-1680.
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A.
Fasa fe lo infrascrit com lo senyor don Diego
Martines, ajudant primer de scrivania major del
a. certificació intercalada entre els folis 340v i 341r del trienni 1677-1680.

General de Catalunya, ha estat desganat des de
12 de abril del present any fins a 4 de juny inclusive. Y per ser axí firmo lo demunt dit vuy, a 14
de juny de 1680.

342r

D.
Diea jovis, trigessima mensis junii, anno a Nativitate Domini millessimo sexcentessimo septuagessimo octavo, Barchinone.

Doctor Francesch Oriol.

341
/2r

B.
Pròmensa dels mestres de cases, administradors
de la causa de Bernabé.
Il·lustríssim senyor.
Erasma de Lana y Fontanet, donzell, racional
de la present casa, a vostra senyoria ilustríssima
fa relació com, per orde y deliberació de vostra
senyoria il·lustríssima de 21 de febrer proppassat del corrent any 1680, té feta exacta averiguació ab los llibres de Vàlues y altres de la present casa acerca de aquell censal, penció 133
sous, 4, pagador lo primer die de mars, que sortejaren los pròmens dels mestres de cases de la
present ciutat com a adminstradors de la causa
pia fundada per Bernabé Icart en la extracció
que als 20 de novembre proppassat de 1679 fou
vostra senyoria il·lustríssima servit fer. Y segons
dits llibras se troba lo següent:
Dit censal fou y possehí Joseph Sunyer, esparter, lo qual, segons lo llibre de Vàlues, trienni
1.596, foli 284, se troba continuat altre de las
fianses donades per Bartholomeu Rei, sastre,
arrendador de la Bolla de Tarragona de dit
trienni, 1596, lo qual Joseph Sunyer se obligà
en dit arrendament per 200 lliures lo any, que
los tres anys junts són 600 lliures, del qual
arrendament, segons lo llibre de Vàlues, trienni
corrent 1677, foli 38, consta restar-se a déurer
la quantitat de 656 lliures, 4 sous. Però per
quant, segons lo capbreu de dit mes de mars,
foli 479, consta que dit Sunyer sols pogué ésser
usufructuari de dit censal, y en tot cas aquell ja
en lo any 1595 havie restituhit dit censal per
qualsevol quantitat dit Sunyer restàs a dèurer
per rahó de dita fermansa, y per ço, no·s pot
tràurer res en fora.
Y esta és la relació que fa a vostra senyoria il·lustríssima, salvat en tot error de compte, del aposento del racional, als 3 de juliol, 1680.

Ego, Didacus Martines et de Folcras, utriusque
iuris doctor, Barchinone populatus, coadjutor primus scribania maioris Generalis principatus Cathalonie, gratis, et cetera, constituo et ordino procuratores meos certos, et cetera, itaquod per vos,
dominam Agnetem Martines et de Folcras, viduam relictam magnifici Didaci Martines,
quondam, utriusque iuris doctor, Barchinone populati, matrem meam, reverendum Josephum
Bru, presbiterum, utriusque iuris doctor, Barchinone residentem, et magnificum Joannem Prats,
civem honoratum Barchinone, et alterum vestrum insolidum, licet absentes, et cetera, ad videlicet, pro me et nomine meo, in manu et posse admodum illustrium dominorum deputatorum dicti
Generalis principatus Cathalonie qui nunt sunt
et pro tempore fuerint, semel et pluries comparendum et interessendum et dictum meum officium
coadjutorem primum dicta scribania maioris dicti Generalis principatus Cathalonie quod ad presentis obtineo, cum suo salario ordinario, adealibus et aliis lucris et emolumentis, quibuscumque
ad dominum officium prertinencibus et expectantibus, in favorem cuiuscumque persone vobis procuratoribus meis constitutis, et altero vestri insolidum nominandam seu nominandas //342/v // de
dicto officio providendum, petendum, instandum
et suplicandum, iuxta formam capitulam et curiarum, actum, usum, practicam et stillum et observanciam dicti Generalis presentis principatus
Cathalonia. Et pro his cuascumque suplicacionies
requisiciones et alias quasvis valituras, tam verbo
quam in scriptis, offerendum, presentandum, et super his debite provideri supplicandum, et de presentacione seu notificacione dicta instrumenta quodcumque faciendum seu fieri petendum, instandum
et requirendum. Et ego promitto habere rattum, et
cetera, et non revocare, et cetera, et bonum meorum
omnium obligacione, et cetera. Actum, et cetera.
Testes sunt Michael Martorell, civis Barchinone, Josephus Veguer, de familia illustrissimi et reverendissimi domini archiepiscopus Barchinone, et Raymundus Godola, scriba Barchinone, de presentes.

Erasma de Lana y Fontanet, racional.

Premissis alieno calamo scriptis fidem facio ego,
Franciscus Torres, regia aucthoritate notarius
publicus Barchinone, hec propria subscribentem
manum.

a. relació intercalada entre els folis 340v i 341r del trienni
1677-1680.

a. procura intercalada entre els folis 341v i 342r del trienni
1677-1680.
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343r

part de aquelles 4.100 lliures que en differents
llibres de Vàlues y en diffarents jornades consta
haver pagat dit Iglésies, principal de dit arrendament. Ab què resta a déurer dit Gort, a compliment de ditas 1.134 llliures, per rahó de dita
fiansa, la quantitat de tres-centes quaranta-una
lliura, tretse sous y sinch. Dich 341 lliura, 13
sous, 5.

E.
Rectora y comunitat de Sant Miquel, de Barcelona.
Il·lustríssim senyor.
Erasma de Lana y Fontanet, donzell, racional
de la present casa, a vostra senyoria ilustríssima
fa relació com, per orde y deliberació de vostra
senyoria il·lustríssima de 21 de febrer proppassat del corrent any 1680, té feta exacta averiguació ab los llibres de Vàlues y altres de la present casa acerca de aquell censal, penció 180
lliures, pagador a 17 de maig, que sortejaren los
reverents rector y comunitat de la iglésia de
Sant Miquel de Barcelona en la extracció que als
20 de novembre proppassat de 1679 fou vostra
senyoria il·lustríssima servit fer. Y segons dits llibras se troba lo següent:
Dit censal fou y possehí micer Francesch Gort,
donzell y doctor en drets. Lo qual, segons lo llibre de Vàlues, trienni 1566, foli 162, se troba
continuat altre de las fianses donades per Francesch Iglésies, arrendador de la Bolla de Figueres de dit trienni 1566. Lo qual Gort se obligà
en dit arrendament per 112 lliures lo any, que
los tres anys junts són 336 lliures, del qual
arrendament, segons lo llibre de Vàlues, trienni
corrent de 1677, foli 3, consta restar-se a déurer
la quantitat de 807 lliures, 19 sous, 8, de les
quals 336 lliures no conste haver pagat dit Gort
quantitat alguna y sols se li fan bones 148 lliures, 13 sous, 3, gaudeix y a tocar per sa part de
aquelles 1.125 lliures, 10 sous, 4, que en diffarents jornades y en diffarents llibres de Vàlues
consta haver pagat dit Iglésies, principal de dit
arrendament. Ab què resta a déurer dit Gort, a
compliment de ditas 336 lliures, per rahó de
dita fiansa, la quantitat de cent vuytanta-set lliures, sis sous y nou diners. Dich 187 lliures, 6
sous 9.

Dich Francesch Gort, segons lo llibre de Vàlues, trienni 1635, foli 32, en la caució prestada
per Francesch Antich, mercader, òlim sobrecullidor de la part de ponent, a 18 de janer, 1571,
se troba continuat dit Francesch Gort, altre de
las fianses de dita caució, obligat per 150 lliures.
Lo qual Francesch Antich, segons lo llibre de
Vàlues, trienni corrent de 1677, foli 159, consta restar a déurer la quantitat de 3.109 lliures, 8
sous, de las quals 150 lliures no consta que dit
Gort age pagada quantitat alguna, ab què resta
a déurer aquellas. Dich 150 lliures.
Axí, que resta obligat dit censal per las quantitats de las tres partidas tretas en fora, que juntes
prenen suma de sis-centas setanta-nou lliures y
dos diners. Dich 679 lliures, 2 diners.
Y esta és la relació que fa a vostra senyoria il·lustríssima, salvat en tot error de compte, del aposento del racional, als 15 de juny, 1680.
Erasma de Lana y Fontanet, racional.

351ra

Dit Francesch Gort, segons dit llibre de Vàlues,
trienni 1566, foli 166, se troba continuat altra
de las fianses donades per dit Francesch Iglésies,
arrendador de la Bolla de Castelló de Empúries
de dit trienni 1566, lo qual Gort se obligà en dit
arrendament per 378 lliures lo any, que los tres
anys junts són 1.134 lliures, del qual arrendament, segons lo llibre // 343v // de Vàlues, trienni corrent de 1677, foli 3, consta restar-se a
déurer la quantitat de 597 lliures, 9 sous, 2, de
las quals 1.134 lliures no consta que dit Gort aje
pagat quantitat alguna y sols se li fan bones 792
lliures, 6 sous, 7, que gaudeix y li tocan per sa
a. relació intercalada entre els folis 342v i 343r del trienni
1677-1680.
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A.
Donab Estàsia Ros y Millàs.
Il·lustríssim senyor.
Erasma de Lana y Fontanet, donzell, racional
de la present casa, a vostra senyoria ilustríssima
fa relació com, per orde y deliberació de vostra
senyoria il·lustríssima de 21 de febrer proppassat del corrent any 1680, té feta exacta averiguació ab los llibres de Vàlues y altres de la present casa acerca de aquell censal, penció 400
sous, pagador a 13 de novembre, que sortejà
dona Estàsia Ros y de Millàs en la extracció que
als 20 de novembre proppassat de 1679 fou
vostra senyoria il·lustríssima servit fer. Y segons
dits llibras se troba lo següent:
Primo, dit censal fou y possehí don Lluýs de
Icart. Lo qual, segons lo llibre de Vàlues, triena. foliació que consta en l’original transcrit.
b. relació intercalada entre els folis 342v i 343r del trienni
1677-1680.

ni 1578, foli 212, se troba continuat altra de las
fianses donadas per mossèn Ferrando Oliver,
arrendador de la Bolla de Taregona de dit trienni 1578, arrendada per preu de 13.134 lliures
per any, del qual arrendament, segons lo llibre
de Vàlues, trienni corrent de 1677, foli 17,
consta restar-se a déurer la quantitat de 15.359
lliures, 8 sous, 9, lo qual de Icart se obligà en dit
arrendament per 400 lliures lo any. Y per quant
entre totes les fianses se havien obligat en 366
lliures mes per quiscun any del que muntave dit
arrendament, que, defalcades rata per quantitat,
segons lo que quiscuna de dites fianses se avien
obligat, sols vingué dit de Icart a estar obligat
per 389 lliures, 3 sous, 1, per quiscun any, que
los tres anys junts són 1.167 lliures, 9 sous, 3 diners, de las quals se li fan bonas 1.031 lliures,
18 sous, 11, ço és, 780 lliures que en diffarents
jornades y en diffarents llibres de Vàlues consta
haver pagat dit de Icart eo sos hereus, y les restants 251 lliures, 18 sous, 11, que li tocan y
gaudeix de aquelles 8.503 lliures, 4 sous, 1, que
ab diffarents llibres de Vàlues y en diffarents jornades consta haver pagat dit Ferrando Oliver,
principal de dit arrendament. Axí que resta a
déurer dit de Icart, per rahó de dita fiansa, y
acompliment de las sobredites 1.167 lliures, 9
sous, 3, la quantitat de cent trenta-sinch lliures,
deu sous. Dich, 135 lliures, 10 sous.
351v

Dit don Lluýs de Icart, segons dit llibre de Vàlues, trenni 1578, foli 209, se troba continuat
altra de les fianses de Miquel Joan de Junyent,
arrendador de la Bolla de Gerona de dit trienni
1578, arrendada per preu de 21.301 lliures per
any, del qual arrendament, segons lo llibre de
Vàlues, trienni corrent de 1677, foli 16, consta
restar-se a déurer la quantitat de 14.125 lliures,
12 sous 11, lo qual de Icart se obligà en dit
arrendament per 500 lliures quiscun any. Y per
quant entre totes les fianses se havien obligat en
2.899 lliures mes per any del que muntave dit
arrendament, que, defalcades rata per quantitat,
segons lo que quiscuna de ditas fianses se havian
obligat, sols vingué dit de Icart a estar obligat
per 440 lliures, 2 sous, 2, per quiscun any, que
los tres anys junts són 1.320 lliures, 6 sous, 6,
de les quals se li fan bonas 672 lliures, 5 sous, li
tocan y gaudeix de aquellas 32.537 lliures, 16
sous, 7, ço és, 24.272 lliures, 5 sous, 7, que ab
diffarents llibres de Vàlues y en diffarents jornades consta haver pagat dit Miquel Joan de Junyent, principal de dit arrendament y sos hereus, y les restants 8.265 lliures, 11 sous, que
semblantment en differents jornades consta haver pagat mossèn Lluýs Salgueda, qui fou partícip en dit arrendament, com apar en lo llibre de
Conserts, foli 19. Axí, que restà ha déurer dit de
Icart per rahó de dita fiansa y a compliment de
las sobredites 1.320 lliures, 6 sous, 6, la quanti1377

tat de 648 lliures, 1 sou, 6. Dich, 648 lliures, 1
sou, 6.
Dit censal fou y possehí Jaume Ros. Lo qual, segons lo llibre de Vàlues, trienni 1671, foli 228,
se troba continuat altra de les fianses donades
per don Francesch de Llupià, deputat militar
que fonch en lo trienni 1635. Lo qual de Llupià, junt ab sos condeputats, en la visita de dit
trienni feta en lo de 1638, foren // s.n.r // condempnats, ço és, sobre la querela número 15,
50 lliures; 135 lliures, 2 sous sobre la querela
número 14; 200 lliures per la querela número
12; 165 lliures sobre la querela número 1; y les
restants 85 lliures, 8 sous per la querela número
3, junt ab micer Francesch Vidal y don Ramon
Magarola assessors. Que juntes prenen suma de
1.135 lliures, 10 sous. De les quals, segons lo
llibre de Vàlues, trienni corrent 1677, foli 257,
consta restar-se ha déurer ab dos diffarents partides la quantitat de dos-centes quaranta-tres
lliures, sis sous y dos. Dich 243 lliures, 6 sous, 2.
Dit Jaume Ros, segons lo llibre de Vàlues, trienni 1671, foli 406, se troba continuat altra de les
fianses de Pere de Padellàs, deputat militar que
fonch en lo trienni 1653. Lo qual de Padellàs
resta ha déurer la quantitat de 71 lliures, 10
sous, 4, ço és: en foli 313, 52 lliures, 10 sous,
que són a compliment de 104 lliures, 4 sous,
que dit Padellàs, junt ab lo doctor Francesch
Pejoan y micer Agustí Pinyana, deputats ecclessiàstich y real, y Joan Gabriel, oÿdor real de dit
trienni, foren condempnats, junt ab major
quantitat, en la visita de dit trienni 1653, feta en
lo de 1656, sobre la querela número 30, com
consta en lo llibre de Vàlues, trienni 1656, foli
646; en dit foli 313, 16 lliures, 8 sous, 4 diners,
a compliment de 51 lliures, 8 sous, 4, que de dit
de Padellàs a solas fou condempnat per sa part
en dita visita sobre la querela número 7, consta
en dit llibre de Vàlues, trienni 1656, foli 656; y
en foli 315 les restants 3 lliures que dit de Padellàs semblantment fou condempnat en dita
visita sobre la querela número 25, com consta
en dit llibre de Vàlues, trienni 1656, foli 657.
Dich 71 lliures, 10 sous, 4 diners.
Així, que resta obligat dit censal per la quantitat
de las partides tretes en fora, que juntes prenen
suma de mil noranta-vuyt lliures, vuyt sous.
Dich 1.098 lliures, 8 sous.
Y esta és la relació que fa a vostra senyoria il·lustríssima, salvat en tot error de compte, del aposento del racional, als 3 de juliol, 1680.
Erasma de Lana y Fontanet, racional.

[ 1680 ]

[ 1680 ]
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A.
Administradorsa del Hospital General de la Santa Creu de Barcelona.
Il·lustríssim senyor.
Erasma de Lana y Fontanet, donzell, racional
de la present casa, a vostra senyoria ilustríssima
fa relació com, per orde y deliberació de vostra
senyoria il·lustríssima de 21 de febrer proppassat del corrent any 1680, té feta exacta averiguació ab los llibres de Vàlues y altres de la present casa aserca de aquells tres censals: lo un
penció 174 sous, pagador a 24 de novembre, altre penció 171 sous, 10, pagador a 8 de abril, y
lo altre penció 281 sous, 2 1/2 diners, pagador
a 11 de janer, que sortejaren los administradors
del Hospital General de Santa Creu de la present ciutat en la extracció que als 20 de novembre proppassat de 1679 fou vostra senyoria
il·lustríssima servit fer. Y segons dits llibres se
troba lo següent:
Primo, lo censal penció 171 sous, 10, pagador a
8 de abril, fou y possehí don Pedro Botaller y de
Oliver, cabiscol y canonge de la Seu de Tortosa.
Lo qual, segons lo llibre de Vàlues, trienni corrent de 1677, foli 164, consta restar a déurer la
quantitat de 289 lliures, 2 diners, les quals són
de resta de aquelles 2.300 lliures que segons lo
llibre de Vàlues, trienni 1578, foli 87, ab tres
diffarents partides se li fou donat dèbit a compte de las obras de la casa del General de la ciutat
de Tortosa com a receptor que dit Botaller here
del General de dita ciutat, lo qual dèbit se li començà a originar en lo any 1578. Però, per
quant segons lo capbreu de dit mes de abril, foli
94, consta que dit don Pedro Botaller, en lo any
1577, féu donació y restitució de dit censal a
don Francesch de Oliver y Bataller, fill de don
Honofre Oliver y de Botaller, per lo que no pot
estar obligat dit censal per rahó de dit dèbit. Y
per ço no·s trau res en fora.
Ítem, dit censal fou y possehí don Francesch Botaller y de Oliver. Y encara que segons lo llibre de
Vàlues, trienni corrent 1677, foli 173, se troba
continuat un dèbit, a bé que sens quantitat certa,
lo qual és del thenor següent: «Los hereus y fermanses de don Francesch de Oliver y Botaller,
abat de Poblet, quòndam, deputat ecclessiàstich
en lo trienni 1596, deuhen dar al primer de agost
... per mudament de son compte del llibre de Vàlues, número 52, foli ..., etcètera. La qual partida
se originà y devallà del llibre de Vàlues trienni
1599, foli 480». Però per quant segons dits capa. relació intercalada entre els folis 343v i 344r del trienni
1677-1680.
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breu y foli conste que en lo any 1585 dit don
Francesch Botallar y de Oliver, pocessor de dit
censal, donà la facultat de lluÿr y quitar dit censal
a micer Magí // 344/1v // Palegrí, lo qual, en virtut de dita facultat, lo lluÿ y quità a la abadessa y
convent del monestir de Valldonzella, de las
quals havie specialment obligat dit Botaller, ab
què, encara que per ningun temps pogués constar que dit don Francesch Botaller y de Oliver,
pocessor de dit censal, y dit don Francesch de
Oliver y Botaller, òlim deputat, fossen un manteix subgecte, ni que pogués constar de quantitat cert dèbit, no pot estar obligat dit censal per
las rahons dites. Y per ço no·s trau res en fora.
Ítem, dit censal fou y possehí Miquel Joan Botaller. Encara que segons lo llibre de Vàlues, trienni corrent, fou y se trobà continuat Miquel Botaller, cullidor del General de la taula de Miravet,
restar a déurer la quantitat de 10 lliures, 11 sous,
8, ço és, 10 lliures, 2 sous, 8, per tantes fou condempnat per los senyors deputats ab sentència
contra ell donada a 28 de novembre, 1566, per
no haber fet bé son offici, ço és, per restitució de
dret 2 sous, 8, y per pena 10 lliures, com consta
en lo llibre de Vàlues, trienni 1566, foli 310, y los
restants 9 sous que se li anyadí de dèbit en lo llibre de Vàlues, trienni 1626, foli 20; però y quant
segons lo capbreu de dit mes de abril, foli 94,
ocularment se veu no poder ésser un mateix subgecte lo dit Miquel Joan Bataller, pocessor de dit
censal, y lo Miquel Botaller, debitor, pujà en lo
any 1550 don Lluýs Oliver y de Botaller com ha
hereu de dit Miquel Joan Botaller, féu donació
de dit censal a don Honofre Oliver y de Botaller.
Ab què se veu que lo pocessor de dit censal ja ere
mort lo die se contractà dit dèbit, per lo que queda líbero dit censal. Y per ço no·s trau res en fora.
Ítem, segons lo llibre de Vàlues, trienni 1635,
foli 3, en la caució prestada per Joan Corneli, sobrecullidor de las entrades y axides del General
de la sobrecol·lecta de ponent als 11 de juliol,
1519, entre altres fianses se troba continuat
Joan Miquel Botaller, ciutedà de Tortosa, lo
qual se obligà per 240 lliures. Lo qual Joan Corneli, segons lo llibre de Vàlues, trienni corrent,
foli 145, consta restar a déurer la quantitat de
496 lliures, 15 sous, 8, ab què, constant que dit
Joan Miquel Botaller, debitor, fos lo mateix Miquel Joan Botaller, pocessor de dit censal, quedaria aquell obligat per dita quantitat de 240
lliures per raho de dita fiansa. Dich 240 lliures.
Los dits tres censals en los quals són estats extrets dits administradors del Hospital //344/2v //
General de la Santa Creu de la present ciutat,
los quals, segons lo llibre de Vàlues del trienni
corrent 1677, foli 237, consta restar a déurer la
quantitat de 2.400 lliures, 12 sous, 6, lo qual

dèbit se originà y devallà del llibre de Vàlues,
trienni 1.638, foli 350, ab quatre differents partides per lo valor de 225 fustets curts y 225 fustets llarchs, los quals los foren venuts en lo any
1638, com més extensament consta en lo llibres
de Deliberacions dels triennis 1635 y 1638.
Dich 2.400 lliures, 12 sous, 6.
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Així que restarian obligats dits censals per les
quantitats de las dos partides tretes en fora, que
juntes prenen suma de dos mil sis-centes quaranta lliures, dotse sous y sis. Dich 2.640 lliures,
12 sous 6. Ço és, lo censal penció 171 sous, 10,
pagador a 8 de abril, per tota la dita quatitat, y
los dos restants censals per la quantitat de ditas
2.400 lliures, 12 sous, 6, tantsolament.
Y esta és la relació que fa a vostra senyoria il·lustríssima, salvat en tot error de compte, del aposento del racional, a 18 de juny, 1680.
Erasma de Lana y Fontanet, racional.

345r

A.
Certificha y fas fe jo lo baixfirmat com tinch mirats los llibres de Vàlues de mon offici y no consta
que Francesch Vilapura, tauler del General, dega
quantitat alguna al General, per quant nou lliures, vuyt sous, aquell devia, junt ab Joan Pera Tarau, per condempnació de la visita del trienni
1662, feta en lo de 1665, sobre la querela número 55, lo die present ha pagades per partida de la
taula. Fet de mà pròpria, vuy als 21 de juny, 1680.
Erasma de Lana y Fontanet, racional.
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A.
Fasb fe ab la present com Christòfol Vinyals,
guarda de la Bolla del General de la present ciutat, à estat desganat y indispost per poder exercir dit son offici des de 3 de abril proppassat fins
avuy, al primer de juliol del corrent y present
any. Y vuy continua ab la matexa indisposició de
no poder exercir dit son offici. Y axí ó firmo, al
primer de juliol, 1680.
Lo doctor Jaume Fontana.

a. certificació intercalada entre els folis 344v i 345r del trienni 1677-1680.
b. certificació intercalada entre els folis 348v i 349r del trienni 1677-1680.
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B.
Donyaa Resolea de Cordellas.
Il·lustríssim senyor.
Erasma de Lana y Fontanet, donzell, racional
de la present casa, a vostra senyoria ilustríssima
fa relació com, per orde y deliberació de vostra
senyoria il·lustríssima de 21 de febrer proppassat del corrent any 1680, té feta exacta averiguació ab los llibres de Vàlues y altres de la present casa aserca de aquell censal, penció 398
sous, 6, pagador a 18 de juliol, que sortejà la
nobla dona Resolea de Cordellas, viuda de don
Galceran de Cordellas, en la extracció que als
20 de novembre proppassat de 1679 fou vostra
senyoria il·lustríssima servit fer. Y segons dits llibres se troba lo següent:
Primo, dit censal fou y possehí Llàtzer del
Bosch. Y encara que segons lo llibre de Vàlues,
trienni 1578, foli 193, entre altres fianses donades per mossèn Francesch Salvà y de Vallseca,
arrendador de la Bolla de Vilafranca de Panadès
de dit trienni 1578, se troba continuat mossèn
Llàtzer Bosch de Vilagaia, senyor de Llorens, lo
qual se obligà en dit arrendament per 400 lliures lo any, que los tres anys junts són 1.200 lliures; y així mateix en dit llibre y en foli 209, entre
altres fianses donades per mossèn Miquel Joan
de Junyent, arrendador de la Bolla de Gerona
de dit trienni 1578, se troba continuat dit Llàtzer del Bosch de Vilagaia obligat per 500 lliures
lo any, que los tres anys junts són 1.500 lliures;
y axí mateix, segons dit llibre y en foli 212, entre altres fianses donades per mossèn Ferrando
Oliver, arrendador de la Bolla de Tarragona de
dit trienni 1578, se troba continuat dit Llàtzer
Bosch de Vilagaia obligat per 500 lliures lo any,
que los tres anys junts són 1.500 lliures; y axí
mateix, segons dit llibre y en foli 213, entre altres fianses donades per Miquel Gomar, arrendador de la Bolla de Perpinyà de dit trienni
1578, se troba continuat dit mossèn Llàtzer
Bosch de Vilagaia obligat per 300 lliures lo any,
que los tres anys junts són 900 lliures; dels quals
arrendaments, segons lo llibre de Vàlues, trienni corrent de 1677, y en diffarents foleos, consta restar-se a déurer diverses quantitats. Y axí
mateix, segons lo llibre de Vàlues, trienni 1635,
foli 67, entre altres fianses donades per Pau Riu,
quòndam, mercader, receptor que fou de la Bolla de Barcelona, en la caució per dit Riu prestada als 6 de maig, 1577, se troba continuat dit
Llàtzer Bosch de Vilagaia obligat per 400 lliures, lo qual Pau Riu, segons lo llibre de Vàlues,
a. relació intercalada entre els folis 348v i 349r del trienni
1677-1680.

[ 1680 ]

[ 1680 ]

trienni corrent de 1677, foli 165, consta restar a
déurer la quantitat de 5.387 lliures, 5 sous, 2,
però, per quant // 394/2v // segons lo capbreu
de dit mes de juliol, foli 995, consta que dit
Llàtzer del Bosch sols possehí dit censal com a
usufructuari, ab què encara que per ningun
temps pogués constar que dits Llàtzer del
Bosch, pocessor de dit censal, y lo dit Llàtzer
Bosch, obligat en dites fianses, fossen un matex
subgecte, no pot estar obligat dit censal per
rahó de qualsevol quantitat se restàs a déurer
per rahó de ditas fianses. Y per ço no·s trau res
en fora.

censal per rahó del dèbit de dita fiansa. Y per ço
no·s trau res en fora.
Y esta és la relació que fa a vostra senyoria il·lustríssima, del aposento del Racional, als 27 de
juny, 1680.
Erasma de Lana y Fontanet, racional.
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C.
Prioraa y convent de Jonqueras.

Ítem, dit censal fou y possehí, eo de aquell féu
venda, junt ab Mariàngela Destorrent y Lucrèçia Destorrent y Gravalosa, al reverent Jaume
Cordelles, canonge de la Seu de Barcelona,
mossèn Lluís Gravalosa. Y encara que segons lo
llibre de Vàlues, trienni 1635, foli 29, en la milloració de fermanses donades als 22 de novembre, 1572, per Miquel Soler, arrendador de la
Bolla de Tortosa, trienni 1572, se troba continuat dit Lluís Gravalosa obligat per 250 lliures
lo any, que los tres anys junts són 750 lliures,
del qual arrendament, segons lo llibre de Vàlues, trienni corrent 1677, foli 1.317, consta
restar-se a déurer la quantitat de 3.340 lliures,
11 sous, 11 diners; y axí mateix, segons lo llibre
de Vàlues trienni 1578, foli 212, entre altres
fermanses donades per mossèn Ferrando Oliver, arrendador de la Bolla de Tarregona de dit
trienni 1578, se troba continuat dit Lluís Gravalosa obligat per 350 lliures lo any, que los tres
anys junts són 1.050 lliures, del qual arrendament, segons lo llibre de Vàlues de dit trienni
corrent, foli 17, consta restar-se a déurer la
quantitat de 15.359 lliures, 8 sous, 9; però, per
quant, segons lo capbreu de dit mes de juliol,
foli 1313, consta que dit Lluís Gravalosa sols
possehí dit censal eo concorragué en la venda
de aquell com a usufructuari, per lo que no pot
estar obligat dit censal per rahó de ditas fiansas.
Y per ço no·s trau res en fora.
Ítem, dit censal fou y possehí don Galceran de
Cordelles. Y encara que segons lo llibre de Vàlues, trienni 1671, foli 466, se troba continuat
altre de las fiansas del doctor Joan Costa, canonge de Tortosa, oÿdor ecclessiàstich que
fonch en lo trienni 1665, lo qual costa segons lo
llibre de Vàlues, trienni corrent de 1677, fòlios
330 y 332, consta restar a déurer la quantitat de
414 lliures, 5 sous, 6, per resta de diffarents
condempnacions de querelas de la visita de dit
trienni 1665 fetas en lo de 1668. Però,
//349/3r // per quant, segons lo dit capbreu, foli
1.317, consta que dit don Galceran de Cordelles sols possehí dit censal com a patró del
col·legi dit de Cordelles, no pot estar obligat dit
1380

Il·lustríssim senyor.
Erasma de Lana y Fontanet, donzell, racional
de la present casa, a vostra senyoria ilustríssima
fa relació com, per orde y deliberació de vostra
senyoria il·lustríssima de 21 de febrer proppassat del corrent any 1680, té feta exacta averiguació ab los llibres de Vàlues y altres de la present casa aserca de aquell censal, penció 200
sous, pagador a 5 de agost, que sortejaren la reverent priora y convent de Junqueres de les
Gerònimes de la present ciutat en la extracció
que als 20 de novembre proppassat de 1679 fou
vostra senyoria il·lustríssima servit fer. Y segons
dits llibres se troba lo següent:
Primo, dit censal fou y possehi Francí de Marimon. Y encara que segons lo llibre de Vàlues,
trienni 1578, foli 209, entre altres fianses donades per mossèn Miquel Joan de Junyent, arrendador de la Bolla de Gerona de dit trienni, se
troba continuat don Francesch de Marimon y
Jafre, obligat per 500 lliures lo any, que los tres
anys són 1.500 lliures, del qual arrendament,
segons lo llibre de Vàlues, trienni corrent, foli
16, consta restar-se a déurer la quantitat de
14.673 lliures, 14 sous; y així mateix, segons dit
llibre de Vàlues, trienni 1578, foli 212, entre altres fianses donades per mossèn Ferrando Oliver, arrendador de la Bolla de Tarragona de dit
trienni 1578, se troba continuat dit don Francesch Marimon y Jafra, obligat per 500 lliures lo
any, que los tres anys junts són 1.500 lliures, del
qual arrendament, segons dit llibre de Vàlues,
trienni corrent, foli 17, consta restar-se a dèurer
la quantitat de 15.359 lliures, 8 sous, 9; però,
per quant, segons lo capbreu de dit mes de
agost, foli 19, consta que en lo any 1505 dit
Francí de Marimon, pocessor de dit censal, féu
donació de aquell a Galceran Carbó Salset y
Ombau, ab què encara que per ningun temps
constàs que dit Francí de Marimon, pocessor de
a. relació intercalada entre els folis 348v i 349r del trienni
1677-1680.

dit censal, y dit don Francesch de Marimon
obligat en dites fiansas fos un mateix subgecte,
no pot estar obligat dit censal, per quant aquell
en tot cas ja lo havie alienat, com de sobra està
dit, antes de dites obligacions. Y per ço no·s
trau res en fora.

guació ab los llibres de Vàlues y altres de la present casa aserca de aquell censal, penció 196
sous, pagador a 18 de maig, que sortejaren la
reverent priora y convent de Junqueres de la
present ciutat en la extracció que als 20 de novembre proppassat de 1679 fou vostra senyoria
il·lustríssima servit fer. Y segons dits llibres se
troba lo següent:

Ítem, dit censal fou y possehí Jordi Benet de
Marimon. Y encara que segons lo llibre de Vàlues, trienni corrent, foli 145, consta restar a
déurer la quantitat de 76 lliures, 2 sous, 2, com
a receptor eo cullidor que fou del General en la
sobrecol·lecta de ponent, però com lo orígen
dels comptes de dit Jordi Benet de Marimon
sien en lo llibre de Vàlues, número 1, trienni
1521, // 349/4v // foli..., y segons dit capbreu
del mes de agost, foli 18, consta que ja dit Jordi
Benet de Marimon ja en lo any 1502 feu donació de dit censal al dit Francí de Marimon, son
pare, y per consegüent de les partides de sa recepció, per lo que no pot estar obligat dit censal. Y per ço no·s trau res en fora.

Dit censal fou y possehí Jaume Fiviller. Y encara
que segons lo llibre de Vàlues del trienni corrent 1677, foli 163, se trobe continuat un dèbit
de quantitat de 12 lliures, 16 sous, 7 diners, que
diu restar a déurer mossèn Gerònim Sescases,
receptor de las Bollas foranas de la col·lecta de
Barcelona, al peu del qual dèbit se troba una
nota del thenor següent: «Nota que de part
d’esta quantitat se ha firmat debitori en la Scrivania Major per mossèn Jaume Fiviller, fermança de Miquel Miró, tauler de Sabadell, per
mort del qual és dit dèbit, per quant lo dit receptor no ha rebut llibres ni diners. Y axí ho han
de pagar les fermanses de dit Miró». Y en lo llibre de Vàlues, trienni 1623, foli 70, baix de dit
dèbit y de dita propdita nota, se troba altra nota
continuada del thenor següent: «Ítem, nota
que lo dit Miquel Miró prestà caució a 24 desembre, 1584, en la Scrivania Major del General, y donà per fermanses a Francesch Martí, notari real, y a Jaume Francesch Fiviller, donzell,
de la parròchia de Servalló». Però per quant, segons lo capbreu de dit mes de maig, foli 84,
consta que lo dit Jaume Fiviller, pocessor de dit
censal en lo any 1441, ha hera nat y se veu no
poder ser lo mateix subgecte lo Jaume Francesch Fiviller qui féu dita obligació en lo any
1584, ab què no pot estar obligat dit censal. Y
per ço no·s trau res en fora.

Ítem, dit censal fou y possehí Galceran Carbó. Y
encara que segons lo llibre de Vàlues trienni corrent 1677, foli 146, consta resta a déurer la
quantitat de 8 lliures, 5 sous, lo qual dèbit se
origina y devalla de la terça juliol, agost y setembre, 1527, com consta en lo llibre de Vàlues,
número 8, trienni 1542, foli 6; però per quant,
segons dit capbreu de agost, foli 19, consta que
dit Galceran Carbó, en lo any 1507, lo specialment obligà a donya Dinonisia de Recasens a
que se posà en pocessió y cobrà las pencions de
dit censal y los successors de aquella en dit censal, per lo que no pot estar obligat dit censal. Y
per ço no·s trau res en fora.
Y esta és la relació que fa a vostra senyoria il·lustríssima, del aposento del Racional, als 23 de
juny, 1680.

Y esta és la relació que fa a vostra senyoria il·lustríssima, del aposento del Racional, als 28 de juliol, 1680.

Erasma de Lana y Fontanet.
Erasma de Lana y Fontanet.
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D.
352

B

Prioraa y convent de Jonqueras.
Il·lustríssim senyor.

Loa duch y príncep de Bournonville, llochtinent y capità general.

Erasma de Lana y Fontanet, donzell, racional
de la present casa, a vostra senyoria ilustríssima
fa relació com, per orde y deliberació de vostra
senyoria il·lustríssima de 21 de febrer proppassat del corrent any 1680, té feta exacta averi-

Molt reverent en Christo Pare y amats de la real
magestat los deputats y oÿdors de comptes de la
casa de la Diputació del General de Cathalunya
en Barcelona residints. Lo rey, nostre senyor,
que Déu guarde, és estat servit enviar-nos un

a. relació intercalada entre els folis 348v i 349r del trienni
1677-1680.

a. decret intercalat entre els folis 351v i 352r del trienni
1677-1680.
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real orde, firmat de sa real mà y despachat en
deguda forma de Cancelleria del Supremo Consell de Aragó, que és del tenor següent: «El rey.
Illustre duque de Bournonville, pariente, mi lugarteniente y capitán general. Haviendo escrito
el doctor don Raphael de Moxó, assessor del tribunal de essa baylía general, al presidente don Pedro Anthonio de Aragón, pidiendo licencia para
renunciar los lugares que ocupa en las bolsas de
oydor y assessor militar de la Deputación de esse
Principado, y tenido yo por bien el concedérsela,
ha parecido avisaros dello y encargar y mandaros,
como lo hago, ordenéis a los deputados propongan personas para dichos lugares en la insaculación, para que yo nombre de ellas, o obrás las que
fuere servido. Dado en Madrid, a VI de junio,
MDCLXXX. Yo, el Rey. Petrus Preses. Vidit don Petrus Villacampa, regens. Vidit don Michael de
Çalba. Vidit marchio de Castelnuovo. Vidit Xulve, regens. Don Franciscus Izquierdo de Berbegal,
secretarius.» Y perquè és molt just que los reals
ordes de sa magestat sien ab tot effecte cumplits
y executats, per ço vos diem y manam que encontinent, sens móra ni dilació alguna, // v //
obehiau y poseu en deguda execució lo que sa
magestat és servit manar ab lo sobrereferit y incertat real orde, si y de la manera que en aquell
està contengut y expressat, per procehir axò de
sa real voluntat. Dada en Barcelona, a XXX de
juny, MDCLXXX. Álex, duque de Bournonville.
Vidit Montserrat, cancellarius. Balthasar Oriol
et Marcer.
In Curie Locumtenencia X, foleo CXXXXIX.
Vuestra excelencia manda a los deputados y oydores del General de Cathaluña que pongan en ejecución la real orden de su magestad arriba expresada.

354

M.
Laa causa pia de Damià Andreu.
Il·lustríssim senyor.
Erasma de Lana y Fontanet, donzell, racional
de la present casa, a vostra senyoria ilustríssima
fa relació com per horde y deliberació de vostra
senyoria il·lustríssima de 21 de febrer, 1680, té
exacta averiguació ab los llibres de Vàlues y altres de la present casa aserca de aquell censal,
penció 78 sous, pagador al primer de abril, que
sortejaren los administradors de la causa pia
a. relació intercalada entre els folis 353v i 354r del trienni
1677-1680.
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fundada per lo reverent Damià Andreu, canonge de Gerona, en la extracció que als 20 de novembre proppassat de 1679 fou vostra senyoria
il·lustríssima servit fer. Y segons dits llibres se
troba lo següent:
Primo, dit censal fou y possehiren Joan Francesch de Tamarit, Joan de Tamarit y Pera de
Tamarit, y encara que segons lo llibre de Concerts, en foleos 22 y 23, en los dos conserts fets
per dit Joan Francesch de Tamarit, lo un en jornada de 20 de desembre, 1586, y lo altre a 8 de
febrer, 1592, per lo que dit Joan Francesch de
Tamarit restave a déurer com a arrendador de la
Bolla de Tarregona, trienni 1581, dits Joan de
Tamarit y Pere de Tamarit se obligassen en dits
concerts, dels quals, segons lo llibre de Vàlues,
trienni corrent de 1677, foli 22, consta restar-se
a déurer la quantitat de 3.804 lliures, 6 sous, 3
diners, que és lo cumpliment del preu de dit
arrendament. Però, per quant, segons lo capbreu de dit mes de abril, foli 329, consta que en
lo any 1579 Lluís Borutell y Gerònima Borutell, cònjuges, hereus de Miquel Baranguer,
Andreu Christòphol Barutell y Violant, muller
sua, a qui tocave lo dret de lluir dit censal, feran
venda de dit censal a don Phederich Desbosch y
quitat a dit Pera de Tamarit, últim pocessor de
dit censal, ab què ocularment se veu que los dits
Tamarits lo die feren dites obligacions no possehien dit censal, per lo que no pot estar obligat
dit censal per dits dèbits. Y per ço no·s trau res
en fora.
Dit don Phederich Desbosch possehí dit censal
en virtut de dita venda, y encara que segons lo
llibre de Vàlues, trienni corrent de 1677, foli
312, 330 y 338, se troba continuat don Phederich Desbosch fiansa de fra don Ignasi de Ripoll, oÿdor ecclessiàstich que fou en lo trienni
1653, del doctor Francisco de Amigant, també
oÿdor ecclessiàstich que fou en lo trienni 1662,
// v // y de don Francisco Pons, oÿdor militar
que fou en lo trienni 1665, los quals Ripoll,
Amigant y Pons restan a déurer algunas quantitats al General, tant per rahó del què foren condempnades en las visitas de sos respective triennis com també per rahó de alguns conserts fets
ab dit General, se veu no ser un mateix subgecte lo don Phederich, pocessor de dit censal, y lo
dit don Phederich, fiansa de dits consistorials,
segons la diversitat de temps, per quant segons
dit capbreu, foli 330, consta que dona Marina
Desbosch, viuda de dit don Phelip Desbosch,
possessor de dit censal, com a tenint y possehint
la heretat y béns de aquell en lo any 1598 ja féu
venda de dit censal a dit Damià Andreu. Per lo
que queda líbero dit censal y per ço no·s trau res
en fora.

Y esta és la relació que fa a vostra senyoria il·lustríssima, del aposento del Racional, als 6 de juliol, 1680.

General de Catalunya, de una, y los acrehedors
censalistas de dit General, de part altre, sortejaren vostres mercès en un censal, de preu 100 lliures y penció 100 sous, pagadora a 17 de abril,
que tots anys rebien sobre lo General de Catalunya en la dita jornada, en virtut de la qual extracció se digueren y escrigueren en la taula dels
comuns dipòsits de la present ciutat de Barcelona a vostras mercès en lluÿció, quitació y extinció
del sobredit censal per los il·lustres senyors
tunch deputats y oÿdors de comptes de dit General 100 lliures y a solta del escrivà major de la
casa de la Diputació, la qual partida fonch intimada a vostres mercès. Y així mateix saben y ignorar no poden, vostres mercès, com per la relació feta per Joseph Catà y Bertran, ciutedà
honrat de Barcelona, subrogat en lo ofici de Racional y arxiver de la present casa de la Diputació
als senyors aleshores diputats y oÿdors, als 10 de
juliol, 1675, estigué dit censal embrasat y obligat
a la solució de una partida a dit General deguda
per mossèn Joan Miquel Pol, que foren summa
de 258 lliures, 7 sous, 4, per las causas y rahons
contengudes y expressades llargament en dita relació, la qual se troba en lo dietari del trienni
1674, sots jornada de 6 de setembre, 1675, còpia de la qual se presentà y entregà a vostres
mercès. Per lo que lo procurador fiscal del General de Catalunya, en observansa del disposat en
dita concòrdia, et signanter en lo número 12, 13
y 14 de aquella, requereix y interpel·la a vostres
mercès, dits senyors reverents rector y comunitat, revolten als molts il·lustres senyors deputats
del General de Catalunya lo preu del censal los és
estat dit y escrit per dits senyors tunch deputats y
oÿdors de comptes de lluyció y extinció del censal dalt expressat, en lo qual foren extrets en sort
en dita casa de la Deputació, junt ab les pencions
se restan devent per rahó de aquell, en solució y
paga y a bon compte de dita partida està continuat dit senyor Joan Miquel Pol en los llibres de
Vàlues de la casa de la Diputació per les causes y
rahons contengudes en dita relació per dit racional feta en la sobredita jornada. Y en cas sien vostres mercès hereus o successors universals // v //
del dit senyor Joan Miquel Pol, pagaven íntegrament la sobredita que de ditas 258 lliures, 7 sous,
4, resta devent a mossèn Miquel Pol. Y perquè
ignorància al·legar no puguen se’ls fa la present
relació, requirint al notari ne lleve acte.

Erasma de Lana y Fontanet.

s.n.r

Innocenciusa Papa XI.
Universis Christi fidelibus presentes leteras inspecturis, salutem et apostolicam benedictione apostolica (...) fidelium religionem et aniarum salutem
caelestibus ecclessie thesauris, pia charitate intenti
omnibus utriusque sexus, Christi fidelibus vere poeniten et confessis ac sacra comunione refectis, qui
ecclessiam seu omnium sancti Georgii in domo
Deputationis nunch Barchinonensis civitatis, non
tum rearium cui fechie eiusque cappillis altaribus
sine omnibus, sine singulis, eamque vel eas seu ea
aut illarum seu illorum singulas vel singula
eciam visitam nulla alia indulgea reperitur concissa, die festo eiusdem sancti Georgii a primis
vesperis usque ad ocassum solis festi huiusmodi singulis annis denote visitaverint. Et ibi, pro christianorum principium concordia, heressum extirpande, ac sancte Matris Ecclessie exaltaciones pias
ad Deu prech. - derinti, plenariam omnium peccatorum suorum indulgeam et remissionem missericorditer in domino concedimus. Presentibus
ad septenium tam valituris volumus autem, quod
si alias Christi fidelibus in quocumque alio anni,
die dictam ecclessiam seu cappillam aut altare in
ea situm, visitan aliqua alia indulgea perpetuo,
vel ad tempus nondum elapsum duratura concessa fuerit vel si pro impetracionem, presentacionem, admissionem seu publicacionem instrumentum aliquid videlicet minimum detur ante sponte
oblatum recipiatur presentes nulle sins. Datus
Rome, apud setum Petrum, sub annulo piscatoris
die VIII junii, MDCLXXX, pontificatus nostri anno
quarto. Gratis pro Deo et sacramentum.

357r

Moltb bé saben y ignorar no poden vostres mercers, senyors rector y reverent comunitat de prevere de la parrochial iglésia de Nostra Senyora
del Pi de la present ciutat de Barcelona, com en la
extracció dels censals feta per lo molt il·lustres senyors nunch deputats y oÿdors de comptes del
General de Catalunya del trienni 1671, en jornada de 12 de juliol, 1674, inseguint lo disposat en
la concòrdia feta entre lo molt il·lustre consistori
dels senyors deputats y oÿdors de comptes del

361
/1r

a. indult apostòlic intercalat entre els folis 354v i 355r del
trienni 1677-1680.
b. requisició intercalada entre els folis 356v i 357r del trienni
1677-1680.
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A.
Certificha y fas fe jo, lo baix firmat, que de la enfermedat del doctor Pau Hinch, de la qual féu
a. certificació intercalada entre els folis 360v i 361r del trienni 1677-1680.

[ 1680 ]

[ 1680 ]

362
/1r

relació al ilustre consistori a 6 de maig, 1680,
que dit dia estave desganat de dita enfermedat
fins als 8 de juliol de dit juny, a fe de la qual fay
la present, de mà mia pròpria, vuy a 12 de juliol,
1680.

ta-sinch lliures, tretse sous y set diners, que ve a
rahó de vint-y-quatre mil sinch-centas vint-ysinch lliures, quatre sous y sis diners, dich
24.525 lliures, 4 sous, 6 diners, per quiscun
any.

Lo doctor Pau Fuster.

E axí mateix, segons lo llibre de Vàlues, trienni
1629, en diffarents foleos consta com dita Bolla
de Barcelona fou col·lectada, per compta del
General, des del primer de juliol, 1629, fins als
15 de juliol, 1631, que fou lo temps de dos anys
y quinse dies. En la qual temps consta se tragué
del col·lectat de dita Bolla, tant dins la present
ciutat com també en las Bollas foranes de aquella, la quantitat de quaranta-vuyt mil sis-centas
sinquanta-quatre lliures, decet sous y sinch diners y malla, que fou a rahó de vint-y-tres mil
vuyt-centas trenta-duas lliures, dich 23.832
lliures, de quiscun any, salvat en tot error de
compte. Fet de mà propria, dit die de 30 de
juny, 1680.

Certificha y fas fe lo baix firmat com, segons lo
llibre de Vàlues, trienni 1650, y en diffarents foleos de aquell, consta que de la Bolla de la taula
de Barcelona y taules foranes de aquella de dit
trienni 1650, y en lo discurs de un any, honsa
messos y nou dies, és a saber des del primer de
abril, 1651, fins a 15 de juny de dit any, y des de
16 de setembre de dit any 1651, fins a 22 de fabrer, 1653, que se col·lectà dita Bolla per
compte del General, com lo reliquo des de 16
de juny, 1651, fins a 15 de setembre de dit any,
no se col·lectàs ninguna quantitat per haver estat tot lo dit temps dita Bolla tancada per causa
del contagi; y des de 23 de fabrer, 1653, fins a 9
de abril de dit any, estigué aquella arrendada, y
dit die de 9 de abril fou renunciada per ocasió
de continuar dit contagi; y des de dit die fins al
darrer de juny, 1653, tornà a col·lectar-se per
compte del General, de tot lo qual temps, segons dit llibre, consta haver-se tret de útil per lo
General la quantitat de quaranta-un mil doscentas divuit lliures, divuit sous, sinch diners y
malla, ço és: 30.823 lliures, 5 1/2 diners, que
es col·lectà dins la present ciutat, y 7.018 lliures,
1 sous, 8 1/2 diners, en las taulas foranes de
aquella, y las restants 3.377 lliures, 16 sous, 4
diners, que // s.n.v // pagaren dits arrendataris
per lo temps que aquella estigué arrendada, ab
què, fet lo compte de dits un any, honsa mesos
y mitx y nou dies respecte de ditas 41.218 lliures, 18 sous, 5 i mig diners, vingué a rahó de
vint mil sis-centas lliures per any, salvo iure, per
lo que falten sis dies per haver cumplit los dos
anys. En rahó de la qual fas la present de ma
pròpria, firmada vuy, als 30 de juny, 1680.

Erasma de Lana y Fontanet, racional.

363r

Erasma de Lana y Fontanet, racional.
E axí mateix, segons lo llibre de Vàlues, trienni
1626, en differents foleos consta que dita Bolla
de Barcelona fou col·lectada, per compte del
General, des del primer de juliol, 1626, fins al
darrer de juny, 1629, que fou lo temps de tres
anys, en lo qual temps consta se tragué de la
col·lecta de dita Bolla dins de la present ciutat,
com també en las taulas foranes de aquella, la
quantitat de setanta-tres mil sinc-centas setana. certificació intercalada entre els folis 361v i 362r del trienni 1677-1680.
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A.
Il·lustríssima senyor.
Erasma de Lana y Fontanet, donzell, racional
de la present casa a vostra senyoria il·lustríssima
fa relació com per horde y deliberació de vostra
senyoria illustríssima de 11 del corrent mes de
juliol, 1680, té feta exacta averigüació ab los llibres de Vàlues y altres de la present casa acerca
de si Bonaventura Brossa y Francisco Brossa,
son fill, són debitors al General, per quant dit
Francisco Brossa espera recobrar aquellas 381
lliures, 15 sous, 1, que per los tudors y curadors
dels pubills Aguilars foren revoltadas en la taula
de la present ciutat a vostra senyoria il·lustríssima de aquellas 769 lliures, 15 sous, 1, que per
los molt il·lustres senyors deputats antecessors
de vostra senyoria il·lustríssima foren girades en
dita taula per lo preu de aquell censal, penció
388 sous, pagador a 9 de novembre, que dits
tudors y curadors sortejaren en la extracció de
censals feta en lo mes de maig, 1673. Y segons
dits llibres consta lo següent:
Dit Bonaventura Brossa, segons lo llibre de Vàlues, trienni 1671, foli 228, se troba continuat
altre de las fiansas de Pere Prats, deputat real,
que fou en lo trienni 1635. Lo qual Prats, junt ab
sos condeputats, foren condempnats en la visita
de dit trieni 1635, feta en lo de 1638, ço és, soa. relació intercalada entre els folis 362v i 363r del trienni
1677-1680.

bre la querela número 15, 50 lliures, 135 lliures,
2 sous, sobre la querela número 14, 200 lliures
per la querela número 12, 665 lliures sobre la
querela número 1, y las restants 85 lliures, 8
sous, que dits deputats, junt ab micer Francesch
Vidal y don Ramon de Magarola, assessors, foren condempnats en la querela número 3. Que
juntes, ditas quantitats, prenan suma de 1.135
lliures, 10 sous, de las quals, segons lo llibre de
Vàlues trienni corrent de 1677, foli 257, consta
restar-se a déurer ab dos differents partides la
quantitat de dos-centas quaranta-tres lliures, sis
sous y dos diners. Dich 243 lliures, 6 sous, 2.

Oÿdors militars.
Per lo lloch de oÿdor militar de la vegueria de
Cervera que vacca per renunciació en mà y poder de sa magestat, Déu lo guarde, feta per lo
doctor Rafel de Moxó y en virtut de decret de
vostra excel·lència ab inserta de un real despaig
de sa magestat, se proposan: mossèn Rafel de
Moxó y Marlès, lo doctor Francisco de Borràs,
cavaller.
Oÿdors reals.
Per lo lloch de oydor real de Barna que vacca
per haver // 364/2v // mudat de estat mossèn Jacintho Sagrera y Xifré, proposan: mestre Francisco Mates, micer Joan la Cavalleria.

En quant dit Francisco Brossa no consta en dits
llibres de Vàlues restar aquell a déurer quantitat
ninguna al General. Y esta és la relació que fa a
vostra senyoria il·lustríssima, del aposento de
racional, als 15 de juliol, 1680.

Dada en Barcelona, XIIII de juliol, MDCLXXX.

Erasma de Lana y Fontanet.
364
/3r
364
/1r

C.

C.

Senyora.

Certificoa y fas fe yo lo doctor baixfirmat com
Ramon Cortada, sastre, credenser dels draps de
la bolsa de Barcelona, continua ab los matexos
echaques per los quals està impedit de poder
exercir dit offici. Y axís ho firmo vuy, a 30 de
juny de 1680.

Los deputats y oÿdors de comptes del General
del principat de Catalunya, per als sinch officis
de deputats locals compresos ab la real reserva
per al trienni que comenserà lo primer die del
mes de agost pròxim vinent en avant, proposan
a vostra magestat los subjectes contenguts en lo
infrascrit memorial.

Doctor Joan Alòs.
Deputació local de Gerona.

364
/2r

Per al offici de deputat local de Gerona per al
trienni MDCLXXX se proposan: lo doctor Narcís
Burguès, ciutadà honrat de Barcelona, lo doctor Jaume Burguès, lo doctor Narcís Burguès,
canonges de Gerona.

B.
Excel·lentíssimb senyor.
Los deputats y oÿdors de comptes del General
del principat de Catalunya, per als llochs vaccants de deputats y oÿdors des de 31 de maig
pròxim passat fins lo die present, proposan a
vostra excel·lència los subjectes contenguts en
lo infrascrit memorial:

Deputació local de Puigcerdà.
Per al offici de deputat local de Puigcerdà per al
dit trienni se proposen: don Francisco de Canal
y Toralla, mossèn Joseph de Callar y Tort,
mossèn Acàsio Codol.

Deputats reals.
Deputació local de Lleyda.
Per al lloch de deputat real de Barcelona que
vaca per haver mudat de estat de secular a ecclessiàstich mossèn Balthasar Aguspí, se proposan: mossèn Joseph Costa, mossèn Lluís Romeu, ciutadans honrrats de Barcelona.
a. certificació intercalada entre els folis 363v i 364r del trienni 1677-1680.
b. proposició intercalada entre els folis 363v i 364r del trienni
1677-1680.
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Per al offici de deputat local de Lleyda per al dit
trienni se proposan lo doctor Pere Vidal, canonge de Lleyda, lo doctor Macià Pujol, prevere,
// 364/3v // lo reverent Francisco Borrell, prevere.

a. proposició intercalada entre els folis 363v i 364r del trienni
1677-1680.

[ 1680 ]

[ 1680 ]

Deputació local de Tarragona.

lau y Baldrich, de Tarragona, lo canonge Joan
Fàgia, de Tarragona, lo canonge Joan Busquets, de Tarragona.

Per al offici de deputat local de Tarragona per al
dit trienni se proposan: lo canonge Llorens Palau y Baldrich, de Tarragona, lo canonge Joan
Fàgia, de Tarragona, lo canonge Joan Busquets, de Tarragona.

Deputació local de Tortosa.
Per al offici de deputat local de Tortosa per al
trienni se proposen: Jaume de Montagut, cavaller, Joseph Chivellí, ciutadà honrat, lo doctor
en drets Ildefonso Barrachà, ciutadà honrat.

Deputació local de Tortosa.
Per al offici de deputat local de Tortosa per al
trienni se proposen: Jaume de Montagut, cavaller, Joseph Chivellí, ciutadà honrat, lo doctor
en drets Ildefonso Barrachà, ciutadà honrat.
Dat en Barcelona a XIII de juliol, MDCLXXX.

Dat en Barcelona a XIII de juliol, MDCLXXX.

364
/5r

E.
Loa duch y príncep de Bournonville, llochtinent y capità general.

364
/4r

D.
Excel·lentíssima senyor.
Los deputats y oÿdors de comptes del General
del principat de Catalunya per al interim dels
sinch officis de deputats locals compresos ab la
real reserva per al trienni que comenserà lo primer die del mes de agost pròxim vinent en
avant, proposan a vostra excel·lència los subjectes contenguts en lo infrascrit memorial.
Deputació local de Gerona.
Per al offici de deputat local de Gerona per al
trienni MDCLXXX se proposan: lo doctor Narcís
Burguès, ciutadà honrat de Barcelona, lo doctor Jaume Burguès, lo doctor Narcís Burguès,
canonges de Gerona.
Deputació local de Puigcerdà.
Per al offici de deputat local de Puigcerdà per al
dit trienni se proposen: don Francisco de Canal
y Toralla, mossèn Joseph de Callar y Tort, mossèn Acàsio Còdol.
Deputació local de Lleyda.
Per al offici de deputat local de Lleyda per al dit
trienni se proposan: lo doctor Pere Vidal, canonge de Lleyda, lo doctor Macià Pujol, prevere, lo reverent Francisco Borrell, prevere.

364
/4v

Deputació local de Tarragona.
Per al offici de deputat local de Tarragona per al
dit trienni se proposan: lo canonge Llorens Paa. proposició intercalada entre els folis 363v i 364r del trienni
1677-1680.
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Molt reverent en Christo Pare y amats de la real
magestat los deputats y oÿdors de comptes de la
casa de la Diputació del General de Cathalunya
en Barcelona residints. Lo rey, nostre senyor,
que Déu guarde, és estat servit enviar-nos un
real orde, firmat de sa real mà y despachat en
deguda forma de Cancelleria del Supremo Consell de Aragó, que és del tenor següent: «El rey.
Ilustre duque de Bournonville, pariente, mi lugarteniente y capitán general. Con vuestra carta
de ocho del passado se recibió la proposición que los
diputados y oydores de qüentas del General de essos Principado y condados os dieron para los lugares vacantes en las bolsas de diputados y oydores de
los tres estamentos hasta el día XXXI de mayo deste
presente año. Discurrido por los méritos de cada
uno de los que proponen, y conciderando lo que
dellos se os offrece y los demás que proponéis, y otros
de que tengo satisfacción, para concurrir a estos
oficios, usando de la facultad que el rey, mi señor
y padre, que santa gloria haya, se reservó qüando
concedió a la Diputación sus privilegios y constituciones, y en la insaculación general que hizo en
conformidad de dicha reserva en XXXI de enero
del año passado MDCLIIII, de poder nombrar las
personas que le pareciere, assí de las propuestas
por los diputados y oÿdores como de qualesquiere
otras que bien visto le fuesse, he resuelto nombrar
para dichos lugares vacantes hasta el día referido
a los que se siguen:
Diputados ecclesiásticos.
Para el lugar vacante de diputado eclesiástico
que tenía el doctor Francisco Genís, al arcediano
y canónigo de Lérida Pedro Carreter.

a. decret intercalat entre els folis 363v i 364r del trienni
1677-1680.

Para otro lugar de diputado real de Barcelona
que vaca por haver mudado de estado del doctor
Miguel Sobies, de real a militar, al doctor micer
Francisco Florit.

Para el lugar de diputado eclesiástico religioso
que vaca por muerte del doctor Gaspar Vidal y
Roca, a fray don Balthasar Montaner.
Para otro lugar de diputado eclesiástico religioso que
vaca por muerte de fray don Juan Bru y Canta, al
doctor fray Joseph Sastre y Prats, abad de San Pablo.

Para el lugar de diputado real de Gerona que
vaca por muerte de mossén Simón Miguel, a mossén Joseph Pont y Llombart.

Oydores eclesiásticos.
Para otro lugar de diputado real de Gerona que
vacca por muerte de mossén Francisco Oliveres, al
doctor miser Francisco Romaguera.

Para el lugar de oydor de qüentas eclesiástico religioso que vaca por muerte de fray don //364/5v //
Miguel de Torrelles, a fray don Raphael Moner,
refitolero de Ripoll.

Para otro lugar de diputado real de Tortosa que
vacca por muerte de mossén Lázaro Talarn, al
doctor Joseph Ferrer y Ardévol.

Para otro lugar de oydor ecclesiástico religioso que
vaca por ascenso de fray don Anton de Planella,
de oydor a deputado, a fray Francisco de Ballero,
dispensero mayor de Ripoll.

Para otro lugar de diputado real de Tortosa que
vaca por muerte de mossén Pedro Orient, a mossén Joseph Périz mercader.

Para otro lugar de oydor ecclesiástico religioso que
vaca por ascenso de fray Joseph Sastre y Prats a
fray Raphael Padellá, paborde de Palau de San
Cugat del Vallès.

Oydores Reales.
Para el lugar de oydor real de Barcelona que
vaca por muerte del doctor micer Jayme Vilallonga, al doctor micer Joseph Areny.

Para el lugar de oydor eclesiástico del cavildo de
Tarragona que vaca por renunciación del doctor
Holaguer Montserrat, a mossén Francisco Vilar,
canónigo de Tarragona.

Para otro lugar de oydor real de Barcelona que
vaca por haver mudado de estado el doctor micer
Francisco Portell, de real a militar, a mestre Joseph Pomada.

Diputados militares.
Para el lugar de diputado militar noble de la veguería de Barcelona que vaca por muerte de don
Francisco Sala, a don Francisco Blanes, Centelles
y Carrós, conde de Centelles.
Para otro lugar de diputado militar de la veguería de Barcelona que vacca por muerte de mossén
Joseph de Boxadós, a don Juan de Orozco, marqués de Mortara y Zarreal.

Para el lugar de oydor real mercader de Barcelona que vaca por muerte de mossén Juan Porcioles,
mercader, a mossén Gaspar Matalí, mercader.
364
/6v

Para otro lugar de diputado militar de la veguería de Tortosa que vaca por muerte de mossén
Francisco de la Torre, a mossén Joseph Galcerán
de Cartellá y Çabastida.
Para otro lugar de diputado militar de la veguería
de Manresa que vaca por muerte de mosén Francisco Marí, a mossén Francisco Palau y de Toralla.
Para otro lugar de diputado militar de la veguería
de Momblanch que vaca por muerte de mossén Carlos Calders, a mossén Roque Minguella y Girona.
364
/6r

Diputados reales.
Par el lugar de diputado real de Barcelona que
vaca por muerte de mossén Raphael Grimosachs,
al doctor Joseph Company.
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Para el lugar de oydor real de Lérida que vaca
por muerte de mossén Isidro Tallada, al doctor
Jayme Biosca.
Para el lugar de oydor real de Gerona que vaca
por muerte de mossén Jayme Camps, a mossén
Narcís Martorell, notario.
Para el lugar de oydor real de Tortosa que vaca
por muerte de mossén Francisco Talarn a Vicens
Vidal.
Todos los quales arriba nombrados de nuevo es mi
voluntad que concurran y sean insaculados respectivamente en los lugares vacantes de dichas bolsas
en la conformidad que lo están los demás insaculados en ellas, porque sólo tengan drecho a estarlo
mientras yo no se lo prohiviere, sin que por quedar
ahora insaculados puedan allegar ni pretender
drecho de possessión ni otro alguno para estar en
dichas bolsas no siendo mi voluntad, reservándome, como me reservo, la facultad de excluirlos o desinsacularlos con causa o sin ella, como me pareciere, por ser conforme a la reserva que el rey, mi señor

[ 1680 ]

[ 1680 ]

saculación hasta el día XXXI de mayo de este año, y
discurrido por los méritos de cada uno de los que
proponen y lo que dellos se os offrece y también de
otros que han concurrido, y usando de la facultad
que al rey, mi señor y padre, que santa gloria haya,
se reservó en la concesión que les hizo de sus privilegios y constituciones y de la forma en que han de correr estas insaculaciones, y lo dispuesto en XXIII de
enero de MDCLIIII y XXVII de agosto de MDCLV, de
poder nombrar las personas que le pareciere para
estar insaculadas en dichas bolsas, assí de las propuestas por dichos deputados y oÿdores de qüentas
como de otras las que pareciere convenir, he resuelto nombrar, para los lugares vacantes en dichas
bolsas, a las personas que se siguen:

y padre, que haya gloria, se hizo de lo tocante a estas insaculaciones en la concessión de dichas constituciones y privilegios al Principado. Y en esta conformidad libraréis este nombramiento a los
diputados y oÿdores de qüentas para que insaculen
y pongan en las bolsas de dichos officios a las personas arriba nombradas, guardando en ello la forma acostumbrada en semejantes. Dada en Madrid, a V de julio, MDCLXXX. Yo, el rey. Petrus
Preses. Vidit Don Petrus Villacampa, regens. Vidit don Michael de Çalba. Vidit Xulve, regens. Vidit don Raphael de Vilosa, regens. Don Franciscus
Izquierdo de Berbegal, secretarius. Insaculación
// s.n.r // para los lugares vacantes en las bolsas de
diputados y oydores de qüentas del General de la
Diputación de Cathaluña hasta XXXI de mayo
deste año MDCLXXX. Va con consulta». Y perquè
los reals ordes de sa magestat deuen ser ab tot effecte cumplits y executats vos diem y manam que
lo assí incertat y paecalendat real orde de sa magestat poseu en execució en la forma y manera
que en ell està contengut y expressat, per ser esta
sa real voluntat y nostra. Dat en Barcelona, a XIIII
de juliol, MDCLXXX. Álex, duque de Bournonville.
Vidit Montserrat, cancellarius. Balthasar Oriol
et Marcer.

Bolsa de assessores y abogado fiscal del General.
Para el lugar de eclesiástico que vaca en esta bolsa
por muerte del doctor don Jayme Copons, al doctor don Daniel Sayol, canónigo de Barcelona.
Para otro lugar de la misma bolsa que vaca por
renunciación del doctor Olaguer Montserrat, al
doctor Raphael Baró, canónigo de Barcelona.
364
/7v

In Curie Locumtenencia VIIII, foleo CCXXXVI.
Vuestra excelencia manda a los deputados y oÿdores de quentas de la casa de la Deputación del General de Cathaluña que pongan en ejecución la
orden de su magestad arriba expresada.

364
/7r

F.
Loa duch y príncep de Bournonville, llochtinent y capità general.
Molt reverent en Christo Pare y amats de la real
magestat los deputats y oÿdors de comptes de la
casa de la Diputació del General de Cathalunya
en Barcelona residints. Lo rey, nostre senyor,
que Déu guarde, és estat servit enviar-nos un real
orde, firmat de sa real mà y despachat en deguda
forma de Cancelleria del Supremo Consell de
Aragó, que és del tenor següent: «El rey. Ilustre
duque de Bournonville, pariente, mi lugarteniente y capitán general. Haviéndose visto la proposición que han hecho los deputados y oydores de qüentas del General en essos Principado y condados, la
qual me remitís, en carta de ocho del passado, para
los lugares vacantes en las bolsas de los officios del
General y casa de la Deputación que corren por ina. decret intercalat entre els folis 363v i 364r del trienni
1677-1680.

1388

Bolsa de dador de plomos.
Para el lugar eclesiástico desta bolsa que vaca por
muerte del doctor don Jayme Copons, al doctor
Pedro Benet Atxer, canónigo de Barcelona.
Para otro lugar eclesiástico de la misma bolsa que
vaca por muerte de mossén Francisco Vallerí, a
fray Feliciano Sayol, de la orden de San Juan.
Para el lugar real de la dicha bolsa de dador de
plomos que vaca por muerte de mossén Lázaro
Talarn, al doctor micer Raphael Texidor y Ferrer.
Para otro lugar real de la misma bolsa de dador
de plomos que vaca por muerte de mossén Pedro
Orient, al doctor micer Juan Dalmau.
Para el lugar ecclesiástico desta bolsa que vaca
por muerte del doctor Francisco Penis, al doctor
Narcís Burgués, canónigo de Gerona.
Para otro lugar eclesiástico de dicha bolsa que
vaca por muerte de don Jayme Copons, al doctor
don Anthonio Sayol, canónigo de Barcelona.
Para otro lugar real de dicha bolsa de regente las
qüentas que vacca por muerte de mossén Pedro
Orient, a Jayme Falguera.
Para otro lugar real de dicha bolsa que vaca por
muerte de mossén Simón Miguel, al doctor micer
Honorat Riu y Navarro.

Todos los quales arriba nombrados de nuevo es mi
voluntad que concurran y sean insaculados respectivamente en los lugares vacantes de dichas bolsas en
que van nombrados en la forma y manera que lo están los demás insaculados y como está dispuesto y declarado por el rey, mi señor y padre, que haya gloria,
en la insaculación que hizo destos officios y otros desta calidad en XXVII de agosto de 1655, y sólo tengan
drecho a estar insaculados en dichas bolsas mientras
yo no se lo prohiviere, sin que por quedar ahora insaculados en ellas puedan allegar ni pretender drecho
de possessión ni otro alguno para estas, no siendo mi
voluntad, reservándome, como me reservo, la facultad de excluirlos o desinsacularlos con causa o sin
ella como me pareciere, por ser esto conforme a la reserva que su magestad se hizo en lo tocante a estos officios en la concessión de dichos privilegios y constituciones a esse Principado y condados, en cuya
conformidad lo haréys este nombramiento y insaculación a los diputados y oÿdores de qüentas y tendréis
la mano en la execución de lo arriba dispuesto y de lo
que el rey, mi señor y padre, que haya gloria, ordenó
en la insaculación que hizo para estos officios en XXVII de agosto, 1655. Dada en Madrid, a sinco de junio, MDCLXXX. Yo, el rey. Petrus Preses. Vidit don
Petrus Villacampa, regens. Vidit don Michael de
Çalba. Vidit Xulve, regens. Vidit don Raphael de
Vilosa, regens. Don Franciscus Izquierdo de Berbegal, secretarius. Insaculación de los lugares vacantes hasta 31 de mayo deste año en las bolsas de los officios de la casa de la Deputación y Generalidad de
Cathaluña que aquí se expressan. Va con consulta».
Y perquè los reals ordes de sa magestat deuen ser
ab tot effecte cumplits y executats vos diem y manam que lo assí incertat y precalendat real orde de
sa magestat poseu en execució en la forma y manera que en ell està contengut y expressat, per ser esta
sa real voluntat y nostra. Dat en Barcelona, a XIIII
de juliol, MDCLXXX. Álex, duque de Bourvonville.

Bolsa de exactor.
Para el lugar eclesiástico desta bolsa que vaca por
muerte del doctor Francisco Genís, a fray don Feliciano de Sayol, de la orden de San Juan.
364
/8r

Para otro lugar eclesiástico de dicha bolsa que vaca por muerte del doctor Francisco Isern, a fray
Raphael de Nadal, al presente oydor eclesiástico.
Para otro lugar real de dicha bolsa que vaca por
muerte de mossén Pedro Orient, al doctor micer
Francisco Campderrós.
Para otro lugar real de la misma bolsa de exactor
que vaca por muerte de mossén Lázaro Talarn, al
doctor micer Thomás Serra.
Bolsa de receptor de la Bolla.
Para el lugar eclesiástico desta bolsa que vaca por
muerte del doctor Francisco Genís, a fray Raphael Nadal, al presente oydor eclesiástico.
Para otro lugar ecclesiástico de dicha bolsa que
vaca por muerte del doctor don Jayme Copons, al
doctor Francisco de Vardier, canónigo de Barcelona.
Para el lugar militar de la dicha bolsa que vaca
por muerte de don Francisco Sala, a don Luis de
Sayol y Barberá.
Para el lugar real de la misma bolsa que vaca por
muerte de mossén Lázaro Talarn, a Antón Salla.
Bolsa de escriviente ordinario de regente las
quentas.
Para el lugar eclesiástico de esta bolsa que vaca
por muerte del doctor Francisco Genís, a fray
Raphael de Nadal, al presente oydor ecclesiástico.

Vidit Montserrat, cancellarius. Balthasar Oriol
et Marcer.
In Curie Locumtenencia VIIII, foleo CCXXXVIIII.

Para el lugar real de la dicha bolsa que vaca por
muerte de mossén Pedro Orient, al doctor micer
Francisco Campderrós.
364
/8v

Vuestra excelencia manda a los deputados y oÿdores de qüentas de la casa de la Deputación del General de Cathaluña que pongan en ejecución la
orden de su magestad arriba expresada.

Bolsa de síndico.
Para el lugar eclesiástico desta bolsa que vaca por
muerte del doctor Francisco Genís, al canónigo
Francisco Verdier.
Para otro lugar de dicha bolsa militar que vaca
por muerte de mossén Francisco Marí, a don
Francisco de Sayol, al presente deputado militar.

364
/9r

Para otro lugar de la misma bolsa de síndico que
vaca por muerte de mossén Pedro Orient, a mestre Joseph Pomada.
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G.
Loa duch y príncep de Bournonville llochtinent
y capità general.
a. decret intercalat entre els folis 363v i 364r del trienni
1677-1680.

[ 1680 ]

[ 1680 ]

Molt reverent en Christo Pare y amats de la real
magestat los deputats y oÿdors de comptes de la
casa de la Diputació del General de Cathalunya
en Barcelona residints. Havem vist lo que per
vostra part nos és estat representat, aserca del
orde que a XXX de juny proppassat manarem despatxar, en lo qual anava insertat lo real orde de sa
magestat, aserca de la renunciació que havie feta
lo noble y amat conseller de la real magestat don
Rafel Moxó, assessor de la ballia general, dels dos
llochs, lo un de oÿdor y lo altre de assessor militar, en què estava insaculat en aqueixa casa de la
Diputació, y havent-ho conferit ab la Real Audiència, junctes les tres sales, e insiguint lo parer
de aquella, vos diem y manam que, attès no·y ha
temps per a enviar la nominació de persones a sa
magestat per la insaculació del lloch de oÿdor
militar perquè les bolses de deputats y oÿdors deven estar plenes per a poder fer la extracció lo dia
de XXII del corrent, que dita proposició de personas la fassau a nós com ha llochtinent general de
sa magestat, axí com fareu la proposició dels demés llochs que se hauran offert vagar en lo intermedi de temps que·y ha agut des de que donareu
la proposició per la insaculació que se havia de fer
lo present any fins al dit dia de la extracció. En
quant, emperò, a la proposició de subjectes que
haveu de fer per lo lloch de assessor militar, que
vacca per la renunciació que ha feta dit don Rafel
de Moxó, attès que // 364/9v // no està disposat
que lo dia de la extracció de estos officis tingan
las bolsas plenes, per ço no tindreu que fer esta
proposició, sinó que la fassen a sa magestat vostres successors en las insaculacions generals, que
axí proceheix de la real voluntat de sa magestat y
nostra. Dada en Barcelona a XVIII de juliol,
MDCLXXX. Álex, duque de Bournonville.
Vidit Montserrat, cancellarius. Balthasar Oriol
et Marcer.
In Curie Locumtenencia X, foleo CCXXXV.
Vuestra excelencia manda a los diputados y oydores de qüentas del General de Cathaluña pongan
en ejecución la orden de vuestra excelencia en este
despacho expresada.

364
/10r

A.
Loa duch y príncep de Bournonville, llochtinent y capità general.

casa de la Diputació del General de Cathalunya
en Barcelona residints. Nobles y amats de la real
magestat los insaculadors que us trobau junts
en dita casa per la insaculació y extracció de pròxim fahedora. Sobre la nominació que sa magestat, que Déu guarde, és estat servit manar fer
en esta nova insaculació dels llochs vacants en
las bolsas de diputats y oÿdors de comptes de
aqueixa casa y Generalitat, havem vist la proposició de subjectes per los llochs que han romàs
vacants dels que venian insaculats y altres que
han vacat des de trenta de maig proppassat que
per vostra part nos haveu presentat per a cumplir lo número de ells en las bolsas que se ha de
fer la pròxima extracció, y lo demés que en dita
proposició representau, y tenint presents los
mèrits dels proposats per vostra part y de altres
que són dignes de la gràcia de sa magestat havem resolt, usant de la facultat real a nós concedida, que en lo lloch de diputat real de Barcelona, que vaca per haver mudat de estat, de
secular a ecclessiàstich, mossèn Baltasar Aguspí,
insaculeu al doctor Joan Torricabra.
Per un lloch de oÿdor militar de la vegueria de
Cervera, que vaca per renunciació del doctor
don Rafel de Moxó, insaculeu a mossèn Rafel de
Moxó y Marlès, y essent així que és noble lo insaculareu com a mossèn per esta vegada solament,
a què dispensam en quant menester sie, per ser
esta la real voluntat de sa magestat y nostra.
Per un lloch de oÿdor real de Barcelona, que
vaca per haver mudat de estat mossèn Jacito Sagrera y Xifré, insaculeu al doctor Benet Jofreu.
Tots los quals subjectes per nós en los tres
llochs vaccants elegits y anomenats és la real voluntat de sa magestat y nostra que sien respectivament insaculats y concorren ab // 365/10v //
los demés que ya ho estan en ditas bolsas, y que
solament tingan dret de estar en ellas y de concórrer en las extraccions durant la real voluntat
de sa magestat y nostra, en conformitat de la reserva que féu lo rey, nostre senyor, que goze de
glòria, sobre estas y altres insaculacions. Y axí,
executareu tot lo demuntdit ab tota puntualitat, per a què se pugue fer lo dia senyalat la extracció de diputats y oÿdors com se ha acostumat y pugan concórrer en ella tots los sobredits.
Dada en Barcelona, a XVII de juliol, MDCLXXX.
Àlex, duque de Bournonville.
Vidit Montserrat, cancellarius. Balthasar Oriol
et Marcer.

Molt reverent en Christo Pare y amats de la real
magestat los deputats y oÿdors de comptes de la

In Curie Locumtenencia VIIII, foleo CCXXXV.

a. decret intercalat entre els folis 363v i 364r del trienni
1677-1680.

Vuestra excelencia manda a los diputados y oydores de qüentas del General de Cathaluña y insa-
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luntat y nostra. Dada en Barcelona, a XVII de juliol, MDCLXXX. Álex, duque de Bourvonville.

culadores que se hallan en dicha casa que pongan
en ejecución la orden de vuestra excelencia arriba
expresada.

Vidit, Montserrat cancellarius. Balthasar Oriol
et Marcer.
365
/1r

B

In Curie Locumtenencia nono, foleo CCXXXIIII.

Loa duch y príncep de Bournonville, llochtinent y capità General.

Vuestra excelencia manda a los deputados y oydores de qüentas del General de Cathaluña que
pongan en ejecución la orden de vuestra excelencia arriba expresada.

Molt reverent en Christo Pare y amats de la real
magestat los deputats y oÿdors de comptes de la
casa de la Deputació del General de Cathalunya
en Barcelona residints. Lo noble y amat conseller de la real magestat, don Ramon de Homs y
de Santa Pau, balle general del present Principat, se troba insaculat en un lloch de deputat
militar noble de aqueixa casa, lo qual des de luego donam per vacant sens altra declaració, per
haver-lo renunciat en poder nostre, y com si en
ell no fos insaculat persona alguna. E com
aquest any sie any de extracció de deputats y oÿdors de comptes del present Principat y comptats y no·y hage temps per a fer la proposició de
subjectes per lo dit lloch de deputat militar noble a sa magestat, que Déu guarde, per a que
pugue elegir antes del dit dia de la dita extracció, per tant, vos diem y manam que en conformitat de la reserva que·s feu lo rey, nostre senyor, que sancta glòria haja, de la insaculacions
de aqueixa casa, no·s fassa la proposició de subjectes en la forma acostumada per lo dit lloch de
deputat militar noble, per a que attesa aquella,
nós manem insacular al que aparexerà més a
propòsit y convenient al servey de sa magestat,
per ser esta sa real voluntat y nostra.
Y per quant havem entès los reparos que han
tingut los insaculadors que de present se troban
junts en aqueixa casa de la Deputació del General de Catalunya en la insaculació de la persona
del il·lustre don Joan de Orozco, marquès de
Mortara y Çarreal, // 365/1v // en lo lloch de deputat militar de la vegueria de Barcelona, que
vaca per mort de mossèn Joseph de Boxadors,
en lo qual lloch venie insiculat per sa magestat
lo dit il·lustre don Joan de Orozco marquès de
Mortara y Çarreal per ser lo dit lloch de mossèn
y no de noble, y axí no tenir la edat que requirie, per ço, vos diem y manam en la matexa conformitat, que·ns fassau la proposició de subjectes en la forma acostumada per lo dit lloch de
deputat militar de la vegueria de Barcelona, perquè, vista aquella, nós manem insacular al que
aparexerà més a propòsit y convenient al servey
de sa magestat, que axí proceheix de sa real vo-

365
/2r

C.
Excel·lentíssima senyor.
Los deputats y oÿdors de comptes del General
de Catalunya per al lloch de deputat militar noble de la vegueria de Vich, que vacca per renunciació en mà y poder de vostra excel·lència feta
per don Ramon de Oms, balle general del present Principat, proposan a vostra excel·lència los
subjectes contenguts en lo infrascrit memorial:
don Joan de Orozco, marquès de Mortara y
Çarreal, don Juan de Sentmenat y Toralla.
Per lo lloch de deputat militar de la vegueria de
Barcelona, en que venia insiculat per sa magestat, que Déu guarde, lo dit don Joan de Orozco, marquès de Mortara y Çarreal, per mort de
mossèn Joseph de Boxadors, y no ha pogut ésser insiculat per no tenir la edat competent, segons la forma del nou redrés, se proposan: don
Joan de la Nuça, mossèn Francisco Monen.
Dada en Barcelona, a XVII de juliol, MDCLXXX.
Don Francisco de Sayol. Francesch Burgués. Joannes Argila, secretarius.

365
/3r

a. decret intercalat entre els folis 364v i 365r del trienni
1677-1680.
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D.
Lob duch y príncep de Bournonville, llochtinent
y capità general.
Molt reverent en Christo Pare y amats de la real
magestat los deputats y oÿdors de comptes de la
casa de la Diputació del General de Cathalunya
en Barcelona residints. Nobles y amats de la real
magestat los insaculadors que us trobau junts en
dita casa per la insaculació y extracció de pròxim
a. proposició intercalada entre els folis 364v i 365r del trienni
1677-1680.
b. decret intercalat entre els folis 364v i 365r del trienni
1677-1680.

[ 1680 ]

[ 1680 ]

fahedora. Sobre la nominació que sa magestat,
que Déu guarde, és estat servit manar fer en esta
nova insaculació dels llochs vacants en las bolsas
de diputats y oÿdors de comptes de aqueixa casa
y Generalitat, havem vist la proposició de subjectes per los llochs que han romàs vacants dels
que venian insaculats y altres que han vacat des
de trenta de maig proppassat que per vostra part
nos haveu presentat per a cumplir lo número de
ells en las bolsas que se ha de fer la pròxima extracció, y lo demés que en dita proposició representau, y tenint present los mèrits dels proposats
per vostra part y de altres que són dignes de la
gràcia de sa magestat, havem resolt, usant de la
facultat real a nós concedida, que en lo lloch de
diputat militar noble de la vegueria de Vich, que
vaca per renunciació del noble don Ramon de
Oms y de Santa Pau, insaculeu a don Juan de
Orozco, marquès de Mortara y Zarreal.

365
/4r

Loa duch y príncep de Bournonville, llochtinent y capità general.
Nobles y amats de la real magestat los insaculadors que de present vos trobau junts en la casa
de la Diputació del General de Cathalunya per
la insaculació y extracció de pròxim fahedora.
Per part de don Francisco Palau y de Toralla
nos és estat representat que en lo lloch de diputat militar de la vegueria de Manrresa, que vaca
per mort de mossèn Francisco Marí, ve anomenat en las insaculacions fetas per sa magestat
dient «a mossèn Francisco Palau y de Toralla»,
y que, per dit respecte, essent noble, féu reparo
en que reste insaculat com a mossèn. Y per
quant la intenció de sa magestat no és just que
reste frustrada en manera alguna vos diem y manam que insaculeu al dit don Francisco Palau y
de Toralla en lo lloch sobredit com a mossèn no
obstant sie noble, a què per esta vegada dispensam en quant menester sie a est impediment,
volent se observe en tots los demés los requisits,
ús y costum se ha tingut en semblants insaculacions, per ser esta la real voluntat de sa magestat
y nostra. Dada en Barcelona, a XVI de juliol,
MDCLXXX. Álex, duque de Bournonville.

Per altre lloch de diputat militar de la vegueria de
Barcelona, que vaca per no haver tingut la edat
competent, segons forma del nou redrés, lo dit
don Juan de Orozco, marquès de Mortara y Zarreal, que venie insuculat en dit lloch, per mort de
mossèn Joseph de Boxadós, insaculeu a mossèn
Juan de la Nuça, y essent així que·s noble lo insaculeu com a mossèn per esta vegada tantsolament, a què dispensam en quant menester sie per
ser esta la real voluntat de sa magestat y nostra.
Tots los quals subjectes per nós en los dits dos
llochs vaccants elegits y anomenats és la real voluntat de sa magestat y nostra que sien respectivament insaculats y // 365/3v // concorran ab los
demés que ya estan en ditas bolsas, y que solament tingan dret de estar en ellas y de concórrer
en las extraccions durant la real voluntat de sa
magestat y nostra, en conformitat de la reserva
que féu lo rey, nostre senyor, que goze de glória, sobre estas y altres insaculacions. Y axí, executareu tot lo demuntdit ab tota puntualitat,
per a que se pugue fer lo dit assenyalat, la extracció de diputats y oÿdors, com se ha acostumat, y pugan concórrer en ella tots los sobredits. Dada en Barcelona, a XVII de juliol,
MDCLXXX. Álex, duque de Bournonville.

E.

Vidit Montserrat, cancellarius. Balthasar Oriol
et Marcer.
In Curie Locumtenencia nono, foleo CCXXXIII.
Vuestra excelencia manda a los insaculadores
que se hallan juntos en la casa de la Diputación
del General de Cathaluña pongan en ejecución
la orden de vuestra excelencia arriba expresada.

365
/5r

Vidit Montserrat, cancellarius. Balthasar Oriol
et Marcer.
In Curie Locumtenencia VIII, foleo CCXXXV.
Vuestra excelencia manda a los diputados y oydores de qüentas del General de Cathaluña y insaculadores que se hallan juntos en dicha casa que
pongan en ejecución la orden de vuestra excelencia arriba expresada.
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F.
Lob duch y príncep de Bournonville, llochtinent
y capità general.
Nobles y amats de la real magestat los insaculadors qui de present vos trobau junts en la casa
de la Diputació del General de Cathalunya per
la insaculació y extracció de pròxim fahedora.
Per part de don Joseph Galceran de Cartella y
Çabastida nos és estat representat que en lo
lloch de diputat militar de la vegueria de Tortosa, que vaca per mort de mossèn Francisco
de la Torre, ve anomenat en las insaculacions
a. decret intercalat entre els folis 364v i 365r del trienni
1677-1680.
b. decret intercalat entre els folis 364v i 365r del trienni
1677-1680.

fetas per sa magestat dient «a mossèn Joseph
Galceran de Cartella y Çabastida», y que, per
dit respecte, essent noble, féu reparo en que
reste insacultat com a mossèn. Y per quant la
intenció de sa magestat no és just que reste
frustrada en manera alguna vos diem y manam
que insaculeu al dit don Joseph Galceran de
Cartella y Çabastida en lo lloch sobredit com a
mossèn no obstant sie noble, a què per esta vegada dispensam en quant menester sie a est
impediment, volent se observe en tots los demés los requisits, ús y costum se ha tingut en
semblants insaculacions per ser esta la real voluntat de sa magestat y nostra. Dada en Barcelona, a XVI de juliol, MDCLXXX. Álex, duque de
Bournonville.

369
/1r

369
/1v

Deputats capitulars ecclessiàstichs per Vich.
Lo doctor Esteva Mercadal. Non potest, quia
non vaccavit per tempus.
Deputats capitulars ecclessiàstichs per Elna.
Mossèn Anthoni Compler. Suppressus est locus.
Oÿdors de comptes ecclessiàstichs per Elna.
Lo doctor Francisco Pujol. Supressus est locus.
Mossèn Joseph Manyer. Supressus est locus.
Lo doctor Francisco Compter. Supressus est locus.
Oÿdors de comptes religiosos.

Vidit, Montserrat, cancellarius. Balthasar Oriol
et Marcer.

Fra Rafel Nadal. Non potest, quia de presentis est
auditor computorum.

In Curia Locumtenencia nono, foleo CCXXXII.

Deputats militars per la vegeria de Barcelona.

Vuestra excelencia manda a los insaculadores
que se hallan juntos en la casa de la Diputación
del General de Cathaluña que pongan en ejecución la orden de vuestra excelencia arriba expresada.

Mossèn Joseph de Amigant. Non potest, quia
non vaccavit per tempus.
Mossèn Francisco Sans y Puig. Non potest, quia
est edilis Barchinona.
Mossèn Joan Descallar. Non potest, quia est locumtenentis baiulis Generalis.

369
/2r

Deputats militars de la vegueria de Lleyda y
sotsvegueria de Pallàs.

A.
Excel·lentissima senyor. Los deputats y oÿdors
del General del principat de Cathalunya y los
habilitadors novament extrets, junts en la casa
de la Deputació, referint a vostra excel·lència las
causas han tingut per a inhabilitar las personas
infrascritas antes de clòurer lo acte de la habilitació estan fent, representan a vostra excel·lència lo següent:

Mossèn Rafel Capsir y Sans. Non potest, quia est
governator in Indiis.
Mossèn Hierònim Gassià. Non potest, quia non
vaccavit per tempus.
Deputats militars de la vegueria de Gerona y
sotsvegueria de Besalú.
Mossèn Jaume Guitart, cavaller. Non potest,
quia est vicarius Gerunde.
Mossèn Francisco de Sayol. Non potest, quia de
presenti est deputatus.

Memorial de las personas exclosas per las causas
en cada una dellas expressadas, conforme se publicarà en lo acta de la extracció.
Deputats ecclessiàstichs.

369
/2v

Bisbe de Barcelona. Non potest, quia de presentis
est deputatus.
Bisbe de Lleyda. Non potest.
Bisbe de Elna. Supressus est locus.

Deputats militars de la vegueria de Perpinyà.
Mossèn Francisco Amell. Suppressus est locus.
Mossèn Joseph de Sanyer. Suppressus est locus.
Mossèn Àngel del Pas. Suppressus est locus.
Mossèn Joseph Muntalt Riu y Desclergue. Suppressus est locus.
Mossèn Francisco Jahen. Suppressus est locus.
Mossèn Anthoni Generes. Suppressus est locus.
Mossèn Anthon Reart. Suppressus est locus.

Deputats capitulars eclessiàstichs per Barcelona.
Lo doctor Joan de Ribera. Non potest, quia est
requisitor Sancti Officii.
369
/3r

a. memorial intercalat entre els folis 368v i 369r del trienni
1677-1680.
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Deputats militars de la vegueria de Vich.
Don Francisco Sagué. Non potest.

[ 1680 ]

[ 1680 ]

Mossèn Bernat Ferrer. Supressus est locus.
Mestre Francisco Jordi. Non potest.
Mossèn Honofre Llobet y Vilaseca. Supressus est
locus.

Deputats militars de la vegueria de Tàrraga.
Don Fèlix Marimon. Non potest, quia est regius
thesaurarius.
Deputats militars de la vegueria de Urgell.

369
/4v

Don Emanuel de Lupià. Non potest, quia est vices gerens Generalis gubernatoris.
Deputats militars de la vegueria de Camprodon.
Mossèn Francisco Puig de Salit y Pasqual. Non
potest, causis racionibus exprimendis adacerem.

369
/5r

Oÿdors militars de la vegueria de Barcelona.

369
/3v

Mossèn Genís Vidal de Roda. Non potest, quia
est coadjutor racionalis domini regis.
Mossèn Narcís Anglasell. Non potest, est regio
consilio.
Mossèn Francisco Cànser. Non potest, quia est
iudex retroclamorum.

Mestre Francesch Ròurer. Non potest.
Micer Francesch Puig. Supressus est locus.
Mossèn Jaume Badaula. Supressus est locus.
Mossèn Rafel Çabater. Supressus est locus.
Mossèn Gaspar Arnau Bosch. Supressus est locus.
Mossèn Jacinto Vigo. Supressus est locus.
Mestre Joseph Parayre. Supressus est locus.
Mossèn Honofre Delfau. Supressus est locus.
Mossèn Francisco Ham. Supressus est locus.
Mossèn Rafel de la Trinxeria. Supressus est locus.
Mossèn Francesch Texidor. Supressus est locus.
Mossèn Hiacinto Ham. Supressus est locus.
Micer Rafel Pagès. Supressus est locus.
Micer Macià Grau. Non potest.
Mossèn Hierònim Compte. Non potest.
Deputats reals de Tortosa.
Mossèn Joseph Pinyana. Non potest, quia habet
beneficium ecclessiasticum.

Oÿdors militars de la vegueria de Perpinyà.
Mossèn Salvador de Samses. Supressus est locus.
Mossèn Emanuel Guanter. Supressus est locus.
Mossèn Joan Balthasar March y Jalpí. Supressus
est locus.
Mossèn Lluýs de Canta y Doms. Supressus est locus.
Mossèn Carlos de Llupià. Supressus est locus.
Mossèn Joseph Taquí y Pals. Non potest.

369
/5v

Lo doctor Francesch Romaguera. Vaccat.
Mossèn Joseph Cerdà y Maduxer. Vaccat.
Mossèn Joseph Pont y Llombart. Vaccat.
Mossèn Nicolau Masdeu. Non potest, quia est
edilis Gerunde.
Mossèn Francisco Miquel. Vaccat.
Mossèn Joseph Ferrer. Vaccat.
Mossèn Francisco Sala de Bàrcara. Vaccat.
Micer Gerònim Pasqual y Colomer. Non potest,
quia est advocatus fisci curie regie Gerunde.

Oÿdors militars de la vegueria de Cervera.
Mossèn Pere de Amigant y de Ferrer. Non potest, quia est de regio consistorio.
369
/4r

369
/6r

Oÿdors militars de la vegueria de Puigcerdà.
Mossèn Hierònim de Magarola. Non potest,
quia est in regio consistorio.
Oÿdors militars de la vegueria de Vilafranca de
Panadès.
Mossèn Joseph Pallarès de Illa. Non potest, quia
est coadjutor racionalis domini nostri regis.
Deputats reals de Gerona.
Mossèn Francisco Burgués. Non potest, quia de
presenti est deputatus.
Micer Narcís Camps. Non potest, quia non cavant per tempus.

Oÿdors reals de Gerona.

369
/6v

Deputats reals de Perpinyà.
1394

Oÿdors reals de Perpinyà.
Mossèn Joseph Abat, burguès. Non potest.
Mossèn Francisco Estapa y Guitart. Supressus est
locus.
Mestre Honorat Oliver. Supressus est locus.
Mossèn Rafel Vallespir, mercader. Supressus est
locus.
Mossèn Anthoni Pejoan, mercader. Supressus est
locus.
Mossèn Carlos Reart. Supressus est locus.
Mossèn Joan Cornell, mercader. Supressus est locus.
Mossèn Romualdo Escapa y Guitart. Supressus
est locus, quia mutavit estatum.
Mossèn Domingo Isern. Supressus est locus.
Mossèn Andreu Bonnemercer. Supressus est locus.
Mossèn Joseph Compte. Supressus est locus.
Mossèn Joan Saldoni Bonet. Supressus est locus.
Micer Joseph Monsalvo. Supressus est locus.

Lo doctor Esteve Costa. Supressus est locus.
Mossèn Maurici Mauri y Revell. Non potest.
Lo doctor micer Bonaventura Coll. Supressus est
locus.
Mossèn Esteva Gros de Illa. Supressus est locus.
Mossèn Francisco Guibert de Aguilar. Supressus
est locus.

los haveu inhabilitats, y així podreu en esta
conformitat, en la forma sobredita y expressada, clòurer lo acte de la habilitació, per a que
se pugue fer la extracció de deputats y oÿdors
en la forma acostumada. Dada en Barcelona, a
XXI de juliol, MDCLXXX. Àlex, duc de Bournonville.

Oÿdors reals de Tortosa.

Vidit Montserrat, cancellarius. Balthasar Oriol
et Marcer.

Lo doctor Joseph Verdier. Non potest, propter
infirmitatem exercitum impedimentem.
Estas són las personas que són estades inhabilitades per los deputats y oÿdors y Novena per las
causas expressadas, segons disposició dels capítols de Cort, y que de dret proseeixen per la extracció de deputats y oÿdors fahedora lo dia de
22 del corrent mes de juliol, suplicant a vostra
excel·lència que, attesa la brevedat del temps,
sie servit puga fer-se la extracció lo dit die de 22
del corrent, que·u rebran a particular mercè de
vostra senyoria.

370r

In Curia Locumtenencia VIIII, folio CCXXVII.
Vuestra excelencia manda a los deputados y oydores de qüentas de la casa de la Deputación del
General de Cataluña y habilitadores que se hallan juntos en dicha casa que pongan en ejecución la orden de vuestra excelencia arriba expressada.

371
/1r

A.

En quant, emperò, als demés inhabilitats contenguts en lo dit memorial ho nòmina que per
vostra part nos és estada presentada, vos diem
que·ns conformam ab las causas per las quals

Universisa fidem facio ego, Josephus Mato, notarius publicus Gerunda, aucthoritate regia substitutus ab herede don Joannis Çarriera et de Gurb,
quondam, publico civitatis baiule et vicarie Gerunda suarumque pertinenciarum notarium,
quod penes me fuit receptid quoddam in instrumentum in eius apprissia tenoris sequentis: «Anthonius Bosch, nottarius publicus ville Episcopalis
diocessis Gerunde, gratis, et cetera, constituo, et
cetera, procuratorem meum certum, et cetera, ita
quod, et cetera, vos, reverendum Jacobum Riusech, presbiterum, utriusque iuris doctor, in civitate Barchinone residentem, licet absentem, ad
videlicet pro me et nomine meo officium custodis,
receptoris, collectoris et credenserii iurium tabulae bulla Generalis presentis civitate principatus
in dicta villa et collecta Episcopalis, de quoquidem officio, per admodum illustres dominos deputatos dicti Generalis Cattalonie, iam diu provissus fui cum suis oneribus, et cetera, honoribus,
salariis, iuribus et emolumentis, in manibus et
posse dictorum admodum illustrium dominorum
deputatorum dicti Generalis Cattalonie, vel alterius cuiuscumque personae de his potestatem
habentis vel habiture, renunciandum renunciacionem huiusmodi admiti petendum, suplicandum et obtinendum, et pro predictis quascumque
supplicaciones dandum, offerendum et presentandum et inde instrumenta fieri faciendum,
instandum et requirendum. Ego enim omnimoda potestate ad hec necessaria et deinde promisi
habere ratu et non revocare, et cetera. Obligo, et
cetera. Actum Gerunda, die vigessime secunde

a. decret intercalat entre els folis 369v i 370r del trienni
1677-1680.

a. procura intercalada entre els folis 370v i 371r del trienni
1677-1680.

B.
Loa duch y príncep de Bournonville, llochtinent y capità General.
Molt reverent en Christo pare y amats de la real
magestat los deputats y oÿdors de comptes de la
casa de la Deputació del General de Cathalunya
en Barcelona residints. Venerables, nobles y
amats de la real magestat los habilitadors que de
present vos trobau junts en dita casa de la Deputació per la extracció de pròxim fahedora.
Havem vist lo paper que per vostra part nos és
estat presentat del memorial ho nòmina de las
personas que haveu inhabilitades, lo qual havem comunicat ab la Real Audiència, juntas las
tres salas. Sobre lo qual, nos ha aparegut que,
en quant a mossèn Rafel Capsir y Sans, al qual
haveu inhabilitat dient «non potest, quia est gubernator in Indiis», conformar-nos, com nos
conformam, en dita inhabilitació, atès que havem entès que estan en possessió seu quasi de
inhabilitar als que tenen semblants oficis. Y axí,
per ara lo inhabilitareu ab dit motiu fins y a tant
que per sa magestat se dispose ho mane altra
cosa.
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junii, millessimo sexcentessimo octuagessimo. Testes Galcerandus Mato, scriptor, et Donatus Roig,
studens Gerunde.» In quorum fidem ego, discretus Josephus Mato, notarius, hic me subscribo et
meum solitum appono sig+num.

371
/2r

Certificha y fas fes lo baix firmat com tinch mirats los llibres de Vàlues de mon offici y en ells no
consta que Anthoni Bosch, notari de la vila de La
Bisbal, resta a déurer quantitat alguna al General.
Fet de mà pròpria vuy, als 17 de juliol, 1680.
Erasma de Lana y Fontanet.

a. certificació intercalada entre els folis 370v i 371r del trienni 1677-1680.
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Apèndix 3

20/1r

Copiaa del original processo actitado en la Real
Audiencia del Reyno de Aragón y escrivanía de
Antonio de Leyza y Brasso, escrivano de mandamiento de su magestad, intitulado: Processo magnifici don Ludovici Sabater, in civitate Barchinone domiciliatus, supra proposicione ad futuram
rei memoriam.
s.n.r

per lo que no ha pogut en dit temps servir personalment son offici. En testimoni del qual fas
la present, en Barcelona, a 23 de agost, 1680.
Don Jacintho Andreu.

F.

Real portada: Las tierras y señoríos del rey, nuestro señor, público notario y regente la escrivanía
de la Real Audiencia del reyno de Aragón, por
Antonio de Leyza y Heraso, scribano de mandamiento de su magestad. La sobredicha copia del
proceso pendiente por la dicha Real Audiencia.
Intitulado: Magnifici don Ludovici Sabater, in
civitate Barchinone domiciliato, supra proposicione ad futuram rei memoriam. Sigue, comprobe y sigue.

26/2r

Joa, lo baix firmat, fas fe com lo senyor Joseph
Quintana, exactor del General, à estat desganat
des de 9 de agost de 1680 fins als 29 del mateix
mes, tots inclusive. Y axí ho firmo vuy, a 31 de
agost de 1680. Doctor Agustí Fatjó.

29/1r

Sig+no de mí Pedro Gerónimo Çucor, ciudadano
y domiciliado en la ciudad de Çaragoça, y por
autoridad real por todo el reino de Aragón público notario, que lo sobredicho certifico.
Sig+no de mí, Pascual Carlos Saria, domiciliado
en Çaragosa, del reyno de Aragón, y con autoridad real por todo el sobredicho reyno público notario, que lo sobredicho certifico.

26/1r

B.

A.
Certificob y fas fe yo, lo doctor infrascrit, Joseph
Blanch, verguer dels molt il·lustres senyors deputats, ha estat desganat des de 22 de juliol
proppassat fins a 25 de agost corrent inclusive,
a. procés intercalat entre els folis 19v i 20r del trienni 16801683.
b. certificació intercalada entre els folis 25v i 26r del trienni
1680-1683.
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A.
Administradorsb dels aniversaris de la Seu de
Barcelona.
Molt il·lustre senyor.
Erasma de Lana y Fontanet, donzell y racional
de la present casa, a vostra senyoria fa relació
com, per horde y deliberació dels molt il·lustres
senyors deputats predecessors de vostra senyoria de 21 de febrer proppassat del corrent any
1680, té feta exacta averiguació ab los llibres de
Vàlues y altres de la present casa acerca de
aquell censal, pensió 500 sous, pagador al primer de janer, que sortejaren los administradors
dels aniversaris de la Seu de Barcelona en la extracció que als 20 de novembre proppassat de
1679 fou feta per dits senyors predecessors de
vostra senyoria. Y segons dits llibres se troba lo
següent:

a. certificació intercalada entre els folis 25v i 26r del trienni
1680-1683.
b. relació intercalada entre els folis 28v i 29r del trienni 16801683.

[ 1680 ]

[ 1680 ]

Primo, dit censal fou y pocehí don Pedro de
Cardona y Eril. Y encara que segons lo llibre de
Vàlues, trieni 1578, foli 213, entre altres fianses
donades per Miquel Gomar, arrendador de la
Bolla de Perpinyà de dit trieni 1578, se troba
continuat dit don Pedro de Cardona y de Eril
obligat per 300 lliures per any, que los tres anys
junts són 900 lliures, del qual arrendament, segons lo llibre de Vàlues, trieni 1677, foli 18, se
resta a déurer la quantitat de 19.609 lliures, 17
sous, 8; y així mateix, segons dit llibre de Vàlues, trieni 1677, foli 245, se troba continuat
don Pedro de Aragó, marquès de Povar, altre
de las fiasas donades per lo molt il·lustre senyor
don Garci Gil Manrique, bisbe de Barcelona,
deputat ecclessiàstich que fonch en lo trienni
1632, lo qual don Gil Manrique, segons lo llibre, foli 246, junt ab sos condeputats, restan a
déurer la quantitat de 13 sous, 8, per resta del
que foren condempnats en la visita de dit trienni 1632 feta en la de 1635. Però encara que per
ningun temps pogués constar que dit don Pedro de Aragó, marquès de Povar, y dit don Pedro de Cardona y Eril fossen un mateix subgecte, no podria estar obligat dit censal per rahó de
dita fiansa feta a dit il·lustre senyor don Gil
Manrrique, com ni tampoch aquell pot estar
obligat per rahó de qualsevol quantitat pogués
restar a déurer dit don Pedro de Cardona y Eril,
pocessor de dit censal, per rahó de qualsevol
quantitat restàs a déurer per la fiansa feta a dit
Miquel Gomar. Per quant, segons lo capbreu
nou de dit mes de janer, foli 510, consta que dit
don Pedro de Cardona y Eril, en dit any 1578,
que féu dita fiansa, ja no possehïa dit censal, per
quant dit censal en lo any 1577 lo possehïa lo
reverent pare fra Alonso Roman, conventual de
la Societat de Jesús de la ciutat de Tarregona. Y
per ço no·s trau res en fora.
Ítem, dit censal fou y possehí Joan Francesch de
Calders. Y encara que lo llibre de Vàlues, trienni
1623, foli 950, entre altres fianses donades per
Joan Vidal, menor, quòndam, curador de la Bolla de Barcelona, en la caució per dit Vidal presentada a 6 de janer 1568, se troba continuat
Joan Francesch de Calders, senyor de Segur, lo
qual se obligà per 200 lliures, lo qual Joan Vidal, segons dit llibre de Vàlues, trienni 1677,
consta restar a déurer la quantitat de 4.402 lliures, 12 sous. Y així mateix, segons lo llibre de
Vàlues, trieni 1572, foli 190, entre altres de las
fianses donades per mossèn Benet de Vallgornera, arrendador de la Bolla de Perpinyà de dit
trienni 1572, se troba continuat dit Joan Francesch de Calders, lo qual se obligà per 243 lliures, 4 sous, 7, lo any, que los tres anys junts són
729 lliures, 13 sous, del qual arrendament, segons dit llibre de Vàlues, trienni 1677, foli 8,
consta restar-se a déurer la quantitat de 693
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lliures. Però, per quant, segons lo capbreu vell
de dit mes de janer consta que dit de Calders,
pocessor de dit censal, sols possehí aquell com a
usufructuari, per lo que no pot estar obligat dit
censal per rahó de dites obligacions. Y per ço
no·s trau res en fora.
Ítem, dit censal fou y possehí Joan Pons Esteve,
mercader. Y encara que segons lo llibre de Vàlues, trienni 1635, foli 706, entre altres fianses
donades per Jaume Doménech, parayre, arrendador dels drets de General de tota Cathalunya,
per lo arrendament que començà a 14 de agost
1637 y finí al darrer de juliol 1641, se troba
continuat Joan Esteve, mercader, lo qual se
obligà per 3.250 lliures quiscun any, del qual
arrendament, segons lo llibre de Vàlues, trienni
1677, foli 496, consta restar-se a déurer la
quantitat de 64.099 lliures, 19 sous, 8. Però,
per quant, segons dit capbreu vell de dit mes de
janer, foli 33, consta que dit Joan Esteve, pocessor de dit censal, en lo any 1529 ja here
mort, pus dit censal succehiren mossèn Raphel
Agullana, mossèn Joan // s.n.r // Agullana,
mossèn Francesch Agullana y mossèn Lluís
Llor, com a succehint a dit Joan Pons Esteve, en
virtut de son testament, com també en virtut de
sentència de adjudicació en la cort del veguer
feta a 4 de juliol de dit any 1529, ab què ocularment se veu no poder ésser un mateix subgecte
lo dit Joan Pons Esteve, pocessor de dit censal,
y lo dit Joan Esteve, obligat en dita fiansa. Y per
ço no·s trau res en fora.
Ítem, dit censal fou y possehí don Joan de Llupià. Y encara que segons lo llibre de Vàlues,
trieni 1605, foli 288, entre altres fianses donades per Salvador Vergés arrendador de la Bolla
de Tarregona de dit trienni 1605, se troba continuat dit don Joan de Llupià obligat per 800
lliures lo any, que los tres anys junts són 2.400
lliures, del qual arrendament, segons dit llibre
de Vàlues, trienni 1677, foli 54, consta restar-se
a déurer la quantitat de 2.255 lliures, 10 sous. Y
així mateix, segons lo llibre de Vàlues, trieni
1617, foli 182, en la causió prestada als 8 de
maig, 1606, per Francesch Naves, sobrecullidor
del General de la sobrecol·lecta de ponent, durant lo impediment de Jaume Elrra, entre altres
fianses donades per dit Naves, se troba continuat dit don Joan de Llupià obligat per 700
lliures, lo qual Naves, segons dit llibre de Vàlues, trienni 1677, foli 185, consta restar a déurer la quantitat de 988 lliures, 5 sous, 8. Axí mateix, segons lo llibre de Vàlues, trienni 1671,
foli 161, entre altres de les fianses donades per
Miquel Cerdà, deputat real que fonch en lo
trienni 1617, se troba continuat dit don Joan
de Llupià. Lo qual Cerdà, segons dit llibre de
Vàlues, trienni 1677, foli 208, junt ab Felip de

Sorribes, deputat militar, y lo canonge y ardiaca
Paulo Pla, oÿdor ecclessiàstich de dit trienni
1617, consta restar a déurer la quantitat de 120
lliures. Y així mateix, segons dit llibre de Vàlues,
trieni 1671, foli 228, entre altres fianses donades per don Francesch de Llupià, deputat militar que fonch en lo trieni 1635, se troba continuat dit don Joan de Llupià, lo qual don
Francesch de Llupià, junt ab sos condeputats, y
micer Francesch Vidal y don Ramon de Magarola, assessors, segons dit llibre de Vàlues, trieni
1677, foli 257, consta restar a déurer la quantitat de 243 lliures, 6 sous, 2, que foren condempnats en la visita de dit trienni 1635, feta en
lo de 168. Però, per quant segons dit capbreu
vell de dit mes de janer, foli 37, consta que dit
don Joan de Llupià sols possehí dit censal per
rahó de dites obligacions, ademés que apar no
poder ésser un mateix subgecte. Y axí no·s trau
res en fora.
s.n.v

Dits censals foren y possehiren los administradors del ospital general de Santa Creu de la present ciutat. Y encara que segons lo llibre de Vàlues, trienni 1677, foli 237, consta que dits
administradors restan a déurer la quantitat de
2.400 lliures, 12 sous, 6, lo qual dèbit se originà
y devallà del llibre de Vàlues, trienni 1635, foli
350, ab quatre diffarents partides, per lo valor
de 225 fustets curts y 225 fustets llarchs, los
quals los foren venuts en lo any 1638, com més
extensament consta en lo llibres de Deliberacions dels triennis 1635 y 1638. Però, per
quant, segons lo capbreu nou del mes de mars,
foli 506, consta que lo censal, pesió 402 sous,
5, pagador a 4 de mars, dits administradors lo
veneren a Francesch Rialp en lo any 1633, y
així, mateix, segons lo capbreu nou del mes de
juliol, foli 1.437, consta que lo altre censal,
pensió 266 sous, 8, pagador a 31 de juliol, dits
administradors també lo veneren a dit Rialp en
lo any 1629, ab què lo die que contractaren dits
dèbits dits administradors ja no possehian dits
censals, per lo que no poden estar aquells obligats. Y per ço no·s trau res en fora.

Ítem, dit censal fou y possehí Miquel de Semmanat, donzell. Y encara que segons lo llibre de
Vàlues, trienni 1677, foli 345, entre altres fianses donades per don Alexandre de Alentorn, deputat militar que fonch en lo trienni 1614, don
Miquel de Semmanat, lo qual de Alentorn, junt
ab sos condeputats, segons dit llibre y foli consta restar a déurer la quantitat de 1.716 lliures, 2
sous, 7, a compliment de 1.886 lliures, 5 sous,
3, foren condempnats en la visita de dit trienni
1614, feta en lo de 1617, per los excessos se feren de guants, verguetes, músichs y rams barbarins per la festa del gloriós sant Jordi, com consta en lo llibre de Vàlues, trienni 1617, foli 690.
Però, per quant, segons lo capbreu vell de dit
mes de janer, foli 56, consta que los cobradors de dit Miquel de Semmanat, pocessor de
dit censal en lo any 1548, feren diffinició de dit
censal, ab que·s veu no poder estar obligat
dit censal per rahó de dita fiansa. Y axí no·s trau
res en fora.
Y esta és la relació que fa a vostra senyoria, del
aposento del racional, als 13 de setembre,
1680. Erasma de Lana y Fontanet, racional.

31/1r

com, per orde y deliberació de vostra senyoria
dea del corrent mes de setembre, 1680, té feta
exacta averiguació ab los llibres de Vàlues y altres de la present casa acerca de aquells dos censals, lo un de pensió 402 sous, pagador a 4 de
mars, y lo altre pagador a 31 de juliol, de pensió
266 sous, 8, que sortejà Joseph Saurina en la extracció que a 12 de juliol proppassat del corrent
any 1680 fou feta per los molt il·lustres senyors
deputats predecessors de vostra senyoria. Y segons dits llibres se troba lo següent:

Y esta és la relació que fa a vostra senyoria, del
aposento del racional, als 19 de setembre,
1680. Erasma de Lana y Fontanet, racional.

32/1r

C.
Josepha Saurina, apothecari.
Molt il·lustre senyor.
Erasma de Lana y Fontanet, donzell y racional
de la present casa, a vostra senyoria fa relació
a. relació intercalada entre els folis 30v i 31r del trienni
1680-1683.
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Magíb Honofre.
Molt il·lustre senyor.
Erasma de Lana y Fontanet, donzell y racional
de la present casa, a vostra senyoria fa relació
com, per orde y deliberació de vostra senyoria
dels 7 del corrent mes y any, té feta exacta averiguació ab los llibres de Vàlues y altres de la present casa acerca de aquells tres censals, lo un de
pensió 31 sous, 6, pagador a 16 de maig, altre
pensió 85 sous, 7, pagador a 19 de juny, y lo altre pensió 88 sous, 2, pagador al primer de jaa. a continuació un espai en blanc d’uns 10 mms.
b. relació intercalada entre els folis 31v i 32r del trienni 16801683.

[ 1680 ]

[ 1680 ]

ner, que sortejà lo doctor micer Honofre Talella en la extracció de censals que als 12 de juliol
proppassat del corrent any 1680 fou feta per los
molt il·lustres senyors senyors deputats predecessors de vostra senyoria. Y segons dits llibres
se troba lo següent:
Primo, los dos censals, lo un pensió 31 sous, 6,
pagador a 16 de maig, y lo altre pensió 85 sous
y pagador a 19 de juny, foren y possehí Joan
Oliver, ço és, lo censal pensió 31 sous, 6, y la
quinta part, y lo altre censal, pensió 85 sous, 7,
per la sisena part de la quinta part. Y encara que
segons lo llibre de Vàlues, trieni 1635, foli 67,
entre altres fianses donades per Pau Riu, quòndam, mercader, receptor que fou de la Bolla de
Barcelona en la caució per dit Riu prestada als 6
de maig, 1577, se troba continuat Joan Oliver,
doctor en medicina, obligat per 300 lliures, lo
qual Pau Riu, segons lo llibre de Vàlues, trienni
1677, foli 165, consta restar a déurer la quantitat de 5.387 lliures, 5 sous, 2. Però, per quant,
segons los capbreus nous de dits mesos, ço és,
maig, foli 233, y lo de juny, foli 883, consta que
dit Joan Oliver, junt ab los demés pocessors de
dits censals, feren donació, cessió y remissió de
llurs parts tocants de dits censals a favor de
mossèn Miquel Bastida y Àngela Cahorts en lo
any 1570, axí, que fou antes de la obligació, y
axí no poden estar obligats les parts de dits censals per rahó de dita fiança. Per lo que quedan
líberos y no·s trau res en fora.
Ítem, dits dos censals foren y possehí Miquel
Oliver donzell, ço és, lo censal pensió 31 sous,
6, y la quinta part, y lo altre censal, pensió 85
sous, 7, per la sisena part de la quinta part, com
està dit del trasdit Joan Oliver. Lo qual Miquel
Oliver, segons lo llibre de Concerts, foli 63,
consta que Francesch Benet Codina, als 16 de
maig, 1620, ab acte en la scrivania major del racional in solutum donà, assignà y consignà al
General 1.080 lliures li devia dit mossèn Miquel
Oliver, donzell, constava ab acte rebut en poder
de Joan Sever Pedralbes, notari de Barcelona,
als 11 de febrer 1613, les quals havie dit Oliver
de pagar dins vint-y-un any y dit Codina les pagave per compte de la Bolla de Tarragona,
trienni 1578, dels quals sols se’n ha pagat 450
lliures, consta ab los llibres de Vàlues, trienni
1623, foli 53, y 1626, foli 54, així que se restan
a déurer la quantitat de sis-centas trenta liures.
Dich ... 630 lliiures.
Ítem, tots los dits tres censals foren y possehí
mossèn Miquel Bastida, ciutadà. Lo qual, segons lo llibre de Vàlues, trienni 1569, foli 579,
se troba continuat altre de las fianças donades
per mossèn Antoni Calders, arrendador de la
Bolla de Perpinyà de dit trienni 1569. Del qual
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arrendament, segons lo llibre de Vàlues, trienni
1677, foli 4, consta restar-se a déurer la quantitat de 169 lliures, 11 sous, 7, lo qual Bastida se
obliga per 800 lliures lo any, que los tres anys
són, junts, 2.400 lliures, de les quals se li fan
bones 1.218 lliures, 13 sous, 2, ço és, 970 lliures que en diffarents jornades y en differents llibres de Vàlues // 32/1v // consta haver pagat dit
Batista eo sos hereus, y les restants 248 lliures,
13 sous, 2, que li tocan y gaudeix de aquelles
2.831 lliures, 17 sous, 6, que ab differents llibres de Vàues y en diffarents jornades constan
haver pagat dit Anthoni Calders, principal de
dit arrendament. Així, que restarie a déurer dit
Bastida, per rahó de dita fiança y a compliment
de las sobreditas 2.400 lliures, la quantitat de
1.181 lliures, 6 sous, 10. Però, per quant de dit
arrendament vuy no se resta a déurer més que
las sobraditas 169 lliures, 11 sous, 7, no se li
carrega de més quantitat. Dich ... 169 lliures,
11 sous, 7.
Dit mossèn Miquel Bastida, segons lo llibre de
Vàlues, trienni 1572, foli 190, se troba continuat altra de les fianses donades per mossèn Banet de Vallgornera, arrendador de la Bolla de
Perpinyà de dit trienni 1572, arrendada per
preu de 11.675 lliures per any. Del qual arrendament, segons lo llibre de Vàlues, trienni
1677, foli 8, consta restar-se a déurer la quantitat de 693 lliures, 4 sous, 6, lo qual Miquel Bastida se obligà en dit arrendament per 583 lliures, 15 sous, quiscun any, que los tres anys junts
són 1.751 lliures, 5 sous, de les quals se li fan
bones 942 lliures, 8 sous, 9, ço és, 220 lliures
que en diffarents jornades y en differents llibres
de Vàlues consta haver pagat dit Bastida, ésa ha
saber, en lo llibre de Vàlues, trienni 1596, foli
49, 60 lliures de aquelles 300 lliures que als 14
de febrer, 1597, diu foren pagades per la part
tocant a mossèn Andreu de Biure, Enrrich Terré de Picalqués, Joan Andreu Blan, Joan Setantí
y dit Miquel Bastida, los quals diu en dita partida eran partícips en dit arrendament, a bé que
no·s diu per quanta quantitat ni per què·s part.
Y les restants 722 lliures, 8 sous, 9, que li tocan
y gaudeix de aquelles 14.448 lliures, 15 sous,
10, que ab differents jornades y en differents llibres de Vàlues consta haver pagat dit Benet de
Vallgornera, principal de dit arrendament, y sos
hereus. Així, que restarie a déurer dit Bastida,
per rahó de dita fiança y a compliment de les sobredites 1.751 lliures, 5 sous, la quantitat de
808 lliures, 1 sou, 3. Però, per quant de dit
arrendament vuy no se resta a déurer més que
les sobredites 693 lliures, 4 sous, 6, no se li fa
càrrega de més quantitat. Dich ... 693 lliures, 4
sous, 6.
a. és ... part subratllat.

Dit mossèn Miquel Bastida, segons lo llibre de
Vàlues, trienni 1578, foli 209, se troba continuat altre de les fianses de Miquel Joan Junyent,
arrendador de la Bolla de Gerona, de dit trienni
1578, arrendada per preu de 2.1301 lliures per
any. Del qual arrendament, segons lo dit llibre
de Vàlues, trienni 1677, foli 16, consta restar-se
a déurer la quantitat de 14.125 lliures, 12 sous,
11, lo qual Bastida se obligà en dit arrendament
per 500 lliures quiscun any. Y per quant entre
totes les fianses se havien obligat en 2.899 lliures més per any del que montava dit arrendament, // s.n.r // que defalcades rata per quantitat, segons lo que quiscuna de dites fianses se
havian obligat, sols vingué dit Bastida a estar
obligat per 440 lliures, 2 sous, 2, per quiscun
any, que los tres anys junts són 1.320 lliures, 6
sous, 6, de les quals se li fan bones 672 lliures, 5
sous, li tocan y gaudeix de aquelles 32.537 lliures, 16 sous, 7, ço és, 24.272 lliures, 5 sous, 7,
que ab differents llibres de Vàlues y en diffarents jornades consta haver pagat dit Miquel
Joan de Junyent, principal de dit arrendament y
sos hereus, y les restants 8.265 lliures, 11 sous,
que semblantment en differents llibres de Vàlues y en differents jornades consta haver pagat
mossèn Lluís Salgueda, qui fou partícip en dit
arrendament, com apar en lo llibre de Concerts,
foli 191. Axí, que resta a déurer dit Bastida, per
rahó de esta fiansa y a compliment de les sobredites 1.320 lliures, 6 sous, 6, la quantitat de siscentes quaranta-vuyt lliures, un sou y sis. Dich
... 648 lliures, 1 sou, 6.
Axí, que restan obligats dits censals, ço és, los
dos, lo hun pensió 31 sous, 6, pagador a 16 de
maig, per la quinta part de aquell, y lo altro,
pensió 85 sous, 7, pagador a 11 de juny, per la
sissena part de la quinta part de aquell, per totas
les quantitats tretes en fora en los quatre partits,
que juntas prenan summa de 2.140 lliures, 17
sous, 7; y lo altre censal, pensió 88 sous, 2, pagador al primer de janer, tantsolament per les
quantitats de les tres últimes partides tretes en
fora, que prenen suma de 1.510 lliures, 17 sous,
7.
Y esta és la relació que fa a vostra senyoria, del
aposento del racional, als 19 de setembre,
1680. Erasma de Lana y Fontanet, racional.

32/2r

Beneta Verdera.
Molt il·lustre senyor.

a. relació intercalada entre els folis 31v i 32r del trienni
1680-1683.
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Erasma de Lana y Fontanet, donzell y racional
de la present casa, a vostra senyoria fa relació
com, per orde y deliberació de vostra senyoria
dels 7 del corrent mes y any, té feta exacta averiguació ab los llibres de Vàlues y altres de la present casa acerca de aquells sis censals, lo un de
pensió 160 sous, pagador al primer de abril, altre pensió 103 sous, pagador als 2 de maig, altre
pensió 100 sous, pagador als 4 de dit, altre pensió 24 sous, pagador al primer de juny, altre
pensió 18 sous 6, pagador dit die, y lo altre pensió 19 sous, 5 1/2, pagador dit die, que sortejà
lo reverent Benet Verdera, prevere y doctor en
drets, obtenint lo benefici sots invocació de
nostra seyora del Roser, instituhit en la iglésia
de Hostalrrich, en la extracció de censals que als
12 de juliol proppassat del corrent any 1680 fou
feta per los molt il·lustres senyors deputats predecessors de vostra senyoria. Y segons dits llibres se troba lo següent:
Primo, lo censal, pensió 103 sous, pagador als 2
de maig, fou creat a favor de micer Francesch
Vidal, prevere, obtenint dit benefici. Y encara
que segons lo llibre de Vàlues, trienni 1563, foli
138, se troba Francesch Vidal, òlim corredor de
orella, principal, arrendador de la Bolla de Manresa de dit trienni 1563, del qual arrendament,
segons lo llibre de Vàlues, trienni 1677, foli 2,
consta restar-se a déurer la quantitat de 92 lliures, 9 sous, y que aquella paraula, òlim corredor
de orella, suposa aver mudat de estat lo dit
Francesch Vidal, arrendatari, y poder-se ésser
fet ecclessiàstich, y ésser lo mateix subjecte lo
mossèn Francesch Vidal a favor del qual fou creat dit censal, majorment, essent la diada de la
creació de aquell en lo any 1564, après de la
contractació de dit arrendament, ab tot, encara
que per ningun temps pogués constar ésser un
mateix subjecte, no pot estar obligat dit censal
per rahó de dit dèbit, per quant, segons lo capbreu nou del mes de maig, foli 753, consta que
dit censal fou creat a favor de dit mossèn Francesch Vidal comprant en nom y a obs de dit benefici. Y per ço nos trau res en fora.
Ítem, lo censal, pensió 18 sous, 6, pagador al
primer de juny, fou y posehí Pere Joan Serra,
ciutadà de Barcelona. Y encara que segons lo llibre de Vàlues, trienni 1677, en diferents fòleos
consta que Joan Pau Serra, qui fou regent los
comtes del General, restà a déurer moltes y diferents quantitats que li foren girades per los molt
il·lustres senyors deputats, però, per quant, segons los llibres de Vàlues antichs consta que la
major part de dits dèbits se originaren en los
anys 1596 y 1599, y com en lo capbreu nou del
mes de juny, foli 319, consta que ja en lo any
1530 pocehïa dit censal Berenguer Miquel,
Christòphol Andreu Barutell, hereu de Jaume

[ 1680 ]

[ 1680 ]

Serra, germà de // 32/2v // dit Pere Joan Serra,
com ha succehint ha altre Pere Joan Serra, per
lo vincle que tingué lloch al dit Jaume Serra, per
mort de Pere Joan Serra, son germà, se veu ocularment, ademés de la dita de noms, no poder
ser un mateix subjecte lo dit Serra, posessor del
censal, y lo dit Serra debitor. Y per ço no·s trau
res en fora.

33/1r

Ítem, lo censal, pensió 19 sous, 5 1/2, pagador
al primer de juny, fou y posehí Barthomeu Segarra, mercader. Y encara que segons lo llibre de
Vàlues, trienni 1602, altre de las fianses donades
per Francesch Ballester, regidor, arrendador de
la Bolla de Gerona de dit trienni 1602, arrendada per preu de 1.845 lliures lo any, se troba continuat Barthomeu Sagarra, de Çarreal, obligat
per quiscun any, que los tres anys junts són
1.800 lliures. Del qual arrendament, segons lo
llibre de Vàlues, trienni 1677, foli 49, consta restar-se ha déurer la quantitat de 19.097 lliures, 2
sous. Però, per quant, segons lo capbreu nou,
foli 453, consta que dit Barthomeu Sagarra, pocessor de dit censal, ja en 1527 era mort, pus en
dit any entrà ha succehir dit censal Barthomeu
Segarra, mercader, succehint ab intestat de dit
Barthomeu, axí que·s en poder ésser un mateix
subjecte lo dit Barthomeu Sagarra, pocessor de
dit censal, y lo Barthomeu Sagarra obligat en dita
fermança. Y per ço no·s trau res en fora.
Ítem, los dits sis censals foren y pocehí Hierònim
Ciurana y de Pau. Perquè, segons lo llibre de Vàlues, trienni 1617, foli 60, en la caució prestà als
31 de janer, 1581, per mossèn Onofre Ciurana,
donzell, òlim sobrecullidor de les entrades y eixides del General de la sobrecol·lecta de llevant, entre les fiances donades per dit Onofre Ciurana se
troba continuat mossèn Gerònim Ciurana, germà
de dit Onofre, lo qual Gerònim Ciurana se obligà
per caució per 200 lliures, lo qual Onofre Ciurana,
segons lo llibre de Vàlues, 1677, foli 164, consta
restar a déurer del compte de dita caució ha prestat de 8.123 lliures, 7 sous, 10. Però, per quant,
segons los capbreus dels mesos fabrer, foli 671,
maig 730 y 753 y juny 179, 320 y 453 consta que
lo sobredit Gerònim Ciurana, poçessor de dits
censals, que los pocehïa com a obtentor de dit benefici, prengué possessió eo obtingué col·lació de
aquells en lo trienni 1644, y per consegüent se veu
no poder ésser lo mateix subjecte dit Gerònim
Ciurana, pocessor de dits censals, y lo dit Gerònim
Ciurana, obligat en dita caució, per lo que quedan
líberos dits censals. Y per ço no·s trau res en fora.
Y esta és la relació que fa a vostra senyoria, del
aposento del racional, als 19 de setembre,
1680. Erasma de Lana y Fontanet, racional.

Josepha de Navel.
Molt il·lustre senyor.
Erasma de Lana y Fontanet, donzell y racional
de la present casa, a vostra senyoria fa relació
com, per orde y deliberació de vostra senyoria
dels 7 del corrent mes y any, té feta exacta averiguació ab los llibres de Vàlues y altres de la present casa acerca de aquell censal, pensió 500
sous, pagador al 20 de setembre, que sortejà Joseph de Navel, ciutedà honrrat de Barcelona, en
la extracció de censals que als 12 de juliol proppassat del corrent any 1680 fou feta per los molt
il·lustres senyors deputats predecessors de vostra
senyoria. Y segons dits llibres se troba lo següent:
Primo, dit censal fou y possehí Julià de Navel,
ciutedà honrrat de Barcelona. Lo qual, segons
lo llibre de Vàlues, trieni 1677, foli 182, se troba continuat altre de las fiansas donades per don
Bernat de Cardona y mossèn Paulo Pla, deputat
y oÿdor ecclessiàstich respective que foren en lo
trienni 1602. Los quals de Cardona y Paulo Pla,
segons dit llibre y foli, constan restar a déurer la
quantitat de 2.797 lliures, 10 sous, que, ab major quantitat, foren condempnats junt ab sos
condeputats en la visita de dit trienni 1602, feta
en lo de 1605, com consta en lo llibre de Vàlues
de dit trienni 1605, foli 601. De les quals 2.797
lliures, 10 sous, assí se fa la càrrega a dits de
Cardona y Paulo Pla de 2.688 lliures per tantes,
ço és, 2.628 lliures que dits de Cardona y Pla,
junt ab dits sos condeputats, foren condempnats en dita visita en pagar al General en subsidi
de don Ugo de Tamarit, deputat militar que
fou en dit trienni, per dos parts del salari de deputat de dit don Ugo que se havien de retenir, y
declarant que primer fos feta execusió en los
béns de dit don Ugo per tota la dita quantitat. Y
les restants 60 lliures, que així mateix foren dits
de Cardona y Paulo Pla y sos condeputats condempnats per tantes ne pagaren a dit don Ugo,
per lo // 33/1v // lloguer de la casa prengué, havent dexat lo Palau del Rey per acomodar a don
Diego Clavero per fer la visita real. Ab què també fos feta execusió en los béns de dit don Ugo
com de las restants quantitats foren condempnats dits deputats, aquelles sien pagades, part en
tot y part pagades per dits de Cardona y Paulo
Pla per la part los tocave, segons lo thenor de
dites sentències, com consta en dit llibre de Vàlues de dit trienni 1605 y en dit foli 601... Dich
2.688 lliures.
Dit censal fou y possehí don Joan de Queralt y
de Moliner. Y encara que segons lo llibre de Vàa. relació intercalada entre els folis 32v i 33r del trienni
1680-1683.
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lues, frienni 1635, foli 73, se troba una nota
com ab acte rebut en poder de Nadal Castellar,
notari de Barcelona, als 23 de maig, Jaume Morer, pagès, principal arrendador de la Bolla de
Puigcerdà del trienni 1584, confessà y regonegué aver arrendada dita Bolla per compte de
don Joan de Queralt, mossèn Miquel Joan
Pons, senyor de Monclar, mossèn Nuri Joan de
Sorribes y Jaume Viinyola, de Puigcerdà, y ésser
aquells partits en sertes part y quantitats, y dit
de Queralt per la quantitat de 750 lliures per
any, del qual arrendament, segons lo llibre de
Vàlues, trienni 1677, foli 25, consta restar-se a
déurer la quantitat de 132 lliures, 8 sous 5. Y
així mateix, segons lo llibre de Vàlues, trienni
1605, foli 292, entre altres fermanses donades
per Joan Comellas, pagès, arrendador de la Bolla de Tremp y Pallàs de dit trieni 1605, arrendada per preu de 1.100 lliures lo any, se troba
continuat don Joan Thomàs de Queralt, obligat
per 300 lliures per any. Del qual arrendament,
segons dit llibre de Vàlues, trienni 1605, foli
56, consta restar-se a déurer la quantitat de
1.927 lliures. Però, encara que per ningun
temps pogués constar que dit don Joan de Queralt y de Moliner y los dits don Julià de Queralt
obligat o partícip en dita Bolla de Puigcerdà,
trienni 1584, y lo don Joan Thomàs de Queralt,
fermansa de dita Bolla de Tremp y Palàs, trienni
1605, fossen un mateix subgecte, no pot estar
obligat dit censal, per quant lo dit Joan de Queralt y de Moliner, pocessor de aquell, restàs líbero, segons apar en lo capbreu de dit mes de
setembre, foli 1232, a hont consta que don Ramon de Copons; // 33/2r // dit censal en virtut
del fideicomís en son favor, per ésser mort dit
don Joan de Queralt y de Moliner sens fills. Y
per ço no·s trau res en fora.
Ítem, dit censal fou y possehí dit don Ramon de
Copons. Lo qual, segons lo llibre de Vàlues,
trienni 1677, foli 338, se troba continuat altre
de las fianses donades per lo il·lustre senyor don
Jayme de Copons, deputat ecclessiàstich que
fonch en lo trienni 1662. Lo qual don Jaume de
Copons, segons dit llibre de Vàlues, resta a déurer la quantitat de 465 lliures. Ço és, en foli
338, 30 lliures que dit don Jayme, junt ab Francesch Amell, deputat militar, Thomàs Capdevila, deputat real, lo doctor Francisco de Amigant, Francisco de Nadal y Pere Carreres,
oÿdors en dit trienni 1662, fou condempnat en
la visita de dit trienni, feta en lo de 1665, sobre
la querela de número 33, consta en lo llibre de
Vàlues de dit trienni 1665, foli 502; 150 lliures
que en foli 346 de dit llibre de Vàlues, trienni
1677, que dit don Jayme de Copons, junt ab
dits sos condeputats, fou condempnat en dita
visita sobre la querela de número 89, consta en
dit llibre de Vàlues, trienni 1665, foli 510; y les
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restants 15 lliures en dit llibre, trienni 1677, foli
339, que dit don Jayme deu y li toquen ha pagar per sa part de aquelles 90 lliures que junt ab
dits sos condeptats fou condempnat en dita visita sobre la querela de número 31. Consta en dit
llibre de Vàlues, trienni 1665, foli 511. Dich 45
lliures.
Dit don Ramon de Copons, segons lo llibre de
Vàlues, trienni 1671, foli 466, se troba continuat altra de las fianses donades per lo doctor
Miquel Boneu, deputat real, y del doctor //
33/2v // y canonge Anthoni Sala, oÿdor ecclessiàstich, que foren en lo trienni 1665. Lo qual
doctor Boneu, que lo dit Anthon Sala morí al
principi de dit trienni y no·s troba sie estat condepnat en ninguna quantitat, segons lo llibre de
Vàlues, trienni 1677, resta a déurer la quantitat
de 444 lliures, 5 sous. Ço és, en foli 330, 104
lliures, 5 sous, 6, ab dos diffarets partides, és a
saber, 79 lliures, 5 sous, 6, a compliment de
100 lliures, que lo dit doctor Boneu, junt ab lo
doctor fra don Joseph de Magarola, abat de
Camprodon, deputat ecclessiàstich, Francisco
Puigdesalit y Malla, deputat militar, lo doctor
Joan Costa, oÿdor ecclessiastich, qui succehí a
dit doctor Anthon Sala, don Francisco Pons,
oÿdor militar, y lo doctor Joseph Gomar, oÿdor
real en dit trienni, foren condempnats en la visita de dit trienni 1665, feta en lo trienni 1668,
sobre la querela de número 3, consta en lo llibre
de Vàlues, trienni 1668, foli 466; y 25 lliures
que los sobredits, menos lo doctor Joseph Gomar, foren condepnats en dita visita sobre la
querela número 4, consta en dit llibre de Vàlues, trienni 1668, foli 467; en foli 332 de dit
llibre de Vàlues, trienni 1677, 340 lliures, ço és,
210 lliures que dit doctor Boneu, junt ab tots
los demés sos condeputats fou condempnat en
dita visita sobre la querela número 12, consta
en dit llibre de Vàlues, trienni 168, foli 469; y
100 lliures que tots los sobredits foren condempnats en dita visita sobre la querela núnero
33, consta en dit libre de Vàlues, trienni 1668,
foli 473; y les restants 30 lliures que dit doctor
Boneu, junt ab dits Magarola, Puigdesalit y Gomar, fou condempnat en dita visita sobre la
querela número 30, consta en dit llibre de Vàlues, trienni // s.n.r // 1668, foli 474. Dich 444
lliures 5 sous, 6.
Dit Joseph de Navel, vuy pocessor de dit censal,
segons lo llibre de Vàlues, trienni 1671, foli
306, se troba continuat altre de las fianses donades per Pere de Padellàs, deputat militar que
fonch en lo trienni 1653. Lo qual de Padellàs,
segons lo llibre de Vàlues, trienni 1677, resta a
déurer la quantitat de 71 lliures, 10 sous, 4. Ço
és, en foli 313, 68 lliures, 10 sous, 4, ab dos diffarents partides, és a saber, 52 lliures, 2 sous, a

[ 1680 ]

[ 1680 ]

compliment de 104 lliures, 4 sous, que dit Padellàs, junt ab lo doctor Francesch Pejoan y micer Agustí Pinyana, deputats ecclessiàstich y
real, y Joan Gabriel, oÿdor real de dit trienni,
foren condempnats en la visita de dit trieni
1653, feta en lo de 1656, sobre la querela de
número 30, consta en lo llibre de Vàlues de dit
trienni 1656, foli 646; y 16 lliures, 8 sous, 4, a
compliment de 51 lliures, 8 sous, 4, que dit
Pere de Padellàs a soles fou condempnat per sa
part en dita visita sobre la querela de número 7,
consta en dit llibre de Vàlues, trieni 1656, foli
656; y en foli 315 de dit llibre de Vàlues, trieni
1677, las restants 3 lliures que dit de Padellàs
semblantment fou condemnat per sa part en
dita visita sobre la querela número 25, com apar
en dit llibre de Vàlues, trieni 1656, foli 657.
Dich 71 lliures, 10 sous, 4.

com, per orde y deliberació de vostra senyoria
dels 7 del corrent mes y any, té feta exacta averiguació ab los llibres de Vàlues y altres de la present casa acerca de aquells tres censals, lo un de
pensió 1.000 sous, pagador als 28 de juliol, altre pensió 1.000 sous, pagador a 29 de dit, y lo
altre pensió 500 sous, pagador als 2 de setembre, que sortejaren Joseph Pastor y Móra, doctor en drets, ciutedà de Barcelona, y Francisco
Descallar y Ollers, ço és, dit doctor Joseph Pastor en 625 sous de pensió dels 1.000 sous del
censal pagador als 28 de juliol, y dit Francisco
Descallar en los restants 375 sous de dit censal y
en los restants dos censals, en la extracció per
los molt il·lustres senyors deputats predecessors
de vostra senyoria feta als 12 de juliol proppassat del corrent any 1680. Y segons dits llibres se
troba lo següent:

Així, que resta obligat dit censal per las quantitats de las quatre partides tretas en fora, que
juntes prenen suma de tres mil sis-centas sexanta-vuyt lliures, quinse sous y deu diners. Dich
3.668 lliures, 15 sous, 10.

Primo, los dos censals, lo un pensió 1.000 sous,
pagador als 28 de juliol, altre pensió 1.000
sous, pagador a 29 de dit, foren creats a favor de
Pere Joan de Ollers, mercader, ciutedà de Barcelona. Y encara que, segons lo llibre de Vàlues,
trieni 1599, foli 281, entre altres fermanses donades per Joan Riu, pagès, arrendador de la Bolla de Tarragona de dit trienni 1599, arrendadada per 33.303 lliures, los tres anys se troba
continuat Pere Oller, mercader de Barcelona,
obligat per 2.600 lliures lo any, que los tres anys
junts són 7.800 lliures, del qual arrendament,
segons lo llibres de Vàlues, trienni 1677, foli
43, consta restar-se a déurer la quantitat de
10.998 lliures, 19 sous; y segons lo llibre de
Concerts, foli 59, consta que als 6 de abril,
1620, dit Pere Ollers féu concert y se obligà pagar al General la quantitat de 7.790 lliures diu
restave a déurer per rahó de dita fermansa, y als
10 de juny, 1623, confirmà dita obligació, encara que per ningun temps pogués constar que
dits Pere Joan Ollers, possessor de dits censals, y
lo Pere Oller, obligat per dit arrendament, fos
un mateix subgecte, ab tot, no poden estar obligats dits censals, per quant, segons lo capbreu
nou de dit mes de juliol, foleos 840 y 842,
consta que lo censal pagador //35/1v // el 1638,
y així mateix, segons lo llibre de Vàlues, trienni
1611, foli 308, entre altres fianses donades per
Miquel Rocafort, notari, arrendador de la Bolla
de Berga y Bagà de dit trienni 1611, arrendada
per preu de 1.500 lliures los tres anys, se troba
continuat micer Francesch Sorribes, obligat per
250 lliures lo any, que los tres anys junts són
750 lliures, del qual arendament, segons dit llibre de Vàlues, trienni 1677, foli 58, consta restar-se a déurer la quantitat de 201 lliures, 12
sous. Y després, als 13 de maig, 1620, dit micer
Francesch Sorribes, junt ab Jaume de Sorribes,
Joan Tardiu y mossèn Pons Duran, se constituhí principal pagador per dit Rocafort per la

Y esta és la relació que fa a vostra senyoria, salvat
en tot error de compte, del aposento del racional, als 30 de setembre, 1680. Erasma de Lana y
Fontanet, racional.

34r

A.
Fasa fe ab la present com Cristòfol Vinyals,
guarda de la Bolla del General de la present ciutat, à estat desganat y indispost per poder exercir son offici des del primer de juliol propassat
fins avuy, a 4 de octubre, y continua ab la indisposició matexa. Y assí ó firmo als 4 de octubre,
1680.
Lo doctor Jaume Fontana.

35/r

B.
Micerb Joseph Pastor y Móra y Francisco Descallar y Ollers.
Molt il·lustre senyor.
Erasma de Lana y Fontanet, donzell y racional
de la present casa, a vostra senyoria fa relació
a. certificació intercalada entre els folis 33v i 34r del trienni
1680-1683.
b. relació intercalada entre els folis 34v i 35r del trienni 16801683.
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quantitat de 681 lliures, 12 sous, diu se restave
a déurer dit die de dita Bolla, com consta en lo
llibre de Concerts, foli 55. Y axí mateix, segons
lo llibre de Vàlues, trienni 1629, foli 420, entre
altres fermases donades per Jacinto Torrent,
pagès, arrendador de la Bolla de Berga y Bagà
de dit trienni 1629, arrendada per preu de
2.175 lliures los tres anys, se troba continuat
mossèn Francesch Descallar, donzell, en Barcelona domiciliat, obligat per 200 lliures lo any,
que los tres anys junts són 600 lliures, del qual
arrendament, segons dit llibre de Vàlues, trienni 1677, foli 81, consta restar-se a déurer la
quantitat de 874 lliures. Ab tot, encara que per
ningun temps pogués constar que lo dit Francesch Descallar y Sorribes, pocessor de dits censals, y los sobreanomenats Sorribes y Descallar,
obligats en dits arrendaments y fermanses de
deputats, fossen un mateix subgecte, no poden
estar dits censals obligats per rahó de dits dèbits, per quant, segons los capbreus, co és, de
juliol, foleos 821 y 843, y del mes de setembre,
foli 352, consta que dit Francesch Descallar y
Sorribes sols possehí dits censals com a usufructuari, y per consegüent no pogué oblidar
aquells. Y per ço no·s trau res en fora.

y enquantra del dèbit de la resta de dit arrendament, entre altres se troba una partida de crèdit
la qual és del thenor següent: «E als vint-y-dos
de octubre, mil sis-cents vuytanta, sis-centas setanta-quatre lliures, divuyt sous y dos diners,
dich 674 lliures, 18 sous 2, ha ditas als senyors
deputats en lo banch de la present ciutat Francesch Potau, mercader, dix són per lo cumpliment del arrendament que ha finit lo primer de
juliol proppassat de las Bollas de Monblanch y
sa col·lecta, las quals paga ab ànimo de recobrar-las dels interessats de ella per escusar majors gastos.» En fe dels quals fas la present de
mà propria, vuy als 5 de novembre, 1680.
Erasma de Lana y Fontanet, racional.

56/1r

Fasa fe lo doctor baixfirmat de què Ramon Cortada, credenser dels draps de la Bolla de Tarragona, persevera en sas acostumadas indisposicions referidas ja en altra relació. Y axí ó afirmo
vuy a 19 de desembre, 1680.
Doctor Jaume Magrinyà.

Y esta és la relació que fa a vostra senyoria, del
aposento del racional, als 8 de octubre, 1680.
Erasma de Lana y Fontanet, racional.
58/1r
36/1r

A.

Fasa fe lo doctor infraescrit de què Ramon Cortada, credenser dels draps de la Bolla de Barcelona, està legítimament impidit per a poder
exercir son offici, per constar-me pateix una indisposició grave de la orina de grandíssim perill,
de la qual està molt afligit. Pateix també tan
grave indisposició en los ulls que algunes vegades ve casi a cegar-se, y altres indisposicions de
torbes de cap. Y és de edad de 76 anys. Y per ser
la veritat o afirmo ab jurament, vuy 30 de setembre, 1680.

A.
Fasb fe ab la present com Christòfol Vinyals,
guarda de la Bolla del General de la present ciutat, à estat desganat y indispost per poder exercir dit son offici des de 4 de octubre proppassat
fins vuy, que encara continua ab la matexa indisposició. Y axí ó afirmo als 7 de janer, 1681.
Lo doctor Jaume Fontana.

59/1r

B.

Doctor Jaume de Magrinyà.
Diec duodecima mensis desembris, anno a Nativitate Domini millessimo sexcentessimo octuagessimo, in villa de Sallent, diocessis Vicens.
38/1r

Certifichb y fas fe lo baixfirmat com, segons lo
llibre de Vàlues, trienni corrent de mil sis-cents
vuytanta, foleo tres-cents setanta-y-dos, a hont
se troba continuada la resta del dèbit del arrendament de la Bolla de Monblanch y Prades del
trienni proppassat de mil sis-cents setanta-y-set,
a. certificació intercalada entre els folis 35v i 36r del trienni
1680-1683.
b. certificació intercalada entre els folis 37v i 38r del trienni
1680-1683.
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Ego, Francina Gual, vidua magnifici Raphaelis
Gual, medicine doctoris, in villa de Sallent, diocessis Vicens, populati, gratis, et cetera, constituo
et ordino procuratorem meum certum, et cetera,
a. certificació intercalada entre els folis 55v i 56r del trienni
1680-1683.
b. certificació intercalada entre els folis 57v i 58r del trienni
1680-1683.
c. procura intercalada entre els folis 58v i 59r del trienni
1680-1683.

[ 1680 ]

[ 1681 ]

itaquod, et cetera, vos, magnificum Antonium
Joannem Martin, utriusque iuris doctor, civem
honoratum Barchinona, in dicta civitate populatum, licet absentem, et cetera, ad videlicet, pro
me et nomine, eo coram admodum illustribus dominis deputatibus et auditoribus computorum
Generalis Cathalonie, et in eorum illustri consistorio comparendum et interessendum ibidemque,
iurandum in anima meam per Dominum
Deum et eius sancta quatuor Evangelia, me
magnas fecisse diligencias in perquirendo et nunquam invenire presenti instrumentum auctenticum creacione illius censualis, precii sive proprietatis septingentum librarum et pesionis annue
triginta quinque librarum, quod annuatim recepisse, //59/v // super dicto Generali Cathalonia,
tituli continuatis in capibrevio mensis septembris, folio septingentessimo trigessimo septimo.
Quod quidem censuale ficit sorte extractum in
extraccione censualium factum in dicta domo
Deputacionis, die duodecima mensis iulii proxime preteriti. Et pro his supplicaciones quascumque tam verbo quam in scriptis dandum, offerendum et presentandum, et omnia alia ad
prestandum dictum iuramentum necesaria et
opportuna faciendum, et cetera, et demum, et cetera, promitto habere rattum et non nevocare, et
cetera, sub bonorum omnium meorum obligacione et iuramento, et cetera. Actum, et cetera.

Primo, dit censal fou y possehí Francesch Fàbregas, mercader, y encara que segons lo llibre
de Vàlues, trienni 1599, foli 284, entre altres de
las fiansas donades per Barthomeu Anglada, negociant de Barcelona, arrendador de Cervera y
Santa Coloma de Queralt de dit trienni 1599,
se troba continuat Francesch Fàbregas, botiguer de draps de dita vila de Cervera, lo qual se
obligà en dit arrendament per 300 lliures lo
any, que los tres anys junts són 900 lliures, del
qual arrendament, segons lo llibre de Vàlues,
trienni 1677, foli 46, consta restar-se a déurer la
quantitat de 6.621 lliures, 18 sous, 9. Y encara
que per ningun temps pogués constar que dit
Francesch Fàbregas, possessor de dit censal, y
dit Francesch Fàbregas, obligat per dit censal,
per qualsevol quantitat se restàs a déurer per
rahó de dita obligació, per quant, segons lo capbreu de dit mes de juliol, foli 619, consta que
dit Fancesch Fàbregas sols possehí dit censal
com a usufructuari. Y per ço no·s trau res en
fora.
Ítem, dit censal, ço és, 200 sous, part de aquell
foren y possehí Pere Rovira, mercader. Y encara
que segons dit libre de Vàlues, trieni 1677, foli
153, se troba continuat en dèbit de quantitat de
258 lliures, 7 sous, 4, en Pere Rovira, quòndam, mercader de Barcelona, guarda, estimador
y notari del defenedor per suspesió de Joan Vidal, no pot dita part de censal estar obligada per
rahó de dit dèbit, la una perquè se veu ocularment que dit Pere Rovira, possessor de dita part
de censal, y dit Pere Rovira, debitor, no pogueren ser un mateix subjecte, per quant lo pocessor de dita part de censal, segons lo mateix capbreu, foli 620, consta possehir dita part en lo
any 1480, y dit Pere Rovira, debitor, presta caució en lo any 1576, com consta en lo llibre de //
64/2v // Vàlues, trienni 1635, foli 19, a hont hi
ha una centúria de temps a altre, quant més que
segons dit capbreu dit Pere Rovira, possessor de
dits 200 sous, part de dit censal, en 1480 féu regonexensa de aquellas a Francesch Juliol, mercader, en tot cas no posehia aquella lo die se originà dit dèbit. Y per ço no·s trau res en fora.

Testes sunt Bernardus Gali, textor lini, civis Minorisa, et Petrus Vilaseca, parator pannorum
lane, dicte villa de Sallent.
In quorum fidem et testimonium premissorum
propria manu scriptorum ego, Stephanus Ferrerola, auctoritate regia notarius publicus, in villa
de Sallent, diocesis Vicensis, comorans, hic me
subscribo et meum apono sig+num.

64/2r

Molta il·lustre senyor.
Erasma de Lana y Fontanet, donzell y racional
de la present casa, a vostra senyoria fa relació
com, per orde y deliberació de vostra senyoria
dels 7 de setembre proppassat de 1680, té feta
exacta averiguació ab los llibres de Vàlues y altres de la present casa acerca de aquell censal,
pensió 187 sous, pagador a 21 de juliol, que
sortejà la senyora Eulària Quintana y Fàbregas,
en la extracció dels censals que als 12 de juliol
proppassat de 1680 fou feta per los molt il·lustres senyors deputats predecessors de vostra senyoria. Y segons dits llibres se troba lo següent:

Y esta és la relació que fa a vostra senyoria, del
aposento del racional, a 31 janer, 1681. Erasma
de Lana y Fontanet, racional.

s.n.r

a. relació intercalada entre els folis 63v i 64r del trienni
1680-1683.
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Dominaa Maria Eularia Quintana et Fabregas,
uxor magnifici Josephi Quintana, civis honorati
Bachinone, gratis, et cetera, constituit et ordinavit procuratorem suum certum, et cetera, itaa. procura intercalada entre els folis 63v i 64r del trienni
1680-1683.

quod dictum magnificum Josephum Quintana,
virum suum, presentem, ad omnes lites sive causas, activas et pasivas, principales et aleatorias, et
tam motas quam movendas, large cum amplissimo, solit et assueto, litium et causarum, cursu facultatibus et potestatibus, expressis iurandi de
calumnia, et cetera, clama et retroclama exponendi, et cetera, execuciones quascumque instandi, et cetera, et cauciones, tam iuratorias quam
fideiussorias, prestandi, et cetera. Et cum posse
substituendi, et cetera. Et demum, et cetera. Promisit habere rattum, et cetera, et non revocare,
sub bonorum suorum omnium obligacione. Actum, et cetera. Testes sunt magnificus Anthonius
//s.n.v // (...). Premissis licet aliena manu scriptis
fidem facio ego, Josephus Virgili, auctoritate regia notarius publicus et de collegio notariorum
regiorum Barchinone, hec propria subscribens
manu.

65/1r

qual Francesch Amell, segons dit llibre de Vàlues, consta restar a déurer la quantitat de 724
lliures, 14 sous, 6, que dit Amell, junt ab
Thomàs Capdevila, deputat real, lo doctor
Francisco de Amigant, Francisco de Nadal y
Pere Carreres, oÿdors en dit trienni, fou condemnat en la visita del trienni 1662, feta en lo
de 1665, sobre la querela número 1, com apar
en lo llibre de Vàlues, trienni 1665, foli 500; en
foli 38, 300 lliures, que dit Amell, junt ab lo
il·lustre seyor don Jayme de Copons, deputat
ecclessiàstich, y dits Capdevila, Amigant, Nadal
y Carreras, foren condenats en dita visita sobre
la querela número 33, consta en dit llibre de
Vàlues, trienni 1665, foli 502; en foli 346, 150
lliures, que dit Amell, junt ab sos condeptats,
fou condemnat en dita visita sobre la querela
número 89, consta en dit llibre de Vàlues, trieni
1665, foli 510; y las restants15 lliures en foli
339, que dit Amell // 65/1v // deu y li tocan a
pagar per sa part de aquellas 90 lliures que junt
ab sos condeputats fou condemnat en dita visita
sobre la querela número 31, consta en dit llibre
de Vàlues, trienni 165, foli 511. Dich 724 lliures, 14 sous, 6.

Molta il·lustre senyor.
Joan Baptista Reverter, en quiscun dret doctor,
ciutedà honrat de Barcelona, subrogat en lo
offici de racional de la present casa, a vostra senyoria fa relació com, per orde y deliberació de
vostra senyoria dels 7 de setembre proppassat
de 1680, té feta exacta averiguació ab los llibres de Vàlues y altres de la present casa acerca
de aquell censal, pensió 1.700 sous, pagador
als 2 de octubre, que sortejà mossèn Ignasi Ximenis y Codina, ciutedà honrat de Barcelona,
en la extracció dels censals que als 12 de juliol
proppassat de 1680 fou feta per los molt il·lustres senyors deputats predecessors de vostra
senyoria. Y segons dits llibres se troba lo següent:

Axí, que resta obligat dit censal per las ditas
dos partidas tretes en fora, que juntas prenen
suma de mil nou-centes vuytanta lliures, setse
sous.
Y esta és la relació que fa a vostra senyoria, salvat
en tot error de comptes, del aposento del racional, a 10 de febrer, 1681. Joan Baptista Reverter, subrogat en lo offici de racional.

66/1r

Dit censal fou y possehí lo quòndam doctor
Joseph Ximenis y de Monrodon, canonge de la
Santa Iglésia de Barcelona, lo qual, segons lo
llibre de Concerts, foli 175, se troba continuat
altra de las fiansas donades per Joseph Quintana en lo concert que féu ab los molt il·lustres
senyors deputats predecessors de vostra senyoria a 29 de juliol, 1659, de 1.409 lliures, 1 sou,
6, de les quals, segons lo llibre de Vàlues, trieni 1677, foli 300, se resta a déurer la quantitat
de 1.259 lliures, 1 sou, 6. Dich 1.259 lliures, 1
sou, 6.
Dit canonge Joseph Ximenis, segons lo llibre de
Vàlues, trienni 1677, foli 338, se troba continuat altre de las fiansas de Francesch Amell, diputat militar que fonch en lo trienni 1662. Lo
a. relació intercalada entre els folis 64v i 65r del trienni
1680-1683.

1407

Maria Argila y Teadella.
Molta il·lustre senyor.
Joan Baptista Reverter, en quiscun dret doctor,
ciutedà honrat de Barcelona, subrogat en lo offici de racional de la present casa, a vostra senyoria fa relació com, per orde y deliberació de
vostra senyoria dels 7 de setembre proppassat
de 1680, té feta exacta averiguació ab los llibres
de Vàlues y altres de la present casa acerca de
aquell censal, pensió 237 sous, 2, pagador a 14
setembre, que sortejà Maria Argila y Teadella y
antes Planell, en la extracció de censals que als
12 de juliol també proppassat de 1680 fou feta
per los molt il·lustres senyors deputats predecessors de vostra senyoria. Y segons dits llibres
se troba lo següent:

a. relació intercalada entre els folis 65v i 66r del trienni
1680-1683.

[ 1681 ]

[ 1681 ]

Dit censal fou y possehí Catarina, muller que
fou de Jaume Ros, quòndam, ciutedà de Barcelona, com a tenint los béns de son marit. Y encara que segons lo llibre de Vàlues, trienni
1677, foli 205, se troba continuat Jaume Ros,
tauler del General de Coplliure, lo qual resta
devent al General 12 lliures, 4 sous, 6, lo qual
dèbit se originà y devallà del libre de Vàlues,
trienni 1620, foli 534, per condemnació de visita. Y així mateix, segons lo llibre de Vàlues,
trienni 1617, foleos 180 y 950, en la caució
prestada als 2 desembre, 1559, y ratificació de
caució a 6 abril, 1566, per Joan Vidal, mercader, menor de dies, quòndam, receptor de la
Bolla de Barcelona, entre altres de las fiansas se
troba continuat Jaume Ros, lo qual se obligà
per 200 lliures, lo qual Joan Vidal, segons lo dit
llibre de Vàlues, trienni 1677, foli 240, consta
restar a déurer del compte de dita caució la
quantitat de 4.402 lliures, 12 sous. Però, per
quant, segons lo capbreu de dit mes de setembre, foli 202, consta que dita Caterina possehia
dit censal per son dot y spoli als 9 de desembre,
1506, manifestament, se veu ésser differents
subjectes, per éser ja mort al temps de las obligacions lo Jaume Ros qui tingué dit censal. Per
ço no·s trau res en fora.

66/3r

Y esta és la relació que a vostra senyoria fa, del
aposento del racional, a 20 febrer, 1681. Joan
Baptista Reverter, subrogat en lo offici de racional.

66/2r

C.
Hallándosea el buque de la galera patrona que se
está fabricando en la Atarazana de esta ciudad
descubierto por la popa, y por esta razón expuesto
a recibir considerables daños con los accidentes del
tiempo, no escuso prevenirlo a vuestra señoría,
para que disponga que con toda brevedad se hagan los reparos que en dicha Atarazana tocan a
vuestra señoría. Y en particular que, desde luego,
se cubra el arco donde está dicha galera patrona,
según me lo prometo del çelo con que vuestra señoría atiende a quanto es del mayor servicio de su
magestad, mayormente // 66/2v // para evitar los
incombenientes que de lo contrario pueden resultar, como lo reconozerá vuestra señoría, a quien
guarde Dios muchos años. Barcelona, 4 de febrero, 1681.

Joan Bonaventura de Gualbes y de Copons.
Molta il·lustre senyor.
Joan Baptista Reverter, en quiscun dret doctor,
ciutedà honrat de Barcelona, subrogat en lo offici de racional de la present casa, a vostra senyoria fa relació com, per orde y deliberació de
vostra senyoria dels 7 de setembre proppassat
de 1680, té feta exacta averiguació ab los llibres
de Vàlues y altres de la present casa acerca de
aquell censal, pensió 600 sous, pagador a 31 juliol, que sortejà Joan Bonaventura de Gualbes y
de Copons, donsell, en la extracció de censals
que als 12 de juliol també proppassat de 1680
fou feta per los molt il·lustres senyors deputats
predecessors de vostra senyoria. Y segons dits
llibres se troba lo següent:
Primo, dit censal fou y possehí mossèn Francesch Bonaventura de Gualbes junt ab Marianna, muller sua. Y encara que segons lo llibre de
Vàlues, trienni 1578, foli 212, entre altre de las
fiansas donadas per mossèn Fernando Oliver,
arrendador de la Bolla de Tarragona de dit trienni 1598, se troba continuat Francesch Gualbes y
de Corbera, obligat per 600 lliures lo any. Y per
quant entre totes les fianses de dit arrendament
se havien obligat per 366 lliures més per any del
que montave dit arrendament, ab què sols vingué dit Francesch de Gualbes y de Corbera a estar obligat per 551 lliures, 4 sous, ab quiscun
any, que los tres anys junts són 1.653 lliures, 12
sous, del qual arrendament, segons lo llibre de
Vàlues, trienni 1677, foli 17, consta restar-se a
déurer la quantitat de 15.359 lliures, 8 sous, 9.
Però, per quant consta fet lo càlcol, tant del què
lo General ha cobrat per compte de dit Francesch Gualbas y de Corbera, y del què lo General ha pagat a differents llibres de Vàlues, resta
acrehedor y se li fan bones en descàrrech de dites
1.653 lliures, 12 sous, la quantitat de 1.333
lliuires, 7 sous, 11, que ajustades ab 377 lliures,
18 sous, 5, li tocan y gaudeix de aquelles 8.503
lliures, 4 sous, 1 que en differents jornadas y en
differents llibres de Vàlues consta haver pagat
dit Ferrando Oliver, principal de dit arrendament. Així, que ve a tenir pagat dit Francesch
Gualbes y de Corbera la obligació de dita fiansa,
y per consegüent queda líbero dit censal per
rahó de aquella. Y per ço no·s trau res en fora.

Álex, duque de Bournonville.

Ítem, dit Francesch Gualbes y de Corbera, segons lo llibre de Vàlues, trienni 1617, foli 60, en
la caució prestada als 31 janer, 1581, per mossèn
Honofre Ciurana, donzell, òlim sobrecullidor
de les entrades y exides del General de la sobre

a. certificació intercalada entre els folis 65v i 66r del trienni
1680-1683.

a. relació intercalada entre els folis 65v i 66r del trienni
1680-1683.
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col·lecta de llevant, se troba cotinuat obligat per
300 lliures, lo qual Ciurana, segons lo llibre de
Vàlues, trienni 1677, foli 164, consta restar a
déurer del compte de dita caució la quantitat de
8.123 lliures, 7 sous, 10. Així, que resta a déurer
dit Francesch Gualbes de Corbera, per rahó de
dita fiansa, ditas 300 lliures. Dich 300 lliures.
66/3v

68/1r

Ítem, segons lo llibre de Vàlues, trienni 1635,
foli 74, en la caució prestada als 19 de febrer,
1578, per mossèn Joan de Gualbes, sobrecullidor del General de la sobrecol·lecta de ponent,
entre altres fiansas se troba continuat Francesch
de Corbera y Gualbes, obligat per 300 lliures,
lo qual Joan de Gualbes, segons lo llibre de Vàlues, trienni 1677, foli 166, consta restar a déurer del compte de dita caució la quantitat de
5.221 lliures, 2 sous 3. Així, que resta a déurer
dit Francesch de Corbera y Gualbes per rahó de
dita fiansa ditas 300 lliures. Dich 300 lliures.
Dit censal fou y posehí mossèn Rafel Bonaventura de Gualbes. Lo qual, segons lo llibre de
Vàlues, trienni 1671, foli 306, se troba continuat altre de las fiansas donades per Pere de Padellàs, deputat militar que fonch en lo trienni
1653, lo qual de Padellàs, segons lo llibre de
Vàlues, trienni 1677, resta a déurer la quantitat
de 71 lliures, 10 sous, 4, ço és: en foli 313, 68
lliures, 10 sous, 4, ab dos diffarents partidas, és
a saber, 52 lliures, 2 sous, a compliment de 104
lliures, 4 sous, que dit Padellàs, junt ab lo doctor Francesch Pejoan y micer Agustí Pinyana,
deputats ecclessiàstich y real, y Joan Gabriel,
oÿdor real de dit trienni, foren condemnats en
la visita de dit trienni 1653, feta en lo de 1656,
sobre la querela de número 30, consta en lo llibre de Vàlues de dit trienni 1656, foli 646; y 16
lliures, 8 sous, 4, a compte de 51 lliures, 8 sous,
4, que dit Pere de Padellàs a solas fou condemnat per sa part en dita visita sobre la querela número 7, consta en dit llibre de Vàlues, trienni
1656, foli 656; y en foli 315 de dit llibre de Vàlues, trienni 1677, las restants 3 lliures que dit
de Padellàs semblantment fou condemnat per
sa part en dita visita sobre la querela número
25, com apar en dit llibre de Vàlues, trienni
1656, foli 657. Dich 71 lliures, 10 sous, 4.
Així, que resta obligat dit censal per las quantitats de las tres partidas tretas en fora, que juntas
prenen suma de 671 lliures, 10 sous, 4. Dich
sis-centes setanta-una lliura, deu sous y quatre
diners.
Y esta és la relació que a vostra senyoria fa, del aposento del racional, a 20 febrer, 1681. Joan Baptista Reverter, subrogat en lo offici de racional.

Teresa Llobet y de Oluja.
Molta il·lustre senyor.
Joan Baptista Reverter, en quiscun dret doctor,
ciutedà honrat de Barcelona, subrogat en lo offici de racional de la present casa, a vostra senyoria fa relació com, per orde y deliberació de
vostra senyoria dels 7 de setembre proppassat
de 1680, té feta exacta averiguació ab los llibres
de Vàlues y altres de la present casa acerca de
aquell censal, pensió 60 sous, 6, pagador al primer de juny, que sortejà dona Teresa Llobet y
de Oluja, viuda del quòndam Honofre Llobet,
burgès honrat de Perpinyà, en la extracció de
censals que als 12 de juliol també proppassat de
1680 fou feta per los molt il·lustres senyors deputats predecessors de vostra senyoria. Y segons
dits llibres se troba lo següent:
Primo, dit censal fou y possehí Pere Llobet sens
dir en lo capbreu, quin estament ni en quin any
lo possehí. Y com, segons lo llibre de Vàlues,
trienni 1635, foli 4, se troba continuat Pere
Llobet, mercader, altre de las fiansas donades
per Jordi Boffill, cullidor de les entrades y exides del General de la sobrecol·lecta de Ponent
per 100 lliures en la caució per dit Boffill prestada a 5 octubre, 1524, lo qual Jordi Bofill, segons lo llibre de Vàlues, trienni 1677, foli 146,
consta restar a déurer del compte de dita caució
la quantitat de 338 lliures, 18 sous, 6. Així, que
resta a déurer dit Pere Llobet, per rahó de dita
fiansa, ditas 10 lliures.
Ítem, dit censal fou y possehí Honofre Llobet.
Lo qual, segons lo llibre de Vàlues, trienni
1671, foli 306, se troba continuat altre de las
fianses donades per Pau Vinyes, oÿdor militar
que fonch en lo trienni 1653, lo qual, junt ab
sos condeputats, restan a déurer la quantitat de
7 lliures, 14 sous, a compte de las querelas números 21 y 58 de dit trienni 1653, fetas en lo de
1656, com consta en lo llibre de Vàlues, de dit
trienni 1656, foli 641. Dich 49 lliures, 14 sous.
Dit Honofre Llobet, segons lo llibre de Vàlues,
trienni 1677, foli 339, se troba continuat altre
de las fiansas de Lluís Canter y de Oms, oÿdor
militar que fonch en lo trienni 1671, lo qual
Lluís Canter, junt ab sos condeputats, segons
dit llibre y fòlio, tinch continuat un dèbit, a bé
que no de quantitat certa. Lo qual, se originà y
devallà del llibre de Vàlues, trienni 161, foli
383, lo qual és del thenor següent: «Los molt
il·lustres senyors don Joseph //68/1v // de Camporrells, ardiaca de Andorra y canonge de la Seu
a. relació intercalada entre els folis 67v i 68r del trienni
1680-1683.
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[ 1681 ]

[ 1681 ]

de Urgell, don Francisco Vilallonga y Xammar,
Llàtzer Talarn, ciutedà honrat de Barcelona, lo
doctor y canonge Francesch Ferrer, Lluís Canter y de Oms, donzell, y Joseph de Thomàs,
ciutedà honrat de Barcelona, deputats y oÿdors
del General de Cathalunya del trienni 1671,
deuen dar totas las quantitats que per rahó de la
contrafacció de la aprehensió dels reals de vuyt
appresos en la patrona de las galeras de Gènova
hauran deliberades pagar després de 4 de maig,
1671, en que se féu la declaració, liquidació reservada, en què són estats condenats en dita visita sobre la querela número 77». Dich.

Per la qual quantitat de 2.400 lliures, 12, sous,
6, resta obligat dit censal.
Y esta és la relació que a vostra senyoria fa, del
aposento del racional, a 22 febrer, 1681. Joan
Baptista Reverter, subrogat en lo offici de racional.

71/1r

Administradors de la causa pia del capità Maurici Vallseca.
Molta il·lustre senyor.

Així, que resta obligat dit censal per las quantitats que en tot cas han de restar-se ha déurer per
la partda propdita, com també per las 49 lliures,
14 sous, per las dos partidas tretas en fora.
Y esta és la relació que a vostra senyoria fa, del
aposento del racional, a 20 febrer, 1681. Joan
Baptista Reverter, subrogat en lo offici de racional.

68/1r

Administradors del Hospital General.
Molta il·lustre senyor.
Joan Baptista Reverter, en quiscun dret doctor,
ciutedà honrat de Barcelona, subrogat en lo offici de racional de la present casa, a vostra senyoria fa relació com, per orde y deliberació de
vostra senyoria dels 7 de setembre proppassat
de 1680, té feta exacta averiguació, ab los llibres
de Vàlues y altres de la present casa, acerca de
aquell censal, pensió 95 sous, pagador a 12 setembre, que sortejaren los administradors del
Hospital General de la present ciutat en la extracció de censals que als 12 de juliol també
proppassat de 1680 fou feta per los molt il·lustres senyors deputats predecessors de vostra senyoria. Y segons dits llibres se troba lo següent:
Dits administradors del Hospital General, segons lo llibre de Vàlues, trienni 1677, foli 237,
consta restar a déurer la quantitat de 2.400 lliures, 12 sous, 6, lo qual dèbit se originà y devallà
del llibre de Vàlues, trienni 1638, foli 350, ab
quatre differents partides, per lo valor de 25 fustets curts y 225 fustets llarchs, los quals los foren venuts en lo any 1638, com més extensament consta en los llibres de Deliberacions del
trienni 1635 y 1638. Dich 2.400 lliures, 12
sous 6.

a. relació intercalada entre els folis 67v i 68r del trienni
1680-1683.
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Joan Baptista Reverter, en quiscun dret doctor
y ciutedà honrat de Barcelona, subrogat en lo
offici de racional de la present casa, a vostra senyoria fa relació com, per orde y deliberació de
vostra senyoria dels 7 de setembre proppassat
de 1680, té feta exacta averiguació, ab los llibres
de Vàlues y altres de la present casa, acerca de
aquell censal, pensió 99 sous, 4, pagador als 11
janer, que sortejà la reverent priora del convent
de Santa Maria Magdalena de la present ciutat
com a administradora de la causa pia fundada
per lo capità Maurici de Vallseca, en la extracció
de censals que als 12 de juliol també proppassat
de 1680 fou feta per los molt il·lustres senyors
deputats predecessors de vostra senyoria. Y segons dits llibres se troba lo següent:
Primo, dit censal fou y possehí Jaume Martí. Y
encara que segons lo llibre de Vàlues, trienni
1635, foli 406, se troba continuat Jaume Martí,
botiguer, entre altres de les fianses donades per
Salvador Thomàs, sastre, arrendadorde la Bolla
de Vilafranca de Panadès y Torradenbarra de dit
trienni 1635, lo qual se obligà per 1.200 lliures
lo any, que los tres anys junts són 3.600 lliures.
Del qual arrendament, segons lo llibre de Vàlues, trienni 1677, foli 88, consta restar-se a
déurer la quantitat de 6.727 lliures, 8 sous. Y
així mateix, segons lo llibre de Concerts, foli
154, a 30 juliol, 1644, consta que Jaume Martí,
botiguer de teles, ciutedà de Barcelona, féu
concert ab los molt il·lustres senyors tunch deputats de 800 lliures se restaven a déurer de la
Bolla de Vilafranca de Panadès y Torradembarra del trienni 1638, de la qual Bolla, segons lo
dit llibre de Vàlues, trienni 1677, foli 99, consta
restar-se ha déurer la quantitat de 206 lliures.
Però, per quant, segons lo capbreu de dit mes
de janer, foli 202, consta que Jaume Martí, possessor de dit censal lo alienà a 25 setembre,
1534, de aquí és ser diferents subjectes lo possessor y lo obligat pus hi ha una centúria de anys
a. relació intercalada entre els folis 70v i 71r del trienni
1680-1683.

de diferència a més de ser alienat lo censal en
temps de la obligació, y per ço no·s trau res en
fora.
Ítem, dit censal fou y possehí Joan Martorell Sabater. Y encara que segons lo llibre de Vàlues,
trienni 1635, foli 197, entre altres de les fianses
donades per Jaume Baller, notari, arrendador
de la Bolla de Ripoll y Sant Joan Sasbadesas,
trienni 1617, per preu de 1.471 lliures lo any, se
troba continuat Joan Martorell, pagès de Cellent, obligat en dit arrendament per 80 lliures
lo any, que los tres anys junts són 240 lliures,
del qual arrendament, // 71/1v // segons dit llibre de Vàlues, trienni 1677, foli 62, consta restar-se a déurer la quantitat de 57 lliures, 19
sous. Però per quant segons lo dit capítol y foli
consta que Joan Martorell ja no possehia dit
censal lo any 1534, luego menos lo possehí lo
temps de la obligació, encara que fossen lo mateix subgecte, per lo que no pot estar obligat
per dit dèbit. Y per ço no·s trau res en fora.

y oÿdors ni a dit Collbaró. Però, per quant, ab la
declaració per los predecessors de vostra senyoria de 9 de desembre, 1671, ab consell dels
magnífichs assessors de la present casa, fonch
declarat que, en quant al que tenie respecte al
interès de dites 900 lliures, atès que en dita visita fou reservada a major declaració eo deliberació, no consta haver-se de remètrer a dit decret
de execució, y per consegüent no poder-se executar dita sentència de visita ni poder-se haver
rahó en lo present cas. Y per ço no·s trau res en
fora.
71/2r

Ítem, dit censal fou y possehí micer Bernat Sala.
Lo qual, segons lo llibre de Vàlues, trieni 1677,
foli 226, consta que fou oÿdor real del trieni
1623, lo qual, junt ab sos condeputats, fou condempnat en la visita de dit trieni feta en lo de
1626 pagar al General, çó és, sobre la querela
de número 33, en subsidi dels officials de la present casa, Bolla y General, en dita querela nomenats, la quantitat de 9.475 lliures, 5 sous, 2,
que foren pagades a dits officials per satisfacció
de treballs presos per los drets de galeres. Y en
lo decret de execució de dita querela fou remesa
la declaració eo execució de aquella a major deliberació de les Corts Generals se estaven celebrant en lo any 1626, de las quals no·s troba haver-ne donat dèbit a dits deputats y oÿdors en
los llibres de Vàlues. Però, per quant ab la baix
calendada declaració per los predecessors de
vostra senyoria feta acerca lo dupte proposat per
lo racional, fonch declarat que en quant al que
tenie respecte al interès de dita querela, per
quant dites corts estan indecisses se degués
prestar caució al General per la quantitat dels
censals que estan o poden estar obligats, lo que
se adverteix a vostra senyoria. Y no·s trau res en
fora.
Ítem, sobre la querela número 18, foren condempnats dits deputats y oÿdors pagar al General en subsidi de Francesch Collbaró, notari, la
quantitat de 900 lliures per tantes ne havien pagades a dit Colbaró per satisfaccions de treballs
de diffarents escriptures. Y en lo decret de execució de dita querela remeteren la declaració eo
// 161/2v // execució de aquella a major deliberació, de la qual quantitat no·s troba haver-se
donat dèbit en lo llibre de Vàlues a dits deputats
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Ítem, sobre la querela de número 18, foren dits
deputats y oÿdors condempnats pagar al General 90 lliures per tantes ne havien fet pagar a dit
Francesch Collbaró per treballs extrahordinaris.
De la qual partida no·s troba se’n donàs dèbit
en los llibres de Vàlues ni a dits deputats, en
comú ni en particular, ni a dit Collbaró. Però,
per quant en lo decret de execució de dita querela fou confirmada dita sentència, en quant tenie respecte a dites 90 lliures, per ço se trahuen
en fora. Dich ... 90 lliures.
Ítem, segons dit llibre de Vàlues, trienni 1680,
foli 227, consta restar a déurer dits deputats y
oÿdors la quantitat de 1.590 lliures, 10 sous, les
quals són de resta de aquellas 2.538 lliures foren dits deputats condempnats sobre las querelas números 41 y 165, de les quals se’ls formà
dèbit en lo llibre de Vàlues, trienni 1626, foli
656, ço és, de una part en pagar per iguals parts
tot lo que faltarie a cobrar de aquelles 1.480
lliures que feren pagar tants als officials mecànichs servien en la // s.n.v // present casa com
també a altres differents perçones, que no sols
no obtenien officis estipendiats del General
però ni encara servien a la present casa de officials mecànichs, per plusos de les insaculacions
dels anys 1624 y 1625, los quals, segons la declaració, foren servits fer los tunch senyors deputats junt ab los magnífichs assessors de la present casa sots dita jornada de 9 de octubre,
1671, acerca del dupte proposat per dit racional, tant per lo que té respecte dita matèria dels
interessos de dits officials mecànichs com també
a altres caps. Y fou sa senyoria servit declarar
que baix dita paraula mecànichs estaven compresos los demés subjectes havien cobrat dits
plusos y sobreplusos, los quals no constave ésser
officials estipendiats del General. De les quals
1.480 lliures consta, segons los llibres de Vàlues, restar-se a déurer la quantitat de 707 lliures, 2 sous. Axí, que toca per la sisena part de dit
il·lustre senyor don Pedro de Magarola la quantitat de 117 lliures, 17 sous, y de altra part, 883
lliures, 14 sous, 1, a compliment de las restants
quantitats a compliment de les dites 2.538 lliures foren condempnats en ditas dos querelas.

[ 1681 ]

[ 1681 ]

Ab què reste a déurer dit il·lustre senyor don
Pedro de Magarola la quantitat de mil i una lliura, honsa sous y un diner. Dich ... 1.001 lliures,
11 sous, 1.

fici de racional de la present casa, a vostra senyoria fa relació com, per orde y deliberació de
vostra senyoria dels 7 de setembre proppassat
de 1680, té feta exacta averiguació, ab los llibres
de Vàlues y altres de la present casa, acerca de
aquell censal, pensió 86 sous, pagador al primer
de abril, que sortejaren los administradors de la
capella de Sant Sever de Barcelona en la extracció de censals que als 12 de juliol també proppassat de 1680 fou feta per los molt il·lustres senyors deputats predecessors de vostra senyoria.
Y segons dits llibres se troba lo següent:

Ítem, sobre la querela número 31, foren condempnats los officials del General en pagar la
quantitat de 2.368 lliures per tantes que los deputats y oÿdors los ne feren pagar en dit trienni
per satisfaccions de treballs extrahordinaris. Y
en subsidi de dits officials foren dits deputats y
oÿdors condempnats en pagar totes les quantitats faltarien o no se haurien pogut cobrar de
dits officials, de les quals se’ls ne forma dèbit en
lo dit llibre de Vàlues, trienni 1626, foli 709, de
les quals 2.368 lliures, segons dit llibre de Vàlues, trieni 1680, foli 248, consta restar-se a
déurer la quantitat de quatre-centes trenta-quatre lliures. Dich ... 434 lliures.
s.n.v

Dit censal fou y possehí don Enrich Semmanat.
Y encara que segons lo llibre de Vàlues, trienni
1677, foli 245, se troba continuat don Enrich
de Semmanat, altre de las fianses donades per
Anthoni Axada, deputat real que fonch en lo
trienni 1632, lo qual Axada, junt ab sos condeputats, restan ha déurer tretse sous y vuyt diners
en foli 246, per resta del què foren condempnats en la visita de dit trienni 1632, feta en lo de
1635. Y així mateix, segons lo llibre de Vàlues,
trienni 1677, foli, se troba continuat altre de las
fiansas donades per lo il·lustre degà Paulo del
Rosso, deputat ecclessiastich que fonch en lo
trienni 1650, lo qual del Rosso, segons dit llibre
de Vàlues, trieni 1677, y en differents foleos,
consta restar a déurer differents quantitats per
condemnacions de visita. Però, per quant, segons lo capbreu de dit mes de abril, foli 139,
consta que lo dit don Enrich de Semmanat y
dona Maria, sa muller, lo assignaren y consignaren als dits administradors a 18 desembre,
1620, molt temps antes de les obligacions, per
lo que no pot estar obligat dit censal. Y per ço
no·s trau res en fora.

Ítem, dit censal fou y possehí lo doctor Francesch Sala. Y com, segons lo llibre de Vàlues,
trieni 1635, foli 269, entre altres fianses insolidum donades per Anthoni Fuster, negociant,
arrendador de las Bollas de sombreros de les
col·lectes foranes de Barcelona, que començà a
28 de juny, 1627, y fins a 27 de juny, 1630, se
troba continuat Francesch Sala, ciutedà honrat
de Vich, del qual arrendament, segons dit llibre
de Vàlues, trieni 1680, foli 108, consta restar-se
a déurer la quantitat de tres-centas y dues lliures, dos sous, ab què, sempre que constàs que
dit Francesch Sala, pocessor de dit censal, y dit
Francesch Sala, debitor, per rahó de dita fiansa,
fossen un mateix subjecte, estarie obligat dit
censal per la dita quantitat. Dich ... 302 lliures,
2 sous.
Axí, que en tot cas, restaria obligat dit censal
per las quantitats de las quatre partides tretas en
fora, que juntes prenen suma de mil vuit-centes
vint-y-set lliures, tretse sous y un diner. Dich
1.827 lliures, 13 sous, 1.
Y esta és la relació que a vostra senyoria fa, del
aposento del racional, als 6 de mars, 1681. Joan
Baptista Reverter, subrogat en lo offici de racional.

72/2r

Y esta és la relació que a vostra senyoria fa, del
aposento del racional, als 6 de mars, 1681. Joan
Baptista Reverter, subrogat en lo offici de racional.

72/2r

Convent de Santa Clara.
Molta il·lustre senyor.

Joan Baptista Reverter, en quiscun dret doctor,
ciutedà honrat de Barcelona, subrogat en lo of-

Joan Baptista Reverter, en quiscun dret doctor,
ciutedà honrat de Barcelona, subrogat en lo offici de racional de la present casa, a vostra senyoria fa relació com, per orde y deliberació de
vostra senyoria dels 7 de setembre proppassat
de 1680, té feta exacta averiguació, ab los llibres
de Vàlues y altres de la present casa, acerca de
aquell censal, pensió 62 sous, 6, pagador a 7 de

a. relació intercalada entre els folis 71v i 72r del trienni
1680-1683.

a. relació intercalada entre els folis 71v i 72r del trienni
1680-1683.

Administradors de la capella de Sant Sever.
Molta il·lustre senyor.
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janer, que sortejà la reverent abadessa y convent
de monjes de Santa clara de la present ciutat,
com a administradores de les pies causas instituïdas per na Beatriu Setantí, en la extracció de
censals que als 12 de juliol també proppassat de
1680 fou feta per los molt il·lustres senyors deputats predecessors de vostra senyoria. Y segons
dits llibres se troba lo següent:
Dit censal fou y possehí mossèn Carlos Antoni
Setantí, ciutedà. Y encara que segons lo llibre de
Vàlues, trienni 1677, foli 150, se troba continuat Fancesch Antony Setantí, altre de les fianses de Perot Ferrús, quòndam, sobrecullidor del
General de la part de ponent, lo qual Setantí, en
la caució prestada per dit Ferrús, a 2 abril 1654,
se obligà per 200 lliures, com consta en lo llibre
de Vàlues, trienni 1617, foli 592. Y en dit llibre
de Vàlues, trienni 1677, y foli 150, consta restar-se ha déurer la quantitat de 3.927 lliures, 16
sous, 5. Però, per quant, segons lo capbreu de
dit mes de janer, foli 228, consta que Anthony
Carles Setantí, lo in solvam donà al dit convent
en dit nom a 6 febrer 1495, ab què, encara que
per ningun temps constàs que dit Setantí fos lo
possessor y lo obligat, no pot estar obligat dit
censal, per no possehir-lo al temps de la obligació en dita caució. Y per ço no·s trau res en fora.
Y esta és la relació que fa a vostra senyoria, del
aposento del racional, als 22 de febrer, 1681.
Joan Baptista Reverter, subrogat en lo offici de
racional.

73/1r

C.
Fasa fe lo doctor baix firmat com la desgana està
patint Erasma de Lana y Fontanet, de la qual
tinch feta relació al molt il·lustre consistori als 4
de febrer proppassat, ha continuat y vuy dia present y baix escrit continua. Fet de mà pròpria als
4 de mars, 1681.
Doctor Jaume Magrinyà.

74/1

A.
Moltb il·lustre senyor.
Joan Baptista Reverter, en quiscun dret doctor,
ciutedà honrat de Barcelona, subrogat en lo ofa. certificació intercalada entre els folis 72v i 73r del trienni
1680-1683.
b. relació intercalada entre els folis 73v i 74r del trienni 16801683.
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fici de racional de la present casa, a vostra senyoria fa relació com, per orde y deliberació de
vostra senyoria dels 7 de setembre proppassat
de 1680, té feta exacta averiguació, ab los llibres
de Vàlues y altres de la present casa, acerca de
aquells censals, lo un pensió 200 sous, pagador
al primer de maig, y lo altre prensió 134 sous, 9,
pagadora 18 de dit mes de maig, que sortejaren
les reverents priora y convent de Junqueres de
la present ciutat, en la extracció de censals que
als 12 de juliol també proppassat de 1680 fou
feta per los molt il·lustres senyors deputats predecessors de vostra senyoria. Y segons dits llibres se troba lo següent:
Primo, lo censal, pensió 200 sous, pagador al
primer de maig, fou y possehí don Enrich Despalau. Y encara que segons lo llibre de Vàlues,
trienni 1578, foli 193, entre altres fianses donades per mossèn Francesch Salvà y de Vallseca,
arrendador de la Bolla de Vilafranca de Panadès
de dit trienni 1578, se troba continuat dit don
Enrrich Despalau, lo qual se obligà en dit arrendament per 500 lliures lo any, que los tres anys
junts són 1.500 lliures, del qual arrendament,
segons lo llibre de Vàlues, trienni 1677, foli 13,
se resta a déurer la quantitat de 12.464 lliures,
11 sous, 4. Y així mateix, segons dit llibre de
Vàlues, 1578, y en foli 209, se troba continuat
dit don Enrich Despalau, altra de las fiansas donades per mosèn Miquel Joan de Junyent,
arrendador de la Bolla de Gerona de dit trienni,
per 500 lliures lo any, que los tres anys junts són
1.500 lliures. Del qual arrendament, segons lo
llibre de Vàlues, trienni 1677, foli 16, consta
restar-se ha déurer la quantitat de 14.125 lliures, 12 sous, 11. Però, per quant segons lo capbreu de dit mes de maig, foli 531, consta que
dit don Enrich Despalau, possessor de dit censal, ne féu revenda a 22 de mars, 1569, a favor
del doctor micer Bernabé Serra, ab què, encara
que per ningun temps constàs que dit don Enrich Despalau fos lo possessor y obligat no pot
estar obligat dit censal per no possehir-lo al
temps de las obligacions. Y per ço no·s trau res
en fora.
Ítem, lo altre censal, pensió 134 sous, 9, pagador a 18 de dit mes de maig, fou y possehí don
Alexandre de Alentorn. Y encara que, segons lo
llibre de Vàlues, trienni 1677, foli 345, consta
que don Alexandre de //74/2 // Alentorn, fonch
deputat militar en lo trienni 1614, lo qual, junt
ab sos condeputats, segons dit llibre y foleo,
consta restar a déurer la quantitat de 1.716 lliures, 2 sous, 7, a compte de 1.886 lliures 5 sous
3, foren condempnats en la visita de dit trienni
1614, feta en lo del trienni 1617, per los excessos se feyen de guants, verguetes, músichs y
rams barterins per la festa del gloriós sant Jordi,

[ 1681 ]

[ 1681 ]

com consta en lo llibre de Vàlues, trienni 1617,
foli 690. Y així mateix, segons dit llibre de Vàlues, trienni 1677, foli 205, consta dit don Alexandre de Alentorn restar a déurer la quantitat
de 166 lliures, 11 sous, 8, per tantes fonch condemnat en dita visita, com consta en dit llibre
de Vàlues, trienni 1617, foli 682. Però, per
quant, segons lo capbreu de dit mes de maig,
foli 70, consta que dit de Alentorn, possessor de
dit censal, sols lo possehí com a usufructuari,
per lo que no pot estar obligat dit censal per
rahó de qualsevol quantitat se troba a déurer
per rahó de ditas condemnacions de visita. Y per
ço no·s trau res en fora.
Ítem, dit censal fou y possehí mossèn Joan de
Claramunt. Y encara que segons lo llibre de Vàlues, trienni 1635, foli 74, en la caució prestada
lo 19 febrer, 1578, per mossèn Joan de Gualbas, sobrecullidor del General de la
sobrecol·lecta de ponent, entre altres de les
fianses se trobà continuat mossèn Joan de Claramunt, lo qual se obligà per 400 lliures. Lo
qual Joan de Gualbes, segons lo llibre de Vàlues, trieni 1677, foli 166, consta restar a déurer, del compte de dita caució, la quantitat de
5.221 lliures. Així mateix, segons lo llibre de
Vàlues, trienni 1635, foli 89, se troba continuat
altre de les fianses de Gabriel Puigdesalit, arrendador de la Bolla de Tremp y Pallàs trienni
1590, per preu de 2.640 lliures per los tres anys.
Lo qual Claramunt se obligà per 440 lliures lo
any, que los tres anys junts són 1.320 lliures,
com consta en lo llibre de Vàlues, de dit trienni
1590, foli 293. Y després dit de Claramunt junt
ab dona Violant, sa muller, se constituïren principals de dit arrendament ab acte en poder de
Anthony Roure, notari de Barcelona, als 16 juliol, 1603, com consta en lo llibre de Vàlues,
trienni foli 89. Del qual arrendament, segons
dit llibre de Vàlues, trienni 1677, foli 29, consta
restar-se a déurer la quantitat de 19 lliures, 16
sous, 3. Així mateix, dit de Claramunt, a 27 de
novembre, 1602, tant en nom seu propri com
també com a procurador de dona Violant, sa
muller, // 74/3 // y Alexandre de Claramunt y
dona Victòria de Claramunt, cònjuges, fill y
nora respective, feren acte de indemnitat en poder de Gaspar Castelló, notari de Tremp, ab la
qual regonegueren que les dos fianses fetes per
Onofre de Àger y de Luna y mossèn Francesch
Sulla y de Àger a Pau Badia, negociant, arrendador de la Bolla de Tremp y Pallàs, trienni 1602,
les quals fianses se eren obligades per 400 lliures
quiscuna foren fetes per contemplació de dit
Joan de Claramunt, com consta ab lo dit llibre
de Vàlues, trienni 1635, foli 137. Del qual
arrendament, segons dit llibre de Vàlues, trienni 1635, foli 51, consta restar a déurer la quantitat de 2.300 lliures. Dit de Claramunt ab altre
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acte rebut en poder de dit Anthoni Roure, notari, als 11 juny, 1605, tant en seu nom propi
com també com a procurador dels sobredits,
firmà acte de indemnitat a mossèn Pere Sanaller
Carla de Monrós, altres de les fianses donades
per Joan Roca, pagès, arrendador de la Bolla de
Tremp y Pallàs, trieni 1605, lo qual Senaller se
havia obligat per 300 lliures lo any, que los tres
anys junts són 900 lliures, ab la qual regonegué
haver lo dit Sanaller feta dita fiansa per compte
de dit don Joan de Claramunt, consta ab lo llibre de Vàlues, trienni 1614, foli 198, del qual
arrendament, segons lo dit llibre de Vàlues,
trienni 1677, foli 56, consta restar-se a déurer la
quantitat de 1.927 lliures. Y així mateix, segons
lo llibre de Vàlues, trienni 1677, foli 184, se
troba continuat don Joan de Claramunt, altre
de les fianses de Pere Pau Cassador, deputat ecclessiàstich que fonch en lo dit trienni 1605. Lo
qual Cassador, junt ab sos condeputats, en la visita de dit trienni 1605, feta en lo de 1608, foren condemnats sobre la querela número 17 en
pagar al General 9.183 lliures, 9 sous, 8, per
tantas que Francesch Xavier, qui servia lo offici
de sobrecullidor de la part de ponent, restave
debitor per rahó de dita sobrecol·lecta. Ab què,
antes que contra dits deputats fos feta exequució per dita quantitat, fossen fetes per diligències per los senyors deputats, que les reserven y
per temps serien contra dit Naves y sas fiansas, y
en subsidi contra dits deputats y oÿdors. Lo
qual Francesch Naves, segons dit llibre de Vàlues, trienni 1677, foleos 185 y 206, consta restar a déurer la quantitat de 997 lliures, 14 sous,
7. Y a bé que, en dit llibre de Vàlues, trienni
1677, foli 184, dits deputats y oÿdors tingan en
peu dit dèbit de 9.183 lliures, 9 sous, 8, per
quant, per descuyt, al que·s veu, se han deixat
de donar los crèdits de les quantitats // pagades
per dit Naves, del que va de ditas 9.183 lliures,
9 sous, 8, a ditas 997 lliures, 14 sous, 7, reste a
déurer dit Naves, ab què dit de Claramunt no
tindria a estar obligat per més quantitat de les
dites 997 lliures, 14 sous, 7. Però, per quant,
segons lo dit capbreu, foli 69, consta que lo dit
mossèn Joan de Claramunt, possessor de dit
concert, sols lo possehí com a usufructuari, a
més de la diffarència gran de temps que·y ha segons dit capbreu y foleo del temps del possessor
al de las obligacions, per lo que no pot estar
obligat dit censal per rahó de dits dèbits. Y per
ço no·s trau res en fora.
Ítem, dit censal fou y possehí Francesch Monmany. Lo qual, segons lo llibre de Vàlues, trienni 1677, foli 160, se roba continuat Francesch
Monmany, mercader de Barcelona, sobrecullidor de las entrades y exides del General de la
taula de Barcelona, lo qual presta caució a 13
juny, 1572, com consta del llibre de Vàlues,

sevol quantitat se restàs a déurer per rahó de
dita fiansa. Y per so no·s trau res en fora.

trienni 1617, foli 32. Lo qual, segons lo dit llibre trienni 1677 y foleo 160, consta restar a
déurer la quantitat de 909 lliures, 7 sous, 3, lo
qual dèbit devalla del llibre de Vàlues, trienni
1572, foli 200, de les quinsenades que col·lectave. Dich 909 lliures, 7 sous, 3.

Ítem, dit censal fou y possehí micer Pere de Ballet, doctor en drets. Y encara que segons lo dit
llibre de Vàlues, trienni 1635, foli 66, entre altres de las fianses donades per Gerònim Sescases, receptor de las Bollas foranas de la col·lecta
de Barcelona, en la caució prestada a 6 maig,
1591, segons lo llibre de Vàlues, trienni 1619,
foli 64, se troba continuat Pere Ballet, donsell,
obligat per 200 lliures, lo qual Gerònim Sescases, segons dit llibre de Vàlues, trienni 1677,
foli 163, consta restar a déurer la quantitat de
120 lliures, 16 sous, 7. Però, per quant, segons
lo dit capbreu y foli 386, consta que dit Pere de
Ballet, possessor de dit censal, sols lo possehí
com a usufructuari, per lo que no pot estar obligat dit censal per rahó de qualsevol quantitat se
restàs a déurer per rahó de dita fiansa. Y per ço
no·s trau res en fora.

Així, que resta obligat dit censal pensió 134
sous, 9, per la quantitat de 909 lliures, 7 sous,
3, de la partida treta en fora. Dich 909 lliures, 7
sous, 3.
Y esta és la relació que fa a vostra senyoria, salvat
error de compte, del aposento del racional, a 28
febrer, 1681. Joan Baptista Reverter, subrogat
en lo offici de racional.

74/2

B.
Molta il·lustre senyor.

Ítem, lo altre censal, pensió 90 sous, 11, pagador a 19 agost, fou y possehí Pere Matheu, prevere. Y encara que segons lo llibre de Vàlues,
trienni 1581, se troba continuat Pere Matheu,
mercader, altre de les fianses donades per Bernat Joan Gomis, mercader, arrendador de la
Bolla de Gerona de dit trienni 1581, per 200
lliures lo any, que los tres anys junts són 600
lliures. Del qual arrendament, segons lo llibre
de Vàlues, trienni foli 21, consta restar-se a déurer la quantitat de 8.988 lliures, 7 sous, 8. Però,
per quant, segons lo capbreu de dit mes de
agost, foli 470, consta que los marmessors de
dit Pere Matheu lo alienaren a favor de dits rector y comunitat de Sant Miquel, a 7 janer,
1523, molt temps antes de la obligació, per lo
que no pot estar obligt dit censal. Y per ço no·s
treu res en fora.

Joan Baptista Reverter, en quiscun dret doctor,
ciutedà honrat de Barcelona, subrogat en lo offici de racional de la present casa, a vostra senyoria fa relació com, per orde y deliberació de
vostra senyoria dels 7 de setembre proppassat
de 1680, té feta exacta averiguació, ab los llibres
de Vàlues y altres de la present casa, acerca de
aquells dos censals, ço és, lo un pensió 300
sous, pagador 21 de janer, y lo altre, pensió 90
sous, 11, pagador a 19 agost, que sortejaren los
reverents rector y comunitat de preveres de la
iglésia de Sant Miquel de Barcelona, en la extracció de censals que als 12 de juliol també
proppassat de 1680 fou feta per los molt il·lustres senyors deputats predecessors de vostra senyoria. Y segons dits llibres se troba lo següent:
Primo, lo dit censal, pensió 300 sous, pagador a
21 janer, fou y possehí mossèn Simon Joan Benet de Santcliment, donsell. Y encara que segons lo llibre de Vàlues, trienni 1635, foli 2, entre altres de las fiansas donadas per Jordi Benet
de Marimon, quòndam, receptor eo cullidor
del General en la sobrecol·lecta de ponent, en la
caució prestada a 27 novembre, 1521, se troba
continuat don Joan de Santclement, lo qual se
obligà per 500 lliures, lo qual Jordi Benet de
Marimon, segons lo llibre de Vàlues, trienni
1677, foli 45, consta restar a déurer la quantitat
de 94 lliures, 11 sous 2. Però, per quant, segons
lo capbreu de dit mes de janer, foli 385, consta
que dit de Sant Clement, possessor de dit censal, sols lo posehí com a usufructuari, per lo que
no pot estar obligat dit censal per rahó de quel-

Y esta és la relació que fa a vostra senyoria, salvat
error de compte, del aposento del racional, a 11
de mars, 1681. Joan Baptista Reverter, subrogat en lo offici de racional.

s.n.r

a. relació intercalada entre els folis 73v i 74r del trienni
1680-1683.
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A.
Molta il·lustre senyor.
Joan Baptista Reverter, en quiscun dret doctor,
ciutedà honrat de Barcelona, subrogat en lo offici de racional de la present casa, a vostra senyoria fa relació com, per orde y deliberació de
vostra senyoria dels 7 de setembre proppassat
a. relació intercalada entre els folis 77v i 78r del trienni
1680-1683.

[ 1681 ]

[ 1681 ]

de 1680, té feta exacta averiguació, ab los llibres
de Vàlues y altres de la present casa, acerca de
aquell censal, pensió 200 sous, pagador a 20 setembre, que sortejà lo reverent prior y convent
de Nostra Senyora del Carme de la present ciutat, en la extracció de censals que als 12 de juliol
també proppassat de 1680 fou feta per los molt
il·lustres senyors deputats predecessors de vostra senyoria. Y segons dits llibres se troba lo següent:
Dit censal fou y possehí mossèn Miquel Joan
Taverner. Y com en lo llibre de Vàlues, trienni
1671, foli 161, se troba continuat Miquel Taverner, altre de las fiansas donades per Phelip de
Sorribes, deputat militar que fonch en lo trienni
1617, lo qual Phelip de Sorribes, segons lo llibre de Vàlues, trienni 1677, foli 208, consta
restar a déurer la quantitat de 120 lliures, que
dit Sorribas, junt ab Miquel Cerdà, deputat
real, y lo ardiaca y canonge Paulo Pla, oÿdor ecclessiàstich, en dit trieni foren condemnats simul et in solidum en la visita de dit trienni, feta
en lo de 1620, donat y pagar al General sobre lo
pintar dels tres pilars de la capella gran de la present casa, ab ulterior liquidació reservada, com
consta en lo llibre de Vàlues, trienni 1620, foli
534. Dich 120 lliures.
Per la qual quantitat de 120 lliures resta obligat
dit censal.
Y esta és la relació que fa a vostra senyoria, del
aposento del racional, als 15 de mars, 1681.
Joan Baptista Reverter, subrogat en lo offici de
racional.

s.n.r

B.
Molta il·lustre senyor.
Joan Baptista Reverter, en quiscun dret doctor,
ciutedà honrat de Barcelona, subrogat en lo offici de racional de la present casa, a vostra senyoria fa relació com, per orde y deliberació de
vostra senyoria dels 7 de setembre proppassat
de 1680, té feta exacta averiguació, ab los llibres
de Vàlues y altres de la present casa, acerca de
aquell censal, pensió 185 sous, 6, pagador a 11
de maig, que sortejà lo il·lustre abat y convent
de Nostra Senyora de Montserrat, en la extracció de censals que als 12 de juliol també proppassat de 1680 fou feta per los molt il·lustres senyors deputats predecessors de vostra senyoria.
Y segons dits llibres se troba lo següent:
a. relació intercalada entre els folis 77v i 78r del trienni
1680-1683.
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Dit censal fou y possehí don Francisco Sans, lo
qual, segons lo llibre de Vàlues, trienni 1677,
foli 226, se troba continuat altre de las fiansas
donades per micer Bernat Sala, oÿdor real que
fonch en lo trieni 1623, qui junt ab sos condeputats fou condemnat en la visita de dit trienni
1623, feta en lo de 1626, pagar al General, ço
és, sobre la querela número 33, en subsidi dels
officials de la present casa, Bolla y General en
dita querela nomenats 9.475 lliures, 5 sous, 2,
que foren pagades a dits officials per satisfacció
de treballs presos per los drets de galeres; y en lo
decret de execució de dita querela fou remesa la
declaració eo execució de aquella a major deliberació de les Corts Generals se estaven celebrant en lo any 1626, de les quals no·s troba haverse donat dèbit a dits deputats y oÿdors en los
llibres de Vàlues. Però, per quant, ab la baix
chalendada declaració per los predecessors de
vostra senyoria, aserca del dubte proposat per lo
racional, fonch declarat que, en quant a que tenia respecte al interès de dita querela, per quant
ditas corts estaven indecisas, se degués prestar
caució al General per la quantitat dels censals
que estan o poden estar obligats, lo que se adverteix a vostra senyoria. Y no·s trau res en fora.
Ítem, sobre la querela número 18, foren condempnats dits deputats y oÿdors a pagar al General en subsidi de Francesch Collbaró, notari, la
quantitat de 900 lliures per tantes ne havien pagades a dit Collbaró per satisfaccions de treballs
de differents scriptures. Y en lo decret de execució de dita querela remiteren la declaració eo
exequució de aquella a major deliberació, de la
qual quantitat no·s troba haver-se donat dèbit en
lo llibre de Vàlues a dits deputats y oÿdors ni a dit
Collbaró. Però, per quant ab la declaració per los
predecessors de vostra senyoria, a 9 desembre,
1671, ab concell dels magnífichs assessors de la
present casa, fonch declarat que, en quant al que
tenia respecte ab interès de dites 900 lliures, attès
que en dita visita fou reservada a major deliberació en lo decret de execcució y de la dita major
deliberació eo declaració, no consta haver-se de
remétrer lo // s.n.v // dit decret de exequució, y
per consegüent, no poder-se exequutar dita
sentència de visita ni poder-ne haver rahó en lo
present cas. Y per ço no·s trau res en fora.
Ítem, sobre dita querela número 18 foren condemnats pagar al General 90 lliures per tantes
ne havien fet pagar a dit Francesch Collbaró per
treballs extraordinaris, de la qual partida no·s
troba se’n donàs dèbit en los llibres de Vàlues,
ni a dits deputats en comú ni en particular ni a
dit Collbaró. Però, per quant en lo decret de
exequució de dita querela fou confirmada dita
sentència en quant tenia respecte a ditas 90 lliures, per ço, se trauhen en fora. Dich 90 lliures.

Ítem, segons dit llibre de Vàlues, trienni 1677,
foli 226, consta restar a déurer dit micer Benet
Sala y sos condeputats la quantitat de 1.590
lliures, 16 sous, 1, les quals són de resta de
aquelles 2.538 lliures foren dits deputats condemnats sobre las querelas números 41 y 165,
de les quals se’ls formà dèbit en lo llibre de Vàlues, trienni 1676, foli 616, ço és, de una part,
en pagar per iguals parts tot lo que faltaria a cobrar de aquelles 1.480 lliures que feren pagar
tant als officials mecànichs servian a la present
casa com també altres differents personas que,
no sols obtenian officis stipendiaris del General,
però ni encara servian a la present casa de officials mecànichs, per plusos y sobreplusos de les
insiculacions dels anys 1624 y 1625, los quals,
segons la declaració, foren servits los tunch senyors deputats junt ab los magnífichs assesors
de la present casa, sotsdita jornada de 9 desembre, 1671, acerca del dubte proposat per dit racional, tant per lo que té respecte dita matèria
dels interessos de dits officials mecànichs com
també a altres caps. Y fou sa senyoria servit declarar que baix dita paraula mecànichs estavan
compresos los demés subjectes havien cobrat
dits plusos y sobreplusos, los quals no constave
ésser officials estipendiats del General. De les
quals 1.480 lliures consta, segons los llibres de
Vàlues, restava a déurer la quantitat de 707 lliures, 2 sous. Així, que toca per la sisena part de
dit micer Bernat Sala, 117 lliures, 17 sous, y de
altra part 883 lliures, 14 sous, 1, a compte de les
restants quantitats a compte de les dites 2.538
lliures, // s.n.r // foren condemnats en ditas dos
querelas, ab què resta a déurer dit micer Bernat
Sala la quantitat de 1.001 lliures, 11 sous, 1.
Dich 1.001 lliures, 11 sous, 1.

nal, als 15 de mars, 1681. Joan Baptista Reverter, subrogat en lo offici de racional.

86/1r

Ítem, sobre la querela número 1 foren condemnats los officials del General en pagar la quantitat de 2.368 lliures per tantes que los diputats y
oÿdors los ne feren pagar en dit trienni per satisfaccions de treballs extraordinaris. Y en subsidi
de dits officials foren dits deputats y oÿdors
condemnats en pagar totes les quantitats faltarian o no se haurien pogut cobrar de dits officials, de les quals se·ls ne formà dèbit en lo dit
llibre de Vàlues, trienni 1626, foli 709, de les
qual 2.368 lliures, segons dit llibre de Vàlues,
trienni 1677, foli 247, consta restar-se a déurer
la quantitat de 434 lliures. Dich 434 lliures.

A.
Senyora.
Los deputats y oÿdors de comptes del General
de Cathalunya, per als llochs vuy vaccants fins lo
die present de deputats y oÿdors de comptes
dels tres estaments, proposan a vostra magestat
los subjectes contenguts en lo infrascrit memorial:
Deputats ecclessiàstichs.
Per lo lloch de deputat ecclessiàstich del Capítol
de Gerona que vacca per mort del doctor Rafell
Balle, canonge de Gerona, se proposan: don
Domingo Balle, ardiaca y canonge de Gerona;
lo canonge de Gerona Francisco Ardévol.
Deputats militars.
Per lo lloch de deputat militar noble de la vegueria de Gerona y sotsvegueria de Basalú que
vacca per mort de don Joseph Ferrera, se proposan: don Joseph Meca y Cassador, de present
oÿdor militar; don Joseph Gorgot.
Per lo lloch de deputat militar de la vegueria de
Barcelona que vacca per mort de mossèn Rafel
Vilosa, se proposan: mossèn Ramon de Carreres
y Reguer, mossèn Bruno Desvalls.
Per lo lloch de deputat militar noble de la vegueria de Lleyda y sotsvegueria de Pallàs que
vacca per mort de don Hierònim Ribas, se proposan: // 86/1v // don Juan Sarriera y de Gurb,
don Francisco Moner.
Deputats reals.
Per lo lloch de deputat real de la vegueria de
Lleyda que vacca per mort de micer Francisco
Florent, se proposan: mossèn Francisco Miranda, mossèn Francisco Morata, ciutedà honrrat
de Lleyda.
Oÿdors ecclessiàstichs.

Així, que resta obligat dit censal per las quantitats de las tres partidas tretas en fora, que juntas
prenen suma de mil sich-centes vint-y-sinch
lliures, onse sous y un diner. Dich 1.525 lliures,
11 sous, 1.

Per lo lloch de oÿdor eclessiàstich religiós que
vacca per mort de fra Saldoni Boix, se proposan:
lo doctor fra Diego de Olzina y de Vilanova, fra
Balthasar Euras.

Y esta és la relació que fa a vostra senyoria, salvat
en tot error de comte, del aposento del racio-

a. memorial intercalat entre els folis 85v i 86r del trienni
1680-1683.
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Oÿdors militars.
Per lo lloch de oÿdor militar de la vegueria de
Barcelona que vaca per mort de Joseph de
Llinàs, se proposan: mossèn Ramon Xammar y
Meca, mossèn Andreu Reart y Icart.
Per altre lloch de oÿdor militar de dita vegueria
de Barcelona que vacca per mort de mossèn
March Anton Sulla, se proposan: mossèn Balthasar de Riba, mossèn Galceran de Olmera y
Basedas.
Per lo lloch de oÿdor militar de la vegueria de
Çervera que vacca per mort de mossèn Barthomeu Joseph Perpinyà, se proposan: mossèn
Francisco Planes, // s.n.r // mossèn Pere Llobet,
donzell.
Per altre lloch de oÿdor militar de la vegueria de
Urgell que vacca per munta de mossèn Joseph
Meca y Cassador, se proposan: mossèn Hierònim de Olzina y Riusech, mossèn Mathias
Amell.
Oÿdors reals.
Per lo lloch de oÿdor real de Barcelona que vacca per mort de mestre Jaume Magrinyà, se proposan: lo doctor micer Balthasar Fitor y Roure,
lo doctor micer Francisco Ignasi Huguet.
Dat en Barcelona, a XXXI de mars, MDCLXXXI.

Per lo lloch ecclessiàstich de la bolsa del offici
de regent los comptes que vacca per mort de
don Pedro de Copons, se proposan: lo doctor
fra Joseph Sastre y Prats, abat de Sant Pau y de
la Portella, de present deputat ecclessiàstich; lo
doctor fra Diego de Olzina y Vilanova, fra Joseph Milsocos y Morell.
Bolsa de exactor.
Per lo lloch ecclessiàstich de la bolsa de exactor
que vacca per mort del doctor Salví Estanyol
Balle, canonge de Gerona, se proposan: fra
Francisco de Xammar y Munyós, mossèn Francisco Sanjust, canonge de Urgell, // 86/2v //
mossèn Emanuel Sanjust, canonge.
Per lo lloch militar de dita bolsa de exactor, qui
vacca per mort de mossèn March Anton Sullà,
se proposan: don Joseph Meca y Cassador, de
present oÿdor; don Francisco Moner; mossèn
Andreu Reart y Icart.
Bolsa de receptor de la Bolla.
Per lo lloch de la bolsa de receptor de la Bolla
que vacca per mort del doctor don Jaume de Copons, en que vingué insaculat en la última insaculació lo doctor Francisco Verdier, canonge de
Barcelona, qui no pogué obtenir lo dit lloch per
trobar-se insaculat en la dita bolsa, se proposan:
fra don Francisco Ferrer y Desgüell, de present
oÿdor; fra Pere Christina; fra Pere Badia.
Bolsa del offici de scrivent ordinari de regent los
comptes.

86/2r

B.
Senyora.
Los deputats y oÿdors de comptes del General
de Cathalunya, per als llochs vuy vaccants fins lo
die present en las bolsas dels officis de la casa de
la Deputació de dit General, proposan a vostra
magestat los subjectes contenguts en lo infrascrit memorial:
Bolsa de assesor y advocat fiscal del General.
Per lo lloch militar de la bolsa de assessor y advocat fiscal del General que vacca per renunciació del doctor don Rafel Moxó, se proposan: lo
doctor micer Fernando de Fiviller y Pol, lo doctor micer Fortunat de Parrellà, lo doctor Francisco de Miralles.
Bolsa del offici de regent los comptes.
a. memorial intercalat entre els folis 85v i 86r del trienni
1680-1683.
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Per lo lloch de la bolsa de scrivent ordinari del regent los comptes qui vacca per mort del doctor
Salví Estanyol Balle, se proposan: fra don Francisco Ferrer y Desgüell, de present oÿdor ecclessiàstich; fra Jaume Phelip; fra Pere Christina.
Per altre lloch ecclessiàstich de dita bolsa de
scrivent ordinari de regent los comptes que vacca per mort de fra Pere Fàbregas, se proposan:
lo doctor Joseph Sastre y Prats, abat de Sant
Pere y la Portella, de present deputat ecclessiàstich; // 86/3r // fra Joseph Milsocos y Morell; lo
doctor fra Diego de Olzina y Vilanova.
Bolsa de ajudant tercer de scrivà major.
Per lo lloch de la bolsa de ajudant tercer de
scrivà major que vacca per mort de Rafel
Exarch, notari públic de Barcelona, se proposan: Joan Baptista Comdor, notari, Francesch
Xiquit, notari. En aquest offici no·s proposan
més de dos subjectes per estar axí disposat en
Madrit a 20 de 1657.

Bolsa de scrivà major y sos ajudants de la visita
del General de Cathalunya.

89/1r

A.
Fasa fe lo doctor infraescrit com Joseph Gil,
guarda de la Bolla, continuava en los atchacas
grans té, per las quals se li fou consedit sorrogat
en son offici, com que li impedexen lo poder-lo
exercir. Y per lo ver fas la present fe als 11 de
abril, 1681.

Per lo lloch de la bolsa de scrivà major y sos ajudants de la visita que vacca per mort de Rafel
Exarch, notari públich de Barcelona, se proposan: Miquel Fontcuberta, notari públich de
Barcelona; Joan Ribas, notari públich de Barcelona; Pere Pujol, notari.

Lo doctor Fermí Pual.
Dat en Barcelona, als XXXI de mars, MDCLXXXI.

89/2r
87/1r

mon Cortada, credenser de draps de la Bolla de
Barcelona, continua ab los matexos ecchaques
per los quals està impedit de poder exercir dit offici. Y axís ho firmo vuy, al primer de abril de 1681.

Fasb fe ab la present com Christòfol Vinyals,
guarda de la Bolla del General en la present ciutat, à estat desganat y indispost per poder exercir son offici des de 4 de janer del present any
fins vuy a 4 de abril del present any. Y així ó firmo.

Doctor Joan Alòs.

Lo doctor Jaume Fontana.

Certificha y fas fe yo, lo doctor infrascrit, com Ra-

87/2r

87/3r

B.

A.

Memorialb dels subjectes que los deputats y oÿdors de comptes del General de Cathalunya
proposan a sa magestat, que Déu guarde, per al
offici de altre dels verguers del consistori dels
dits deputats, lo qual offici vacca per mort de
Joseph Cortès, veler, ciutedà de Barcelona. Són
lo següens: Joan Boxó, negociant, Hierònim
Solanes, corredor de orella, Bonaventura Fornaguera, argenter. Dat en Barcelona a VIIII de
abril, MDCLXXXI.

90/1r

Memorialc dels subjectes que los deputats y oÿdors de comptes del General de Cathalunya
proposan al excel·lentíssim senyor lochtinent y
capità general de sa magestat, que Déu guarde,
en lo present Principat, per al offici de altre dels
verguers del consistori dels dits deputats, en lo
interim que sa magestat proveheix lo dit offici,
lo qual vacca per mort de Joseph Cortès, veler,
ciutedà de Barcelona. Són lo següens: Joan
Boxó, negociant, Gregori de Casamitjana, veler, Joan Rossell, passamaner. Dat en Barcelona
a VIIII de abril, MDCLXXXI.

s.n.r

Certifichc y fas fe yo, lo infrascrit, de com Francisco Toldo, guarda ordinària del General, persevera en lo etxaque tant penal, com consta a
vostra senyoria en la relació fiu en dias passats
mediant lo iurament prestí en mà de vostra senyoria. Y per estar ab desgana, impedit en tanta
certesa de dit mal, se fa la resent certificatòria
vuy, als 16 de abril de 1681.
Doctor Pau Sabater.

a. certificació intercalada entre els folis 86v i 87r del trienni
1680-1683.
b. memorial intercalat entre els folis 86v i 87r del trienni
1680-1683.
c. memorial intercalat entre els folis 86v i 87r del trienni
1680-1683.
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Capítold de la Seu de Barcelona.
Molt il·lustre senyor.
Joan Baptista Reverter en quiscun dret doctor y
ciutedà honrat de Barcelona, subrogat en lo offici de racional de la present casa, a vostra senyoria fa relació com per orde y deliberació de
vostra senyoria de 7 setembre proppassat
de 1680 té feta exacta averigüació ab los llibres
de Vàlues y altres de la present casa acerca de
aquell censal, pensió 191 sous, 10 diners, pagador a 21 octubre, que sortejà lo molt reverent
a. certificació intercalada entre els folis 88v i 89r del trienni
1680-1683.
b. certificació intercalada entre els folis 88v i 89r del trienni
1680-1683.
c. certificació intercalada entre els folis 89v i 90r del trienni
1680-1683.
d. relació intercalada entre els folis 89v i 90r del trienni
1680-1683.

[ 1681 ]

[ 1681 ]

Capítol de la Seu de Barcelona en la extracció
de censals que als 12 juliol també proppassat de
1680, fonch feta per los molt il·lustres senyors
deputats predecessors de vostra senyoria. Y segons dits llibres se troba lo següent:

lliures, 8 sous, 10. Lo qual Phederich Roig y de
Soler se obligà en dit arrendament per 500 lliures quiscun any. Y per quant entre totes les fianses de dit arrendament se havien obligat en 938
lliures més per any del que muntave lo preu de
dit arrendament, que defalcades ratta per quantitat, segons lo que quiscuna de dites fianses se
havien obligat, sols vingué dit Phederich Roig y
de Soler a estar obligat per 398 lliures, 10, quiscun any, que los tres anys junts són 1.194 lliures, 2 sous, 6, de les quals se li fan bones 268
lliures, 15 sous, 9, que li tocan y gaudeix de
aquelles 2.472 lliures, 17 sous, que en differents
llibres de Vàlues y en difarents jornadas consta
haver pagat don Joan Burguès, mossèn Bernat
Joan de Iborra, don Plegamans de Marimon y
Lluís Jorba a més del quals tocave y estaven
obligats pagar com a finases de dit arrendament. Així que resta a déurer dit Phederich
Roig y de Soler, per rahó de dita fiansa y a
compte de les sobredites 1.194 lliures, 2 sous 6,
la quantitat de 925 lliures, 6 sous, 9. Però, per
quant de dit arrendament vuy sols se resta a
déurer les sobredites 577 lliures, 8 sous, 10, no
se li fa càrrega de més quantitat. Dich ... 577
lliures, 8 sous, 10.

Primo, dit censal fou y possehí Miquel de Oms,
ciutedà de Barcelona. Y encara que segons lo llibre de Vàlues, trienni 1677, foli 345, entre altres de les fianses donades per Ramon de Olmera, oÿdor militar que fonch en lo trienni 1614,
Miquel de Oms, lo qual de Olmera, junt ab sos
condeputats, segons dits llibres y foleo, consta
restar a déurer la quantitat de 1.716 lliures, 2
sous, 7, a compte de 1.886 lliures, 5 sous, 3, foren condemnats en la visita de dit trienni 1614,
feta en lo de 1617, per los excessos se feren de
quants verquetes, músichs y rams barberins, per
la festa del gloriós sant Jordi, com consta ab lo
llibre de Vàlues, trienni 1617, foli 690. Y així
mateix, segons dit llibre de Vàlues, trienni
1677, foli 226, se troba continuat altre de las
fianses de micer Bernat Sala, oÿdor real que
fonch en lo trienni 1623, lo qual micer Bernat
Sala, junt ab sos condeputats, segons dit llibre
consta restar a déurer differents quantitats per
differents querelas que foren condemnats en la
visita de dit trienni 1623, feta en lo de 1626.
Però per quant, segons lo capbreu de dit mes de
octubre, foli 262, consta que dit Miquel de
Oms alienà dit censal eo son procurador a 19
mars, 1592, ab què, al temps de ditas fianses ja
no posseïa dit censal, per lo que queda líbero dit
censal per rahó de ditas obligacions. Y per ço
no·s trau res en fora.
Ítem, dit censal fou y possehí Fedrich Roig y de
Soler. Lo qual, segons lo llibre de Concerts, foli
32, consta que a 8 febrer, 1592, féu concert ab
los tunch molt il·lustres senyors deputats de pagar al General la quantitat de 4.477 lliures, 8
sous, 4, per tantes que confessà ésser partícip de
la Bolla de Gerona, trienni 1581, de les quals se
li fan bones 3.801 lliures, 3 sous, 6, per tantes
que ab differents llibres de Vàlues consta haverse pagat // en differents jornades per compte de
dita participació y concert. Així que resta a déurer dit Federich Roig y de Soler a compte de ditas 4.477 lliures, 8 sous, 4, la quantitat de 676
lliures, 4 sous, 10. Dich ... 676 lliures, 4 sous,
10.

Nota que no sols està obligat dit Phedrich Roig
y de Soler en dita quantitat dita per dita fiansa
sinó també en virtut de consignació que féu lo
dit senyor Joan Burguès com a partícip de dita
Bolla al General de 1.709 lliures, 11 sous, 2, sobre la heretat de dit Phedrich Roig y de Soler,
com consta en lo llibre de Vàlues, trienni foli
116. Així que resta obligat dit censal per las dos
partidas tretas en fora, que juntas presten suma
de 1.253 lliures, 13 sous, 8. Dich ... 1.253 lliures, 13 sous, 8.
Y esta és la relació que fa a vostra senyoria, salvat
en tot error de compte, del aposento del racional, a 25 de mars, 1681.
Joan Baptista Reverter, subrogat en lo offici de
Racional.

s.n.r

Dit Phedrich Roig y de Soler, segons lo llibre de
Vàlues, trienni 1578, foli 215, se troba constituït altre de las fiansas donades per Miquel Colomer, paller arrendador de la Bolla de Cervera
de dit trienni 1578, arrendada per preu de
3.662 lliures per any. Del qual arrendament, segons lo llibre de Vàlues, trienni 1677, foli 19,
consta restar-se a déurer la quantitat de 577
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Molta il·lustre senyor.
Joan Baptista Reverter, en quiscun dret doctor
y ciutedà honrat de Barcelona, subrogat en lo
offici de racional de la present casa, a vostra senyoria fa relació com per orde y deliberació de
vostra senyoria de 20 del corrent mes de mars,
1681, té feta exacta averigüació ab los llibres de
Vàlues y altres de la present casa acerca si dona
a. relació intercalada entre els folis 89v i 90r del trienni
1680-1683.

Isabel Joana Desbosch, don Pedro Desbosch,
don Phedrich Desbosch y dona Theresa Desbosch y Calders són debitors al General, per
quant dita dona Joana Theresa Desbosch y Calders spera recobrar aquelles 55 lliures, 6 sous, 3,
que per los administradors de la capella de Sant
Sever foren revoltades en la taula de la present
ciutat a vostra senyoria de aquelles 307 lliures,
16 sous, 3, que per los predecessors de vostra
senyoria foren girades en dita taula per lo preu
de aquell censal, pensió 252 sous, 6, pagador a
juliol, que dits administradors sortejaren en la
extracció de censals feta a 20 novembre, 1679.
Y segons dits llibres consta del següent:
Dit don Pedro Desbosch, segons lo llibre de Vàlues, trienni 1677, foli 245, entre altres de las
fiansas donades per mossèn Honofre Ciurana,
canonge de Girona, oÿdor ecclessiàstich que
fonch en lo trienni 1632, se troba continuat don
Pedro Bosch, lo qual Ciurana, segons dit llibre y
foleos 245 y 246, consta restar a déurer la quantitat de 20 lliures, 5 sous, 8, a compliment de
major quantitat que junt ab sos condeputats fou
condemnat en la visita de dit trienni 1632, feta
en lo de 1635, com consta en lo llibre de Vàlues
de dit trieni 1635, foleos 685 y 688. Ab què,
sempre y quant constàs que dit don Pedro Desbosch, que té dret y causa en dits 55 lliures, 6
sous, 3, y don Pedro Bosch, fiansa, fos un mateix
subjecte, quedarien obligades a dites 20 lliures,
5 sous, 8. Dich ... 20 lliures, 5 sous, 8.
Lo dalt dit don Phedrich Desbosch, segons lo
llibre de Vàlues, trienni 1671, foli 306, se troba
continuat altre de las fianses de don Ignasi de
Ripoll, oÿdor ecclessiàstich que fonch en lo
trienni 1653. Lo qual de Ripoll, segons lo llibre
de Vàlues, trienni 1677, foli 312, 314 y 315,
consta restar a déurer la quantitat de 49 lliures,
14 sous, que, ab major quantitat, fou condemnat junt ab sos condeputats en la visita de dit
trienni 1653, feta en lo de 1650, com consta en
lo llibre de Vàlues de dit trienni 1656, foli 641,
652 y 654. Dich ... 49 lliures, 14 sous.
Dit don Phedrich Desbosch, segons lo dit llibre
de Vàlues, trienni 1677, foli 338, se troba continuat altre de las fiansas del doctor Francisco de
Amigant, oÿdor ecclessiàstich que fonch en lo
trienni 1662, lo qual de Amigant, segons dit llibre de Vàlues, trienni 1677, consta restar a déurer la quantitat de 724 lliures, 14 sous, 6, ço és,
en foli 338, 300 lliures, que dit de Amigant, junt
ab lo il·lustre senyor don Jaume de Copons, deputat ecclessiàstich, Francesch Amell, deputat
militar, Thomàs Capdevila, deputat real, Francisco de Nadal y Pere Carreres, oÿdors en dit
trienni, foren condemnats en la visita de dit
trienni 1662, feta en lo de 1665; sobre la querela
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número 33, consta en lo llibre de Vàlues, trienni
1665, foli 502, en foli 346, 150 lliures que dit de
Amigant junt ab sos condeputats foren condemnats en dita visita. Sobre la querela número 89
consta en dit llibre de Vàlues trienni 1665, foli
510, en foli 347, 259 lliures, 14 sous, 6, per resta
de 909 lliures, 14 sous, 6, que dit de Amigant,
junt ab dit Amell Capdevila, Nadal y Carreres,
foren condemnats en dita visita. Sobre la querela
número 1, com apar en dit llibre de Vàlues,
trienni 1665, foli 500. Y las restants 15 lliures y
en foli 339 que dit de Amigant deu y li tocan a
pagar per la part de aquelles 90 lliures que junt ab
dits sos condeputats fou condemnat en dita visita sobre la querela número 31 consta en dit llibre
de Vàlues, trienni 1665, foli 511. Dich ... 724
lliures, 14 sous, 6.
Dit don Phedrich Desbosch, segons lo llibre de
Vàlues, trienni 1671, foli 466, se troba continuat altre de las fiansas donades per don Francisco de Pons, oÿdor militar que fonch en lo
trienni 1665. Lo qual de Pons, segons lo dit llibre de Vàlues, trienni 1677, resta a déurer la
quantitat de 414 lliures, 5 sous, 6, ço és, en foli
330, 104 lliures, 5 sous, 6, ab dos diffarents
partidas, és a saber, 79 lliures, 5 sous, 6, a compliment de 100 lliures que lo dit don Francisco
de Pons, junt ab lo doctor fra don Joseph de
Magarola, abat de Camprodon, deputat ecclessiàstich, Francesch Puigdesalit y Malla, deputat
militar, lo doctor Miquel Boneu, deputat real,
lo doctor Joan Costa, oÿdor ecclessiàstich, y lo
doctor Joseph Gomar, oÿdor real en dit trienni,
foren condemnats en la visita de dit trienni
1665, feta en lo de 1668, sobre la querela número 3, consta en lo llibre de Vàlues, trienni
1668, foli 466. Y 25 lliures que los sobredits,
exceptat lo doctor Joseph Gomar // s.n. // foren
condemnats en dita visita sobre la querela número 4. Consta en dit llibre de Vàlues, trienni
1668, foli 467, y en foli 332 de dit llibre de Vàlues, trienni 1677, 3 lliures 10 sous, ço és, 210
lliures que dit de Pons, junt ab los demés condeputats, fou condemnat en dita visita sobre la
querela número 12, consta en dit llibre de Vàlues, trienni 1668, foli 69. Y les restants 100
lliures que tots los sobredits foren condemnats
en dita visita sobre la querela número 33, consta en dit llibre de Vàlues, trienni 1668, foli 473.
Dich ... 414 lliures, 5 sous, 6.
En quant a dita dona Isabel Joana Desbosch y
dona Theresa Desbosch y Calders no consta en
dits llibres de Vàlues resta a déurer quantitat alguna al General.
Així que restan a déurer los sobredits la quantitat de las quatre partidas tretas en fora, que juntas prenen suma de 1.208 lliures, 19 sous, 8.
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Y esta és la relació que fa a vostra senyoria, salvat
en tot error de compte, del aposiento del racional a 30 de mars, 1681.

1624, ab què ja no posseïa dit censal quant féu
dita fiansa, per lo que no pot estar obligat per
rahó de qualsevol dèbit restàs a déurer dit micer
Joseph Massó, y per ço no·s trau res en fora.

Joan Baptista Reverter, subrogat en lo offici de
racional.

s.n.r

Dit censal fou y possehí mossèn Lluýs de Masdovellas y de Vilafranca, donsell. Y encara que
segons lo llibre de Vàlues, trienni 1578, foli
209, se trobe continuat Lluýs de Vilafranca, altre de las fiansas donades per Miquel Joan de
Junyent, arrendador de la Bolla de Girona de
dit trienni 1578 per 300 lliures lo any, que los
tres anys junts són 900 lliures, del qual // s.n. //
arrendament, segons lo dalt dit Llibre de Vàlues, trienni 1677, foli 16, consta restar-se a
déurer la quantitat de 14.125 lliures, 12 sous,
11. Però, per quant segons lo dit llibre y fòlio
consta que dit mossèn Lluýs de Masdovelles y
de Vilafranca per rahó de dit censal sols lo possehí com a usufructuari, y encara que pogués
que lo posessor y lo obligat fossen un mateix
subjecte, no poria estar ab dit censal per rahó de
dit dèbit, y per ço no·s trau res en fora.

Molta il·lustre senyor.
Joan Baptista Reverter, en quiscun dret doctor
y ciutedà honrat de Barcelona, subrogat en lo
offici de racional de la present casa, a vostra senyoria fa relació com per orde y deliberació de
vostra senyoria de 7 setembre proppassat de
1680 té feta exacta averigüació ab los llibres de
Vàlues y altres de la present casa acerca de
aquell censal, pensió 566 sous, 8 1/2, pagador
a 18 setembre, que sortejaren los administradors del hospital de Nostra Senyora de Misericòrdia de la present ciutat en la extracció de
censals que als 12 juliol també proppassat de
1680 fonch feta per los molt il·lustres senyors
deputats predecessors de vostra senyoria. Y segons dits llibres se troba lo següent:

Dits administradors extrets y posessors de dit
censal segons lo dit llibre de Vàlues, trienni
1677, foli 238, consta que deuen la quantitat de
1.000 lliures, lo qual dèbit se originà y devallà
del llibre de Vàlues, trienni 1635, foli 727, per
lo preu de quatre-cens fustets curts a dits administradors venuts per los il·lustres senyors deputats de dit trienni, a rahó de 2 lliures, 10 sous
fustet, ab acte en la Scrivania Major del General,
a 27 novembre, 1635. Dich ... 1.000 lliures.

Primo, dit censal fou y possehí don Pedro de Reguer, lo qual segons lo llibre de Vàlues, trienni
1677, foli 345, se troba continuat altre de les
fianses donades per don Alexandre de Alentorn y
de fra Jaume Joan Palegrí, camarer de Arlès, deputat militar y oÿdor ecclessiàstich respective
que foren en lo trienni 1614. Los quals Alentorn
y Palegrí, junt ab llurs condeputats, segons dit
llibre de Vàlues y foleo consta restar a déurer la
quantitat de 1.716 lliures, 2 sous, 7, a compte de
1.886 lliures, 5 sous, 3, foren condemnats en la
visita de dit trienni 1614, feta en lo de 1617, per
los excesos se feren de quants verguites, músichs
y rams barberins per la festa del gloriós sant Jordi, com consta ab lo llibre de Vàlues, trienni
1617, foli 690. Dich ... 1.716 lliures, 2 sous, 7.
Dit don Pedro Reguer, encara que segons lo llibre de Vàlues, trienni 1677, foli 245, se troba
continuat altre de las fiansas donades per micer
Joseph Massó, oÿdor real que fonch en lo trienni
1632, lo qual Massó, segons dit llibre y fòlio 246
resta a déurer junt ab sos condeputats 13 sous, 4,
per resta del que foren condemnats en la visita de
dit trienni 1632, feta en lo de 1635. Però, per
quant, segons lo capbreu de dit mes de setembre,
foli 432, consta que dit censal fonch restituït per
lo llegítim procurador de dit don Pedro Reguer
en favor del il·lustre micer Miquel Salvà y de Vallseca, regent en lo Supremo de Aragó a 8 agost,

Així, que resta obligat dit censal per las dos partidas tretas, que juntas prenen suma de 2.716
lliures, 2 sous 7.
Y esta és la relació que fa a vostra senyoria, salvat
en tot error de compte del aposiento del racional a 25 de mars, 1681. Joan Baptista Reverter,
subrogat en lo offici de racional.

91/1r

a. relació intercalada entre els folis 89v i 90r del trienni
1680-1683.
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Fasa fe io, lo doctor en medicina infraescrit, que
la desgana del senyor Erasma de Lana y Fontanet, de la qual ia tenia feta relació a vostra senyoria lo doctor Jaume Magrinyà en los primers
de mars del corrent any, continua, axí que necessita de continuar de remey per a curar aquella. Així ó firmo als 19 de abril, 1681.
Doctor Jaume Solà.

a. certificació intercalada entre els folis 90v i 91r del trienni
1680-1683.

s.n.r

Molta il·lustre senyor.
Joan Baptista Reverter, en quiscun dret doctor
y ciutedà honrat de Barcelona, subrogat en lo
offici de racional de la present casa, a vostra senyoria fa relació com per orde y deliberació de
vostra senyoria de 7 setembre proppassat de
1680 té feta exacta averigüació ab los llibres de
Vàlues y altres de la present casa acerca de
aquell censal, pensió 1.500 sous, pagador al primer de janer, que sortejaren los reverents protectors y procuradors dels aniversaris comuns
de la Seu de Barcelona en la extracció de censals
que als 12 juliol també proppassat de 1680
fonch feta per los molt il·lustres senyors deputats predecessors de vostra senyoria. Y segons
dits llibres se troba lo següent:
Primo, dit censal féu y possehí don Pedro de
Cardona y Erill. Y encara que segons lo llibre de
Vàlues, trienni 1578, foli 213, entre altres fianses donades per Miquel Gomar, arrendador de
la Bolla de Perpinyà de dit trienni 1578 se troba
continuat dit don Pedro de Cardona y Erill
obligat per 300 lliures lo any, que los tres anys
junts són 900 lliures, del qual arrendament, segons lo llibre de Vàlues, trienni 1677, foli 18, se
resta a déurer la quantitat de 19.609 lliures, 17
sous, 8. Y així mateix, segons dit llibre de Vàlues, trienni 1677, foli 245, se troba continuat
don Pedro de Aragó, marquès del Povar, altre
de las fiansas donades per lo molt il·lustre senyor don Garci Gil Manrique, bisbe de Barcelona, deputat ecclessiàstich que fonch en lo trienni 1632, lo qual il·lustríssim senyor don Gil
Manrique, segons dit llibre y foli 246, junt ab
sos condeputats restan a déurer 13 sous, 8, per
resta del que tots foren condemnats en la visita
de dit trienni 1632 feta en lo de 1635. Però encara que per ningun temps pogués constar que
dit don Pedro de Aragó, marquès de Povar, y
dit don Pedro de Cardona y Erill, foren un mateix subjecte, no poria estar obligat dit censal
per rahó de dita fiansa feta a dit il·lustríssim senyor don Gil Manrique, com ni tampoch pot
estar aquell obligat per rahó de qualsevol quantitat pogués restar a déurer dit don Pedro de
Cardona y Erill, possessor de dit censal, per
rahó de qualsevol quantitat restàs a déurer per
la fiansa feta a dit Miquel Gomar. Per quant, segons lo capbreu nou de dit mes de janer, foli
60, consta que dit don Pedro de Cardona y
Erill, a 23 febrer, 1678, antes de fer la obligació
ja havia alienat dit censal en favor de Joan Ferrer, notari, y per ço no·s trau res en fora.
Ítem, dit censal fou y possehí Joan Francesch de
a. relació intercalada entre els folis 90v i 91r del trienni
1680-1683.
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Calders, y encara que en lo llibre de Vàlues,
trienni 1623, foli 950, entre altres de les fianses
donades per Joan Vidal, menor, quòndam, cullidor de la Bolla de Barcelona en la caució prestada a 6 de janer, 1568, se troba continuat Joan
Francesch // de Calders, senyor de Segur, lo
qual se obligà per 200 lliures, lo qual Joan Vidal, segons dit llibre de Vàlues, trienni 1673,
foli 240, consta restar a déurer la quantitat de
4.402 lliures, 2 sous. Y així mateix, segons lo llibre de Vàlues, trienni 1572, foli 190, entre altres de les fianses donades per mossèn Benet de
Vallgornera, arrendador de la Bolla de Perpinyà, trienni 1572, se troba continuat dit Joan
Francesch de Calders, lo qual se obligà per 243
lliures, 4 sous, 7, lo any, que los tres anys junts
són 729 lliures, 13 sous, 9, del qual arrendament, segons dit llibre de Vàlues, trienni 1677,
foli 8, consta restar-se a déurer la quantitat de
693 lliures, 4 sous, 6. Però, per quant, segons lo
capbreu vell de dit mes, foli 37, consta que dit
Calders, posessor de dit censal, sols possehí
aquell com usufructuari, per lo que no pot estar
obligat dit censal per rahó de quina quantitat se
restàs a déurer per rahó de ditas obligacions, y
per ço no·s trau res en fora.
Ítem, dit censal fou y possehí Joan Pons Esteve,
mercader. Y encara que en lo llibre de Vàlues,
trienni 1635, foli 706, entre altres fianses donades per Domènech, parayre, arrendador dels
drets de General de tota Catalunya per lo arrendament que començà a 14 agost 1637 y finí al
darrer de juliol, 1641, se troba continuat Joan
Esteve, mercader, lo qual se obligà per 250 lliures quiscun any, del qual arrendament, segons
dit llibre de Vàlues, trienni 1677, foli 496,
consta restar-se a déurer la quantitat de 64.099
lliures, 19 sous, 8. Però, per quant, segons lo
capbreu vell de dit mes de janer, foli 33, consta
que dit Joan Pons Esteve, possessor de dit censal en lo any 1529 ja ere mort, pus a dit censal
succehiren-lo Raphel Agullana, mossèn Joan
Agullana, mossèn Francesch Agullana, y com a
succehint de dit Joan Pons Esteve, tant en virtut
de son testament com també en virtut de
sentència de adjudicació en la cort del veguer
feta dins de dit any 1529, ab què ocularment se
veu no poder ésser un mateix subgecte lo dit
Joan Pons Esteve, possessor de dit censal y lo
dit Joan Esteve obligat per dita fiansa, y per ço
no·s trau res en fora.
Ítem, dit censal fou y possehí don Joan de Llupià. Y encara que segons los llibres de Vàlues,
trienni 1605, foli 288, entre altres fianses donades per Salvador Vergés, oÿdor de la Bolla de
Tarragona de dit trienni, 1605, se troba continuat don Joan de Llupìà obligat per 800 lliures
lo any, que los tres anys junts són 2.400 lliures,
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del qual arrendament, segons lo dit llibre de Vàlues, trienni 1677, foli 54, consta restar-se a
déurer la quantitat de 2.255 lliures, 10 sous. Y
així mateix, segons lo dit llibre de Vàlues, trienni 1617, en la caució prestada per Francesch
Naves, sobrecullidor del General de la col·lecta
de Ponent, durant lo impediment de Jaume
Elra, entre altres de les fianses donades per dit
Naves, se troba continuat dit don Joan de Llupià, obligat per 700 lliures, lo qual Naves, segons dit llibre de Vàlues, trienni 1677, foli 185,
consta a déurer la quantitat de 988 lliures, 5
sous, 8. Y així mateix, segons lo llibre de Vàlues,
trienni 1671, foli 161, entre altres de les fianses
donades per Miquel Cerdà, oÿdor real que
fonch en lo trienni 1617, se troba continuat dit
don Joan de Llupià, el qual Cerdà, segons dit
llibre de Vàlues, trienni 1677, foli 208, junt ab
Phelip, // trienni 1617, consta restar a déurer la
quantitat de 120 lliures. Y així mateix, segons
dit llibre de Vàlues, trienni 1671, foli 228, entre
altres de les fianses donades per don Francesch
de Llupìà, deputat militar que fonch en lo trienni 1635 se troba continuat don Joan de Llupià,
lo qual don Francisco de Llupià, junt ab sos
condeputats, y micer Francesch Vidal y don Ramon de Magarola, assessors, segons dit llibre de
Vàlues, trienni 1677, foli 259, consta restar a
déurer la quantitat de 243 lliures, 6 sous, 2, que
foren condemnats en la visita de dit trienni
1635, feta en lo de 1638. Però per quant segons lo dit capbreu vell, foli 37, consta que dit
don Joan de Llupià sols possehí lo dit censal
com a usufructuari, per lo que no pot estar obligat dit censal per rahó de ditas obligacions, ademés que apar no poder ésser un mateix subjecte. Y així no·s trau res en fora.

Ítem, dit censal fou y possehí Joan Ferrer, notari. Y encara que en lo llibre de concerts, foli
210, se troba continuat Joan Ferrer, fill de altre
Joan Ferrer, ciutedà de Barcelona, altre de las
fiansas de mossèn Francesch Piquer en lo concert per ell fet a 28 janer, 1633, per la quantitat
de 435 lliures, 1686, restave a déurer Barthomeu Piquer, son avi, receptor del General de la
vila de Perpinyà. Així mateix, segons lo llibre de
Vàlues, trienni 1671, foli 153, se troba continuat Joan Rafel Ferrer, altre de las fianses de
Ramon de Olmera y Sacoromina, oÿdor militar
que fonch en lo trienni 1614, lo qual de Olmera junt ab sos condeputats segons dit llibre de
Vàlues, trienni 1677, foli 203, restan a déurer la
quantitat de 1.716 lliures, 2 sous, 7. Y així mateix, segons lo llibre de Vàlues, trienni 1620,
foli 200, se troba continuat lo dalt dit Joan Ferrer, fill de altre Joan Ferrer, notari, altre de les
fianses insolidum donades del dalt dit Barthomeu Piquer, receptor del General en la taula de
Perpinyà, lo qual, segons lo dit llibre de Vàlues,
trienni 1677, foli 187, consta restar a déurer la
quantitat de 245 lliures, 16 sous, 6, lo qual dèbit se originà y devallà segons lo llibre de Vàlues, trienni 1611, foli 611, de las terces per dit
cobrades del trienni 1668. Però, per quant, segons lo dit capbreu de dit mes de janer, foli 60,
consta que dit censal fou lluÿt y quitat a 16
juny, 1682, per los dits reverents protectors y
procuradors dels dits aniversaris, tenint-ne dret
de don Pedro de Cardona, qui lo havia empenyat, ab què evidentment se veu que al temps
de las fianses y obligacions fetes per dits Ferrers
ja no posseïan dit censal encara que per ningun
temps constàs ésser uns mateixos subjectes. Y
per ço no·s trau res en fora.

Ítem, dit censal fou y possehí Miquel de Semmanat, donsell. Y encara que segons dit llibre de
Vàlues, trienni 1677, foli 345, entre altres de les
fianses donades per don Alexandre de Alentorn,
deputat militar que fonch en lo trienni 1614, se
troba continuat don Miquel de Semmanat, lo
qual de Alentorn, junt ab sos condeputats, segons dit llibre y foleo consta restar a déurer la
quantitat de 1.716 lliures, 2 sous, 7, a compte
de 1.886 lliures, 5 sous, 3, foren condemnats en
la visita de dit trienni 1614, feta en lo de 1617,
per los excessos se feren de quants verguetes,
músics y rams barberins per la festa del gloriós
sant Jordi, com consta en lo llibre de Vàlues,
trienni 1617, foli 690. Però per quant, segons
lo dit capbreu de dit mes de janer, foli 56, consta que los curadors de dit Miquel de Semmanat,
posessor de dit censal en lo any 1548, feren diffinició de dit censal, ab què·s veu no poder ésser
obligat dit censal per rahó de dita fiansa. Y per
ço no·s trau res en fora.

Ítem, dit censal fou y possehí Francesch Ferrer.
Y encara que segons lo llibre de Vàlues, trienni
1617, foli 321, entre altres de les fianses donades per Salví Torrent, sabater arrendador del
// s.n. // arrendament per 400 lliures lo any, que
los tres anys junts són 1.200 lliures. Del qual
arrendament, segons dit llibre de Vàlues, trienni 1677, foli 63, consta restar-se a déurer la
quantitat de 6 sous, 3. Y així mateix, segons lo
llibre de Vàlues, trienni 1635, foli 322, se troba
una altre de las fianses per 2.727 lliures, 5 sous
per any, que los tres anys junts són 8.181 lliures, 15 sous, donades per Joan Barrelles, negociant arrendador de la Bolla de Barcelona, trienni 1635, per arrendament, segons lo dit llibre
de Vàlues, trienni 1677, foli 82, consta restar-se
a déurer la quantitat de 59 lliures, 7 sous, 6. Y
així mateix, segons lo llibre de Vàlues, trienni
1584, se troba continuat entre altres de les fianses donades per Benet Lluch, sastre de la Bolla
de Monblanch de dit trienni 1584, lo qual Ferrer se obligà per 500 lliures, que los tres anys
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junts són 1.500 lliures, del qual arrendament,
segons dit llibre de Vàlues, 1677, foli 24, consta restar-se a déurer la quantitat de 330 lliures.
Però per quant lo dit capbreu y folio consta
com està dit que dit censal fou quitat per dits
rector y procurador de dits aniversaris en lo any
1582 a 16 de juny, així bé, que de las ditas obligacions ja no·l posseïa dit Francesch Ferrer, per
lo que no pot estar obligat dit censal per dites
obligacions. Y per ço no·s trau res en fora.
Dit Francesch Ferrer, segons lo llibre de Vàlues,
trienni 1575, foli 99, entre altres de les fianses
donades per Miquel Soler, sabater, arrendador
de la Bolla de Tortosa, trienni 1572, arrendada
per preu de 3.481 lliures per any, del qual arrendament, segons lo llibre de Vàlues, trienni 1677,
foli 6, consta restar-se a déurer la quantitat de
3.340 lliures, 11 sous, 7, foli 6, consta restar-se a
déurer la quantitat de 3.340 lliures, 11 sous, 7, se
troba continuat Francesch Ferrer, caputxer, lo
qual se obligà en dit arrendament per 100 lliures
quiscun any. Y per quant entre totes les fianses de
dit arrendament se havien obligat en 300 lliures
més per any del què montave lo preu de dit
arrendament, que defalcades rata per quantitat
segons lo que quiscuna de ditas fiansas se havien
obligat sols vingué dit Francesch Ferrer a estar
obligat per 91 lliures, 19 sous, 2, quiscun any,
que los tres anys junts són 275 lliures, 17 sous, 6,
de les quals se li fan bones 179 lliures, 16 sous, 8,
que li tocan y gaudeix de aquelles 6.709 lliures,
12 sous, 4, que en differents llibres de Vàlues y
jornades consta haver pagades dit Miquel Soler,
principal de dit arrendament. Així que resta a
déurer dit Francesch Ferrer, per rahó de dita
fiansa y a compliment de les sobredites 275 lliures, 17 sous, 6, la quantitat de 96 lliures.

Vallseca, quòndam, fent estas cosas de llicència
de la reverent senyora Scicília Feliu y Çacirera,
priora de dit monastir y convent, ha fet procura
al noble senyor don Diego Despalau y Sulla, en
Barcelona populat, encara que absent, per a ratificar y confirmar qualsevols obligacions fins lo
dia present fetas als il·lustres senyors deputats
del General de Catalunya per qualsevols personas per rahó de qualsevols quantitats de diner y
totes qualsevols cosas a dit General de Catalunya degudas per lo doctor micer Bernat Sala, en
tant com principal com a fermansa, // v // y en
quant al prejudici de las primeras obligacions fetes a dits deutes en nom de dita causa, y per ço
obligar tots y sengles béns per la causa pia que
foren de dit capità Joan Maurici de Vallseca,
mobles e immobles, haguts y per haber, drets y
accions, com a deutes fiscals y reals, ab totas renunciacions y juraments, com en dita procura se
conté. En fe de las quals cosas fas la present certificatòria, scrita de mà agena y escrita de la pròpria, en Barcelona, a XXI de abril, MDCLXXXI.
De premissis calamo aliena scriptis fidem facio
ego, Josephus Guell, auctoritatibus apostolica atque regia notarius publicus Barchinone, hic propria me subscribens manu.

100r

Per la qual quantitat de 96 lliures resta obligat
dit censal.
Y esta és la relació que fa a vostra senyoria del
aposiento del racional, als 10 de abril, 1681.
Joan Baptista Reverter, subrogat en lo offici de
racional.

92r

Certificha y fas fe jo, Joseph Güell, notari públich de Barcelona, avall scrit, que ab acte rebut
en poder meu als vint del mes de abril del any
mil sis-cents vuytanta y hu, la reverent senyora
Maria Agnès Riambau y Sulla, religiosa del convent de Santa Maria Magdalena de la present
ciutat de Barcelona, com a administradora de la
causa pia fundada per lo capità Joan Maurici de
a. certificació intercalada entre els folis 91v i 92r del trienni
1680-1683.
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Certificha y fas fe jo, Joseph Güell, notari públich de Barcelona, avall scrit, que ab acte rebut
en poder meu, als quatre dies del mes de maig
del any mil sis-cents vuytanta y hu, la reverent
senyora Maria Agnès Riambau y Sulla, religiosa
del convent de Santa Maria Magdalena de la
present ciutat de Barcelona, com a administradora de la causa pia fundada per lo capità Joan
Maurici de Vallseca, quòndam, fent estas cosas
de llicència de la reverent senyora Scicília Feliu y
Çacirera, priora de dit convent, ha fet procura al
noble senyor don Diego Despalau y Sulla, en
Barcelona populat, encara que absent, per a
comparéxer en lo consistori dels molt il·lustres
reverents senyors deputats del General de Cathalunya y // prestar qualsevols juraments en
nom de dita constituent com a administradora
de dita causa pia, y finalment per tots plets y
causas llargament ab poder de substituhir com
en dita procura se conté.
De premissis calamo aliena scriptis fidem facio
ego, Josephus Guell, auctoritatibus apostolica atque regia notarius publicus Barchinone hic propria me subscribens manu.

a. certificació intercalada entre els folis 99v i 100r del trienni
1680-1683.

[ 1681 ]

[ 1681 ]

101
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B.
Diea vigessima prima mensis octobris, anno a
Nativitate Domini millessimo sexcentessimo septuagessimo septimo, Barchinone.
Ego, Christophorus Vinyals, minor dierum, cotonerius, civis Barchinone, ut obtinens officium custodis
ordinarii bulle Generalis Catalonie presentis civitatis et collecte Barchinone, dicto nomine, gratis, et
cetera, constituo et ordino procuratores meos certos,
et cetera, itaquod, et cetera, Christophorum Vinyals, maiorem dierum, cotonerium, civem Barchinone, patrem meum, Margaretam Vinyals, uxorem meam, Josephum Bayer, argenterium, et
Nicolaum Farrer, cotonerium, cives Barchinone,
scilicet dicto Nicolaum Farrer, presentem, ceteros
vero absentes, et cetera, et quemlibet eorum insolidum, itaquod, et cetera, ad videlicet, pro me et nomine meo, iamdictum officium custodis ordinarii
presentis civitatis Barchinone cum omnibus iuribus
et pertinenciis suis universis in manibus et posse admodum illustrium dominorum deputatorum et
auditorum computorum eiusdem Generalis Catalonia vobis et cuilibet vestrum // benevissa, et per
vos, et quemlibet vestrum, dictis dominis deputatis
et auditoribus computorum, presentanda, nominanda et designanda, pure, libere, simpliciter et
absque ulla condicione, resignandum, renunciandum et cedendum et dictas resignacionem et renunciacionem ac cessionem recipi et admitti petendum et supplicandum ac obtinendum, ita et taliter
quod illi in cuius favorem dictum officium per vos et
quemlibet vestrum resignatum, renunciatum et
cessum fuerit de eodem officio, iuribus, et pertinenciis illius valide provideatur et provideri mandetur,
cum omni iuris plenitudine et effectu et inde instrumenta quecumque vobis et utrique vestrum benevisa faciendum seu fieri faciendum, instandum et requirendum, et demum, et cetera, promitto habere
rattum, et cetera, et non revocare, et cetera.
Testes sunt Ludovicus Anchs, // Emanuel Rossel,
scriptores Barchinone degentes.
De promissis alieno calamo scriptis fidem facio
ego, Bonaventura Vila, apostolica atque regia
auctoritatibus notarius publicus Barchinone, hec
propria scribens manu.

101
/2r

Moltb il·lustre senyor.
Joan Baptista Reverter, en quiscun dret doctor
y ciutedà honrat de Barcelona, subrogat en lo
a. procura intercalada entre els folis 100v i101r del trienni
1680-1683.
b. relació intercalada entre els folis 100v i101r del trienni
1680-1683.
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offici de racional de la present casa, a vostra senyoria fa relació com per orde y deliberació de
vostra senyoria de 7 setembre proppassat de
1680 té feta exacta averigüació ab los llibres de
Vàlues y altres de la present casa acerca de
aquell censal, pensió 653 sous, pagador a 19
mars, que sortejaren los reverents vicari perpètuo y comunitat de preveres de Santa Maria del
Mar de la present ciutat en la extracció de censals que als 12 juliol també proppassat de 1680
fonch feta per los molt il·lustres senyors deputats predecessors de vostra senyoria. Y segons
dits llibres se troba lo següent:
Primo, dit censal fou y possehí dona Gerònyma
de Junyent. Y encara que segons lo llibre de
Concerts, foli 44, a 25 de maig, 1598, féu concert ab los tunch molt il·lustres senyors deputats
de pagar al General lo quòndam Miquel Joan
de Junyent, ciutedà de Barcelona, son marit,
per la Bolla de Gerona, trienni 1578, del qual
arrendament, segons lo llibre de Vàlues, trienni
1677, foli 16, se resta a déurer la quantitat de
14.125 lliures, 12 sous, 11. Però per quant, segons lo dit capbreu de dit mes de mars, foli 5,
consta que la dona Gerònima de Junyent, posesora de dit censal, era muller de mossèn Perot
de Junyent, ab què, evidentment se veu ésser
differents subjectes la possessora y la obligada,
per lo que queda líbero dit cens per rahó de dita
obligació, y per ço no·s trau res en fora.
Ítem, dit censal fou y posseiren don Francesch
de Junyent y Çapila y don Francisco Junyent y
de Pons. Y encara que segons lo llibre de Vàlues, trienni 1677, foli 150, se troba continuat
Francesch de Junyent junt ab Honorat Joan de
Montanyans, los quals restan a déurer la quantitat de 50 lliures, lo qual dèbit devalla del trienni
1554, foli 61, com consta ab lo llibre de Vàlues,
trienni 1572, foli 18. Però per quant segons lo
capbreu de dit mes de mars, foli 5, consta que
en lo any 1572 se casaren los pares y avis respective dels don Franciscos de Junyent possessors
de dit censal, del què se infereix que no eren
nats al temps de la obligació eo originació de
dèbit, per ser com és dit en lo any 1554, per lo
que queda líbero dit censal per rahó de dit dèbit, y per ço no·s trau res en fora.
Així mateix, segons dit llibre de Vàlues, trienni
1677, foli, se troba continuat don Francisco de
Junyent, altre de las fiansas de Bernat Ferrer y
Vila, domer, deputat real que fonch en lo trienni
1650, lo qual Ferrer, segons dit llibre de Vàlues,
trienni 1677, foli 295, consta restar a déurer la
quantitat de 1.595 lliures, 13 sous, 11, que són a
compte de 1.670 lliures, 14 sous, 11, que dit
Bernat Ferrer //v // a 14 de juliol, 1659, feu conser y prometé a pagar al General per lo preu de las

condemnacions de la visita de dit trienni 1650,
feta en lo de 1653, consta en lo llibre de Concerts, foli 169. Així mateix, segons dit llibre de
Vàlues, foli 335, se trobe continuat altre de las
fiansas de don Angel del, deputat militar que
fonch en lo trienni 1659, lo qual don Angel en
dit llibre y foleos 335 y 336 consta restar a déurer
la quantitat per resta de differents condemnacions de la visita de dit trienni 1659, feta en lo de
1662. Així mateix, segons dit llibre, foli 466, se
troba continuat altre de las fianses de don Francisco Pons, oydor militar del trienni del trienni
1665, lo qual, segons lo dit llibre de Vàlues
trienni 1677, foleos 330 y 332, consta déurer la
quantitat de 414 lliures, 5 sous, 6, per resta de
differents condemnacions de visita de dit trienni
1665, feta en lo de 1668. Y així mateix, segons lo
llibre de Vàlues, trienni 1677, foli 339, se troba
continuat altre de les fianses de Francesch Ferrer,
oÿdor ecclessiàstich del trienni 1671, lo qual Ferrer, junt ab sos condeputats foren condemnats
en la visita de dit trienni, feta en lo de 167, pagar
al General tot allò que constaria haver deliberat
pagar als 4 maig 1672, per rahó de la contrafacció de la aprehensió dels fraus apresos en la patrona de Gènova, liquidació reservada. Però per
quant en lo dit capbreu, foli 640, consta que lo
dit censal fou insolutum donat per dit Francisco
de Junyent ab voluntat de dona Magdalena de
Junyent, sa mare, als vicari perpètuo y communitat de Santa Maria de la Mar, a 11 mars, 1643,
que fou ja alienat dit censal antes de ditas fiansas
y obligacions per lo que no pot estar obligat dit
censal per las obligacions de dit don Francisco de
Junyent. Y per ço no·s trau res en fora.

Sessé, de Tortosa, no és debitor al General en
quantitat alguna. Vuy, als XXVIIII de maig,
MDCLXXXI.
Joan Baptista Reverter, subrogat en lo offici de
racional.

107
/2r

Ego, Josephus Sesse, notarius publicus Dertuse,
scriba et consistorii Deputacionis localis Generalis dicte civitatis Dertuse et eius collecte, dicto nomine, gratis, et cetera, constituo et ordino procuratorem meum certum, et cetera, ita quod et
cetera, vos, magnificum Josephum de Sauleda,
militem, in civitate Barchinone populatum, licet
absentem, et cetera. Ad videlicet, pro me et nomine meo, uti scriba iam dicto coram admodum
illustribus dominis deputatis Generalis Cathalonie et in eorum admodum illustri consistorio
comparendum et enteressendum et in manibus et
posse sua dominacionis pure, libere et simpliciter,
renunciandum officium predictum scribe Generalis dicta deputacionis localis Dertusse, dictamque renunciacionem michi admitti petendum et
in alterius persona sua dominacioni benevissa
provideri supplicandum, et inde supplicaciones
quascumque tam verbo quam in scriptis offerendum et presentandum arrendatari et subsignari
petendum et supplicandum, et instrumenta quecumque inde necessaria et opportuna fieri et confici petendum, instandum, requirendum et habendum ac substituendum et demum et cetera,
promitto habere rattum et cetera, et non revocare
et cetera, sub bonorum meorum omnium obligacione, et cetera. Actum Dertusa et cetera. Testes
sunt Joannes Guardia et Joannes Millet, scriptores Dertuse.

Y esta és la relació que fa a vostra senyoria del
aposiento del racional als abril 1681. Joan Baptista Reverter, subrogat en lo offici de racional.

103r

Diea decimo octavo mensis maii, anno a Nativitate Domini millessimo sexcentessimo octuagessimo primo.

Fasa fe jo, lo doctor en medicina infrascrit, que
la desgana del senyor Erasma de Lana, de la
qual ne té feta relació en lo abril proppassat vostra senyoria, continua, així que no està pas per
continuar lo offici de vostra senyoria. Així ó firmo als 9 de maig, 1681.

In quorum licet alieno calamo scriptorum fidem
ego, dictus Josephus Sesse, appostolica et regia auctoritatibus notarius publicus, hic me subscribo et
meum appono sig+num.

Doctor Jaume Solà.
108
/5r
106
/1r

Lob duch y príncep de Bournonville, llochtinent y capità general.

Certifichb y fas fe yo, Joan Baptista Reverter,
subrogat en lo offici de racional, com Joseph

Venerables, nobles y amats de la real magestat,
los deputats y oÿdors de comptes de la casa de la

a. certificació intercalada entre els folis 102v i103r del trienni 1680-1683.
b. certificació intercalada entre els folis 105v i 106r del trienni 1680-1683.

a. procura intercalada entre els folis 105v i 106r del trienni
1680-1683.
b. decret intercalat entre els folis 107v i 108r del trienni 16801683.
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[ 1681 ]

[ 1681 ]

Deputació del General de Catalunya en Barcelona residints. Lo rey, nostre senyor, que Déu
guarde, és estat servit enviar-nos un real orde
firmat de sa real mà y despachat en deguda forma de Cancelleria del Supremo Concell de Aragó, que és del thenor següent: «El rey. Ilustre
duque de Bournonville, pariente, cavallero de la
insigne orden del Tusón, de mi consejo de guerra y
mi lugarteniente y capitán general. Con vuestra
carta de 19 de abril próximo pasado se ha recivido la proposición de los deputados y oÿdores de
quentas del General de essos Principado y condados para los lugares vacantes en las bolsas de diputados y oydores de los tres estamentos hasta el día
treinta y uno de mayo deste año. Y haviendo discurrido por los méritos de cada uno de los que proponen y de lo que dellos se ofrece y también de otros
que han concurrido, y usando de la facultad que
el rey, mi señor y padre, que haya gloria, se reservó
en la concessión que les hizo de sus privilegios y
constituciones y en la insaculación general que
hizo en conformidad de dicha reserva en treinta y
uno de enero de 1654 de poder nombrar las personas que le pareciere para estar insaculadas en dichas bolsas, assí de las propuestas por dichos diputados y oydores de quentas como de otras las que
pareciere combenir, he resuelto nombrar, para los
lugares vacantes en las bolsas de dichos officios, a
las personas que se siguen:

Oydores eclesiásticos.
Para un lugar de oydor eclesiástico religioso que
vacca por muerte de fray Seldoni Boix a fray
Francisco Mongai.
Oydores militares.
Para un lugar de oydor mlitar de la veguería de
Barcelona que vacca por muerte de Joseph Llinás
a mossén Ramón Xamar y Meca.
Para otro lugar de oydor militar de la veguería
de Barcelona //108/6r // que vacca por muerte de
mossén March Antonio Sulla a mossén Francisco
Descatllar y Oller.
Para otro lugar de oydor militar de la veguería
de Cervera que vaca por muerte de mossén Bartholomé Joseph Perpinyá a mossén Francisco Planes.
Para otro lugar de oydor militar de la veguería
de Urgel que vacca por muerte de mossén Joseph
Meca y Casador a mossén Gerónimo de Olzina y
Riusech.
Oydores reales.
Para un lugar de oydor real de Barcelona que
vaca por muerte de mestre Jayme Magriñá a Isidro Serra.

Diputados eclesiásticos.
Para un lugar de diputado eclesiástico del Capítulo de Girona // 108/5v // que vacca por muerte
del doctor Rafael Batlle, canónigo de esta Santa
Iglésia, a don Domingo Balle, arcediano y canónigo de Girona.
Diputados militares.
Para un lugar de diputado militar noble de la
veguería de Gerona y sotsveguería de Besalú que
vacca por muerte de Ferrera a don Joseph Meca y
Casador.
Para un lugar de diputado militar de la veguería de Barcelona que vacca por muerte de mossén
Rafel de Vilosa a mossén Carlos Vila y Casamitjana.
Para un lugar de diputado militar noble de la
veguería y sotsveguería de Pallás, que vaca por
muerte de don Gerónimo, a don Juan Sarriera y
de Guiró.
Diputados reales.
Para un lugar de diputado real de la veguería de
Lérida que vacca por muerte de micer Francisco
Florent a Miguel Meriguilla.
1428

Todos los quales arriba nombrados de nuevo es mi
voluntad que concurran y sean insaculados respectivamente en los lugares vacantes en la forma
y manera que lo están los demás insaculados en
ellas, y como está dispuesto y declarado por el rey,
mi señor y padre, que haya gloria, y sólo tengan
drecho a estar insaculadas en dichas bolsas mientras yo no se lo prohibiere, sin que por quedar ahora insaculados en ellas puedan alegar ni pretender drecho de pocessión ni otro alguno para
estarlo no siendo mi voluntad, reservándome,
como me reservo, la facultad de excluirlos o desinsicularlos, con causa o sin ella, como mejor me pareciere, por ser esto conforme a la reserva que su
magestad se hizo de lo tocante a estos officios en la
concessión de dichas constituciones y privilegios a
esse Principado y condados, en cuya conformidad
libraréis este nombramiento y insaculación a los
diputados y oydores de quentas, y tendréis la
mano en la ejecución de lo arriba dispuesto y de lo
que el rey, mi señor y padre, ordenó en la insaculación que hizo para estos officios, en veinte y siete
de agosto del mil seiscientos y cincuenta y sinco.
Dada en Madrid a XX de mayo, MDCLXXX. Yo, el
rey. Petrus Preses. Michael de Çalba. Vidit Fernandes ab Heredia. // 108/6v // Vidit Xulve, regens. Vidit marchio de Castellnovo. Don Francis-

cus Izquierdo de Berbegal. Insaculación por los
lugares vacantes hasta treinta y uno de mayo deste año en las bolsas de diputados y oydores de
qüentas del General y Diputación de Cataluña.»
Y per què los reals ordes de sa magestat deuhen
ab tot effecte ser cumplits y executats vos diem
y manam que sens móra ni dilació alguna poseu
en execució lo predit real orde de sa magestat si
y de la manera que en ell està dit y expressat, per
ser esta sa real voluntat y nostra. Dada en Barcelona, als tres de juny MDCLXXXI. Álex, duque de
Bournonville.

tados y oydores de quentas como de otras las que
pareciere combenir, he resuelto nombrar para los
lugares vacantes en las bolsas de dichos officios a
las personas que se siguen:
Bolsa de asesores y abogado fiscal del General.
Para un lugar de militar de la bolsa de assessor y
abogado // 108/7v // fiscal del General que vaca
por renunciación de don Rafel de Moxó, al doctor
don Pedro Potau.
Bolsa del officio de regente las qüentas.

Vidit, Montserrat, cancellerius. Baltasar Oriol et
Marcer.

Para el lugar eclesiástico de la bolsa del oficio de
regente las quentas que vaca por muerte de don
Pedro Copons al doctor fra Joseph Sastre y Prats.

In Curia Locumtenencia X, folio CLXXXXIIII.
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Vuestra excelencia manda a los diputados y oydores de qüentas de la casa de la Diputación del General de Cataluña que pongan en ejecución el
real orden arriba expresado.

Bolsa de exactor.

Loa duch y príncep de Bournonville, llochtinent y capità general.

Para un lugar militar de la dicha bolsa de exactor que vaca por muerte de mossén Marco Antonio Sulla a don Josep Meca y Cassador.

Venerables, nobles y amats de la real magestat,
los deputats y oÿdors de comptes de la casa de la
Deputació del General de Catalunya en Barcelona residints. Lo rey, nostre senyor, que Déu
guarde, és estat servit enviar-nos un real orde
firmat de sa real mà y despachat en deguda forma de Cancelleria del Supremo Concell de Aragó que és del thenor següent: «El rey. Ilustre
duque de Bournonville, pariente, cavallero de la
insigne orden del Tusón, de mi consejo de guerra y
mi lugarteniente y capitán general. Haviéndose
visto la proposición que han hecho los deputados y
oÿdores de qüentas del General de essos Principado y condados, la qual me remitís en carta de 19
de abril próximo pasado, para los lugares vacantes en las bolsas de los oficios del General y casa de
la Deputación que corren por insaculación hasta
el día treinta y uno de mayo deste año, y discurrido por los méritos de cada uno de los que proponen
y de lo que dellos se ofrece, y también de otros que
han concurrido, y usando de la facultad que el
rey, mi señor y padre, que haya gloria, se reservó
en la concessión que les hizo de sus privilegios y
constituciones y de la forma en que han de correr
estas insaculaciones, y lo dispuesto en 23 de henero
de 1654 y veinte y siete de agosto de mil seiscientos
y cinquenta y sinco, de poder nombrar las personas que le pareciere para estar insaculadas en dichas bolsas, assí de las propuestas por dichos dipu-

Para un lugar eclesiástico de la bolsa de exactor
de vaca por muerte del doctor Salví Estanyol, balle canónigo de Girona, a fra Francisco Xammar
y de Monyos.

Bolsa de receptor de la Bolla.
Para un lugar de la bolsa de receptor de la Bolla
que vaca por muerte del doctor don Jayme Copons
a don Francisco Serra y Desgüell.
Bolsa del officio de escriviente ordinario de regente las qüentas.
Para un lugar ecclessiástico de la bolsa de escriviente ordinario de regente las qüentas que vacca
por muerte del doctor Salví Estanyol a Francisco
Ferrer y Desgüell.
Para otro lugar ecclesiástico de dicha bolsa de escribiente ordinario de regente las qüentas que
vacca por muerte de Pere Fábregas al doctor Joseph Sastre y Prats.
Bolsa de ayudante tercero del escribano mayor.
108
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a. decret intercalat entre els folis 107v i 108r del trienni
1680-1683.
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Para un lugar de la bolsa de ayudante tercero de
escribano mayor que vaca por muerte de Rafel
Exarch a Juan Bautista Condor, notario.
Bolsa de escribano mayor y sotsayudante de la visita del General de Cataluña.
Para un lugar de la bolsa de escrivano mayor y
sotsayudante de la visita que vaca por muerte de
Rafel Exarch a Luis Fontana, notario.

[ 1681 ]

[ 1681 ]

Todos los quales arriba nombrados de nuevo es mi
voluntad que concurran y sean insaculados respectivamente en los lugares vacantes en la forma y
manera que lo están los demás insaculados en
ellas, y como está dispuesto y declarado por el rey,
mi señor y padre, que haya gloria, en la insaculación que hizo dessos oficios y otros desta calidad en
veinte y siete de agosto de mil seis cientos y sinquenta y sinco, y sólo tengan drecho a estar insaculadas
en dichas bolsas mientras yo no se lo prohibiere, sin
que por quedar ahora insaculados en ellas puedan
alegar ni pretender drecho de pocessión ni otro alguno para estarlo, no siendo mi voluntad, reservándome, como me reservo, la facultad de excluirlos o desinsicularlos, con causa o sin ella, como
mejor me pareciere, por ser esto conforme a la reserva que su magestad se hizo de lo tocante a estos
officios en la concessión de dichas constituciones y
privilegios a esse Principado y condados, en cuya
conformidad libraréis este nombramiento y insaculación a los diputados y oydores de qüentas, y
tendréis la mano en la ejcución de lo arriba dispuesto y de lo que el rey, mi señor y padre, ordenó
en la insaculación que hizo para estos officios en
veinte y siete de agosto del mil seiscientos y cincuenta y sinco. Dada en Madrid //108/8v // a XX
de mayo, MDCLXXX. Yo, el rey. Petrus Preses. Michael de Çalba. Vidit Fernandes ab Heredia. Vidit Xulve, regens. Vidit marchio de Castellnovo.
Don Franciscus Izquierdo de Berbegal. Insaculación por los lugares vacantes hasta treinta y uno
de mayo deste año en las bolsas de los oficios de la
casa de la Diputación de Cataluña y su Generalidad, que aquí se expresan.» Y per què los reals ordes de sa magestat deuhen ab tot effecte ser
cumplits y executats vos diem y manam que sens
móra ni dilació alguna poseu en execució lo predit real orde de sa magestat si y de la manera que
en ell està dit y expressat per ser esta sa real voluntat y nostra. Dada en Barcelona, als tres de
juny, MDCLXXXI. Álex, duque de Bournonville.

Nobles y amats de la real magestat los insaculadors que de present vos trobau junts en la casa
de la Deputació del General de Catalunya per la
insaculació de pròxim fahedora. Per quant per
part de don Carlos Vila y Casamitjana nos és estat representat que en lo lloch de diputat militar
de la vegueria de Barcelona, que vacca per mort
de mossèn Rafel de Vilosa, ve anomenat en las
insaculacions fetas per sa magestat dient a
mosèn Carlos Vila y Casamitjana, y així mateix,
per part de don Ramon Xammar y Meca, nos sie
estat representat que en lo lloch de oÿdor militar de dita vegueria de Barcelona, que vacca per
mort de mossèn Joseph Llenas, ve anomenat en
ditas insaculacions fetas per sa magestat dient a
mossèn Ramon Xammar y Meca, que per dit
respecte, essent nobles, féu reparo en que resten
insaculats com ha mossens. Per quant la intenció de sa magestat no és just que reste frustrada
en manera alguna, per ço, vos diem y manam
que insaculeu al dit don Carlos Vila y Casamitjana en lo lloch sobredit com ha mossèn y al dit
don Ramon Xammar y Meca en lo lloch també
sobredit, no obstant sien nobles, que per esta
vegada dispensam en quant menester sie est impediment, volent se observe en tots los demés
los requisits ús y costum se ha tingut en semblants insaculacions // 108/9v // per esta vegada
dispensam en quant menester sie, per ser esta la
real voluntat de sa magestat y nostra. Dada en
Barcelona, a III de juny, MDCLXXXI. Álex, duque
de Bournonville.
Vidit, Montserrat, cancellerius. Baltasar Oriol et
Marcer.
In Curia Locumtenencia X, folio CLXXXXII.
Vuestra excelencia manda a los insaculadores
que se hallan juntos en la casa de la Deputación
del General de Cataluña que pongan en ejecución el real decreto de vuestra excelencia arriba
expresado.

Vidit, Montserrat, cancellarius. Baltasar Oriol
et Marcer.
In Curia Locumtenencia X, folio CLXXXXVIII.
Vuestra excelencia manda a los diputados y oydores de quentas de la casa de la Diputación del General de Cataluña que pongan en ejecución el
real orden arriba expresado.

108
/9r

108
/10r

Loa duch y príncep de Bournonville, llochtinent y capità general.

a. decret intercalat entre els folis 107v i 108r del trienni
1680-1683.
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Loa duch y príncep de Bournonville, llochtinent y capità general.
Nobles y amats de la real magestat, los insaculadors que de present vos trobau junts en la casa
de la Deputació del General de Catalunya per la
insaculació de pròxim fahedora. Per quant per
part de Gerònim de Olzina y Riusech nos és estat representat que és vingut insaculat per sa
magestat en esta insaculació en la bolsa de oÿdor militar en un lloch de la vegeria de Urgell,
a. decret intercalat entre els folis 107v i 108r del trienni
1680-1683.

Col·lecta de Lleyda.

que vaca per acento y munta de mossèn Joseph
Meca y Cassador a la bolsa de diputat militar, en
la qual és estat servir sa magestat insacular-lo en
la mateixa insaculació, y que reparau en que reste insaculat en dit lloch lo dit Gerònim de Olzina
y Riusech, per quant en lo real despaig de sa magestat diu que vaca per muerte de mossèn Joseph Meca y Cassador, havent de dir que vaca
per assenso o incenta a la bolsa de diputat militar. Y per quant la intenció de sa magestat és estada insacular en dit lloch a dit mossèn Gerònim
de Olzina y Riusech com ha lloch vaccant per
dita promoció y acenso, y és estat equivocació lo
posar y escríurer por muerte, y no sie just que la
real intenció de sa magestat reste frustrada en
manera alguna, per ço, vos diem y manam que
insaculeu al dit Gerònim de Olzina y Riusech en
lo sobredit lloch com ha vacant per la dita munta
o promoció de dit mossèn Joseph Meca y Cassador, a que per esta vegada dispensam en quant
menester sie, per ser esta la real voluntat de sa
magestat y nostra. Dada en Barcelona, a III de
juny, MDCLXXXI. Álex, duque de Bournonville.

Terça de juliol, agost y setembre, 1677.
Primo, dos llibres de la taula del General de
Lleyda.
Ítem, de la taula de Alguaire, un llibre.
Ítem, de Sudanell, altre llibre.
Ítem, Borjas, altre llibre.
Ítem, Benavent, altre.
Ítem, Almenar, altre.
Ítem, de la Granja, altre.
Ítem, Torres de Segre, altre.
Ítem, Arbeca, altre.
Ítem, Serós, altre.
Terça octubre, novembre, desembre, 1677.
Primo, dos llibres de Lleyda.
Ítem, Borjas, un.
Ítem, Arbeca, altre.
Ítem, Torres de Segre, altre.
Ítem, Serós, altre.
Ítem, de la Granja, altre.
Ítem, una fe del llibre de Sudanell.
Ítem, Benavent, altre.
Ítem, Almenar, altre.

Vidit, Montserrat, cancellerius. Baltasar Oriol et
Marcer.
111
/1v

In Curia Locumtenencia X, folio CLXXXXII.
Vuestra excelencia manda a los insaculadores que
se hallan juntos en la casa de la Deputación del General de Cataluña que pongan en ejecución el real
decreto de vuestra excelencia arriba expresado.

109r

A.
Dica jo, lo baixfirmat, que fas fe com lo senyor
Joseph Quintana, exactor de las partidas del
General, ha estat malalt desde 26 de mars fins a
10 de juny de 1681 inclusive. Y per ser axí ho
firmo vuy, als 10 de juny de 1682.
Doctor Agustí Fatjó.

111
/1r

Memorialb dels llibres que Benet Pau Velluter,
arrendatari que fou dels drets del General de tot
lo present principat de Cathalunya en lo trienni
1677, entregat al magnífich racional de la present casa de la Deputació per mà de Joseph Matheu, altre dels arrendataris de dits drets. Són los
següents:
a. certificació intercalada entre els folis 108v i 109r del trienni 1680-1683.
b. memòria intercalada entre els folis 110v i 111r del trienni
1680-1683.
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Terça janer, febrer y mars, 1678.
Primo, Lleyda, dos llibres.
Ítem, Serós, un llibre.
Ítem, Borjas, altre.
Ítem, Alguayre, altre.
Ítem, Arbeca, altre.
Ítem, Benavent, altre.
Ítem, Sudanell, altre.
Ítem, Aytona, altre.
Ítem, Torres de Segre, altre.
Ítem, Granja, altre.
Ítem, Almenar, altre.
Terça abril, maig y juny, 1678.
Primo, Lleyda, dos llibres.
Ítem, Benavent, un llibre.
Ítem, Granja, altre llibre.
Ítem, Almenar, altre.
Ítem, Alguayre, altre.
Ítem, Arbeca, altre.
Ítem, Torres de Segre, altre.
Ítem, Serós, un llibre.
Ítem, Borjas, altre.
Ítem, Sudanell, altre.
Terça juliol, agost y setembre.
Primo, Lleyda, dos llibres.
Ítem, Torres de Segre, un llibre.
Ítem, Alguayre, altre.
Ítem, Borjas, altre.
Ítem, Arbeca, altre.
Ítem, Benavent, un llibre.
Ítem, Almenar, altre.
Ítem, Aytona, altre.

[ 1681 ]

[ 1681 ]
s.n.r

Ítem, Sudanell, altre.
Ítem, Serós, un llibre.
Ítem, Granja, altre llibre.
Terça octubre, novembre, desembre, 1678.
Primo, Lleyda, dos llibres.
Ítem, Serós, un llibre.
Ítem, Torres de Segre, un llibre.
Ítem, Granja, altre llibre.
Ítem, Aytona, altre.
Ítem, Sudanell, altre.
Ítem, Borjas, altre.
Ítem, Arbeca, altre.
Ítem, Almenar, altre.
Ítem, Alguayre, altre.

Ítem, Arbeca, altre.
Ítem, Borjas, altre.
Ítem, Alguayre, altre.
Ítem, Granja, altre llibre.

s.n.r

Terça janer, febrer y mars, 1679.
Primo, Lleyda, dos llibres.
Ítem, Borjas, un llibre.
Ítem, Arbeca, altre.
Ítem, Alguayre, altre.
Ítem, Granja, altre llibre.
Ítem, Serós, un llibre.
Ítem, Torres de Segre, altre.
Ítem, Sudanell, altre.
Ítem, Benavent, un llibre.
Ítem, Almenar, altre.

s.n.v

Terça janer, febrer y mars, 1680.
Primo, Lleyda, dos llibres.
Ítem, Borjas, un llibre.
Ítem, Benavent, altre.
Ítem, Alguayre, altre.
Ítem, Almenar, altre.
Ítem, Torres de Segre, altre.
Ítem, Aytona, altre.
Ítem, Serós, altre.
Ítem, Granja, altre.
Ítem, Arbeca, altre.
Ítem, Sudanell, altre.
Terça abril, maig y juny, 1680.
Primo, Lleyda, dos llibres.
Ítem, Torres de Segre, un llibre.
Ítem, Granja, altre.
Ítem, Borjas, altre.
Ítem, Almenar, altre.
Ítem, Arbeca, altre.
Ítem, Serós, altre.
Ítem, Aytona, altre.
Ítem, Sudanell, altre.
Ítem, Benavent, altre.
Ítem, Alguayre, altre.

Terça abril, maig y juny, 1679.
Primo, Lleyda, dos llibres.
Ítem, Alguayre, un llibre.
Ítem, Arbeca, altre.
Ítem, Almenar, altre.
Ítem, Benavent, un llibre.
Ítem, Sudanell, altre.
Ítem, Borjas, altre.
Ítem, Aytona, altre.
Ítem, Granja, altre llibre.
Ítem, Torres de Segre, un llibre.
Ítem, Serós, un llibre.

Col·lecta de Tortosa.
Terça juliol, agost y setembre, 1677.
Primo dos llibres de Tortosa. Ítem, Ulldecona,
dos. Mora dos. Gandesa un. Alcanar un. Vinebra un. Miravet un. Garsia un. Fatarella un.
Paüls un. Amposta un. Batea un. Sènia un.
Cherta un. Arnes un. Bot un. Horta un. Tivissa
un. Ginestar un. Benifallet un. Ribaroja un. Sió
un. Flix un. Corbera un. Pobla un. Vilalba un.

Terça juliol, agost y setembre.
Primo, Lleyda, dos llibres.
Ítem, Alguayre, un llibre.
Ítem, Granja, un llibre.
Ítem, Torres de Segre, un llibre.
Ítem, Aytona, altre.
Ítem, Serós, un llibre.
Ítem, Sudanell, altre.
Ítem, Arbeca, altre.
Ítem, Borjas, altre.
Ítem, Benavent, un llibre.

Terça octubre, novembre, desembre, 1677.
Primo, Tortosa dos llibres. Ítem, Mora dos llibres. Ulldecona dos. Arnes un. Sió un. Flix un.
Ginestar un. Tivisa un. Garsia un. Bot un. Gandesa un. Batea un. Sènia un. Cherta un. Miravet
un. Vinebra un. Paüls un. Pinell un. Ribaroja
un. Fatarella un. Pobla un. Corbera un. Amposta un. Benifallet un. Vilalba un.
Terça janer, febrer y mars, 1678.
Primo, Tortosa dos llibres. Ítem, Ulldecona
dos. Mora dos. Flix un. Vilalba un. Tivissa un.
// s.n.v // Bot un. Pinell un. Alcanar un. Miravet
un. Ginestar un. Pobla un. Vinebra un. Gandesa un. Garsia un. Benifallet un. Cherta un. Sió
un. Paüls un. Arnes un. Corbera un. Ribaroja
un. Batea un. Fatarella un.

Terça octubre, novembre, desembre, 1679.
Primo, Lleyda, dos llibres.
Ítem, Serós, un llibre.
Ítem, Sudanell, altre.
Ítem, Torres de Segre, un llibre.
Ítem, Almenar, altre.
Ítem, Benavent, un llibre.
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Terça abril, maig y juny, 1678.
Primo, Tortosa dos llibres. Mora dos. Ulldecona dos. Cherta un. Sió un. Gandesa un. Pobla
un. Tivissa un. Miravet un. Pinell un. Benifallet
un. Corbera un. Bot un. Horta un. Paüls un.
Sènia un. Fatarella un. Ginestar un. Vilalba un.
Alcanar un. Ribaroja un. Batea un.
Terça juliol, agost y setembre, 1678.
Primo, Tortosa dos llibres. Mora dos. Ulldecona un. Gandesa un. Corbera un. Batea un. Vilalba un. Sènia un. Bot un. Vinebra un. Pobla
un. Paüls un. Amposta un. Fatarella un. Pinell
un. Arnes un. Cherta un. Alcanar un. Benifallet
un. Tivissa un. Garsia un. Sió un. Ribaroja un.
// Bot

un, Pinell un, Alcanar un, Miravet un, Ginestar un, Pobla un, Vinebre un, Garcia un, Benifallet un, Cherta un, Scó un, Paüls un, Corbera un,
Ribaroja un, Bathea un, Fatarella un, Gandesa un.
Terça abril, maig y juny, 1678.
Primo, Tortosa dos llibres, Móra dos, Ulldecona dos, Alcanar un, Paüls un, Amposta un, Miravet un, Pinell un, Vinebre un, Ribaroja un,
Bot un, Orta un, Gandesa un, Bathea un, Corbera un, Vilalba un, Flix un, Scó un, Garcia un,
Servià un, Cherta un, Benifallet un, Ginestar
un, Tivissa un, Pobla un, Fatarella un.
Terça juliol, agost y setembre, 1678.
Primo, Tortosa dos llibres, Móra dos, Ulldecona dos, Alcanar un, Paüls un, Amposta un, Miravet un, Pinell un, Vinebre un, Ribaroja un,
Bot un, Orta un, Gandesa un, Bathea un, Corbera un, Vilalba un, Flix un, Scó un, Garcia un,
Servià un, Cherta un, Benifallet un, Ginestar
un, Tivissa un, Pobla un, Fatarella un.
Terça octubre, novembre y desembre, 1678.
Primo, Tortosa dos llibres, Móra dos, Ulldecona dos, Alcanar un, Paüls un, Amposta un, Miravet un, Pinell un, Vinebre un, Ribaroja un,
Bot un, Orta un, Gandesa un, Bathea un, Corbera un, Vilalba un, Flix un, Scó un, Garcia un,
Servià un, Cherta un, Benifallet un, Ginestar
un, Tivissa un, Pobla un, Fatarella un.
Terça janer, febrer y mars, 1679.
Primo, Tortosa dos llibres, Móra dos, Ulldecona dos, Alcanar un, Paüls un, Amposta un, Miravet un, Pinell un, Vinebre un, Ribaroja un,
Bot un, Orta un, Gandesa un, Bathea un, Corbera un, Vilalba un, Flix un, Scó un, Garcia un,
Servià un, Cherta un, Benifallet un, Ginestar
un, Tivissa un, Pobla un, Fatarella un.
Terça abril, maig y juny, 1679.
Primo, Tortosa dos llibres, Móra dos, // Ulldecona dos, Alcanar un, Paüls un, Amposta un,
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Miravet un, Pinell un, Vinebre un, Ribaroja un,
Bot un, Orta un, Gandesa un, Bathea un, Corbera un, Vilalba un, Flix un, Scó un, Garcia un,
Servià un, Cherta un, Benifallet un, Ginestar
un, Tivissa un, Pobla un, Fatarella un.
Terça juliol, agost y setembre, 1679.
Primo, Tortosa dos llibres, Móra dos, Ulldecona dos, Alcanar un, Paüls un, Amposta un, Miravet un, Pinell un, Vinebre un, Ribaroja un,
Bot un, Orta un, Gandesa un, Bathea un, Corbera un, Vilalba un, Flix un, Scó un, Garcia un,
Servià un, Cherta un, Benifallet un, Ginestar
un, Tivissa un, Pobla un, Fatarella un.
Terça octubre, novembre y desembre, 1679.
Primo, Tortosa dos llibres, Móra dos, Ulldecona dos, Alcanar un, Paüls un, Amposta un, Miravet un, Pinell un, Vinebre un, Ribaroja un,
Bot un, Orta un, Gandesa un, Bathea un, Corbera un, Vilalba un, Flix un, Scó un, Garcia un,
Servià un, Cherta un, Benifallet un, Ginestar
un, Tivissa un, Pobla un, Fatarella un.
Terça janer, fabrer y mars, 1680.
Primo, Tortosa dos llibres, Móra dos, Ulldecona dos, Alcanar un, Paüls un, Amposta un, Miravet un, Pinell un, Vinebre un, Ribaroja un,
Bot un, Orta un, Gandesa un, Bathea un, Corbera un, Vilalba un, Flix un, Scó un, Garcia un,
Servià un, Cherta un, Benifallet un, Ginestar
un, Tivissa un, Pobla un, Fatarella un.
Terça abril, maig y juny.
Primo, Tortosa dos llibres, Móra dos, Ulldecona dos, Alcanar un, Paüls un, Amposta un, Miravet un, Pinell un, Vinebre un, Ribaroja un,
Bot un, Orta un, Gandesa un, Bathea un, Corbera un, Vilalba un, Flix un, Scó un, Garcia un,
Servià un, Cherta un, Benifallet un, Ginestar
un, Tivissa un, Pobla un, Fatarella un.
// Col·lecta

de Gerona.
De tots los tres anys del arrendament, vint llibres de terça.
Col·lecta de Puigcerdà.
De tots los tres anys del arrendament, vint llibres de terça.
Col·lecta de la Seu de Urgell.
De tots los tres anys del arrendament, vint-yquatre llibres de terça.
Taula de Mataró.
De tots los tres anys del arrendament, quatre llibres de terça.
Col·lecta de Tarragona.

[ 1681 ]

[ 1681 ]

Terça de juliol, agost y setembre, 1677.
Primo, Tarragona dos llibres, Vilaseca un, Torredembarra un, La Selva un, Reus un, Cambrils
un, Monrroig un, Tamarit un, Alcover un, Valls
un, Riudoms un, Riudecanyes un.

Terça janer, febrer y mars, 1680.
Primo, Tarragona, un llibre, Alcover un, Reus
un, Vilanova un, // Torredenbarra un, Cambrils
un, La Selva un, Valls un, Alforja un, Monrroig
un, Riudoms un, Riudecanyas un.

Terça octubre, novembre y desembre, 1677.
Primo, Tarragona dos llibres, Vilaseca un, Torredembarra un, La Selva un, Reus un, Cambrils un, Monrroig un, Tamarit un, Alcover un,
Valls un, Riudoms un, Riudecanyes un.

Terça abril, maig y juny 1680.
Primo, Tarragona dos llibres, Vilaseca un, Torredembarra un, La Selva un, Reus un, Cambrils un, Monrroig un, Tamarit un, Alcover un,
Valls un, Riudoms un, Riudecanyes un.

Terça janer, febrer y mars, 1678.
Primo, Tarragona dos llibres, Vilaseca un, Torredembarra un, La Selva un, Reus un, Cambrils un, Monrroig un, Tamarit un, Alcover un,
Valls un, Riudoms un, Riudecanyes un.

Taula de Sant Feliu de Guíxols.
De tots los tres anys del arrendament, vint llibres de terça.

Terça abril, maig y juny.
Primo, Tarragona dos llibres, Vilaseca un, Torredembarra un, La Selva un, Reus un, Cambrils un, Monrroig un, Tamarit un, Alcover un,
Valls un, Riudoms un, Riudecanyes un.

Terça juliol, agost y setembre, 1677.
Primo, Vich un, Camprodon un, Sant Joan Sasbadesas un, Ripoll un, Olot un, Manrresa dos y
Berga un.

// Terça

juliol, agost y setembre, 1678.
Primo, Tarragona dos llibres, Vilaseca un, Torredembarra un, La Selva un, Reus un, Cambrils un, Monrroig un, Tamarit un, Alcover un,
Valls un, Riudoms un, Riudecanyes un.
Terça octubre, novembre y desembre, 1678.
Primo, Tarragona dos llibres, Vilaseca un, Torredembarra un, La Selva un, Reus un, Cambrils un, Monrroig un, Tamarit un, Alcover un,
Valls un, Riudoms un, Riudecanyes un.
Terça janer, febrer y mars, 1679.
Primo, Tarragona dos llibres, Vilaseca un, Torredembarra un, La Selva un, Reus un, Cambrils un, Monrroig un, Tamarit un, Alcover un,
Valls un, Riudoms un, Riudecanyes un.
Terça abril, maig y juny, 1679.
Primo, Tarragona dos llibres, Vilaseca un, Torredembarra un, La Selva un, Reus un, Cambrils un, Monrroig un, Tamarit un, Alcover un,
Valls un, Riudoms un, Riudecanyes un.
Terça juliol, agost y setembre, 1679.
Primo, Tarragona dos llibres, Vilaseca un, Torredembarra un, La Selva un, Reus un, Cambrils un, Monrroig un, Tamarit un, Alcover un,
Valls un, Riudoms un, Riudecanyes un.
Terça octubre, novembre y desembre, 1679.
Primo, Tarragona dos llibres, Vilaseca un, Torredembarra un, La Selva un, Reus un, Cambrils un, Monrroig un, Tamarit un, Alcover un,
Valls un, Riudoms un, Riudecanyes un.
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Col·lecta de Vich.

Terça octubre, novembre y desembre, 1677.
Primo, Vich un, Camprodon un, Ripoll un,
Olot un, Manrresa dos, Sant Joan Sasbadesas
un y Berga un.
Terça janer, febrer y mars, 1678.
Primo, Vich un, Sant Joan Sasbadesas un, Camprodon un, Ripoll un, Olot un, Manrresa dos y
Berga un.
Terça abril, maig y juny, 1678.
Primo, Vich un, Camprodon un, Ripoll un,
Olot un, Manrresa dos, Sant Joan Sasbadesas
un y Berga un.
Terça juliol, agost y setembre, 1678.
Primo, Vich un, Camprodon un, Sant Joan Sasbadesas un, Ripoll un, Olot un, Manrresa dos y
Berga un.
Terça octubre, novembre y desembre, 1678.
Primo, Vich un, Camprodon un, Ripoll un,
Olot un, Manrresa dos y Berga un.
Terça janer, fabrer y mars, 1679.
Primo, Vich un, Camprodon un, Ripoll un,
Olot un, Manrresa dos y Berga un.
Terça abril, maig y juny, 1679.
Primo, Vich un, Camprodon un, Ripoll un,
Olot un, Manrresa dos y Berga un.
//

Terça juliol, agost y setembre, 1679.
Primo, Vich un, Camprodon un, Ripoll un,
Olot un, Manrresa dos y Berga un.

Terça octubre, novembre y desembre, 1679.
Primo, Vich un, Camprodon un, Ripoll un,
Olot un, Manrresa dos y Berga un.
Terça janer, fabrer y mars, 1680.
Primo, Vich un, Camprodon un, Ripoll un,
Olot un, Manrresa dos y Berga un.
Terça abril, maig y juny, 1680.
Primo, Vich un, Camprodon un, Ripoll un,
Olot un, Manrresa dos y Berga un.
Terça juliol, agost y setembre, 1677.
Col·lecta de Balaguer, Çervera y Montblanch.
Primo, Balaguer un, Cervera un, Alfarràs un,
Castelló de Farfanya un, Çarreal un, Ulldemolins un, Cornudella un, Porrera un, Gratallops
un, Torà un, Tàrraga un, Falset un, Bellpuig
un, Çolsona un, Guissona un, Verdú un, Montblanch un, Pradas un, Santa Coloma un, Cardona un.
Terça octubre, novembre y desembre, 1677.
Primo, Balaguer un, Cervera un, Falset un, Alfarràs un, Castelló de Farfanya un, Çarreal un,
Ulldemolins un, Cornudella un, Porrera un,
Gratallops un, Torà un, Tàrraga un, Bellpuig
un, Çolsona un, Guissona un, Verdú un, Montblanch un, Pradas un, Santa Coloma un, Cardona un.
Terça janer, febrer y mars, 1678.
Primo, Balaguer un, Cervera un, Alfarràs un,
Castelló de Farfanya un, Çarreal un, Cornudella
un, Gratallops un, Torà un, Tàrraga un, Bellpuig un, Çolsona un, Guissona un, Verdú un,
Montblanch un, Pradas un, Santa Coloma un,
// Porrera un, Ulldemolins un, Cardona un.
Terça abril, maig y juny, 1678.
Primo, Balaguer un, Cervera un, Alfarràs un,
Castelló de Farfanya un, Falset un, Çarreal un,
Ulldemolins un, Cornudella un, Porrera un,
Gratallops un, Torà un, Tàrraga un, Bellpuig
un, Çolsona un, Guissona un, Verdú un, Montblanch un, Pradas un, Santa Coloma un, Cardona un.
Terça juliol, agost y setembre, 1678.
Primo, Balaguer un, Cervera un, Alfarràs un,
Castelló de Farfanya un, Çarreal un, Ulldemolins un, Cornudella un, Porrera un, Gratallops
un, Torà un, Tàrraga un, Bellpuig un, Çolsona
un, Guissona un, Verdú un, Montblanch un,
Pradas un, Santa Coloma un, Cardona un.

Primo, Balaguer un, Cervera un, Alfarràs un,
Castelló de Farfanya un, Çarreal un, Falset un,
Ulldemolins un, Cornudella un, Porrera un,
Gratallops un, Torà un, Tàrraga un, Bellpuig
un, Çolsona un, Guissona un, Verdú un, Montblanch un, Pradas un, Santa Coloma un, Cardona un.
Terça janer, febrer y mars, 1679.
Primo, Balaguer un, Cervera un, Alfarràs un,
Castelló de Farfanya un, Çarreal un, Falset un,
Ulldemolins un, Cornudella un, Porrera un,
Gratallops un, Torà un, Tàrraga un, Bellpuig
un, Çolsona un, Guissona un, Verdú un, Montblanch un, Pradas un, Santa Coloma un, Cardona un.
Terça abril, amig y juny, 1679.
Primo, Balaguer un, Cardona un, Çolsona un,
Montblanch un, Falset un, Ulldemolins un, //
Cervera un, Alfarràs un, Castelló de Farfanya
un, Çarreal un, Cornudella un, Porrera un,
Gratallops un, Torà un, Tàrraga un, Bellpuig
un, Guissona un, Verdú un, Pradas un, Santa
Coloma un.
Terça juliol, agost y setembre, 1679.
Primo, Balaguer un, Cervera un, Alfarràs un,
Castelló de Farfanya un, Çarreal un, Ulldemolins un, Cornudella un, Porrera un, Gratallops
un, Torà un, Tàrraga un, Bellpuig un, Çolsona
un, Guissona un, Verdú un, Montblanch un,
Pradas un, Santa Coloma un, Cardona un.
Terça octubre, novembre y desembre, 1679.
Primo, Balaguer un, Cervera un, Alfarràs un,
Castelló de Farfanya un, Çarreal un, Ulldemolins un, Cornudella un, Porrera un, Gratallops
un, Torà un, Tàrraga un, Bellpuig un, Çolsona
un, Guissona un, Verdú un, Montblanch un,
Pradas un, Santa Coloma un, Cardona un.
Terça janer, fabrer y mars, 1680.
Primo, Balaguer un, Cervera un, Alfarràs un,
Castelló de Farfanya un, Çarreal un, Ulldemolins un, Cornudella un, Porrera un, Gratallops
un, Torà un, Tàrraga un, Bellpuig un, Çolsona
un, Guissona un, Verdú un, Montblanch un,
Pradas un, Santa Coloma un, Cardona un.
Terça abril, maig y juny, 1680.
Primo, Balaguer un, Cervera un, Alfarràs un,
Castelló de Farfanya un, Çarreal un, Ulldemolins un, Cornudella un, Porrera un, Gratallops

Terça octubre, novembre y desembre, 1678.
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un, Torà un, Tàrraga un, Bellpuig un, Çolsona
un, Guissona un, Verdú un, Montblanch un,
Pradas un, Santa Coloma un, Cardona un.
De dita col·lecta del primer any los llibres següents: un de cada taula, Pons, Alòs, Agramunt, Vilanova, Àger, Cubells. Del segon any
Vilanova, Cubells. Del terçer any Cubells,
Pons, Alòs, Agramunt, Àger.
De la col·lecta de Gerona, los llibres següents:
// Terça

juliol, agost y setembre, 1677.
Primo, Figueres un, Torroella de Mongrí un,
Roses un, Cadaqués un, Selva de Roses un, Banyoles un, Bisbal un, Sant Pere Pescador un,
Castelló de Ampúries un, Llansà un, Espolla un,
Sant Llorens de la Muga un, Massanet un, Jonquera un.
Terça octubre, novembre y desembre, 1677.
Primo, Figueres un, Besalú un, Banyoles un,
Torroella de Mongrí un, Sant Pere Pescador
un, Castelló de Ampúries un, Espolla un, Sant
Llorens de la Muga un, Jonquera un, Massanet
un, Roses un, Bisbal un, Cadaqués un, Selva de
Roses un, Llansà un.
Terça de janer, febrer y mars, 1677.
Primo, Figueres un, Banyoles un, Escala un,
Castelló de Ampúries un, Cadaqués un, Espolla
un, Sant Llorens de la Muga un, Massanet un,
Selva de Roses un, Sant Pere Pescador un, Bisbal un, Besalú un, Torroella de Mongrí un,
Llansà un, Jonquera un.
Terça abril, maig y juny 1678.
Primo, Figueres un, Banyoles un, Escala un,
Castelló de Ampúries un, Cadaqués un, Espolla
un, Sant Llorens de la Muga un, Massanet un,
Selva de Roses un, Sant Pere Pescador un, Bisbal un, Besalú un, Torroella de Mongrí un,
Llansà un, Jonquera un.
Terça juliol, agost y setembre, 1678.
Primo, Figueres un, Banyoles un, Escala un,
Castelló de Ampúries un, Cadaqués un, Espolla
un, Sant Llorens de la Muga un, Massanet un,
Selva de Roses un, Sant Pere Pescador un, Bisbal un, Besalú un, Torroella de Mongrí un,
Llansà un, Jonquera un.
Terça octubre, novembre y desembre, 1678.
Figueres un llibre, Banyoles un, Escala un, Castelló de Ampúries un, Tosses un, Cadaqués un, Espolla un, Sant Llorens de la Muga
un, Massanet un, Selva de Roses un, Sant Pere
Pescador un, Bisbal un, Besalú un, Torroella de
Mongrí un, Llansà un, Jonquera un.

// Primo,
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Terça janer, fabrer y mars, 1679.
Primo, Figueres un, Banyoles un, Escala un,
Castelló de Ampúries un, Tosses un, Cadaqués
un, Espolla un, Sant Llorens de la Muga un,
Massanet un, Selva de Roses un, Sant Pere Pescador un, Bisbal un, Besalú un, Torroella de
Mongrí un, Llansà un, Jonquera un.
Terça abril, maig y juny, 1679.
Primo, Figueres un, Banyoles un, Escala un,
Castelló de Ampúries un, Tosses un, Cadaqués
un, Espolla un, Sant Llorens de la Muga un,
Massanet un, Selva de Roses un, Sant Pere Pescador un, Bisbal un, Besalú un, Torroella de
Mongrí un, Llansà un, Jonquera un.
Terça juliol, agost y setembre, 1679.
Primo, Figueres un, Banyoles un, Escala un,
Castelló de Ampúries un, Tosses un, Cadaqués
un, Espolla un, Sant Llorens de la Muga un,
Massanet un, Selva de Roses un, Sant Pere Pescador un, Bisbal un, Besalú un, Torroella de
Mongrí un, Llansà un, Jonquera un.
Terça octubre, novembre y desembre, 1679.
Primo, Figueres un, Banyoles un, Escala un,
Castelló de Ampúries un, Tosses un, Cadaqués
un, Espolla un, Sant Llorens de la Muga un,
Massanet un, Selva de Roses un, Sant Pere Pescador un, Bisbal un, Besalú un, Torroella de
Mongrí un, Llansà un, Jonquera un.
Terça janer, febrer y mars, 1680.
Primo, Figueres un, Banyoles un, Escala un,
Castelló de Ampúries un, Tosses un, Cadaqués
un, Espolla un, Sant Llorens de la Muga un,
Massanet un, Selva de Roses un, Sant Pere Pescador un, Bisbal un, Besalú un, Torroella de
Mongrí un, Llansà un, Jonquera un.
// Terça

abril, maig y juny, 1680.
Primo, Figueres un, Banyoles un, Escala un,
Castelló de Ampúries un, Tosses un, Cadaqués
un, Espolla un, Sant Llorens de la Muga un,
Massanet un, Selva de Roses un, Sant Pere Pescador un, Bisbal un, Besalú un, Torroella de
Mongrí un, Llansà un, Jonquera un.
Col·lecta de Tremp y Pallàs.
Terça de juliol, agost y setembre, 1677.
Primo, Pont de Suert un, Vilaller un, Viella un,
Boçost un, Esterri de Ano un, Tírvia un, Tremp
un, Escaló un.
Terça octubre, novembre y desembre, 1677.
Primo, Pont de Suert un, Vilaller un, Viella un,
Boçost un, Esterri de Ano un, Tírvia un, Tremp
un, Escaló un.

Terça janer, febrer y mars, 1678.
Primo, Pont de Suert un, Vilaller un, Viella un,
Boçost un, Esterri de Ano un, Tírvia un, Tremp
un, Escaló un.
Terça abril, maig y juny, 1678.
Primo, Pont de Suert un, Vilaller un, Viella un,
Boçost un, Esterri de Ano un, Tírvia un, Tremp
un, Escaló un.
Terça juliol, agost y setembre, 1678.
Primo, Pont de Suert un, Vilaller un, Viella un,
Boçost un, Esterri de Ano un, Tírvia un, Tremp
un, Escaló un.
Terça octubre, novembre y desembre, 1678.
Primo, Pont de Suert un, Vilaller un, Viella un,
Boçost un, Esterri de Ano un, Tírvia un, Tremp
un, Escaló un.
Terça janer, febrer y mars, 1679.
Primo, Pont de Suert un, Vilaller un, Viella un,
Boçost un, Esterri de Ano un, Tírvia un, Tremp
un, Escaló un.
Terça abril, maig y juny 1679.
Primo, Pont de Suert un, Vilaller un, Viella un,
// Boçost un, Esterri d’Aneu un, Tírvia un llibre, Tremp un, Escaló un.
Terça juliol, agost y setembre, 1679.
Primo, Pont de Suert un, Tírvia un, Tremp un,
Boçost, un, Esterri d’Aneu un, Vilaller un, Viella dos, Escaló un.
Terça janer, fabrer y mars, 1680.
Primo, Pont de Suert un, Tremp un, Esterri
d’Aneu un, Boçost un, Vilaller un, Viella dos,
Tírvia un, Escaló un.
Terça octubre, novembre y desembre, 1679.
Primo, Pont de Suert un, Vilaller un, Viella dos,
Boçost un, Esterri d’Aneu un, Tírvia un, Tremp
un, Escaló un.
Terça abril, maig y juny, 1680. Primo, Pont de
Suert un, Viella dos, Vilaller un, Boçost un, Esterri d’Aneu un, Tírvia un, Tremp un, Escaló
un.
Ítem, dotse llibres de la taula de Bagur de las
terças dels tres anys.
Ítem, deu llibres de deu terças dels tres anys de
a taula de Palafrugell.
Ítem, de la taula de Palamós per las terças de
dits tres anys vint-y-tres llibres.
Ítem, de la taula de Lloret, dotse llibres de las
terças de tots los tres anys.
Ítem, de Calella, dotse llibres de las terças de
tots los tres anys.
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Ítem, de Tossa, dotse llibres de las terças de tots
los tres anys.
Ítem, de Canet, dotse llibres de las terças de
tots los tres anys.
Ítem, de Pineda, dotse llibres de las terças de
tots los tres anys.
Ítem, de Blanes, onse llibres de las terças de tots
los tres anys.
Ítem, de Arenys, dotse llibres de las terças de
tots los tres anys.
// Ítem, de Malgrat, dotse llibres de las terças de
dits anys.
Ítem, de Sitjas, onse llibres de las tersas de dit
anys.
Ítem, de Ribas, col·lecta de Puigcerdà, dotse llibres de las terças de tots los tres anys.
Ítem, de Vilanova, dotse llibres de las terças dels
tres anys.
Ítem, del Vendrell, dotse llibras de las terças
dels tres anys.
Ítem, de Sant Pol, dotse llibres de las terças dels
tres anys.
Ítem, de Granollers, dotse llibres de las terças
dels tres anys.
Ítem, de Sabadell, dotse llibres de las terças dels
tres anys.
Ítem, de Martorell, dotse llibres de las terças
dels tres anys.
Ítem, de Vilafranca de Panadès, vuit llibres de
las terças dels tres anys.
Ítem, de Sant Saloni, nou llibres de las terças, ço
és, los vuyt del primer y segon any de dit arrendament y lo altre de la terça de abril, maig y
juny del tercer any.
Ítem, de Caldes, onse llibres de las terças, ço és,
los vuyt dels tres anys y los tres de las terças juliol, agost y setembre, octubre, novembre y desembre, 1679, y janer, febrer y mars, 1680.
Ítem, de Tarrassa, dotse llibres de las terças dels
tres anys.
Ítem, de Igualada, vuit llibres de las terças, ço és
dels dos primers anys.
Ítem, de Bellver, dotse llibres de las terças dels
tres anys.
Lleida. Ítem, dos llibres, ço és, un de manifest
del General des del primer de juliol, 1677, fins
al últim de juny, 1678, // lo altre de albarans de
guia des del primer de juliol, 1677, fins al últim
de juny, 1679, ab alguns albarans dins.
Ítem, un llibre de manifest de Almenar des del primer de juliol, 1677, fins al últim de juny, 1678.
Ítem, altre de albarans de guia de Almenar des
del primer de juliol, 1677 fins al últim de juny,
1678.
Çerós. Ítem, dos llibres, un de manifest des del
primer de juliol, 1677, fins al últim de juny,
1678, y altre de albarans de guia des del primer
de juliol, 1677, fins al últim de juny, 1678.
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Borjas. Ítem, dos llibres, un de albarans de guia
y altre de manifests del juliol, 1677, fins al últim
de juny, 1678.
Granja. Ítem, dos llibres, un de albarans de guia
y altre de manifests des del primer de juliol,
1677, al últim de juny, 1678.
Alhuaira. Ítem, dos llibres, un de albarans de
guia y altre de manifests del juliol, 1677, fins al
últim de juny, 1678.
Aytona. Ítem, dos llibres de albarans de guia y
altre de manifests del juliol, 1677, al últim de
juny, 1678.
Benavent. Ítem, dos llibres, un de albarans de
guia y altre de manifests des del primer de juliol,
1677, al últim de juny, 1678.
Sodanell. Ítem, dos llibres, un de albarans de
guia y altre de manifests des del primer de juliol,
1677, al últim de juny, 1678.
Gerona. Ítem, dos llibres, un de albarans de
guia y altre de manifests des del primer de juliol,
1679, al últim de juny, 1680.
St. Feliu. Ítem, dos llibres, un de albarans de
guia y altre de manifests des del primer de juliol,
1679, fins al últim de juny, 1680, ab set plecs
de albarans de guia de differents taules.
Palamós. Ítem, dos llibres de manifests, un des
del juliol, 1678, fins al darrer de juny, 1679, y
altre des de juliol, 1679, fins al últim de juny,
1680.

Bagur. Ítem, dos, un de albarans de guia y altre
de manifests des de juliol, 1679, a juny, 1680.

//

Besalú. Ítem, dos llibres, un de albarans de
guia y altre de manifests des del primer de juliol,
1679, al últim de juny, 1680.

Lloret. Ítem, dos llibres, un de albarans de guia
y altre de manifests des del primer de juliol,
1677, al últim de juny, 1678.

Canet. Ítem, un llibre de albarans de guia des
de juliol, 1679, fins juny, 1680.

Bagur. Ítem, dos llibres, un de albarans de guia
y altre de manifests des del primer de juliol,
1677, al últim de juny, 1678.

Arenys. Ítem, un llibre de manifests, des de juliol, 1679, fins al juny, 1680.
Calella. Ítem, 4 llibres, un de albarans de guia y
altre de manifests, 1679, fins al juny, 1680, ab
alguns albarans dins, y altre des del any 1677 a
1678, y altre de albarans de guia de dit any.
Blanes. Ítem, un llibre de albarans de guia, des
de juliol, 1679, fins a 1680, y altre de manifests
de 1679 a 1680.
Lloret. Ítem, 4 llibres, un de albarans de guia
des de juliol, 1678, a juny, 1679, altre de manifests de dit any y altre albarans de guia de juliol,
1679, y altre de 1679 a 1680.
Malgrat. Ítem, dos llibres, un de albarans de
guia y altre de manifests des del primer de juliol,
1679, al últim de juny, 1680.
Torroella de Mongrí. Ítem, un de albarans de
guia de juliol, 1679, a 1680.
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Arenys. Ítem, dos llibres, un de albarans de
guia, ço és, del primer de juliol, 1677, a juliol
1678, y l’altro des de primer de juliol, 1679,
fins al primer de juliol, 1680.
Sant Pol. Ítem, dos llibres, un de albarans de
guia y altre de manifests des del primer de juliol,
1679, al últim de juny, 1680.
Tossa. Ítem, dos llibres, un de albarans de guia
y altre de manifests des del primer de juliol,
1679, al últim de juny, 1680.
Basalú. Ítem, un llibre de albarans de guia des
del primer de juliol, 1678, fins al 1679.
Vilaseca. Ítem, un llibre de albarans de guia des
del primer de juliol, 1679, fins al juny 1680.
Sant Saloni. Ítem, tres llibres de albarans de guia
per tots los tres anys ab alguns albarans dins.
Palamós. Ítem, dos llibres de albarans de guia,
un de juliol, 1678, fins al primer de juny, 1679,
y altre de juliol, 1679, fins lo últim de juny,
1680.

Pineda. Ítem, dos llibres, un de albarans de
guia y altre de manifests des del primer de juliol,
1679, al últim de juny, 1680.

//

Besalú. Ítem, dos llibres de albarans de guia, un
des de juliol, 1677, fins a juny, 1678, y altre de
juliol, 1679, a juny, 1680.
Canet. Ítem, un llibre de albarans de guia des
de juliol, 1679, fins al juny, 1680.
Arenys. Ítem, un llibre de manifest des de juliol,
1679, fins al juny 1680.
Calella. Ítem, 4 llibres, un de albarans de guia y
altre de manifests de 1679 fins al juny, 1680, ab
alguns albarans dins, y altre des del any 1677 a
1678, y altre de albarans de guia de dit any.
Blanes. Ítem, un llibre de albarans de guia des
de juliol, 1679, fins al juny 1680, y altre de manifests de 1679 a 1680.

Lloret. Ítem, 4 llibres, un de albarans de guia
des de juliol, 1678, a juny, 1679, altre de manifests de dit any y altre de albarans de guia de juliol, 1679, y altre de 1679 a 1680.
Malgrat. Ítem, dos llibres de manifests, des de
juliol, 1679, al últim de juny, y altre de albarans
de guia de dit any.
Torroella de Mongrí. Ítem, un de albarans de
guia de juliol, 1679, a 1680.
Bagur. Ítem dos, un de manifest y altre de albarans de guia, des de juliol a juny, 1680.
Arenys. Ítem, dos llibres de albarans de guia, ço
és, del primer de juliol, 1677, fins al juliol,
1678, y l’altro des de primer de juliol, 1679,
fins al primer juliol, 1680.
Sant Pol. Ítem, dos llibres, un de albarans de
guia y altre de manifests des del primer de juliol,
1679, al últim de juny, 1680.
Tossa. Ítem, dos llibres, un de albarans de guia
y altre de manifests des del primer de juliol,
1679, al últim de juny, 1680.
Basalú. Ítem, un llibre de albarans de guia des
del primer de juliol, 1678, fins al 1680.
Vilaseca. Ítem, un llibre de albarans de guia des
del primer de juliol, 1679, fins al últim de juny
1680.
Sant Saloni. Ítem, tres llibres de albarans de
guia per tots los tres anys ab alguns albarans
dins.
Palamós. Ítem, dos llibres de albarans de guia
des del primer de juliol, 1679, al últim de juny
1680.
Lloret. Ítem, dos llibres, un de albarans de guia
y altre de manifests des del primer de juliol,
1677, al últim de juny 1678.
// Tossa. Ítem, dos llibres, un de albarans de
guia y altre de manifests des del primer de juliol,
1679, al últim de juny, 1680.

Berga. Ítem, tres llibres de albarans de guia, un
des del primer de juliol, 1677, al últim de juny
1678, y altre de manifests de juliol, 1678, a juliol, 1679, y altre de juliol, 1679, al últim de
juny, 1680, ab un plech de albarans.
Palafrugell. Ítem, dos llibres, un de albarans de
guia y altre de manifests des del primer de juliol,
1677, al últim de juny, 1678.
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Torredembarra. Ítem, un llibre de albarans de
guia ab alguns albarans dintre des del primer de
juliol, 1679, al últim de juny, 1680.
Ítem, un llibre de albarans de guia des del primer de juliol, 1677, al últim de juny, 1678.
Ítem, tres llibres, dos de albarans de guia, ço és,
un des del primer de juliol, 1679, al últim de
juny, 1680, y altre des del primer de janer fins al
últim de juny, 1680, y altre de manifests des del
primer de juliol, 1679, al últim de juny 1680.
Seu d’Urgell. Ítem, tres llibres de albarans de
guia per los tres anys ab alguns albarans dintre.
Vendrell. Ítem, dos llibres, un de albarans de
guia des del primer de juliol, 1679, al últim de
juny, 1680, y l’altre de manifests des del primer
de juliol, 1679, al últim de juny, 1680, ab alguns albarans dintre.
Ítem, dos llibres de albarans de guia des del primer de juliol, 1677, al últim de juny, 1679.
Martorell. Ítem, tres llibres de albarans de guia
tos los tres any ab alguns albarans de guia.
Malgrat. Ítem, dos llibres, un de albarans de
guia y altre de manifests des del primer de juliol,
1677, al últim de juny, 1678.
Vilanova. Ítem, dos llibres de albarans de guia,
un des del primer de juliol, 1679, al últim de
juny, 1680, y l’altre des del primer de janer fins
al últim de juny, 1680.
Sitges. Ítem, dos llibres, un de albarans de guia
y altre de manifests des del primer de juliol,
1677, al últim de juny, 1678.
Ítem, dos llibres de albarans de guia y altre de
manifests des del primer de juliol, 1677, al últim de juny, 1679, ab alguns albarans dintre.
Ítem, dos llibres de albarans de guia y altre de
manifests des del primer de juliol, 1677, al últim de juny, 1679, ab alguns albarans dintre.
// Igualada. Ítem, un llibre de albarans de guia,
des del primer de juliol, 1677, al últim de juny,
1678.

Tamarit. Ítem, un llibre de albarans de guia, des
del primer de juliol, 1679, al últim de juny,
1680.
Cambrils. Ítem, un llibre de albarans de guia,
des del primer de juliol, 1679, al últim de juny,
1680.
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Arbeca. Ítem, dos llibres, un de albarans de guia
y altre de manifests des del primer de juliol,
1677, al últim de juny, 1678.

Benavent. Ítem, dos llibres, un de albarans de
guia y altre de manifests des del primer de juliol,
1679, al últim de juny, 1680.

Torras de Segre. Ítem, un llibre de albarans de
guia, des del primer de juliol, 1677, al últim de
juny, 1678.

Torres de Segre. Ítem, dos llibres, un de albarans de guia y altre de manifests des del primer
de juliol, 1679, al últim de juny, 1680.

Tarrassa. Ítem, un llibre de albarans de guia, des
del primer de juliol, 1677, al últim de juny,
1678.

Arbeca. Ítem, dos llibres, un de albarans de guia
y altre de manifests des del primer de juliol,
1679, al últim de juny, 1680.

Sant Joan Sasbadessas. Ítem, dos llibres de manifests des del primer de juliol, 1678, al últim
de juny, 1679.

Alhuaira. Ítem, dos llibres, un de albarans de
guia y altre de manifests des del primer de juliol,
1679, al últim de juny, 1680.

Tortosa. Ítem, un llibre de albarans de guia, des
del primer de juliol, 1679, al últim de juny,
1680.

Sodanell. Ítem, dos llibres, un de albarans de
guia y altre de manifests des del primer de juliol,
1679, al últim de juny, 1680.

Arenys. Ítem, dos llibres de manifests des del
primer de juliol, 1678, al últim de juny, 1679.

// Lleida. Ítem, un llibre de la taula de Lleyda
des del primer de juliol, 1679, al últim de juny,
1680, y dos plechs de albarans de guia.

Pineda. Ítem, dos llibres de manifests des del
primer de juliol, 1678, al últim de juny, 1679. Y
dos altres llibres de albarans de guia del matex
temps.

Lleida. Ítem, dos llibres de Lleyda, un de albarans de guia y altre de manifests. Tots des del
primer de juliol, 1678, al últim de juny, 1679.

Calella. Ítem, dos llibres, un de albarans de guia
y altre de manifests. Tots des del primer de juliol, 1678, al últim de juny, 1679.

Alhuaira. Ítem, dos llibres, un de albarans de
guia y altre de manifests. Tots des del primer de
juliol, 1678, al últim de juny, 1679.

Malgrat. Ítem, dos llibres, un de albarans de
guia y altre de manifests des del primer de juliol,
1678, al últim de juny, 1679.

Borgas. Ítem, dos llibres, un de albarans de guia
y altre de manifests. Tots des del primer de juliol, 1678, al últim de juny, 1679.

Tossa. Ítem, dos llibres, un de albarans de guia
y altre de // manifests. Tots des del primer de
juliol, 1678, al últim de juny, 1679.

Arbeca. Ítem, dos llibres, un de albarans de guia
y altre de manifests. Tots des del primer de juliol, 1678, al últim de juny, 1679.

Granja. Ítem, dos llibres, un de albarans de guia
y altre de manifests des del primer de juliol,
1679, al últim de juny, 1680.

Serós. Ítem, dos llibres, un de albarans de guia y
altre de manifests. Tots des del primer de juliol,
1678, al últim de juny, 1679.

Serós. Ítem, dos llibres, un de albarans de guia y
altre de manifests des del primer de juliol, 1679,
al últim de juny, 1680.

Granja. Ítem, dos llibres, un de albarans de guia
y altre de manifests. Tots des del primer de juliol, 1678, al últim de juny, 1679.

Arbeca. Ítem, dos llibres, un de albarans de guia
y altre de manifests des del primer de juliol,
1679, al últim de juny, 1680.

Benavent. Ítem, dos llibres, un de albarans de
guia y altre de manifests. Tots des del primer de
juliol, 1678, al últim de juny, 1679.

Borjas. Ítem, dos llibres, un de albarans de guia
y altre de manifests des del primer de juliol,
1679, al últim de juny, 1680.

Sodanell. Ítem, dos llibres, un de albarans de
guia y altre de manifests. Tots des del primer de
juliol, 1678, al últim de juny, 1679.

Almenar. Ítem, dos llibres, un de albarans de
guia y altre de manifests des del primer de juliol,
1679 al últim de juny, 1680.

Almenar. Ítem, dos llibres, un de albarans de
guia y altre de manifests. Tots des del primer de
juliol, 1678, al últim de juny, 1679.
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// Torres de Segre. Ítem, dos llibres, un de albarans de guia y altre de manifests. Tots des del
primer de juliol, 1678, al últim de juny, 1679.

lo qual no ús se verifica en los dits capítols, disposant sobre lo pretés jurament.
La quinta, perquè los sastres no han prestat may
jurament ni los hòmens vells de dita confraria
que los tenen memòria hajen vist prestar tal jurament, y no se escusaria en tot cas de ésser novetat.

Aytona. Dos llibres , un de albarans de guia y altre de manifests, tots des del primer de juliol,
1678, al últim de juny, 1679, y un plech de albarans de guia ab dits llibres.

La última, que lo posar-se en pràctica en qualsevol offici de sastre és moralment impossible, y
enclou inconvenients, perquè lo numerós del
offici occasiona apenas se pot describir lo número de fadrins y altres y forasters de cadaldia venen a la present ciutat sens anar directament a
casa de un mestre. Així que impedir per medi de
jurament als mestres sastres no podent-se impedir als fadrins per las rahons sobredites, y també
perquè lo acaban aprenents qui restan fadrins
obraran aquells no los mestres. Y per eix medi se
attenuan la feina y empobiran los mestres y és
cert que los mestres no fan los fraus sino que se
troban en necessitat, obligats de haver de fer la
feyna a un senyor que·ls la fa fer, de manera que
se comenta moltas vegadas que lo sastre de son
diner fa aquell vestit sens dir cosa al amo del
vestit, sels a effecte de no pérdrer la parròquia,
per no tenir qui ssa que posar-se sinó és fent
aquell vestit a la ocasió que se troba.

Ítem, set plechs de albarans de guia de differents taulas.
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Laa confraria dels mestres sastres de la present
ciutat de Barcelona diu y representa que los
assistexen moltas y diferents rahons per a recusar prestar lo jurament que per part del molt
il·lustre consitori dels senyors deputats y ohidors de comptes se·ls insta prestar en virtut
de differents capítols de Cort, tant entichs com
moderns, a effecte de evitar los fraus pretenen se cometen als drets de la Generalitat a effecte, segons se diu, de promulgar censuras
contra los defraudants, que són las que se seguexen.
La primera, que la Generalitat té remeys ordinaris per evitar las paus, y que essent lo del jurament y censuras tant extraordinari no·s deu passar a aquell, omitits y no aplicats los ordinaris, lo
que és conforme tota disposició de dret.
La segona, que las penas de las censuras és pena
tant grave y exuberant que en la aplicació de
aquella se deu prossehir ab una gran circunspecció, de manera que segons las disposicions dels
sagrats cànons y del sagrat Concili de Trento no
se permet dit remey sens precehir circunstàncias
que fins vuy no han precehit.

Las sobreditas són las rahons que·s ponderan, y
assí a dita confraria sens moltas altras que se podrian considerar, que se omiteixan per la presisió del temps, y de tenir-lo se comularian altres,
que darien avidentíssima major justificació.

116
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Molta il·lustre senyor.

La quarta, que los dits capítols de Cort, diposants sobre lo jurament, no han estat ni estan en
observància, de manera que no poden regularse per statut, puix ab inicio no són estats rebuts,
lo que és necessari per a que la lley tinga son valor, sens que puga sufragar al il·lustre consistori
lo dir que contra capítols de Cort no·s pot al·legar observància, perquè se respon que lo al·legar lo no ús // 116/1v // no és al·legar observança, en contrari, lo qual no estaba privat de
al·legar constitucions y altres drets de la pàtria,

Havent tingut notícia los cònsols y administradors de la confraria dels parayres de la present
ciutat que los molt il·lustres senyors deputats y
ohidors de comptes del General de Cathalunya
que voldrian posar en observansa alguns capítols de Cort y ordinacions antigas y modernas a
effecte de evitar los fraus que segons exerceixan
se fan als drets del General y Bolla, y com, il·lustre senyor, quid quid sie de ditas ordinacions y
capítols, lo cert és que aquells mai han tingut
observanse, pus que en la present confraria se
troban hòmens de llarga edat, los quals asseguran no haver vist ni hoït que tal cosa se sie practicada, a més que en via de dret sempre que se
pot aconseguir remey ordinari per evitar dits
fraus, no·s dona lloch al subsidiari, majorment
que lo medi se inventa oposaren gran con-

a. súplica intercalada entre els folis 110v i 111r del trienni
1680-1683.

a. súplica intercalada entre els folis 110v i 111r del trienni
1680-1683.

La tercera, perquè segons disposició de dret
no·s deu acumular pena a pena, y essent la pena
pecuniària y de comís aplicar la de censuras, és
multiplicació de dret reprovada.
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tingència un sens número de ànimas de diferents officials. Per las quals consideracions, y attenent que en matèria tant grave la present confraria no té altre medi que és recòrrer a la
protecció y amparo de vostra senyoria, suplican
sie del servey de vostra senyoria, ab sa altra comprehensió, premeditar lo sobrereferit y aconsolar a la present confraria, interposant-se al present fet, elegint aquell medi que aparexerà a
vostra senyoria més proporsionat, que ho rebran a singular gràcia y favor de la poderosa mà
de vostra senyoria. Altissimus et cetera. Pro Ribert, Comas y Puigvert.

114
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G.
Certifichb y fas fe yo, lo doctor baixfirmat, com
lo senyor don Francisco Marí, regent los comptes de la casa de la Deputació, està convelesent
de la grave malaltia ha tingut, axí que no està
apta per lo present per a poder exercir dit offici.
Y axís ho firmo, vuy, a 23 de juny de 1681.
Doctor Joan Alòs.
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Se diu primerament que ningú desitja més la
observansa dels medis per los quals se evitan los
fraus que la confraria dels mercers, botiguers de
telas, però los causa horror lo haver de prestar
jurament, acomulant-se pena a pena lo que lo
dret aborreix, y havent-hi com hi ha penas tant
graves per los defraudants com són pecuniarias
y de comís ajustarà a aquellas altres.

Molta il·lustre senyor.
Lo doctor en medicina, Pau Çabater, fa relació a
vostra senyoria, mediant jurament, com Francesc Toldo, guarda ordinària del General, pateix
molts anys ha una trencadura de cada part y una
hèrnia, que die en die creix y li ocasiona grandíssim treball, ab perill de pèrdrer la vida. La qual
malaltia és molt dificultosa de curar respecte de
ser home, lo dit Toldo, de sinquanta-quatre
anys. Ans bé, ab lo discurs del temps apar ha de
anar en augment, per lo que és necessari que fasse poch exercici, y encara eix molt moderat. Y per
las rahons sobreditas no pot acudir en son offici,
com és pesar bachallar y altres mercaderias, regonéixer balas ni picar ploms, ni anar fora per no
poder anar a cavall, que és lo exercici ordinari de
dit offici, sinó és ab evidentíssim perill de pérdrer
la vida. A 20 de juny, 1681. Doctor Pau Sabater.
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consistori dels senyors deputats y hoïdors de
comptes asserca de fer-los prestar lo jurament
en virtut de diferents capítols de Cort, tant antichs com moderns, a effecte de evitar los fraus
se pretenan se cometan als drets de la Generalitat, disposant dit jurament matèria capàs per a
proferir censuras contra los defraudants.

Lac confraria dels mercers, botiguers de telas
de la present ciutat, lo que se’ls offereix presentar aserca de las noticias tenen participadas sobre lo que se intenta per part del molt il·lustre
a. certificació intercalada entre els folis 113v i 114r del trienni 1680-1683.
b. certificació intercalada entre els folis 115v i 116r del trienni 1680-1683.
c. súplica intercalada entre els folis 115v i 116r del trienni
1680-1683.
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Secundo, que tenint com té la Generalitat tants
remeys per a evitar dits fraus, essent aquells ordinaris, y lo del jurament y censuras extrahordinaris, se puga passar als extraordinaris no aplicats y omitits los ordinaris, lo que de la mateixa
manera lo dret no permet.
Tercio, que essent las censuras una matèria tant
// 116/3v // grave y una pena tant exorbitant no
deu poder-se pagar de fàcil lo que se conforma
ab las disposicions dels capítols de dret canònich y del sagrat Consili de Trento.
Quarto, que los capítols de Cort y demés disposicions pretendian afavorir al consistori acerca lo
jurament no estan ni han estat may en observança, de tal modo que no·s podan regular per
estatut ni lley, per que la lley, perquè tinga son
valor, és necessari que aquesta sie rebuda.
Sens que puga sufragar al il·lustre consistori contra
capítols de Cort no pot al·legar observansa se respongué és different de al·legar inobservancia ad
usum a allegar observancia contra lo disposat per
lo primer, també se admet contra las constitucions
de los usatges y altres drets de la pàtria, lo qual no
ús se fa en los capítols de Cort, disposants sobre lo
dit primerament, pux no·s troba exemplar algú de
haver prestat semblant jurament. Y en cas pugués
aver-se prestat algun jurament, lo que·s nega de las
constitucions y altres capítols de Cort, no compendria non sunt in usu perquè, segons disposició
de dret, el que jura servar los statuts y consuetuts
sols pot jurar aquells que estan en ús.
Los quals motius són los que tenan la confraria
de confrares dels mercers, botiguers de telas,
per a recusar de prestar lo dit jurament, no innovant cosa alguna // 116/4r // si no estant ab la
conformitat que los més antichs de la confraria
offereixan haver sempre estat.
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Loa defenedor del General de Catalunya, de
orde del molt il·lustre consistori dels senyors
deputats y oÿdors, als 3 del present y corrent
mes de juny, envià a sercar los cònsols de la confraria dels argenters de la present ciutat y de paraula los digué tenia orde de dit molt il·lustre
consistori de dir-los que, tant ells com los confrares de dita confraria, prestassen lo sòlit jurament dins tres dies en la conformitat que disposan los capítols de Cort.
Lo solicitar dit molt il·lustre consistori la prestació de dit jurament per part de dits argenters y
la revalidació per part de altres confrares de diffarents confraries, segons se té presentat indubitadament, és a fi y efecte de poder lo molt il·lustre senyor deputat ecclessiàstich, com a pretés
delegat apostòlich, proferir sensuras ipso facto et
ipso iure incuriendas contra los fraudants los
drets de la Generalitat, intentant-se valer per dit
effecte de una pretesa bulla o indult apostòlich
de la santedad de Clement Setè, dada en Roma
a 17 de las chalendas de maig, 1524, volent ab
la coherció de dit jurament subministrar a prestar matèria hàbil y capàs sobre la qual pugan
recàurer en ditas sensuras o excomunicació, no
podent estas recàurer sino sobre matèria ex se y
pecaminosa y no ésser·o absque juramento lo
fraudar los drets de la Generalitat, segons consta lo sentir dels molts graves y doctes moralistes.
Y si bé per part de dits cònsols y confraria dels
argenters, ab solidíssims medis se poria manifestar quant insubsistens serian ditas censuras, en
cas se publiquen, y quant contra la expressa disposició dels segrats cànons y Consili de Trento,
y quant lamentable ha de ser dit medi y quant
del deservey de Déu, com a notoriament lesiu a
las conciencias, essent eixí que dit molt il·lustre
consistori ni necessita ni pot valer-se de semblant remey extraordinari, tenint-ne tants de altres de ordinaris per a evadir // 116/5v // als pretesos fraudants dels drets de la Generalitat, com
de la pena pecuniaria y de comís estatuït y disposat en los capítols y actes de Cort. Y és cert
que aplicar-se de tot lo dit per dit molt il·lustre
consistori los medis lo món comprèn se experimentaria notable remey per a evitar dits fraus,
conseguint-se lo intent, tant per lo que se considera tenir dit molt il·lustre consistori sens haver-se de introduir novedat alguna, la qual se fa
en lo any 1610, no obstant se era intentat y proposat al molt il·lustre consistori.
Ab tot, com dits cònsols y confrares no necessiten per justificació en orde de excusar-se de
prestar dit jurament, de manifestar la nul·litat
de ditas sençuras, consegüent infelible de dit jua. súplica intercalada entre els folis 115v i 116r del trienni
1680-1683.
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rament, com també perquè ja les pasaran ditas
nul·litats a vostra senyoria per medi de altres
consell, se omiteix ho ponderar-las o repetir-las.
Y passant a individuar las rahons los assisteixen
per recusar ha jurar dit jurament instat, diuan
que si bé en los capítols 77, 78 y 79 de las Corts
del any 1481, y en lo capítol 8 y en lo 23 de las
Corts del any 1547, y en lo capítol 110 de las
Corts del any 1481, y en lo número 33, estiga
disposat que degan prestar los argenters en mà y
poder del deffenedor del General lo jurament y
que degan pagar dret de Bolla de las perlas, pedras preciosas. Y altre se trobe donada forma al
modo ab què se deu prestar dit jurament.
Emperò, a més de que no consta ni constar pot
haver post en execució dits capítols de Cort ni
lo disposat en ells, en orde a la execució de dits
capítols de Cort ni lo disposat en ells en orde a
la prestació de dit jurament, y sia segons disposició de dret que la lley o estatut per la validitat y
effecte és menester que sit usus recepta, qual
theòrica proceheix també en los capítols y actes
de Cort, usatges y demés drets de la pàtria, segons ús // 116/6r // de nostres pràctich catalans,
sens que puga obstar sie disposat en la constitució final, títol «De observar constitucions», que
disposa que restarian dits capítols y actes de
Cort y demés drets de la pàtria en sa força y valor, no obstant qualsevol abús o consuetut en
contrari. Perquè dita constitució se ha y deu enténdrer quant lo abús o consuetut contraria sobrevé després que la constitució, capítol o acte
de Cort y demés drets municipals sunt usu recepta.
Se ha y deu advertir que los dits capítols de Cort
mencionats restaren derogats per lo capítol 9 de
las Corts del any 1553. En y ab lo qual se troba
disposat que de las personas o pedras fines de
allí al devant no se’n pague dret de Bolla, sinó
dret de entrada y exida en rahó de 2 sous per
lliura de dinés. Y que dites coses se hajan de despatxar com las demés mercaderias com ab més
extensió se pot véurer en dit capítol 9.
De la disposició y contextura del qual resultan
dos cosas, la primera, que de las operacions o
material de aquelles pròprias y peculiars del art y
offici de argenter no·s deu dret de Bolla. La segona, y més principal, és que los dits capítols de
Cort antecedents que disposaren que los argenters deguessen prestar lo jurament en mà y poder del deffenedor en quant de dit capítol restaren derogats y libres dits argenters de haver de
prestar dit jurament. Y la rahó és perquè conforme se ha dit en dit capítol 9 disposa que las perlas y pedras finas se hajan de despatxar com les
demés mercaderies. Y com en ninguna persona
per las mercaderias que despatxa, tinga obliga-

[ 1681 ]
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ció ni puga ser compel·lida ni antes ni en lo
temps del ingrés de aquelles a prestar semblant
jurament, per evidència se conclou de aquí que
esta part // 116/6v // los argenters no·l deven
tampoch prestar.

118r

Ultra tot lo referit, poria obstar si·s deya que lo jurament que se insta prestian los argenters no se
refereix solament a perles y pedres fines, que és de
que parla lo capítol 9, sinó és a joyes y altres coses
de son offici. Y se respon que las joyas no deven
dret algú, perquè sinó és per las perlas o pedres
preciosas que en ella estan enquestades com apar
del capítol 3, pàgina 8, del llibre dels 4 Senyals.

Primo, 67 llibres ab cobertas de pragamí en folio, dits de credenser de draps y sedas, de difarents masades de dit trienni de 1677.
Ítem, 93 llibres en folio ab cobertas de pragamí,
de manifests de difarents botigas, valluters, y altras, de dit trienni de 1677.

Y finalment, lo que lleva tota dificultat és la observansa subseguida, la qual, essent com és interposada del dit capítol 9 de las ditas Corts del any
1553, la differència de la industria de nou dret o
ús en los capítols y actes de Cort. Y és de tal eficàcia en que se observa sensetur scriptum et continuatur in scriptura seu statuto de quo agitur.

Ítem, 2 llibras llarchs de valluters y valers, per
manifest de las telas de dit trienni.
Ítem, 3 llibras en folio ab cobertas de pargamí,
so és, de las taulas de Sant Feliu Vilamayor y Palautordera de dit trienni, per manifest.

Y que la observança contraria al que se pretén
del molt il·lustre consistori concorria a favor
dels argenters és indubitat perquè no·y ha
memòria de la triste notícia alguna que los argenters hajant de fer semblant jurament, ni que
al se haja prestat per part del molt il·lustre consistori ni per part del defenedor.
Y essent tant veritat lo sobredit, que en las ordes
que se acostuman fer y publicar cada tres anys
part del molt il·lustre consistori volent corregir
los abusos que se experimentaven de no exhigir-se ni prestar-se per alguns officials de algunas confrarias, y exprimint-se aquelles ab exprés
orde el dato de què prestian semblant jurament,
no continua ni·s fa menció alguna en ditas ordinacions de dits argenters, consequència infalible
de que lo // 116/7r // molt il·lustre consistori
quidquid foret de antes, regonegué y comprengué que ab dit capítol 9 de les Corts del any
1553 restaren libres y immunes dits argenters
de prestar semblant jurament.

Memoriala dels llibres que Pera Guró, barreter
de agulla, ciutadà de Barcelona, y Joseph Roig,
oÿdor de orella, per ell, entregà al magnífich
Joan Baptista Reverter, ciutadà onrrat de Barcelona, servint lo offici de racional del General de
Catalunya y present casa de la Diputació, per
raó y com arrendatari de la Bolla de Barcelona y
trienni de 1677. Són los infrascrits y següents:

Ítem, 7 llibras en quart ab cobertas de pargamí,
dits de taller y posar plom, de valluters, valers,
texidós, sastras de dit trienni.
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Fasb fe lo doctor infrascrit com Joseph Gil,
guarda de la Bolla, està detingut en lo llit, de
una febra continua, per lo que no pot acudir a
servir son ofici. Y per lo tant fas la present fe,
vuy, als 7 de juliol, 1681.
Doctor Fermí Pual.
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Estas són las raons que asisteixen als dits cònsols
y comfrares de la confraria dels argenters per a
recusar lo prestar jurament se insta per part del
molt il·lustre consistori. Las quals representa a
vostra senyoria, per a què en consideració de
ellas se digne comparar-los, per a què pugan escusar tant notòria y manifesta novedat de tant
graves consequèncias, com ho espera de la benignidat y zel ab què vostra senyoria ha afavorit
sempre a la dita confraria dels argenters y demés, estant com estan baix la protecció y emparo de vostra senyoria.
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B.
Universisc et singulis presentes literas inspecturis
visuris lecturis pariterque et audituris, ego, Martinus Xiberta, medicine doctor, in villa Castilionis Emporiarum, diocesis Gerunda, populatis,
salutem quoniam instrumentum et racioni consonum est veritati testimonium pertibere id circo
universitati vestra et vestrum cuilibet thenore
presentium, insinuo, notifico, et fidem facio ac
medio juramento, per me, ad dominum Deum et
eius sancta quatuor Evangelia, corporaliter tacta, in manu, et cetera, Narcissi Camps, notarii
publici infrascripti, prestito attestor qualiter que
a. memòria intercalada entre els folis 118v i 119r del trienni
1680-1683.
b. certificació intercalada entre els folis 122v i 123r del trienni 1680-1683.
c. certificació intercalada entre els folis 123v i 124r del trienni 1680-1683.

als quinse y setse del corrent mes de juny visití al
doctor Joseph Paronella, en la dita present vila
populat, de una de pedra. Y ahir y desfora ahir,
féu moltas pedras, del que considero que en lo
present estat no està per posar-se per camí
llarch, perquè li serie molt mal per sa salut. Et ne
aliquem super his dubitare contingat presentes
meas cercioraticias literas, ad instanciam dicti
domini Josephi Paronella, de predictis per notarium infrascriptum scribi sibique ac aliis cuya
intersit dari et tradi feci. Datus et actum in dicta villa Castilionis Emporiarum, die vigesima
junii, millessimo sexcentessimo octuagessimo primo. Presentibus Emanuele Salo, juvene, chirurgo,
et Mariano Pijaume, studente, dicta villa Castilionis, ad hec vocatis, et cetera.
In quorum eciam fidem ego Narcissus Camps,
auctoritate excelentissimi domini comitis Emporiarum nottarius publici ville Castilionis et comitatus Emporiarum, substitutus in notaria publica dicta villa, dicta de Boffill, hic me subscribo
et meum solitum appono sig+num.

125
/1r

Noverinta universi quod sub anno a Nativitate
Domini millessimo sexcentessimo octuagessimo
primo, die vero duodecima mensis aprilis eiusdem
anni intitulata, in curia regia Gerunde, et coram magnifico domino Joanne Vilar, utriusque
iuris doctor, cive honorato Barchinone et Gerunde, presenti et currenti triennio pro Sacra Cesarea et Regia magestate, indice ordinario dicta
curia advenit et comparuit Josephus Espanya, notarius causidicus Gerunde, uti procuratoris fiscalis dicta curia, qui medio juramento per ipsum
prestito in animam suam ad Dominum Deum et
eius sancta quatuor Evangelia, manibus suis corporaliter tacta, in introhitis suis officii qui dicto
nomine eidem magnifico domino indici denunciavit sequentia:
Videlicet: «Jo denuncio a vostra mercè, senyor
jutge, y a la present cort real de Gerona, com a
notícia mia per vingut fama pública referint que
en lo dia de ahir, que comptàvem als onse del
corrent mes de abril, havent enviat lo il·lustre
Jaume de Guitart, cavaller, lo corrent trienni
per la sacra, cesàrea y real magestat veguer de la
ciutat y vegaria de Gerona, quatra soldats de cavall muntats en lo lloch de Cursa, bisbat de Gerona, ab orde per dit senyor veguer fet, de orde
del excel·lentíssim senyor duch de Bournonville, virrey y capità general del present principat
de Cathalunya y comptats de // 125/1v // Rosselló y Cerdanya, no duptaren, com no han dupa. requesta intercalada entre els folis 124v i 125r del trienni
1680-1683.
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tat Lluís Casas, pagès, y Paulí Gispert, brasser,
lo corrent any jurats del lloch de Corsa, bisbat
de Girona, després de haver ajuntat consell, y
tingut aquell, en no voler obehir dit orde fet per
dit senyor veguer de orde de sa excel·lència, responent y dient a dits soldats que se’n tornassen,
y que no volian obehir dit orde fet per dit senyor veguer y que no·l coneixian en cosa, y que
orde fet per aquell no·l obehirian. Y replicant
dits soldats a dits jurats y los fessen recibo de
com no havian volgut obehir de orde y que ells
se’n tornarian, dits jurats los respongué que
tant ab recibo com sense recibo se’n tornarian.
E com ditas cosas sian dignas de tota punició y
càstich ne fa a vostra mercè y a la present cort la
present denunciació, a fi y efecte que dits jurats
sian castigats, conforme de justícia serà trobat
fahedor, los drets fiscals sempre salvos.
Fuit sibi lutum et perseveravit.
Die duodecima aprilis, millessimo sexcentessimo
octuagessimo primo, Gerunde, duravit et deposuit testis sequens.
Franciscus Lutjer, miles et questris sodalitis dominis don Pauli Caxa, detatis sua pro ut dixit
quadraginta annorum, parum plus vel minus,
testis cognitus per dicti Paulum Caxa, citatus per
Augustinum Campins, nuncium curia regia
Gerundi, pro ductus ad instanciam venerabili
procuris fiscalis dicta curia, qui iuravit in animam suam ad Dominum Deum et eius sancta
quatuor Evangelia, manibus suis corporaliter
tacta, in manu et posse magnifici domini Joannes Vilar, civi honorati Barchinone, presentii,
// 125/2r // pro sacra, cesarea et regia magestate
indicis ordinariis curia regia Gerunda, se dicere
et deponere veritatem omnimoda quam sciet in
super hiis de quibus inferius interrogabitur.
Et interrogatus super curia presentis et denunciatis, dixit: «Senyor, lo que jo sé y puch dir a
vostra mercè sobre lo que me interroga és que
ahir, que comptàvem onse de abril, fui enviat
juntament ab Blasio Brexia, Domingo Foix y
Josephe de Torras, tots soldats del dita companya, en lo lloch de Cursa, aportant un orde
del il·lustre Jaime Guitart, veguer de Gerona,
sots data del dia de ahir, lo qual és del thenor següent: «Lo senyor virrey mana que en lo lloch
de Cursa vajan allotjar quatra soldats de cavall
muntats de la guarnició de esta plassa, a fi y
efecte que no·s mogan de dit lloch fins que hajan pagat lo que deuhen del segon donatiu, que
aqueix orde tinch de sa excel·lència ab sa real
carta de sinch mars proppassat, y ab exa conformitat los allotjaran, donant-los per lo allotjament lo que disposan las generals constitucions
de Cathalunya, y los donaran los begatjes per
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venir a cercar lo pa y civada en esta ciutat, que
axí convé per poder passar avant las fortificacions de la frontera, que tant importa al servey
de sa magestat, que Déu guarde, y conservació
de la província. Dat en Gerona, als onse abril de
mil sis-cents vuytanta y hu. Jaume Guitart, veguer de Gerona. Senyors jurats de Cursa». Los
quals, arribats que foren en dit lloch de Cursa,
presentarem al jurat en cap de aquell. Lo qual
nos respongué que havia de tenir consell, lo
qual tingué, havent antes tocat las campanas de
dit lloch per ajuntar-lo. Y tingut dit consell nos
respongué que lo //125/2v // consell havia resolt
no voler obehir dit orde. Y lo testimoni los diguí que me donassen un paper com no volen
obeir dit orde, y a axò me digué que prengués
lo paper que era lo orde que·ls havia entregat y
que quant no que no ne anàssem. Y així jo torní
a péndrer lo orde, y sent ja de nit nos ne vinguerem en esta ciutat, sens que nos volguessen
allotjar ni donar-nos gota de palla per los cavalls. Y aquexa és la veritat per lo jurament que
tinch prestat».
Jo, Francisco Jofra, scriba, de voluntat del dalt
dit Francisco Lutjer, firmo la sua dalt dita deposició, dia y any sobradit.
Fuit sibi lictum et perseveravit presente, dicto
magnifico domino, in die.
Dicti mes, die et anno Gerunde, duravit et deposuit testis sequens.
Blasius Brexia, miles de questris sodalitis domini
don Pauli de Caxa, ettatis sue pro ut dixit sexaginta annorum parum plus vel minus, testis cognitus per dictum Paulum Caxa, testis citatus per
dictum nuncium pro ductus ad dictam instanciam, qui iuravit in animam suam ad Dominum Deum et eius sancta quatuor Evangelia,
manibus suis corporaliter tacta, in manu et posse
magnifici domini indicis se dicereveritatem, et
cetera. Et interrogatus, et cetera, dixit: «Senyor,
lo que jo sé y puch dir sobre lo que vostra mercè
me interroga y cosas contengudas en la denunciació a mi de present llegida és que ahir, que
comptàvem als onse del corrent mes de abril, jo
testimoni fuy enviat juntament ab Francisco
Lutjer, Domingo Foix y Joseph de Torras, tots
soldats de dita companyia, en lo lloch de Corsa,
// 125/3r // aportant un orde del ilustre Jaume
Guitart, veguer de esta ciutat de Gerona, sots
data de ahir, lo qual és del thenor següent: «Lo
senyor virrey mana que en lo lloch de Cursa vajan allotjar quatra soldats de cavall muntats de la
guarnició de esta plassa, a fi y effecte que no·s
mogan de dit lloch fins que hajan pagat lo que
deuhen del segon donatiu, que aqueix orde
tinch de sa excel·lència ab sa real carta de sinch
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mars proppassat. Y ab exa conformitat los allotjaran, donant-los per lo allotjament lo que disposan las generals constitucions de Cathalunya,
y los donaran los bagatjes seran menester, per
venir a cercar lo pa y civada en esta ciutat, que
axí convé per poder passar avant las fortificacions de la frontera, que tant importa al servey
de sa magestat, que Déu lo guarde, y conservació de la província. Dat en Gerona, als onse
abril de mil sis-cents vuytanta-y-hu. Jaume Guitart, veguer de Girona. Senyors jurats de Cursa.» Los quals, arribats que forem en dit lloch
de Cursa, presentarem al jurat en cap de aquells.
Lo qual tingué consell, havent antes tocat las
campanas de dit lloch per ajuntar-lo. Y tingut
dit consell nos respongué que lo consell havia
resolt no voler obeir dit orde, et ego testis los diguí que me donassen un paper com no volian
obehir dit orde y a axò me digué que prengués
lo paper que era lo orde que li havia entregat y
que quant no que·ns ne anàssem. Y axí prenguerem lo orde, y sent ja de nit nos ne vinguerem en esta ciutat, sens que nos volguessen
allotjar ni donar-nos gota de palla per los cavalls. Y axò és lo que jo sé y puch dir sobre tot lo
que vostra mercè me interroga, y aquexa és la
veritat per lo jurament que tinch prestat».
Francisco Fofra, escrivà de voluntat de dit Blasi,
que firmo la dalt dita deposició dia y any sobredits, //125/3v // ab una apostilla al marge de dos
lineas.
Fuit sibi lictum et perseveravit presente, dicto
magnifico domino indice.
Dicti mes, die et anno Gerunde, duravit et deposuit testis sequens.
Dominicus Foix, miles de questris sodalitis domini don Pauli de Caxa, detatis sue pro ut dixit
quadraginta annorum et cetera, testis cognitus
per dictum dominum Paulum Caxa citatus, per
dictum nuncium pro ductus ad dictam instanciam procuratoris fiscalis, qui iuravit in animam suam ad Dominum Deum et eius sancta
quatuor Evangelia, manibus suis corporaliter
tacta, in manu et posse magnifici domini indicis
se dicere et deponere veritatem omnimodam
quam sciet in et super hiis de quibus inferius interrogabitur. Et interrogatus, et cetera, dixit: «Senyor, lo que jo sé y puch dir sobre lo que vostra
mercè me interroga és que en lo dia de ahir,
que·n teniam onse del corrent mes de abril, fuy
jo enviat en lo lloch de Cursa, juntament ab
Francisco Lutxer, Blas Brexia y Joseph Torras,
tots soldats de dita companyia, aportant un
orde del il·lustre Jaume de Guitart, veguer de
Girona, sots data del dia de ahir, lo qual és del
thenor següent: «Lo senyor virrey mana que en

lo lloch de Cursa vajan allotjar quatra soldats de
cavall muntats de la guarnició de esta plassa, a fi
y effecte que no·s mogan de dit lloch fins que
hajan pagat lo que deuhen del segon donatiu,
que aqueix orde tinch de sa excel·lència, ab sa
real carta de sinch mars proppassat. Y ab exa
conformitat los allotjaran, donant-los per lo
allotjament lo que disposan las generals constitucions de Cathalunya, y los donaran los bagatjes seran menester per venir a cercar lo pa y civada en esta ciutat, que axí convé per poder passar
avant las fortificacions de la frontera, que tant
importa al servey de sa magestat, que Déu lo
guarde, y conservació // 125/4r // de la província. Dat en Gerona, als onse abril de mil siscents vuytanta-y-hu, Jaume Guitart, veguer de
Girona. Senyors jurats de Cursa». Los quals,
arribats que forem en dit lloch de Cursa, presentarem al jurat en cap de aquell. Lo qual nos
respongué que havia de tenir consell. Lo qual
tingué, havent antes tocat las campanas de dit
lloch per ajuntar-lo. Y tingut dit consell nos respongué que lo consell havia resolt no voler
obeir dit orde. Et ego testis, en companyia dels
altres, li diguí que nos donàs un paper com no
volian obehir dit orde, y a axò nos digué que
prenguérem lo paper que era lo orde que se li
havia entregat y que quant no que·ns ne anàssem. Y ab axò tornarem péndrer lo orde, y sent
ja de nit nos ne vinguerem en esta ciutat, sens
que nos volguessen allotjar ni donar-nos gota
de palla per los cavalls. Y aquexa és la veritat del
que jo sé y puch dir, per lo jurament que tinch
prestat».
Jo, Francisco Fofra, escrivà, de voluntat de Domingo Forix, firmo la dalt dita deposició dia y
any sobredits.

il·lustre Jaume de Guitart, veguer de Girona,
sots data del dia de ahir, lo qual és del thenor següent: «Lo senyor virrey mana que en lo lloch
de Cursa vajan allotjar quatra soldats de cavall
muntats de la guarnició de esta plassa, a fi y effecte que no·s mogan de dit lloch fins que hajan
pagat lo que deuhen del segon donatiu, que
aqueix orde tinch de sa excel·lència, ab sa real
carta de sinch mars proppassat. Y ab exa conformitat los allotjaran, donant-los per lo allotjament lo que disposan las Generals constitucions
de Cathalunya, y los donaran los bagatjes seran
menester per venir a cercar lo pa y civada en esta
ciutat, que axí convé per poder passar avant las
fortificacions de la frontera, que tant importa al
servey de sa magestat, que Déu lo guarde, y
conservació // 125/4r // de la província. Dat en
Gerona, als onse abril de mil sis-cents vuytantay-hu. Jaume Guitart, veguer de Girona. Senyors
jurats de Cursa». Los quals, arribats que forem
en dit lloch de Cursa, presentarem al jurat en
cap de aquell. Lo qual nos respongué que havia
de tenir consell, lo qual tingué, havent antes tocat las campanas de dit lloch per ajuntar-lo. Y
tingut dit consell nos respongué que lo consell
havia resolt no voler obeir dit orde, et ego testis,
en companyia dels altres, li diguí que nos donàs
un paper com no volian obehir dit orde, y a axò
nos digué que prenguérem lo paper que era lo
orde que se li havia entregat y que quant no
que·ns ne anàssem. Y ab axò tornarem péndrer
lo orde, y sent ja de nit, nos ne vinguerem en
esta ciutat, sens que nos volguessen allotjar ni
donar-nos gota de palla per los cavalls. Y aquexa
és la veritat del que jo sé y puch dir per lo jurament que tinch prestat.
125
/5r

Fuit sibi lictum et perseveravit presente, dicto
magnifico domino indice.
Dicti mes, die et anno Gerunde, duravit et deposuit testis sequens.
Josephum de Torras, de questris sodalitis domini
don Pauli de Caxa, detatis sue pro ut dixit quinquaginta novem annorum, parum plus vel minus, testis cognitus per dictum dominum Paulum
Caxa citatus, per dictum nuncium pro ductus ad
dictam instanciam, qui iuravit, et cetera, in
manu et posse magnifici domini indicis se dicere
et deponere veritatem, et cetera. Et interrogatus,
et cetera, dixit: «Senyor, lo que jo sé y puch dir
sobre lo que vostra mercè me interroga és que
en lo dia de ahír, que comptàvem onse del corrent // 125/4v // mes, fuy jo, testimoni, enviat
en lo lloch de Cursa, juntament ab Francisco
Lutxer, Blas Brexia y Domingo Forix, tots soldats de dita companyia, aportant un orde del
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Jo, Francisco Fofra, escrivà, de voluntat de Joseph de Torras, firmo la dalt dita deposició dia y
any sobredits.
Fuit sibi lictum et perseveravit presente, dicto
magnifico domino indice.
Scedula oblata et presentata per procuratorem
fiscalem.
Ludovicum Casas, agricolam, et Paulinum Gispert, brasserium, juratos anno presenti loci de
Cursa, reos delatos et inculpatos de contentis in
presenti inquisicione capi et regiis carceribus presentis civitatis mancipari petit fisci procurator,
iuribus suis semper salvis. Colomer et Pasqual,
fisci advocatus.
Copia huiusmodi in hiis quinque papiri foleis comunis forma presenti, comprehensa aliena,
manu scripta sumpta et exacta fuit a suo vero
originali in presenti curia regia Gerunda, penes
Joannem Francesch, de eadem scribam, ac cum
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eodem originali veridice comprobata et inventa
quare ut eidem copia, tam in iudicio quam extra, plenarie fidei adhibeatis ego, Joannes Andreu, notarium publicum Gerunde, electus, et
scriba major presentis curia regia Gerunda, pro
nobili domina domina Cecilia Çarriera et Dezcallar, consorte relicta et hypotecaria universalis
hereditatis et bonorum que fuerunt nobilis don
Didaci Çarriera et de Gurb, quondam, Gerunde
populati, domini dicta curia, hic me subscribo et
meum solitum appono sig+num.

In quorum fidem ego idem Joannes Andreu, nottarius et scriba maior prefatus, hic me subscribo
et meum solitum appono sig+num.
Habui pro pedagies et presenti instrumento
unam libram et octo solidos.
Andreu.

125
/7r
125
/6r

2.
Fidema facio ego, Joannes Andreu, in nottarium
publicum Gerunda, electus, et scriba maior curia
regie Gerunda, pro nobili domina dompna Çecilia Çarriera y Descallar, consorte relicta et hypotecaria universalis hereditates et bonorum que
fuerunt nobilis don Didaci Çarriera y de Gurb,
in Gerunde populati, domini dicte curia, quod
in regestro communi dicta presentis curia inventum descriptum et continuatum quoddam instrumentum thenoris sequentis: «Die decima tercia aprilis, millessimo sexcentessimo octuagessimo
primo, in Jacobi Padres, notarius, regia et scriba
presentis curia regia Gerunda, hiis vice loco et nomine mei, Joannis Andreu, notarius electi et scriba maioris dicta curia infrascripti, interessentis
et testium nemque illustres Raymundi Narcissi
de Vilanova, domicelli Gerunda, et Josephi Capnegra, adroguer, in villa Figueriarum, ad hec
voccatorum presencia, et cetera, existens personaliter constitutus illustres Jacobus de Guitart, nules vicarius Gerunda, coram et ante presenciam
Paulini Vidal, baiuli loci de Corça, diocessis Gerunde, personaliter reperti in studio domus magnifici Hieronimi Colomer y Pasqual, utriusque
iuris doctor, civis honorati Gerunda, et in eadem
diocesi sita in platea Vini, dicte presentis civitatis, eidem verbo exposuit ac per dictum Jacobum
Padres, notarius, ut supra interessente scribi et
continuari fecit sequentia videlicet: «Levan acte
de com jo, inseguint lo orde de sa excel·lència,
poso pena de sinch-centas lliures a Paulí Vidal,
balle de la vila de Corça, per a que capture las
personas de Gerònim Papi, Lluís Cafer y Paulí
Gispert, jurats de dita vila de Corça, per no haver volgut obehir los ordres de sa magestat, los
quals aportaven quatre soldats de cavall que a
dits jurats fasse venir // 125/6v // en sa presencia.» De quibus, et cetera. Acta, et cetera. Presentis pro testibus superius nominatis ad hec voccatis,
et cetera.

a. resposta intercalada entre els folis 124v i 125r del trienni
1680-1683.
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Diea decima quinta aprilis, millessimo sexcentessimo octuagessimo primo.
Paulinus Gispert, brasserius, loci de Cursa, diocessis Gerundey, anno presenti iuratus dicti loci
de Cursa, gratis, et cetera, convenio et promito
illustri Jacobo de Guitart, presenti et currenti
triennio pro sacra, cessarea et regia magestati vicario civitatis et vicaria Gerunde, presenti, quod
tenebit bonum et legali arrestum pro tota presenti civitate Gerunde, et ab ea non discedet propriis
vel alienis pedibus nec aliqua alia industria pena
ducentum librarum, et in maiorem premissorum
securitatem dedit et nominavit in fides Ludovicum Casas, agricolam dicti loci de Cursa, currenti anno eciam iuratum dicti loci, qui presentem instrumento fidei et promisi teneri una cum
dicto principalis ec sine, et cetera, invicta ad predicta tenetur teneri pro quibus tam prius quam
fide personas et bona eorum et cuilibet eorum insolidum, mobilia, et cetera, tan quam pro debitis
fiscalibus et regalibus remissi fide auctoritate de
fidei et legi quod prius, et cetera, et omnes tam
prius quam fidei remisi epistola divi Adriani beneficioque novarum et consuetudinis Barchinone, loquenti de duobus vel pluribus, et cetera,
nech non graciis, et cetera, foro proprio, et cetera,
promisi et ad maiorem cauthelam dictus principalis prestitit sacramentum et omagium oro et
manibus sui commendatum in posse dicti divini
Jacobi de Guitart, vicariis, et pro parte dicta sacra, cesarea et regia magestati recipiens, presentibus me, Joanne Francesch, scriba curie regia Gerunde, et pro testibus magnifico Francisco
Guitart, minore dierum, cive honorato Barchinone, et in dicta civitate populato, et Joanne
Guitart, de familia dicti domini vicarii ad ista
vocatis, et cetera.
De premissis per Joanne Francesch, scriba domina regia Gerunda, receptis fidem faciens ego Joannes Andreu, notarium publicum Gerunde
electus, // 125/7v // et scriba major dicte presentis
curia regia Gerunde, pro domina domna Çecilia
Çarriera y Descallar, consorte et hipotecaria universalis hereditatis et bonorum que fuerunt nobia. resposta intercalada entre els folis 124v i 125r del trienni
1680-1683.

lis don Didaci Çarriera y de Gurb, Gerunde populati, domini dicta curia, hic me subscribo et
meum solitum appono sig+num.

125
/8r

Requestaa presentada al il·lustre Jaume de Guitart, vager de Gerona, per part del cònsols de la
vila de Corça, junt ab dos respostas per dit senyor vager donadas.

125
/9r

In Dei nomine. Amen. Noverint universi quod
sub anno a Nativitate Domini millessimo sexcentessimo octuagessimo primo, die vero decima septima maii eiusdem ani intitulata, in Josephi Denius, scriptoris substituti iurati in notaria
publica Gerunde, hiis vice loco et nomine mei Jacobi Padres, apostolica atque regia auctoritatibus
notarius publici, Gerunde civis notariusque et
scriba deputacionis localis civitatis et collecte Gerunda infrascripti, et testiu videlicet Jacobi Mestras, invenis chirurgi Gerunda, et Petri Homs,
agricole parrochie Sancti Mathei de Montnegre,
vicaria Gerunda, ad hec vocatorum et rogatorum, presencia audiencia constitutus personaliter Paulinus Gispert, presenti et currenti anno
alter ex censulibus villae de Corça, diocessis Gerunda, coram et ante presenciam illustris Jacobi
de Guitart, militis, presenti et currenti triennio
pro sacra, cesarea et regia magestate vicariis presentis civitatis et vicarie Gerunde domi sue,
quam fovet in vico vocato del Albareda, presentis
civitatis Gerunda, personaliter reperti, et existentis eidem que obtulit, presentavit, intimavit et
notificavit et requisivit quandam in scriptis papirei requisicionis et protestacionis scedulam
quam per manibus suis diferebat scriptam et continuatam thenoris sequentis: «Bé sab vostra
mercè, senyor Jaume de Guitart, vaguer de la
ciutat y vegaria de Gerona, que als del mes de
abril propassat no dubtà de enviar un ordre als
consellers de la vila de Corça, lo qual aportavan
quattre soldats de a cavalls dels de la guarnició
de la present ciutat de Gerona, ab lo qual manava als dits consellers que allotjassen eo bé fessen
allotjar los dits soldats fins y a tant hagués pagat
la dita vila lo segon donatiu que·s preté haver de
pagar a sa magestat, que Déu guarde. Y per haver recusat los dits // 125/9v // consellers de fer
allotjar los dits soldats, tant per lo que en si contenia lo dit ordre com per no ésser firmat del senyor thesorer, si y conforme semblants ordres
ho deuhen ser, no dubta vostra mercè de enviar
altre ordre encontinent dirigit ha Paulí Vidal,
batlle de dita vila, manant que encontinent lo
haurie rebut a pena de sinch-centas lliuras
aportàs devant de vostra mercè los dits consea. revocació intercalada entre els folis 124v i 125r del trienni
1680-1683.
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llers de dita vila presos y lligats, per rahó de una
enquesta que segons se diu contra dels dits consellers se era feta y fulminada per no haver volgut obehir lo dalt dit ordre, per no ésser firmat
del dit senyor thesorer, sinó tant solament de
vostra mercè. Dos dels quals consellers presentà
presos devant de vostra mercè, obehint son ordre lo dit batlle, y tenint vostra mercè, com tingué als dits consellers en son poder. Així mateix,
no dubta de fer-los prestar una manlleuta per
sinch-centas lliuras, donant al hu d’ells tota dita
ciutat per presó, y al altre, després de ésser manlleutat, li donà ordre que se’n tornàs a dita vila
de Corça, ab tal que tornàs en dita ciutat sempre que vostra mercè lo requiriria.Y com en tot
lo sobredit no hague procehit vostra mercè jurídicament, ans bé, hage fet lo que fer no podie ni
devie per inmiscuir-se a fer lo que a son offici li
és prohibit, y per consegüent, com los dits consellers, a vistas del sobradit, no hagen fet ni perpretat delicte algú, etcètera, per tant, constituït
devant de vostra mercè Paulí Gispert, conseller
de dita vila, tant en nom seu propri, per ésser altre dels manlleutats, com en nom dels demés
sos companys y consellers de dita vila, qui són
Lluhís Casas y Gerònim Papi, sentinelles injuriats per rahó del sobredit, lo requireix y interpel·la per primera, segona y tercera vegada y per
quantas de dret menester sia del millor modo,
etcètera, que encontinent casse, revoque y
anul·le en la sobredita enquesta, manlleuta y
tots los demés procehiments en contra de ell y
del dit Gerònim fets y actitats. Altrament, si
cosa tant justa fer recusa, lo que no creu, li certifica que per la esmena de la dita injuria y agravi,
la qual estima en sinch-centas lliuras de plata, en
tot judici ab taxatió reservada y de quiscuna de
sas fermansas, procehirà, demanant-li la esmena
aquella devant los molt illustres senyors deputats // de Catalunya eo bé de altre qualsevol degut superior, y que li acusaran, com li acusan,
las penas que per Generals constitucions y altres
drets del present Principat estan estatuhidas y
imposadas, protestant de tots danys, gastos y
despesas y demés licit del millor modo, etcètera.» Requirens notarium, cui siquidem papirei
requisicionis scedula satisficiens dictus illustris
Jacobus de Guitart, vicarius prefatus tradita sibi
illius, copia verbo respondendo, dixit quod retinet
sibi terminum iuris ad respondendum. De et super quibus omnibus et singulis supradictis fuit petitum a me, huiusmodi notario, unum et plura
publicum et publica confici et cuya intersit dari
et tradi instrumenta. Actum fuit hoc in dicta
presenti civitate Gerunda, anno, mense, die et
loco predictis. Presentibus dicto scriptore et supra
interessente et pro testibus superius nominatis ad
premissa vocatis et rogatis pro ut superius continetur.
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Et postea die decimanona mensis maii eiusdem
anni millessimi sexcentessimi octuagessimi primi,
in Josephi Denius scriptoris domestici supstituti
jurati, et cetera, hiis vice loco et nomine mei dicti
et infrascripti Jacobi Padres, nottarius et scriba et
testium videlicet Francisci Padres, scriptoris Gerunda, et Anthici Oliveras y Barrio, baiuli villa
Santa Columba de Farnes, diocessis Gerunda, ad
hec vocatorum et rogatorum presencia et audiencia, constitutis personaliter in officio meo dicti et
infrascripti nottarius, dictus illustris Jacobus de
Guitart, vicarius Gerunda, prefatus tradidit et
liberavit dicto Josepho Denius, scriptores quandam papiri responcionis scedulam quam per manibus deferebat scriptam et continuatam thenoris
sequentis: «Responent lo il·lustre senyor Jaume
de Guitart, lo corrent trienni vaguer de la ciutat
de Gerona, a la voluntària requesta a ell per part
dels consellers de la vila de Corça presentada,
que comença «Bé sab vostra mercè», y acaba
«Requirens notarium», diu que attès que dits
consellers de dita vila de Corça obeïren després
com devian y tenian obligació al ordre que dit
senyor vaguer los envià de que en dita vila allotjassen quatra cavalls de la guarnició de la present
ciutat en força de ordre de sa excel·lència, ab
carta de cinch de mars despatxada, y que aquells
repartissen en los habitants de dita vila o terma,
y que axí bé allotjassen lo que antes no havian
pogut fer. En quant puga y de dret permès li sie
cassa, revoca y anul·la // la enquesta o querelas
criminals que contra dits consellers de cort a
instància del procurador fiscal de la cort real de
la present ciutat se era estada en ella fulminada,
com a antes inhobedients al ordre que se era estat enviat a dits consellers perque dits quatra
soldats en dita villa allotjassen. Revocant y
anul·lant axí mateix la manlleuta que sots pena
de sinch-centas lliuras se havia per part de dit senyor posada a dits consellers o a altres d’ells, manant-los sots dita pena no·s moguessen de dita
ciutat, volent y concentint que tant de dita requesta com manlleuta no se’n dega ni puga haver rahó, tant en judici com fora de ell, donant
los presents scrits per còngrua y sufficient resposta a la requesta per part de dits consellers de
Corça presentada, demanant que còpia de aquella sea inserta y continuada al peu de la present
resposta no sie donada. Requirendo nottario et
cetera. De quibus et cetera. Acta et cetera. Presentibus dicto scriptor ut supra interessente et pro testibus superius nominatis ad hec vocatis et cetera.»

officio meo dicti et infrascripti notarii dictus
illustris Jacobus de Guitart, vicarius prefatus,
tradidit et liberavit michi dicto et infrascripto
nottario, quandam papirei responsionis scedulam quam pro manibus suis defferebat scriptam
et continuatam huiusmodi thenoris: «Aiuntant
esta part del il·lustre Jaume de Guitart, vaguer
de Gerona, a la resposta per ell feta a desanou
maig proppassat a la requesta que se li presentà
a disset del mateix, que comensa dita requesta
«Bé sab vostre mercè» y acaba «Requirens notariorum», diu y deduheix que fent dit senyor vaguer los òrdrens als jurats o consellers del lloch
de Corça per a allotjar quatra soldats de cavall
que envià en dit lloch no creya contrafer en manera alguna en ninguna de las constitucions de
Catalunya, ni axí bé ajustant aquells en la present ciutat, que quant hagués contrafet que ara
per les hores revoca y vol tenir per revocar tots y
qualsevols procehints // fets contra dits jurats, a
fi y affecte que de aquells, en judici ni fora d’ell
se’n puga haver rahó alguna.» Requirens vos, notarius, de quibus et cetera. Acta, et cetera. Presentibus me dicto et infrascripto nottario et pro
testibus superius nominatis ad hec vocatis et rogatis pro ut superius continetur.
Sig+num Jacobus Padres, appostolica atque regia
auctoritatibus notarius publicus Gerunde, civis
nec notarius et scriba officii Generalis Deputacionis localis civitatis et collecte Gerunde hec penes me recepta scripti feci, signavi et clausi regatus in fidem.

126r

A.
Fasa fe y relació jo, lo doctor baixfirmat, com la
malaltia del senyor don Francisco Marí, regent
los comptes del General de Cathalunya, ha durat des de 23 de abril proppassat de 1681 fins lo
die present. Y per ser axí ho firmo, en Barcelona, vuy, als 12 de juliol, 1681.
Lo doctor Hyacintho Blanch.

127
/1r

Successive autem, die prima julii millessimo sexcentessimo octuagessimo primo, de predictis iam
tradita copia autentica dicti Jacobi Padres, nottarius et scriba infrascripti, et testium videlicet
Josephus Denius, scriptoris, et Laurenci Sola Valery Gerunda ad hec vocatorum et rogatorum
presencia et audiencia constitutus personaliter in
1450

D.
Moltb il·lustre senyor.
Joan Baptista Reverter, en quiscun dret doctor
y ciutedà honrat de Barcelona, subrogat en lo
a. certificació intercalada entre els folis 125v i 126r del trienni 1680-1683.
b. relació intercalada entre els folis 126v i 127r del trienni
1680-1683.

offici de racional de la present casa, a vostra senyoria fa relació com per orde y deliberació de
vostra senyoria de 20 juny proppassat del corrent any 1681, té feta exacta averigüació ab los
llibres de Vàlues y altres de la present casa acerca de aquells set censals, lo un pensió 113 sous,
8, pagador a 12 janer; altre pensió 73 sous, 6,
pagador a 19 mars; altre pensió 46 sous, 5, pagador al primer juny; altre pensió 120 sous, pagador a 23 agost; y lo altre, pensió 151 sous y
malla, pagador al primer de desembre; que sortejà Gerònym Villarubia, estudiant en lleys, en
la extracció de censals que als 15 maig també
proppassat del corrent any fou vostra senyoria
servit fer. Y segons dits llibres se troba lo següent:
Primo, lo censal pensió 151 sous y malla, pagador al primer de desembre, fou y possehí Bernat
de Guimerà. Y encara que segons lo llibre de
Concerts, foli 22, se trobe continuat don Bernat de Guimerà, altre de las fiansas donades per
mossèn Francesch Joan de Tamarit per 2.499
lliures, 6 sous, 3, en lo concert féu ab los molt
il·lustres senyors deputats a 20 desembre, 1586,
per la quantitat de 18.499 lliures, 6 sous, 3, diu
restave a déurer del arrendament de la Bolla de
Tarragona, trienni 1581. Però per quant, segons lo capbreu de dit mes de desembre, foli
66, consta que lo dit censal fou in solutum donat per dit Bernat de Guimerà a 13 de juny,
1480, en favor de Antich y Violant Almugàvers,
germans, ab què evidentment consta ser differents subjectes, per haver passat del dia de la
alienació al de la obligació cent y sis anys, en tot
cas seria alienat al temps de la obligació, y per
ço, no·s trau res en fora.
Ítem, los sis censals, ço és, lo pensió 113 sous,
8, pagador a 12 janer, lo de pensió 73 sous, 6,
pagador a 19 mars, lo de pensió 46 sous, 5, pagador al primer de juny, altre pensió 12 sous, 6,
pagador a 19 juliol, altre pensió 63 sous, 2, pagador dit dia del primer de juny y lo de pensió
120 sous, pagador a 23 agost, foren y possehí
Gerònyma de Junyent. Y encara que segons lo
llibre de Concerts, foli 44, a 25 maig, 1598, féu
concert ab los tunch molt il·lustres senyors deputats de pagar al General 13.100 lliures, per lo
que restave deutor al dit General lo quòndam
Miquel Joan de Junyent, ciutedà de Barcelona,
son marit, per la Bolla de Gerona, trienni 1578,
del qual arrendament, segons lo llibre de Vàlues, trienni 1677, foli 16, se resta a déurer
14.125 lliures, 12 sous, 11. Però per quant segons los capbreus, ço és, de janer, foli 32, de
mars, foli 5, // de juny, foleos 187 y 133, de juliol, foli 238 y de agost, foli 345, consta que la
Gerònima de Junyent, posesora de dits censals,
ere muller de Perot de Junyent y no muller de
1451

Miquel Joan de Junyent, com la té obligada, ab
què evidentment se veu ésser differents subjectes la possessora y la obligada, per lo que restan
líberos dits censals, y per ço no·s trau res en
fora.
Ítem, tots los dits set censals foren y possehiren
don Francisco de Junyent, don Francisco Junyent y de Pons. Y encara que segons lo llibre
de Vàlues, trienni 1677, foli 150, se troba continuat Francisco de Junyent junt amb Honorat
Joan de Montanyans, los quals restan a déurer
la quantitat de 50 lliures, lo qual dèbit devalla
del trienni 1554, foli 61, consta ab lo llibre de
Vàlues, trienni 1572, foli 18. Però per quant,
segons lo capbreu de dit mes de janer, foli 32,
consta que en lo any 1572 se casaren Perot de
Junyent y Gerònima, conjuges, pares y avis respective dels nobles don Francisco de Junyent,
possessors de dits censals, del que se infereix
que no eren nats al temps de la obligació eo originació del dèbit, per ser, com és dit en lo any
1554 divuit anys antes del casament , per lo que
restan líberos dits censals, y per ço no·s trau res
en fora.
Així mateix, segons dit llibre de Vàlues, trienni
1677, se troba continuat don Francisco de Junyent, altre de las fiansas de Bernat Ferrer y de
Viladomat, deputat reial que fonch en lo trienni
1650. Lo qual Ferrer, segons dit llibre de Vàlues, trienni 1677, foli 295, consta restar a déurer la quantitat de 1.595 lliures, 13 sous, 11,
que són a compte de 1.670 lliures, 14 sous, 1
que dit Bernat Ferrer, a 14 juliol, 1656, féu
concert y prometé pagar al General per lo que
devia per las condemnacions de la visita de dit
trienni 1659, feta en lo de 1653, consta ab lo
dit llibre de Concerts, foli 169.
Així mateix, segons dit llibre de Vàlues, trienni
1777, foli 355, se troba continuat altre de las
fiansas de don Àngel del Pas, deputat militar
que fonch en lo trienni 1659. Lo qual don Àngel del Pas, segons dit llibre de Vàlues, trienni
1677, foli 335 y 336, consta restar a déurer la
quantitat de 84 lliures, resta de differents condemnacions de la visita de dit trienni 1659 feta
en 1662.
Així mateix, segons dit llibre de Vàlues, trienni
1677, foli 466, se troba continuat altre de las
fiansas de don Francisco de Pons, oÿdor militar,
trienni 1665, lo qual Francisco de Pons, segons
dit llibre de Vàlues, trienni 1677, foli 330,
consta restar a déurer la quantitat de 414 lliures,
5 sous, resta de differents condemnacions de la
visita de dit tirenni 1665. Y així mateix en lo llibre de Vàlues, trienni 1677, foli 631, se troba
continuat altre de las fiansas // s.n. // del doctor
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Francesch Ferrer, oÿdor ecclessiàstich del trienni 1671, lo qual feren junt ab sos condeputats
foren condemnats en la visita del dit trienni
1671, feta en lo de 1674, en pagar al General
tot allò que constaria haver deliberat pagar després de 4 maig, 1672, per rahó de la contrafacció de la aprehensió dels reals de vuyt apresos en
la patrona de Gènova de liquidació reservada.
Però per quant segons los dits capbreus, ço és
de janer, foli 32, de mars, foli 6, de juny, folis
187 y 434, de juliol, foli 289, de agost, foli 846,
y de setembre, foli 67, consta que tots los dits
censals foren insolutum donats per don Francesc de Junyent a Joan Vilarubia, apothecari, a
15 janer, 1644, així que foren alienats contes de
dites obligacions, per lo que quedan líberos dits
censals. Y per ço no·s treu res en fora.

Dat en Barelona als XVIII de juliol MDCLXXXI.

128
/2r

C.
Memoriala dels subjectes que los deputats y oÿdors de comptes del General de Cathalunya
proposan al excel·lentíssim senyor lochtinent y
capità general de sa magestat, Déu lo guarde,
en lo present Principat, per a la provisió del interim que sa magestat pren resolució en anomenar persona per al offici de altre dels taulers del
General de la ciutat de Tarragona, lo qual offici
de present vaca per privació de Juan Ayrola, últim pocessor de aquell, en virtut de sentència y
decret de execució sobre la querela de número
69 feta per los visitadors del General de Cathalunya del trienni pròxim passat de mil sis-cents
setanta-set. Són los següents: Primo, Francisco
Martí, negociant; Joan Gil, adroguer; Joan
Rion, argenter; tots de Tarragona.

Y esta és la relació que fa a vostra senyoria del
aposento del racional, al primer de juliol, 1681.
Joan Baptista Reverter, subrogat en lo offici de
racional.

Dat en Barelona, als XVIII de juliol, MDCLXXXI.
127
/2r

A.
Fasa fe ab la present com Cristòfol Vinyals, guarda de la Bolla del General de la present ciutat,
persevera ab la desgana inveterada, per no poder
exercir son offici des de 4 de abril proppassat,
que fiu la última relació, fins a 7 de maig també
proppassat, que·s posà en cap lo dit offici Nicolau Ferrer, cotoner, com a procurador de dit
Vinyals. Y axí ó firmo vuy, als 16 de juliol, 1681.

130r

Dichb jo, lo doctor en medicina infrascrit, com
la desgana de Erasma de Lana y Fontanet, de la
qual tinch feta relació al molt il·lustre consistori
als 2 de juny proppassat, aquella ha enat continuant fins lo die present y tinch escrit. Y per ser
lo ver, fas la present de mà propria en Barcelona, vuy, als 29 de juliol, 1681.
Lo doctor Pau Sabater.

Lo doctor Jaume Fontana.

134r
128
/1r

A.

B.
Memorialb

dels subjectes que los deputats y oÿdors de comptes del General de Cathalunya
proposan a sa magestat, Déu lo guarde, per
rahó de la provisió del offici de altre dels taulers
del General de la ciutat de Tarragona, lo qual
offici de present vaca per privació de Juan Ayrola, últim pocessor de aquell, en virtut de sentència y decret de execució sobre la querela de número 69 feta per los visitadors del General de
Cathalunya del trienni pròxim passat de mil siscents setanta-set. Són los següents: Primo,
Francisco Martí, negociant; Joan Gil, adroguer;
Joan Rion, argenter; tots de Tarragona.

a. certificació intercalada entre els folis 126v i 127r del trienni 1680-1683.
b. memorial intercalat entre els folis 127v i 128r del trienni
1680-1683.

1452

Diec quinta mensis augusti, anno a Nativitate
Domini millessimo sexcentessimo octuagessimo
prime, Ilerde.
Ego Joannes Baptista Cavalls, honoratus Ilerde,
dominus, possessor et obtinens officium receptoris
Generalis Catalonia et collecta Ilerda, dicto nomine, gratis, et cetera, constituo et ordino procuratores meos certos, et cetera, itaquod, et cetera,
reverendus Joannem Aragones, presbiterum, in
civitate Barchinone residentem, et dominem
Franciscum Cortes, notarius publicum Barchinona, et alterum vestrum insolidum, licet absentes,
a. memorial intercalat entre els folis 127v i 128r del trienni
1680-1683.
b. certificació intercalada entre els folis 129v i 130r del trienni 1680-1683.
c. procura intercalada entre els folis 133v i 134r del trienni
1680-1683.

et cetera, et notarius, et cetera, ad videlicet pro
me, et nomine meo, dictum officium meum receptoris seu collectoris Generalitatis dicta civitatis et collecta Ilerde, et totum ius mihi in illo competens, in manibus et posse admodum illustrium
dominorum deputatorum dicte Generalitatis et
eorum consistorialium, in favorem tamen Francisci Gracelles, nottarius publici Ilerde, et non
alias, aliter nech alio modo cedendum, renunciandum, resignandum et deponendum, dictumque officium cum salariis, //134v // emolumentis,
iuribus, prerrogativis et preheminenciis, et illud
pertinencibus, et spectantibus iuxta formam capitulorum et actuum Curiarum, practicam, stillum et observanciam iam dicta Generalitatis et
domus Deputacionis, illius eisdem dominis deputatis dicto Francisco Gracelles transferri seu concedi ac provideri, suplicandum et dictam provisionem seu renunciacionem dicti officii admitti
et fieri humiliter petendum, suplicandum et obtinendum, et de premissis quecumque instrumenta
utilia et necessaria seu quomodo libet oportuna
fieri atque confici faciendum, instandum et requirendum, et ad predicta omnia substuendum
et demum, et cetera. Promito habere rattum, et
cetera, et non revocare sub bonorum meorum omnium obligacione et his potera et cetera. Actum,
et cetera. Firmo, et cetera.

Ita quod prioris ocupantis conditio potior non
existat nec deterior subsequentis, sed quod, per
unum eorum inceptum fuerit, per alium nichilominus mediari valeat, prossequi et finiri duci
que totaliter ad effectum. Ad pro me, et nomine
meo, dictum meum officium tabularii Generalitatis stacionis et collecta Illerda et totum ius mihi
in illo competens, in manibus et posse admodum
illustrium dominorum deputatorum Generalitatis Cathalonie et eorum consistorio, in favorem
tamen honore Ludovici Serrat, Illerda habitatoris, et non alias, aliter nec alio modo cedendum,
renunciandum, resignandum, et deponendum,
dictumque tabularii officium cum salariis emolumentis, iuribus, perrogativis et preheminenciis,
ad illiud pertinencibus et spectantibus, iuxta formam capitulorum et actum Curiarum, practicam, stylum et observanciam iam dicta Generalitatis et domus Deputacionis illius eisdem per
illustribus dominis deputatis dicto Ludovico Serrat transferri, ac concedi seu provideri supplicandum, et dictam renunciacionem et provisionem dicti officii admitti et fieri humiliter
petendum, supplicandum et obtinendum, et de
premissis quecumque instrumenta utilia et necessaria seu quomodolibet oportuna fieri faciendum, instandum et requirendum et ad predicta
omnia et singula substituendum. Et demum, et
cetera. // 136v // Promitto habere ratum, et cetera. Et non revocare, et cetera. Sub bonorum meorum omnium obligacione et hypotheca. Actum, et
cetera. Firmo, et cetera. Testes sunt honores Josephus Camarasa et Jacobus Ros, sutores, Ilerda.

Testes sunt reverendus Petrus Gracelles, presbiter,
sedis Illerde beneficiatus, et Josephus Ruffet, Illerde residens.
In quorum fidem ego, Josephus Monhereu, auctoritatibus apostolica et regia notarius publicus
// s.n.r // et de collegio notarius publicorum civitatis Ilerda, hic me subscribo et meum appono
sig+num.

136r

In quorum licet aliena manu scriptorum fidem
facio ego, Franciscus Gracelles, auctoritatibus
appostolica et regia notarius publicus Ilerde, civis
ac collegio notariorum publicorum eiusdem civitatis, hic me subscribo et meum quo utor appono
sig+num.

A.
Diea decima octava mensis augusti, anno a Nativitate Domini millessimo sexcentessimo octuagessimo primo, Ilerde.

139r

Ego, Joannes Turull, sutor Ilerde, alter ex tabulariis Generalitatis stacionis et collecta Ilerda,
dicto nomine, libra revocacionem, et cetera, gratis, et cetera, constituo et ordino procuratores
meos certos, et cetera, ita tamen, et cetera, reverendum Joannem Aragones, presbiterum, in parrochiali ecclessia Sancti Jacobi civitatis Barchinone beneficiatum, et dominum Franciscum
Cortes, notarium publicum dicta civitatis, licet
absentis, et cetera, et alterum eorum in solidum.
a. procura intercalada entre els folis 135v i 136r del trienni
1680-1683.

1453

A.
Fasa fe y relació jo, lo doctor baix firmat, com la
enfermedat de Joseph Blanch, altre dels verguers dels senyors deputats, de la qual fiu relació als 28 de maig proppassat, y lo doctor Jacintho Andreu als 12 juny proppassat, dura y
continua, per ocasió de la qual no pot exersir lo
dit ofici de verguer. Y per ser axí, ó firmo en
Barcelona vuy, als 28 de agost, 1681.
Doctor Joan Verns.

a. certificació intercalada entre els folis 138v i 139r del trienni 1680-1683.
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140r

A.

feta exacta averigüació ab los llibres de Vàlues y altres de la present casa acerca de aquell censal, pensió 120 sous, pagador a 12 de maig, que sortejaren las reverent abadesa y convent del monastir de
Hierusalem de la present ciutat en la extracció de
censals que als 15 de maig també proppassat del
corrent any fou vostra senyoria servit fer. Y segons
dits llibres se troba lo següent:

Diea vigessima tercia mensis augusti, anno a Nativitate Domini millessimo sexcentessimo octuagessimo primo, Urgellensis civitatis.
Ego, Thomas Cellera, utriusque iuris doctor, in
civitate Urgelli domiciliatus, et tabularii tabula
civitatis et collecta sedis Urgellesis, gratis, et cetera, constituo et ordino procuratorem meum certum vos, magnificum Josephum Areny et Garriga, utriusque iuris doctor, in Barchinona
domiciliatum, licet absentem, et ad videlicet, pro
me et nomine meo, coram admodum illustribus
domini diputatis et computorum auditoribus
presentis Cathalonie principatus Barchinone residentibus, aut alibi ubi expediat comparendum
et interessemdum et ibi dictum meum officium
tabularii et receptorem fraudis et dicta collecta
quod de presenti obtinio, in manibus et posse dictus admodum illustrium dominorum deputatorum et auditorum computorum, aut aliorum
quibus oporteat, renunciandum et cedendum, et
dictis renunciacionem et cessionem recepi et admiti petendum, suplicandum et obtinendum. Et
pro hiis suplicaciones quacumque et alias quasvis
scripturas dandum, offerendum et presentandum et eas provideri et decretari petendum, debitaque execucionis dedisi postulandum nec non
instrumenta, et aliaque cumque ad redicta omnia et singula necessaria et opportuna et vobis benevisa faciendum et firmandum, seu fieri // 140v
// faciendum, instandum et requirendum, et cetera. Et demum, et cetera. Promitto habere ratum, et cetera. Et non revocare, et cetera. Sub bonorum meorum omnium obligacione et cetera.
Actum, et cetera.
Testes sunt honorable Antonius Marques, et Joannes Freixa, botiguerius Urgellensis.

Dit censal fou creat a favor de Francesch Llombart, ciutedà de Barcelona, notari del offici de
mestre racional. Y encara que segons lo llibre de
Vàlues, trienni 1635, foli 149, consta que als 18
de juny, 1605, Raphel Rahola, sastre, ciutedà de
Barcelona, arrendador de la Bolla de Perpinyà
trienni 1605, féu acte de regonexensa de dit
arrendament a favor de Francesch Llombart,
burgès de la vila de Figueres, del qual arrendament, segons lo llibre de Vàlues, trienni corrent
1680, foli 55, consta restar-se a déurer la quantitat de 8.792 lliures, 14 sous. Però encara que per
ningun temps pogués constar que los dits Francesch Llombart, possessor de dit censal, y lo
Francesch Llombart a qui fou fet lo acte de regonexensa de dit arrendament fossen un mateix
subjecte, resta líbero dit censal per rahó de dit
dèbit, que, segons lo capbreu, de dit més de
maig, foli 560, consta que lo dit Francesch
Llombart, posessor de dit censal, en dit any 1605
ja no posseïa aquell, per quant als 3 de agost,
1534, féu regonexensa de aquell a favor de dita
abadessa y convent. Y per so no·s trau res en fora.
Y esta és la relació que fa a vostra senyoria, del
aposento del racional, als 16 de setembre,
1681. Joan Baptista Reverter, racional.
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In quorum fidem ego, Petrus Dalmau, auctoritate appostolica et regia notarius publicus civitatis Urgelli hic me subscribo et meum appono
sig+num.
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Abadesab y convent de Hierusalem.
Joan Baptista Reverter, doctor en drets, ciutedà
honrat de Barcelona, subrogat en lo offici de racional de la present casa, a vostra senyoria fa relació com, per orde y deliberació de vostra senyoria
de 20 de juny proppassat del corrent any 1681 té
a. procura intercalada entre els folis 139v i 140r del trienni
1680-1683.
b. relació intercalada entre els folis 144v i 145r del trienni
1680-1683.
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Número 1.
Ela rey.
Amados y fieles nuestros.
A don Vicente Gonzaga, mi lugarteniente y capitán general, escrivo, como vuestra señoría dirá, la
combeniencia que sería, para la quietud de la
universidad literaria y evitar discensiones entre
sus catedráticos, en votar y proveher las cátedras,
que las de filosophía thomística las votassen los
thomistas y las de no thomistas las voten los no thomistas, que, assímismo, se hagan unas listas o memorias distinctas de los unos y los otros en los libros
de la universidad y que concorran en la habilitación de los sujetos los thomistas por los thomistas y
los no thomistas por los no thomistas. Y porque
a. carta intercalada entre els folis 151v i 152r del trienni
1680-1683.

además de que por este medio se harán las elecciones en los de mayores prendas y méritos, cederá
también en mayor aprovechamiento de los estudiantes para su adelantamiento. He querido significároslo para que dispongáis, como os lo encargo y mando, que se exequute y establesca este
medio de tanta utilidad, assí en las cátedras que
ahora se han de publicar como en las demás que
en adelante se offreciere, en la forma que os advertirá el dicho mi lugarteniente y capitán general, por cuya mano recibiréis esta, en que seré servido. Dada en Buen Retiro, a XIX de junio,
MDCLXV. Yo, el rey.
Vidit don Christophorus Crespi, vicecancellarius.
Vidit don Petrus Villacampa, regens. Vidit Exea,
regens. Vidit Fernandez ab Heredia, regens. Vidit don Anthonius Ferrer. Vidit don Georgius de
Castellvi. Vidit don Michael de Çalba. Vidit Vilosa, regens. Don Didacus de Sada, secretarius.
Copia huiusmodi a suo vero originali fideliter
fuit per me, Petrum Trelles,
civem honoratum Barchinone, notarium, escribam maiorem et secretarium domus presentis civitatis Barchinone, manu propria subscribentem.

// 152/1v // extracta
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Número 2.
Fasa fe jo, Jacinto Borràs, notari públich de Barcelona y scrivà major racional de la casa y consell
de la present ciutat, com en un llibre de dietari
trenta-set, que té principi diumenge, al primer
de desembre, mil sis-cents sinquanta-vuyt, y té
fí als quatre de octubre, mil sis-cents sexantaset, de full de la forma mitjana, ab cubertas de
fusta forrades de cuÿro vermell ab dos armas de
la ciutat impressas a cada part, recòndit en armari dins dita scrivania racional, en lo qual, y en
jornada de dotse de juliol, mil sis-cents sexantasinch, se troba descrita y continuada una embaxada del thenor següent:
«Embaxada a sa excel·lència per lo votar las cadiras de filosofia reportada per lo noble don
Francisco Sala y mossèn Francisco Móra y Marimon, als 12 de juliol, 1665.
Excel·lentíssim senyor.
Als 4 del present mes proposaren los concellers
al Consell de Cent lo despatx de sa magestat,
Deú lo guarde, de la data dels 19 del mes passat, y lo paper de vostra excel·lència dels 3 del
corrent. Y per ser la ora tarda, no·s prengué rea. certificació intercalada entre els folis 151v i 152r del trienni 1680-1683.
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solució y se tornà a proposar als 11. Y vist lo
contengut en dita real carta u paper de vostra
excel·lència, resolgué lo Concell acudir a vostra
excel·lència y ab la deguda veneració representar a vostra excel·lència alguns reparos se oferexen en mudar la forma del votar-se las cadiras
de la filosofia, a las quals, en cas de oposicions,
votar per disposició y ordinacions de la ciutat
tots los doctors graduats en esta universitat o
en altres aprobadas. Y dels que·s troban en lo
acte se’n extrauen onse per sort. Y haver-se de
fer distinció quins són de una opinió y quals de
altre per continuar-los en lo llibre y fer-ne nota
seria difícil, principalment ab los doctors forasters que acostumavan venir, havent-hi llissons
per a córrer la sort. Y si se acertave, com és
contingent, lo haver cursat en universitat, en
què no·s legex més que un sol curs, // 152/2v //
seria precís diferir al propri salari. Y com en
competèncias sempre s·i regonex alguna passió, podrian objectar los contraris lo que dirian
y entrar-se en litigis, del què, per lo menos, ne
redundaria lo retardar-se las provisions de las
cadiras y grans divisions, a més que los doctors
restarian ab algun desconsuelo de no poder córrer la sort en totes las cadiras. Encara que en
est particular y de tot lo demés concernent a la
universitat és cert poden disposar los concellers
o concell en los actes de las visitas o altrament
tot lo que judicaran ser de major utilitat y conveniencia de aquella, y haguda consideració
que en lo estat present la universitat està molt
quieta y és gran lo fruit ne redunda, com ho
ensenya la experiència, ab subjectes tant calificats de totas facultats que ixen de aquella. Y
que las cadiras se votan en los concursos y
oposicions ab tota pau y maduresa, la qual úncament se vingue a alcansar per la interpretació
de algunes ordinacions antigas que ab lo temps
se eran abusades y altres que se’n feren en lo
any 1662, donant-se la forma com se havia de
legir la filosfia, disposant-se que de las sis cadiras las tres haguessen y deguessen llegir la opinió tomista y las altres tres la contrària opinió,
de manera que aquelles respctivament fossen
llegidas y explicadas las matèrias per los doctors de aquella opinió. De manera que los tomistas no poguessen puiar a competir las cadiras en las quals se deu llegir la opinió a ells
contraria, y lo matex se entengués y observàs
ab los antitomistas, com serà vostra excel·lència
servit manar véurer ab las còpias de las ordinacions que junt ab est memorial se posen en mà
de vostra excel·lència, las quals ordinacions,
que junt ab est memorial se posen en mà de
vostra excel·lència, las quals ordinacions aparà
que en lo estat present no necessitan de corregir-las ni esmenar-las, y la ciutat farà que se observen y oferex a vostra excel·lència que no farà
ni permetrà mutació en aquellas en tot ni en

[ 1681 ]

[ 1681 ]

part. Per lo que, y ha vista de què tota novedad
podria embarassar la quietut ab què se llegex,
resolgué lo Consell de Cent, per las referidas
raons y altres que·s dexen a la prudència y experiència gran de vostra excel·lència, suplicar a
vostra excel·lència humilment sia servit interposar la auctoritat gran de vostra excel·lència
ab sa magestat per a què tinga a bé y permeta
que per ara se digue y sie de son real // s.n.r //
servey dexar continuar la matexa disposició en
orde al votar-se las cadiras de la filosofia, attès
que observan-se y no mudan-se las ditas novas
ordinacions, pux sempre y quant a sa magestat
o a vostra excel·lència aparagués, que lo temps
en havant demanaria se posàs en execució lo
real orde de sa magestat los cancellers y consell, rendits sempre a la deguda obediència y
veneració de sos reals mandatos, ho posaran en
la deguda execució promptament en la forma
en aquell contenguda. En tot acudiran los concellers en la conformitat que sa magestat y
vostra excel·lència, que ho rebran a particular
mercè.
A la referida embaxada respongué sa excel·lència que tenia entès lo que se li representave per
part de la ciutat y que, no obstant benia tant
apretat lo orde de sa magestat, com havia participat als senyors concellers, que veuria los papers y que faria a sa magestat aquella representació que judicaria podria ser de major benefici
y consuetut per la ciutat. Y que supuesto lo assegurava que la univesitat estava quieta y floria
y tot per medi de las novas ordinacions, y que
aquellas se observarian sens haver-hi mutació,
que de tot faria representació a sa magestat. Y
que estava ben cert que la ciutat, com semre
ho haia ensenyat, posaria en execució lo que
seria servit sa magestat resòldrer, no sols en est
negoci però en tot los que serian de son real
servey.»
De premissis fidem facio ego, Jacintho Borras, notarius publicus Barchinone et scriba racionalis domus et concilii presentis civitatis, hec propria me
subscribens manu, die XXIII septembris, MDCLXXXIV.
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Número 3.
Hoca est exemplum fideliter Barchinone sumptum a quadam regia epistola in papiro scripto
manu domini nostri, regis Carolo Secundi, firmata et in debita forma regia Cancellaria Supremo Consili Corone Aragone expedita, ac cum
a. certificació intercalada entre els folis 151v i 152r del trienni 1680-1683.
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regio sigillo in eius dorso impreso seu munito, non
viciata, non cancellata neque un aliqua eius
parte suspecta, cuius thenor sequitur in hec verbo
et forma sequentis:
«Al ilustre duque de Bournonville, pariente, mi
lugarteniente y capitán general en el principado
de Cataluña y condados de Rossellón y Cerdanya.
El Rey.
Ilustre duque de Bournonville, pariente, mi lugarteniente y capitán general. Governando essos
cargos don Vicente Gonzaga mandó escrivirle el
rey, mi señor y padre, que santa gloria haya, la
carta de19 de junio del año pasado 1665, de que
se os remite copia, juntamente con la que se cita
en ella para los conselleres de esa ciudad de Barcelona, a effecto de evitar las discensones que se
ofrecían entre los catedráticos deessa univeridad
literaria en votar y proveher las cátedras de ella,
ordenando que las de philosophía thomista las
votassen sólo thomistas y las de no thomistas las
votassen los no thomistas. Y que, assí mismo, se
hiziessen unas listas o memorias distintas de los
unos y los otros en los libros de la universidad u
que huviessen de concurrir a la habilitación de
lo sujetos, los thomistas por los desta opinión, y los
no thomistas por los de la suya. Y porque ahora
me han representado los doctores Francisco Juncadella y Anthonio Pastor, catedráticos, que no
se ha puesto en ejecución lo contenido en dichas
reales órdenes, de que se siguen graves inconvenientes al bien público de essa univesidad, suplicándome que por lo que ha de redundar en quietud y conveniencia de ella sea servido demandar
que tengan su devido cumplimiento, he querido
ordenar y madaros, como lo hago, que en conformidad de lo que disponen dichas reales // 152/3r
// órdenes, procuréys se observen con toda puntualidad, que assí procede de mi determinada voluntad. Dada en Madrid, a tres de julio,
1681. Yo, el rey.
Petrus Preses. Vidit don Michael de Çalba. Vidit
Xulve, regens. Vidit marchio de Castellnovo. Vidit Pastor, regens. Don Franciscus Izquierdo de
Berbegal, secretarius.»
Sig+num Petri Trelles, civis honorati Barchinone, notari, scribe maioris et secretarii domus et
concilii presentis civitatis Barchinone, qui huiusmodi exemplum a suo vero originali fideliter
sumptum, et cum eodem veraciter, comprobatum
testificatumque ut supra patet rogatus et requisitus clausit.
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B.

Ítem, dit Joseph de Navel, vuy pocessor de dit
censal, segons lo llibre de Vàlues trienni 1671,
foli 306, se troba continuat altre de las fermanses donades per Pere de Padellàs, deputat militar que fonch en lo trienni 1653, lo qual de Padellàs, segons lo llibre de Vàlues corrent, trienni
1680, resta a déurer la quantitat de 71 lliures,
10 sous, 4 ço és en foli 314, 62 lliures, 10 sous,
4 ab dos diffarents partidas, és a saber, 52 lliures
2 sous, a compliment de 104 liures 4 sous, que
dit Padellàs, junt ab lo doctor Francisco Pejoan
y micer Agustí Pinyana, deputats ecclessiàstich y
real, y Joan Gabriel, oÿdor real de dit trienni foren condemnats en la visita de dit trienni, 1633
feta en lo de 1656 sobre la querela de numero
30 , consta en lo llibe de // s.n.r // Vàlues de dit
trienni 1656, foli 646; y 16 lliures, 8 sous , a
compliment de 51 lliures, 8 sous, 4, que dit
Pere de Padellàs a soles fou condempnat per sa
part en dit visita sobre la querela número 7,
consta en dit llibre de Vàlues, trienni 1656, foli
656, y en foli 313 de dit llibre de Vàlues trienni
1680 las restants 3 lliures que dit de Padellàs
semblantment fou condempnat per sa part en
dita visita sobre la querela numero 25, com apar
en dit llibre de Vàlues trienni 1656, foli 657.
Dich 71 lliures, 10 sous, 4.

Josepha de Navel.
Molt il·lustre senyor.
Joan Batista Reverter, doctor en drets, ciutedà
honrrat de Barcelona, subrrogat en lo offici de
racional de la present casa, a vostra senyoria fa
relació com, per horde y deliberació de vostra
senyoria de 20 de juny proppassat del corrent
any, 1681, té feta exacta averigüació ab los llibres de Vàlues y altres de la present casa acerca
de aquell censal, penció 150 sous, pagador als
14 de janer, que sortejà Joseph de Navel, ciutedà honrrat de Barcelona, en la extracció de
censals que als 15 de maig també proppassat del
corrent any fou vostra senyoria servit fer. Y segons dits llibres se troba lo següent:
Primo, dit censal fou y pocehí Julià de Navel,
ciutedà honrrat de Barcelona, lo qual, segons lo
llibre de Vàlues, trienni 1677, foli 182, se troba
continuat altre de las fianses donades per don
Bernat de Cardona y de mossèn Paulo Pla, deputat y oÿdor ecclessiàstichs respective, que foren en lo trienni corrent de 1680, foli 183,
consta restar a déurer la quantitat de 2.797 lliures 10 sous que, ab major quantitat, junt ab sos
condeputats foren condempnats en la visita de
dit trienni 1602 feta en lo de 1605 com consta
en lo llibre de Vàlues de dit trienni 1605 foli
601 de las quals 2.797 lliures 10 sous assí se fa
càrrega ab Bernat Cardona y Paulo Pla de 2.688
lliures pertantes, ço és, 2.628 liures que dit de
Cardona y Pla junt ab sos condeputats foren
condepnats en dita visita pagar al General en
subsidi de don Ugo // 158/1v // de Tamarit, deputat militar, que fou en dit trienni per dos
parts del salari de deputat de dit don Ugo que
se havien de retenir avent consentit que·l rebés
en tot pretenent y declarant que primer fos feta
execusió en los béns de don Ugo per tota la dita
quatitat y las restants 60 lliures que axí mateix
foren dits de Cardona y Paulo Pla y sos condeputats condempnats per tantes ne pagaren a dit
don Ugo per lo lloguer de la casa prengué havent dexat lo Palau del Rey per acomodar a don
Diego Clavero per fer la visita real, ab què també fos feta execusió en los béns de dit don Ugo
com de las restants quantitats foren condempnats dits deputats aquelles sien pagades part en
tot y part pagades per dits de Cardona y Paulo
Pla per la part los tocave, segons lo thenor de
dites sentències, com consta en dit llibre de Vàlues de dit trienni 1605 y en dit foli 601. Dich
2.688 lliures.

Axí, que resta obligat dit censal per las quantitats de las dos partides tretas en fora que juntes
prenen suma de dos mil set-centes sinquantanou lliures, deu sous y quatre diners. Dich
2.759 lliures, 10 sous, 4.
Y esta és la relació que fa a vostra senyoria salvat
en tot error de compte, del aposento del racional, als 20 de setembre, 1681. Joan Baptista Reverter, subrogat en lo offici de racional.
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a. relació intercalada entre els folis 157v i 158r del trienni
1680-1683.
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C.
Priorsa dels notaris públics de Barcelona, administradors de la causa pia de Jaume Mas, notari.
Molt il·lustre senyor.
Joan Baptista Reverter, doctor en drets, ciutedà
honrrat de Barcelona, subrrogat en lo offici de
racional de la present casa, a vostra senyoria fa
relació com, per horde y deliberació de vostra
senyoria de 20 de juny proppassat del corrent
any, 1681, té feta exacta averigüació ab los llibres de Vàlues y altres de la present casa açerca
de aquell censal, penció 200 sous, pagador a 3
de juny, que sortejaren los priors de col·legi de
a. relació intercalada entre els folis 157v i 158r del trienni
1680-1683.

[ 1681 ]

[ 1681 ]

notaris públics de Barcelona, com a administradors de la causa pia instituhida per mossèn Jaume Mas, notari.públic de Barcelona, en la extracció de censals que als 15 de maig també
proppassat del corrent any fou vostra senyoria
servit fer. Y segons dits llibres se troba lo següent:
Dit censal fou y possehí Miquel Joan Amat,
scrivà de manament, lo qual, segons lo llibre de
Vàlues, trienni 1677, foli 164, se troba continuat altre de las fianses donades per mossèn
Honofre Ciurana, sobrecullidor del General de
las entrades y exides de la col·lecta de llevant en
la caució per dit Ciurana prestada als 31 de janer 1581, lo qual Ciurana, segons lo llibre de
Vàluas, trienni corrent 1680, consta restar a
déurer la quantitat de 9.773 lliures 10 sous ab
dos diferents partides, ço és, 8.123 lliures 7
sous 10 en foli 165 y las restants 1.650 lliures
en foli 170 dit Honofre Ciurana eo per ell Anthoni Rossell, mercader, qui per impediment de
dit Ciurana servia dit offici. Lo qual dèbit de
dits Ciurana y Rossell junts se originà y devallà
del llibre de Vàlues trienni 1587 folis 205, 314,
317 y 320, lo qual Miquel Joan Amat se obligà
en dita caució per 400 lliures, com consta en dit
llibre de Vàlues trieni 1677 foli 164 de las quals
sols consta haver pagat dit Amat 50 lliures consta en lo llibre de Vàlues, // 158/2v // trienni
1590, foli 153, axí que resta a déurer la quantitat de tres-centas sinquanta lliures. Dich ... 350
lliures.
Per la qual quantitat de 350 lliures resta obligat
dit censal. Y esta és la relació que fa a vostra senyoria, del aposento del racional, als 23 de setembre, 1681. Joan Baptista Reverter, subrogat
en lo offici de racional.
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D.
Rectora y comunitat de Sant Miquel de Barcelona.
Molt il·lustre senyor.
Joan Batista Reverter, doctor en drets, ciutedà
honrrat de Barcelona, subrrogat en lo offici de
racional de la present casa, a vostra senyoria fa
relació com, per horde y deliberació de vostra
senyoria de 20 de juny proppassat del corrent
any, 1681, té feta exacta averigüació ab los llibres de Vàlues y altres de la present casa acerca
de aquells dos censals, lo un penció 222 sous, 4,
a. relació intercalada entre els folis 157v i 158r del trienni
1680-1683.
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pagador lo primer dia de desembre, y lo altre,
pensió 312 sous, 6, pagador a 23 de juliol, que
sortejaren los reverent rector y comunitat de la
iglésia parroquial de Sant Miquel de la present
ciutat, en la extracció de censals que als 15 de
maig també proppassat del corrent any fou vostra senyoria servit fer. Y segons dits llibres se
troba lo següent:
Primo, lo censal pensió 222 sous, 4, pagador lo
primer de desembre, fou y pocehí Joan Boscà,
en la comformitat, emperò, que per avall se
dirà. Y encara que, segons lo llibre de Vàlues,
trienni 1575, foli 191, entre altres fiances donades per Pere Verdera, mercader de la vila de Roses, arrendador de la Bolla de Cardona de dit
trieni 1575, foli 191, entre altres fiances donades per Pere de Cardona de dit trienni 1575 se
troba continuat Joan Boscà, de dita vila, obligat
per 300 lliures lo any, que los tres anys junts són
900 lliures, del qual arrendament, segons lo llibre de Vàlues, trienni corrent de 1680, foli 10,
consta restar-se a déurer la quantitat de 48 lliures, 15 sous, però encara que per ningun temps
pogués constar que dit Joan Boscà, pocessor de
dit censal, y lo dit Joan Boscà, fiansa de dit
arrendament, fossen un mateix subgecte, queda
líbero dit censal per rahó de qualsevol quantitat
pogués restar a déurer dit Boscà per rahó de
dita fiansa, per quant, segons lo capbreu de dit
mes de desembre, foli 55, consta que dit Joan
Boscà, pocessor de dit censal en lo any 1534,
com a hereu de Violant Boscà, sa mara, de la
qual fou dit censal, feu acte de venda del ius licendi de aquell a favor de Anthoni Benet //
158/3v // Santromà, y per consegüent ja no tenia
domini en dit censal lo die se féu dita fiansa en
dita Bolla. Y per so no·s treu res en fora.
Ítem, lo altre censal pensió 312 sous, 6, pagadora a 23 de juliol, pocehí Lluís Corbera. Y encara que segons lo llibre de Vàlues, trieni 1596,
foli 281, entre altres fiances donades per Anthoni Lluís Mallol, arrendador de la Bolla de Gerona de dit trienni 1596, se troba continuat
mossèn Lluís de Corbera y Castellet obligat per
500 lliures lo any, que los tres anys junts són
1.500 lliures, del qual arrendament, segons lo
llibre de Vàlues, trienni corrent de 1680, foli
41, consta restar-se a déurer la quantitat de
2.600 lliures. Però encara que per algun temps
pogués constar que dit Lluís de Corbera, pocessor de dit censal, y lo dit mossèn Lluís de Corbera, obligat en dita fiansa, fossen un mateix
subgecte, queda líbero dit censal de la obligació
de qualsevol quantitat pogués restar a déurer dit
de Corbera y Castellet per rahó de dita fiansa
per dos rahons, la una, perquè dit Lluís de Corbera y Castellet sols procehí dit censal com a
para y llegítim administrador de Anna de Cor-

bera, sa filla, y la segona, perquè ja en lo any
1592, lo dit Lluís de Corbera y Castellet, en dit
nom y en son nom propri, y Àngela de Corbera,
sogra sua, especialment obligà dit censal a dits
reverents y comunitat de Sant Miquel, que vuy
procehexen aquell, y son èxit en sort, com consta en lo capbreu de dit mes de juliol, foli 674.
Axí que, en tot cas, dit de Corbera ja no pocehia
dit censal lo die se féu la obligació de dita fiansa
en dit arrendament. Y per ço no·s treu res en
fora.
Y esta és la relació que fa a vostra senyoria, salvat
en tot error de compte, del aposento del racional, als 23 de setembre, 1681. Joan Baptista Reverter, subrogat en lo offici de racional.
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B.
Rectora y comunitat de Sant Jaume de la present ciutat.
Molt il·lustre senyor.
Joan Batista Reverter, doctor en drets, ciutedà
honrrat de Barcelona, subrrogat en lo offici de
racional de la present casa, a vostra senyoria fa
relació com, per horde y deliberació de vostra
senyoria de 20 de juny proppassat del corrent
any, 1681, té feta exacta averigüació ab los llibres de Vàlues y altres de la present casa acerca
de aquell censal, penció 300 sous, pagador a 22
de agost, que sortejaren lo reverent rector y comunitat de Sant Jaume de la present ciutat, en
la extracció de censals que als 15 de maig també
proppassat del corrent any fou vostra senyoria
servit fer. Y segons dits llibres se troba lo següent:
Primo, dit censal fou y pocehí don Pedro de
Cardona. Y encara que segons lo llibre de Vàlues, trienni 1635, foli 54, entre altres fiances
donades per Miquel Gomar, arrendador de la
Bolla de Perpinyà, trienni 1578, se troba continuat don Pedro de Cardona y de Eril, lo qual se
obligà per 300 lliures lo any, que los tres anys
junts són 900 lliures, del qual arrendament, segons lo llibe de Vàlues, trienni corrent de 1680,
foli 18, consta restar-se a déurer la quantitat de
19.609 lliures, 17 sous, 8. Però encara que per
ningun temps pogués constar que lo dit don
Pedro de Cardona, obligat en dita fiansa, fossen
un mateix subgecte, no per això estarie obligat
dit censal per rahó de qualsevol quantitat pogués restar a déurer dit don Pedro de Cardona,
a. relació intercalada entre els folis 157v i 158r del trienni
1680-1683.
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possessor de dit censal, ja en lo any 1543 se desfeu del domini de aquell a favor de don Anthon
de Cardona, per divisió feta entre dits don Pedro, don Anthon y altres, axí que 35 anys antes
de dita obligació, per lo que queda llíbero dit
censal. Y per ço no·s trau res en fora.
Ítem dit censal fou y pocehí lo dit don Anthon
de Cardona. Y encara que segons dit llibre de
Vàlues, trienni 1635, foli 52, entre altres fiances
donades per mossèn Miquel Joan de Junyent,
arrendador de la Bolla de Gerona, trienni 1578,
se troba continuat lo molt il·lustre don Anthonio de Cardona, duch de Cesa // 158/4v // y
Soma, obligat per 600 lliures lo any, que los tres
anys junts són 1.800 lliures, del qual arrendament, segons dit llibre de Vàlues, trienni corrent 1680, foli 16, consta restar-se a déurer la
quantitat de 14.125 lliures, 14 sous, 11. Però
encara que per ningun temps consta que dits
don Anthon de Cardona, pocessor de dit censal, y dit il·lustre don Anthonio de Cardona,
obligat en dita fiansa, fossen un mateix subgecte, quedaria líbero dit censal, no obsta en qualsevol quantitat se restàs a déurer per rahó de
dita fiansa. Y per quant, segons dit capbreu de
agost, foli 355, consta que don Anthonio de
Cardona, pocessor de dit censal, ja en lo any dit
féu donació de aquell a la noble dona Anna de
Cardona, sa filla, muller del noble don Blasco
de Aragon, axí que, en tot cas, no pocehia dit
censal lo die se féu dita fiansa. Y per ço no·s trau
res en fora.
Ítem, dit censal fou y pocehí don Federich Desbosch..Y encara que segons lo llibra de Vàlues,
trienni 1671, foli 306, se troba continuat, entre
altres fianses donades per don Ignasi de Ripoll,
oÿdor ecclessiàstich que fonch en lo trienni
1653, don Federich Bosch. Y axí mateix, segons
lo llibre de Vàlues, foli 466, dit don Federich
Desbosch se troba continuat altre de las fianses
de don Francisco de Pons, oÿdor militar que
fou en lo trienni 1665. Y axí mateix, segons lo
llibre de Vàlues, trienni 1677, foli 338, entre altres fiances donades per lo doctor Francisco de
Amigant, oÿdor ecclessiàstich que fonch en lo
trienni 1662, se troba continuat dit don Federich Desbosch, los quals Ripoll, Amigant y
Pons, segons lo llibe de Vàlues, trienni corrent
de 1680, en diffarents foleos de aquell, consta
resten a déurer diferents quantitats, que junt ab
sos condeputats foren condempnats pagar al
General en las visitas de sos respectius triennis.
Però, segons lo capbreu de dit mes de agost, foli
390, se veu particularment no poder ésser un
mateix subgecte lo don Federich Desbosch,
obligat per rahó de dites fiances, y lo don Federich Desbosch, pocessor de dit censal, perquè
est ja hera mort en lo any 1600, pus en dit any
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dona Maria Desbosch, viuda de dit don Federich, y los tudors y curadors //s.n.r // de don Pedro Desbosch, llur fill, especialment obligaren
dit censal a Paula Pau, per lo que queda líbero
dit censal. Y per ço no·s trau res en fora.
Y esta és la relació que fa a vostra senyoria, salvat
en tot error de compte, del aposento del racional, als 27 de setembre, 1681. Joan Baptista Reverter, subrogat en lo offici de racional.
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A.
Donaa Catharina de Ivorra.
Molt il·lustre senyor.
Joan Batista Reverter, doctor en drets, ciutedà
honrrat de Barcelona, subrrogat en lo offici de
racional de la present casa, a vostra senyoria fa
relació com, per horde y deliberació de vostra
senyoria de 20 de juny proppassat del corrent
any, 1681, té feta exacta averigüació ab los llibres de Vàlues y altres de la present casa acerca
de aquell censal, penció 90 sous, 11, pagador
als 7 de juliol, que sortejà la nobla dona Catharina de Ivorra, Çalvà y Cardona, en la extracció
de censals que als 15 de maig també proppassat
del corrent any fou vostra senyoria servit fer. Y
segons dits llibres se troba lo següent:
Primo, dit censal fou creat a favor de Lluís de
Gualbes, major de dies. Y encara que segons lo
llibre de Vàlues, trienni 1677, foli 164, en la
caució prestada per mossèn Honofre Ciurana,
sobrecullidor del General en las entrades y exides de la sobrecol·lecta de llevant, als 31 de janer, 1581, entre altres fianses donades per dit
Ciurana, se troba continuat mossèn Lluís de
Gualbes, donzell, obligat per 500 lliures, lo
qual Ciurana, segons lo llibre de Vàlues, trienni
corrent de 1680, consta restar a dèurer la quantitat de 9.773 lliures, 7 sous, 10, ab dos difarents partides, ço és, 8.123 lliures, 7 sous, 10,
en foli 165, y las restants 1.650 lliures en foli
170, dit Honofre Ciurana, eo per ell Anthoni
Rossell, mercader, qui per impediment de dit
Ciurana servia dit offici, lo qual dèbit de dits
Ciurana y Rossell, junts, se originà y devallà del
llibre de Vàlues, trienni 1587, fòleos 205, 314,
317 y 320. Y axí mateix, segons lo llibre de Vàlues, trienni 1635, foli 74, en la caució prestada
als 19 de fabrer, 1578, per mossèn Joan de
Gualbes, donzell, sobrecullidor del General de
la sobrecol·lecta de ponent, entre altres fiances
a. relació intercalada entre els folis 157v i 158r del trienni
1680-1683.
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donades per dit Joan de Gualbes, se troba dit
mossèn Lluís de Gualbes, donzell, obligat per
500 lliures, del compte de la qual causió, segons
lo dit llibre de Vàlues, trienni 1680, foli 167, se
resta a déurer la quantitat de 5.221 lliures, 2
sous, 3. Però, per quant, segons lo capbreu del
mes de juliol, foli 23, consta que lo Lluís de
Gualbes, a favor del qual fou creat dit censal, ja
// 158/5v // en lo any 1437 hera mort, per quant
en dit any, Joan de Gualbes, fill y hereu de dit
Lluís, lo donà en dot a Serena Gualbes, filla sua,
ab què se veu ocularment que lo dit Lluís de
Gualbes, pocessor de dit censal, y lo Lluís de
Gualbes obligat en dita fiança no foren un mateix subjecte, per lo que no pot estar obligat dit
censal per rahó de qualsevol quantitat se restàs a
déurer de dita fiança. Y per ço no·s trau res en
fora.
Ítem, dit censal fou y pocehí dit Joan de Gualbes, fill de don Lluís. Y encara que segons lo llibre de Vàlues, trienni corrent de 1680, consta
que mossèn Joan de Gualbes, donzell, sobrecullidor del General de la sobrecol·lecta de ponent, resta a déurer al General la quantitat de
8.404 lliures, 15 sous, 4, ab quatre differents
partides, ço és: 5.221 lliures, 2 sous, 3, en foli
167, lo qual dèbit se originà y formà a dit de
Gualbes a soles de la terça abril, maig y juny,
1587, consta en lo llibre de Vàlues, trienni
1584, foli 382, y de la terça de juliol, agost y setembre de dit any 1587, consta en lo llibre de
Vàlues trienni 1587, foli 35; 419 lliures, 19
sous, 11, en foli 170 de dit llibre de Vàlues,
trienni 1680, lo qual dèbit se originà y formà a
dit de Gualbes, eo per ell son sobrecullidor, Pau
Genovès, de la terça abril, maig y juny, 1593,
consta en lo llibre de Vàlues, trieni 1590, foli
411; 2.718 lliures, 13 sous, 2, en foli 220, de
dit llibre de Vàlues, trienni 1680, lo qual dèbit
se originà y formà a dit Gualbes eo per ell son
cullidor, Benet Santamaria, de la terça abril,
maig y juny, 1594, consta en lo llibre de Vàlues,
trienni 1593, foli 390; y les restants 45 lliures
en foli 191 de dit llibre de Vàlues, trienni 1680,
les quals són per tantes que en virtut de deliberació dels molt il·lustres senyors deputats de 20
de novembre, 1615, se donaren de dèbit a dit
de Gualbes, eo per ell, Jaume Bosch, per compte y descàrrega de la deputació local de Tremp y
Pallàs, trienni 1572, com en lo llibre de Vàlues,
trienni 1614, foli 605. Que defalcades de las sobreditas 8.404 lliures, 15 sous, 4, la quantitat
de 1.341 lliures, 6 sous, 4, que segons lo llibre
de Vàlues, trienni corrent de 1680, foli 168, dit
de Gualbes té format crèdit, lo qual crèdit se
originà y devallà del llibre de Vàlues, trienni
1641, foli 85, per que se li clogue un dèbit de
2.194 lliures, 13 sous, 4, tenien format dit
Gualbes, eo per ell Jaume Llosada, qui anà a

col·lectar per impediment de dit Gualbes, restarie a déurer dit don Joan de Gualbes, sobrecullidor, la quantitat de 7.063 lliures, 9 sous, salvat
en tot error de compte. Però, com segons dit
capbreu de juliol, foli 23, consta que lo Joan de
Gualbes, pocessor // s.n.r // de dit censal, pocehia aquell en lo any 1437, y lo Joan Gualbes,
debitor al General, vivia en la hera del any
1587, que fou lo any se li troban començats a
formar sos dèbits, a hont se troban 150 anys de
disperitat, se veu evidentment no poden ésser
un mateix subjecte dit Gualbes, pocessor de dit
censal, y lo dit Gualbes, pocessor de dit censal, y
lo dit Gualbes, debitor al General, per lo que
queda líbero dit censal. Y per ço no·s trau res en
fora.
Y esta és la relació que fa a vostra senyoria, salvat
en tot error de compte del aposento del racional, als 26 de setembre, 1681. Joan Baptista Reverter, subrogat en lo offici de racional.
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C.
Prioraa y convent de Montesión.
Molt il·lustre senyor.
Erasma de Lana y Fontanet, donzell, racional
de la present casa, a vostra senyoria fa relació
com, per horde y deliberació de vostra senyoria
de 20 de juny proppassat del corrent any, 1681,
té feta exacta averigüació ab los llibres de Vàlues
y altres de la present casa acerca de aquell censal, penció 300 sous, pagador a 13 de mars, que
sortejaren la reverent priora y convent de Montesión, en la extracció de censals que als 15 de
maig també proppassat del corrent any fou vostra senyoria servit fer. Y segons dits llibres se
troba lo següent:
Dit censal fou y pocehí Guillem Pere Duzay. Lo
qual, segons lo llibre de Vàlues, trienni 1677,
foli 226, se troba continuat altre de las fianses
donades per lo molt il·lustre senyor don Pedro
de Magarola, deputat ecclessiàstich que fou en
lo trieni 1623, lo qual, junt ab sos condeputats,
fou condempnat en la visita de dit trienni 1623,
feta en lo trieni 1626, pagar al General, ço és,
sobre la querela número 33, en subsidi dels officials de la present casa, Bolla y General en dita
querela nomenats, la quantitat de 9.475 lliures,
5 sous, 2, que foren pagades a dits officials per
satisfacció de treballs presos per los drets de galeres. Y en lo decret de execució de aquella fou
a. relació intercalada entre els folis 157v i 158r del trienni
1680-1683.
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remesa la declaració eo execució de dita querela, a major deliberació de las corts generals se
estaven celebrant en lo any 1626, de les quals
no·s troba haver-ne, donat dèbit a dits deputats
y oÿdors en los llibres de Vàlues. Però, per
quant ab la baix calendada declaració per los
predecessors de vostra senyoria feta acerca lo
dupte proposat per lo racional, fonch declarat
que en quant al que tenia respecte al interès de
dita que per quant dites corts estan indecises se
degués prestar caució al General per la quantitat
dels censals que estan o poden estar obligats, lo
que se adverteix a vostra senyoria. Y no·s treu
res en fora.
Ítem, sobre la querela número 18, foren condempnats dits deputats y oÿdors pagar al General en subsidi de Francesch Collbaró, notari,
la quantitat de 900 lliures per tantes ne havien
pagades a dit Colbaró per satisfaccions de treballs de diffarents escriptures. Y en lo decret de
execució de dita querela remeteren la declaració eo execució de aquella a major deliberació,
de la qual quantitat no·s troba haver-se donat
dèbit en lo llibre de Vàlues a dits deputats y
oÿdors ni a dit Collbaró. Però, per quant, ab la
declaració per los predecessors de vostra senyoria de 9 de desembre, 1671, ab consell dels
magnífichs assessors de la present casa, fonch
declarat que, en quant al que tenie respecte al
interès de dites 900 lliures, atès que en dita visita fou reservada a major declaració eo deliberació, no consta haver-se de remètrer a dit decret de execució, y per consegüent no poder-se
executar dita sentència de visita ni poder-se haver rahó en lo present cas. Y per ço no·s trau
res en fora.
Ítem, sobre la querela de número 18, foren dits
deputats y oÿdors condempnats pagar al General 90 lliures per tantes ne havien fet pagar a dit
Francesch Collbaró per treballs extrahordinaris.
De la qual partida no·s troba se’n donàs dèbit
en los llibres de Vàlues ni a dits deputats, en
comú ni en particular, ni a dit Collbaró. Però,
per quant en lo decret de execució de dita querela fou confirmada dita sentència, en quant tenie respecte a dites 90 lliures, per ço se trahuen
en fora. Dich ... 90 lliures.
Ítem, segons dit llibre de Vàlues, trienni 1680,
foli 227, consta restar a déurer dits deputats y
oÿdors la quantitat de 1.590 lliures, 10 sous, les
quals són de resta de aquellas 2.538 lliures foren dits deputats condempnats sobre las querelas números 41 y 165, de les quals se’ls formà
dèbit en lo llibre de Vàlues, trienni 1626, foli
656, ço és, de una part // s.n.r // en pagar per
iguals parts tot lo que faltarie a cobrar de aquelles 1.480 lliures que feren pagar tants als offi-
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cials mecànichs servien en la present casa com
també a altres differents perçones, que no sols
no obtenien officis estipendiats del General
però ni encara servien a la present casa de officials mecànichs, per plusos de les insaculacions
dels anys 1624 y 1625, los quals, segons la declaració, foren servits fer los tunch senyors deputats junt ab los magnífichs assessors de la present casa sots dita jornada de 9 de octubre,
1671, acerca del dupte proposat per dit racional, tant per lo que té respecte dita matèria dels
interessos de dits officials mecànichs com també
a altres caps. Y fou sa senyoria servit declarar
que baix dita paraula mecànichs estaven compresos los demés subjectes havien cobrat dits
plusos y sobreplusos, los quals no constave ésser
officials estipendiats del General. De les quals
1.480 lliures consta, segons los llibres de Vàlues, restar-se a déurer la quantitat de 707 lliures, 2 sous. Axí, que toca per la sisena part de dit
il·lustre senyor don Pedro de Magarola la quantitat de 117 lliures, 17 sous, y de altra part, 883
lliures, 14 sous, 1, a compliment de las restants
quantitats a compliment de les dites 2.538 lliures foren condempnats en ditas dos querelas.
Ab què reste a déurer dit il·lustre senyor don
Pedro de Magarola la quantitat de mil i una lliura, honsa sous y un diner. Dich ... 1.001 lliures,
11 sous, 1.
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Ítem, sobre la querela número 31, foren condempnats los officials del General en pagar la
quantitat de 2.368 lliures per tantes que los
deputats y oÿdors los ne feren pagar // s.n.v //
en dit trienni per satisfaccions de treballs extrahordinaris. Y en subsidi de dits officials foren
dits deputats y oÿdors condempnats en pagar
totes les quantitats faltarien o no se haurien
pogut cobrar de dits officials, de les quals se’ls
ne forma dèbit en lo dit llibre de Vàlues, trienni 1626, foli 709, de les quals 2.368 lliures, segons dit llibre de Vàlues, trieni 1680, foli 248,
consta restar-se a déurer la quantitat de quatrecentes trenta-quatre lliures. Dich ... 434 lliures.
Axí, que resta obligat dit censal per las tres partides de las quantitats tretas en fora, que juntes prenen suma de mil sinch-centas vinty-sinch lliures, honse sous y un diner. Dich
1.525 lliures, 11 sous, 1. Salvat en tot error de
compte.
Y esta és la relació que fa a vostra senyoria, salvat
en tot error de compte, del aposento del racional, als 6 de octubre, 1681. Joan Baptista Reverter, subrogat en lo offici de racional.

Número 1.
Administradora de la causa pia del capità Maurici de Vallseca.
Molt il·lustre senyor.
Erasma de Lana y Fontanet, donzell, racional
de la present casa, a vostra senyoria fa relació
com, per horde y deliberació de vostra senyoria
de 20 de juny proppassat del corrent any, 1681,
té feta exacta averigüació ab los llibres de Vàlues
y altres de la present casa acerca de aquell censal, penció 181 sous, 10, pagador als 21 de
agost que sortejà sor Maria Agnès Riembau y
Sulla, religiosa del monestir y convent de santa
Maria Magdalena de la present ciutat com a administradora de la causa pia instituhida per lo
capità Maurisi de Vallseca en la extracció de
censals que als 15 de maig també proppassat del
corrent any fou vostra senyoria servit fer. Y segons dits llibres se troba lo següent:
Primo, dit censal fou y possehí micer Bernat
Sala, lo qual, segons lo llibre de Vàlues, trieni
1677, foli 226, consta que fou oÿdor real del
trieni 1623, lo qual, junt ab sos condeputats,
fou condempnat en la visita de dit trieni feta en
lo de 1626 pagar al General, çó és, sobre la querela de número 33, en subsidi dels officials de la
present casa, Bolla y General, en dita querela
nomenats, la quantitat de 9.475 lliures, 5 sous,
2, que foren pagades a dits officials per satisfacció de treballs presos per los drets de galeres. Y
en lo decret de execució de dita querela fou remesa la declaració eo execució de aquella a major deliberació de les Corts Generals se estaven
celebrant en lo any 1626, de las quals no·s troba
haver-ne donat dèbit a dits deputats y oÿdors en
los llibres de Vàlues. Però, per quant ab la baix
calendada declaració per los predecessors de
vostra senyoria feta acerca lo dupte proposat per
lo racional, fonch declarat que en quant al que
tenie respecte al interès de dita querela, per
quant dites corts estan indecisses se degués
prestar caució al General per la quantitat dels
censals que estan o poden estar obligats, lo que
se adverteix a vostra senyoria. Y no·s trau res en
fora.
Ítem, sobre la querela número 18, foren condempnats dits deputats y oÿdors pagar al General en subsidi de Francesch Collbaró, notari, la
quantitat de 900 lliures per tantes ne havien pagades a dit Colbaró per satisfaccions de treballs
de diffarents escriptures. Y en lo decret de execució de dita querela remeteren la declaració eo
a. relació intercalada entre els folis 160v i 161r del trienni
1680-1683.
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de aquella a major deliberació, de la qual quantitat no·s troba haver-se
donat dèbit en lo llibre de Vàlues a dits deputats
y oÿdors ni a dit Collbaró. Però, per quant, ab la
declaració per los predecessors de vostra senyoria de 9 de desembre, 1671, ab consell dels
magnífichs assessors de la present casa, fonch
declarat que, en quant al que tenie respecte al
interès de dites 900 lliures, atès que en dita visita fou reservada a major declaració eo deliberació, no consta haver-se de remètrer a dit decret
de execució, y per consegüent no poder-se executar dita sentència de visita ni poder-se haver
rahó en lo present cas. Y per ço no·s trau res en
fora.
Ítem, sobre la querela de número 18, foren dits
deputats y oÿdors condempnats pagar al General 90 lliures per tantes ne havien fet pagar a dit
Francesch Collbaró per treballs extrahordinaris.
De la qual partida no·s troba se’n donàs dèbit
en los llibres de Vàlues ni a dits deputats, en
comú ni en particular, ni a dit Collbaró. Però,
per quant en lo decret de execució de dita querela fou confirmada dita sentència, en quant tenie respecte a dites 90 lliures, per ço se trahuen
en fora. Dich ... 90 lliures.

Ítem, segons dit llibre de Vàlues, trienni 1680,
foli 227, consta restar a déurer dits deputats y
oÿdors la quantitat de 1.590 lliures, 10 sous, les
quals són de resta de aquellas 2.538 lliures foren dits deputats condempnats sobre las querelas números 41 y 165, de les quals se’ls formà
dèbit en lo llibre de Vàlues, trienni 1626, foli
656, ço és, de una part en pagar per iguals parts
tot lo que faltarie a cobrar de aquelles 1.480
lliures que feren pagar tants als officials mecànichs servien en la // s.n.v // present casa com
també a altres differents perçones, que no sols
no obtenien officis estipendiats del General
però ni encara servien a la present casa de officials mecànichs, per plusos de les insaculacions
dels anys 1624 y 1625, los quals, segons la declaració foren servits fer los tunch senyors deputats junt ab los magnífichs assessors de la present casa sots dita jornada de 9 de octubre,
1671, acerca del dupte proposat per dit racional, tant per lo que té respecte dita matèria dels
interessos de dits officials mecànichs com també
a altres caps. Y fou sa senyoria servit declarar
que baix dita paraula mecànichs estaven compresos los demés subjectes havien cobrat dits
plusos y sobreplusos, los quals no constave ésser
officials estipendiats del General. De les quals
1.480 lliures consta, segons los llibres de Vàlues, restar-se a déurer la quantitat de 707 lliures, 2 sous. Axí, que toca per la sisena part de dit
il·lustre senyor don Pedro de Magarola la quantitat de 117 lliures, 17 sous, y de altra part, 883

lliures, 14 sous, 1, a compliment de las restants
quantitats a compliment de les dites 2.538 lliures foren condempnats en ditas dos querelas.
Ab què reste a déurer dit il·lustre senyor don
Pedro de Magarola la quantitat de mil i una lliura, honsa sous y un diner. Dich ... 1.001 lliures,
11 sous, 1.
Ítem, sobre la querela número 31, foren condempnats los officials del General en pagar la
quantitat de 2.368 lliures per tantes que los deputats y oÿdors los ne feren pagar en dit trienni
per satisfaccions de treballs extrahordinaris. Y
en subsidi de dits officials foren dits deputats y
oÿdors condempnats en pagar totes les quantitats faltarien o no se haurien pogut cobrar de
dits officials, de les quals se’ls ne forma dèbit en
lo dit llibre de Vàlues, trienni 1626, foli 709, de
les quals 2.368 lliures, segons dit llibre de Vàlues, trieni 1680, foli 248, consta restar-se a
déurer la quantitat de quatre-centes trenta-quatre lliures. Dich ... 434 lliures.
s.n.v

Ítem, dit censal fou y possehí lo doctor Francesch Sala. Y com, segons lo llibre de Vàlues,
trieni 1635, foli 269, entre altres fianses insolidum donades per Anthoni Fuster, negociant,
arrendador de las Bollas de sombreros de les
col·lectes foranes de Barcelona, que començà a
28 de juny, 1627, y fins a 27 de juny, 1630, se
troba continuat Francesch Sala, ciutedà honrat
de Vich, del qual arrendament, segons dit llibre
de Vàlues, trieni 1680, foli 108, consta restar-se
a déurer la quantitat de tres-centas y dues lliures,
dos sous, ab què, sempre que constàs que dit
Francesch Sala, pocessor de dit censal, y dit Francesch Sala, debitor, per rahó de dita fiansa, fossen un mateix subjecte, estarie obligat dit censal
per la dita quantitat. Dich ... 302 lliures, 2 sous.
Axí, que en tot cas, restaria obligat dit censal
per las quantitats de las quatre partides tretas en
fora, que juntes prenen suma de mil vuit-centes
vint-y-set lliures, tretse sous y un diner. Dich
1.827 lliures, 13 sous, 1.
Y esta és la relació que fa a vostra senyoria, salvat
en tot error de compte, del aposento del racional, al primer de octubre, 1681. Joan Baptista
Reverter, subrogat en lo offici de racional.

161
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D
Certificoa y fas fe jo, lo infrascrit, com Francisco
Toldo, guarda ordinària del General, continua
a. certificació intercalada entre els folis 160v i 161r del trienni 1680-1683.
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en sa enfermedad y achaque tan penal, confome
fiu relació y prestí jurament en mà de vostra senyoria en jornada de deset de janer pròxim passat. Y per ser tant mala dita achaque y sens esperanses de remey, se li fa la present, vuy, als 2 de
octubre, 1681. Doctor Pau Sabater.

de dit don Ugo. Com de las restants quantitats
foren condempnats dits deputats aquellas sien
pagades, part en tot y part pagadas per dits de
Cardona y Paulo Pla per la part los tocave, segons lo thenor de dites sentències, com consta
en dit llibre de Vàlues, de dit trienni 1605, y en
dit foli 601, per la qual quantitat està obligat dit
censal. Dich ... 2.688 lliures.

B

Y esta és la relaçió que fa a vostra senyoria, del
aposento del racional, als 3 de octubre, 1681.
Erasma de Lana y Fontanet, racional.

Joana Ferrer de Gualbes.
Erasma de Lana y Fontanet, donsell, racional de
la present casa, a vostra senyoria fa relació com,
per horde y deliberació de vostra senyoria del
20 de juny proppassat del corrent any 1681, té
feta exacta averigüació ab los llibres de Vàlues y
altres de la present casa acerca de aquell censal,
penció 125 sous, pagador a 24 de juliol, que
sortejà Joan Ferrer de Gualbes, donzell, en la
extracció de censals que als 15 de maig també
proppassat del corrent any, fou servit fer vostra
senyoria. Y segons dits llibres se troba lo següent:

161
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Dit censal fou y posehí mossèn Julià de Navel.
Lo qual, segons lo llibre de Vàlues, trienni
1677, foli 182, se troba continuat altre de las
fianses donades per don Bernat de Cardona y de
mossèn Paulo Pla, deputat y oÿdor ecclessiàstich respective que foren en lo trienni 1602, los
quals de Cardona y Paulo Pla, segons lo llibre
de Vàlues, trienni corrent de 1680, foli 183,
consta restar a déurer la quantitat de 2.797 lliures, 10 sous que, ab major quantitat, junt amb
sos condeputats foren condempnats en la visita
de dit trienni 1602, feta en lo de 1605, com
consta en lo llibre de Vàlues de dit trienni 1605,
foli 601. De les quals 2.797 lliures, 10 sous, assí
se fa càrrega a dits de Cardona y Paulo Pla de
2.688 lliures per tantes, ço és: 2.628 lliures que
dits de Cardona y Pla, junt ab dits sos condeputats, foren condempnats en dia visita pagar al
General en subsidi de don Ugo de Tamarit, deputat militar que fou en dit trieni, per dos parts
del salari de deputat de dit don Hugo que se havien de retenir, havent concentit que·s rebés en
tot, entenent y declarant que primer fos feta
execusió en los béns de dit don Hugo per tota
// 161/4v // la dita quantitat; y les restants 60
lliures, que axí mateix foren dits Cardona y Paulo Pla y sos condeputats condempnats per tantes ne pagaren a dit don Ugo per lo lloguer de
la casa prengué havent dexat lo palau del rey per
acomodar don Diego Clavero per fer la visita
real, ab què també fos feta execusió en los béns
a. relació intercalada entre els folis 160v i 161r del trienni
1680-1683.
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Número 3
Hospitala dels pobres capellans de Sant Sever de
Barcelona.
Erasma de Lana y Fontanet, donsell, racional de
la present casa, a vostra senyoria fa relació com,
per horde y deliberació de vostra senyoria del
20 de juny proppassat del corrent any 1681, té
feta exacta averigüació ab los llibres de Vàlues y
altres de la present casa acerca de aquell censal,
penció 52 sous, 9, pagador al primer de febrer,
que sortejaren los administradors del hospital
dels pobres capellans de Sant Sever de Barcelona, en la extracció de censals que als 15 de maig
també proppassat del corrent any fou servit fer
vostra senyoria. Y segons dits llibres se troba lo
següent:
Dit censal fou y posehí mossèn Parot Çapila,
donzell. Lo qual, segons lo llibre de Vàlues,
trienni 1677, foli 592, en la caució prestada als
dos de abril, 1544, per Perot Ferrús, sobrecullidor de las entrades y exides del General de la sobrecol·lecta de ponent, se troba continuat altre
de las fianses donades per dit Ferrús, lo qual Çapila se obligà en dita caució per la quantitat de
399 lliures, 4 sous, de les quals no consta en
ningun llibre de Vàlues haver pagat dit Çapila
quantitat alguna, lo qual Perot Ferrús, segons
lo llibre de Vàlues, trienni corrent de 1680, foli
151, consta restar a déurer la quantitat de 3.927
lliures, 16 sous, 5, axí que resta a déurer dit Perot Çapila ditas tres-centes noranta-nou lliures,
quatre sous, y per aquella resta obligat dit censal, dich ... 399 lliures, 4 sous.
Y esta és la relaçió que fa a vostra senyoria, del
aposento del racional, als 3 de octubre, 1681.
Erasma de Lana y Fontanet, racional.

a. relació intercalada entre els folis 160v i 161r del trienni
1680-1683.
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Erasma de Lana y Fontanet, donsell, racional de
la present casa, a vostra senyoria fa relació com,
per horde y deliberació de vostra senyoria de 20
de juny proppassat del corrent any 1681, té feta
exacta averigüació ab los llibres de Vàlues y altres de la present casa acerca de aquell censal,
penció 240 sous, 9, pagador al primer de agost,
que sortejaren los reverents domers y comunitat
de preveres de Sant Pere de les Puelles en la extracció de censals que als 15 de maig, també
proppassat del corrent any, fou servit fer vostra
senyoria. Y segons dits llibres se troba lo següent:

Rectora del col·legi de la Companyia de Jesús,
de Vich.
Erasma de Lana y Fontanet, donsell, racional de
la present casa, a vostra senyoria fa relació com,
per horde y deliberació de vostra senyoria de 20
de juny proppassat del corrent any 1681, té feta
exacta averigüació ab los llibres de Vàlues y altres de la present casa acerca de aquell censal,
penció 240 sous, pagador als 9 de setembre,
que sortejaren lo reverent rector del col·legi de
la Companyia de Jesús, de Vich, en la extracció
de censals que als 15 de maig, també proppassat
del corrent any, fou servit fer vostra senyoria. Y
segons dits llibres se troba lo següent:
Dit censal fou y pocehiren Joan Esteve, mercader,
y Joan Pons Esteve. Y encara que segons los llibres
de Vàlues, trienni 1635, foli 706, entre altres fianses donades per Jaume Domènech Perxer, arrendador dels drets del General en tota Cathalunya
per lo arrendament que començà a 14 de agost,
1637, y finí lo últim de juliol,1641, se troba continuat Joan Esteve, mercader, obligat per 3.250
lliures quiscun any, que los tres anys junts són
9.750 lliures. Del qual arrendament, segons lo llibre de Vàlues, trienni 1677, foli 496, consta restar-se a déurer la quantitat de 64.099 lliures, 19
sous, 8. Però, per quant segons lo capbreu del mes
de setembre, foli 142, consta que los sobredits
Joan Esteve y Pons Esteve, pocessors de dit censal,
ja heren morts en lo any 1529, per quant en dit
any succehiren en dit censal Rafel Agullana, Joan
Agullana, Francesch Agullana y Lluís Llor, com a
succehint a Joan Pons Esteve, tant en virtut de son
testament com també en virtut de sentència y adjudicació en la cort del veguer feta a favor de dits
Agullanas y Llor, dit any 1529, ab què ocularment
se veu no ésser un mateix subjecte los dits Joan Esteve y Joan Pons Esteve pocessors de dit censal y lo
Joan Esteve, obligat en dita fiansa, y // 161/6v //
per lo tant no pot estar obligat dit censal per rahó
de aquella. Y per ço no·s trau res en fora.

Dit censal fou y posehí Pere Mascaró, sabater,
lo qual, segons lo llibre de Vàlues, trienni 1617,
foli 600, se troba continuat altre de las fianses
donades per Joan Corneli, sobrecullidor de las
entrades y exides del General, de la
sobrecol·lecta de ponent, en la caució per dit
Corneli prestada als 21 de juliol, 1519, lo qual
Mascaró se obligà en dita caució per 50 lliures,
de les quals no consta en los llibres de Vàlues
haver pagat quantitat alguna. Lo qual Joan
Corneli, segons lo llibre de Vàlues, trienni corrent de 1680, foli 146, consta restar a déurer la
quantitat de 496 lliures, 15 sous, 8, ab que resta
a déurer dit Pere Mascaró ditas cinquanta lliures
y per aquelles està obilgat dit censal. Dich ... 50
lliures.
Y esta és la relaçió que fa a vostra senyoria, del
aposento del racional, als 6 de octubre, 1681.
Erasma de Lana y Fontanet, racional.
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Josepha Gil continua la atchaca del pit junt ab
una destil·lació grave, ab dolor de cap, que li
impedex totalment lo exercici de son offici. Y
per lo ver fas la present fe, vuy als 6 de octubre,
1681.
Lo doctor Fermí Pual.

Y esta és la relaçió que fa a vostra senyoria, del
aposento del racional, als sis de octubre, 1681.
Erasma de Lana y Fontanet, racional.
161
/9r
161
/7r

A

Domersb y comunitat de Sant Pere de Barcelona.

Certifichb y fas fe yo, lo doctor baix firmat, com
Ramon Cortada, credenser dels draps de la Bolla de Barcelona, està y continua ab los matexos
achaques e indisposicions per los quals no pot

a. relació intercalada entre els folis 160v i 161r del trienni
1680-1683.
b. relació intercalada entre els folis 160v i 161r del trienni
1680-1683.

a. certificació intercalada entre els folis 160v i 161r del trienni 1680-1683.
b. certificació intercalada entre els folis 160v i 161r del trienni 1680-1683.

B
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ocupar-se en exercir son offici de credenser. Y
per lo ver fas la present vuy, a 3 de octubre de
1681.
Doctor Joan Alòs.

164
/1r

C
Losa deputats del General de Catalunya, lo die
del primer del present y corrent mes de octubre
de mil sis-cents vuytanta-hu, han rebut una real
carta de data en Madrid, als nou de setembre
del corrent any, ab la qual han entès de sa magestat del rey, nostre senyor, Déu lo guarde, ere
estat servit anomenar a vostra excel·lència per
llochtinent y capità general del present Principat y comptats de Rosselló y Serdanya. Y si bé
los deputats, per la obligació de sos officis suplicaren antes a sa magestat, ab diffarents cartas,
fos de son real servey venir a honrrar y alegrar
aquest són Principat ab sa real presència y jurar
las constitucions, capítols y actes de Cort, usos y
costums de aquell y més drets de la pàtria, a imitasió dels sereníssims reys progenitors de sa magestat, de gloriosa memòria, han acostumat
permètrer córrer en lo interim la vice règia per
la administració de la justícia, si y segons disposan las generals constitucions y privilegis del
Principat y ciutat de Barcelona. Y per quant lo
fer-se en contrari fora contra constitucions y
usatges y privilegis comuns y particulars y altres
drets del Principat y comptats, per no haver encara sa real magestat prestat en la present ciutat
de Barcelona lo jurament que en lo principi de
son nou domini y nova successió y règimen de
sos regnes y estats en est Principat, salva sa real
clemènsia, té obligasió de prestar, com és estat
sempre observat per sos sereníssims primogenitors, emperò, per quant la real magestat, ab dita
sa real carta de nou de setembre pròxim passat,
diu ésser son real ànimo de honrrar y consolar
aquest Principat ab sa real presència quant antes, com axí ho desitja, venir a jurar los privilegis, usos y costums, com ho disposan las constitucions, y que ab altra real carta, data en Madrid
als vinty-vuyt juny pròxim passat, sa real magestat diu que, en lo estat present, se li offerexen
majors reparos que // 164/1r // lo impossibilitan
lo venir, encara que cesse lo inconvenient de la
guerra en est Principat, com en qualsevol altre
jornada, majorment per lo motiu tant important de trobar-se sense successió, del què tant
necessita, no sols esta monarchia sinó la christiandat tota, y que no obstant los dits reparos
asseguren que desitja honrar y aconsolar aquest
a. protesta intercalada entre els folis 163v i 164r del trienni
1680-1683.
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Principat ab sa real presència, del que se infereix
que la real intensió de sa magestat no és prejudicar la observansa de las constitucions y privilegis
de aquest Principat ni de voler-se exhimir de la
dita obligació. Y considerant los dits diputats lo
sobredit y que lo present Principat és frontera
de Fransa, y si en cas se rompés la pau entre las
dos coronas lo present Principat y comptats se
veurian encontinent molts y diffarents treballs,
com se ha experimentat en las guerras passadas,
y axí, en dit cas, ésser de molta conveniència tenir un llochtinent y capità general de las prendas
y pericias de las cosas militars y demés com és
vostra excel·lència, y confiats de la seguretat y
promesa fa sa magestat a aquest Principat, y per
lo amor que tenen a sa real magestat com ha llur
rey, senyor natural, per las quals causas y rahons
y altres segons occurrènsia del temps, se ha considerat per esta vegada tantsolament que no
puga ser tret en conseqüència, tant en la concessió de dita gràcia y nominació de llochtinent
general ans de haver jurat sa magestat com està
dit com també per venir lo dit privilegi firmat,
no per vicecanceller, com solen venir segons lo
disposat per generals constitucions de Catalunya, sinó per lo excel·lentíssim senyor don Pedro Anthonio de Aragon, com a president del
Consell Supremo de Aragó, lo que no entén
provar en manera alguna, ni las firmas de aquell
continuadas en dit real privilegi y carta, ni las
que de aquí en avant farà en qualsevols privilegis y altres despaigs que axistian de la real Cancellaria // 164/1r // del Supremo de Aragó, ans
volan que lo dret del Principat reste salvo y il·lès
per tot temps sie menester deduhir de aquell,
volent esté franca y líbera la facultat a dits deputats de poder representar, suplicar y instar a la
real magestat, que quant antes sie de son real
servey venir a honrrar aquest son Principat ab sa
real presència y complir la obligació de prestar
lo dit real jurament durant lo present trienni,
com altrament, com y també sobre la nominació sobredita de president del Donsell Supremo
de Aragó, y sens prejudici també ni derogació
del capítol vint-y-set, comensant «Nostres succehidors del rey don Jayme 2», fet en la segona
Cort de Barcelona en lo any 1299, que és la
constitució 2, títol «De jurament e del privilegi
del rey don Pere Ters», concedit a la ciutat de
Barcelona, dat en ella, als 14 de las kalendas de
novembre, 1339, y del capítol 22, comensant
«Poch valdria», del rey don Fernando Segon,
fet en la primera Cort de Barcelona, en lo any
1481, constitució primera, títol «De protonotari», y sens prejudici de la constitució 4, títol
«De ofici de canceller», y sens prejudici dels demés usatges, constitucions, capítols y actes de
Cort, usos y costums, privilegis generals y particulars y de qualsevol altre dret de aquest Principat y comptats, als quals no entenen prejudicar,

ans bé volen y entenen que en tot cas romangan
salvos y il·lesos y en llur força y valor y ab tota la
plenitut e integritat, e més, ab exprés consentiment que en temps de algú sie provehit ni
admès altre qualsevol llochtinent general en lo
present Principat y comptats que primer no sie
prestat en la present ciutat de Barcelona dit real
jurament, axí per sa magestat com per sos sereníssims successors respectivament, volent haver
per repartidas en la present protestació y preinsertadas totas y qualsevols protestacions que en
semblants casos són estadas fetas per part del
principat de Catalunya y comptats de Rosselló y
Cerdanya per semblants effectes, y en quant al
present acte són aplicables, per la salvetat //
164/2v // conservació y observansa de las generals constitucions, capítols y actes de Cort, privilegis, usos y costums de aquells, y ab las reservas sobre ja fetas y totas altres qualsevols que
per la conservació dels drets de la pàtria fer se
deguessen, y del milor modo y manera que dir y
excogitar se puga, los deputats y oÿdors consentan al jurament que vostra excel·lència vol prestar, ab tal, emperò que per dit consentiment no
sie vist derogar ni prejudicar a las ditas constitucions, usatges, capítols y actes de Cort y la observansa de aquells, y a dits privilegis, axí generals com particulars, per vostra excel·lència.
Guitart, assessor. Llampillas, fisci Generalis Cathalonia advocatus. De Puig, assessor.
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Losa diputats y oÿdors de comptes del General
de Catalunya residints en Barcelona eo lo síndich de aquell diuhen que, com la universal justícia en lo principat de Cathalunya y sos comptats, sempre sie estada regida y administrada per
los sereníssims reys de Aragó, de immortal memòria, en pròpria persona o per llur primogènit
governador, y en llur absència per lo portanveus
de general governador, y en assò los senyors
reys, ultra lo deute de superioritat, s·i són obligats en forma dispositiva de constitucions y capítols de Cort, e com la sacra, cathòlica y real
magestat del sereníssim senyor rey don Carlos
Segon, senyor nostre, que Déu guart, haje de
present provehit la persona de vostra excel·lència, senyor duch de Bournonville, per llochtinent y capità general en los dits Principat y
comptats, e per processos de regalia, en virtut
dels usatjes, ab poder de convocar, celebrar, tenir y finir Corts y parlaments generals en dits
Principat y comptats, e fer processos de regalia,
a. protesta intercalada entre els folis 163v i 164r del trienni
1680-1683.
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en virtut dels usatges de Barcelona y auctoritate
et regatu camini et strate mente et simili modo, et
ab poder de convocar, en virtut del usatje Princeps Namque, e composar aquell, e fer altres
processos de regalia e altres coses a la real persona afixas, si y segons en lo privilegi a vostra excel·lència concedit, al qual se ha relació, com
està expressat, los quals actes són de tanta preheminènsia y afixos a sa real magestat que són de
suprema regalia, e són tantsolament atorgats a la
persona real e no ha altre persona comunicables,
segons està disposat per generals constitucions,
capítols y actes de Cort, privilegis, usatges, usos,
pràticas, observansa de aquellas, los quals obstants, humil y subjecta recurrència permesa, tal
poder no pot ser a altre persona atribuït. E més,
senyor, que en vostra provisió és y està feta expressa menció que en la administració de la justícia, axí en lo civil com en lo criminal, dega observar las constitucions de Catalunya fetas en lo
monestir de Santa Anna, en la ciutat de Barcelona, a hont (...) los doctors del Real Consell, com
sie observació de las generals constitucions obligat, jats sie los dits diputats tinguen (...) en singular reputació, emperò, per salvetat (...) y
constitucons de Catalunya, privilegis, llibertats
(...) per los predecessors de la real // 264/3v //
magestat llohadas, confirmadas, approbadas y
jurades, los deputats o síndich del General, ab lo
honor que·s pertany, y parlant, protestan que
per la dita llochtinència general y poder avuy
atorgats, no pugue ésser fet y engendrat ara o en
lo esdevenidor prejudici algun, lessió o derogació, tàcitament o expressament, o en altre qualsevol forma y manera, als dits demés usatjes,
constitucions, capítols y actes de Cort, privilegis, llibertats, observansas de aquells e altres
qualsevols drets, ans aquells o aquellas, en tot
cas remanguen salvos e il·lesos, en llur forsa y validitat, ab totas (...) y integritat, e sens prejudici,
lesió ho derogació de aquelles, los dits deputats
acceptan lo jurament per vostra excel·lència
prestat tant (...) com no sie vist derogar ni prejudicar dits usatjes, constitucions, privilegis, capítols y actes de Cort y observansas de aquells y altres ceres dites et alias, ni tot quant sie vist
derogar y prejudicar e aquells no·y concentan,
ans expressament y (...) e que per lo sdevenidor
no pugue ésser tret en conseqüència, supplican e
instan que la sentència de excomunicació que
per disposició de las ditas constitucions ha hoÿda ho té de oyr vostra excel·lència sie continuada
al peu de dit jurament, requirint al notari continue la present protesta al peu del jurament prestador per vostra excel·lència.
Guitart, assessor. Llampillas, fisci Generalis advocatus.
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Dea par le roy.

Ego, Eudaldus Peresteva, civis honoratus Barchinone, in villa Rivipulli domiciliatus, tabularius
Generalis presentis Catalonia principatus dicte
ville Rivipuli, nunc viccarius viccarie Vicensi,
pro sacra, cesarea et regia magestate, cum ad
exercicium et administracionem dicti officii tabulariis Generalis Cathalonie dicte ville Rivipulli, ob quia dictum officium viccariis in civitate
Vici exercere habeo, qua propter dictum officium
tabularii exercere non possum quam obtem et administratio dicti officii non fuerat, detrimente
expedians exestimavi dictum officium tabularii
renunciare, quam ille male et indebite exercere.
Igitur, gratis, et cetera, constituo et ordino procuratorem meum verum certum, et cetera, itaquod,
et cetera, vos magnificum Josephum Comerma,
utriusque iuris doctor, Barchinone degentem, //
181/1v // ad videlicet pro me, et nomine meo, dictum officium tabularii dicte villae Rivipulli,
cum iuribus et pertinenciis ac emolumentis suis
universis, in manu et posse illustrissimum deputatum et auditorum presentis Catalonie principatus, vel alterius cuiuscumque persone de hiis
potestatem habentis, seu habiture, pure, libere et
simpliciter, renunciandum, ceddendum, et amitendum, renunciacionemquem predictam admitti supplicadum et obtinendum. Et pro hiis
quascumque supplicaciones dandu, offerendum
et presentadum et eas provideri subscribi et subsignati postulandum, et quecumque instrumenta
renunciacionum et resignacionum ad id necessaria et opportuna et vobis benevissa faciendum et
firmandum, et cum posse, ego, enim, et cetera,
promitto habere rattum, et cetera, et non revocare, et cetera, sub bonorum meorum omnium oblligacione, et cetera.

Sa maiesté, ayant esté informé qu’au prejudice des
ordres que la reyne catholique a doné a tous ses officiers qui sont dans tous les ports d’Espagne, de ne
faire aucune visite des bastiments et maisons des
subjets du roy, la plusprt des capitaines, maistres
de vaisseaux françois, ne laisse pas de se sumetre
aux visites des officiers qui entreprenent de les continuer, soit en les retenant prisoniers au par des
menaces, ce qui es tant contraire a la intention de
sa majesté catholique au traitement qui est fait a
toutes les autres nations en Espagne, sa majesté a
fait tres expressen inhibitions et defences a tous ses
subjets trafiquans en Espagne de souffrir aucune
visite de leurs bartiments et maissons par tels officiers de sa majesté catholique, a peine de cinq-cents
liures d’amende pour la premier fois, et de punition corporelle en cas de reincidence, mande et ordene au seigneur evesque de Beziers, nommé archevesque de Tolose, embassadeur de sa majesté a
Madrid, et a tous les consuls de la nation francoise
êtablis dans les dits ports d’Espagne, de tenir la
main chacun en droit de soy al execution de la presente ordonnance, et veut sa maiesté qu’elle soit envoyée dans tous les sieges de admirauté duryaume
poury etre publiée et enregistrée a ce qu’aucun nen
pretende cause d’ignorance. Fait a Saint Germain en Laye, le unzieme de juillet, mil six-cents
seiante et dix. Signe Louis. Et plus bas colbert et cachetées des armes de sa majesté collacione a’l original par moy, conseiller secretaire du roy. Couronne de France et de ses finances. Signe Le Rouget.

170
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A
Testes sunt reverendus Hyeronimus Vinyals, presbiter ville Rivipuli, et Franciscus Garros, agricole parrochie Sancte Marie // s.n.r // de Borreda,
abbadiatus Rivipulli, ac Petrus Molins, scriptor,
qui in hiis, et cetera.

Il·lustreb senyor.
Joan Costa, guarda del General, à molt temps està
malalt, com ja fiu a vostra excel·lència relació. Continua encara en sa desgana y totalment impedit de
exir de casa. Axí firmo als 14 de octubre, 1681.

In quorum fidem et testimonium premissorum
aliena manu scriptorum ego, Josephus Capdevila, auctoritate regia nottarius publicus ville Rivipulli, diocessis Vicensi, hic me subscribo et meu
solitum artis nottarie appono sig+num.

Jaume Solà.
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A
Diec vigessima, mensis octobris, anno a Nativitate Domini millessimo sexcentessimo octuagessimo
primo, in villa Rivipuli, diocesis Vicensi.

181
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a. carta intercalada entre els folis 164v i 165r del trienni
1680-1683.
b. certificació intercalada entre els folis 169v i 170r del trienni 1680-1683.
c. procura intercalada entre els folis 180v i 181r del trienni
1680-1683.
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B
Certificha y fas fe jo, Francesch Illa, per auctoritat real y del il·lustre molt reverent convent y
monestir de Nostra Senyora de Ripoll, del Orde
de Sant Benet, notari públich de la vila y abadiat
a. certificació intercalada entre els folis 180v i 181r del trienni 1680-1683.

de Ripoll y scrivà de la cort de dita vila y abbadiat, com ab acte rebut en poder meu lo die de
vint-y-dos del present y corrent mes de octubre,
lo magnífich Joseph Comerma, doctor en drets,
com ha procurador que és ab poder de substitució per a renunciar, pura y líberament en mà y
poder dels il·lustres senyors diputats de Catalunya, del magnífich Eudald Peresteva, ciutedà
honrat de Barcelona, lo offici de tauler que té
en la vila de Ripoll, com de sa procura en la qual
consta de la facultat de substituir, consta ab acte
rebut en poder de Joseph Capdevila, notari públic, de dita vila de Ripoll, als vint del present y
corrent mes de octubre, com dit notari ne fa fe
de sa propria mà, en dit nom, ha substituït al
magnífich Salvador Baró, doctor en drets, ciutedà de Barcelona, per a què en nom de son
principal puga fer dita renunciació. Dat en Barcelona, als 25 del mes octubre, 1681.

de Vàlues, trienni corrent, de mon offici, y no
consta que los sobredits Teresa Puig, Honofre
Sidós y Llorens March degan quantitat alguna
al General. Fet de ma propria vuy, als 13 de novembre, 1681.
Erasma de Lana y Fontanet, racional.

198
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Fasa fe y relació yo, lo baixfirmat, com la malaltia de Joseph Blanch, altre dels verguers dels
molt il·lustres diputats, de la qual fiu relació als
28 de agost proppassat, à durat y vuy dia present persevera, per raó de la qual no pot dit Joseph Blanch servir dit son offici de verguers. Y
per ser així o firmo en Barcelona, al primer de
desembre, 1681.
Joan Verns.

189
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A
Certificha y fas fe lo doctor infrascrit, com lo
doctor Jacintho Gibert, receptor dels fraus y fogatjes del General de Catalunya, continua en sa
desgana. Fet de mà propria en Barcelona, als 24
de octubre, 1681.

198
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Moltb il·lustres senyors deputats.
Certifico y fas fe jo, lo baix firmat, com lo reverent doctor en Santa Theologia, Pere Joan Nin,
receptor dels salaris dels magnífichs doctors y
nobles del Real Consell, fins vuy, que comptam
als dos de desembre del present any, ha estat
malalt y prenent medicinas, y per dita malaltia
no ha estat per a servir dit offici. Y vuy està de
convalesència per a alguns dies. Per ço fas la
present certificatòria, vuy, als dos de desembre,
1681. Lo doctor Joseph Bas.

Lo doctor en medicina Francesch Mates.

189
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Memorialb de las fermansas que Teresa Puig y
Ferrer, muller de Joan Puig, botiguer de telas,
ciutedà de Barcelona, donà als molt il·lustres senyors deputats del General de Catalunya per seguretat del preu de aquell censal de 180 lliures y
pensió 9 lliures que en virtut de deliberació per
sas senyorias presa als 14 de abril, 1681, ab parer dels magnífichs assessors del General y present casa de Deputació, li fonch pres en descàrrech y paga de aquellas 223 lliures, 13 sous,
que Pere Pau Ferrer, son pare, ere debitor al
General. Y la restant quantitat, fins a las ditas
223 lliures, 13 sous, se li pren en descàrrech de
pensions degudas de dit censal, són los següents:

B
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Primo, Onofre Mercader, Llorens March, negociant, don Joan Amat y Despalau, lo senyor
Joseph Sastre y Prats, Joan Baptista Perpinyà.

A
Fasc fe yo, lo doctor en medicina Pal·ladi Juncar, que la indisposició que pateix lo senyor Joseph de Olzina y Riusech proceeix y li serveix de
impediment per a poder continuar lo exhersisi
en son offici, com de ella tinch ja a vostra senyoria feta relació, en poder del escrivà major de
vostra senyoria. Vuy als 28 de desembre de
1681.
Doctor Pal·ladi Juncar.

Certifich lo baix firmat com tinch mirat lo llibre
a. certificació intercalada entre els folis 188v i 189r del trienni 1680-1683.
b. memorial intercalat entre els folis 188v i 189r del trienni
1680-1683.
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a. certificació intercalada entre els folis 197v i 198r del trienni 1680-1683.
b. certificació intercalada entre els folis 197v i 198r del trienni 1680-1683.
c. certificació intercalada entre els folis 206v i 207r del trienni 1680-1683.

[ 1682 ]

[ 1682 ]

207
/2r

Certificoa y fas fe yo, baix firmat, com Ramon
Cortada, credenser dels draps de la Bolla de
Barcelona, continua y persevera ab los matexos
echaques per los quals està impedit de poder
exercir són offici. Y per lo ver firmo la present
vuy, a 2 de jener de 1682.

Vostra excel·lència me mana que jo done notícia a vostra senyoria del que sa magestat, Déu lo
guarde, li escriví ab son real despatx de 21 de janer pròxim passat. Y és, com se ha vista, la carta
de vostra excel·lència de 3 del mateix mes de janer, ab lo paper que la acompanyava de las tres
salas d’esta Real Audiència, concernent al informe que mana demanar sa magestat a sa
excel·lència aserca dels medis que podrien offerir-se per la execució o suspesió dels reals ordes
que se havian donat sobre la divisió de las càthedras de philosophia d’esta universitat litterària.
Ha aparegut a sa magestat respòndrer a sa excel·lència que, suposat que en despatx de 21 de
desembre pròximpassat, prengué resolució sobre aquest negossi, y fou que se obrís en interim
la universitat y se proseguís // 213/1r // la provisió de las càthedras com antes, sent conforme a
ella lo sentir de la Real Audiència en lo paper
mencionat, mana sa magestat a vostra excel·lència que dispose que se oygan los deputats y esta
ciutat de Barcelona, com ho proposa la dita
Real Audiència, avisant del que sa excel·lència y
ministres d’ella se’ls offerirà y apparexerà en la
matèria, per a què en vista de tot resolga sa magestat lo més convenient.

Doctor Joan Alòs.

207
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Certificob y fas fe yo, lo infrascrit, com Francisco Toldo, guarda ordinària del General, continua
en sa enfermedat y atchaque tant penal, comforme
fiu relació y prestí jurament en mà de vostra senyoria en dias passats. Y vuy haver estat malalt en lo llit
dos mesos continuos, sens esperansa de vida. Per
lo tant se li fa la present, vuy als 7 de janer, 1682.
Doctor Pau Sabater.

208
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Fasc fe yo, lo doctor infrascrit, com Joseph Gil,
guarda de la Bolla, pateix los atchaques y enfermedats acostumades per lo que lo impadeixan
lo exercici de son ofici. Y per lo ver fas la present
fe als 6 de janer, 1682.

Vostra senyoria ab esta notícia dispondrà en representar lo que se’ls offerirà sobre esta matèria
per a que yo la puga participar a sa excel·lència y ab
esta Real Audiència. Y a mi me mane moltas cosas
del servey de vostra senyoria, a qui guarde Nostre
Senyor. Barcelona y febrer 14 de 1682. Molt
il·lustres senyors, besa les mans de vostra senyoria,
son mayor servidor doctor Olaguer Montserrat.

Lo doctor Fermí Gual.
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Certifichd y fas fe jo, lo doctor baix firmat, com
lo doctor en medicina Hyacinto Gibert, receptor dels fraus del General de Cathalunya, ha estat malalt, indisposat per servir son offici, des de
sis de setembre pròxim passat fins als nou de jener també pròxim passat, com axí consta de las
relacions tinch fetas al molt il·lustre consistori
dels senyors diputats y oÿdors de comptes del
General de Catalunya. Y per ser axí la veritat ho
firmo de ma mà vuy, als dos de febrer, 1682.

220
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Fasa fe y relació jo, lo doctor baixfirmat, com la
malaltia de Joseph Blanch, altre dels verguers
dels molts il·lustres senyors diputats, de la qual
fiu relasió al primer de desembre proppassat, à
durat y vuy dia de present persevera, per raó de
la qual no pot dit Blanch servir dit offici de verguer. Y per ser axí ó firmo en Barcelona, al primer mars, 1682.

Francesch Mates, doctor en medicina.

213
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B

A
Doctor Joan Vern.
Molte il·lustre senyor.
a. certificació intercalada entre els folis 206v i 207r del trienni 1680-1683.
b. certificació intercalada entre els folis 206v i 207r del trienni 1680-1683.
c. certificació intercalada entre els folis 207v i 208r del trienni 1680-1683.
d. certificació intercalada entre els folis 211v i 212r del trienni 1680-1683.
e. carta intercalada entre els folis 212v i 213r del trienni
1680-1683.
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1470

Lob duch y príncep Bournonville, llochtinent y
capità general.
a. certificació intercalada entre els folis 219v i 220r del trienni 1680-1683.
b. decret intercalat entre els folis 227v i 228r del trienni 16801683.

Los diputats y oÿdors de comptes del General
del principat de Cathalunya, per als llochs vuy
vaccants en las bolsas de deputats y oÿdors de la
casa de la Deputació de dit General, proposan a
vostra magestat los subjectes contenguts en lo
infrascrit memorial.

Venerables nobles y amats de la real magestat
los diputats y oÿdors de comptes de la casa de la
Diputació del General de Cathalunya en Barcelona residints.
Lo rey, nostre senyor, que Déu guarde, és estat
servit enviar-nos un real orde, firmat de sa real
mà y despachat en deguda forma de la Real
Cancellaria del Supremo Consell de Aragó, que
és del thenor següent:

Deputats ecclessiàstichs.
Per lo lloch de deputat ecclessiàstich del Capítol
de la Seu de Barcelona, que vaca per mort del
ardiaca y canonge Joan de Rivera, se proposan:
lo doctor Sagimon Sala, cabiscol y canonge de
Barcelona, lo doctor Pau Reig, canonge de Barcelona.

«El rey.
Ilustre duque de Bournonville, pariente, mi lugarteniente y capitán general.
Haviendo renunciado el regente, don Juan Bautista Pastor, en manos del presidente, don Pedro
Antonio de Aragón, los lugares en que estava insiculado en la bolsa de asesor y abogado fiscal del
General de esse Principado, ha parezido avisaros
dello, para que lo digáis a los diputados, a fin de
que propongan los sugetos que les pareziere y insacule yo dellos o otros los que fuere servido en dichos
lugares. Dada en Madrid, treze de febrero, mil
seiscientos ochenta y dos.Yo, el rey.

Per altre lloch de deputat ecclessiàstich volant
del Capítol de Urgell, en que ha sortejat lo Capítol de Barcelona, que vacca per mort de don
Joseph de Camporrells, ardiaca y canonge de
dit Capítol de Urgell, se proposan: don Anton
Sayol, canonge de Barcelona, Juan Lacasa, ardiaca y canonge de Barcelona.
230
/1v

Per lo lloch de deputat militar de la vegeria de
Barcelona que vacca per mort de mossèn Joseph
de Crivillers y Rajadell, se proposan: mossèn Joseph Rull, mossèn Anton Vilaplana.

Vidit don Petrus Villacampa, regens. Vidit Xulve, regens. Vidit don Josephus Rull, regens. Vidit
Calatayud, regens. Don Franciscus Izquierdo de
Berbegal, secretarius.»

Per altre lloch de deputat militar de dita vegueria de Barcelona que vaca per mort de mossèn
Federich Desvall y Pol, se proposan: mossèn
Miquel de Çabater, ja insiculat en oÿdor,
mossèn Francisco de Rialp.

Y perquè és molt just que los reals ordes de sa
magestat sien ab tot effecte cumplits y executats, vos diem y manam que ab tot effecte poseu
en execució lo //228/1v // chalendat real orde de
sa magestat si y de la manera que en ell està contegut y expressat, per ser esta sa real voluntat y
nostra. Dada en Barcelona, als XXIII de mars,
MDCLXXXII. Álex, duque de Bournonville.

Per altre lloch de deputat militar de dita vegaria
de Bacelona, que vacca per mort de mossèn
Lluís de Çabater, se proposan: mossèn Francisco Portell, mossèn Ramon de Gerona.

Vidit Montserrat, cancellarius. Balthasar Oriol
et Mercer.

Per lo lloch de diputat militar de la veguera de
Gerona, sotsvegueria de Besalú, que vacca per
mort de mossèn Jaume Guitart, se proposan:
mossèn Manuel Semanat y de Lanuça, ja insiculat en oÿdor, mossèn Francisco Moner.

In Curia Locumtinente, folio CCXXIX.
Vuestra excelencia manda a los diputados y oydores de qüentas de la casa de la Diputación del General de Cathaluña que pongan en execución la
real orden de su magestad arriba expressada.

230
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Deputats militars.

Per altre lloch de deputat militar de dita vegeria
de Gerona, sotsvegueria de Besalú, que vacca
per mort de mossèn Joan Baptisa de Flassà, se
proposan: mossèn Felip de Lanuça, ja insiculat
en oÿdor, mossèn Anton Moner.

A
230
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Senyora.

a. memorial intercalat entre els folis 229v i 230r del trienni
1680-1683.
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Per lo lloch de deputat militar de la vegeria de
Çervera que vacca per mort de mossèn Joaquim
de Montserrat y Jusseu, se proposan: mossèn
Aleix de Fluvià, ja insiculat en oÿdor, mossèn
Anton de Fluvià.

[ 1682 ]

[ 1682 ]

Per lo lloch de deputat militar de la vegueria de
Vilafranca del Panadès, que vacca per mort de
mossèn Francisco Lluria y Magarola, se proposan: mossèn Francisco Brossa y de Boxadós, ja
insiculat en oÿdor, mossèn Joseph Ferrer.

guer de Erill y Orcau, se proposan: mossèn Joan
Semmanat y de Toralla, mossèn Pere de Semmanat.
Per altre lloch de oÿdor militar de dita vegueria
de Barcelona que vacca per mort de mossèn Anton Ferran y Voltor, se proposan: mossèn Francisco Miquel y Descalar, mossèn Antoni Miquel
y Descallar.

Per lo lloch de deputat militar de la vegueria de
Tàrrega que vacca per mort de mossèn Lluís
Carreras y Planes, se proposan: mossèn Ramon
de Carreras y Reguer, mossèn Francisco de Perelló.

Per lo lloch de oÿdor militar de la vegueria de
Vich que vacca per mort de mossèn Francisco
Sala y Sassala, se proposan: mossèn Lluís de
Cruïlles y de Rajadell, mossèn Joseph de Caramany.

Deputats real.
Per lo lloch de deputat real de Barcelona que
vacca per mort de mossèn Gabriel Amargós, se
proposan: lo doctor micer Olaguer Hierònim
Timborí, micer Joan Aguilera.

Per lo lloch de oÿdor militar de la vegueria de
Urgell que vacca per mort de mossèn Francisco
de Casamitjana, se proposan: mossèn Balthasar
Bru y Canta, mossèn Ramon Bru y Canta.

Per altre lloch de deputat real que vacca per
mort de mossèn Francisco Respall, se proposan:
lo doctor micer Esteve Serra y Vileta, lo doctor
micer Pera Aguilera.
230
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Pera lo lloch de oÿdor militar de la vegueria de
Barcelona que vacca per munta de mossèn
Francisco Brossa y de Boxadós, de oÿdor a deputat, se proposan, mossèn Balthasar de Riba.

Per altre lloch de deputat real de Barcelona que
vacca per mort de mossèn Bernat Bòria, se proposan: mestre Jaume Pujades, ja insiculat en oÿdor, mestre Jaume Fatjó.

Per lo lloch de oÿdor militar de la vegueria de
Vilafranca del Panadès que vacca per munta de
mossèn Phelip de Lanuça, se proposan: mossèn
Grau de Peguera, mossèn Joseph Galceran de
Pinós.

Per altre lloch de deputat real de Barcelona que
vacca per mort de mestre Joseph Llopart, se
proposan: mestre Fermí Pual, ja insiculat en oÿdor, mestre Maurici March.

Per lo lloch de oÿdor militar de la vegueria de
Çervera que vacca per munta de mossèn Miquel
de Çabater de oÿdor a deputat, se proposan:
mossèn Miquel de Çabater y Lledós, mossèn
Joseph Ros.

Oÿdors ecclesiàstichs.
Per lo lloch de oÿdor ecclssiastich del Capítol de
Tarragona que vacca per mort de mossèn Francisco Vilar, canonge del Capítol, se proposan: lo
doctor Diego Giron de Roboledo, prior y canonge de Tarragona, lo doctor Joseph Pi, canonge de Tarragona.

230
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Per lo lloch de oÿdor ecclessiàstich del Capítol
de Urgell que vacca per mort de don Bernardino de Marimon, canonge de dit Capítol, se proposan: mossèn Francisco Sanjust y Pagès, canonge, lo doctor Joseph París, canonge de
Urgell.
Per lo lloch de oÿdor militar de la vegueria de
Vilafranca del Panadès que vacca per munta de
mossèn Phelip de Lanuça, se proposan: mossèn
Grau de Peguera, mossèn Joseph Galceran de
Pinós.
230
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Per altre lloch de oÿdor mlitar de Çervera que
vacca per munta de mossèn Aleix de Fluvià de
oÿdor a deputat, se proposan: mossèn Joseph
Ninot, mossèn Joseph Ferrer.
Per lo lloch de oÿdor militar de la vegueria de
Manresa que vacca per munta de mossèn Emmanuel de Semmanat y de Lanuza, se proposan:
mossèn Andreu Reart Ycart de Queralt, mossèn
Dimas de Millàs.
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Oÿdors reals.
Per lo lloch de oÿdor real de Barcelona que vacca per mort del doctor micer Baptista Blanxat,
se proposan: lo doctor micer Bernat Fornés,
mossèn Joan Prats.
Per altre lloch de oÿdor real de Barcelona que
vacca per mort del doctor micer Joan Baptista

Oÿdors militars.
Per lo lloch de oÿdor militar de la vegueria de
Barcelona que vacca per mort de mossèn Ola1472

a. Per ... Riba al marge esquerre.

Capdevila y Assó, se proposan: mossèn Pau
Corbera y Palau, lo doctor micer Joan Francisco
Pont.

Per lo lloch ecclessiàstich de la dita bossa de donador de ploms que vacca per mort de don Joseph de Camporrels, se proposan: fra don Francisco de Ferrer y de Gualbes, prior de Sant
Cugat del Vallès, del orde de Sant Benet, de present oÿdor ecclessiàstich, fra Juan Anthoni Sala,
de dita orde, fra Pere Christina, de dita orde.

Per lo lloch de oÿdor real de Tortosa que vacca
per mort del doctor micer Joseph Verdié, se
proposan: mossèn Joseph Pinyana, mossèn Honoffre Cartes.

Per lo lloch militar de la dita bolsa que vacca per
mort de mossèn Juan Bale, de Flassà, se proposan: don Juan Amat y Despalau, de present deputat militar, don Bernat de Aymerich y Cruïlles, don Salvador de Tamarit.

Per lo lloch de oÿdor real de Balaguer que vacca
per haver mudat de estat, de secular a ecclessiàstich, lo doctor micer Juan Baptista Ruffach, se
proposan: lo doctor micer Joseph Arsidet, lo
doctor micer Joachim Burniach.
Per lo lloch de oÿdor real de Barcelona que vacca per munta de Fermí Pual de oÿdor a deputat,
se proposan: lo doctor Rafel Texidor y Ferrer,
lo doctor micer Joan Rossell.
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Per lo lloch ecclessiàstich de dita bossa de regent los comptes que vacca per mort de don Joseph de Camporrells, se proposan: fra don
Francisco de Ferrer y Desgüell, prior de Sant
Cugat del Vallès, de present oÿdor ecclessiàtich,
fra Pere Cudina, de dita orde, fra Anthoni Joffre, de dita orde.

Per altre lloch de oÿdor real de Barcelona que
vacca per munta de mestre Jaume Pujades de
oÿdor a deputat, se proposan: lo doctor micer
Joseph Comerma, lo doctor micer Hierònim
Xiquet.

Bolsa del offici de exactor.

Dada en Barcelona, a XXXI de mars, MDCLXXXII.
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Bolsa del offici de regent los comptes.

Per lo lloch ecclessiàstich de dita bossa de exactor que vacca per mort de don Joseph de Camporrells, se proposan: don Ignasi de Bru y Canta, canonge de Barcelona, fra don Joseph de
Bru y Canta, del orde de sant Benet, fra don
Jaume Alamany y Descallar, de la dita orde.

Senyora.
Los diputats y oÿdors de comptes del General
del principat de Cathalunya, per als llochs vuy
vaccants fins lo die present en las bolsas dels officis de la casa de la Deputació de dit General,
proposan a vostra magestat los subjectes contenguts en lo infrascrit memorial.

Per lo lloch real de dita bossa, que vacca per
mort de Juan Baptista Blanxart, se proposan:
mossèn Juan Baptista Perpinyà, de present deputat real, lo doctor Francesch Romaguera, de
Gerona, mossèn Juan Carreras y Simon.

Bolsa de assessors y advocat fiscal.

Borsa del offici de receptor de la Bolla.

Per al lloch real de dita bolsa de assessor y advocat fiscal que vacca per haver mudat de estat, de
real a ecclessiàstich, lo doctor Juan Baptista
Ruffach, se proposan: lo doctor micer Francisco
Romaguera, de Girona, lo doctor micer Pere
Ignasi Déu, lo doctor micer Narcís Frigola.

Per lo lloch ecclessiàstich de dita bolsa de receptor de la Bolla que vacca per mort de don Joseph de Camporrells, se proposan: lo doctor fra
Diego de Mina y Vilanova, sacristà de Sant Pau
del Camp de Barcelona, fra Joseph Milsocos y
Morell, fra Balthasar Esperas.

Per altre lloch de la dita bolsa de assessor que
vacca per renunciació, en mà y poder de vostra
magestat feta, per lo doctor micer Joan Baptista
Pastor, seb proposan: lo doctor micer Mauricio
Ruchs y Gallart, lo doctor micer Isidro Pi.

Per lo lloch real de la dita bolsa que vacca per
mort del doctor micer Juan Baptista Capdevila
y Arró, se proposan: lo doctor Onofre Monsalvo, de present oÿdor real, lo doctor micer Juan
Francisco Pont, lo doctor micer Juan Dalmau.

Bolsa de donador de ploms.

230
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a. memorial intercalat entre els folis 229v i 230r del trienni
1680-1683.
b. Proposan ... Pi al marge esquerre.
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Bolsa del offici de scrivent ordinari de regent los
comptes.
Per lo lloch real de dita bossa de scrivent ordinari de regent los comptes que vacca per mort
de micer Joseph Verdié, se proposan: lo doctor

[ 1682 ]

[ 1682 ]

co Toldo, guarda ordinària del General, continua en sa enfermedat y etchaque, tant penal,
sens esperanças de remey, conforme fiu relació y
prestí jurament en mà de vostra senyoria en dies
passats. Y per lo tant fas la present vuy, als 4 de
abril, 1682.

Onofre Monsalvo, de present oÿdor real, lo
doctor micer Joan Francisco Dalmau.
Bossa del offici de síndich.
Per lo lloch real de dita bossa de síndich, que
vacca per mort del doctor micer Juan Baptista
Blanxart, se proposan: micer Juan Baptista Perpinyà, deputat real, lo doctor micer Francisco
Romaguera, de Gerona, mossèn Joan Carreras
y Simon.
Bossa del offici de ajudant tercer de la scrivania
major.

Doctor Pau Sabater.

234
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Per lo lloch de dita bossa de ajudant tercer de la
scrivania major que vacca per mort de Jaume
Bas, notari, se proposan: Joan Ribas, notari públich de Barcelona, Esteve Comas, notari real,
Jacintho Maspons, notari real.

Certificoa y fas fe yo, lo baix firmat, com Juan
Cases, guarda ordinària del General del portal
del Àngel, continua en la malaltia, y està baldat
de nirvis, comforma fiu relació y prestí jurament
en mà de vostra senyoria en dias passas. Y per lo
ver se fa la present fe vuy, als 7 de abril del any
1682.
Lo doctor Joseph Bas.

Bossa de assessor, advocat fical y los ajudants de
la visita.
Per lo lloch de dita bossa de assessor, advocat
fiscal y los ajudants de la visita que vacca per
mort de micer Emanuel Bach, se proposan: lo
doctor micer Joan Berenguer, lo doctor micer
Pau Abadal y Llavaneras, // 230/6v // lo doctor
micer Joan Dalmau.

234
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Certifichb y fas fe yo, lo doctor baixfirmat, com
Ramon Cortada, credenser dels draps de la Bolla del General de Catalunya, té y persevera ab
los matexos achaques per ocasió dels quals està
impedit en servir dit offici. Y per ser esta la veritat fas la present vuy, a 3 de abril de 1682.
Doctor Joan Alòs.

Per altre lloch de dita bossa que vacca per mort
de Joan Baptista Capdevila y Arró, se proposan:
lo doctor micer Joseph Delfau, lo doctor micer
Joseph de Ona, lo doctor micer Olaguer Vila.
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E.
Fasc fe lo doctor infrascrit com Joseph Gil,
guarda de la Bolla, pateix las matexas atchaques
molt temps a esta part que en altres ocasions li’n
he feta fe, que li impedeix lo total exercici de
son offici. Y per lo ver fas la present fe als 9 de
abril, 1682.

Per altre lloch de dita bolsa que vacca per haver
mudat de estat secular a ecclessiàstich lo doctor
micer Joan Baptista Ruffach, se proposan: lo doctor micer Balthesar Fitor y Roure, lo doctor micer
Joan Dalmau, lo doctor micer Pau Enrrich.
Bossa de scrivà major y sos ajudants de la visita.

Lo doctor Fermí Pual.
Per lo lloch de dita bolsa de scrivà major y sos
ajudants de la visita, que vacca per mort de Joseph Fontana, notari, se proposan: Francisco
Falguera, notari públich de Barcelona, Emanuel
Texidor, notari y burgès, Agustí Viladés, notari.

237
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Certificod que el senyor Joseph de Olzina y Riusech, reginte lo offici del manifest de la Genera-

Dada en Barcelona, a XXXI de mars, MDCLXXXI.

233
/1r

F.

A
Certificoa y fas fe yo, lo infrascrit, com Francisa. certificació intercalada entre els folis 232v i 233r del trienni 1680-1683.
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a. certificació intercalada entre els folis 233v i 234r del trienni 1680-1683.
b. certificació intercalada entre els folis 233v i 234r del trienni 1680-1683.
c. certificació intercalada entre els folis 234v i 235r del trienni 1680-1683.
d. certificació intercalada entre els folis 236v i 237r del trienni 1680-1683.
e. regint ... ciutat al marge inferior.

litat de la casa de la Bolla de la present ciutat
continua en la matexa malaltia y indisposició de
què tinch feta relació, y en conseqüència de assò
està impedit per a continuar en son exercici.
Barcelona, a 14 de abril de 1682.

tandum iuxta formam generalim constitucionum, capitulorum et actum Curiarum, usum,
practicam, stilum et observanciam diti Generalis. Et proinde renunciaciones quascumque, cum
clausulis et cauthelis, utilibus et necessariis ac insimilibus, fieri et poni solitis et assuetis ac vobis
benevissis faciendum et firmandum, et as admiti
petendum, instandum et supplicandum, et pro
his supplicaciones quascumque, tam verbo qua
inscriptis dictis dominis deputatis et aliis quibus
et opus sit presentandum //246/4v // seu presentari faciendum et eas, et contenta in eisdem debita
et demandari faciendum et instandum et inde
instrumento quecumque necessaria et opportuna
ac vobis benevisa faciendi et firmandum, seu fieri
faciendum, instandum et requirendum et demum, et cetera, promitto habere ratum, et cetera,
et non revocare, et cetera. Actum, et cetera.

Doctor Pal·ladi Juncar.
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A.
Certificha y fas fe yo, Joan Baptista Reverter,
ciutedà honrat de Barcelona, subrogat en lo offici de racional de la casa de la Deputació del
present principat de Catalunya, com Thomàs
Gili, tauler del General de la vila de Reus, del
Camp y archebisbat de Tarragona no és debitor
al General en quantitat alguna. Vuy, als XXVII de
abril, MDCLXXXII.

Testes sunt Jacobus Salines, marinerius, et Jacobus Llorens, magister axia, cives Barchinone.

Joan Baptista Reverter, subrogat en lo offici de
racional del General.

246
/2r

In premissorum proprio calamo scriptorum fidem et terminum ego, Gaspar Sayos, appostolica
et regia auctoritatibus nottarius publicus Barchinona, hic me subscribo et meum solitum appono sig+num.

B.
Dieb marcii, vigessima octava mensis januarii,
anno a Nativitate Domini millessimo sexcentessimo octuagessimo primo, Barchinone.

246
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Ego, Raimundus Cortada, sartor, civis Barchinone, uti obtinens officium credenserii pannorum tabula Generalis Catalonia presentis civitatis Barchinone, dicto nomine, gratis, et cetera,
constituo et ordino procuratorem meum certum,
et cetera, itaquod, et cetera, vos, reverendum
Gasparem Roig, presbiterum in parrochiale ecclessia Beata Maria de Pinu, presentis civitatis
Barchinone, beneatum presentem, ad et pro me,
dicto nomine et nomine meo coram admodum
illustribus dominis deputatis et auditoribus computorum Generalis presentis Cattalonie principatus, qui nunch sut et pro tempore fuerint, semel
et pluries comparendum, et dictum meum officium credenterii pannorum, cum omnibus iuribus et pertinenciis suis, in manibus et posse dictus
dominorum deputatoreum et auditorum computorum dicti Generalis Catalonie renunciandum
et cedendum, ipsum quod officium cum omnibus
pertinenciis suis in favorem persone seu personarum per vos, dictum dominum procuratorem
meum, constituam nominande seu nominandarum provideri, supplicandum petendum et insa. certificació intercalada entre els folis 245v i 246r del trienni 1680-1683.
b. procura intercalada entre els folis 245v i 246r del trienni
1680-1683.
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A.
Diea decima nona mensis februarii, anno a Nativitate Domini millessimo sexcentessimo octuagessimo secundo, in villa de Reus, Campi et diocessi Tarrachone receptum.
Ego Thomas Gili, tabularius Generalitatis ville
de Reus, Campi et archidiocesis Tarrachone, gratis, et cetera, dicto nomine, constituo et ordino
procuratorem meum certum, et cetera, ita quod,
et cetera, vos, Franciscum Texidor, blanquerium
dicte ville, his presentem, ad videlicet, pro me,
dicto nomine et nomine meo comparendum, coram illustribus admodumque providere viris domini deputatibus Generalitatis presentis Cathalonie principatus, et in eorem consistorio et in
illorum manibus pure, libere et simpliciter, renunciandum et cedendum dictum meum tabularii officium quod nunc per privilegium per predecessores quos obtineu in dicta villa de Reus et
eius collecta, et dictam renunciacionem admitti
petendum, suplicandum et obtinendum, et pro
premissis quascumque suplicaciones dandum, offerendum et presentandum, // 246/5v // et eas
provideri petendum et postulandum, et demum,
ac generaliter, et cetera. Promitto habere rattum,
a. procura intercalada entre els folis 245v i 246r del trienni
1680-1683.

[ 1682 ]
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et cetera. Et non revocare, et cetera. Sub bonorum
meorum omnium obligacione, et cetera. Actum,
et cetera.

pro Petro Padellas, deputato militari qui fuit in
triennio anni millessimi sexcentessimi quinquagessimi tercii, racione septuaginta unius librarum, decem solidos et quatuor denariorum, per
ipsum dicto Generali Cattalonie debitarum, vigore condemnacionis eciam facte per reverendos
et illustres dominos visitatores dicte visite de dicto
triennio anni millessimi sexcentessimi quinquagessimi tercii. Et pro predictis iterum bona et
iura mea omnia et singula, cum omnibus clausulis tam //s.n.r // renunciacionum, quam aliarum
utilium et necessarirum, obligandum iuramentoque in animam meam ad dominum Deum et
eius Sancta Quatuor Evangelia, omnia et singula per dictum dominum oriorem meum constitutio circa predicta firmanda, roborandum item
eciam ad agendum, ducendum, et cetera. Et pro
his, et cetera. Coram quibus vis dominis officialibus iudicibus iusticiis et personis, tam ecclessiasticis quam secularibus, et albi ubi expediat comparendum et interessendum fiat ad omnes littes sive
causas, activas et passivas, principales et appellatorias, et tam mottas quam movendas, large cum
amplissimo solito et assueto litium et causarum
cursu facultatibus que et potestatibus expressis de
calumnia et aliter iurandi, et cetera, cauciones
quascumque, tam iuratorias quam fideiussorias
prestandi, et cetera, clama et retroclama quevis
exponendi, et cetera, et execuciones quasvis instandi, et cetera, et cum posse ad dictas littes tantum substituendi, //s.n.r // et cetera, et demum, et
cetera, promitto iudicio sisti, et cetera, et habere
rattum, et cetera, et non revocare sub bonorum
meorum omnium obligacione, et cetera. Actum,
et cetera.

Testes sunt Josephus Bas, faber lignarius, et Petrus
Gaig, scriptor dicte ville de Reus.
In quorum licet aliena manu fideliter sumptus
ego, Joannes Garau, auctoritatibus apostolica atque regia notarius publicus ville de Reus, Campi
et diocessis Tarragone, hec me subscribo et meum
appono sig+num.
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D.
Diea vigessima octava mensis aprilis, anno a Nativitate Domini millessimo sexcentessimo octuagessimo secundo, Barchinone.
Ego Josephus de Navel y Eril, civis honoratus Barchinone, gratis, et cetera, constituo et ordino procuratorem meum certum, et cetera, itaquod, et
cetera, reverendum Hiacintuhum Riera, presbiterum in ecclessia parroquiali Beate Maria de
Mari presentis civitatis beneficiatum, licet absentem, et cetera, ad videlicet pro me et nomine meo
sine tamen prejudicio novacione seu derogacione,
priorum obligacionum iurium et accionum in
instrumentis quibuscumque racione infrarum
rerum, tam per me quam per magnificum Iulianum de Navel, quondam, eciam civem honoratum Barchinone, vuum meum, factis et firmatis
contentus imo illis augendo et accumulando cum
nil cum presenti instrumento fiat, nec virtute ipsius fiet animo novandi seu derogandi, nec priores obligaciones in posteriores transferendi, laudandum, approbandum, rattificandum et
confirmandum quecum que instrumenta ac
quascumque obligaciones et clausulas ac quascumque obligaciones et clausulas in eis positas et
contentas, penes quoscumque notarios et sub quibus cumque chaledariis facta et // 248/2v // firmata, tam per dictum quondam Juliannum de
Navel, racionem fideiussoris seu fideiussorum,
per ipsum factis seu fimatis, pro reverendis nobili
Ricardo de Cardona et Paulo Pla, deputato et
auditore computorum Generalis Cattalonia qui
fuerunt in trienio anni millessimi sexcentessimi
secundi, seu altero ipsoum, in solidum racione
bismille sexcentum octuaginta octo librarum per
ipsos dicto Generali Catalonie debitarum vigore
condemnacionis facte per reverendos et illustres
dominos visitatores visite officialium dicti Generalis de dicto triennio, quam eciam per me, racione fideiussionis, per me ipsum facte seu fimata

Testes sunt Felix Borras, iuvenes, sartor, et Antonius Joannes Rejol, de familia nobilis domne
Maria de Areny y Navel, Barchinone habitis.
Sig+num Josephi Payssa, auctoritate regia nottarium publici, et unius ex scribis iuratis curie viccarie Barchinone, qui in his interfuit et rogatus
in fidem clausit.
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/4r

a. procura intercalada entre els folis 247v i 248r del trienni
1680-1683.
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B.
Diea martis, vigesima octava mensis januarii,
anno a Nativitate Domini millessimo sexcentessimo octuagessimo primo, Barchinone.
Ego, Raymundus Cortadas, sartor, civis Barchinone, obtinens officium credenserii pannorum
tabula Generalis Cattalonia presentis civitatis
Barchinone, dicto nomine, gratis, et cetera, consa. procura intercalada entre els folis 247v i 248r del trienni
1680-1683.

tituo et ordino procuratorem meum certum, et
cetera, itaquod, et cetera, vos, reverendum Gasparem Roig, presbiterum, in parrochiali ecclessia
Beate Maria de Pinu presentis civitatis Bachinone beneficiatum, presentem, ad videlicet pro me,
dicto nomine et nomine meo, coram admodum
illustribus dominis deputatis et auditoribus computorum Generalis presentis Cattalonie principatus qui nunch sunt et pro tempore fuerint, semel et pluries comparendum, et dictum meum
officium credenserii pannorum cum omnibus iuribus et pertinenciis suis, in manibus et posse dicti
dominorum deputatorum et auditorum computorum dicti Generalis Cattalonie renunciandum
et cedendum ipsum, que officium eciam cum omnibus iuribus et pertinenciis suis, in favorem persona seu personarum per vos, dictum dominum
procuratorem meum, constitutum nominanda
seu nominandam provideri, supplicandum, petendum et instandum iuxta formam generalium
constitucionum capitulorum et actuum Curiarum, // 248/4v // usum, practicam, stilum et observanciam dicti Generalis, et pro inde renunciaciones quacumque cum clausulis et cauthelis,
utilibus et necessariis, ac in similibus fieri, et poni
solitis et assuetis ac vobis benevissis faciendum et
firmandum, et eas admiti petendum, instandum
et supplicandum, et pro his supplicaciones quacumque, tam verbo quam in scriptis, dictis dominis deputatis et aliis quibus expediat, et opus sit
presentandum seu presentari faciendum et eas et
contenta in eisdem debite excepcioni demandari
faciendum et instandum, et inde instrumenta
quecumque necesaria et opportuna ac vobis benevissa faciendum et firmandum, seu fieri faciendum instandum et requirendum, et demum, et
cetera, promitto habere rattum, et cetera, et non
revocare, et cetera. Actum, et cetera.

Quintana, exactor, a vostra senyoria, que en
execució de dit orde y desitjant obehir en
aquell, ha fet luego las diligèncias possibles per
cobrar dits dèbits. Y lo que ha pogut resultar de
ellas se conté ab dotse pòliças de diferents quantitats que se entregan en mà y poder de vostra
senyoria, assegurant a vostra senyoria que anirà
dit exactor continuant en fer diligèncias fins a la
total cobrança y exacció dels demés dèbits, per
estar molt prompta sempre en obehir los ordres
de vostra senyoria. Attès lo qual, suplica a vostra
senyoria sie de son servey ordenar al escrivà major del General continue la present resposta al
peu de la dalt dita deliberació en lo dietari corrent, que a més de ser conforme a rahó ho tindria lo supplicant a particular favor de vostra senyoria. Officio, et cetera.
Altissimus, et cetera. Mora y Bosser.

264
/1r

A.
Paraa cumplir con lo que su magestad, Dios le
guarde, se ha servido demandar, se necesita de las
obligaciones y otros papeles tocantes al donativo
voluntario que ofrecieron las universidades deste
Principado en el año 1676 y que vuestra señoría
entregó al señor príncipe de Parma, por lo que
vuestra señoría dispondrá se entreguen ahora a
don Pedro de Montaner, con el siguro de que, si
acaso, quando se entregaron a vuestra señoría se
hizo vecino de ellos, se dará otro a vuestra señoría
en la misma conformidad. Dios guarde a vuestra
señoría muchos años. Barcelona, a 22 de mayo,
1682.
Álex duque de Bournonville.

Testes sunt Jacobus Salines, marinerius, et Jacobus Llorens, magister axia, cives Barchinone.
De premissis licet calamo alieno scriptis fidem facio ego, Gaspar Sayos, apostolica et regia auctoritatibus notarius publicus Barchinone, hec propria subscribens manu.
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265
/1r

Molta il·lustre senyor.
Als 30 de abril proppassat, fou intimada a Joseph Quintana, exactor del General de Cathalunya, una deliberació feta per vostra senyoria ordenant a dit exactor que sens móra ni tardança
fes diligencia en cobrar los dèbits de la Generalitat, en consideració de la qual, representa dit
a. súplica intercalada entre els folis 253v i 254r del trienni
1680-1683.
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B.
Fasb fe jo, lo senyor baix firmat, com la malaltia
de Joseph Blanch, altre dels varguers dels molt
il·lustres senyors diputats, de la qual fiu relació
al primer de mars proppassat, à durat y vuy en
dia persevera, per raó de la qual no pot dit
Blanch servir dit offici de verguer. Per a ser axí ó
firmo en Barcelona, al primer juny de 1682.
Doctor Joan Vern.

a. bitllet intercalat entre els folis 253v i 254r del trienni
1680-1683.
b. certificació intercalada entre els folis 264v i 265r del trienni 1680-1683.
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C.

der a vuestra señoría que el haverse dado a su consistorio los procesos originales de las visitas de los
años de 1635 y 1654 por el notario que fue dellas,
fue sin prezeder orden legítima para ello de quien
devía darla, respecto de que de su propio motivo no
podía hazerlo. Y que assí esto no puede atribuir a
vuestra señoría derecho y costumbre para pedirlos,
a más de que, la posesión que alega vuestra señoría, no es uniforme, pues ha constado que en el real
archivo se hallan tambien muchos procesos de la
visita del año 1602 y el original de la del año 1612
y otros particulares dependientes de ella. Y que demás desto concurren otras graves consideraciones,
para que todos los prozesos de las visitas que se hicieren a los officiales reales de este Principado devan estar y guardarse en el Real Archivo, y que no
se entreguen al del consistorio de la Diputación. Y
aunque ya he dado a vuestra señoría esta orden de
palabra, con motivo de entregarle la real carta
que acompañava dicho despacho, haviéndoseme
insignuado vuestra señoría la quiere por escrito,
la repito en esta, para que por su parte execute y
observe vuestra señoría lo que su magestad se sirve
demandar. Dios guarde a vuestra señoría muchos
años. Barcelona, a 30 de junio, 1682.

Haviéndosea ajustado con el marqués de Tamarit la
provisión de las galeras de España por tiempo de çinco años, y siendo necesario que para ello se saquen deste Principado las cantidades de víveres y otros géneros que contiene la inclusa real carta de que se me ha
embiado copia, la remito original a vuestra señoría,
para que en vista de su contenido se execute lo que
manda su magestad. La divina guarde a vuestra señoría muchos años. Barcelona, 3 de junio, 1682.
Álex, duque de Bournonville.
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A.
Memorialb dels subjectes que los deputats y oÿdors
de comptes del General del principat de Cathalunya proposan a sa magestat, Déu lo guarde, per a la
provisió del offici de guarda ordinària del General
del portal del Àngel de la present ciutat de Barcelona, lo qual offici de present vacca per mort de Joan
Casas, últim pocessor de aquell. Són los següents:
Primo, lo doctor Onofre Monsalvo, de present oÿdor real, Joseph Soler, sastre, Joseph Ginestar, gorreter. Dada en Barcelona, a XX de juny, MDCLXXXII.

Álex duque de Bournonville.
Señores diputados del General deste Principado.

248
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B.
c

Memorial dels subjectes que los deputats y oÿdors de comptes del General de Cathalunya proposan al excel·lentíssim senyor llochtinent y capità general de sa magestat, Déu lo guarde, per a
la provisió del offici de guarda ordinària del General del portal del Àngel de la present ciutat de Barcelona en lo interim que sa magestat pren ressolució en la provisió de dit offici, lo qual vacca per
mort de Joan Casas, últim pocessors de aquell.
Són los següents: Primo, Joseph Soler, sastre, Joseph Ginestar, gorreter, Joseph Escoter, paraire.
Dada en Barcelona, a XX de juny, MDCLXXXII.

273
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273
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A.
Sud magestad, Dios le guarde, por su real despacho
de 16 deste mes, se sirve demandarme dé a entena. bitllet intercalat entre els folis 264v i 265r del
1680-1683.
b. memorial intercalat entre els folis 270v i 271r del
1680-1683.
c. memorial intercalat entre els folis 270v i 271r del
1680-1683.
d. carta intercalada entre els folis 272v i 273r del
1680-1683.

trienni

Ela rey.
Diputados.
Haviendo visto la carta que me escrivísteis en 2 de
agosto del año pasado, suplicándome sea servido
demandar se os entregue el processo original de la
visita que hizo el regente don Lorenzo Matheu y
Sanz a los officiales reales deste Principado el año
de 77, para guardarle en el archivo de essa Diputación, con motivo de hallarse en él los de las visitas de los años 1635 y 1654, he tomado la resolución que entenderéis del duque de Bournonville,
mi lugareniente y capitán general, por cuya
mano reziviréis estas, de que he querido avisaros
para que solicitéis os la participe, como se lo encargo y mando. Dado en Madrid a XVI de junio,
MDCLXXXII. Yo, el rey.
Petrus Preses. Don Franciscus Izquierdo de Berbegal, secretarius. Vidit Michael de Çalba. Vidit
Pastor, regens. Vidit marchio Castelnovo, regens.
Vidit, Calatayud.

trienni
trienni
trienni
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a. carta intercalada entre els folis 272v i 273r del trienni
1680-1683.
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Molta il·lustre senyor.

cetera, itaquod, et cetera, magnificum dominum
Raymundum Duzay et de Aragall, domicellum,
Barchinone domiciliatum, filium suum, presentem, ad videlicet pro dicta nobili domina constitutrice, dictis respective nomibus et eius nomine
laudandum, approbandum, rattificandum et
confirmandum, omnes et quascumque obligaciones per magnificum dominum Guillermum
Petrum Duzay, generali presentis Cattalonie
principatus, seu admodum illustribus dominus
deputatis et auditoribus computorum dictis Generalis quibusvis racionibus sive causis factas et firmatas, et de ac pro premissis quecumque instrumenta, sub et cum illis vis, pactis, partionibus, stipulacionibus, panarum, adjeccionibus, //
273/4r // legum et iurium renunciacionibus, et
fori proprii submissionibus bonorumque dicte nobilis domina constitucionis, tanquam pro debitis
fiscalibus et regalibus eciam insolidum obligacionibus juramentius, et aliis clausulis et cauthelis
utilibus et necessariis, et in similibus poni solitis et
assuestis, et deinde, et cetera, promisit dictis respective nomibus ratus habere, et cetera, et non revocare, et cetera.

Senyor.
Por lo qui està a companyia qui és mestre Barnat Matheu, procurador fiscal d’esta col·lecta,
remeto a vostra senyoria los sinch processos.
Los dos van com vostra senyoria desitja, que
són lo de Joseph Thomàs y lo de Francesch Plana, de Valls. Ni menos en lo de Joseph Voltas
no sean, pus ningun testimoni, per no ser convenient a favor de vostra senyoria, ni menos en
lo de Joseph Forns, guarda de Salou. Los gastos
fets en dits prossessos ha pagat lo procurador
fiscal, com també las informacions se prenguen
en Reus contra aquellas que anavan y amanasavan a Joseph Ivo, official de vostra senyoria, y
no menos las informacions se prengueren en
Cambrils, per si tot ocasionaren las galeras de
Gènova. Per lo que supplico a vostra senyoria
sia servit manar al receptor de fraus paga dits
gastos de las quals cosas per a informar lo procurador fiscal de vostra senyoria.
Las romanas fan una gran falta en lo port de Salou y est de Tarragona, pus las mercaderias que
necessitan de pesar-se no podan portar per falta
de romanas se pesan del modo volen los mercaders. Y és en gran dany de la Generalitat. Com
altre vegada // 273/3r // ne tinch donat avís a
vostra senyoria, més llargament, y per ser la nacessitat tant gran, me obliga a cursar a vostra senyoria ab estas línias. Tarragona, a juny a 21 de
1682. De vostra senyoria apasionat servidor,
que ses mans besa.
Llorens Palay y Baldrich, deputat local de Tarragona.
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Testes sunt Joannes Montaner, juvenis, sutor, et
Josephus Batista, juvenis, fornerius, Barchinone
habitatores.
Premissis fidem fecit Franciscus Falgueras, regia
auctoritate notarius publicus Barchinone, hec et
alia propria scribens manu.
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A.
Dieb prima mensis julii, anno a Nativitate Domini millessimo sexcentessimo octuagessimo secundo, Barchinone.
Nobilis domina domna Hieronima Duzay et de
Aragall, vidua relicta magnifici domini Galcerandi Duzay, quondam, domicelli, Barchinone
domiciliati, tam nomine suo proprio quam eciam
ut tenutaria et usufructuaria hereditatis et bonorum que fuerunt dicti quondam domini viri sui,
dictis respective nomibus, gratis, et cetera, constituit et ordinavit procuratorem suum certum, et
a. carta intercalada entre els folis 272v i 273r del trienni
1680-1683.
b. procura intercalada entre els folis 272v i 273r del trienni
1680-1683.
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A.
«Molta bé sap y ignorar no pot vostra mercè,
senyor Joseph de Ros, donzell, en la ciutat de
Gerona domisiliat, com en la extracció dels
censals feta per los molt il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes del General de Catalunya del trienni 1677, en jornada de 20 de
novembre, 1679, inseguint lo disposat en la
concòrdia feta entre lo molt il·lustre consistori
dels senyors deputats y oÿdors de comptes del
General de Catalunya, de una, y los acrehedors
censalistas de dit General de part altre, sortejà
la noble dona Estàsia Ros y de Millàs en un
censal de preu 500 lliures y pensió 400 sous,
pagador a 13 de novembre, que tots anys rebian sobre lo General de Catalunya en dita jornada, en virtut de la qual extracció se digueren
y escrigueren en la taula dels comuns depòsits
de la present ciutat de Barcelona a la noble
dona Estàsia Ros y de Millàs, en lluÿció, quitació y extinció del sobredit censal per los il·lusa. requisició intercalada entre els folis 273v i 274r del trienni
1680-1683.

[ 1682 ]

[ 1682 ]

tres senyors deputats y oÿdors de comptes de
dit General, 500 lliures a solta del scrivà major
de la casa de la Diputació, la qual partida fonch
intimada a vostra mercè. Y axí mateix, sap y ignorar no pot, vostra mercè, com per la relasió
feta per Erasme de Lana y Fontanet, donzell,
racional y arxiver de la present casa de la Diputació als senyors diputats y oÿdors, als 3 de juliol, 1680, estigué dit censal embrasat y obligat
a la solució de una partida a dit General deguda per don Lluís de Icart y Jaume Ros, possessors que foren de dit censal, que pren summa
de 1.098 lliures, per las causas y rahons contengudas y expressades llargament en dita relació, la qual se troba en lo dietari del trienni
1677, sots jornada de 6 de juliol, 1680, còpia
de la qual se presenta y entrega a vostra mercè.
Per lo que lo procurador fiscal del General de
Catalunya, en observansa del disposat en dita
concòrdia et signanter en los números 12, 13 y
14 de ella, requereix y interpel·la // 274/1v // a
vostra mercè senyor Joseph de Ros, donzell, en
la ciutat de Gerona domiciliat, revolte als molts
il·lustres senyors diputats del General de Catalunya lo preu del censal és estat dit y escrit per
dits senyors diputats y oïdors de comptes, en
lluïció y extinció del censal dalt expressat, en lo
qual foren estrets en sort dita dona Estàsia Ros
y de Millàs en dita casa de la Deputació junt ab
les pensions se·ls restan devent per rahó de
aquell en solució y paga y a bon compte de
dita partida estan dits don Lluís de Icart y Jaume Ros devent en los llibres de Vàlues de la
casa de la Diputació, per las causas y rahons
contengudas en dita relasió per dit racional
feta, y semblantment pague íntegrament la sobredita quantitat de mil noranta-vuit lliures,
vuit sous, resten dits Icart y Ros devent. Y perquè ignorànsia al·legar no pugan sels fa la present interpel·lació, requirint al notari ne lleve
acte.

eiusdem civitatis, adinventi et exhibentis eidemque obtulit intimavit et presentavit seu verius,
per me, dictum et infrascriptum nottarium, officii intimari, insinuari et presentari fecit, petiit,
instavit et requisivit retroscriptam requisicionis
et protestacionis scedulam, quam per manibus
suis scripturam et continuatam deferebat, pro ut
superius continetur, cui siquidem papireis requisicionis et protestacionis scedulam presentacionis
satisficiens, dictus illustris dominis Josephus de
Ros, certa dicta requisicione et protestacione et
tradita sibi illius copia una cum copia relacionis
in dicta requisicione mencionata, verbo respondendo, dixit, «que ho té tot per ben presentat».
De quibus omnibus et singulis fuit petitus a me,
huiusmodi notari, unum et plura publicum et
publica // s.n.r // et cui intersit dari et tradi instrumenta. Acta fuerunt hec Gerunda, die, anno,
mense et loco predictis, me, dicto et infrascripto
nottario, et pro testibus superius nominati ad hec
vocatis et rogatis pro ut superius continetur.
Ego, Jacobus Padres, apostolica atque regia auctoritatibus notarius publicus Gerunde, civis nec
non notario et scriba officii Generalis Deputacionis localis civitatis et collecte Gerunde, hec penes
me recepta signavi et clausi rogatus in fidem.
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Executio dicta requisicionis.
In Dei nomine, amen. Noverint universi quod,
sub anno a Nativitate Domini millessimo sexcentessimo octuagessimo secundo, die vigessima tercia mensis junii eiusdem anni, in mea Jacobi Padres, apostolica atque regia auctoritatibus notari
publici, Gerunda civis, nec non nottarii et scriba
officii Generalis Deputacionis localis civitatis et
collecte Gerunde, et tercium videlicet illustris domini Sebastiani de Portules et Bresco, domicelli,
et Joannis Valls, sartoris Gerunde, ad hec vocatorum et rogatorum presencia et audiencia don Jacobus Nespla, notarius regius et procurator fiscis
eiusdem Generalis, personaliter constitutus, coram et ante presenciam illustris dominis Josephi
de Ros, domicelli, in presenti civitate Gerunda
domiciliati, personaliter in voltis platea Vini
1480

B.
Molta il·lustre senyor.
Pau Matas y Bertran, vuy tauler del General de
la vila de Olesa, representa a vostra senyoria
com, per ocasió de trobar-se ab molts anys y adxaques y ab molts cafers de sa casa, no pot acudir a la obligació de son offici, y axí, supplica a
vostra senyoria sia servit admètrer-li la renunciació de dit offici para que de exa manera no·s falte a la exacció dels drets de dit General y vostra
senyoria sia servit ab tot cumpliment, que·u
rebrà a singular mercè de la mà de vostra senyoria.
Pau Matas, en causa pròpria.
Certifich y fas fe yo, baix firmat, com lo sobreanomenat Pau Mates y Bertran, tauler de General de la vila de Olesa, no deu al General quantitat alguna. Vuy, als III de juliol, MDCLXXXII.
Joan Baptista Reverter, subrogat en lo offici de
racional.

a. súplica intercalada entre els folis 273v i 274r del trienni
1680-1683.

s.n.r

C.

drer-lo en dita deliberació, puix que no troba dit
de Pujades cosa alguna en què puga aver faltat,
ni creu que vostra senyoria puga tenir informe
que verídich sie, de què per rahó de son offici
age patit detriment algú lo General, en serca de
divuyt anys que lo dit offici // 276/2v // està en
cap de dit de Pujades, ans bé, se ha donat la satisfacció sempre, per ço, hi ha aparegut ésser de sa
obligació posar esta consideració de vostra senyoria tot lo sobredit, esperant de la rectitut de
vostra senyoria serà servit demanar que no sie
més fet ab semblants notificacions. Y també suplica que la present sie incertada en lo dietari ho
al peu de dita deliberació, per què en tot temps
conste que dit de Pujades no ha faltat cosa alguna de sa obligació, lo que rebrà a particular gràcia y merced de vostra senyoria. Officio et cetera.
Altissimus et cetera.

Certificoa y fas fe jo, lo infrascrit, com Francisco
Toldo, guarda ordinària del General, ha continuat fins lo dia present y continua la enfermedat
y atchaque tant penada, conforma fiu relació y
prestí jurament en mà de vostra senyoria en jornada de 17 de janer, 1681. Y per ser tant mala
dita atchaque y sens esperansa de remey, se fa la
present fe als 3 de juliol, 1682.
Doctor Pau Sabater.

276
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Fasb fe lo doctor infrascrit com Joseph Gil,
guarda de la Bolla, pateix molt temps a esta part
las atchaques ho enfermedats se acostuman de
patir, com consta en altras fens li’n tinch fetas,
que li impedesxan lo tal exercici de son offici. Y
per lo ver fas la present fe als 6 de juliol, 1682.

De Pujades.
Oblata VIIII, julii MDCLXXXII, in consistorio, et
cetera. Et domini deputatis introitibus dominis
auditoris computorum decretaverunt sequancia,
scilicet que sia posada la present súplica en dietari sens emperò aprobació de las cosas, rahons
y ponderacions contengudas en dita supplicació, ans bé, estan y perseveran en la deliberació
en dita supplicació expressada, y semblantment
està y perseveran en la observansa dels capitols
de Cort a dita matèria fahents.

Lo doctor Fermí Pual.

276
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Moltc il·lustre senyor.
Als 2 del corrent mes de juliol se ha notificat al
doctor Francisco de Pujades, tauler del General
de la vila de Figueres, una deliberació feta per
vostra senyoria en lo mateix dia, dient, com ha
deliberat vostra senyoria, ésser ordenat, com ab
aquella se ordena, al dit de Pujades, Jaume
Monfages y Joseph Solà, ciutedà horrat de Barcelona, que dins un mes, comptador del dia de la
notificació de aquella, muden son domicili y fasan residènsia cada hu en la ciutat, vila ho lloch
de son respective offici, segons estan obligats
per capítols de Cort y baix las penes en aquells
expressades. E com, molt il·lustre senyor, axí la
obtenció del offici qui té dit de Pujades com
també lo servir aquell sie estat molt conforme a
capítols de Cort, sens discrepar en punt de
aquells, perquè, des de la nativitat de dit Pujades
fins vuy sempre ha tingut són domicili, axí lo
originari com també de habitació y residència en
la vila de Figueres, y lo estar en la present ciutat
és conforme se permet per capítols de Cort, per
hocasió de sos negocis, lo que és en tant utilitat
que, si se hagués tardat pochs dies a fer-se-li dita
notificació lo auria trobat en la vila de Figueres,
y se persuadeix dit de Pujades que no pot ésser
estat de la intensió de vostra senyoria compén-

Joannes de Argila, scriba maioris Generalis Catalonia.
Campderros, assessor subrogatus.
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a. certificació intercalada entre els folis 274v i 275r del trienni 1680-1683.
b. certificació intercalada entre els folis 275v i 276r del trienni 1680-1683.
c. súplica intercalada entre els folis 275v i 276r del trienni
1680-1683.
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A
Loa duch y príncep de Bournonville, llochtinent y capità general.
Venerables, nobles y amats de la real magestat
los deputats y oÿdors de comptes de la casa de la
Deputació del General de Cathalunya en Barcelona residints. Lo rey, nostre senyor, que Déu
guarde, és estat servit enviar-nos un real orde,
firmat de sa real mà y despachat en deguda forma de la real Cancelleria del Supremo Consell
de Aragó, que és del thenor següent:
«El rey.
Ilustre duque de Bournonville, pariente, mi lugarteniente y capitán general.
a. decret intercalat entre els folis 277v i 278r del trienni
1680-1683.
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Con vuestra carta del XXV de abril próximo passado se ha recibido la proposición que han hecho
los diputados y oydores de qüentas del General de
essos Principado y condados para los lugares vacantes en las bolsas de diputados y oydores de los
tres estamentos hasta el día treinta y uno de marzo deste año. Y discurrido por los méritos de cada
uno de los que proponen y lo que de ellos se os offreze, y también de otros que han concurrido, y usando de la facultad que el rey, mi señor y padre, que
haya gloria, se reservó en la concessión que les hizo
de sus privilegios y constituciones, y de la forma en
que han de correr estas insaculaciones, y lo dispuesto en veinte y tres de henero de mil seiscientos
sinquenta y quatro, y veinte y siete de agosto de
mil seiscientos sinquenta y sinco, de poder nombrar las personas que le pareciesse para estar insaculadas en dichas bolsas, así, de la propuestas por
los diputados y oydores de quentas como de otras
las que pareciere convenir, he resuelto nombrar
para los lugares vacantes // 278/4v // en las bolsas
de dichos oficios a las personas que se siguen.

vaca por muerte de mossén Juan Balle de Flassá,
a mossén Phelipe de la Nuza.
Para otro lugar de diputado militar de la veguería de Cervera que vaca por muerte de mossén
Joachim de Montserrat y Juaseu, a mossén Alaix
de Flubiá.
278
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Para otro lugar de diputado militar de la veguería de Vilafranca de Panadés que vaca por
muerte de mossén Francisco Lluria y Magarola, a
mossén Francisco Brossa y de Boxadós.
Para otro lugar de diputado militar de la veguería de Tárrega que vaca por muerte de mossén
Luis Carreres y Planes, a mossén Ramon de Carreras y Reguer.
Diputados reales.
Para un lugar de diputado real de Barcelona que
vaca por muerte de mossén Gabriel Amargós, al
doctor micer Olaguer Gerónimo Timboni.

Diputados ecclessiásticos.
Para otro lugar de diputado real de Barcelona
que vaca por muerte de Francisco Respall, al doctor micer Esteve Serra y Vileta.

Para un lugar ecclessiástico del Capítulo de la
Seu de Barcelona que vaca por muerte del arcediano y canónigo don Juan de Ribera, al doctor
Pablo Reig.

Para otro lugar de diputado real de Barcelona
que vaca por muerte de mestre Bernat Boria, a
mestre Jayme Pujades.

Para otro lugar de diputado ecclessiástico volante
del Capítulo de Urgel en que ha sorteado //
278/1v // el capítulo de Barcelona y vaca por
muerte de don Joseph Camporrells, arcediano y
canónigo dicho Capítulo de Urgel, a don Antonio Sayol.

Para otro lugar de diputado real de Barcelona
que vaca por muerte de mestre Joseph Llopart, a
mestre Fermín Pual.
Oydores ecclesiásticos.

Diputados militares.
Para un lugar de oydor ecclesiástico del Capítulo
de Tarragona que vaca por muerte de mossén
Francisco Vilar, canónigo de dicho Capítulo, al
doctor Joseph Pi.

Para un lugar de diputado militar de la veguería de Barcelona que vaca por muerte de mossén
Joseph de Cruylles y Rajadell, a mossén Joseph
Rull.
Para otro lugar de diputado militar de dicha veguería de Barcelona que vaca por muerte de mossén Federich Desvall y Pol, a mossén Miquel de Sabater.
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Para otro lugar de oydor ecclessiástico del Capítulo de Urgel que vaca por muerte de don Bernardino de Marimón, canónigo de dicho Capítulo, a mossén Francisco de Senjust y Pagés.
Oydores militares.

Para otro lugar de diputado militar de dicha veguería de Barcelona que vaca por muerte de mossén Luis de Sabater, a mossén Francisco Portell.
Para otro lugar de diputado militar de la veguería de Gerona que vaca per muerte de Jayme
Guitart, a mossén Manuel Semanat y de la
Nuza.
Para otro lugar de diputado militar de dicha veguería de Gerona y sotsveguería de Besalú que
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Para un lugar de oydor militar de la veguería de
Barcelona que vaca por muerte de mossén Olaguer de Eril y Orcau, a mossén Joan Semmanat y
de Toralla.
Para otro lugar de oydor militar de la veguería
de Barcelona que vaca por muerte de mossén Anton Ferran y Voltor, a mossén Francisco Miquel y
Descallar.

Para otro lugar de oydor militar de la veguería
de Vique que vaca por muerte de Francisco Sala y
Sasala, a mossén Luis Cruylles.
Para otro lugar de oydor militar de la veguería de Urgel que vaca por muerte de Francisco de Casamitjana, a mossén Balthasar Bru y
Canta.
Para un lugar de oydor militar de la veguería de
Barcelona que vaca por muerte de mossén Francisco Brossa y de Buxadós, de oydor a diputado, a
mossén Balthasar Riba.
Para un lugar de oydor militar de la veguería de
Vilafranca de Panadés que vaca por munta de
mossén Phelipe de la Nuza, de oydor a diputado,
a mossén Grau de Paguera.
Para un lugar de oydor militar de la veguería de
Cervera que vaca por munta // 278/3r // de mossén Miquel de Sabater, de oydor a diputado, a
mossén Miquel Sabater y Lledós.
Para un lugar de oydor militar de dicha veguería de Cervera, que vaca por munta de mossén
Alaix Fluviá, de oÿdor a diputado, a mossén Joseph Ninot.
Para un lugar de oydor militar de la veguería de
Manrressa, que vaca por muerte de mossén Manuel de Semmenat y de la Nuza, a mossén Andreu Reart Icart de Queralt.
Oydores reales.
Para un lugar de oydor real de Barcelona que
vaca por muerte del doctor micer Juan Bauitsta
Blanxart, al doctor micer Bernat Fornés.
Para otro lugar de oydor real de Barcelona que
vaca por muerte del doctor micer Juan Bautista
Capdevila, a mossén Pau Corbera y Palau.
Para otro lugar de oydor real de Tortosa que vaca
por muerte del doctor micer Joseph Verdier, a
mossén Onofre Cartes.
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oydor a deputado, al doctor micer Joseph Comerma.
Todos los quales arriba nombrados de nuevo es mi
voluntad que concurran y sean insaculados respectivamente en los lugares vacantes en la forma
y manera que lo estan los demás insaculados en
ellas, pero que sólo tengan drecho a estar insaculados en dichas bolsas mientras yo no se lo prohiviere, sin que por quedar ahora insaculados en
ellas puedan alegar ni pretender drecho de pocessión ni otro alguno para estarlo, no siendo mi voluntad, reservándome, como me reservo, la facultad de excluirlos o desinsicularlos, con causa o sin
ella, como mejor me pareziere, por ser esto conforme a la reserva que su magestad se hizo de lo
tocante a estos oficios en la concesión de dichas
constituciones y privilegios a esse Principado y
condados, en cuya conformidad libraréis este
nombramiento y insaculacion a los diputados y
oydores de qüentas y tendréis la mano en la ejecución de lo arriva dispuesto, y de que el rey, mi señor y padre, ordenó en la insaculación que hizo
para estos officios en XVII de agosto, MDCLV. Dada
en Madrid, a primero de julio, MDCLXXXII. Yo, el
rey.
Petrus Preses. Vidit don //s.n.r // Michael de Çalba. Vidit Marchio de Castellnovo. Vidit Xulve,
regens. Vidit Calatayud. Vidit don Josephus
Rull, regens. Don Franciscus Izquierdo de Berbegal, secretarius. Insaculación de los lugares vacantes en las bolsas de diputados y oydores de
qüentas del General de la Deputación de Cathalunya hasta el día XXXI de março deste año, mil
seiscientos ochenta y dos. Va con consulta.»
Y perquè los reals ordes de sa magestad deuen
ésser ab tot effecte cumplits y executats vos
diem y manam que encontinent, sens mora ni
tardansa alguna, poseu en execució lo precalendat real orde de sa magestat si y de la manera
que en ell està contengut y expressat, per ser
esta sa real voluntat y nostra. Dada en Barcelona, a XVI de juliol, MDCLXXXII.
Álex, duque de Bournonville.

Para otro lugar de oydor real de Balaguer que
vaca por haver mudado de estado, de secular a ecclessiástico, el doctor micer Juan Bautista Rufach, al doctor micer Joseph Arcidet.

Vidit Montserrat, cancellarius. Baltasar de Oriol
et Marcer.

Para otro lugar de oydor real de Barcelona que
vaca por munta de mestre Fermí Real de oydor a
deputado, al doctor micer Rafel Texidor y Ferrer.

Vuestra excelencia manda a los deputados y
oydores de qüentas de la casa de la Deputación
del General de Cathaluña que pongan en ejecución la real orden de su magestad arriba expressada.

Para otro lugar de oydor real de Barcelona que
vaca por munta de mestre Jayme Pujades de
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nos en dicha bolsa se insaculassen en ella sujetos
ecclessiásticos y militares graduados, hasta llenar
el número de los ocho que ha de ocupar cada uno
de los tres estamentos, según la disposición que fue
servido de dar el rey, mi señor y padre, que santa
gloria haya, el año de mil seiscientos y sinquenta y
quatro.

Loa duch y príncep de Bournonville, llochtinent y capità general.
Venerables, nobles y amats de la real magestat
los deputats y oÿdors de comptes de la casa de la
Deputació del General de Cathalunya en Barcelona residints. Lo rey, nostre senyor, que Déu
guarde, és estat servit enviar-nos un real orde,
firmat de sa real mà, y despachat en deguda forma de la real Cancelleria del Supremo Consell
de Aragó, que és del thenor següent:

Bolsa de donador de los plomos.
Para un lugar ecclessiástico de la bolsa de donador de los plomos que vaca por muerte de don Joseph Camporrells, a fra don Francisco Ferrer y
Desgüell.

«El rey.
Para un lugar militar de la dicha bolsa que vaca
por muerte de mossén Juan Ballá de Flassá, a don
Juan Amat y Despalau.

Ilustre duque de Bournonville, pariente, mi lugarteniente y capitán general.
Haviéndose visto la proposición que han hecho los
diputados y oydores de qüentas del General de essos Principado y condados, la qual me remitís en
carta de veinte y cinco de abril próximo passado,
para los lugares vacantes en las bolsas de los officios del General y casa de la Diputación que corren por insaculación hasta el día treinta y uno
de marzo deste año, y discurrido por los méritos de
cada uno de los que proponen y lo que de ellos se os
offreze, y también de otros que han concurrido, y
usando de la facultad que el rey, mi señor y padre,
que haya gloria, se reservó en la concessión que les
hizo de sus privilegios y constituciones y de la forma en que han de correr estas insaculaciones, y lo
dispuesto en veinte y tres de henero de mil seiscientos sinquenta y quatro, y veinte y siete de agosto de
mil seiscientos sinquenta y sinco, de poder nombrar las personas que lo pareciesse para estar insaculadas en dichas bolsas así de la propuestas por
los diputados y oydores de qüentas como de otras
las que pareciere convenir, he resuelto nombrar
para los lugares vacantes // 278/4v // en las bolsas
de dichos oficios a las personas que se siguen:
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Bolsa de assessor y adbogado fical.

278
/5v

Bolsa de regente las qüentas.
Para un lugar ecclessiástico de la bolsa de regente
las qüentas que vaca por muerte de don Joseph
Camporrells, a fra don Francisco Ferrer y Desgüell.
Bolsa de exactor.
Para un lugar ecclessiástico de la bolsa de exactor
que vaca por muerte de don Joseph Camporrells, a
don Ignasio de Bru y Canta.
Para un lugar real de la dicha bolsa que vaca por
muerte del doctor micer Juan Bautista Blanxart,
a mossén Juan Bautista Perpinyà.
Bolsa de receptor de la Bolla.
Para un lugar ecclessiástico de la bolsa de receptor
de la Bolla que vaca por muerte de don Joseph
Camporrells, al doctor fra Diego de Olzina y Vilanova.

Para un lugar de la bolsa de acessor y adbogado
fiscal que vaca por renunciación del doctor micer
Juan Bautista Pastor, al doctor micer Mauricio
Rechs y Gallart.
Para otro lugar que vaca en dicha bolsa de acessor
y adbogado fiscal por haver mudado de estado, de
reala ecclessiástico, el doctor Juan Bautista Rufach, al doctor fra don Balthasar Montaner y Çacosta, atendiendo a lo que fui servido demandar
en despacho de quatro de junio de mil seiscientos y
ochenta, de que en vacando lugares de ciudadaa. decret intercalat entre els folis 277v i 278r del trienni
1680-1683.
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Para otro lugar real de la dicha bolsa que vaca
por muerte del doctor micer Juan Bautista Capdevila, al doctor Onofre Monsalbo.
Bolsa de escriviente ordinario de regente las
quentas.
Para un lugar de la dicha bolsa de escriviente ordinario de regente las qüentas que vaca por
muerte de micer Joseph Verdié, al doctor Onofre
Monsalbo.
Bolsa de sýndico.
Para un lugar real de la bolsa de sýndico que
vaca por muerte del doctor micer Juan Bautista
Blanxart, a mossén Juan Bautista Perpinyá.

Bolsa de ayudante tercero de la escrivanía mayor.

regens. Vidit Calatayud. Vidit don Josephus
Rull, regens. Don Franciscus Izquierdo de Berbegal, secretarius. Insaculación de los lugares vacantes hasta XXXI de marzo deste año en las bolsas
de los officios de la casa de la Deputación de Cathalunya y su Generalidad, que aquí se expressan.
Va con consulta.»

Para un lugar de la bolsa de ayudante tercero de
la escrivanía mayor que vaca por muerte de Jayme Bas, notario, a Juan Ribas, notario público.
Bolsa de asessor, advogado fiscal y sotsayudante de
la visita.
278
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Y perquè los reals ordes de sa magestad deuen
ésser ab tot effecte cumplits y executats, vos
diem y manam que encontinent, sens móra ni
tardansa alguna, poseu en execució lo precalendat real orde de sa magestat, si y de la manera
que en ell està contengut y expressat, per ser
esta sa real voluntat y nostra. Dada en Barcelona, a XVI de juliol, MDCLXXXII.

Para un lugar de acessor de abogado fiscal y sotsayudante de la visita que vaca por muerte del
doctor micer Emanuel Bach, al doctor micer
Juan Berenguer.
Para otro lugar de dicha bolsa que vaca por
muerte del doctor micer Juan Bautista Capdevila y Arro, al doctor micer Joseph Delfau.

Álex, duque de Bournonville.
Para otro lugar de dicha bolsa que vaca por haver
mudado de estado, de secular a ecclessiástico, el
doctor micer Juan Bautista Rufach, al doctor
micer Balthasar Fitor y Roure.

Vidit Montserrat, cancellarius. Baltasar de Oriol
et Marcer.
In Curia Locumtenente X, folio CCXXXXV.

Bolsa de escrivano mayor y sotsayudante de la visita.

Vuestra excelencia manda a los deputados y oydores de qüentas de la casa de la Deputación del General de Cathaluña que pongan en ejecución la
real orden de su magestad arriba expressada.

Para un lugar de la dicha bolsa de escrivano mayor y sotsayudante de la visita que vaca por muerte de Joseph Fontana, a Francisco Falguera.
Todos los quales arriba nombrados de nuevo es mi
voluntad que // 278/6v // concurran y sean insaculados respectivamente en los lugares vacantes
en la forma y manera que lo están los demás insaculados en ellas, y como está dispuesto y declarado
por el rey, mi señor y padre, que haya gloria, en la
insaculación que hizo destos officios y otros desta
calidad en veinte y siete de agosto de mil seiscientos sinquenta y sinco, y sólo tengan drecho a estar
insaculados en dichas bolsas mientras yo no se lo
prohiviere, sin que por quedar ahora insaculados
en ellas puedan alegar ni pretender drecho de pocessión ni otro alguno para estarlo, no siendo mi
voluntad, reservándome, como me reservo, la facultad de excluirlos o desinsicularlos, con causa o
sin ella, como mejor me pareziere, por ser esto conforme a la reserva que su magestad se hizo de lo
tocante a estos oficios en la concesión de dichas
constituciones y privilegios a esse Principado y
condados, en cuya conformidad libraréis este
nombramiento y insaculacion a los diputados y
oydores de qüentas y tendréis la mano en la ejecución de lo arriva dispuesto, y de que el rey, mi señor y padre, ordenó en la insaculación que hizo
para estos officios en XVII de agosto, MDCLV. Dada
en Madrid, a primero de julio, MDCLXXXII. Yo, el
rey.
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Petrus Preses. Vidit don Michael de Çalba. Vidit
marchio de Castellnovo. // 278/7r // Vidit Xulve,
1485

Número 1.
Loa duch y príncep de Bournonville, llochtinent y capità general.
Nobles y amats de la real magestat los insaculadors qui de present vos trobau junts en la casa
de la Deputació del General de Cathalunya de
la present ciutat de Barcelona. Per part de don
Felip de la Nuza nos és estat representat que en
lo lloch de deputat militar de la vegueria de Gerona y sotsvegueria de Besalú, que vaca per
mort de mossèn Juan Balle, de Flassà, va anomenat per sa magestat en las insaculacions fetas
per sa magestat dient «a mossèn Feliph de la
Nuza», y que per dit respecte, essent noble, féu
reparo en que reste insaculat com a mossèn. Y
per quant la intenció de sa magestat no és just
que reste frustrada en manera alguna, vos diem
y manam que insaculeu al dit don Feliph de la
Nuza en lo lloch sobredit com a mossèn, no
obstant sie noble, a que per esta vegada dispensam, en quant menester sie a est impediment,
volent se observe en tots los demés los requisits,
ús y costum se ha tingut en semblants insaculacions, per ser esta la real voluntat de sa magestat
a. decret intercalat entre els folis 278v i 279r del trienni
1680-1683.

[ 1682 ]

[ 1682 ]

y nostra. Dada en Barcelona, a
MDCLXXXII.

XVII

de juny

General de Cathaluña que pongan en ejecución
la real orden de su magestad arriba expressada.

Álex duque de Bournonville.
Vidit don Michael de Cortiada, regens. Baltasar
de Oriol et Marcer.

279
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Loa duch y príncep de Bournonville, llochtinent y capità general.

In Curia Locumtenente VIIII, folio CCLIII.

Nobles y amats de la real magestat los insaculadors qui de present vos trobau junts en la casa
de la Deputació del General de Cathalunya de
la present ciutat de Barcelona. Per part de don
Juan Semmanat y de Toralla nos és estat representat que en lo lloch de oÿdor militar de la vegueria de Barcelona y que vaca per mort de
mossèn Olaguer de Eril y Orcau va anomenat
per sa magestat, en las insaculacions fetas per sa
magestat, dient «a mossèn Juan Semmanat y de
Toralla», y que per dit respecte, essent noble,
féu reparo en que reste insaculat com a mossèn.
Y per quant la intenció de sa magestat no és just
que reste frustrada en manera alguna, vos diem
y manam que insaculeu al dit don Juan Semmanat y de Toralla en lo lloch sobredit com a
mossèn, no obstant sie noble, a que per esta vegada dispensam, en quant menester sie, a est
impediment, volent se observe en tots los demés los requisits, ús y costum, se ha tingut en
semblants insaculacions, per ser esta la real voluntat de sa magestat y nostra. Dada en Barcelona, a XVII de juny, MDCLXXXII.

Vuestra excelencia manda a los deputados y
oydores de qüentas de la casa de la Deputación
del General de Cathaluña que pongan en ejecución la real orden de su magestad arriba expressada.
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Número 3.

Número 2.
Loa duch y príncep de Bournonville, llochtinent y capità general.
Nobles y amats de la real magestat los insaculadors qui de present vos trobau junts en la casa
de la Deputació del General de Cathalunya de
la present ciutat de Barcelona. Per part de don
Manuel Semanat y de la Nuza nos és estat representat que en lo lloch de deputat militar de
la vegueria de Gerona y sotsvegueria de Besalú,
que vaca per mort de mossèn Jaume Guitart,
va anomenat per sa magestat, en las insaculacions fetas per sa magestat, dient «a mossèn
Manuel Semmanat y de la Nuza», y que per dit
respecte, essent noble, féu reparo en que reste
insaculat com a mossèn. Y per quant la intenció de sa magestat no és just que reste frustrada en manera alguna, vos diem y manam que
insaculeu al dit don Manuel de Semmanat y de
la Nuza en lo lloch sobredit com a mossèn, no
obstant sie noble, a que per esta vegada dispensam, en quant menester sie, a est impediment, volent se observe en tots los demés los
requisits, ús y costum se ha tingut en semblants insaculacions, per ser esta la real voluntat de sa magestat y nostra. Dada en Barcelona,
a XVII de juny MDCLXXXII.
Álex duque de Bournonville.

Álex duque de Bournonville.
Vidit don Michael de Cortiada, regens. Baltasar
de Oriol et Marcer.
In Curia Locumtenente VIIII, folio CCLIII.
Vuestra excelencia manda a los deputados y oydores de quantas de la casa de la Deputación del
General de Cathaluña que pongan en ejecución
la real orden de su magestad arriba expressada.
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Número 4.

Vidit don Michael de Cortiada, regens. Baltasar
de Oriol et Marcer.

Lob duch y príncep de Bournonville, llochtinent
y capità general.

In Curia Locumtenente VIIII, folio CCLIIII.

Nobles y amats de la real magestat los insaculadors qui de present vos trobau junts en la casa

Vuestra excelencia manda a los deputados y oydores de qüentas de la casa de la Deputación del
a. decret intercalat entre els folis 278v i 279r del trienni
1680-1683.
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a. decret intercalat entre els folis 278v i 279r del trienni
1680-1683.
b. decret intercalat entre els folis 278v i 279r del trienni 16801683.

ble, a que per esta vegada dispensam, en quant
menester sie, a est impediment, volent se observe en tots los demés los requisits ús y costum se
ha tingut en semblants insaculacions, per ser
esta la real voluntat de sa magestat y nostra.
Dada en Barcelona, a XVII de juny, MDCLXXXII.

de la Deputació del General de Cathalunya de
la present ciutat de Barcelona. Per part de don
Grau de Peguera nos és estat representat que en
lo lloch de oÿdor militar de la vegueria de Vilafranca de Panadès y que vaca per munta de
mossèn Phelip de la Nuza de oÿdor a deputat,
ve anomenat per sa magestat, en las insaculacions fetas per sa magestat, dient «a mossèn
Grau de Peguera», y que per dit respecte, essent
noble, féu reparo en que reste insaculat com a
mossèn. Y per quant la intenció de sa magestat
no és just que reste frustrada en manera alguna,
vos diem y manam que insaculeu al dit don
Grau de Peguera en lo lloch sobredit com a
mossèn, no obstant sie noble, a que per esta vegada dispensam, en quant menester sie, a est
impediment, volent se observe en tots los demés los requisits, ús y costum se ha tingut en
semblants insaculacions, per ser esta la real voluntat de sa magestat y nostra. Dada en Barcelona, a XVII de juny MDCLXXXII.

Álex, duque de Bournonville.
Vidit don Michael de Cortiada, regens. Baltasar
de Oriol et Marcer.
In Curia Locumtenente VIIII, folio CCLIII.
Vuestra excelencia manda a los deputados y oydores de qüentas de la casa de la Deputación del General de Cathaluña que pongan en ejecución la
real orden de su magestad arriba expressada.
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Álex, duque de Bournonville.
Vidit don Michael de Cortiada, regens. Baltasar
de Oriol et Marcer.
In Curia Locumtenente VIIII, folio CCLIIII.
Vuestra excelencia manda a los deputados y oydores de qüentas de la casa de la Deputación del General de Cathaluña que pongan en ejecución la
real orden de su magestad arriba expressada.
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Número 5.
Loa duch y príncep de Bournonville, llochtinent y capità general.
Nobles y amats de la real magestat los insaculadors qui de present vos trobau junts en la casa de
la Deputació del General de Cathalunya de la
present ciutat de Barcelona. Per part de don
Balthasar de Bru y Canta nos és estat representat
que en lo lloch de oÿdor militar de la vegueria de
Urgell y que vaca per mort de mossèn Francisco
Casamitjana, ve anomenat per sa magestat en las
insaculacions fetas per sa magestat, dient «a
mossèn Balthasar de Bru y Canta», y que per dit
respecte, essent noble, féu reparo en que reste
insaculat com a mossèn. Y per quant la intenció
de sa magestat no és just que reste frustrada en
manera alguna, vos diem y manam que insaculeu al dit don Balthasar de Bru y Canta en lo
lloch sobredit com a mossèn, no obstant sie noa. decret intercalat entre els folis 278v i 279r del trienni
1680-1683.
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Número 6.
Loa duch y príncep de Bournonville, llochtinent y capità general.
Nobles y amats de la real magestat los insaculadors qui de present vos trobau junts en la casa
de la Deputació del General de Cathalunya de
la present ciutat de Barcelona. Per quant lo noble y amat conceller de la real magestat, don Joseph Rull, regent la Real Cancelleria en lo Supremo Consell de Aragó, ve insaculat en la
bolsa de deputat militar de la vegueria de Barcelona en un lloch que vaca per mort de mossèn
Joseph Cruÿlles y de Rajadell, dient «a mossèn
Joseph Rull», y que per dit respecte, essent noble, féu reparo en que reste insaculat com a
mossèn. Y per quant la intenció de sa magestat
no és just que reste frustrada en manera alguna,
vos diem y manam que insaculeu al dit don Joseph Rull en lo lloch sobredit com a mossèn, no
obstant sie noble, a que per esta vegada dispensam, en quant menester sie, a est impediment,
volent se observe en tots los demés los requisits
ús y costum se ha tingut en semblants insaculacions, per ser esta la real voluntat de sa magestat
y nostra. Dada en Barcelona, a XVII de juny,
MDCLXXXII.
Álex, duque de Bournonville.
Vidit don Michael de Cortiada, regens. Baltasar
de Oriol et Marcer.
In Curia Locumtenente VIIII, folio CCLIII.

a. decret intercalat entre els folis 278v i 279r del trienni
1680-1683.

[ 1682 ]

[ 1682 ]

fuit receptum quoddam instrumentum in eius
aprisia thenoris sequentis: «Stephanus Ribas, negociator, presentis villa de la Bisbal, diocesis Gerunda, provissus de officio tabularis sive receptoris et custodis iurium de entradas y exidas del
General y Bolla dicta presentis villa et eius tabula, et cetera, gratis, et cetera, citra, et cetera,
constituo procuratorem meum certum ita, et cetera, vos, magnificum Hieronimum Cellares,
utriusque iuris doctor, Barchinone populatus, licet absente, et cetera. Ad videlicet, pro me et nomine meo, dicta mea officia de taler y receptor y
guarda, certis de causis animum meum juste moventibus, una cum eorum oneribus et honoribus,
licenciis, preheminenciis et perrogativis, in manu
et posse admodum illustrium dominorum deputatorum Generalis Cathalonie, // s.n.v // vel alterius persona de hiis potestatem habentis, renunciandum et renunciacionem huiusmodi admiti
petendum et suplicandum et suplicaciones quascumque inde necesasarias et oportunas oferendum et presentandum, et eciam ad predicta substiuendum, etcetera. Et demum et cetera. Promito
habere rattum et non revocare, et cetera. Obligo
bona, et cetera. Actum Episcopali, die trigessimo
junii, millessimo sexcentessimo octuagessimo secundo. Testes Francisci Font, scriptor, et Jacobus
Carbonell, studens, ambo dicta Episcopalis villa.

Vuestra excelencia manda a los deputados y oydores de qüentas de la casa de la Deputación del General de Cathaluña que pongan en ejecución la
real orden de su magestad arriba expressada.
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Número 7.
Loa duch y príncep de Bournonville, llochtinent y capità general.
Nobles y amats de la real magestat los insaculadors qui de present vos trobau junts en la casa
de la Deputació del General de Cathalunya de
la present ciutat de Barcelona. Per part de don
Aleix de Fluvià nos és estat representat que en
lo lloch de deputat militar de la vegueria de
Cervera y que vaca per mort de mossèn Joaquim de Montserrat y Juseu, ve anomenat per
sa magestat, en las insaculacions fetas per sa magestat, dient «a mossèn Aleix de Fluvià», y que
per dit respecte, essent noble féu reparo en que
reste insaculat com a mossèn. Y per quant la intenció de sa magestat no és just que reste frustrada en manera alguna, vos diem y manam que
insaculeu al dit don Aleix de Fluvià en lo lloch
sobredit com a mossèn, no obstant sie noble, a
què per esta vegada dispensam, en quant menester sie, a est impediment, volent se observe
en tots los demés los requisits, ús y costum se ha
tingut en semblants insaculacions, per ser esta la
real voluntat de sa magestat y nostra. Dada en
Barcelona, a XVII de juny, MDCLXXXII.

In quorum fidem ego, dictus Ponach, notarius,
hic me subscribi et meum appono sig+num.

281
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Álex, duque de Bournonville.

Certificha y fas fe jo, Joan Baptista Reverter, subrogat en lo offici de racional de la present casa
de la Deputació del present principat de Catalunya, com Esteve Ribas, tauler de la vila de La
Bisbal, no és debitor al General en quantitat alguna. Vuy als XIII de juliol, MDCLXXXI.

Vidit don Michael de Cortiada, regens. Baltasar
de Oriol et Marcer.
In Curia Locumtenente VIIII, folio CCLII.
Vuestra excelencia manda a los deputados y oydores de qüentas de la casa de la Deputación del General de Cathaluña que pongan en ejecución la
real orden de su magestad arriba expressada.

s.n.r

Joan Batista Reverter, subrogat en lo offici de
racional.

282
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A.

B.

Número 11.
Moltb il·lustre senyor.

Universisb

et singulis fidem facio ego, Ignacius
Ponach, auctoritatibus apostolica atque regia notarius publicus in villa de la Bisbal, diocessis Gerunda, populatus, infrascriptus, quod penes me

Joan Batista Reverter, doctor en drets, ciutedà
honrrat de Barcelona, subrrogat en lo offici de
racional de la present casa, a vostra senyoria fa

a. decret intercalat entre els folis 278v i 279r del trienni
1680-1683.
b. procura intercalada entre els folis 280v i 281r del trienni
1680-1683.

a. certificació intercalada entre els folis 280v i 281r del trienni 1680-1683.
b. relació intercalada entre els folis 281v i 282r del trienni
1680-1683.
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relació com, per horde y deliberació de vostra
senyoria de 30 de maig proppassat del corrent
any, 1682, té feta exacta averigüació ab los llibres de Vàlues y altres de la present casa acerca
de aquells dos censals, tos dos de penció 500
sous y pagadors a 31 de juliol, que sortejaren
Joseph Sala y Graell, usufructuari, y Teresa Solé
y Serarols, proprietària, cònjuges, en la extracció de censals que als 25 de dit mes de maig fou
vostra senyoria servit fer. Y segons dits llibres se
troba lo següent:

la qual partida fonch intimada a vostra mercè. Y
axí mateix, sap y ignorar no pot, vostra mercè,
com per la relasió feta per Joan Baptista Reverter, ciutedà honrat de Barcelona, subrogat en lo
offici de racional y arxiver de la present casa de
la Diputació als senyors diputats y oÿdors, als 7
de juliol, 1682, estigué dit censal embrasat y
obligat a la solució de una partida a dit General
deguda per Francesch Gualbas y de Corbera,
Francesch de Corbera y Gualbes y mossèn Bonaventura de Gualbes, possessors que foren de
dit censal, que pren summa de 671 lliures, 10
sous, 4, per las causas y rahons contengudas y
expressades llargament en dita relació, la qual se
troba en lo dietari del trienni 1680, sots jornada
de 31 de juliol, 1682, còpia de la qual se presenta y entrega a vostra mercè. Per lo que lo procurador fiscal del General de Catalunya, en observansa del disposat en dita concòrdia et signanter
en los números 12, 13 y 14 de ella, requereix y
interpel·la // 282/1v // a vostra mercè, senyor
Joan Bonaventura de Gualbas y de Copons, revolte als molts il·lustres senyors diputats del General de Catalunya lo preu del censal és estat dit
y escrit per dits senyors diputats y oïdors de
comptes, en lluïció y extinció del censal dalt expressat, en lo qual foren estrets en sort vostra
mercè en dita casa de la Deputació junt ab les
pensions se·ls restan devent per rahó de aquell
en solució y paga y a bon compte de dita partida
estan dits don Francesch de Gualbas y de Copons y mossèn Rafel Bonaventura de Gualbes
continuats en los llibres de Vàlues de la casa de
la Diputació, per las causas y rahons contengudas en dita relasió per dit racional feta, y semblantment pague íntegrament la sobredita
quantitat de sis-centes y setanta-una lliura, deu
sous y quatra restaran dits Gualbas devent. Y
perquè ignorànsia al·legar no puga se’ls fa la
present interpel·lació, requirint al notari ne lleve acte.

Dit Joseph Sala, posessor de dits censals, encara
que segons lo llibre de vàlues, trienni 1584, foli
239, se trobe continuat Onofre Joseph Sala, entre altres de les fianses donades per Gerònim
Marçalar, vendedor de la Bolla de Vilafranca de
Panadès de dit trienni 1584, en lo qual arrendament se obligà dit Sala per 1.200 lliures lo any,
que los tres anys junts són 3.600 lliures, del
qual arrendament, segons lo llibre de Vàlues,
trienni corrent de 1680, foli 23, consta restar-se
a déurer la quantitat de 7.464 liures, 17 sous 8.
Però, per quant encara que constàs ésser un mateix subjcte, a més de haver passat cerca de una
centúria de anys, com està dit, sols haver possehit dits censals com a usufructuari, per ço
quedan líberos dits cesals y no·s trau res en fora.
Y esta és la relació que fa a vostra senyoria, del
aposento del racional, a 27 de juliol, 1682. Joan
Baptista Reverter, subrogat en lo offici de racional.
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«Molta bé sap y ignorar no pot vostra mercè,
senyor Joan Bonaventura de Gualbes y de Copons, com en la extracció dels censals feta per
los molt il·lustres senyors deputats y oÿdors de
comptes del General de Catalunya del trienni
1680, en jornada de 25 de maig, 1682 inseguint lo disposat en la concòrdia feta entre lo
molt il·lustre consistori dels senyors deputats y
oÿdors de comptes del General de Catalunya,
de una, y los acrehedors censalistas de dit General de part altre, sortejà vostra mercè en un censal de preu 81 lliures, 10 sous y pensió 50 sous,
11, pagadora als 21 de juliol, que tots anys rebie
sobre lo General de Catalunya en dita jornada,
en virtut de la qual extracció se digueren y escrigueren en la taula dels comuns depòsits de la
present ciutat de Barcelona a vostra mercè, en
lluÿció, quitació y extinció del sobredit censal
per los il·lustres senyors deputats y oÿdors de
comptes de dit General, 81 lliures, 10 sous a
solta del scrivà major de la casa de la Diputació,
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a. requesta intercalada entre els folis 281v i 282r del trienni
1680-1683.
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Diea 3 augusti, 1682.
La sobredita requesta fonch presentada a dita
senyora Eulàlia Quintana y Fàbregas, muller de
Joseph Quintana, ciutadà honrat de Barcelona,
personalment trobada en sa casa, en lo carrer
dels Banys, a isntància del doctor Joan Quadras,
procurador fiscal del General de Catalunya, la
qual ha respost que se aturava lo temps de la
constitució, la qual fonch presentada per Barthomeu Llobet, scrivent substitut de Joan de
Argila, scrivà major del General de Catalunya.
Fiat ut in alia que est in presenti libro sub die 2
a. acte de presentació intercalat entre els folis 282v i 283r del
trienni 1680-1683.

[ 1682 ]

[ 1682 ]

paga y a bon compte de dita partida està dit don
Joseph de Espruny continuat en los llibres de
Vàlues de la casa de la Diputació, per las causas
y rahons contengudas en dita relasió per dit racional feta, y semblantment pague íntegrament
la sobredita quantitat de dos-centes y setantanou lliures, setse sous y sinch resta devent. Y
perquè ignorànsia al·legar no puga sels fa la present interpel·lació, requirint al notari ne lleve
acte.

currentis mensis augusti presentada reverendi
Pauli Serra de mutatis mutandis.
Testes Joannes Darder et Isidrus Vila, sacra theologia professores ac dictus Llobet.
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«Molta bé sap y ignorar no pot vostra mercè,
reverent prior y convent de Nostra Senyora del
Carme de la present ciutat, com en la extracció
dels censals feta per los molt il·lustres senyors
deputats y oÿdors de comptes del General de
Catalunya del trienni 1680, en jornada de 25 de
maig, 1682, inseguint lo disposat en la concòrdia feta entre lo molt il·lustre consistori dels senyors deputats y oÿdors de comptes del General
de Catalunya, de una, y los acrehedors censalistas de dit General, de part altre, sortejà vostra
mercè en un censal de preu 200 lliures y pensió
200 sous, pagadora als 20 de setembre, que tots
anys rebie sobre lo General de Catalunya en dita
jornada, en virtut de la qual extracció se digueren y escrigueren en la taula dels comuns depòsits de la present ciutat de Barcelona a vostra
mercè, en lluÿció, quitació y extinció del sobredit censal per los il·lustres senyors deputats y
oÿdors de comptes de dit General, 200 lliures a
solta del scrivà major de la casa de la Diputació,
la qual partida fonch intimada a vostra mercè. Y
axí mateix, sap y ignorar no pot, vostra mercè,
com per la relasió feta per Joan Baptista Reverter, ciutedà honrat de Barcelona, subrogat en lo
offici de racional y arxiver de la present casa de
la Diputació als senyors diputats y oÿdors, als 2
de agost, 1682, estigué dit censal embrasat y
obligat a la solució de una partida a dit General
deguda per Joseph de Espreny, possessor que
fou de dit censal, que pren summa de 229 lliures,16 sous, 5, per las causas y rahons contengudas y expressades llargament en dita relació, la
qual se troba en lo dietari del trienni 1680, sots
jornada de 3 de agost, 1682, còpia de la qual se
presenta y entrega a vostra mercè. Per lo que lo
procurador fiscal del General de Catalunya, en
observansa del disposat en dita concòrdia et signanter en los números 12, 13 y 14 de ella, requereix y interpel·la // 284/1v // a vostra mercè,
reverent prior y convent de Nostra Senyora del
Carme de la present ciutat, revolte als molts
il·lustres senyors diputats del General de Catalunya lo preu del censal és estat dit y escrit per
dits senyors diputats y oïdors de comptes, en
lluïció y extinció del censal dalt expressat, en lo
qual foren estrets en sort vostra mercè en dita
casa de la Deputació junt ab les pensions se·ls
restan devent per rahó de aquell en solució y
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Diea 4 augusti, 1682.
La sobredita requesta fonch presentada per Barthomeu Llobet, scribent substitut de Joan de
Argila, escrivà major del General de Catalunya,
al pare fra Joan Bonet, procurador del prior y
convent de Nostra Senyora del Carme de la present ciutat, personalment trobat devant la portaria de dit convent, a instància del doctor Joan
Quadras, procurador fiscal de dit General. Lo
qual ha respost que se aturava lo temps de la
constitució per a respòndrer. Fiat ut in alia que
est in presenti libro, sub die 2 currentis mensis augusti, presentata reverendi Pauli Terrades, mutatis mutandis.
Testes sunt Roch Botinya, chirurgus, et Joannes
Camprubi, ligni faber lices, ac dictus Llobet et cetera.
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a. requesta intercalada entre els folis 283v i 284r del trienni
1680-1683.
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D.
«Moltb bé sap y ignorar no pot vostra mercè, reverent abadessa y convent de Valldonzella, com
en la extracció dels censals feta per los molt
il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes
del General de Catalunya del trienni 1680, en
jornada de 25 de maig, 1682, inseguint lo disposat en la concòrdia feta entre lo molt il·lustre
consistori dels senyors deputats y oÿdors de
comptes del General de Catalunya, de una, y los
acrehedors censalistas de dit General de part altre, sortejà vostra mercè en un censal de preu
128 lliures, 4 sous, 2, y pensió 90 sous, 6 1/2
pagadora al primer de juny, que tots anys rebie
sobre lo General de Catalunya en dita jornada,
en virtut de la qual extracció se digueren y escrigueren en la taula dels comuns depòsits de la
present ciutat de Barcelona a vostra mercè, en
lluÿció, quitació y extinció del sobredit censal
a. acte de presentació intercalat entre els folis 283v i 284r del
trienni 1680-1683.
b. requesta intercalada entre els folis 284v i 285r del trienni
1680-1683.

per los il·lustres senyors deputats y oÿdors de
comptes de dit General, 128 lliures, 4 sous, 2, a
solta del scrivà major de la casa de la Diputació,
la qual partida fonch intimada a vostra mercè. Y
axí mateix, sap y ignorar no pot, vostra mercè,
com per la relasió feta per Joan Baptista Reverter, ciutedà honrat de Barcelona, subrogat en lo
offici de racional y arxiver de la present casa de
la Diputació als senyors diputats y oÿdors, als 2
de agost, 1682, estigué dit censal embrasat y
obligat a la solució de una partida a dit General
deguda per Joan Malla, possessor que fou de dit
censal, que pren summa de 1.036 lliures, 11
sous, 1/2 , per las causas y rahons contengudas
y expressades llargament en dita relació, la qual
se troba en lo dietari del trienni 1680, sots jornada de 3 de agost, 1682, còpia de la qual se
presenta y entrega a vostra mercè. Per lo que lo
procurador fiscal del General de Catalunya, en
observansa del disposat en dita concòrdia et signanter en los números 12, 13 y 14 de ella, requereix y interpel·la // 285/1v // a vostra mercè,
reverent abadessa y convent de Valldonzella, revolte als molts il·lustres senyors diputats del General de Catalunya lo preu del censal és estat dit
y escrit per dits senyors diputats y oïdors de
comptes, en lluïció y extinció del censal dalt expressat, en lo qual foren estrets en sort vostra
mercè en dita casa de la Deputació junt ab les
pensions se·ls restan devent per rahó de aquell
en solució y paga y a bon compte de dita partida
està dit Joan Malla continuat en los llibres de
Vàlues de la casa de la Diputació, per las causas
y rahons contengudas en dita relasió per dit racional feta, y semblantment pague íntegrament
la sobredita quantitat de mil trenta-sis lliures,
onse sous y malla resta devent. Y perquè ignorànsia al·legar no puga sels fa la present interpel·lació, requirint al notari ne lleve acte.
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Testes sunt reverendus Valentinus Serra, presbiter, in ecclessia parrochiali Beate Maria de Mari
beneficiatus, et Anhonius Bernada, sparterius,
civis, et dictus Llobet, et cetera.
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H.
Aba las presents fas fe jo, Joan Pau Salinas, per
las autoritats apostòlica y real notari públich de
la ciutat de Tarragona y escribà del consistori de
la Generalitat de dita ciutat y sa col·lecta, com
ab acte rebut y testificat en poder meu en dita
ciutat al primer dia del mes de agost de mil siscents vuitanta-dos, Joseph Lleó, guarda ordinària de dit General en dita ciutat, ha firmat àpocha al il·lustre senyor Llorens Palau, prevere, en
drets doctor, canonge de la Santa Iglésia Metropolitana de dita ciutat de Tarragona, deputat
local del dit General en la dita ciutat y col·lecta
de Tarragona, de dos romanas de ferro, ab sos
pilons de bonse, ab las armas del General. Las
quals foren remesas per los molt il·lustres senyors deputats del present principat de Cathalunya a dit diputat local // 285/4v // per a què
aquellas entregàs al official a qui expecte per obs
de pesar las mercaderias que deven pagar dret a
dit General. Las quals romanes confessa dit
Lleó haber rebudas y agudas de dit deputat local realment y de fet a sas líberas voluntats.
Al que foren presents per testimonis lo doctor
Francisco Martí, notari, de dita ciutat, y Joseph
Capo, mariner de Mallorca, trobat en Tarragona.
In quorum fidem ego dictus Joanes Pau Salinas,
notarius publicus, hic me subscribo et meum appono sig+num.

Diea 5 augusti, 1682.
La sobredita requesta fonch presentada per Barthomeu Llobet, scribent substitut de Joan de
Argila, escrivà major del General de Catalunya,
a Francisco Aduà, sastre, procurador de la molt
il·lustre abadessa y convent de Valldonzella,
personalment trobat en la scrivania major de la
casa de la Deputació, a instància del doctor Joan
Quadras, procurador fiscal de dit General. Lo
qual ha respost que se aturava lo temps de la
constitució per a respòndrer. Fiat ut in alia que
est in presenti libro, sub die 2 currentis mensis augusti, presentata reverendi Pauli Terrades, mutatis mutandis.
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a. acte de presentació intercalat entre els folis 284v i 285r del
trienni 1680-1683.
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G.
Moltb il·lustre senyor.
Sa magestat, Déu lo guarde, fou servit provehir
lo offici de guarda ordinària del General del
portal del Àngel de esta ciutat a favor de Joseph
Cases, com aquell se trobàs vacant per la renunciació ne havie feta Joan Cases, qui antes possehie dit offici. Per so dit Joseph Cases, qui pose
en mà de vostra senyoria dit privilegi a effecte
que aquell sie posat en exercici, suplica sie vosa. certificació intercalada entre els folis 284v i 285r del trienni 1680-1683.
b. súplica intercalada entre els folis 284v i 285r del trienni
1680-1683.

[ 1682 ]

[ 1682 ]

tra senyoria servit manar-lo posar en possessió
seu quasi de dit offici, que·u rebrà a singular
mercè. Officio et cetera. Altissimus et cetera.

sentado a vuestra excelencia y las dos órdenes que
sobre el mismo particular obtubieron por los años
1665 y 1666, se me ofrece decir, no tocando ahora
en el privilegio antiquísimo que todas las galeras
de su magestad han tenido siempre en las playas
de qualquier parte de sus reynos y fuera dellos de
tener carcerias públicas, tablas de juego y tiendas
para vender los moros mercaderías que hay en
ellas, siendo de tanto útil a la mejor conservación
de la esquadra el que los que ya vendan las calsetas, medias y otras cosas que la industria y trabajo
de los remeros y gente dellas adquiren para su mejor conservación y porte, particularmente hallándose tanto tiempo ausentes de sus casas y residencia, el que en ningun tiempo ha sido menos
fundada la quexa que en este, por hallarse tanto
ha como tres años sin hazer viajera parte donde
ayan podido hazer provisión de las telas y géneros
que dicen, siedo bien público a vuestra excelencia y
a toda la ciudad de lo que se componen, y es de una
donzena de moros que se llaman mercaderes que
venden el trabajo de los pobres forzados. Y quando
a las puertas tienen sus guardas que reconozen a
quien se les antoja, y quitan hasta el vino de ración que algunos oficiales quieren meter para sus
comidas que hazen en tierra, en casas que tienen
estipuladas, no siendo en más quantidad que la
que se les da cada día, // 289/2v // me parece cosa
fuera de raçón la quexa, no praticándose en otra
parte alguna del mundo semejantes reparos, tirando solo con tan siniestros informes a que esta esquadra se despueble y se pierda totalmente, quando está en el muelle de esta ciudad, ni tan solo a
salir prontamente quando es la ocasión a los corsasios si no a los corsos que se ofrecen, como a vuestra
excelencia. Y fuera lo más justo que lo hizieran en
los muchos franceses que comercian y hallan modo
buscado por los mismos vecinos de la ciudadanía
para introducir en ella las telas que dicen, y cosas
de mayor consecuencia. Esto es lo que se me ofrece
en particular que vuestra excelencia me manda
informar. Nuestro Señor guarde a vuestra excelencia los largos años que desea y ha menester.

Trullols.
Oblata V augusti MDCLXXX in consistorio, et cetera. Et domini deputati intervinientibus dominis
auditibus computorum dixerunt et decreverunt
«que en jornada de devuit de juliol més proppassat se lligeren a sa magestat, Déu lo guarde, representant-li los reparos tenen en posar pocessió
del offici de guarda del General del portal del Àngel de la present ciutat al supplicant y que esperan
que per la estafeta que ve tindran la real resolució,
la qual posaran encontinent en execució.»
Josephus Sauleda, scriba maioris Generalis Catalonie, subrogatus.
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D.
Haviendoa visto lo que vuestra señoría refiere en
el memorial que en su nombre se me presentó estos
días y las dos copias de reales cartas que acompañava, tocante al gran perjuicio que se sigue a los
arrendadores de los derechos del General de que se
tengan públicas tiendas fuera del portal del Mar
desta ciudad, donde los moros forzados venden diferentes suertes de telas y otras mercaderías, sin
ponerlas en manifiesto ni pagar el derecho, pedí
al governador de las galeras de Génova que me
informase lo que sobre lo referido se offreciese. Y
haviéndolo hecho por medio del papel incluso, lo
remito a vuestra señoría, para que en inteligencia de su contenido pueda vuestra señoría recurrir a dar sus quejas a su magestad, a fin de que
se sirva demandar lo que más combenga. Dios
guarde a vuestra señoría muchos años. Barcelona, 21 de agosto, 1682.
Álex duque de Bournonville.

Besa las manos de vuestra excelencia su más rendido servidor Juan Bautista Carbonell.

Señores diputados del General deste Principado.
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E.

290
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Excelentísimob señor.
Haviendo visto lo que los diputados y oydores del
General del principado de Cataluña han reprea. bitllet intercalat entre els folis 288v i 289r del trienni
1680-1683.
b. informe intercalat entre els folis 288v i 289r del trienni
1680-1683.
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A.
Diea septima mensis augusti, anno a Nativitate
Domini millessimo sexcentessimo octuagessimo secundo.
Ego, Carolus Torres, domicellus, Dertusa domiciliatus, viccarius regius qui fuit presentis fidelissia. acte de revocació intercalat entre els folis 289v i 290r del
trienni 1680-1683.

ma et exemplaris civitatis Dertusa et riparia Iberi pro sacra, cesarea et regia magestate domini
nostri regis, attendens et considerans quod de vigessima septima mensis februaris, anni millessimi sexcentessimi septuagessimi noni, insequendo
ordinem sua excelencia, publicare feci quoddam
preconium per loca solita dicta civitatis Dertusa,
in quo continebatur «Que ninguna persona del
present principat de Catalunya, del dia de la publicació de dita crida en avant, no se atrevís a
trasportar de una part a altra del present principat de Catalunya ningún gènero de grans y oli
per mar que no fos ab llicència de sa excel·lència, per los grans abusos se feya de transportarlos fora regne en títol de transportar-los per lo
present Principat». Et cum meas pervenit ad
haures quod dictum preconium sit contra constituciones presentis Catalonia principatus, quod
ignorabam. Ideo, gratis, et cetera, revoco, casso et
annullo dictum preconium, tanquam si publicatum non fuisset ad hoc ut non possit de exemplo
servire in presenti principatu Catalonie. Promitens presentem renunciacionem habere rattum,
et cetera. Et non revocare, et cetera. De quibus, et
cetera. Actum Dertusa, et cetera.

que decir, me informéis lo que se hos offreciere y
pareciere, para que, visto, mande lo que convenga. Dada en Madrid, a XXVI de julio, MDCLXXXII. Yo, el rey.
Don Franciscus Izquierdo de Berbegal, secretarius. Vidit Villacampa, regens. Vidit Xulve, regens. Vidit don Josephus Brull, regens. Vidit Calatayud.
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Testes sunt Josephus Curto, tornerius, et Isidrus
Sescases, conrerius, civis Dertuse.
In quorum fidem et testimonium premissorum
propria que manu scriptorum ego, Petrus de
Arrayza, civis Dertuse, // 2901v // apostolica et regia auctoritatibus notarius publicus dicta civitatis, hic me subscribo et meum quo uttor artis notaria appono sig+num.
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Ela rey.
Ilustre duque de Bournonville, pariente, mi lugarteniente y capitán general.
Jayme Monfagues, cerero, vecino de Barcelona,
como albacea que dice ser de Joseph Monfagués,
cordonero que fue de Lérida, me ha representado
que tiene el officio de tablajero del General de la
dicha ciudad de Lérida, y respeto de que por los
diputados de esse Principado se le ha ordenado
fuesse a serbir personalmente, lo que no puede executar por hallarse con más de sesenta años de hedad, me suplica se haga merced de permitirle que
pueda poner un sustituto en dicho officio, como se
ha hecho en otros semejantes de la dicha Generalidad. Y antes de tomar resolución en esta pretensión ha parecido encargar y mandaros, como lo
hago, que oyendo a los diputados lo que tuvieren
a. carta intercalada entre els folis 294v i 295r del trienni
1680-1683.
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B.
Excel·lentíssima senyor.
Obtemperant los deputats y oÿdors del General
del principat de Catalunya al paper que vostra
excel·lència és estat servit ordenar-los, ab paper
que ve de vostra excel·lència juntament ab un
real despaig de sa magestat, Déu lo guarde, tocant a la pretenció de Jaume Monfagés, cerer
d’esta ciutat, pretenent servir per subrogat un
offici que té en la ciutat de Lleyda, per a què informen a vostra excel·lència lo que se’ls offereix
sobre lo contengut, diuen: Que la pretenció de
dit Jaume Monfagés se opposa directament a la
disposició dels capítols de Cort y a la bona administració del General. Primerament, se encontra ab la disposició del capítol 76 de las
Corts del any 1599, en lo qual està disposat que
per quant se fa gran abús, com vaga algun offici
del General fora de la casa de la Deputació y
fora la ciutat de Barcelona, provehint aquell a
persona que no fa personal residència en regir y
exercir aquell, abs bé, lo fan regir y exercir per
un subrogat, en evident dany, frau y prejudici
del General. Per ço, statueix y ordena la present
Cort que no sía lícit als dits deputats provehir
semblants officis com vagaran en personas que
no fasan dita continua residencia, compel·lintles que dins un mes muden sa casa y domicili en
la ciutat, vila o lloch, a hont los serà donat lo tal
offici. Y si cas faran lo contrari sian privats ipso
iure de llur salari y lo dit offici sie vist vagar.
També se oposa pretenció de Jaume Monfagés
a la bona administració del General perquè,
anomenant subrogat, may elegexen lo que és de
major satisfacció sinó aquell que per menor salari voldrà servir, que sempre és lo de més poca
importància. Y acertant-se subjecte de menos
obligacions és molt contingent se aplique mal al
exercici o poch en benefici del General.
Açò és lo que se offereix represenar a vostra excel·lència, suplicant-lo sia de son servey infora. informe intercalat entre els folis 294v i 295r del trienni
1680-1683.

[ 1682 ]

[ 1682 ]

mar-ne lo real ànimo de sa magestat, per a que
delibere lo que sia de més de son real servey.
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Monfagués, cerero, vecino desta ciudad, para que
en vista de su contenido no informe vuestra señoría lo que se ofreciere en execución de lo que su
magestad se sirve demandar. Dios guarde a vuestra señoría muchos años. Barcelona a 28 de agosto, 1682.

E.
Noverinta universi quod anno a Nativitate Domini millessimo sexagessimo octagessimo secundo,
die vero vigessima octava mensis augusti eiusdem
anni intitulata, presente et ad hec vocato atque
rogato et requisito me, Hiacinto Maspons, regia
auctoritate notario publico ville Granullariorum, diocessis Barchinone, infrascripto, et presentibus eciam reverendo doctore Jacobo Puigguriguer, presbitero dicte ville, et magnifico Michaele
Torrents, medicine doctorem, predicte ville Granullarie populato, constituto personaliter magnificus Josephus Sala, civis honoratus Barchinone,
in parrochia de Fugarolas, diocesis Vincencius, et
in villa Granullariorum, diocessis Barchinone
populatus, in domo sua, scita in platea majori ipsius ville Granullariorium, coram me, dicto infrascripto notario et testibus supradictis, qui quidem magnificus Josephus Sala petiit et requisivit
me, dictum et infrascriptum notarium, quatenus
conficerem instrumentum verborum que cum per
ipsum fuerunt pro lata fuerunt per me, dictum et
infrascriptum notarium continuata, sub forma
sequenti: «En notari etcètera, jo lo requeresch ne
lleve acte com jo, hobeint al mandato que los
il·lustres senyors deputats del General de //
295/4v // Catalunya me ha fet, so vingut a habitar
en la present vila de Granollers per fer mon domicili en ella, per la qual efecte he llogat casa en
la present vila de Granollers per temps de sinch
anys y en la plassa major y pública de dita vila,
com apar ab acte rebut en vostre poder, per a
obtemperar a dit mandato de dits senyors diputats.» De quibus, et cetera. Que fuerunt acta, et
cetera. Presente me, dicto nottario, et cetera, et
presentibus supradictis testibus, et cetera.

Álex, duque de Bournonville.
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Fasa fe y relació jo, lo doctor baixfirmat, com la
malaltia de Joseph Blanch, altre dels verguers
dels molt il·lustres diputats, de la qual fiu relació
al primer de juny proppassat, à durat y vuy dia
present dura y persevera, per raó de la qual no
pot dit Blanch servir dit offici de verguer. Y per
ser axí ó firmo en Barcelona, al primer setembre, 1682.
Doctor Joan Vern.
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B.
Moltb il·lustre senyor.
Als 5 del corrent mes y any fonch intimada a Joseph Quintana, exactor del General de Catalunya, una deliberació dit dia feta per vostra senyoria, ab la qual li ordena fer las degudas
diligèncias en cobrar les quantitats contengudas
ab tres memorials entregats en virtut de dita deliberació:

Remitob a vuestra señoría el incluso despacho de
su magestad tocante a la pretensión de Jaime

Primo, ab lo memorial de la Bolla de Vilafranca
ha donat orde Joseph Quintana al verguer de la
present ciutat perquè posàs a la presó las personas que estan continuadas en dit memorial, y las
demés fermanças són fora de la vegueria de Barcelona. Y axí suplica a vostra senyoria sia servit
de ordenar al racional o son ajudant que trague
en mà y poder de vostra senyoria per a anar a
executar ditas fermansas. En la Bolla de Gerona,
encontinent que tingué dit orde, per no haver·i
ningunas fermansas en la present ciutat, en nom
propi y encontinent, foren vinguts en Girona y
junten diners per donar satisfacció a vostra senyoria. En la Bolla de Ripoll y Sant Joan Sasbadessas à entregat en mà de vostra senyoria una
pòlissa de 125 lliures y una pòlissa de 197 lliures. Attès tot lo sobredit, y que dit Quintana

a. procura intercalada entre els folis 294v i 295r del trienni
1680-1683.
b. bitllet intercalat entre els folis 294v i 295r del trienni 16801683.

a. certificació intercalada entre els folis 295v i 296r del trienni 1680-1683.
b. súplica intercalada entre els folis 297v i 298r del trienni
1680-1683.

In quorum licet aliena manu scriptorum fidem
et testimonium ego, Hiacintus Maspons, regia
auctoritate nottario publico ville Granullariorum, diocessis Barchinone, hic me subscribo et
meum solitum quo utor appono sig+num.
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no obstant que dita Dionisa Perramon lo ha
perdonat y renunciat a la instància, apartant-se
de aquella. Lo que se encontra ab difarents reals
privilegis concedits, per los sereníssims senyors
reys, al bras y estament militar, particularment
ab lo del sereníssim senyor rey don Pere Terser,
de denou de maig, mil tres-cents vuytanta, del
senyor rey don Fernando Primer, en jornada de
nou de octubre, mil quatra-cens vuytanta-hu, y
dos de setembre, mil sinch-cens y deu. En los
quals fou consedit al estament militar que no·s
pogués inquirir ni prosehir contra alguna persona de dit estament sens instància de part, de tal
manera que, encara que alguna part legítima
agués fet instància contra lo cavaller, havent-se
apartat de la instància y de fer part en la causa,
no pogués lo fisch continuar-la ni repèndrer-la
per rahó del pretés delicte de que fou inquirit,
per quant lo voler executar dita sentència de
mort, havent-se apartat de la instància dita Dionisia y renunciat a aquella, és voler-se provehir
criminalment contra un cavaller o gaudint de
privilegi militar sens instància de part y sols ab la
del fisch, essent axí que per la renunciació de
dita Dionisa omnímodament cessa dita causa
criminal, sens tenir acció lo fisch per la prosecució de aquella, y executant-se dita sentència
sempre seria verdader // 312/2v // dir que contra
un cavaller se prosehia ex officio y sens instància
de part, y com per la constitució «Poch valdria»,
vulgarment dita «De la observansa», ab la qual
se dóna per invàlidos los prosehiments fets contra constitucions, privilegis, usos y costums del
present principat de Catalunya. Per ço, lo síndich del General de Catalunya, complint ab sa
obligació y en execució de son offici, requereix
y interpel·le a vostra mercè de que se abstinga
de fer executar dita sentència, ans bé, fasa manar y ordenar que se sobresegua en la execució
de aquella y prosecució de dita causa, altrament
protesta contra de vostra mercè de las penas imposadas en las generals constitucions, y en particular en la constitució «Poch valdria», títol «De
observar constitucions», y de tots danys y dammatges que per dita ocasio patirà y suportarà lo
present Principat, y de tot lo demés lícit y
permès de protestar ne deuen. Premisso sed et
omnio alio meliori modo, et cetera. Requirens vos,
notario, et cetera.

està prompte en obeir qualsevols ordes de vostra senyoria, suplica sia ordenat al escrivà major,
continue la present súplica al peu de la dita deliberació, lo que tindrà dit suplicant a particular
favor y gràcia de vostra senyoria. Officio, et cetera. Altissimus, et cetera.
Balart.
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A.
Certificoa que la indisposició que patex el senyor Joseph de Olsina y Riusech, de què tinch
fet relació als molt il·lustres senyors deputats,
continua avuy die present. Barcelona, a 31 de
agost de 1682.
Doctor Pal·ladi Juncar.

s.n.r

A.
Haviendob comunicado al governador de las galeras que se hallan en el puerto desta ciudad el
real despacho de su magestad que se me presentó
últimamente por vuestra señoría, tocante al remediar los daños y menoscabos que resultan a los
derechos del General y Bolla, con las mercaderías
y ropas que se benden públicamente en la marina,
me ha dado un papel, cuya copia es la inclusa,
que remito a vuestra señoría para que, en vista de
su contenido, pueda vuestra señoría hacer las diligencias que pareciere combeniente sobre la materia. Dios guarde a vuestra señoría muchos años.
Barcelona, 18 de septiembre, 1682.
Álex, duque de Bournonville.
Señores diputados del General deste Principado.
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Moltc bé sap e ignorar no pot, noble y magnífich senyor don Miquel de Cortiada, regent la
Real Cancellaria en lo present principat de Catalunya, com Francisco de Cases, burgès de la
vila de Perpinyà, detingut en las presons reals de
la present ciutat, és estat impetit per rahó de un
pretés delicte a instància de Dionisa Perramon,
viuda, y que per raho de dit delicte s’és proferida sentència de mort, la qual se pretén executar
a. certificació intercalada entre els folis 297v i 298r del trienni 1680-1683.
b. bitllet intercalat entre els folis 301v i 302r del trienni 16801683.
c. requesta intercalada entre els folis 311v i 312r del trienni
1680-1683.

27, setembris, 1682, Habilitata in aulis Aleny,
antiquior.
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Dona Miquel de Cortiada, del consell de sa
magestat y son regent la real Cancellaria en lo
a. informe intercalat entre els folis 311v i 312r del trienni
1680-1683.

[ 1682 ]

[ 1682 ]

present principat de Catalunya, responent a una
scriptura o requesta que en lo dia de vuy li és estada presentada per lo síndich del General de dit
Principat, que comensa «Molt bé sap», y acaba
«Requirens vos, notarium», diu que, no suspenent y fent executar la sentència de mort proferida contra Francesch Cases, burgès de Perpinyà, no entén contrafer als privilegis concedits
als magnats, barons, nobles, cavallers, gentilshòmens e homens de paratge per lo sereníssim senyor rey don Pere Ters, dada en Barcelona, a dinou de maig mil tres-cents vuytanta, y
per lo sereníssim senyor rey don Fernando Segon, dat lo hu en Barcelona, a nou de octubre,
mil quatre-cents vuytanta-hu, y lo altre dat en
Monsó, a vint-y-dos de setembre, mil sinchcents y deu, que·s lligen en las reals pragmàticas
tersera, quarta y quinta, títol «De acusacions».
Per ço, que dit Francesch Cases, essent de edat
de dotse anys y mig, robà las johias, de valor de
quaranta-tres lliures, setse sous, de plata, de las
mans y pit de la sacratíssima Verge Maria del
Roser de la Iglésia de Santa Catharina màrtir
d’esta ciutat, per la qual causa, en primer de
juny, mil sis-cents sinquanta-vuyt, sens sentència, lo Real Consell Criminal suplicà al
excel·lentíssim senyor llochtinent y capità general que lo entregàs a algun capità de naus o galeras, y allí reclús, per alguns anys servís en lo offici a ses forses proporcionat. Y ara ha confessat
judicialment moltíssims furts, y entre ells lo que
féu a Dionissia Perramon, de valor molt més de
cent cinquanta lliures, per lo qual fonch delat. Y
en la sentència proferida, instant lo procurador
fiscal de la règia cort, y a instància de dita Dionisia Perramon, fonch feta la sentència contra de
ell, condempnant-lo a mort. Y és comuna disposició de dret que lo noble, per furt, encara
que sie simple, perde la noblesa, és a saber, los
privilegis de la noblesa, de tal manera que deu
ser castigat ab les penes ignominiosas en què solen ser condempnats los ignobles. Perquè lo
furt se incorreix en nota // 312/3v // de ignomínia, y per ço, cessant tots los privilegis de la noblesa. Y si assò proceheeix en un furt comès solament per lo noble, què serà en molts furts
reiterats y continuats, comesos per dit Francesch Cases, com ell ha confessat y se ha declarat. En vista y revista en lo nostre senat, que encara que los nobles e militars no puguen ser
capturats per delicte civil, però si ocultan los
béns que tenien al temps de la obligació, en los
quals se havia de fer la execució, poden ésser
capturats, perquè ocultan los béns, cometen
furt, y los nobles e militats per lo furt perden la
noblesa y milicia, és a saber, los privilegis de
ella, ab què ha pogut y pot lo procurador fiscal
de la règia cort, tot sol, sens instànsia de dita
Dionisa Perramon, part formada procehir contra dit Francesch Cases, per haver perdut la mi-

licia per lo furt y furts per ell comès y comesos.
Y encara que dit Francesch Cases sie estat condempnat a decapitar, no per axò se pot preténdrer que li restaren los privilegis de burgès, perquè en Cathalunya, Castella, Nàpols y altres
regnes, los nobles e militars, per lo delicte de
furt, crim de lesa magestat y altres se condempnan de consuetut a decapitar o un ganxo, y no a
ésser penjat com a plebeyo, per ser esta pena de
decapitar més honorable que no la de la forca. Y
si·s deya que en la sentència contra dit Francesch Cases proferida no diu que sia privat del
síngulo militar, respon que tal requisició no és
necessaria, sinó que basta que se li sie lo delatum
de furt, que ab això ja se entén que resta privat
dels privilegis militars, majorment que no havent-hi constitució, usatge, capítol de Cort o
prvilegi real que dispose de tal requesit, encara
que se pretengués encontrar ab disposició de
dret, no pot lo síndich del General oposar-se
per via de contrafacció. Per tot lo qual no entench contrafer a dits reals privilegis dels sereníssims senyors reys don Pere Ters y don Fernando Segon fent exequutar la sentència contra
dit Francesch Cases proferida, y en tot cas firmarà dubte y estarà al que per la Real Audiència
serà declarat y determinat, requerint a Joan de
Morer y Pasqual, escrivà de manament, que no
clogue lo acte de la presentació de dita escriptura o requesta sens inserta de la present scriptura,
la qual dóna en lloch de resposta.

312
/5r

1496

Molta bé sab, vostra mercè e ignorar no pot,
magnífich senyor Vicens Sabater y Gleu, doctor
de la règia cort y relador de la causa criminal
vertent en dita règia cort a instància de Dionisia
Peramon, viuda, contra Francisco de Cases,
burgès de la vila de Perpinyà, detingut en las
càrsers reals de la present ciutat per rahó de un
pretés delicte, com dit Francisco de Cases està
detingut en ditas càrsers reals per rahó de dit
delicte, y que contra de ell se ha proferit en dita
causa sentència de mort, la qual se pretén executar no obstant que dita Dionisa Perramon lo
ha perdonat y renunciat a la instància, apartantse de aquella. Lo que se encontra ab difarents
reals privilegis concedits per los sereníssims senyors reys, al bras y estament militar, particularment ab lo del sereníssim senyor rey don Pere
Terser, de denou de maig, mil tres-cents vuytanta, del senyor rey don Fernando Primer, en
jornada de nou de octubre, mil quatra-cens
vuytanta-hu, y dos de setembre, mil sinch-cens
y deu. En los quals fou consedit al estament militar que no·s pogués inquirir ni prosehir contra
a. requesta intercalada entre els folis 311v i 312r del trienni
1680-1683.

alguna persona de dit estament sens instància de
part, de tal manera que, encara que alguna part
legítima agués fet instància contra lo cavaller,
havent-se apartat de la instància y de fer part en
la causa, no pogués lo fisch continuar-la ni
repèndrer-la per rahó del pretés delicte de que
fou inquirit, per quant lo voler executar dita
sentència de mort, havent-se apartat de la
instància dita Dionisia y renunciat a aquella, és
voler-se provehir criminalment contra un cavaller o gaudint de privilegi militar sens instància
de part y sols ab la del fisch, essent axí que per la
renunciació de dita Dionisa omnímodament
cessa dita causa criminal, sens tenir acció lo fisch
per la prosecució de aquella, y executant-se dita
sentència sempre seria verdader dir que contra
un cavaller se prosehia ex officio y sens instància
de part, y com per la constitució «Poch valdria»,
vulgarment dita «De la observansa», ab la qual
se dóna per // 312/5r // invàlidos los prosehiments fets contra constitucions, privilegis, usos
y costums del present principat de Catalunya.
Per ço, lo síndich del General de Catalunya,
complint ab sa obligació y en execució de son
offici, requereix y interpel·le a vostra mercè de
que se abstinga de fer executar dita sentència,
ans bé, fasa manar y ordenar que se sobresegua
en la execució de aquella y prosecució de dita
causa, altrament protesta contra de vostra
mercè de las penas imposadas en las generals
constitucions, y en particular en la constitució
«Poch valdria», títol «De observar constitucions», y de tots danys y dammatges que per
dita ocasio patirà y suportarà lo present Principat, y de tot lo demés lícit y permès de protestar
ne deuen. Premisso sed et omnio alio meliori
modo, et cetera. Requirens vos, notario, et cetera.

estat condempnat a mort a ser decapitat, precehint legítima instància del procurador fiscal y
part instant fins a la sentència deffinitiva inclusive, que fou proferida a 24 del corrent mes de setembre. Y lo pretés acte de desistiment fou fet
lo die de 25. Y és indubitat que dit Casas, per
los furts per ell comesos, majorment aprés de la
sentència, resta infame y privat de tots los privilegis militars, y per consegüent no·s pot valer
dels concedits al estament militar, los quals reals
privilegis, apar que tampoch li poden sufragar
per ser consuetudinari en comètrer delictes de
furts. Per lo que no entén haver contrafet a dits
reals privilegis ni a altres constitucions, capítols
y actes de Cort y en tot cas firma dupta y offereix estar a lo que per la Real Audiència serà declarat y determinat, requirint a Balthesar Oriol y
Marcer, escrivà de manament, que no clogue lo
acte de la pretenció de dita requesta, sens inserta de la present escriptura, que dóna per resposta.

Responenta lo doctor Vicens Sabater, del consell de sa magestat y jutge de la real cort, a una
escriptura que li és estada presentada per part
del síndich del General del present Principat,
diu que en lo fet de que se fa menció en dita escriptura no entén haver·i matèria de contrafacció, per no ser clara ni haver·i constitució ni privilegi que expressament dispose sobre lo cas de
què se fa menció en dita escriptura, per quant
contra Francisco Casas, burguès de la vila de
Perpinyà, se ha prossehit per diffarents furts ha
comesos en la present ciutat, los quals ha confessats judicialment. Y assenyaladament per lo
furt fet en casa de Dinonisa Perramon, viuda, és

Molta bé sab vostra mercè y ignorar no pot,
magnífich senyor Miquel de Caldero, doctor de
la Real Audiència de la tercera sala y advocat fiscal de la règia cort, com Francisco de Casas,
burgès de la vila de Perpinyà, detingut en las
presons reals de la present ciutat, és estat impedit per rahó de un pretès delicte a instància de
Dionisa Perramon, vídua, y que per rahó de dit
delicte se és proferida sentència de mort contra
dit Casas, la qual se pretén executar, no obstant
que dita Dionísia Perramon lo ha perdonat y renunciat a la instància, apartant-se de aquella. Lo
que se encontra ab differents reals privilegis
concedits per los sereníssims senyors reys al bras
y estament militar, particularment ab lo del senyor rey don Pere 3, de 19 de maig, 1380, del
senyor rey don Fernando Primer, en jornada de
9 de octubre, 1481, y 2 de setembre, 1510, en
los quals fou concedit al estament militar que
no·s pogués inquirir ni procehir contra alguna
persona del dit estament sens instància de part.
De tal manera que, encara que alguna part llegítima hagués feta instància contra lo cavaller, havent-se apartat de la instància, y de fer part en la
causa, no pogués lo fisch continuar-la ni repéndrer-la per rahó del pretés delicte de que fou inquirit, per quant lo voler executar dita sentència
de mort, havent-se apartat de dita instància la
dita Dionísia, y renunciat a aquella, és voler-se
procehir criminalment contra un cavaller o gaudint de privilegi militar sens instància de part y
sols ab la del fisch, essent axí que per la renunciació de dita Dionisa omnímodament cessa

a. informe intercalat entre els folis 311v i 312r del trienni
1680-1683.

a. requesta intercalada entre els folis 313v i 314r del trienni
1680-1683.
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27, setembris, 1682, Habilitata in aulis Aleny,
antiquior.
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dita causa criminal, sens tenir acció lo fisch per
la prosecució de aquella, y executar-se dita
sentència sempre seria verdader dir que contra
un cavaller se procehia ex oficio y sens instància
de part, y com per la constitució «Poch valdria»,
vulgarment «De la observansa», ab la qual se
donan per invàlidos los procehiments fets contra constitucions, privilegis, usos y costums del
present principat de Catalunya. Per ço, lo síndich del General de Catalunya, cumplint ab sa
obligació // 314/2v // y en execució de son ofici,
requereix y interpel·la a vostra mercè se abstinga
de fer execució de dita sentència, ans bé, manar
y ordenar que se sobresega en la execució de
aquella y prosecució de dita causa. Altrament,
protesta contra vostra mercè de las penas imposadas en las generals constitucions, y en particular a la dita constitució «Poch valdria», títol «De
observar constitucions», y de tots los danys y
damnatges que per dita ocasió patirà y suportarà lo present principat de Catalunya, y de tot
lo demés lícit y permès de protestar nedum premisso sed verum omni alio meliori modo, et cetera. Requirens vos notarium, et cetera.

Però que, no obstant lo sobredit, està prompte
en revocar per sa part, sempre que per sa
excel·lència y Real Audiència sie declarat haver
contrafet a constitució, pragmàtica o dret de la
pàtria, havent per est effecte dupte requirint al
escrivà del número que sens inserta de la present no clogue lo acte de la requesta presentada,
donant la present escriptura per resposta.

Satisfenta lo doctor Miquel de Caldero, del
consell de sa magestat y son advocat fiscal, a una
scriptura de requesta a ell presentada per lo síndich del General de Catalunya lo dia de 28 del
corrent, que comensa: «Molt bé sab» y acaba
«Requirens veos notarium, et cetera», respòn
que: en lo que se menciona en la requesta per
part sua ni altrament no·s troba fet en què recayga contrafacció de constitució ni pragmàtica
alguna, et sunctus fuit suo officio, y que ni en
passar-se a la execució de la sentència de Francisco Cases, reo de mort, no obstant la remissió
de la part, se adverteix contrafacció de ditas
pragmàticas, perquè dit Cases fou condemnat a
pena de mort per delicte infame, y per consegüent resta privat del privilegi de noblesa ni deu
gosar de la perrogativa de ditas reals pragmàticas, majorment en delicte reiterat ne eodem genere, que llavors no·y ha difficultat ni és necessari que en la sentència se dega expressar tal
privació, perquè ex quo condempnat in judicio
famoso resta privat sens altre expressió com ha
consecutiu de la condempnació, quamvis in
processu non set actio nec in sentencia set expressum, ni la pena en què se ha condempnat denota haver-se declarat que lo reo per dit delicte infame aduce conserva la milicia o noblesa y deu

Molta bé saben y ignorar no poden vostres mercès, senyors Joseph Bataller y Mariano Catús,
procuradors fiscals de la règia cort, com Francisco de Casas, burgès de la vila de Perpinyà, detingut en las presons reals de la present ciutat, és
estat impedit per rahó de un pretès delicte a
instància de Dionisa Perramon, vídua, y que per
rahó de dit delicte se és proferida sentència de
mort contra dit Casas, la qual se pretén executar, no obstant que dita Dionísia Perramon lo
ha perdonat y renunciat a la instància, apartantse de aquella. Lo que se encontra ab differents
reals privilegis concedits per los sereníssims senyors reys al bras y estament militar, particularment ab lo del senyor rey don Pere 3, de 19 de
maig, 1380, del senyor rey don Fernando Primer, en jornada de 9 de octubre, 1481, y 2 de
setembre, 1510, en los quals fou concedit al estament militar que no·s pogués inquirir ni procehir contra alguna persona del dit estament
sens instància de part, de tal manera que, encara
que alguna part llegítima hagués feta instància
contra lo cavaller, havent-se apartat de la instància, y de fer part en la causa, no pogués lo fisch
continuar-la ni repéndrer-la per rahó del pretés
delicte de que fou inquirit, per quant lo voler
executar dita sentència de mort havent-se apartat de dita instància la dita Dionísa y renunciat a
aquellas és voler-se procehir criminalment contra un cavaller o gaudint de privilegi militar sens
instància de part y sols ab la del fisch, essent axí
que per la renunciació de dita Dionisa omnímodament cessa dita causa criminal, sens tenir ac-

a. resposta intercalada entre els folis 313v i 314r del trienni
1680-1683.

a. requesta intercalada entre els folis 314v i 315r del trienni
1680-1683.

27 septembris, 1682. Habilitati in aulis. Aleny,
antiquior.
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gosar de las perrogativas de aquelles, perquè se
respon que èciam en exos termes no se aplica al
reo que per infamia ha perdut la noblesa la pena
ignominiosa de forcas, axí que tantum retinet
perrogativa ut a plebe penis separeut, y també
perquè lo modo de la aplicació de las penas és
arbitrari al senat, rogant-las a son àrbitre eo
modo que puga ocasionar major // 314/3v //
exemplar, sens que en nostras constitucions hi
hage en assò cosa estatuhida, per lo que no entén haver contrafet a cap constitució alguna ni
ley de la pàtria.

315
/2r
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ció lo fisch per la prosecució de aquella y executant-se // 315/2v // dita sentència sempre seria
verdader dir que contra un cavaller se procehia
ex oficio y sens instància de part. Y com per la
constitució poch valdria, vulgarment «De la observansa», ab la qual se donan per invàlidos los
procehiments fets contra constitucions, privilegis, usos y costums del present principat de Catalunya, per ço, lo síndich del General de Catalunya, cumplint ab sa obligació y en execució de
son ofici requereix y interpel·la a vostras mercès
se abstingan de fer execució de dita sentència,
ans bé manar y ordenar que se sobresega en la
execució de aquella y prosecució de dita causa,
altrament protesta contra vostras mercès de las
penas imposadas en las generals constitucions, y
en particular a la dita constitució «Poch valdria», títol «De observar constitucions» y de
tots los danys y damnatges que per dita ocasió
patirà y suportarà lo present principat de Catalunya y de tot lo demés lícit y permès de protestar nedum premisso sed verum omni alio meliori
modo, et cetera. Requirens vos notarium et cetera.

prompte en obtemperar a tot lo que per sa excel·lència y Real Audiència sia declarat, firmant
per est effecte dupte, requerint al scrivà major
que sens inserta de la present no clogue lo acte
de la requesta presentada donant la present
scriptura per resposta.

320
/2r

27 septembris, 1682. Habilitati in aulis. Aleny,
antiquior.

315
/3r

Satisfenta Mariano Cahís, notari, y altre dels
procuradors fiscals de la règia cort, a una scriptura de requesta a ell presentada per lo síndich
del General de Cathalunya lo dia de vint-y-vuyt
del corrent, que comensa «Molt bé sab» y acaba
«Requirens vos, nottarius, et cetera», respon que
no entèn haver contrafet a constitució ni
pragmàtica alguna, ni lley de la pàtria, y que està
prompte en obtemperar a tot lo que per sa excel·lència y Real Audiència sia declarat, firmant
per est effecte dupte, requerint al scrivà major
que sens inserta de la present no clogue lo acte
de la requesta presentada donant la present
scriptura per resposta.

315
/4r

Satisfentb Joseph Bataller, notari, y altre dels
procuradors fiscals de la règia cort, a una scriptura o requesta a ell presentada per lo síndich
del General de Cathalunya lo dia de vint-y-vuyt
del corrent, que comensa «Molt bé sab» y acaba
«Requirens vos nottarius, et cetera» respon que
no entén haver contrafet a constitució ni
pragmàtica alguna ni lley de la pàtria, y que està
a. resposta intercalada entre els folis 314v i 315r del trienni
1680-1683.
b. resposta intercalada entre els folis 314v i 315r del trienni
1680-1683.
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Molta bé sab vostra mercè y ignorar no pot, noble y magnífich senyor don Miquel de Cortada,
regent la Real Cancellaria del present principat
de Catalunya, com Francisco de Casas, burgès
de la vila de Perpinyà, detingut en las presons
reals de la present ciutat, és estat impedit per
rahó de un pretès delicte a instància de Dionisa
Perramon, vídua, y que per rahó de dit delicte
se és proferida sentència de mort contra dit Casas, la qual se pretén executar no obstant que
dita Dionísia Perramon lo ha perdonat y renunciat a la instància, apartant-se de aquella. Lo que
se encontra ab differents reals privilegis concedits per los sereníssims senyors reys al bras y estament militar, particularment ab lo del senyor
rey don Pere 3 de 19 de maig, 1380, del senyor
rey don Fernando Primer, en jornada de 9 de
octubre, 1481, y 2 de setembre, 1510, en los
quals fou concedit al estament militar que no·s
pogués inquirir ni procehir contra alguna persona del dit estament sens instància de part, de
tal manera que encara que alguna part llegítima
hagués feta instància contra lo cavaller, haventse apartat de la instància y de fer part en la causa, no pogués lo fisch continuar-la ni repéndrerla per rahó del pretés delicte de què fou inquirit,
per quant lo voler executar dita sentència de
mort, havent-se apartat de dita instància la dita
Dionisa y renunciat a aquellas, és voler-se procehir criminalment contra un cavaller o gaudint
de privilegi militar sens instància de part y sols
ab la del fisch, essent axí que per la renunciació
de dita Dionisa omnímodament cessa dita causa
criminal sens tenir acció lo fisch per la prosecució de aquella. Y executar-se dita sentència sempre seria verdader dir que contra un cavaller se
procehia ex oficio y sens instància de part, y com
per la constitució poch valdria, vulgarment «De
la observansa», ab la qual se donan per invàlidos
los procehiments fets contra constitucions, privilegis, usos y costums del present principat de
Catalunya.
Sens que obsten las respostas donades a les requestas presentadas, // 320/2v // que venen a reduhir-se a que dit Cases, essent de edat de dotse
anys y mitg, robà les joyes de valor quorantados lliures, setse sous de plata, de les mans y pits
a. requesta intercalada entre els folis 319v i 320r del trienni
1680-1683.

[ 1682 ]

[ 1682 ]

de la Sacratíssima Verge Maria del Roser en la
iglésia de Santa Catharina màrtir, de la present
ciutat, per lo que al primer de juny, 1658, lo
Real Consell Criminal, sens sentència, suplicà al
excel·lentíssim llochtinent y capità general que
lo entregàs a algun capità de naus o galeras y
allí, reclús per alguns anys, servís en lo offici a
ses forçes proporsionat. Y ara ha confessat judicialment moltíssims furts, y entre ells lo que féu
en casa de Dionísia Perramon, de valor molt
més de 150 lliures, per lo qual fonch delat. Y en
la sentència proferida, instant lo procurador fiscal de la règia cort y dita Perramon condempnat
a mort. Y que és comuna disposició de dret que
lo noble, per furt, encara que simple, pert los
privilegis de la noblesa y deu ser castigat ab las
penas ignominiosas en què solen ser castigats
los plebeyos, perquè per lo furt se fa infame. Y
per ço cessan tots los privilegis de la noblesa, lo
què ab major rahó preceheix quant són molts
los furts y reiterats comesos per dit Casas, segons se diu que ha confessat. Y que en lo real senat se ha declarat, en vista y revista, que encara
que los nobles no pugan ser capturats, però si
ocultan los béns que tenian al temps de la obligació en los quals se havia de fer la execució,
poden ésser capturats, perquè·s diu que ocultant los bens cometan furt y per lo furt se perden los privilegis de la noblesa. Y que encara
que dit Francisco Casas és estat condempnat a
decapitar, no per axò se pot preténdrer que li
restaren los privilegis de burgès. Perquè en Catalunya, Castella, Nàpols y altres regnes los nobles y militars per lo delicte de furt, crim de leza
magestat y altres se condempnan de consuetut a
decapitar o a un garrot y no a ésser penjat com a
plebeos, per ésser la pena de decapitació més
honorable que la de forca. Y que no és menester
que en dita real sentència sie dit Casas privat del
síngulo militar, bastant que // 320/3r // se li sie
fet lo delatum de furt, perquè ab exò sols se entén restar privat per necessària conseqüència
dels privilegis militars, y que no·y ha constitució, usatja, capítol de Cort, privilegi real que
dispose de tal requisit encara que se pretengués
encontrar ab disposició de dret, per lo que no
pot lo síndich del General oposar-se per via de
contrafacció.
Perquè se respon que dit Francisco de Cases
solament fou delat del crim de furt perpetrat en
casa de Dionisa Perramon, ni en dita causa se
han provat altres furts que dit de Casas hagués
comès. Y la confessió que·s diu féu dit de Casas
de altres no·ls prova contra aquell, no constant
de corpore delicti ni de diffamació ni interrogació de aquells, lo que no és en procés non est de
goco mundo ni·s deu tenir en consideració alguna. Y la observansa sempre és estada en la règia
cort de atténdrer-se sols al delatum y no a altre
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cosa. Y en quant a les reals sentèncias criminals
se fa la condemnació per diffarents delictes se
expressan aquells en lo delatum, o bé, expressant-se alguns, se segueix la clàusula et de aliis
delictis et criminibus ni per rahó del delicte de
furt se pert la noblesa ni los privilegis de aquella
ipso iure. Y lo que se diu que lo cavaller que
oculta los béns per a evadir la execució pot ser
capturat, assò se entén terminis habilibus, instant la part interessada no per rahó del furt,
perquè de sa cosa no·l pot comètrer, hu ocultant-la, sed propter dolum et fraudem, lo que és
delicte. Y axí falta aleshores la qualitat de deute
civil y se fa lo deute criminal, per lo qual instante parte interessata potest capi miles. Y en tot
cas seria menester sentència condempnatòria o
declaratòria super a missione, milicie ex autorizacione vel deposicione, sens bastar la sola condemnació per rahó del furt, perquè encara que
lo condempnat per lladre reste ex tunch infame
ipso iure, emperò, no ipso iure lo infame resta
privat de la milícia. Y esta és la diffarència que
comunment admeten los doctors de primera
clase, // 320/3v // entre quant la privació és ipso
iure o no és ipso iure, que en lo primer cas és
sola sentència declaratòria super delicto, se entén en aquella compresa també la pena de privació, però no en lo segon cas, en lo qual se ha
de subseguir sentència declaratòria de dita privació.
No·s trobarà text, lley ni constitució alguna en
los quals se disposa que lo cavaller que comet
furt ipso iure amitat nobilitatem vel eius privilegia. Y es proposició corrent en dret que la pena
de privació no se incorre sinó en los casos expressats en lo dret, y encara quant se expressa
pena de privació se entén non ipso iure lata sed
incurrenda et declaranda.
Y en quant al present fet y en lo present Principat apar que no pot tenir difficultat dita theòrica, segons la constitució 40 de las Corts del
any 1599, la qual disposa que en falta de constitucions, usatges y capítols de Cort se han de
judicar les causes per lo disposat en los segrats
cànons y per aquells miles celestis milicia id est
clericus, per rahó de furt no est depositus sed deponendus per sentenciam. Y axí bé en tot cas en
Catalunya se ha de confessar que per rahó del
furt miles non amitat miliciam seu eius privilegia ipso iure, sinó que en tot cas veniret privandus ad sentencia en forma sens poder-se
enténdrer privat per la condempnatòria del
furt.
Lo que·s confirma més perquè nottoria és la
diversitat gran que·y ha del furt, lo qual és delicte privat del delicte y crim de leza magestat
in primo capite, per rahó de qual no sols se

considera en lo delinqüent la qualitat de infàmia, ipso iure de atrossitat del delicte major
que·s pot considerar, sinó encara també la de
regalia de sa magestat, la qual sola bastava per
exclòurer al cavaller de tot gènero de perrogativa militar ipso iure, no obstant la qual, quant
a succehit condempnar-se algun cavaller per
rahó de dit delicte preceheix en la sentència expressa declaració de privació de milícia ab estas
paraulas «fuit conclussum quod declaretur quod
dictus // 328/4r // n. condempnetur quod est privatus privilegio militari et quod est reus mortir». Y si la règia cort en un delicte, com és lo
crim de lesa magestat, per lo qual no·y pot haver dupte que lo cavaller resta ipso iure exautorat y privat de la noblesa, ho expressa axí, ab
molta més rahó ho hauria de fer en lo cas de
furt per lo que se ha sobreponderat, quant y
més que lo voler-se que en la sentència condempnatòria del delicte sie compresa també la
privació és matèria de pressumpció, y la pressumpció cedit veritati, per quant del thenor de
dita real sentència consta que fou proferida
contra dit Francisco de Casas, contemplant-lo
gaudint de privilegi militar et uti talis sens voler-lo privar de aquell.
Perquè en lo delatum de dita sentència se anomena ibi: «Franciscum Cases, burgensem Perpiniani, delatum et inculpatum», y en lo atento,
ibi: «contra dictum Franciscum Cases, burgensem Perpiniani», y en la conclusió, ibi: «quod
dictus Franciscus Cases», ponderant la dictió
«dictus», la qual és relativa de totas las qualitats
entecedentment expressades, y és cert quod actus fieri dicitur contra aliquem uti in eo nimunatur et racione qualitatis expressa.
Ajustas al sobradit la pena en què dit Casas fou
condempnat, que és de decapitació pròpria dels
cavallers.
Confirmas més lo dessobre ponderat perquè,
no obstant que·s diu confessà dit Francisco de
Cases diffarents furts, no se inquirí contra dit
Casas per rahó de aquells ni·s feran nous actitats, lo que no pogué tenir altre motiu sinó regonéxer que faltava a la instànsia de part, faltant
la qual no·s podia procehir contra dit Casas.
Últimament se respon que quidquid sit de tot lo
sobradit ex alio capite no podia ni pot dit Francisco de Casas restar privat del privilegi de no
poder-sa procehir contra de aquell sense instància de part formada, no obstant la qualitat pretesa de furt, per tres rahons: la primera, perquè
dit privilegi és concedit per viam contractus mediante pecunia y en remuneració dels serveys de
tot lo estament militar, // 320/4v // y semblants
privilegis passan a la naturalesa de contractes y
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no se entenen compresos en la derogació general dels privilegis.
La segona rahó és perquè los privilegis que pot
pérdrer un cavaller per rahó de algun crim són
los que li competexen a iure comuni, però no
los particulars, que ab particular providència se
han concedit, precipue quant és un privilegi tant
preciós com és lo sobradit, lo qual és speciali
nota dignum y sens específica expressió no se
entén derogat.
La tercera rahó és perquè lo dret comú concedí
diffarents excepcions y perrogativas als nobles,
confiant d’ells que procehirian ab aquella rectitut pròpria de son estament. Y axí recahia molt
bé sobra esta atensió privar-lo de la noblesa y
sos privilegis faltant a ses obligacions, delinquint, lo que és al contrari en nostre cas perquè
dit privilegi se és atorgat y concedit suposat lo
cavaller ja delinqüent. Y axí, essent aquell general y universal no·s pot limitar a est o altre delicte que de sa naturalesa pot tenir instància de
part, sinó que·ls ha de compéndrer tots menos
las regalias per aquell particular privilegi que si
no són expressadas se entenen reservades. Y altrament, si en dit privilegi vinguessen acceptuats tots los delictes y crims que de iure interrogati infamia seria dit privilegi ac si non esset
et serviret de vento perquè en tots los públichs
judicis y en molts dels privats se irroga infàmia
als condempnats.
De tot lo sobradit se segueix que la regla és en
favor del estament militar, tenint clar y exprés lo
privilegi sens excepció alguna de delicte, y per
consegüent, volent-se procehir contra dit de
Casas y executar la sentència de mort natural,
havent renunciat la part instant, se contrefà a la
lletra y mente de dos reals privilegis. Per ço, lo
síndich del General de Catalunya, complint a sa
obligació y en execució de son offici, requereix
segona vegada y interpel·la a vostra mercè //
320/5r // de què se abstinga de fer executar dita
sentència, ans bé, manar y ordenar que se sobresegue en la execució de aquella y prosecució
de dita causa, altrament protesta contra de vostra mercè de las penas imposades en les generals
constitucions, y en particular en la dita constitució «Poch valdria», títol «De observar constitucions», y de tots los danys y dampnatges que
per dita ocasió patirà y suportarà lo present
Principat y de tot lo lícit y permès de protestar
nedum premisso sed et omni alio quocumque meliori modo, et cetera. Requirens notarium et cetera.
16 octobris, 1682. Habilitata in aulis. Aleny.

[ 1682 ]

[ 1682 ]

320
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Segonaa requesta presentada al doctor Miquel
Caldero.
Molt bé sab vostra mercè y ignorar no pot,
magnífich senyor Miquel de Caldero, doctor de
la Real Audiència de la tercera sala y advocat fiscal de la règia cort, com Francisco de Casas,
burgès de la vila de Perpinyà, detingut en las
presons reals de la present ciutat és estat impedit per rahó de un pretès delicte a instància de
Dionisa Perramon, vídua, y que per rahó de dit
delicte se és proferida sentència de mort contra
dit Casas, la qual se pretén executar no obstant
que dita Dionísia Perramon lo ha perdonat y renunciat a la instància apartant-se de aquella. Lo
que se encontra ab differents reals privilegis
concedits per los sereníssims senyors reys al bras
y estament militar, particularment ab lo del senyor rey don Pere 3 de 19 de maig, 1380, del
senyor rey don Fernando Primer, en jornada de
9 de octubre, 1481, y 2 de setembre, 1510, en
los quals fou concedit al estament militar que
no·s pogués inquirir ni procehir contra alguna
persona del dit estament sens instància de part,
de tal manera que encara que alguna part llegítima hagués feta instància contra lo cavaller, havent-se apartat de la instància y de fer part en la
causa, no pogués lo fisch continuar-la ni repéndrer-la per rahó del pretés delicte de què fou inquirit, per quant lo voler executar dita sentència
de mort, havent-se apartat de dita instància la
dita Dionisa y renunciat a aquellas, és voler-se
procehir criminalment contra un cavaller o gaudint de privilegi militar sens instància de part y
sols ab la del fisch, essent axí que per la renunciació de dita Dionisa omnímodament cessa
dita causa criminal sens tenir acció lo fisch per
la prosecució de aquella. Y executar-se dita
sentència sempre seria verdader dir que contra
un cavaller se procehia ex oficio y sens instància
de part, y com per la constitució poch valdria,
vulgarment «De la observansa», ab la qual se
donan per invàlidos los procehiments fets contra constitucions, privilegis, usos y costums del
present principat de Catalunya.

320
/7v

Sens que obsten las respostas donades a les requestas presentadas, que venen a reduhir-se a
que dit Cases, essent de edat de dotse anys y
mitg, robà les joyes de valor quoranta-dos lliures, setse sous de plata, de les mans y pits de la
Sacratíssima Verge Maria del Roser en la iglésia
de Santa Catharina màrtir de la present ciutat,
per lo que al primer de juny, 1658, lo Real
Consell Criminal, sens sentència, suplicà al excel·lentíssim llochtinent y capità general que lo
entregàs a algun capità de naus o galeras y allí,
a. requesta intercalada entre els folis 319v i 320r del trienni
1680-1683.
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reclús per alguns anys, servís en lo offici a ses
forçes proporsionat. Y ara ha confessat judicialment moltíssims furts, y entre ells lo que féu en
casa de Dionísia Perramon, de valor molt més
de 150 lliures, per lo qual fonch delat y en la
sentència proferida, instant lo procurador fiscal
de la règia cort y dita Perramon condempnat a
mort. Y que és comuna disposició de dret que
lo noble, per furt, encara que simple, pert los
privilegis de la noblesa y deu ser castigat ab las
penas ignominiosas en què solen ser castigats
los plebeyos, perquè per lo furt se fa infame. Y
per ço cessan tots los privilegis de la noblesa, lo
què ab major rahó preceheix quant són molts
los furts y reiterats comesos per dit Casas, segons se diu que ha confessat. Y que en lo real senat se ha declarat, en vista y revista, que encara
que los nobles no pugan ser capturats, però si
ocultan los béns que tenian al temps de la obligació en los quals se havia de fer la execució,
poden ésser capturats, perquè·s diu que ocultant los bens cometan furt y per lo furt se perden los privilegis de la noblesa. Y que encara
que dit Francisco Casas és estat condempnat a
decapitar, no per axò se pot preténdrer que li
restaren los privilegis de burgès. Perquè en Catalunya, Castella, Nàpols y altres regnes los nobles y militars per lo delicte de furt, crim de leza
magestat y altres se condempnan de consuetut a
decapitar o a un garrot y no a ésser penjat com a
plebeos, per ésser la pena de decapitació més
honorable que // 320/8r // la de forca. Y que no
és menester que en dita real sentència sie dit Casas privat del síngulo militar, bastant que se li sie
fet lo delatum de furt, perquè ab exò sols se entén restar privat per necessària conseqüència
dels privilegis militars, y que no·y ha constitució, usatja, capítol de Cort, privilegi real que
dispose de tal requisit encara que se pretengués
encontrar ab disposició de dret, per lo que no
pot lo síndich del General oposar-se per via de
contrafacció.
Perquè se respon que dit Francisco de Cases solament fou delat del crim de furt perpetrat en
casa de Dionisa Perramon, ni en dita causa se
han provat altres furts que dit de Casas hagués
comès. Y la confessió que·s diu féu dit de Casas
de altres no·ls prova contra aquell, no constant
de corpore delicti ni de diffamació ni interrogació de aquells, lo que no és en procés non est de
goco mundo ni·s deu tenir en consideració alguna. Y la observansa sempre és estada en la règia
cort de atténdrer-se sols al delatum y no a altre
cosa. Y en quant a les reals sentèncias criminals
se fa la condemnació per diffarents delictes se
expressan aquells en lo delatum, o bé, expressant-se alguns, se segueix la clàusula et de aliis
delictis et criminibus ni per rahó del delicte de
furt se pert la noblesa ni los privilegis de aquella

ipso iure. Y lo que se diu que lo cavaller que
oculta los béns per a evadir la execució pot ser
capturat, assò se entén terminis habilibus, instant la part interessada no per rahó del furt, perquè de sa cosa no·l pot comètrer, hu ocultantla, sed propter dolum et fraudem, lo que és
delicte. Y axí falta aleshores la qualitat de deute
civil y se fa lo deute criminal, per lo qual instante parte interessata potest capi miles. Y en tot cas
seria // 320/8v // menester sentència condempnatòria o declaratòria super a missione, milicie ex
autorizacione vel deposicione, sens bastar la sola
condemnació per rahó del furt, perquè encara
que lo condempnat per lladre reste ex tunch infame ipso iure, emperò, no ipso iure lo infame
resta privat de la milicia. Y esta és la diffarència
que comunment admeten los doctors de primera clase, entre quant la privació és ipso iure o no
és ipso iure, que en lo primer cas és sola sentència declaratòria super delicto, se entén en aquella
compresa també la pena de privació, però no en
lo segon cas, en lo qual se ha de subseguir
sentència declaratòria de dita privació.

declaració de privació de milícia ab estas paraulas «fuit conclussum quod declaretur quod dictus
n. condempnetur quod est privatus privilegio militari et quod est reus mortir». Y si la règia cort
en un delicte, com és lo crim de lesa magestat,
per lo qual no·y pot haver dupte que lo cavaller
resta ipso iure exautorat y privat de la noblesa,
ho expressa axí, ab molta més rahó ho hauria de
fer en lo cas de furt per lo que se ha sobreponderat, quant y més que lo voler-se que en la
sentència condempnatòria del delicte sie compresa també la privació és matèria de pressumpció, y la pressumpció cedit veritati, per quant
del thenor de dita real sentència consta que fou
proferida contra dit Francisco de Casas, contemplant-lo gaudint de privilegi militar et uti
talis sens voler-lo privar de aquell.
Perquè en lo delatum de dita sentència se anomena ibi: «Franciscum Cases, burgensem Perpiniani, delatum et inculpatum», y en lo atento,
ibi: «contra dictum Franciscum Cases, burgensem Perpiniani», y en la conclusió, ibi: «quod
dictus Franciscus Cases», ponderant la dictió
«dictus», la qual és relativa de totas las qualitats
entecedentment expressades, y és cert quod actus fieri dicitur contra aliquem uti in eo nimunatur et racione qualitatis expressa.

No·s trobarà text, lley ni constitució alguna en
los quals se disposa que lo cavaller que comet
furt ipso iure amitat nobilitatem vel eius privilegia. Y es proposició corrent en dret que la pena
de privació no se incorre sinó en los casos expressats en lo dret, y encara quant se expressa
pena de privació se entén non ipso iure lata sed
incurrenda et declaranda.
Y en quant al present fet y en lo present Principat apar que no pot tenir difficultat dita theòrica, segons la constitució 40 de las Corts del any
1599, la qual disposa que en falta de constitucions, usatges y capítols de Cort se han de judicar les causes per lo disposat en los segrats cànons y per aquells miles celestis milicia id est
clericus, per rahó de furt no est depositus sed deponendus per sentenciam. Y axí bé en tot cas en
Catalunya se ha de confessar que per rahó del
furt miles non amitat miliciam seu eius privilegia ipso iure, sinó que en tot cas veniret privandus ad sentencia en forma sens poder-se enténdrer privat per la condempnatòria del furt.

Ajustas al sobradit la pena en què dit Casas fou
condempnat, que és de decapitació pròpria dels
cavallers.
320
/9v

Lo que·s confirma més perquè nottoria és la diversitat gran que·y ha del furt, lo qual és delicte
privat del delicte y // 320/9r // crim de leza magestat in primo capite, per rahó de qual no sols
se considera en lo delinqüent la qualitat de infàmia, ipso iure de atrossitat del delicte major
que·s pot considerar, sinó encara també la de
regalia de sa magestat, la qual sola bastava per
exclòurer al cavaller de tot gènero de perrogativa militar ipso iure, no obstant la qual, quant a
succehit condempnar-se algun cavaller per rahó
de dit delicte preceheix en la sentència expressa
1503

Confirmas més lo dessobre ponderat perquè,
no obstant que·s diu confessà dit Francisco de
Cases diffarents furts, no se inquirí contra dit
Casas per rahó de aquells ni·s feran nous actitats, lo que no pogué tenir altre motiu sinó regonéxer que faltava a la instànsia de part, faltant
la qual no·s podia procehir contra dit Casas.
Últimament se respon que quidquid sit de tot lo
sobradit ex alio capite no podia ni pot dit Francisco de Casas restar privat del privilegi de no
poder-sa procehir contra de aquell sense instància de part formada, no obstant la qualitat pretesa de furt, per tres rahons: la primera, perquè
dit privilegi és concedit per viam contractus mediante pecunia y en remuneració dels serveys de
tot lo estament militar, y semblants privilegis
passan a la naturalesa de contractes y no se entenen compresos en la derogació general dels privilegis.
La segona rahó és perquè los privilegis que pot
pérdrer un cavaller per rahó de algun crim són
los que li competexen a iure comuni, però no
los particulars, que ab particular providència se
han concedit, precipue quant és un privilegi tant
preciós com és lo sobradit, lo qual és speciali
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nota dignum y sens específica expressió no se
entén derogat.
La tercera rahó és perquè lo dret comú concedí
diffarents excepcions y perrogativas als nobles,
confiant d’ells que procehirian ab aquella rectitut pròpria de son estament. Y axí recahia molt
bé sobra esta atensió privar-lo de la noblesa y
sos privilegis faltant a ses obligacions, delinquint, lo que és al contrari en nostre cas perquè
dit privilegi se és atorgat y concedit suposat lo
cavaller ja delinqüent. Y axí, essent aquell general y universal no·s pot limitar a est o altre delicte que de sa naturalesa pot tenir instància //
320/10r // de part, sinó que·ls ha de compéndrer
tots menos las regalias per aquell particular privilegi que si no són expressadas se entenen reservades. Y altrament, si en dit privilegi vinguessen acceptuats tots los delictes y crims que de
iure interrogati infamia seria dit privilegi ac si
non esset et serviret de vento perquè en tots los
públichs judicis y en molts dels privats se irroga
infàmia als condempnats.
De tot lo sobradit se segueix que la regla és en
favor del estament militar, tenint clar y exprés lo
privilegi sens excepció alguna de delicte, y per
consegüent, volent-se procehir contra dit de
Casas y executar la sentència de mort natural,
havent renunciat la part instant, se contrefà a la
lletra y mente de dos reals privilegis. Per ço, lo
síndich del General de Catalunya, complint a sa
obligació y en execució de son offici, requereix
segona vegada y interpel·la a vostra mercè de
que se abstinga de fer executar dita sentència,
ans bé, manar y ordenar que se sobresegue en la
execució de aquella y prosecució de dita causa,
altrament protesta contra de vostra mercè de las
penas imposades en les generals constitucions, y
en particular en la dita constitució «Poch valdria», títol «De observar constitucions», y de
tots los danys y dampnatges que per dita ocasió
patirà y suportarà lo present Principat y de tot lo
lícit y permès de protestar nedum premisso sed et
omni alio quocumque meliori modo, et cetera.
Requirens notarium et cetera.
16 octobris, 1682. Habilitata in aulis. Aleny.

321
/2r

Molta bé sab vostra mercè y ignorar no pot,
doctor Vicens Sabater y Gleu, doctor de la règia
cort y relador de la causa criminal vertent en
dita règia cort a instància de Dionisia Perramon,
viuda, contra Francisco de Cases, burgès de la
vila de Perpinyà, detingut en las presons reals de
a. requesta intercalada entre els folis 320v i 321r del trienni
1680-1683.
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la present ciutat, és estat impedit per rahó de un
pretès delicte a instància de Dionísa Perramon,
vídua, y que per rahó de dit delicte se és proferida sentència de mort contra dit Casas, la qual se
pretén executar no obstant que dita Dionisia
Perramon lo ha perdonat y renunciat a la
instància, apartant-se de aquella. Lo que se encontra ab differents reals privilegis concedits per
los sereníssims senyors reys al bras y estament
militar, particularment ab lo del senyor rey don
Pere 3 de 19 de maig, 1380, del senyor rey don
Fernando Primer, en jornada de 9 de octubre,
1481, y 2 de setembre, 1510, en los quals fou
concedit al estament militar que no·s pogués inquirir ni procehir contra alguna persona del dit
estament sens instància de part, de tal manera
que encara que alguna part llegítima hagués feta
instància contra lo cavaller, havent-se apartat de
la instància y de fer part en la causa, no pogués
lo fisch continuar-la ni repéndrer-la per rahó del
pretés delicte de què fou inquirit, per quant lo
voler executar dita sentència de mort, havent-se
apartat de dita instància la dita Dionisa y renunciat a aquellas, és voler-se procehir criminalment contra un cavaller o gaudint de privilegi
militar sens instància de part y sols ab la del
fisch, essent axí que per la renunciació de dita
Dionisa omnímodament cessa dita causa criminal sens tenir acció lo fisch per la prosecució de
aquella. Y executar-se dita sentència sempre seria verdader dir que contra un cavaller se procehia ex oficio y sens instància de part, y com per
// 321/2v // la constitució poch valdria, vulgarment «De la observansa», ab la qual se donan
per invàlidos los procehiments fets contra constitucions, privilegis, usos y costums del present
principat de Catalunya.
Sens que obsten las respostas donades a les requestas presentadas, que venen a reduhir-se a
que dit Cases, essent de edat de dotse anys y
mitg, robà les joyes de valor quoranta-dos lliures, setse sous de plata, de les mans y pits de la
Sacratíssima Verge Maria del Roser en la iglésia
de Santa Catharina màrtir de la present ciutat,
per lo que al primer de juny, 1658, lo Real
Consell Criminal, sens sentència, suplicà al excel·lentíssim llochtinent y capità general que lo
entregàs a algun capità de naus o galeras y allí,
reclús per alguns anys, servís en lo offici a ses
forçes proporsionat. Y ara ha confessat judicialment moltíssims furts, y entre ells lo que féu en
casa de Dionísia Perramon, de valor molt més
de 150 lliures, per lo qual fonch delat y en la
sentència proferida, instant lo procurador fiscal
de la règia cort y dita Perramon condempnat a
mort. Y que és comuna disposició de dret que
lo noble, per furt, encara que simple, pert los
privilegis de la noblesa y deu ser castigat ab las
penas ignominiosas en què solen ser castigats

los plebeyos, perquè per lo furt se fa infame. Y
per ço cessan tots los privilegis de la noblesa, lo
què ab major rahó preceheix quant són molts
los furts y reiterats comesos per dit Casas, segons se diu que ha confessat. Y que en lo real senat se ha declarat, en vista y revista, que encara
que los nobles no pugan ser capturats, però si
ocultan los béns que tenian al temps de la obligació en los quals se havia de fer la execució,
poden ésser capturats, perquè·s diu que ocultant los bens cometan furt y per lo furt se perden los privilegis de la noblesa. Y que encara
que dit Francisco Casas és estat condempnat a
decapitar, no per axò se pot preténdrer que li
restaren los privilegis de burgès. Perquè en Catalunya, Castella, Nàpols y altres regnes los nobles y militars per lo delicte de furt, crim de leza
magestat y altres se condempnan // 321/3r // de
consuetut a decapitar o a un garrot y no a ésser
penjat com a plebeos, per ésser la pena de decapitació més honorable que la de forca. Y que no
és menester que en dita real sentència sie dit Casas privat del síngulo militar, bastant que se li sie
fet lo delatum de furt, perquè ab exò sols se entén restar privat per necessària conseqüència
dels privilegis militars, y que no·y ha constitució, usatja, capítol de Cort, privilegi real que
dispose de tal requisit encara que se pretengués
encontrar ab disposició de dret, per lo que no
pot lo síndich del General oposar-se per via de
contrafacció.
Perquè se respon que dit Francisco de Cases solament fou delat del crim de furt perpetrat en
casa de Dionisa Perramon, ni en dita causa se
han provat altres furts que dit de Casas hagués
comès. Y la confessió que·s diu féu dit de Casas
de altres no·ls prova contra aquell, no constant
de corpore delicti ni de diffamació ni interrogació de aquells, lo que no és en procés non est de
goco mundo ni·s deu tenir en consideració alguna. Y la observansa sempre és estada en la règia
cort de atténdrer-se sols al delatum y no a altre
cosa. Y en quant a les reals sentèncias criminals
se fa la condemnació per diffarents delictes se
expressan aquells en lo delatum, o bé, expressant-se alguns, se segueix la clàusula et de aliis
delictis et criminibus ni per rahó del delicte de
furt se pert la noblesa ni los privilegis de aquella
ipso iure. Y lo que se diu que lo cavaller que
oculta los béns per a evadir la execució pot ser
capturat, assò se entén terminis habilibus, instant la part interessada no per rahó del furt, perquè de sa cosa no·l pot comètrer, hu ocultantla, sed propter dolum et fraudem, lo que és
delicte. Y axí falta aleshores la qualitat de deute
civil y se fa lo deute criminal, per lo qual instante parte interessata potest capi miles. Y en tot cas
seria menester sentència condempnatòria o declaratòria super a missione, // 321/3v // milicie ex
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autorizacione vel deposicione, sens bastar la sola
condemnació per rahó del furt, perquè encara
que lo condempnat per lladre reste ex tunch infame ipso iure, emperò, no ipso iure lo infame
resta privat de la milicia. Y esta és la diffarència
que comunment admeten los doctors de primera clase, entre quant la privació és ipso iure o no
és ipso iure, que en lo primer cas és sola sentència declaratòria super delicto, se entén en aquella
compresa també la pena de privació, però no en
lo segon cas, en lo qual se ha de subseguir
sentència declaratòria de dita privació.
No·s trobarà text, lley ni constitució alguna en
los quals se disposa que lo cavaller que comet
furt ipso iure amitat nobilitatem vel eius privilegia. Y es proposició corrent en dret que la pena
de privació no se incorre sinó en los casos expressats en lo dret, y encara quant se expressa
pena de privació se entén non ipso iure lata sed
incurrenda et declaranda.
Y en quant al present fet y en lo present Principat apar que no pot tenir difficultat dita theòrica, segons la constitució 40 de las Corts del any
1599, la qual disposa que en falta de constitucions, usatges y capítols de Cort se han de judicar les causes per lo disposat en los segrats cànons y per aquells miles celestis milicia id est
clericus, per rahó de furt no est depositus sed deponendus per sentenciam. Y axí bé en tot cas en
Catalunya se ha de confessar que per rahó del
furt miles non amitat miliciam seu eius privilegia ipso iure, sinó que en tot cas veniret privandus ad sentencia en forma sens poder-se enténdrer privat per la condempnatòria del furt.
Lo que·s confirma més perquè nottoria és la diversitat gran que·y ha del furt, lo qual és delicte
privat del delicte y crim de leza magestat in primo capite, per rahó de qual no sols se considera
en lo delinqüent la qualitat de infàmia, ipso iure
de atrossitat del delicte major // 321/4r // que·s
pot considerar, sinó encara també la de regalia
de sa magestat, la qual sola bastava per exclòurer al cavaller de tot gènero de perrogativa militar ipso iure, no obstant la qual, quant a succehit
condempnar-se algun cavaller per rahó de dit
delicte preceheix en la sentència expressa declaració de privació de milícia ab estas paraulas
«fuit conclussum quod declaretur quod dictus n.
condempnetur quod est privatus privilegio militari et quod est reus mortir». Y si la règia cort en
un delicte, com és lo crim de lesa magestat, per
lo qual no·y pot haver dupte que lo cavaller resta ipso iure exautorat y privat de la noblesa, ho
expressa axí, ab molta més rahó ho hauria de fer
en lo cas de furt per lo que se ha sobreponderat,
quant y més que lo voler-se que en la sentència
condempnatòria del delicte sie compresa també
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la privació és matèria de pressumpció, y la pressumpció cedit veritati, per quant del thenor de
dita real sentència consta que fou proferida contra dit Francisco de Casas, contemplant-lo gaudint de privilegi militar et uti talis sens voler-lo
privar de aquell.

dit privilegi se és atorgat y concedit suposat lo
cavaller ja delinqüent. Y axí, essent aquell general y universal no·s pot limitar a est o altre delicte que de sa naturalesa pot tenir instància de
part, sinó que·ls ha de compéndrer // 321/5r //
tots menos las regalias per aquell particular privilegi que si no són expressadas se entenen reservades. Y altrament, si en dit privilegi vinguessen acceptuats tots los delictes y crims que de
iure interrogati infamia seria dit privilegi ac si
non esset et serviret de vento perquè en tots los
públichs judicis y en molts dels privats se irroga
infàmia als condempnats.

Perquè en lo delatum de dita sentència se anomena ibi: «Franciscum Cases, burgensem Perpiniani, delatum et inculpatum», y en lo atento,
ibi: «contra dictum Franciscum Cases, burgensem Perpiniani», y en la conclusió, ibi: «quod
dictus Franciscus Cases», ponderant la dictió
«dictus», la qual és relativa de totas las qualitats
entecedentment expressades, y és cert quod actus fieri dicitur contra aliquem uti in eo nimunatur et racione qualitatis expressa.

De tot lo sobradit se segueix que la regla és en
favor del estament militar, tenint clar y exprés lo
privilegi sens excepció alguna de delicte, y per
consegüent, volent-se procehir contra dit de
Casas y executar la sentència de mort natural,
havent renunciat la part instant, se contrefà a la
lletra y mente de dos reals privilegis. Per ço, lo
síndich del General de Catalunya, complint a sa
obligació y en execució de son offici, requereix
segona vegada y interpel·la a vostra mercè de
què se abstinga de fer executar dita sentència,
ans bé, manar y ordenar que se sobresegue en la
execució de aquella y prosecució de dita causa,
altrament protesta contra de vostra mercè de las
penas imposades en les generals constitucions, y
en particular en la dita constitució «Poch valdria», títol «De observar constitucions», y de
tots los danys y dampnatges que per dita ocasió
patirà y suportarà lo present Principat y de tot lo
lícit y permès de protestar nedum premisso sed et
omni alio quocumque meliori modo, et cetera.
Requirens notarium et cetera.

Ajustas al sobradit la pena en què dit Casas fou
condempnat, que és de decapitació pròpria dels
cavallers.
Confirmas més lo dessobre ponderat perquè,
no obstant que·s diu confessà dit Francisco de
Cases diffarents furts, no se // 321/4v // inquirí
contra dit Casas per rahó de aquells ni·s feran
nous actitats, lo que no pogué tenir altre motiu
sinó regonéxer que faltava a la instànsia de part,
faltant la qual no·s podia procehir contra dit Casas.
Últimament se respon que quidquid sit de tot lo
sobradit ex alio capite no podia ni pot dit Francisco de Casas restar privat del privilegi de no
poder-sa procehir contra de aquell sense instància de part formada, no obstant la qualitat pretesa de furt, per tres rahons: la primera, perquè
dit privilegi és concedit per viam contractus mediante pecunia y en remuneració dels serveys de
tot lo estament militar, y semblants privilegis
passan a la naturalesa de contractes y no se entenen compresos en la derogació general dels privilegis.

16 octobris, 1682. Habilitata in aulis. Aleny.

322
/2r

La segona rahó és perquè los privilegis que pot
pérdrer un cavaller per rahó de algun crim són
los que li competexen a iure comuni, però no
los particulars, que ab particular providència se
han concedit, precipue quant és un privilegi tant
preciós com és lo sobradit, lo qual és speciali
nota dignum y sens específica expressió no se
entén derogat.
La tercera rahó és perquè lo dret comú concedí
diffarents excepcions y perrogativas als nobles,
confiant d’ells que procehirian ab aquella rectitut pròpria de son estament. Y axí recahia molt
bé sobra esta atensió privar-lo de la noblesa y
sos privilegis faltant a ses obligacions, delinquint, lo que és al contrari en nostre cas perquè
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Molta bé saben y ignorar no poden vostres mercès, senyors Joseph Bataller y Mariano Catús,
procurador fiscal de la règia cort, com Francisco
de Casas, burgès de la vila de Perpinyà, detingut
en las presons reals de la present ciutat, és estat
impedit per rahó de un pretès delicte a instància
de Dionisa Perramon, vídua, y que per rahó de
dit delicte se és proferida sentència de mort
contra dit Casas, la qual se pretén executar no
obstant que dita Dionísia Perramon lo ha perdonat y renunciat a la instància, apartant-se de
aquella. Lo que se encontra ab differents reals
privilegis concedits per los sereníssims senyors
reys al bras y estament militar, particularment
ab lo del senyor rey don Pere 3 de 19 de maig,
1380, del senyor rey don Fernando Primer, en
a. requesta intercalada entre els folis 321v i 322r del trienni
1680-1683.

jornada de 9 de octubre, 1481, y 2 de setembre,
1510, en los quals fou concedit al estament militar que no·s pogués inquirir ni procehir contra
alguna persona del dit estament sens instància
de part, de tal manera que encara que alguna
part llegítima hagués feta instància contra lo cavaller, havent-se apartat de la instància y de fer
part en la causa, no pogués lo fisch continuar-la
ni repéndrer-la per rahó del pretés delicte de
què fou inquirit, per quant lo voler executar
dita sentència de mort, havent-se apartat de dita
instància la dita Dionisa y renunciat a aquellas,
és voler-se procehir criminalment contra un cavaller o gaudint de privilegi militar sens instància de part y sols ab la del fisch, essent axí que
per la renunciació de dita Dionisa omnímodament cessa dita causa criminal sens tenir acció lo
fisch per la prosecució de aquella. Y executar-se
dita sentència sempre seria verdader dir que
contra un cavaller se procehia ex oficio y sens
instància de part, y com per la constitució poch
valdria, vulgarment «De la observansa», ab la
qual se donan per invàlidos los procehiments
fets contra constitucions, privilegis, usos y costums // 322/2r // del present Principat de Catalunya
Sens que obsten las respostas donades a les requestas presentadas, que venen a reduhir-se a
que dit Cases, essent de edat de dotse anys y
mitg, robà les joyes de valor quoranta-dos lliures, setse sous de plata, de les mans y pits de la
Sacratíssima Verge Maria del Roser en la iglésia
de Santa Catharina màrtir de la present ciutat,
per lo que al primer de juny, 1658, lo Real
Consell Criminal, sens sentència, suplicà al excel·lentíssim llochtinent y capità general que lo
entregàs a algun capità de naus o galeras y allí,
reclús per alguns anys, servís en lo offici a ses
forçes proporsionat. Y ara ha confessat judicialment moltíssims furts, y entre ells lo que féu en
casa de Dionísia Perramon, de valor molt més
de 150 lliures, per lo qual fonch delat y en la
sentència proferida, instant lo procurador fiscal
de la règia cort y dita Perramon condempnat a
mort. Y que és comuna disposició de dret que
lo noble, per furt, encara que simple, pert los
privilegis de la noblesa y deu ser castigat ab las
penas ignominiosas en què solen ser castigats
los plebeyos, perquè per lo furt se fa infame. Y
per ço cessan tots los privilegis de la noblesa, lo
què ab major rahó preceheix quant són molts
los furts y reiterats comesos per dit Casas, segons se diu que ha confessat. Y que en lo real senat se ha declarat, en vista y revista, que encara
que los nobles no pugan ser capturats, però si
ocultan los béns que tenian al temps de la obligació en los quals se havia de fer la execució,
poden ésser capturats, perquè·s diu que ocultant los bens cometan furt y per lo furt se per1507

den los privilegis de la noblesa. Y que encara
que dit Francisco Casas és estat condempnat a
decapitar, no per axò se pot preténdrer que li
restaren los privilegis de burgès. Perquè en Catalunya, Castella, Nàpols y altres regnes los nobles y militars per lo delicte de furt, crim de leza
magestat y altres se condempnan de // 322/3r //
consuetut a decapitar o a un garrot y no a ésser
penjat com a plebeos, per ésser la pena de decapitació més honorable que la de forca. Y que no
és menester que en dita real sentència sie dit Casas privat del síngulo militar, bastant que se li sie
fet lo delatum de furt, perquè ab exò sols se entén restar privat per necessària conseqüència
dels privilegis militars, y que no·y ha constitució, usatja, capítol de Cort, privilegi real que
dispose de tal requisit encara que se pretengués
encontrar ab disposició de dret, per lo que no
pot lo síndich del General oposar-se per via de
contrafacció.
Perquè se respon que dit Francisco de Cases solament fou delat del crim de furt perpetrat en
casa de Dionisa Perramon, ni en dita causa se han
provat altres furts que dit de Casas hagués
comès. Y la confessió que·s diu féu dit de Casas
de altres no·ls prova contra aquell, no constant
de corpore delicti ni de diffamació ni interrogació
de aquells, lo que no és en procés non est de goco
mundo ni·s deu tenir en consideració alguna. Y la
observansa sempre és estada en la règia cort de
atténdrer-se sols al delatum y no a altre cosa. Y en
quant a les reals sentèncias criminals se fa la condemnació per diffarents delictes se expressan
aquells en lo delatum, o bé, expressant-se alguns, se segueix la clàusula et de aliis delictis et
criminibus ni per rahó del delicte de furt se pert
la noblesa ni los privilegis de aquella ipso iure. Y
lo que se diu que lo cavaller que oculta los béns
per a evadir la execució pot ser capturat, assò se
entén terminis habilibus, instant la part interessada no per rahó del furt, perquè de sa cosa no·l pot
comètrer, hu ocultant-la, sed propter dolum et
fraudem, lo que és delicte. Y axí falta aleshores la
qualitat de deute civil y se fa lo deute criminal,
per lo qual instante parte interessata potest capi
miles. Y en tot cas // 322/3v // seria menester
sentència condempnatòria o declaratòria super a
missione, milicie ex autorizacione vel deposicione,
sens bastar la sola condemnació per rahó del furt,
perquè encara que lo condempnat per lladre reste ex tunch infame ipso iure, emperò, no ipso iure
lo infame resta privat de la milicia. Y esta és la diffarència que comunment admeten los doctors
de primera clase, entre quant la privació és ipso
iure o no és ipso iure, que en lo primer cas és sola
sentència declaratòria super delicto, se entén en
aquella compresa també la pena de privació, però
no en lo segon cas, en lo qual se ha de subseguir
sentència declaratòria de dita privació.
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No·s trobarà text, lley ni constitució alguna en
los quals se disposa que lo cavaller que comet
furt ipso iure amitat nobilitatem vel eius privilegia. Y es proposició corrent en dret que la pena
de privació no se incorre sinó en los casos expressats en lo dret, y encara quant se expressa
pena de privació se entén non ipso iure lata sed
incurrenda et declaranda.

«dictus», la qual és relativa de totas las qualitats
entecedentment expressades, y és cert quod actus fieri dicitur contra aliquem uti in eo nimunatur et racione qualitatis expressa.

Y en quant al present fet y en lo present Principat apar que no pot tenir difficultat dita theòrica, segons la constitució 40 de las Corts del any
1599, la qual disposa que en falta de constitucions, usatges y capítols de Cort se han de judicar les causes per lo disposat en los segrats cànons y per aquells miles celestis milicia id est
clericus, per rahó de furt no est depositus sed deponendus per sentenciam. Y axí bé en tot cas en
Catalunya se ha de confessar que per rahó del
furt miles non amitat miliciam seu eius privilegia ipso iure, sinó que en tot cas veniret privandus ad sentencia en forma sens poder-se enténdrer privat per la condempnatòria del furt.

Confirmas més lo dessobre ponderat perquè,
no obstant que·s diu confessà dit Francisco de
Cases diffarents furts, no se inquirí contra dit
Casas per rahó de aquells ni·s feran nous actitats, // 322/4v // lo que no pogué tenir altre motiu sinó regonéxer que faltava a la instànsia de
part, faltant la qual no·s podia procehir contra
dit Casas.

Lo que·s confirma més perquè nottoria és la diversitat gran que·y ha del furt, lo qual és delicte
privat del delicte y crim de leza magestat in primo capite, per rahó de qual no sols se considera
// 322/4r // en lo delinqüent la qualitat de infàmia, ipso iure de atrossitat del delicte major
que·s pot considerar, sinó encara també la de
regalia de sa magestat, la qual sola bastava per
exclòurer al cavaller de tot gènero de perrogativa militar ipso iure, no obstant la qual, quant a
succehit condempnar-se algun cavaller per rahó
de dit delicte preceheix en la sentència expressa
declaració de privació de milícia ab estas paraulas «fuit conclussum quod declaretur quod dictus
n. condempnetur quod est privatus privilegio militari et quod est reus mortir». Y si la règia cort
en un delicte, com és lo crim de lesa magestat,
per lo qual no·y pot haver dupte que lo cavaller
resta ipso iure exautorat y privat de la noblesa,
ho expressa axí, ab molta més rahó ho hauria de
fer en lo cas de furt per lo que se ha sobreponderat, quant y més que lo voler-se que en la
sentència condempnatòria del delicte sie compresa també la privació és matèria de pressumpció, y la pressumpció cedit veritati, per quant
del thenor de dita real sentència consta que fou
proferida contra dit Francisco de Casas, contemplant-lo gaudint de privilegi militar et uti
talis sens voler-lo privar de aquell.
Perquè en lo delatum de dita sentència se anomena ibi: «Franciscum Cases, burgensem Perpiniani, delatum et inculpatum», y en lo atento,
ibi: «contra dictum Franciscum Cases, burgensem Perpiniani», y en la conclusió, ibi: «quod
dictus Franciscus Cases», ponderant la dictió
1508

Ajustas al sobradit la pena en què dit Casas fou
condempnat, que és de decapitació pròpria dels
cavallers.

Últimament se respon que quidquid sit de tot lo
sobradit ex alio capite no podia ni pot dit Francisco de Casas restar privat del privilegi de no
poder-sa procehir contra de aquell sense instància de part formada, no obstant la qualitat pretesa de furt, per tres rahons: la primera, perquè
dit privilegi és concedit per viam contractus mediante pecunia y en remuneració dels serveys de
tot lo estament militar, y semblants privilegis
passan a la naturalesa de contractes y no se entenen compresos en la derogació general dels privilegis.
La segona rahó és perquè los privilegis que pot
pérdrer un cavaller per rahó de algun crim són
los que li competexen a iure comuni, però no
los particulars, que ab particular providència se
han concedit, precipue quant és un privilegi tant
preciós com és lo sobradit, lo qual és speciali
nota dignum y sens específica expressió no se
entén derogat.
La tercera rahó és perquè lo dret comú concedí
diffarents excepcions y perrogativas als nobles,
confiant d’ells que procehirian ab aquella rectitut pròpria de son estament. Y axí recahia molt
bé sobra esta atensió privar-lo de la noblesa y
sos privilegis faltant a ses obligacions, delinquint, lo que és al contrari en nostre cas perquè
dit privilegi se és atorgat y concedit suposat lo
cavaller ja delinqüent. Y axí, essent aquell general y universal no·s pot limitar a est o altre delicte que de sa naturalesa pot tenir instància de
part, sinó que·ls ha de compéndrer tots menos
las regalias per aquell particular privilegi que si
no són expressadas se entenen reservades. Y altrament, si en dit privilegi vinguessen acceptuats tots // 322/5r // los delictes y crims que de
iure interrogati infamia seria dit privilegi ac si
non esset et serviret de vento perquè en tots los
públichs judicis y en molts dels privats se irroga
infàmia als condempnats.

De tot lo sobradit se segueix que la regla és en
favor del estament militar, tenint clar y exprés lo
privilegi sens excepció alguna de delicte, y per
consegüent, volent-se procehir contra dit de
Casas y executar la sentència de mort natural,
havent renunciat la part instant, se contrefà a la
lletra y mente de dos reals privilegis. Per ço, lo
síndich del General de Catalunya, complint a sa
obligació y en execució de son offici, requereix
segona vegada y interpel·la a vostra mercè de
què se abstinga de fer executar dita sentència,
ans bé, manar y ordenar que se sobresegue en la
execució de aquella y prosecució de dita causa,
altrament protesta contra de vostra mercè de las
penas imposades en les generals constitucions, y
en particular en la dita constitució «Poch valdria», títol «De observar constitucions», y de
tots los danys y dampnatges que per dita ocasió
patirà y suportarà lo present Principat y de tot lo
lícit y permès de protestar nedum premisso sed et
omni alio quocumque meliori modo, et cetera.
Requirens notarium et cetera.
16 octobris, 1682. Habilitata in aulis. Aleny.

323
/1r

E.
Certificoa y fas fe jo lo infrascrit com Francisco
Toldo, guarda ordinària del General, ha continuat fins lo dia present y continua la enfermedat
y atchaque tant penal, conforme fiu relació y
prestí jurament en mà de vostra senyoria y en
jornadas de 17 de janer, 1681, y per ser tant
mala dita atchaque, sens esperansa de remey, se
fa la present fe als 3 de octubre, 1682.
Doctor Pau Sabater.

325
/2r

Moltb bé sab vostra mercè y ignorar no pot noble y magnífich senyor don Miquel de Cortiada,
regent la Real Cancelleria del present principat
de Catalunya, com Francisco de Casas, burgès
de la vila de Perpinyà, detingut en las presons
reals de la present ciutat, és estat impedit per
rahó de un pretès delicte a instància de Dionisa
Perramon, vídua, y que per rahó de dit delicte
se és proferida sentència de mort contra dit Casas, la qual se pretén executar no obstant que
dita Dionísia Perramon lo ha perdonat y renunciat a la instància, apartant-se de aquella. Lo que
se encontra ab differents reals privilegis concea. certificació intercalada entre els folis 322v i 323r del trienni 1680-1683.
b. requesta intercalada entre els folis 324v i 325r del trienni
1680-1683.
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dits per los sereníssims senyors reys al bras y estament militar, particularment ab lo del senyor
rey don Pere 3 de 19 de maig, 1380, del senyor
rey don Fernando Primer, en jornada de 9 de
octubre, 1481, y 2 de setembre, 1510, en los
quals fou concedit al estament militar que no·s
pogués inquirir ni procehir contra alguna persona del dit estament sens instància de part, de
tal manera que encara que alguna part llegítima
hagués feta instància contra lo cavaller, haventse apartat de la instància y de fer part en la causa, no pogués lo fisch continuar-la ni repéndrerla per rahó del pretés delicte de què fou inquirit,
per quant lo voler executar dita sentència de
mort, havent-se apartat de dita instància la dita
Dionisa y renunciat a aquellas, és voler-se procehir criminalment contra un cavaller o gaudint
de privilegi militar sens instància de part y sols
ab la del fisch, essent axí que per la renunciació
de dita Dionisa omnímodament cessa dita causa
criminal sens tenir acció lo fisch per la prosecució de aquella. Y executar-se dita sentència sempre seria verdader // 325/2v // dir que contra un
cavaller se procehia ex oficio y sens instància de
part, y com per la constitució poch valdria, vulgarment «De la observansa», ab la qual se donan per invàlidos los procehiments fets contra
constitucions, privilegis, usos y costums del present principat de Catalunya.
Sens que obsten las respostas donades a les requestas presentadas, que venen a reduhir-se a
que dit Cases, essent de edat de dotse anys y
mitg, robà les joyes de valor quoranta-dos lliures, setse sous de plata, de les mans y pits de la
Sacratíssima Verge Maria del Roser en la iglésia
de Santa Catharina màrtir de la present ciutat,
per lo que al primer de juny, 1658, lo Real
Consell Criminal, sens sentència, suplicà al excel·lentíssim llochtinent y capità general que lo
entregàs a algun capità de naus o galeras y allí,
reclús per alguns anys, servís en lo offici a ses
forçes proporsionat. Y ara ha confessat judicialment moltíssims furts, y entre ells lo que féu en
casa de Dionísia Perramon, de valor molt més
de 150 lliures, per lo qual fonch delat y en la
sentència proferida, instant lo procurador fiscal
de la règia cort y dita Perramon condempnat a
mort. Y que és comuna disposició de dret que
lo noble, per furt, encara que simple, pert los
privilegis de la noblesa y deu ser castigat ab las
penas ignominiosas en què solen ser castigats
los plebeyos, perquè per lo furt se fa infame. Y
per ço cessan tots los privilegis de la noblesa, lo
què ab major rahó preceheix quant són molts
los furts y reiterats comesos per dit Casas, segons se diu que ha confessat. Y que en lo real senat se ha declarat, en vista y // 325/3r // revista,
que encara que los nobles no pugan ser capturats, però si ocultan los béns que tenian al temps
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de la obligació en los quals se havia de fer la execució, poden ésser capturats, perquè·s diu que
ocultant los bens cometan furt y per lo furt se
perden los privilegis de la noblesa. Y que encara
que dit Francisco Casas és estat condempnat a
decapitar, no per axò se pot preténdrer que li
restaren los privilegis de burgès. Perquè en Catalunya, Castella, Nàpols y altres regnes los nobles y militars per lo delicte de furt, crim de leza
magestat y altres se condempnan de consuetut a
decapitar o a un garrot y no a ésser penjat com a
plebeos, per ésser la pena de decapitació més
honorable que la de forca. Y que no és menester
que en dita real sentència sie dit Casas privat del
síngulo militar, bastant que se li sie fet lo delatum de furt, perquè ab exò sols se entén restar
privat per necessària conseqüència dels privilegis militars, y que no·y ha constitució, usatja,
capítol de Cort, privilegi real que dispose de tal
requisit encara que se pretengués encontrar ab
disposició de dret, per lo que no pot lo síndich
del General oposar-se per via de contrafacció.

compresa també la pena de privació, però no en
lo segon cas, en lo qual se ha de subseguir
sentència declaratòria de dita privació.
No·s trobarà text, lley ni constitució alguna en
los quals se disposa que lo cavaller que comet
furt ipso iure amitat nobilitatem vel eius privilegia. Y es proposició corrent en dret que la pena
de privació no se incorre sinó en los casos expressats en lo dret, y encara quant se expressa
pena de privació se entén non ipso iure lata sed
incurrenda et declaranda.
325
/4r

Perquè se respon que dit Francisco de Cases solament fou delat del crim de furt perpetrat en
casa de Dionisa Perramon, ni en dita causa se
han provat altres furts que dit de Casas hagués
comès. Y la confessió que·s diu féu dit de Casas
de altres no·ls prova contra aquell, no constant
de corpore delicti ni de diffamació ni interrogació de aquells, lo que no és en procés non est de
goco mundo ni·s deu tenir en consideració alguna. Y la observansa sempre és estada en la règia
cort de atténdrer-se sols al delatum y no a altre
cosa. Y en quant a les reals sentèncias // 325/3v
// criminals se fa la condemnació per diffarents
delictes se expressan aquells en lo delatum, o
bé, expressant-se alguns, se segueix la clàusula
et de aliis delictis et criminibus ni per rahó del
delicte de furt se pert la noblesa ni los privilegis
de aquella ipso iure. Y lo que se diu que lo cavaller que oculta los béns per a evadir la execució
pot ser capturat, assò se entén terminis habilibus, instant la part interessada no per rahó del
furt, perquè de sa cosa no·l pot comètrer, hu
ocultant-la, sed propter dolum et fraudem, lo
que és delicte. Y axí falta aleshores la qualitat de
deute civil y se fa lo deute criminal, per lo qual
instante parte interessata potest capi miles. Y en
tot cas seria menester sentència condempnatòria o declaratòria super a missione, milicie ex autorizacione vel deposicione, sens bastar la sola
condemnació per rahó del furt, perquè encara
que lo condempnat per lladre reste ex tunch infame ipso iure, emperò, no ipso iure lo infame
resta privat de la milicia. Y esta és la diffarència
que comunment admeten los doctors de primera clase, entre quant la privació és ipso iure o no
és ipso iure, que en lo primer cas és sola sentència declaratòria super delicto, se entén en aquella
1510

Y en quant al present fet y en lo present Principat apar que no pot tenir difficultat dita theòrica, segons la constitució 40 de las Corts del any
1599, la qual disposa que en falta de constitucions, usatges y capítols de Cort se han de judicar les causes per lo disposat en los segrats cànons y per aquells miles celestis milicia id est
clericus, per rahó de furt no est depositus sed deponendus per sentenciam. Y axí bé en tot cas en
Catalunya se ha de confessar que per rahó del
furt miles non amitat miliciam seu eius privilegia ipso iure, sinó que en tot cas veniret privandus ad sentencia en forma sens poder-se enténdrer privat per la condempnatòria del furt.
Lo que·s confirma més perquè nottoria és la diversitat gran que·y ha del furt, lo qual és delicte
privat del delicte y crim de leza magestat in primo capite, per rahó de qual no sols se considera
en lo delinqüent la qualitat de infàmia, ipso iure
de atrossitat del delicte major que·s pot considerar, sinó encara també la de regalia de sa magestat, la qual sola bastava per exclòurer al cavaller de tot gènero de perrogativa militar ipso
iure, no obstant la qual, quant a succehit condempnar-se algun cavaller per rahó de dit delicte preceheix en la sentència expressa declaració
de privació de milícia ab estas paraulas «fuit conclussum quod declaretur quod dictus n. condempnetur quod est privatus privilegio militari et
quod est reus mortir». Y si la règia cort en un delicte, com és lo crim de lesa magestat, per lo
qual no·y pot haver dupte que lo cavaller resta
ipso iure exautorat y privat de la noblesa, ho expressa axí, ab molta més rahó ho hauria de fer
en lo cas de furt per lo que se ha sobreponderat,
//325/4v // quant y més que lo voler-se que en la
sentència condempnatòria del delicte sie compresa també la privació és matèria de pressumpció, y la pressumpció cedit veritati, per quant
del thenor de dita real sentència consta que fou
proferida contra dit Francisco de Casas, contemplant-lo gaudint de privilegi militar et uti
talis sens voler-lo privar de aquell.
Perquè en lo delatum de dita sentència se anomena ibi: «Franciscum Cases, burgensem Perpi-

niani, delatum et inculpatum», y en lo atento,
ibi: «contra dictum Franciscum Cases, burgensem Perpiniani», y en la conclusió, ibi: «quod
dictus Franciscus Cases», ponderant la dictió
«dictus», la qual és relativa de totas las qualitats
entecedentment expressades, y és cert quod actus fieri dicitur contra aliquem uti in eo nimunatur et racione qualitatis expressa.

et serviret de vento perquè en tots los públichs
judicis y en molts dels privats se irroga infàmia
als condempnats.
De tot lo sobradit se segueix que la regla és en
favor del estament militar, tenint clar y exprés lo
privilegi sens excepció alguna de delicte, y per
consegüent, volent-se procehir contra dit de
Casas y executar la sentència de mort natural,
havent // 325/5v // renunciat la part instant, se
contrefà a la lletra y mente de dos reals privilegis. Per ço, lo síndich del General de Catalunya,
complint a sa obligació y en execució de son offici, requereix tercera vegada y interpel·la a vostra mercè de què se abstinga de fer executar dita
sentència, ans bé, manar y ordenar que se sobresegue en la execució de aquella y prosecució
de dita causa, altrament protesta contra de vostra mercè de las penas imposades en les generals
constitucions, y en particular en la dita constitució «Poch valdria», títol «De observar constitucions», y de tots los danys y dampnatges que
per dita ocasió patirà y suportarà lo present
Principat y de tot lo lícit y permès de protestar
nedum premisso sed et omni alio quocumque meliori modo, et cetera. Requirens notarium et cetera.

Ajustas al sobradit la pena en què dit Casas fou
condempnat, que és de decapitació pròpria dels
cavallers.
Confirmas més lo dessobre ponderat perquè,
no obstant que·s diu confessà dit Francisco de
Cases diffarents furts, no se inquirí contra dit
Casas per rahó de aquells ni·s feran nous actitats, lo que no pogué tenir altre motiu sinó regonéxer que faltava a la instànsia de part, faltant
la qual no·s podia procehir contra dit Casas.
Últimament se respon que quidquid sit de tot lo
sobradit ex alio capite no podia ni pot dit Francisco de Casas restar privat del privilegi de no
poder-sa procehir contra de aquell sense instància de part formada, no obstant la qualitat pretesa de furt, per tres rahons: la primera, perquè
dit privilegi és concedit per viam contractus mediante pecunia y en remuneració dels serveys de
tot lo estament militar, y semblants privilegis //
325/5r // passan a la naturalesa de contractes y
no se entenen compresos en la derogació general dels privilegis.

7 octobris, 1682. Habilitata in aulis. Aleny.

326
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La segona rahó és perquè los privilegis que pot
pérdrer un cavaller per rahó de algun crim són
los que li competexen a iure comuni, però no
los particulars, que ab particular providència se
han concedit, precipue quant és un privilegi tant
preciós com és lo sobradit, lo qual és speciali
nota dignum y sens específica expressió no se
entén derogat.
La tercera rahó és perquè lo dret comú concedí
diffarents excepcions y perrogativas als nobles,
confiant d’ells que procehirian ab aquella rectitut pròpria de son estament. Y axí recahia molt
bé sobra esta atensió privar-lo de la noblesa y
sos privilegis faltant a ses obligacions, delinquint, lo que és al contrari en nostre cas perquè
dit privilegi se és atorgat y concedit suposat lo
cavaller ja delinqüent. Y axí, essent aquell general y universal no·s pot limitar a est o altre delicte que de sa naturalesa pot tenir instància de
part, sinó que·ls ha de compéndrer tots menos
las regalias per aquell particular privilegi que si
no són expressadas se entenen reservades. Y altrament, si en dit privilegi vinguessen acceptuats tots los delictes y crims que de iure interrogati infamia seria dit privilegi ac si non esset
1511

Molta bé sab vostra mercè y ignorar no pot
magnífich senyor Miquel de Caldero, doctor de
la Real Audiència de la tercera sala y advocat fiscal de la règia cort, com Francisco de Casas,
burgès de la vila de Perpinyà, detingut en las
presons reals de la present ciutat, és estat impedit per rahó de un pretès delicte a instància de
Dionisa Perramon, vídua, y que per rahó de dit
pretès delicte se és proferida sentència de mort
contra dit Casas, la qual se pretén executar no
obstant que dita Dionísia Perramon lo ha perdonat y renunciat a la instància, apartant-se de
aquella. Lo que se encontra ab differents reals
privilegis concedits per los sereníssims senyors
reys al bras y estament militar, particularment
ab lo del senyor rey don Pere 3 de 19 de maig,
1380, del senyor rey don Fernando Primer, en
jornada de 9 de octubre, 1481, y 2 de setembre,
1510, en los quals fou concedit al estament militar que no·s pogués inquirir ni procehir contra
alguna persona del dit estament sens instància
de part, de tal manera que encara que alguna
part llegítima hagués feta instància contra lo cavaller, havent-se apartat de la instància y de fer
part en la causa, no pogués lo fisch continuar-la
a. requesta intercalada entre els folis 325v i 326r del trienni
1680-1683.
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ni repéndrer-la per rahó del pretés delicte de
què fou inquirit, per quant lo voler executar
dita sentència de mort, havent-se apartat de dita
instància la dita Dionisa y renunciat a aquellas,
és voler-se procehir criminalment contra un cavaller o gaudint de privilegi militar sens instància de part y sols ab la del fisch, essent axí que
per la renunciació de dita Dionisa omnímodament cessa dita causa criminal sens tenir acció lo
fisch per la prosecució de aquella. Y executar-se
dita sentència sempre seria verdader dir que
contra un // 326/2v // cavaller se procehia ex oficio y sens instància de part, y com per la constitució poch valdria, vulgarment «De la observansa», ab la qual se donan per invàlidos los
procehiments fets contra constitucions, privilegis, usos y costums del present principat de Catalunya.
Sens que obsten las respostas donades a les requestas presentadas, que venen a reduhir-se a
que dit Cases, essent de edat de dotse anys y
mitg, robà les joyes de valor quoranta-dos lliures, setse sous de plata, de les mans y pits de la
Sacratíssima Verge Maria del Roser en la iglésia
de Santa Catharina màrtir de la present ciutat,
per lo que al primer de juny, 1658, lo Real
Consell Criminal, sens sentència, suplicà al excel·lentíssim llochtinent y capità general que lo
entregàs a algun capità de naus o galeras y allí,
reclús per alguns anys, servís en lo offici a ses
forçes proporsionat. Y ara ha confessat judicialment moltíssims furts, y entre ells lo que féu en
casa de Dionísia Perramon, de valor molt més
de 150 lliures, per lo qual fonch delat y en la
sentència proferida, instant lo procurador fiscal
de la règia cort y dita Perramon condempnat a
mort. Y que és comuna disposició de dret que
lo noble, per furt, encara que simple, pert los
privilegis de la noblesa y deu ser castigat ab las
penas ignominiosas en què solen ser castigats
los plebeyos, perquè per lo furt se fa infame. Y
per ço cessan tots los privilegis de la noblesa, lo
què ab major rahó preceheix quant són molts
los furts y reiterats comesos per dit Casas, segons se diu que ha confessat. Y que en lo real senat se ha declarat, en vista y revista, que encara
que los nobles no pugan ser capturats, però si
ocultan los béns que tenian al temps de la obligació en los quals se havia de fer la execució,
poden ésser capturats, perquè·s diu que ocultant los bens cometan furt y per lo furt se perden los privilegis de la noblesa. // 326/3r // Y
que encara que dit Francisco Casas és estat condempnat a decapitar, no per axò se pot preténdrer que li restaren los privilegis de burgès. Perquè en Catalunya, Castella, Nàpols y altres
regnes los nobles y militars per lo delicte de
furt, crim de leza magestat y altres se condempnan de consuetut a decapitar o a un garrot y no
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a ésser penjat com a plebeos, per ésser la pena
de decapitació més honorable que la de forca. Y
que no és menester que en dita real sentència sie
dit Casas privat del síngulo militar, bastant que
se li sie fet lo delatum de furt, perquè ab exò
sols se entén restar privat per necessària conseqüència dels privilegis militars, y que no·y ha
constitució, usatja, capítol de Cort, privilegi
real que dispose de tal requisit encara que se
pretengués encontrar ab disposició de dret, per
lo que no pot lo síndich del General oposar-se
per via de contrafacció.
Perquè se respon que dit Francisco de Cases solament fou delat del crim de furt perpetrat en
casa de Dionisa Perramon, ni en dita causa se
han provat altres furts que dit de Casas hagués
comès. Y la confessió que·s diu féu dit de Casas
de altres no·ls prova contra aquell, no constant
de corpore delicti ni de diffamació ni interrogació de aquells, lo que no és en procés non est de
goco mundo ni·s deu tenir en consideració alguna. Y la observansa sempre és estada en la règia
cort de atténdrer-se sols al delatum y no a altre
cosa. Y en quant a les reals sentèncias criminals
se fa la condemnació per diffarents delictes se
expressan aquells en lo delatum, o bé, expressant-se alguns, se segueix la clàusula et de aliis
delictis et criminibus ni per rahó del delicte de
furt se pert la noblesa ni los privilegis de aquella
ipso iure. Y lo que se diu que lo cavaller que
oculta los béns per a evadir la execució pot ser
capturat, assò se entén //326/3v // terminis habilibus, instant la part interessada no per rahó del
furt, perquè de sa cosa no·l pot comètrer, hu
ocultant-la, sed propter dolum et fraudem, lo
que és delicte. Y axí falta aleshores la qualitat de
deute civil y se fa lo deute criminal, per lo qual
instante parte interessata potest capi miles. Y en
tot cas seria menester sentència condempnatòria o declaratòria super a missione, milicie ex autorizacione vel deposicione, sens bastar la sola
condemnació per rahó del furt, perquè encara
que lo condempnat per lladre reste ex tunch infame ipso iure, emperò, no ipso iure lo infame
resta privat de la milicia. Y esta és la diffarència
que comunment admeten los doctors de primera clase, entre quant la privació és ipso iure o no
és ipso iure, que en lo primer cas és sola sentència declaratòria super delicto, se entén en aquella
compresa també la pena de privació, però no en
lo segon cas, en lo qual se ha de subseguir
sentència declaratòria de dita privació.
No·s trobarà text, lley ni constitució alguna en
los quals se disposa que lo cavaller que comet
furt ipso iure amitat nobilitatem vel eius privilegia. Y es proposició corrent en dret que la pena
de privació no se incorre sinó en los casos expressats en lo dret, y encara quant se expressa

pena de privació se entén non ipso iure lata sed
incurrenda et declaranda.
Y en quant al present fet y en lo present Principat apar que no pot tenir difficultat dita theòrica, segons la constitució 40 de las Corts del
any 1599, la qual disposa que en falta de constitucions, usatges y capítols de Cort se han de
judicar les causes per lo disposat en los segrats
cànons y per aquells miles celestis milicia id est
clericus, per rahó de furt no est depositus sed deponendus per sentenciam. Y axí bé en tot cas en
Catalunya se ha de confessar // 326/4r // que
per rahó del furt miles non amitat miliciam seu
eius privilegia ipso iure, sinó que en tot cas veniret privandus ad sentencia en forma sens poder-se enténdrer privat per la condempnatòria
del furt.
Lo que·s confirma més perquè nottoria és la diversitat gran que·y ha del furt, lo qual és delicte
privat del delicte y crim de leza magestat in primo capite, per rahó de qual no sols se considera
en lo delinqüent la qualitat de infàmia, ipso iure
de atrossitat del delicte major que·s pot considerar, sinó encara també la de regalia de sa magestat, la qual sola bastava per exclòurer al cavaller de tot gènero de perrogativa militar ipso
iure, no obstant la qual, quant a succehit condempnar-se algun cavaller per rahó de dit delicte preceheix en la sentència expressa declaració
de privació de milícia ab estas paraulas «fuit conclussum quod declaretur quod dictus n. condempnetur quod est privatus privilegio militari et
quod est reus mortir». Y si la règia cort en un delicte, com és lo crim de lesa magestat, per lo
qual no·y pot haver dupte que lo cavaller resta
ipso iure exautorat y privat de la noblesa, ho expressa axí, ab molta més rahó ho hauria de fer
en lo cas de furt per lo que se ha sobreponderat,
quant y més que lo voler-se que en la sentència
condempnatòria del delicte sie compresa també
la privació és matèria de pressumpció, y la pressumpció cedit veritati, per quant del thenor de
dita real sentència consta que fou proferida contra dit Francisco de Casas, contemplant-lo gaudint de privilegi militar et uti talis sens voler-lo
privar de aquell.
Perquè en lo delatum de dita sentència se anomena ibi: «Franciscum Cases, burgensem Perpiniani, delatum et inculpatum», y en lo atento,
ibi: «contra dictum Franciscum Cases, burgensem // 326/4v // Perpiniani», y en la conclusió,
ibi: «quod dictus Franciscus Cases», ponderant la
dictió «dictus», la qual és relativa de totas las
qualitats entecedentment expressades, y és cert
quod actus fieri dicitur contra aliquem uti in eo
nimunatur et racione qualitatis expressa.
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Ajustas al sobradit la pena en què dit Casas fou
condempnat, que és de decapitació pròpria dels
cavallers.
Confirmas més lo dessobre ponderat perquè,
no obstant que·s diu confessà dit Francisco de
Cases diffarents furts, no se inquirí contra dit
Casas per rahó de aquells ni·s feran nous actitats, lo que no pogué tenir altre motiu sinó regonéxer que faltava a la instànsia de part, faltant
la qual no·s podia procehir contra dit Casas.
Últimament se respon que quidquid sit de tot lo
sobradit ex alio capite no podia ni pot dit Francisco de Casas restar privat del privilegi de no
poder-sa procehir contra de aquell sense instància de part formada, no obstant la qualitat pretesa de furt, per tres rahons: la primera, perquè
dit privilegi és concedit per viam contractus mediante pecunia y en remuneració dels serveys de
tot lo estament militar, y semblants privilegis
passan a la naturalesa de contractes y no se entenen compresos en la derogació general dels privilegis.
La segona rahó és perquè los privilegis que pot
pérdrer un cavaller per rahó de algun crim són
los que li competexen a iure comuni, però no
los particulars, que ab particular providència se
han concedit, precipue quant és un privilegi tant
preciós com és lo sobradit, lo qual és speciali
nota dignum y sens específica expressió no se
entén derogat.
La tercera rahó és perquè lo dret comú concedí
diffarents excepcions y perrogativas als nobles,
confiant d’ells que procehirian ab aquella rectitut pròpria de son estament. //326/4r // Y axí recahia molt bé sobra esta atensió privar-lo de la
noblesa y sos privilegis faltant a ses obligacions,
delinquint, lo que és al contrari en nostre cas
perquè dit privilegi se és atorgat y concedit suposat lo cavaller ja delinqüent. Y axí, essent
aquell general y universal no·s pot limitar a est o
altre delicte que de sa naturalesa pot tenir
instància de part, sinó que·ls ha de compéndrer
tots menos las regalias per aquell particular privilegi que si no són expressadas se entenen reservades. Y altrament, si en dit privilegi vinguessen acceptuats tots los delictes y crims que de
iure interrogati infamia seria dit privilegi ac si
non esset et serviret de vento perquè en tots los
públichs judicis y en molts dels privats se irroga
infàmia als condempnats.
De tot lo sobradit se segueix que la regla és en
favor del estament militar, tenint clar y exprés lo
privilegi sens excepció alguna de delicte, y per
consegüent, volent-se procehir contra dit de
Casas y executar la sentència de mort natural,

[ 1682 ]
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havent renunciat la part instant, se contrefà a la
lletra y mente de dos reals privilegis. Per ço, lo
síndich del General de Catalunya, complint a sa
obligació y en execució de son offici, requereix
tercera vegada y interpel·la a vostra mercè //
320/5r // de què se abstinga de fer executar dita
sentència, ans bé, manar y ordenar que se sobresegue en la execució de aquella y prosecució
de dita causa, altrament protesta contra de vostra mercè de las penas imposades en les generals
constitucions, y en particular en la dita constitució «Poch valdria», títol «De observar constitucions», y de tots los danys y dampnatges que
per dita ocasió patirà y suportarà lo present
Principat y de tot lo lícit y permès de protestar
nedum premisso sed et omni alio quocumque meliori modo, et cetera. Requirens notarium et cetera.
7 octobris, 1682. Habilitata in aulis. Aleny.

327
/2r

Molta bé sab vostra mercè y ignorar no pot,
magnífich senyor Vicens Sabater y Gleu, doctor
de la règia cort y relador de la causa criminal
vertent en dita règia cort a instanscia de Dionisia Perramon, viuda, contra Francisco de Cases,
burgès de la vila de Perpinyà, detingut en las
càrcers reals de la present ciutat per rahó de un
pretés delicte, com dit Francisco de Casas està
detingut en las presons reals per rahó de dit delicte y que contra d’ell s’és proferit en dita causa
sentència de mort, la qual se pretén executar no
obstant que dita Dionísia Perramon lo ha perdonat y renunciat a la instància, apartant-se de
aquella. Lo que se encontra ab differents reals
privilegis concedits per los sereníssims senyors
reys al bras y estament militar, particularment
ab lo del senyor rey don Pere 3 de 19 de maig,
1380, del senyor rey don Fernando Primer, en
jornada de 9 de octubre, 1481, y 2 de setembre,
1510, en los quals fou concedit al estament militar que no·s pogués inquirir ni procehir contra
alguna persona del dit estament sens instància
de part, de tal manera que encara que alguna
part llegítima hagués feta instància contra lo cavaller, havent-se apartat de la instància y de fer
part en la causa, no pogués lo fisch continuar-la
ni repéndrer-la per rahó del pretés delicte de
què fou inquirit, per quant lo voler executar
dita sentència de mort, havent-se apartat de dita
instància la dita Dionisa y renunciat a aquellas,
és voler-se procehir criminalment contra un cavaller o gaudint de privilegi militar sens instància de part y sols ab la del fisch, essent axí que
per la renunciació de dita Dionisa omnímodaa. requesta intercalada entre els folis 326v i 327r del trienni
1680-1683.
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ment cessa dita causa criminal sens tenir acció lo
fisch per la prosecució de aquella. Y executar-se
dita sentència sempre seria verdader // 327/2v //
dir que contra un cavaller se procehia ex oficio y
sens instància de part, y com per la constitució
poch valdria, vulgarment «De la observansa»,
ab la qual se donan per invàlidos los procehiments fets contra constitucions, privilegis, usos
y costums del present principat de Catalunya.
Sens que obsten las respostas donades a les requestas presentadas, que venen a reduhir-se a
que dit Cases, essent de edat de dotse anys y
mitg, robà les joyes de valor quoranta-dos lliures, setse sous de plata, de les mans y pits de la
Sacratíssima Verge Maria del Roser en la iglésia
de Santa Catharina màrtir de la present ciutat,
per lo que al primer de juny, 1658, lo Real
Consell Criminal, sens sentència, suplicà al excel·lentíssim llochtinent y capità general que lo
entregàs a algun capità de naus o galeras y allí,
reclús per alguns anys, servís en lo offici a ses
forçes proporsionat. Y ara ha confessat judicialment moltíssims furts, y entre ells lo que féu en
casa de Dionísia Perramon, de valor molt més
de 150 lliures, per lo qual fonch delat y en la
sentència proferida, instant lo procurador fiscal
de la règia cort y dita Perramon condempnat a
mort. Y que és comuna disposició de dret que
lo noble, per furt, encara que simple, pert los
privilegis de la noblesa y deu ser castigat ab las
penas ignominiosas en què solen ser castigats
los plebeyos, perquè per lo furt se fa infame. Y
per ço cessan tots los privilegis de la noblesa, lo
què ab major rahó preceheix quant són molts
los furts y reiterats comesos per dit Casas, segons se diu que ha confessat. Y que en lo real senat se ha declarat, en vista y revista, que encara
que los nobles no pugan ser // 327/3r // capturats, però si ocultan los béns que tenian al temps
de la obligació en los quals se havia de fer la execució, poden ésser capturats, perquè·s diu que
ocultant los bens cometan furt y per lo furt se
perden los privilegis de la noblesa. Y que encara
que dit Francisco Casas és estat condempnat a
decapitar, no per axò se pot preténdrer que li
restaren los privilegis de burgès. Perquè en Catalunya, Castella, Nàpols y altres regnes los nobles y militars per lo delicte de furt, crim de leza
magestat y altres se condempnan de consuetut a
decapitar o a un garrot y no a ésser penjat com a
plebeos, per ésser la pena de decapitació més
honorable que la de forca. Y que no és menester
que en dita real sentència sie dit Casas privat del
síngulo militar, bastant que se li sie fet lo delatum de furt, perquè ab exò sols se entén restar
privat per necessària conseqüència dels privilegis militars, y que no·y ha constitució, usatja,
capítol de Cort, privilegi real que dispose de tal
requisit encara que se pretengués encontrar ab

disposició de dret, per lo que no pot lo síndich
del General oposar-se per via de contrafacció.
Perquè se respon que dit Francisco de Cases solament fou delat del crim de furt perpetrat en
casa de Dionisa Perramon, ni en dita causa se
han provat altres furts que dit de Casas hagués
comès. Y la confessió que·s diu féu dit de Casas
de altres no·ls prova contra aquell, no constant
de corpore delicti ni de diffamació ni interrogació de aquells, lo que no és en procés non est de
goco mundo ni·s deu tenir en consideració alguna. Y la observansa sempre és estada en la règia
cort de atténdrer-se sols al delatum y no a altre
cosa. Y en quant a les reals sentèncias criminals
se fa la condemnació per diffarents delictes se
expressan aquells en lo delatum, o bé, expressant-se alguns, se segueix la clàusula et de aliis
delictis et criminibus // 327/3v // ni per rahó del
delicte de furt se pert la noblesa ni los privilegis
de aquella ipso iure. Y lo que se diu que lo cavaller que oculta los béns per a evadir la execució
pot ser capturat, assò se entén terminis habilibus, instant la part interessada no per rahó del
furt, perquè de sa cosa no·l pot comètrer, hu
ocultant-la, sed propter dolum et fraudem, lo
que és delicte. Y axí falta aleshores la qualitat de
deute civil y se fa lo deute criminal, per lo qual
instante parte interessata potest capi miles. Y en
tot cas seria menester sentència condempnatòria o declaratòria super a missione, milicie ex autorizacione vel deposicione, sens bastar la sola
condemnació per rahó del furt, perquè encara
que lo condempnat per lladre reste ex tunch infame ipso iure, emperò, no ipso iure lo infame
resta privat de la milicia. Y esta és la diffarència
que comunment admeten los doctors de primera clase, entre quant la privació és ipso iure o no
és ipso iure, que en lo primer cas és sola sentència declaratòria super delicto, se entén en aquella
compresa també la pena de privació, però no en
lo segon cas, en lo qual se ha de subseguir
sentència declaratòria de dita privació.
No·s trobarà text, lley ni constitució alguna en
los quals se disposa que lo cavaller que comet
furt ipso iure amitat nobilitatem vel eius privilegia. Y es proposició corrent en dret que la pena
de privació no se incorre sinó en los casos expressats en lo dret, y encara quant se expressa
pena de privació se entén non ipso iure lata sed
incurrenda et declaranda.
Y en quant al present fet y en lo present Principat apar que no pot tenir difficultat dita theòrica, segons la constitució 40 de las Corts del any
1599, la qual disposa que en falta de constitucions, // 327/4r // usatges y capítols de Cort se
han de judicar les causes per lo disposat en los
segrats cànons y per aquells miles celestis milicia
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id est clericus, per rahó de furt no est depositus
sed deponendus per sentenciam. Y axí bé en tot
cas en Catalunya se ha de confessar que per rahó
del furt miles non amitat miliciam seu eius privilegia ipso iure, sinó que en tot cas veniret privandus ad sentencia en forma sens poder-se enténdrer privat per la condempnatòria del furt.
Lo que·s confirma més perquè nottoria és la diversitat gran que·y ha del furt, lo qual és delicte
privat del delicte y crim de leza magestat in primo capite, per rahó de qual no sols se considera
en lo delinqüent la qualitat de infàmia, ipso iure
de atrossitat del delicte major que·s pot considerar, sinó encara també la de regalia de sa magestat, la qual sola bastava per exclòurer al cavaller de tot gènero de perrogativa militar ipso
iure, no obstant la qual, quant a succehit condempnar-se algun cavaller per rahó de dit delicte preceheix en la sentència expressa declaració
de privació de milícia ab estas paraulas «fuit conclussum quod declaretur quod dictus n. condempnetur quod est privatus privilegio militari et
quod est reus mortir». Y si la règia cort en un delicte, com és lo crim de lesa magestat, per lo
qual no·y pot haver dupte que lo cavaller resta
ipso iure exautorat y privat de la noblesa, ho expressa axí, ab molta més rahó ho hauria de fer
en lo cas de furt per lo que se ha sobreponderat,
quant y més que lo voler-se que en la sentència
condempnatòria del delicte sie compresa també
la privació és matèria de pressumpció, y la pressumpció cedit veritati, per quant del thenor de
dita real sentència consta que fou proferida contra dit Francisco de Casas, contemplant-lo gaudint de privilegi militar et uti talis sens voler-lo
privar // 327/4v // de aquell.
Perquè en lo delatum de dita sentència se anomena ibi: «Franciscum Cases, burgensem Perpiniani, delatum et inculpatum», y en lo atento,
ibi: «contra dictum Franciscum Cases, burgensem Perpiniani», y en la conclusió, ibi: «quod
dictus Franciscus Cases», ponderant la dictió
«dictus», la qual és relativa de totas las qualitats
entecedentment expressades, y és cert quod actus fieri dicitur contra aliquem uti in eo nimunatur et racione qualitatis expressa.
Ajustas al sobradit la pena en què dit Casas fou
condempnat, que és de decapitació pròpria dels
cavallers.
Confirmas més lo dessobre ponderat perquè,
no obstant que·s diu confessà dit Francisco de
Cases diffarents furts, no se inquirí contra dit
Casas per rahó de aquells ni·s feran nous actitats, lo que no pogué tenir altre motiu sinó regonéxer que faltava a la instànsia de part, faltant
la qual no·s podia procehir contra dit Casas.
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Últimament se respon que quidquid sit de tot lo
sobradit ex alio capite no podia ni pot dit Francisco de Casas restar privat del privilegi de no
poder-sa procehir contra de aquell sense instància de part formada, no obstant la qualitat pretesa de furt, per tres rahons: la primera, perquè
dit privilegi és concedit per viam contractus mediante pecunia y en remuneració dels serveys de
tot lo estament militar, y semblants privilegis
passan a la naturalesa de contractes y no se entenen compresos en la derogació general dels privilegis.

cions», y de tots los danys y dampnatges que
per dita ocasió patirà y suportarà lo present
Principat y de tot lo lícit y permès de protestar
nedum premisso sed et omni alio quocumque meliori modo, et cetera. Requirens notarium et cetera.
7 octobris, 1682. Habilitata in aulis. Aleny.

328
/3r

La segona rahó és perquè los privilegis que pot
pérdrer un cavaller per rahó de algun crim són
los que li competexen a iure comuni, però no
los particulars, que ab particular providència //
327/5r // se han concedit, precipue quant és un
privilegi tant preciós com és lo sobradit, lo qual
és speciali nota dignum y sens específica expressió no se entén derogat.
La tercera rahó és perquè lo dret comú concedí
diffarents excepcions y perrogativas als nobles,
confiant d’ells que procehirian ab aquella rectitut pròpria de son estament. Y axí recahia molt
bé sobra esta atensió privar-lo de la noblesa y
sos privilegis faltant a ses obligacions, delinquint, lo que és al contrari en nostre cas perquè
dit privilegi se és atorgat y concedit suposat lo
cavaller ja delinqüent. Y axí, essent aquell general y universal no·s pot limitar a est o altre delicte que de sa naturalesa pot tenir instància de
part, sinó que·ls ha de compéndrer tots menos
las regalias per aquell particular privilegi que si
no són expressadas se entenen reservades. Y altrament, si en dit privilegi vinguessen acceptuats tots los delictes y crims que de iure interrogati infamia seria dit privilegi ac si non esset
et serviret de vento perquè en tots los públichs
judicis y en molts dels privats se irroga infàmia
als condempnats.
De tot lo sobradit se segueix que la regla és en
favor del estament militar, tenint clar y exprés lo
privilegi sens excepció alguna de delicte, y per
consegüent, volent-se procehir contra dit de
Casas y executar la sentència de mort natural,
havent renunciat la part instant, se contrefà a la
lletra y mente de dos reals privilegis. Per ço, lo
síndich del General de Catalunya, complint a sa
obligació y en execució de son offici, requereix
tercera vegada y interpel·la a vostra mercè de
què se abstinga de fer executar dita sentència,
ans bé, manar y ordenar que se sobresegue en la
execució de aquella y prosecució de dita causa,
altrament protesta contra de vostra mercè de las
penas imposades en les generals constitucions,
// 327/5v // y en particular en la dita constitució
«Poch valdria», títol «De observar constitu1516

Molta bé saben y ignorar no poden vostres
mercès, senyors Joseph Bataller y Mariano Catús, procuradors fiscals de la règia cort, com
Francisco de Casas, burgès de la vila de Perpinyà, detingut en las presons reals de la present
ciutat, és estat impedit per rahó de un pretès delicte a instància de Dionisa Perramon, vídua, y
que per rahó de dit delicte se és proferida
sentència de mort contra dit Casas, la qual se
pretén executar no obstant que dita Dionísia
Perramon lo ha perdonat y renunciat a la
instància, apartant-se de aquella. Lo que se encontra ab differents reals privilegis concedits per
los sereníssims senyors reys al bras y estament
militar, particularment ab lo del senyor rey don
Pere 3 de 19 de maig, 1380, del senyor rey don
Fernando Primer, en jornada de 9 de octubre,
1481, y 2 de setembre, 1510, en los quals fou
concedit al estament militar que no·s pogués inquirir ni procehir contra alguna persona del dit
estament sens instància de part, de tal manera
que encara que alguna part llegítima hagués feta
instància contra lo cavaller, havent-se apartat de
la instància y de fer part en la causa, no pogués
lo fisch continuar-la ni repéndrer-la per rahó del
pretés delicte de què fou inquirit, per quant lo
voler executar dita sentència de mort, havent-se
apartat de dita instància la dita Dionisa y renunciat a aquellas, és voler-se procehir criminalment contra un cavaller o gaudint de privilegi
militar sens instància de part y sols ab la del
fisch, essent axí que per la renunciació de dita
Dionisa omnímodament cessa dita causa criminal sens tenir acció lo fisch per la prosecució de
aquella. Y executar-se dita sentència sempre seria verdader dir que contra un cavaller se //
328/3v // procehia ex oficio y sens instància de
part, y com per la constitució poch valdria, vulgarment «De la observansa», ab la qual se donan per invàlidos los procehiments fets contra
constitucions, privilegis, usos y costums del present principat de Catalunya.
Sens que obsten las respostas donades a les requestas presentadas, que venen a reduhir-se a
que dit Cases, essent de edat de dotse anys y
a. requesta intercalada entre els folis 327v i 328r del trienni
1680-1683.

mitg, robà les joyes de valor quoranta-dos lliures, setse sous de plata, de les mans y pits de la
Sacratíssima Verge Maria del Roser en la iglésia
de Santa Catharina màrtir de la present ciutat,
per lo que al primer de juny, 1658, lo Real
Consell Criminal, sens sentència, suplicà al excel·lentíssim llochtinent y capità general que lo
entregàs a algun capità de naus o galeras y allí,
reclús per alguns anys, servís en lo offici a ses
forçes proporsionat. Y ara ha confessat judicialment moltíssims furts, y entre ells lo que féu en
casa de Dionísia Perramon, de valor molt més
de 150 lliures, per lo qual fonch delat y en la
sentència proferida, instant lo procurador fiscal
de la règia cort y dita Perramon condempnat a
mort. Y que és comuna disposició de dret que
lo noble, per furt, encara que simple, pert los
privilegis de la noblesa y deu ser castigat ab las
penas ignominiosas en què solen ser castigats
los plebeyos, perquè per lo furt se fa infame. Y
per ço cessan tots los privilegis de la noblesa, lo
què ab major rahó preceheix quant són molts
los furts y reiterats comesos per dit Casas, segons se diu que ha confessat. Y que en lo real senat se ha declarat, en vista y revista, que encara
que los nobles no pugan ser capturats, però si
ocultan los béns que tenian al temps de la obligació en los quals se havia de fer la execució,
poden ésser capturats, perquè·s diu que ocultant los bens cometan furt y per lo furt se perden los privilegis de la noblesa. Y que encara
que dit Francisco Casas és estat condempnat a
decapitar, no per axò se pot preténdrer que //
328/4r // li restaren los privilegis de burgès. Perquè en Catalunya, Castella, Nàpols y altres regnes los nobles y militars per lo delicte de furt,
crim de leza magestat y altres se condempnan
de consuetut a decapitar o a un garrot y no a ésser penjat com a plebeos, per ésser la pena de
decapitació més honorable que la de forca. Y
que no és menester que en dita real sentència sie
dit Casas privat del síngulo militar, bastant que
se li sie fet lo delatum de furt, perquè ab exò
sols se entén restar privat per necessària conseqüència dels privilegis militars, y que no·y ha
constitució, usatja, capítol de Cort, privilegi
real que dispose de tal requisit encara que se
pretengués encontrar ab disposició de dret, per
lo que no pot lo síndich del General oposar-se
per via de contrafacció.
Perquè se respon que dit Francisco de Cases solament fou delat del crim de furt perpetrat en
casa de Dionisa Perramon, ni en dita causa se
han provat altres furts que dit de Casas hagués
comès. Y la confessió que·s diu féu dit de Casas
de altres no·ls prova contra aquell, no constant
de corpore delicti ni de diffamació ni interrogació de aquells, lo que no és en procés non est de
goco mundo ni·s deu tenir en consideració algu1517

na. Y la observansa sempre és estada en la règia
cort de atténdrer-se sols al delatum y no a altre
cosa. Y en quant a les reals sentèncias criminals
se fa la condemnació per diffarents delictes se
expressan aquells en lo delatum, o bé, expressant-se alguns, se segueix la clàusula et de aliis
delictis et criminibus ni per rahó del delicte de
furt se pert la noblesa ni los privilegis de aquella
ipso iure. Y lo que se diu que lo cavaller que
oculta los béns per a evadir la execució pot ser
capturat, assò se entén terminis habilibus, instant la part interessada no per rahó del furt, perquè de sa cosa no·l pot comètrer, hu ocultantla, // 328/4v // sed propter dolum et fraudem, lo
que és delicte. Y axí falta aleshores la qualitat de
deute civil y se fa lo deute criminal, per lo qual
instante parte interessata potest capi miles. Y en
tot cas seria menester sentència condempnatòria o declaratòria super a missione, milicie ex autorizacione vel deposicione, sens bastar la sola
condemnació per rahó del furt, perquè encara
que lo condempnat per lladre reste ex tunch infame ipso iure, emperò, no ipso iure lo infame
resta privat de la milicia. Y esta és la diffarència
que comunment admeten los doctors de primera clase, entre quant la privació és ipso iure o no
és ipso iure, que en lo primer cas és sola sentència declaratòria super delicto, se entén en aquella
compresa també la pena de privació, però no en
lo segon cas, en lo qual se ha de subseguir
sentència declaratòria de dita privació.
No·s trobarà text, lley ni constitució alguna en
los quals se disposa que lo cavaller que comet
furt ipso iure amitat nobilitatem vel eius privilegia. Y es proposició corrent en dret que la pena
de privació no se incorre sinó en los casos expressats en lo dret, y encara quant se expressa
pena de privació se entén non ipso iure lata sed
incurrenda et declaranda.
Y en quant al present fet y en lo present Principat apar que no pot tenir difficultat dita theòrica, segons la constitució 40 de las Corts del any
1599, la qual disposa que en falta de constitucions, usatges y capítols de Cort se han de judicar les causes per lo disposat en los segrats cànons y per aquells miles celestis milicia id est
clericus, per rahó de furt no est depositus sed deponendus per sentenciam. Y axí bé en tot cas en
Catalunya se ha de confessar que per rahó del
furt miles non amitat miliciam seu eius privilegia ipso iure, sinó que en tot cas veniret privandus ad sentencia en forma sens poder-se //
328/5r // enténdrer privat per la condempnatòria del furt.
Lo que·s confirma més perquè nottoria és la diversitat gran que·y ha del furt, lo qual és delicte
privat del delicte y crim de leza magestat in pri-
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mo capite, per rahó de qual no sols se considera
en lo delinqüent la qualitat de infàmia, ipso iure
de atrossitat del delicte major que·s pot considerar, sinó encara també la de regalia de sa magestat, la qual sola bastava per exclòurer al cavaller de tot gènero de perrogativa militar ipso
iure, no obstant la qual, quant a succehit condempnar-se algun cavaller per rahó de dit delicte preceheix en la sentència expressa declaració
de privació de milícia ab estas paraulas «fuit conclussum quod declaretur quod dictus n. condempnetur quod est privatus privilegio militari et
quod est reus mortir». Y si la règia cort en un delicte, com és lo crim de lesa magestat, per lo
qual no·y pot haver dupte que lo cavaller resta
ipso iure exautorat y privat de la noblesa, ho expressa axí, ab molta més rahó ho hauria de fer
en lo cas de furt per lo que se ha sobreponderat,
quant y més que lo voler-se que en la sentència
condempnatòria del delicte sie compresa també
la privació és matèria de pressumpció, y la pressumpció cedit veritati, per quant del thenor de
dita real sentència consta que fou proferida contra dit Francisco de Casas, contemplant-lo gaudint de privilegi militar et uti talis sens voler-lo
privar de aquell.
Perquè en lo delatum de dita sentència se anomena ibi: «Franciscum Cases, burgensem Perpiniani, delatum et inculpatum», y en lo atento,
ibi: «contra dictum Franciscum Cases, burgensem Perpiniani», y en la conclusió, ibi: «quod
dictus Franciscus Cases», ponderant la dictió
«dictus», la qual és relativa de totas las qualitats
// 328/4v // entecedentment expressades, y és
cert quod actus fieri dicitur contra aliquem uti
in eo nimunatur et racione qualitatis expressa.
Ajustas al sobradit la pena en què dit Casas fou
condempnat, que és de decapitació pròpria dels
cavallers.
Confirmas més lo dessobre ponderat perquè,
no obstant que·s diu confessà dit Francisco de
Cases diffarents furts, no se inquirí contra dit
Casas per rahó de aquells ni·s feran nous actitats, lo que no pogué tenir altre motiu sinó regonéxer que faltava a la instànsia de part, faltant
la qual no·s podia procehir contra dit Casas.
Últimament se respon que quidquid sit de tot lo
sobradit ex alio capite no podia ni pot dit Francisco de Casas restar privat del privilegi de no
poder-sa procehir contra de aquell sense instància de part formada, no obstant la qualitat pretesa de furt, per tres rahons: la primera, perquè
dit privilegi és concedit per viam contractus mediante pecunia y en remuneració dels serveys de
tot lo estament militar, y semblants privilegis
passan a la naturalesa de contractes y no se ente1518

nen compresos en la derogació general dels privilegis.
La segona rahó és perquè los privilegis que pot
pérdrer un cavaller per rahó de algun crim són
los que li competexen a iure comuni, però no
los particulars, que ab particular providència se
han concedit, precipue quant és un privilegi tant
preciós com és lo sobradit, lo qual és speciali
nota dignum y sens específica expressió no se
entén derogat.
La tercera rahó és perquè lo dret comú concedí
diffarents excepcions y perrogativas als nobles,
confiant d’ells que procehirian // 328/5r // ab
aquella rectitut pròpria de son estament. Y axí
recahia molt bé sobra esta atensió privar-lo de la
noblesa y sos privilegis faltant a ses obligacions,
delinquint, lo que és al contrari en nostre cas
perquè dit privilegi se és atorgat y concedit suposat lo cavaller ja delinqüent. Y axí, essent
aquell general y universal no·s pot limitar a est o
altre delicte que de sa naturalesa pot tenir
instància de part, sinó que·ls ha de compéndrer
tots menos las regalias per aquell particular privilegi que si no són expressadas se entenen reservades. Y altrament, si en dit privilegi vinguessen acceptuats tots los delictes y crims que de
iure interrogati infamia seria dit privilegi ac si
non esset et serviret de vento perquè en tots los
públichs judicis y en molts dels privats se irroga
infàmia als condempnats.
De tot lo sobradit se segueix que la regla és en
favor del estament militar, tenint clar y exprés lo
privilegi sens excepció alguna de delicte, y per
consegüent, volent-se procehir contra dit de
Casas y executar la sentència de mort natural,
havent renunciat la part instant, se contrefà a la
lletra y mente de dos reals privilegis. Per ço, lo
síndich del General de Catalunya, complint a sa
obligació y en execució de son offici, requereix
tersera vegada y interpel·la a vostras mercès de
què se abstingan de fer executar dita sentència,
ans bé, manar y ordenar que se sobresegue en la
execució de aquella y prosecució de dita causa,
altrament protesta contra de vostras mercès de
las penas imposades en les generals constitucions, y en particular en la dita constitució
«Poch valdria», títol «De observar constitucions», y de tots los danys y dampnatges que
per dita ocasió patirà y suportarà lo present
Principat y de tot lo lícit y permès de protestar
nedum premisso sed et omni alio quocumque meliori modo, et cetera. Requirens notarium et cetera.
16 octobris, 1682. Habilitata in aulis. Aleny.

329
/1r

Fasa fe lo doctor infrascrit com Joseph Gil,
guarda de la Bolla, pateix las mateixas atxaques
que en altras ocasions se li n·à feta fe, que li impedeix lo exercir de dit ofici. Y per ser ver fas la
present fe als 9 de octubre, 1682.

tra excelencia si fuere servido mandar informarse, a cuya atención suplica a vuestra excelencia
sea servido escrivir a su magestad, Dios le guarde,
habilitando dicho sugeto, que lo recibirá a singular merced de vuestra excelencia.

Lo doctor Fermí Pual.
335
/2r
330
/1r

B.
Remitob a vuestra señoría la inclusa real carta
para que en vista de su contenido haga vuestra señoría que se ponga en posesión del officio de guarda del portal del Ángel desta ciudad a Joseph Casas, en virtud del real privilegio que tiene
despachado para ello. Y de haverlo executado me
dará quenta vuestra señoría a fin de que yo pueda darla también a su magestad. La divina
guarde a vuestra señoría muchos años. Barcelona, 10 de octubre, 1682.
Álex, duque de Bournonville.

333r

A.
Certificoc que la indisposició pateix lo senyor
Joseph de Olzina y Riusech, donzell, de la qual
tinch feta relació en lo consistori dels molt
il·lustres senyors diputats, persevera vuy die present. Barcelona, octubre 16 de 1682.
Doctor Pal·ladi Juncar.

335r

Número 4.
Excelentísimod señor.
El doctor Francisco Pujades dize a vuestra excelencia que, aviendo sido servido su magestad,
Dios le guarde, de hazerle merced de poder servir
el officio que gosa de tablagero del General de la
villa de Figueres por substituto, que para ello proponga a vuestra excelencia persona, propone la de
Joseph Rafer, mercader de dicha villa, en quien se
hallan las qualidades necessarias para el exercicio
de substituto de dicho officio, como lo aclara vuesa. certificació intercalada entre els folis 328v i 329r del trienni 1680-1683.
b. bitllet intercalat entre els folis 329v i 330r del trienni 16801683.
c. certificació intercalada entre els folis 332v i 333r del trienni 1680-1683.
d. súplica intercalada entre els folis 334v i 335r del trienni
1680-1683.

1519

Señora:
Jayme Mir y de Pujades, cavallero, vecino de la
villa de Figueras, en el Ampurdán, frontera de
Rosellón en Cathaluña, dice que, como en otras
ocasiones ha hecho constar, por haverse mostrado
tan atento en el real servicio de vuestra magestad
y haver obrado en todas las ocasiones que se ofrecieron, así en las turbaciones de aquella provincia
como en las demás después de su reducción a la devida obediéncia de vuestra magestad, con la fineza y çelos de leal vasallos ha padecido heridas en su
persona, destierros de su casa y pérdidas de hacienda, con menoscabo muy considerable, abandonándola en todas las invasiones que el francés
ha hecho en aquella villa y Ampurdán, y que
para quando se ofrecieren semejantes lances pueda manifestar la misma fineza y sin los ahogos
por falta de remedios, como hasta aquí ha transportado en la ciudad de Barcelona porción de su
hacienda, para cuya administración y asistencia
a la defensa de diferentes pleitos que tiene en la
Real Audiencia de Cathaluña es preciso resida
en aquella ciudad el doctor Francisco de Pujades,
su hijo, y como este se halla en el officio de tablagero del General de dicha villa, de que vuestra magestad le hizo merced, supplica a vuestra magestad sea servido conçederle // 335/2v // facultad
que le sirva por sustituto con un solo y mismo salario, procediendo la aprovación del virrey de dicho
Principado, antes que entre a exercerle otro sugeto que les propusiere, y porque los diputados dicen
que no se deve dar lugar a estas gracias. Fúndase
esta disposición del capítulo 76 del nuevo redreso
del General de Cathalunya, de las Cortes del año
de 1499, en que se disposen que los oficiales
exerçan sus oficios personalmente, con calidad
que si dentro de un mes no lo cumplan y muden su
domicilio en que se hallaren sean privados dél,
proçedía esto antes de la reserva y quando los diputados les proveian. Y aora no tiene lugar esta
disposición, porque vuestra magestad, en virtud
de la facultad que el rey don Phelipe, padre de
vuestra magestad, que goçe de gloria, se reservó, y
interpretar, ampliar, restringir, variar y anular
siempre que le pareciere, sin causa o con ella, lo
que a la insaculación y administración de los oficios de la Generalidad, de que ay tantos exemplares como lo pondera, y les refiere el regente don
a. memorial intercalat entre els folis 334v i 335r del trienni
1680-1683.

[ 1682 ]
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Raphael de Vilosa, en la disertación 562 «De fugitius», y poco ya vuestra magestad servido conçeder esta facultad a Joseph Casas, para que durante su menor edad sirva por sustituto el officio
de guarda del portal del Ángel de Barcelona, y
otros exemplares que se refieren // s.n.r // en el papel adjunto. A más, que dichos diputados conceden esta facultad a quantos se la piden, y actualmente el doctor Diego Figuerola sirve por
sustituto el oficio de asessor en que sorteó Joseph
Sauleda el officio de scrivano mayor de la Diputación por Joseph de Argila, el doctor Jacinto Andreu el officio de ayudante de regente las quentas,
Gaspar Gatille por el de verguero, y otros muchos,
sin atender a las representaciones que haçen
quando los officiales las suplican a vuestra magestad, siéndoles muy agrio el que por cosas del
General acudan a vuestra magestad, por lo que
procuran hacer mal tercio a los pretendientes;
tampoco puede subsistir lo que ordinariamente
allegan, de que los oficiales nombran por substituto al sujeto que con menos salario les sirva, de que
dicen se sigue que sirve mal y en perjuicio de los
derechos del General. Porque el suplicante suplica
a vuestra magestad que el sujeto que nombrare,
su hijo, sea aprovado por el virrey, el qual, no siendo a propósito y de las calidades que requiere, no
le aprovará, siendo cierto que antes de tomar resolución oye a los diputados por si tienen satisfacción del propuesto, y en todo caso quedaría obligado como a principal por las faltas de su substituto,
y en la vista de la Diputación sería querelledo por
el fiscal en este caso. Últimamente este motivo podría tener cavimiento si el General exigía los derechos por sus oficiales, pero // s.n.v // como los diputados los arriendan y ponen sujetos a su
satisfacción, sin valerse de los officiales del General, como es notorio. Por lo qual, atendiendo que
en officio de tablagero es tan mínimo que no llega
a frutar diez doblones al año, entre emolumentos
y salario, a los menoscabos de la salud del doctor
Pujades, por provarle los ayres de Figueres y de la
hacienda del suplicante servicios referidos espera
de la real grandeza de vuestra magestad esta
merced en que la recivirá muy particular.

235
/3r

Francisco de Pujades, de conzederle facultad de
poder nombrar substituto, que con el solo y mismo
salario que goza sirva el officio de tablajero del
General de aquella villa. Y haviendo venido bien
en concedérsela, ha parezido encargar y mandaros, como lo hago, que advirtáis al dicho doctor
Pujades os proponga persona para ello, y informándoos de los diputados si tiene las calidades
que se requieren para el exercicio de dicho officio
me avisaréis con vuestro parezer, para que entendido lo mande lo que combenga. Dada en Madrid, a X de octubre, MDCLXXXII. Yo, el rey.
Don Franciscus Izquierdo de Berbegal, secretarius. Vidit Calatayud, regens. Vidit Pastor, regens.

235
/4r

Número 1.
Pora parte del doctor Francisco Pujadas se me ha
presentado el yncluso despacho de su magestad y
memoriales adjuntos que remito a vuestra señoría, para que en vista de su contenido me informe
lo que se offreziere. Dios guarde a vuestra señoría
muchos años. Barcelona, 28 de octubre, de 1682.
Álex, duque de Bournonville.

235
/5r

Ela rey.
Ilustre duque de Bournonville, pariente, mi lugarteniente y capitán general. Por parte de Jayme Mir y Pujades, cavallero, vezino de la villa de
Figueras en esse Principado, se me ha suplicado
que en atención a los servicios y demás motivos que
me representa en el memorial de que se os remite
copia, sea servido hazer merced a su hijo, el doctor
a. carta intercalada entre els folis 334v i 335r del trienni
1680-1683.
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A.
Moltb il·lustre senyor.
Havent participat al molt il·lustre bras militar
del principat de Cathalunya lo prior de la confreria del gloriós Sant Jordi de la ciutat de Gerona còpia de un memorial que havian posat als
peus de sa magestat, que Déu guarde, per a què
dit molt il·lustre bras acompanyàs aquell, considerant las justas rahons de son contengut, resolgué posar-se als peus del rey, nostre senyor, sperant de sa gran clemència tot consuelo. Y
confiat lo bras de emparo y bona correspondència que sempre ha trobat en vostra senyoria, nos
ha ordenat entregàssem a vostra senyoria lo memorial que se ha fet per a sa magestat, y juntament supplicàssem de sa part a vostra senyoria
fos servit acompanyar-lo ab sa representació ab
carta per sa magestat y demés a qui vostra senyoria parega convenir, que tenint lo emparo
de vostra senyoria, sens poder-se persuadir li falte, spera bon èxit, assegurant a vostra senyoria
a. bitllet intercalat entre els folis 334v i 335r del trienni
1680-1683.
b. carta intercalada entre els folis 334v i 335r del trienni
1680-1683.

que en totas ocasions lo trobarà vostra senyoria
ab igual correspondència a sos ordes.

236
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A.
Losa molt il·lustres senyors deputats y oÿdors de
comptes del General de Cathalunya proposan
per dupte als magnífichs assessors y advocat fiscal de dit General si, havent per autoritat del
molt il·lustre y reverent senyor canceller nomenat lo excel·lentíssim senyor lloctinent general
per tercer de contencions al reverent Esteva Nadal, sagristà major de la Santa Iglésia de Gerona, no constant que aquell sie doctor ni batxiller
en dret civil ni canònich, haurie contrafet a alguna constitució, capítol de Cort, privilegi,
pragmàtica o altra lley de la terra, y si tenen
obligació de exir al reparo de dita contrafacció,
supposant que per a tenir més certa la notícia
del fet la ha procurada de dit molt il·lustre y reverent senyor canceller per medi del síndich del
General, al qual sa senyoria donà en resposta un
memorial imprès en que digué contenir-se ab
claredat lo fet y la justificació d’ell, lo qual memorial se entrega a dits magnífichs assessors y
advocat fiscal, per a què a vista de son contengut posen en escrits son sentir sobre lo dupte
proposat.

236
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C.
Vistb lo dupte per los molt il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes del General de Catalunya proposat als insfrascrits assessors y advocat fical del General, que és si havent nomenat
lo excel·lentíssim senyor llochtinent general per
per tercer de contencions al reverent Esteva Nadal, sacristà major de la Santa Iglésia de Girona,
no constant llur aquell doctor ni batxiller en
dret civil ni canònich, per ausènsia del molt
il·lustre y reverent senyor canceller, se auria
contrafet a alguna constitució, capítol de Cort,
privilegi, pragmàtica o altra lley de la terra, y si
tenan obligació de axir al reparo de dita contrafacció, per lo que ab la constitució 4, títol «De
offici de canceller» se disposa que lo canceller
sia una notable persona eclesiàstica graduada en
dret canònich o civil, y essent lo tercer anomenat per contencions subrrogat, com ho és del
canceller, apar que lo tal tercer deuria ser també
una notable persona eclesiàstica graduada en
a. proposta de dubte intercalat entre els folis 335v i 336r del
trienni 1680-1683.
b. vot intercalat entre els folis 335v i 336r del trienni 16801683.
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dret canònich o civil per la regla que subrrogatus sapit naturam civis in cuius locum subrrogat,
axí que lo subrrogat en lloch de un altre deu ésser eiusdem iuris ex condicionis cuius est ille in
cuius locum subrrogat et debet ille tulis qui a
principio potuisset ad talem actum eligi.
Vist lo recado per dits senyors deputats y oÿdors, per medi de llur síndich enviat al dit molt
il·lustre y reverent senyor canceller, per saber ab
major certesa lo fet de la nominació de dit tercer
de contencions, vista la resposta de dit senyor
canceller, lo qual consisteix en aver entregat un
memorial imprès dient que ab aquell se contenia ab claredat lo dit fet y la justificació d’ell; vist
lo dit memorial imprès que se intitula «Notorius
iuris discursus pro manifestacione veridica validitatis nominacionis in tercium contencionis per
suam excellenciam, die 28 iulii currentis ani,
facta de persona illustris sacriste maioris Sedis
Gerunda durante absencia reverendi cancellarii»; vistas las rahons y ponderacions en dit discurs fetas y las doctrinas en aquell citadas; vista
la pragmàtica 6, que comensa «Primerament»,
títol «De const. jurisd.» ab la qual se disposa que
deu fer la nominació de tercer y qui pot ésser
nomenat per tercer en ausència del canceller,
com apar de las paraulas de dita pragmàtica, ibi:
«En cas que lo canceller serà absent del lloch a
hont dita audiència se celebrarà lo senyor rey o
son llochtinent general o en llur absència del
present Principat lo portantveus del General
governador haia de anomenar una persona eclesiàstica que sia en // 236/3v // lloch de dit canceller, per assò tantolament, la qual persona sea
terceras» y attès que ab altres paraules de dita
pragmàtica no està disposat que lo tercer dega
tenir la qualitat de doctor o batxiller en dret civil o canònich, que sols demana la qualitat de
persona eclesiàstica, si se agués volgut que lo
terser serà persona agraduada en dret canònioch o civil se fora expressat y expressament
disposat ab dita matèria, com se disposa, ordena
y mana del canceller ab la dita constitució 4, títol «De offici de canceller». Attès que no se ha
vist ni trobat constitució, capítol de Cort, privilegi, pragmàtica o altre lley de la terra que dispose, ordene y mane que lo tercer anomenat
per contencions dega ser doctor o batxiller en
lleis o cànons; attès que la contenció perquè tinga lloch deu ésser clara y literal, axí que lo juhí
de la contrafacció no proceheix sinó quant la
matèria és molt clara y se persuadeix sense arguments, y per consegüent en la expressió indubitada de la constitució, capítol de Cort, privilegi,
pragmàtica o altra lley de la terra, ab la qual se
funda o se pretén fundar la contrafacció; attès
que la dita regla quod subrrugatus et cetera, té
en sí moltas llicèncias y declaracions, et signanter se entén que lo subrogat sapit materiam sui

[ 1682 ]

[ 1682 ]

principalis scilicet primordialem non autem supradictam y quant té subrroga ad omnia secus
viro quod non subrrogatus ad omnia; attès lo tercer de contencions anomenat per lo llochtinent
o per lo portantveus de general governador en
sos respective no·s pot dir substitut y subrrogat
de canceller ad omnia, sino solament per ésser
tercer, com apar de las paraulas de la alt mencionada pragmàtica; attès que·s lo aver de ésser lo
canceller graduat en dret canònich o civil està
disposat per dret municipal, lo que no·s pot exténdrar ad alium; attès que lo tercer de contencions sols declara segons sa conciència y lo canceller, per ser canceller y assessor del príncep y
té vot en las causas civils, y axí no és molt dega
ser agraduat en dret canònich o civil; attès que
se és observat y estilat en moltes diferents ocasions anomenar tercer de contencions, sens lo
qual sia de grau o dret canònich o civil, com
apar de molts y diferents exemplars referits per
don Miguel de Cortiada en sas decisions y altras, per las qual observansa y stil se declara no
ésser necesari lo tercer sia agraduat en dret civil
o canònich, y axí tinch decidit en lo regne de
Serdenya en semblant pragmàtica; y vist tot lo
que se tenia de véurer y attès tot lo que·s deu y
devia atténdrer, los // 236/5r // infrascrits assessors y advocat fiscal són de vot y parer que per
haver sa excel·lència nomenat en tercer durant
la ausència del molt il·lustre y reverent senyor
canceller al reverent Esteva Nadal, sacristà major de la Santa Iglésia de Gerona, no se ha contrafet a constitució alguna, capítol de Cort, privilegi, pragmàtica ni a altre lley de la pàtria, y
que per consegüent los senyors diputats y oidors de comptes del General de Catalunya no
deuan ni tenan obligassió de axir a reparo algú.

me Mir y Pujades, cavaller, habitant en la vila de
Figueres, en un memorial de què envia còpia a
vostra excel·lència, y vostra excel·lència se serveix participar-los, és servit fer-li mercè de què
lo doctor Francisco de Pujades, son fill, puga
nomenar subrrogat per a servir lo offici que té
de tauler del General de dita vila, y que dit doctor Pujades proposa per dit effecte persona a
vostra excel·lència qui, informat dels deputats
de las qualitats de dita persona, avise a sa magestat, juntament ab son parer de vostra excel·lència, per a què sa magestat mane lo que convinga. Representan a vostra excel·lència que no
poden persuadir-se que la real intenció de sa
magestat sia estada concedir al dit doctor Pujades esta gràcia, per ser aquella manifestament
subreptícia com a impetrada ab motius notòriament falsos y destituhits totalment de la veritat
y rahó, com ab la representació ab que·s posaran als reals peus de sa magestat ó faran constar
clarament. Per lo que suplican a vostra
excel·lència sia de son servey suspéndrer la aprobació de la persona proposada per dit doctor
Francisco de Pujades, mentres lo consistori se
posa als reals peus de sa magestat, // 236/4v //
per a què, informat de la veritat, sie servit manar
lo que sea més de son real servey, que dits deputats y oÿdors ho rebran a singular mercès de
vostra excel·lència.

337
/1r

Senyora.

Los deputats y oÿdors de comptes del General
de Catalunya, obtemperant al que vostra
excel·lència fou servit ordenar-los en un paper
escrit a 28 de octubre proppassat, participantlos juntament un real despaig de sa magestat,
Déu lo guarde, y memorials adjunts, per a què,
en vista de son contengut, informassen a vostra
excel·lència lo que se’ls offerirà, diuhen que, havent acceptat lo dit real despaig ab la deguda estimació y reverència, la data del qual és en Madrid, a 10 de octubre, 1682, y vist en ell que per
los motius que ha representat a sa magestat Jau-

Los deputats y oÿdors de comptes del General
de Catalunya diuhen que lo llochtinent general
de vostra magestat en aquest Principat los ha
participat un real despaig de vostra magestat dat
en Madrid a 10 de octubre proppassat, juntament ab un memorial presentat a vostra magestat per part de Jaume Mir y Pujades, cavaller,
habitant en la vila de Figueras, de què resulta
que per los motius contenguts en dit memorial
fa vostra magestat mercè a dit Jaume Mir y Pujades que lo dit Francisco de Pujades son fill,
puga nomenar subrrogat per a servir lo offici
qui té de tauler del General en dita vila de Figueras, proposant per dit effecte persona a dit
llochtinent general. Y havent-li representat alguns reparos que se offerien posar en la real notícia y consideració de vostra magestat antes de
posar en execució la dita gràcia, y en compliment de sa presisa obligació, recorrent a la real
grandesa de vostra magestat, representant a
vostra magestat que la execució de dita gràcia

a. ambaixada intercalada entre els folis 335v i 336r del trienni 1680-1683.

a. embaixada intercalada entre els folis 336v i 337r del trienni 1680-1683.

Guitart, assessor. Llampillas, fiscis Generalis advocatus. Campderros, assessor subrrogatus.
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A.

Excel·lentíssima senyor.
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tor Jacinto Andreu de ajudant de regent los
comptes, Gaspar Gatillejia de verguer. Però, o
ja sia per descuit o ja sia per cautela, calla que
tots los officis són en la casa de la Deputació y
dins la ciutat de Barcelona, // 337/3r // y també
oculta que la disposició de dit capítol 76 tantsolament comprèn los officis del General que són
fora de Barcelona, com és de véurer del títol y
de la lletra de dit capítol 76 de ditas Corts de
1599, que és en foli 107, vehent se podan
permètrer subrogats en los officis de dintra Barcelona de qui no parla lo capítol. Però no en lo
de tauler de Figueras, en qui per ser fora Barcelona expressament ho priva dit capítol, com en
effecte no·u permet lo consistori en ningú dels
officials de fora Barcelona a qui lo consistori
proveheix, hans bé, de qualsevols que·n té notícia los fa semblant mandato com lo que tenia fet
a dit doctor Francisco Pujades per no faltar a la
obligació ni no contravenir al jurament.

serà contra la expresa disposició de capítols de
Cort y en gran prejudici d’esta Generalitat, majorment haven-la impetrada lo dit Mir y Pujades
ab motius notòriament falsos, destituhits totalment de la veritat y rahó.
Provan aquesta veritat los motius de dit memorial del sobradit Jaume Mir y Pujades, en virtut
dels quals diu lo real despaig que concedeix la
mercè a dit doctor Pujades. Perquè primerament
diu en lo memorial que vostra magestat féu
mercè al doctor Francisco Pujades del dit offici
de tauler del General de la vila de Figueras. Y
no ser així veritat ó convens la certificatòria
//337/1v // que·s posa en la real mà de vostra magestat, signada de número 1, de la que consta que
los deputats y oÿdors del trienni 1669 proveïran a
dit Francisco Pujades a 28 de mars del any 1667,
y no·s troba exemplar que vostra magestat hage
consedit facultat de anomenar subrrogat en offici
que proveheix lo consistori. Segonament, diu lo
dit Mir y Pujades en dit memorial que la proposició del capítol 76 de las Corts del any 1599 ja disposà que los officials del General exersercan sos
officis personalment, però que si dins un mes no
cumplen sian privats de dits officis, sempre sia antes de la reserva y quant los deputats los provehian. Y que ara no té lloch, perquè vostra magestat, en virtut de la reserva etcètera, lo que toca
a la inseculació y administració dels officis de que
diu haver·i molts exemples, modernament lo de
Joseph Cases, guarda del portal del Àngel de dita
ciutat de Barcelona.

Últimament, lo dit Jaume Pujades diu en lo predit memorial que lo inconveniet que·s considera
de servir per subrogat podia tenir lloch si lo General exhigia los drets per sos officials, però com
ara estan arrendats los arrendataris posan subjectes a sa satisfacció, sens valer-se dels officials del
General. Y aquest motiu és també totalment
contra la veritat, perquè encara que los arrendataris pugan posar subjectes a sa satisfacció, estant totalment per la recepció del diner que resulta dels drets, però no sense valer-se dels
officials del General, antes bé, lo official del General ha de portar son llibre a hont ha de continuar tots los partits dels despaigs y no pot lo que
és posat per los arrendataris despatxar cosa sens
intervenció del official del General en pena de
25 lliures per cada vegada que·s farà lo contrari,
per pacte exprés posat en la tabba de son arrendament, com porà vostra magestat manar véurer
ab la certificatòria que·s posa en mà de vostra
magestat, signada de número 3. Per lo que suplican a vostra magestat, ab lo degut rendiment,
sia de son real servey manar péndrer la resolució
que sia més del servey de vostra magestat, en observansa dels capítols de Cort y conservació de
las perrogativas del consistori, com ó esperan de
la real grandesa de vostra magestat, que dits deputats y oÿdors ho rebran a singular mercè de la
poderosa mà de vostra magestat.

Però fa un gran trànsit lo dit Mir y Pujades
quant vol preténdrer la insubsistència de la disposició de dit capítol 76 per lo offici de guarda
del portal del Angel, que és dels reservats, y proveheix vostra magestat ab lo offici de tauler de
Figueras que són concedits, y proveheix lo consistori. Perquè aquest resta sempre comprès en
la disposició de dit capítol 76 de ditas Corts del
any 1599, no obstant la reserva, en virtut de la
mercè que fou provehit fer lo sereníssim rey Felip Quart, de gloriosa memòria, pare de vostra
magestat, ab son real privilegi despedit ab las
solemnitats acostumades, dada en Madrid, a 10
de abril, any 1685, en què fou servit concedir
que lo consistori de deputats y oÿdors pugués
provehir com antes de la reserva, entre altres officis, lo de tauler del General de la vila de Figueras, com apar de la certificatòria se posa en mà
de vostra magestat, signada de número 2.
Tercerament, diu en dit memorial que los deputats y oÿdors concedexen esta facultat de servir los officis per subrrogat a los que la demanan, y que actualment servexen per subrrogat lo
doctor Diego Figuerola, de assessor, Joseph
Sauleda per Joan Argila de scrivà major, lo doc-
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Molta il·lustre senyor.
En resposta del què vostra senyoria fou servit
demanar al molt il·lustre consistori dels senyors
a. súplica intercalada entre els folis 336v i 337r del trienni
1680-1683.
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deputats y oÿdors de comptes del present principat de Catalunya lo die de 30 del passat, per a
què acompanyàs ab sa carta la súplica ab què
vostra senyoria se posà als peus de sa magestat,
Déu lo guarde, patrocinant la pretenció de la
noblesa de Gerona contra lo que pretén dita
ciutat en orde a la administració de son govern
polítich, nos ha ordenat representàssem a vostra
senyoria que en dias passats la il·lustre ciutat de
Gerona demanà al molt il·lustre consistori semblant petició a la que és servit fer vostra senyoria, y considerant dit molt il·lustre consistori
que esta era una matèria de contenció, suscitarà
entre los cavallers domiciliats en dita ciutat de
Gerona, qui són una part del molt il·lustre bras
militar, y la dita ciutat, que és una part principal
del molt il·lustre bras real, y que una y altra part
pretén fundar la pretenció ab disposició de
constitucions y privilegis reals, y que axí podria
recàurer la controvèrsia en algun dupte de contrafacció, en lo qual cas no podria negar-se lo
consistori a la acistència de aquella part que justificaria sa pretensió. Y per aqueixa rahó era just
que lo molt il·lustre consistori restàs en lo interim en aquella neutralitat que permetés en son
cas lo poder cumplir a sa precisa obligació, escusant lo condecendir ab la demanada de dita ciutat de Gerona. Y com hara milite la mateixa
rahó en lo que vostra senyoria és servit demanar, se veu lo molt il·lustre consistori totalment
impossibilitat de poder servir a vostra senyoria
en aquest particular, assegurant a vostra senyoria lo bon affecte ab què resta de emplear-se al
servey de vostra senyoria y conservar la deguda
correspondència, desitjant moltas ocasions en
què poder mostrar aquesta voluntat.

338
/1r

Certificoa y fas fe jo, lo doctor baixfirmat, com
estich visitant lo senyor ardiaca Marcadal de las
atxaques pateix, que com la causa sia tant pertinàs, requireix temps per la aplicació dels remeys, que serà forçós la mutació del aire. Y per
ser lo ver se li fa la present certificatòria, de mà
pròpria, als 13 novembre, 1682.
Lo doctor Gabriel Cols.

338
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Noverintb universi quod sub anno a Nativitate
Domini millessimo sexcentessimo octuagessimo secundo, die vero decima mensis novembris eiusdem
anni, in mea Jacobi Padres, apostolica atque rea. certificació intercalada entre els folis 337v i 338r del trienni 1680-1683.
b. certificació intercalada entre els folis 337v i 338r del trienni 1680-1683.
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gia auctoritatibus nottarii publici Gerunda civis, nec non nottariis et scriba officiis Generalis
deputacionis localis civitates et collecta Gerunda,
infrascripti, et testium videlicet Petri Frigoler,
beneficiati ecclessia villa Episcopalis, diocessis Gerunda, et Josephi Frigoler, studentis Gerunda, ad
hec voccatorum et rogatorum presencia et audiencia reverendus Petrus Tio, presbiter et beneficiatus ecclessia collegiata et secularis Sancti Felicis Gerunda, ut dixit receptor subrogatus
fraudum Generalis eiusdem deputacionis localis
per nobilem don Jacobum Francoli, noviter subrrogatum, personaliter constitutus, coram et ante
presenciam illustris domini Narcisi de Burgues,
domicelli et utriusque iuris doctor, deputati localis dicta deputacionis localis, personaliter in studio domus sua propria habitacionis, quan fovet
in carrerio dicto dels Mirallers, presentis civitatis, adinventi et exhistentis eidem obtulit, intimavit et presentavit seu verius per me, dictum et
infrascriptum nottarium, offeri intimari, insinuari et presentari fecit, petiit, instavit et requisivit quandam epistolam micivam clausam, sigillo comuni domus Deputacionis presentis
Cathalonia // 338/2v // principatus sigillatur,
cum signo de registrata, et aliis debitis solempnitatibus more dicta Deputacionis expeditur, thenoris sequentis:
«Se servirà quant antes sie possible de péndrer
lo jurament, sagrament y homenatge al subrogat que ha posat en son offici don Jayme Francolí, y també se servirà quant antes que dit subrogat done dos fianses, que sien de tota
satisfacció. Y donades que sie, se servirà enviarnos lo acte auctèntich de la obligació de dites
fiances per la primera ocasió y no per propri, per
a que assí se puga continuar en son degut lloch.
Déu a vostra mercè guarde, de Barcelona, y novembre, als set de mil sis-cents vuytanta-dos.
Abbat de Sant Pere y Sant Pau del Camp de
Barcelona y la Portella.
Los deputats del General del present principat
de Catalunya, en Barcelona residints.»
In regestro comuni tercio, foleo quadragessimo
quarto. Qua presente epistola dictur revarendus
Petrus Tio, presbiteri, receptor subrogatus prefatus, prestitit sacramentum et homagium ore et
manibus suis comendatum in manu et posse dicti
domini deputati localis, et promissit se bene, fideliter et legaliter se habere in regimine et administracione dicti officii receptoris subrogati, et capitula Curie et ordinaciones dicti Generalis servare
et adimplere, et nihilominus vigore dicti sacramenti et homagii per ipsum ut predicitur prestiti
comunit et promissit in manu et posse meis, dicti
notariis et scriba, nomine dictorum admodum

illustrium dominorum deputatorum et aliorum
omnium et singularum, quorum interest et intererit nunc vel in futurum legitime stipulanti et
recipienti quod dabit et reddet bonum fidele et legale compotum administracionis dicti officii receptorie iuxta formam, sceriem et thenorem capitulorum Curiarum et ordinacionum dicti
Generalis et omnia alia incuncta facere, complere
et servare tenetur, ultra que predicta promisit restituere sumptus et cetera, credatur et cetera. Et
pro hiis obligavit personam et bona tanquam pro
debitis //338/3r // fiscalibus et regalibus, et eciam
informa reverenda camera apostolica et cetera.
Renunciado et cetera. Gratis et cetera, foro proprio et cetera, cesioni bonorum et cetera, submi
foro generalis et cetera, promi sunt et cetera. Et
proveriori premissorum tuicione et securitate dedit et nominavit in fideiussoris don Hieronimus
de Belllloch, Gerunda populatus, et magnificis
Emanuel Desvalls y Escura, domicellus, Gerunda
domiciliatus, licet absentes. Qui postea dicta et
eademment die et fere incontinenti in mea, dicti
et infrascripti nottarii et scriba, et testium, videlicet, Jacobi Serra, studentis, et Michaelis Salvador, sparterii Gerunda, ad hec voccatum et rogatorum presencia. Presentes acceptarunt omes
huiusmodi fideiussionis. Et gratis et cetera. Precibus et cetera, instis et cetera, fideiussores et principales solutores promisserunt que et voluerunt teneri in omnibus predictis, una cum dicto principali
et sine eo, et pro hiis insolidum personas et bona,
tanquam pro debitis fiscalibus et regalibus, renunciando beneficiis novarum constitucionum
epistola que Divi Adriani et consuetudini Barchinone. Et nos, dicti fideiussores, legi quod prius
et cetera, et privilegio militari et municioni viginti sex dierum, qui datur et conceditur militibus et personis generosis et omnes insimul. Gratis,
et cetera, foro proprio et cetera. Subins foro Generalis in super primi iure. De quibus. Acta Gerunda voi supra voccatis, et cetera. Appono ego, nottario infrascriptus, manu mea propria.

Lo bras militar del present principat de Cathalunya se posa ab tot rendiment a las reals plantas
de vostra magestat per medi del memorial que
junt ab esta posarà a las reals mans de vostra magestat, per ser una de las personas de est bras
que tant interesa en ell, lo marquès de Cogulludo, compte de Empúries. Confiant de la
clemència de vostra mesgestat tindrà lo consuelo en la conservació de sos reals privilegis, y particularment del que de present en la observansa
se li posa dupte, essent ell dels de major estimació que ha merescut, obtenint dels sereníssims
progenitors de vostra magestat, per la sanch derramada y altres serveys fets per los militars d’est
Principat, los quals procuraren sempre meréixer
semblants mercès de la real mà de vostra magestat. La divina guarde la catòlica y real persona
de vostra magestat, com la monarquia y estos
sos fidelíssims vassalls li suplican y han menester. Barcelona y octubre, als 9 de 1682.
Sacra, cesàrea y real magestat, humilíssims y fidelíssims vassalls de vostra magestat, que ses reals mans y peus besan, lo protector y bras militar
del principat de Catalunya.

s.n.r

Sig+num Jacobus Padres, apostolica atque regia
auctoritatibus nottarius publicus Gerunde civis,
nec non nottarius et scriba officiis Generalis deputacionis locales civitatis et collecte Gerunde, hec
penes me recepta, scribi, feci, signavi et clausi rogatus in fidem premissorum.

s.n.r

Memoriala envia a sa magestat, que Déu guarde, lo molt il·lustre bras militar.
Senyor.
Lo bras militar del principat de Catalunya diu y
representa a vostra magestat que lo die de divendres, a la tarda, 25 de setembre del corrent
any 1682, per part de Francisco Casas, burgès
de la vila de Perpinyà, fill de Ilari Casas, burgès
de la vila de Perpinyà, a qui la magestat del senyor, rey, don Felip Quart, de gloriosa memòria, pare de vostra magestat, honrrà ab privilegi
de burgès de dita vila, se presentà una súplica al
protector y bras militar contenint que contra dit
Francisco Casas se volia passar avant en la execució de sentència de mort ab la qual era estat
condemnat en la règia cort ab instància de part.
Y que seguida la sentència, la instància de part
lo havia perdonat, y que axí la execució que se
comminave havie de cedir en perjudici dels privilegis y constitucions concedits al bras militar.

Senyor.

Féu constar dit Casas de sa milícia, ser fill de dit
Ilari Casas, y del acte del Pardo de la part instant. Consultada la matèria y reportada al bras,
aparegué ser forçós exir al reparo de la contrafacció que se comminava, exequutant dita
sentència, per los medis que las constitucions de

a. carta intercalada entre els folis 340v i 341r del trienni
1680-1683.

a. memorial intercalat entre els folis 340v i 341r del trienni
1680-1683.

Còpiaa de carta escrigué lo molt il·lustre bras
militar a la sacra, cesàrea y real magestat del rey,
nostre senyor.
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Catalunya fetas en Corts per los sereníssims antecessors de vostra magestat disposan, elegint lo
bras entre // s.n.v // dits medis acudir als deputats del General de Catalunya que per la obligació de son offici acistescan a la pretenció del
bras militar, com effectivament isqueren, precehint vot de los acessors, advocat fiscal y consulents.

tantas circunstancias previngudes, inferint-se
que lo principal intent dels sereníssims senyors
antecessors de vostra magestat fou que las personas del estament militar no puguessen ésser
castigades cessant la instància de part.
Veu-se del sobredit que, havent perdonat la
instància, després de la sentència, no essent exequutada, que militan los dits privilegis, perquè
si en virtut ells censsant la instància no pot ser
aquella continuada y represa per lo fisch, se segueix de aquí que los privilegis obstan a la exequució de la sentència per ser la execució procehiment de procehiments.

Participa lo bras al llochtinent general de vostra
magestat estas diligèncias, per a què tingués notícia de assò y que acisitian a la noblesa.
Estas se fundan en què los sereníssims antecessors de vostra magestat, en consideració dels
grans serveys que los militars del present principat de Catalunya han fet a la real corona, y particularment las Corts que lo sereníssim senyor
rey don Pere Tercer, celebradas en Barcelona,
lo any 1380, otorgà a dit estament lo real privilegi que·s llitg en orde tercer, contengut en lo
segon volumen de las constitucions, debaix lo
títol «De acusacions», ab lo qual privilegi diu a
dit estament militar per que no se pugués inquirir ex officio y sens procecució de la part contra
algun militar.
Cent y un any després, lo sereníssim senyor rey,
don Fernando Segon, concedí altre privilegi al
mateix estament militar, confirmant lo atorgat
per el rey don Pere Tercer, y de nou provehia
que ningú pogués ésser prosehit contra los
magnats, barons, cavallers, gentils hòmens y
hòmens de paratge sens instància de part firmada.

Y no se pot arribar a ella sens que los ministres
de vostra magestat donen orde als officials a qui
toca lo concernent a la execució.
Estas son, senyor, las rahons que mouan al bras
militar posar-se als reals peus de vostra magestat, ab viva esperansa de que serà del agrado de
vostra magestat tenir a bé que en conformitat
dels privilegis concedits al estament militar per
causas y serveis tant grans com a rendits a la real
corona no contravingue a dits privilegis, passant
a la exequució de la sentència de mort en la persona de dit Francisco Casas, sens instància de
part per lo bras militar, ó rebrà a particular gràcia de la grandesa de vostra magestat.

s.n.r

Y per llevar totas las dificultats que sobre la diligència de ditas reals mercès se porian oferir, lo
mateix senyor rey don Fernando, lo any 1510,
concedeix a dit bras militar que cessant la
instància y part no pugués ésser continuada y
represa pel // s.n.r // fiscal de la règia cort, com
de dits dos privilegis últimament mencionats
apar, en lo mateix títol «De actuacions», y són
en ordre quart y quint de dit volumen.
No té dupte que estos privilegis comprenen lo
cas present, perquè és ben sert que, exceptats
los crims de lesa magestat y regalias de vostra
magestat, restan enclosos en dits privilegis tots
los demés. Perquè altrament seria cohartar las
reals gràcias ab singularitats de singularitats,
particularment essent-se estos privilegis concedits en forsa de contracte y en remuneració de
serveys tant grans, encara que deguts, més han
de rébrer extenció que llimitació sens exceptuació de delictes menos los referits. Perquè per
delictes que ordinàriament en los tribunals no
se imposa pena ordinària ni entre plebeos, las
mercès reals no foren estades triplicades ni ab
1526

Cartaa escrita per lo rey, nostre senyor, que Déu
guarde, lo sobrescrit de la qual és com se segueix:
«A los muy ilustres egregios, nobles, magníficos y
amados nuestros las personas del braço militar del
nuestro principado de Catalunya.
El rey.
Muy ilustres egregios nobles y amados nuestros.
Haviendo puesto en mis manos el marqués de Cogulludo, conde de Ampurias, una carta vuestra
de 9 del pasado con el memorial que la acompanya, y visto lo que me suplicáis de que sea servido de
mandar que no se contravenga a los reales privilegios que teneis concedidos, ni se passe a executar
la sentencia que dio la Real Audiencia condenando a cortar la cabeça a Francisco Casas, burgés de Perpinyán, hallándose con el perdón de la
parte aunque sea después de pronunciada la sentencia. Porque dezís que dichos privilegios tambien comprenden este caso, he resuelto responderos
que tengo presente la representación que me haa. carta intercalada entre els folis 340v i 341r del trienni
1680-1683.

zéis.Y que mi real ánimo ha sido y es de favoreceros y hazeros merced por lo que havéis procurado y
procuráis merecer en mi real servicio y de guardaros lo que los señores reyes, mis progenitores, hos
concedieron, sin que se nos perjudique en lo que os
tocare, como lo // s.n.v // entenderéis, del duque de
Bournonville, mi lugarteniente y capitán general, por cuya mano recibiréis esta. Dada en Madrid, a 12 de noviembre, 1682. Yo, el rey.

estat servit de afavorir y fer mercè a vostra senyoria per lo que ha servit y procura vostra senyoria meréixer en son real servey, y de guardar
a vostra senyoria, lo que los senyors rey, sos
progenitors, li concediren // s.n.v // sens que se
perjudique en lo que toca a vostra senyoria, manant se execute la sentència de mort donada
contra dit Casas, y que assò era lo que tenia que
participar a vostra senyoria.

Petrus Preses. Don Francisco Izquierdo de Berbegal, secretarius.
Vidit don Petrus Villacampa, regens. Vidit Pastor, regens. Vidit don Michel de Çalba. Vidit don
Josephus Pastor, regens.

s.n.r

344
/2r

A.

Ab esta intel·ligència, lo molt il·lustre senyor
protector, officials y junta resolgueren acudir al
il·lustre y molt reverent senyor canceller, lo qual
nos digué que sa magestat, que Déu guarde, ere

Molta bé sab vostra mercè y ignorar no pot,
magnífich senyor Joseph Pont y Llombart, ciutadà honrat de Gerona y en drets doctor, llochtinent y prior de la cort del regent la bartllia de
la present ciutat, que als 4 de novembre més
proppassat, de son parer, com a llochtinent de
dit prior, nos despedí un mandato de la cort de
dita batllia contra Gerònim Vidal, ciutadà honrrat de la present ciutat de Barcelona, instant lo
magnífich Joseph Fabres, en quiscun dret doctor, firmat per Rafel Albià, notari públich de
Barcelona y scrivà de dita cort, manant-li fes encontinent lo contengut en dit mandato, sots
pena de 25 lliures barcelonesas. Y així mateix no
pot ignorar que lo dit dia va fer una provisió
contra dit Gerònim Vidal, encara que ciutadà
honrat de Barcelona, provehint ab aquella que
dit Vidal fos executat per las ditas 25 lliures, per
no haber obtemperat al dit mandato, y que se li
fes nou mandato perque fes lo que se li havia
manat, sots duplicadas penas, com ab tot effecte
dit Vidal, ciutadà honrrat de Barcelona, scientment en dit nom, en virtut de dita provisió, fou
executat per lo regint la dita batllia. Tots los
quals procehiments se encontran ab diferents
reals privilegis concedits per los sereníssims senyors reys al bras y estament militar, y particularment ab la constitució 4, títol «De jurisdicció
de tots jutges», del segon volumen de las constitucions, que comensa «In Dei nomine», y ab
lo capítol 4, títol «De privilegis militars» del segon volumen, ab los quals consta que las personas generosas, com són los cavallers y ciutadans
honrats de Barcelona, no estan subjectes sinó al
veguer, privative a qualsevols altres officials. Y
com per la constitució «Poch valdria», vulgarment dita «De la observansa», se donan per
invàlidos los procehiments fets contra constitucions, privilegis, usos y costums del present
principat de Catalunya, per ço, lo síndich del
General // 344/2v // de Catalunya, complint ab
sa obligació y en execució de son offici, requereix y interpel·la que vostra mercè revoque y

a. relació intercalada entre els folis 340v i 341r del trienni
1680-1683.

a. requesta intercalada entre els folis 343v i 344r del trienni
1680-1683.

Còpiaa de la relació feta per lo noble senyor
Francisco Sans y Geronim Novell y Bertrolà al
molt il·lustre bras militar de la embaxada reportada a sa excel·lència.
Molt il·lustre senyor.
Lo die de dissapte, 21 del corrent, als onse oras
del matí, per resolució del molt il·lustre senyor
protector, officials y junta, anarem a entregar al
senyor virrey un real despaig, vingut baix plech,
del excel·lentíssim senyor marquès de Cogullada, compte de Empúries, lo qual obrí sa
excel·lència. Y vent hi havia una real carta per
vostra senyoria, fou servit entregar-nos-la perquè la posassen en mà del molt il·lustre protector, y nos digué lo que sa magestat manave se
participàs a vostra senyoria de paraula. Ferem
relació al molt il·lustre senyor protector, officials y junta, entregant al molt il·lustre senyor
protector la real carta. Y considerant la gravedat
de la matèria, se resolgué tornàssem a palàcio
per suplicar a sa excel·lència fos servit participar
en escrits a vostra senyoria la resolució de sa magestat, que Déu guarde, per a què en ningun
temps hi pugués haver equivocació.
A las sinch de la tarda del mateix dia reportàrem
dita embaxada a sa excel·lència, y fou servit
respòndrer lo mateix que havia dit lo matí, y
que no tenia perquè donar-lo en escrits, que si
vostra senyoria necessitave de altre individuació
acudís al consell.
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cancele, eo revocar y cancelar fassa dels registres
de dita sa cort lo dit mandato y demés procehiments fets contra dit Gerònim Vidal com a ciutadà honrat de Barcelona. Altrament, protesta
contra vostra mercè de las penas imposadas en
las generals constitucions, y en particular a la
dita constitució «Poch valdria», títol «De observar constitucions», y de tots los danys y damnatges que per dita ocasió patirà y suportarà lo
present principat de Catalunya, y de tot lo lícit y
permès de protestar nedum premisso sed et alio
quocumque meliori modo, et cetera. Requirens
vos, notarium, et cetera.

344
/3r

Satisfenta lo doctor Joseph Pont y Llombart,
ciutedà honrat de Gerona, llochtinent de prior
de juristas y assessor del regent la vegaria y ballia
de Barcelona, a una escriptura de requesta a ell
presentada als 3 del corrent, que comensa
«Molt bé sap» y acaba «requirens vos, notarium,
et cetera», ab la qual se li ha volgut dir revocàs y
cancellàs eo revocar y cancellar fes los mandatos
y demés procehiments fets contra Gerònim Vidal, pretés ciutedà honrrat de Barcelona, ha
instància del doctor Joseph Febrer, als 4 de novembre proppassat, ab los quals se diu y mana al
dit Gerònim Vidal que sots pena de 25 lliures
encontinent fes lo contengut en dit manament,
en virtut del qual dit dia de 4 de novembre, per
la inobediència de dit mandato y contrafacció al
contengut en aquell, seria estat provehit que dit
Vidal fos executat per la dita pena de 25 lliuras y
per las despesas fetas y justas fahedoras, y juntament que ab duplicadas penas li fos manat, y
que seria estat exequutat per ditas penas per encontrar-se dits prosehiments ab diferents reals
privilegis concedits per los sereníssims senyors
reys al bras y estament militar, y particularment
ab la constitució 4, títol «De jurisdicció de tots
jutjes», ab lo capítol «En orde» 6, títol «De jurisdicció de tots jutjes», en lo segon volumen de
las constitucions, que comensa «In Dei
nomine», y ab lo capítol 4, títulat «De privilegis
militars» en dit segon volumen, com de dita requesta és de véurer, a la qual recitative tantum,
se refereix, se respon que en lo que en dita requesta se mensiona, ni altrament se troba fet en
què recaygue o racàurer puga contrafacció de
constitució, privilegi, pragmàtica o altre dret de
la pàtria, imo dit regent la batllia de Barcelona y
dit doctor Joseph Pont y Llombart, assessor de
aquell, haurian obrat y exercit llur jurisdicció, y
haurian ab dits prossehoments ministrada justícia en son cas y lloch per moltas y diferents rahons que·s segueixen.
a. resposta intercalada entre els folis 343v i 344r del trienni
1680-1683.
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En primer lloch, perquè quicquid esset que dit
Gerònim Vidal fos ciutadà honrrat de Barcelona
y pogués gozar dels privilegis concedits a las
personas generosas, com són los militars, ciutadans o altres gaudints de privilegis militar, lo
que·s diu solummodo supositive et non alias, no
hauria dit regent la batllia de Barcelona y dit
doctor Joseph Pont y Llombart, assessor de
aquell, contrafet a constitució, pragmàtica o
privilegi a dits militars concedit, per no haver-hi
constitució, pragmàtica, privilegi o altre dret de
la pàtria que dispose o prive al regent dita batllia
y assessor seu lo exercir jurisdicció en los militars.
Sens que obsten los reals privilegis per los sereníssims reis concedits al bras y estament militar
en dita requesta mencionats, perquè se respon
que la constitució 4, títol «De jurisdicció de
tots jutjes», encara que concedeix la jurisdicció
al veguer per dèbits o contractes, no emperò se
llitx en dita constitució paraula alguna ab la qual
se prive no sols de regent la batllia de Barcelona,
y son assessor la jurisdicció sobre dits militars,
però encara a altre real official; lo capítol 6, títol
«De jurisdicció de tots jutges», en lo segon volumen, sols parla en matèria y fet que directament té la mira y respecte a las personas militars
en obras criminals; y finalment lo capítol 4, títol
«De privilegis militars», sols confirma las prerrogativas y privilegis concedits per los sereníssims senyors reys // 344/3v // al dit estament,
sens parlar ni concedir jurisdicció alguna a dit
veguer ni privilegi a dit regent la batllia de Barcelona, y axí bé a dit son assessor. Del què resulta que los prossehiments fets per lo dit regent la
batllia de Barcelona, y dit doctor Pont y Llombart son assessor, contra dit Gerònim Vidal, en
sa cort, en cas que pogués fundar-se sols prodria
preténdrer-se la discussió o declaració de una
competència o jurisdicció contenida entre dos
officials reals, com són lo regent la batllia y lo
veguer de Barcelona, no emperò com ni pot
fundar-se per rahó de dits prossehiments, indici
de contrafacció y necessitar y demanar aquest
precisament la opposició de disposició clara de
constitució, privilegi, pragmàtica o altre dret de
la pàtria que no concórrer en lo present cas.
En segon lloc, perquè lo fet sobre lo qual se han
obrat los prosehiments fets contra dit Gerònim
Vidal resultaren de la causa que se introduhí
contra de aquell a instància de dit doctor Joseph
Febres, en dita cort del regent la batllia de Barcelona, als 4 de novembre proppassat, pretenent dit doctor Febres ésser manat a dit Vidal
cessàs eo fes parar la obra que pretenia fer en las
parets de las casas que té y habita en la present
ciutat, en lo carrer dels Escudillers, per ser dita
obra prejudicial a dit Febres y a las casas. Per lo

que fou presentat dit die a dit Gerònim Vidal
dit manament en dita requesta mencionat al
qual, per no haver obeït, ans bé, contrafet, se
passà avant en los demés actes, precedent-se
provisione formiter facta y demés necessari fins a
la actual exequució per la pena incorreguda y en
dit mandato expressada. Y com la coneixensa de
dits prossehiments y controvèrsias que se suscitan en matèria de obras y servituts toque la cognició al regent la batllia de Barcelona y a sa cort
per constitucions de Catalunya, y senyaladament per lo capítol 47 de las consuetuts de Barcelona, vulgarment dit Recognoverunt Proceres,
títol 13, col·locadas en lo segon volumen las generals constitucions, a hont expressament se
disposa y litteralment se declara que las qüestions sobre matèria de lluernas, clavagueras, parets y encants deuhen terminar-se o decidir-se
per lo batlle de Barcelona o per son jutge, de
aquí és que dits prossehiments fets per dit regent la batllia de Barcelona, contra dit Vidal,
com a dependents de dita jurisdicció y necessaris per la administració de la justícia foren obrats
que jutge no sols competent, però y encara propri y paculiar de la subgecta matèria.
Confirma dita jurisdicció en semblants prossehiments a favor no sols del regent la batllia de Barcelona, però y encara la privació de conéixer
aquells al dit veguer, la real sentència feta y proferida en las chalendas de desembre, 1300, entre
lo dit regent la batllia de Barcelona y lo veguer
de aquella per Pere de Sant Climent, ex comissione regia super eorum jurisdiccionibus, en la qual,
entre altres cosas fonch declarada la jurisdicció
de dit regent la batllia de Barcelona en casos de
obras y servits, ab las següents paraulas: «Item,
cognicio lucernarum positarum sive ponendarum
in parietibus et questiones supervisis ne unus habeat visum super alium cogniciones super muris vel
fraccionibus eorundem, et questiones on quibus
denunciatur novum opus et questiones tabularum sive encantorum et viarum, et questiones terminorum et fexuriarum opponendarum, sive seu
appositarum et demoliciones eorundem, et appellaciones locorum forentium seu villarum domini
regis pertinencium, ad baiulum Barchinone sunt
et debent // 344/4r // esse baiuli Barchinone et
adecuis cognicionem spectant». De a hont se conclou que, sent literal la disposició del capítol 47
del Recognoverunt Proceres, confirmat ab la
dita real sentència, lleva tota dificultat a la pretesa contrafacció que no poria excusar-se a no haver-se per dit regent la batllia de Barcelona y son
assessor, com se ha observat ab dits procehiments lo expressament disposat ab dit capítol
47.
En lo cas que ditas constitucions allegades y privilegis expressats en dita requesta disposassen
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de alguna literal privació de exercir jurisdicció
en las personas militars, lo dit regent la batllia
de Barcelona y assessor de aquell no seria de
consideració, perquè aquellas parlarian en tot
cas en general, axí que deurian cedir ditas disposicions al particular estatut, y per consegüent no
pompendrian lo cas specialment provehit y singularment expressat en lo dit capítol 47 y
sentència referida, per ser cert en dret que lo estatut particular resta exceptuat de la general disposició.
En tercer lloch, se respon y en confirmació del
propreferit se diu que la observansa subseguida
de temps immemorial sempre és estada y és vuy
de conéxer dit regent la batllia de Barcelona y
son assessor a quiscuna privative de semblants
controvèrsias y litigis, èciam contra personas
militars ab moltas y diferents causas ventilladas
en la cort de dit regent la batllia de Barcelona,
las quals publican los processos innumerables
de aquellas que·s troban en dita cort costòdits,
sotsmetent-se axí mateix a dita jurisdicció ab
moltas y differents llicèncias per fer obras per
aquells demanadas, y per dit regent la batllia de
Barcelona, de concell de son assessor, a ditas
personas militars concedidas, bastant fonament
perquè ditas constitucions y reals privilegis allegats en dita requesta restassen limitats y declarats per dita subseguida observansa en la matèria que versaven.
Tant peculiar és la jurisdicció de dit regent la
batllia de Barcelona y de son assessor en dits
prossehiments y tant inconcussament contra
quoscumque observada, que la incapacitat que
de dret se considera lo jutje secular per exercir
jurisdicció contra personas ecclessiàsticas no és
bastant per exemir aquestos casos semblants de
la jurisdicció de dit regent la batllia de Barcelona y de la cort, ans bé, se subjectan y sotsmeten
en aquella quan són convinguts per rahó de
obras y servituts, com en differents declaracions
és estat decidit y declarat per los molt reverents
cancellers en diferents causas de contenció sobre dita jurisdicció suscitadas entre dita cort y la
eccléssia, y en particular als 5 de maig, 1606, en
la causa de contenció de Joseph Terrades y lo
monestir de las monjas de Santa Clara de la present ciutat contra lo procurador fiscal de la cort
ecclessiàstica de Barcelona y Gerònim Bosch,
prevere; als 29 de mars, 1613, en la causa de la
contenció de Alexandro de Aguilar, donzell,
contra Pere Pau Vilanova, prevere, per lo molt
reverent canceller Agullana; als 8 de agost,
1619, en la causa de Joan Delfau, cirurgià, contra Jaume Navarro, prevere, per lo molt reverent canceller Carmona; als ... de maig, 1656,
en la causa de la reverent comunitat de preveres
de la parroquial iglésia de Sant Jaume de la pre-
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prosehiments contra dit Gerònim Vidal, en son
cas y lloch si y segons las constitucions y drets
de la pàtria li concedeixen, permetan y literalment declarant, que no obstant lo referit està
incontinent prompte en revocar per sa part
sempre que per sa excel·lència y Real Audiència
serà declarat haver contrafet constitució alguna,
pragmàtica, privilegi o altre qualsevol dret de la
pàtria en la conformitat y modo millor que de
dret se dega fer, requirint al scrivà major del General de Catalunya lleva acte de la present resposta y no cloga lo acte de dita requesta ni donar còpia de aquella sens inserta de la present
resposta.

sent ciutat contra Joan Carreras, donzell; y als
22 de octuibre, 1665, en la causa de contenció
de Francesch Lleonart y dita cort del regent la
batllia de Barcelona y la cort ecclessiàstica y
Francisco Salvat, prevere, // 344/4v // per lo
molt reverent canceller don Francisco de Pons.
Resulta de dita obsevansa no sols la excusació
de qualsevol pretesa contrafacció, però y encara
de que lo regent la batllia de Barcelona estaria
en la possessió de la subjecció de dits militars en
la matèria qua versamur, en lo qual cas és la corrent opinió dels doctors, approbada ab decisió
del Real Cenat, que pendente litte super exempcione potest uti jurisdiccione baiulus contra nobiles et personas militares, y per consegüent sols ab
la refferida observansa y posició li competeix en
virtut de aquella hauria pogut regent la batllia
de Barcelona fer dits actes y conéixer de dits
procehiments contra dit Vidal, per lo menos
fins y a tant se subseguís o altrament se ensenyàs
declaració encontrada a dita possessió, àdhuc en
lo cas no existissen com li assisteixen a dita jurisdicció las disposicions de dita capítols 47 y referida sentència.

344
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En quart lloch, perquè in omni casu la constitució «Poch valdria», títol «De observar constitucions», y las penas contengudas en aquella sols
prossehirian contra los officials que no purgan
taula, no emperò contra aquells que la purgan, a
hon poden ésser sindicats y las parts acudir per
quexar-se dels prosehiments que pretenen ésser-los prejudicials, ab què podia excusar-se lo
remey tan extraordinari de la pretesa contrafacció com aquest en dits officials no tinga lloch,
ans bé, ne estan exceptuats expressament, ibi:
«o altres majors o menors que no sian tinguts
per constitucions de Catalunya a tenir taula».
Dels quals officials no són dits regent la batllia
de Barcelona, per haver de purgar estos taula y
subjectar-se a aquella per constitucions de Catalunya. Y altrament perquè lo medi de la contrafacció per ser extraordinari cessa y no té lloch
quant existeix lo ordinari remey de poder-se suplicar, appel·lar o reclamar dels prossehiments
fets per dits regent la batllia de Barcelona y assessor, segons lo disposat en lo privilegi en orde
segon, capítol 4, «De interlocutoriis et reclamacionibus» col·locat, en lo títol «De orde iudiciari de la cort del veguer y batlle», en lo segon volumen de las constitucions, a què podia recórrer
dit Vidal si pretenia ésser graciat ab dits judicials
prosehiments.
Per tot lo que y altrament no entén dit doctor
Joseph Pont y Llombart, llochtinent y assessor
dels regents la vegaria y ballia de Barcelona, no
entén haver contrafet constitució, pragmàtica,
privilegi y altre dret, ans bé, ha obrat y fet dits
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A.
Molta bé sab vostra mercè y ignorar no pot,
magnífich Pere Albà y Serra, en drets doctor,
ciutadà honrat de Barcelona, regint la batllia de
la present ciutat de Barcelona, com en son nom
y de part de vostra mercè y de la cort de la batllia, als 4 de novembre més proppassat, nos despedí un mandato a instància del magnífich Joseph Fabres, en drets doctor, contra Gerònim
Vidal, com a ciutadà honrrat de la present ciutat
de Barcelona, manant-li fes encontinent lo contengut en aquell, sots pena de 25 lliures barcelonesas. En virtut del qual mandato, per vostra
mercè, dit dia de 4 de novembre, fou dit Gerònim Vidal, ciutadà honrat de Barcelona, scientment en dit nom, executat per la dita pena de
25 lliures, y per las respostas fetas y justas faedoras, no obstant la recusació de dit Vidal, entrant
vostra mercè com a batlle y regent dita batllia
dins la casa de dit Gerònim Vidal, prenent-li un
tinter ab son tapador de plata per las despesas y
designant-li en inventari los béns, axí mobles
com immobles de aquell, volent-los tenir designats pro manifesto curie tanquam pro debitis fiscalibus et regalibus. Tots los quals procehiments
se encontran ab diferents reals privilegis concedits per los sereníssims senyors reys al bras y estament militar, y particularment ab la constitució 4, títol «De jurisdicció de tots jutges», del
segon volumen de las constitucions, que comensa «In Dei nomine», y ab lo capítol 4, títol
«De privilegis militars» del segon volumen, ab
los quals consta que las personas generosas,
com són los cavallers y ciutadans honrats de
Barcelona, no estan subjectes sinó al veguer,
privative a qualsevols altres officials. Y com per
la constitució «Poch valdria», vulgarment dita
«De la observansa», se donan per invàlidos los
procehiments fets contra constitucions, privilea. requesta intercalada entre els folis 343v i 344r del trienni
1680-1683.

gis, usos y costums del present principat de Catalunya, per ço, lo síndich del General de Catalunya, complint ab sa obligació y en execució de
son offici, requereix y interpel·la que vostra
mercè revoque y cancele, eo revocar y cancelar
fassa dels registres de dita sa cort lo dit mandato
y demés procehiments fets contra dit Gerònim
Vidal com a ciutadà honrat de Barcelona. Altrament, protesta // 344/6v // contra vostra mercè
de las penas imposadas en las generals constitucions, y en particular a la dita constitució «Poch
valdria», títol «De observar constitucions», y de
tots los danys y damnatges que per dita ocasió
patirà y suportarà lo present principat de Catalunya, y de tot lo lícit y permès de protestar nedum premisso sed et alio quocumque meliori
modo, et cetera. Requirens vos, notarium, et cetera.

344
/7r

Satisfenta lo doctor Pere Alba y Serra, ciutedà
honrat y regent la batllia de Barcelona a una escriptura de requesta a ell presentada als 3 del
corrent, que comensa «Molt bé sap» y acaba
«requirens vos, notarium, et cetera», ab la qual se
li ha volgut dir revocàs y cancellàs eo revocar y
cancellar fes los mandatos y demés procehiments fets contra Gerònim Vidal, pretés ciutedà
honrrat de Barcelona, ha instància del doctor
Joseph Febrer, als 4 de novembre proppassat,
ab los quals se diu y mana al dit Gerònim Vidal
que sots pena de 25 lliures encontinent fes lo
contengut en dit manament, en virtut del qual
dit dia de 4 de novembre, per la inobediència de
dit mandato y contrafacció al contengut en
aquell, seria estat provehit que dit Vidal fos executat per la dita pena de 25 lliuras y per las despesas fetas y justas fahedoras, y juntament que
ab duplicadas penas li fos manat, y que seria estat exequutat per ditas penas per encontrar-se
dits prosehiments ab diferents reals privilegis
concedits per los sereníssims senyors reys al bras
y estament militar, y particularment ab la constitució 4, títol «De jurisdicció de tots jutjes», ab
lo capítol «En orde» 6, títol «De jurisdicció de
tots jutjes», en lo segon volumen de las constitucions, que comensa «In Dei nomine», y ab lo
capítol 4, títulat «De privilegis militars» en dit
segon volumen, com de dita requesta és de véurer, a la qual recitative tantum, se refereix, se
respon que en lo que en dita requesta se mensiona, ni altrament se troba fet en què recaygue
o racàurer puga contrafacció de constitució,
privilegi, pragmàtica o altre dret de a pàtria, imo
dit regent la batllia de Barcelona hauria obrat y
exercit llur jurisdicció, y haurian ab dits prossea. resposta intercalada entre els folis 343v i 344r del trienni
1680-1683.
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homents ministrada justicia en son cas y lloch
per moltas y diferents rahons que·s segueixen.
En primer lloch, perquè quicquid esset que dit
Gerònim Vidal // 344/7v // fos ciutadà honrrat
de Barcelona y pogués gozar dels privilegis concedits a las personas generosas, com són los militars, ciutadans o altres gaudints de privilegis
militar, lo que·s diu solummodo supositive et non
alias, no hauria dit regent la batllia de Barcelona y dit doctor Joseph Pont y Llombart, assessor de aquell, contrafet a constitució, pragmàtica o privilegi a dits militars concedit, per no
haver-hi constitució, pragmàtica, privilegi o altre dret de la pàtria que dispose o prive al regent
dita batllia y assessor seu lo exercir jurisdicció en
los militars.
Sens que obsten los reals privilegis per los sereníssims reis concedits al bras y estament militar
en dita requesta mencionats, perquè se respon
que la constitució 4, títol «De jurisdicció de
tots jutjes», encara que concedeix la jurisdicció
al veguer per dèbits o contractes, no emperò se
llitx en dita constitució paraula alguna ab la qual
se prive no sols de regent la batllia de Barcelona,
y son assessor la jurisdicció sobre dits militars,
però encara a altre real official; lo capítol 6, títol
«De jurisdicció de tots jutges», en lo segon volumen, sols parla en matèria y fet que directament té la mira y respecte a las personas militars
en obras criminals; y finalment lo capítol 4, títol
«De privilegis militars», sols confirma las prerrogativas y privilegis concedits per los sereníssims senyors reys al dit estament, sens parlar ni
concedir jurisdicció alguna a dit veguer ni privilegi a dit regent la batllia de Barcelona, y axí bé
a dit son assessor. Del què resulta que los prossehiments fets per lo dit regent la batllia de Barcelona, y dit doctor Pont y Llombart son assessor, contra dit Gerònim Vidal, en sa cort, en cas
que pogués fundar-se sols prodria preténdrer-se
la discussió o declaració de una competència o
jurisdicció contenida entre dos officials reals,
com són lo regent la batllia y lo veguer de Barcelona, no emperò com ni pot fundar-se per
rahó de dits prossehiments, indici de contrafacció y necessitar y demanar aquest precisament la
opposició de disposició clara de constitució,
privilegi, pragmàtica o altre dret de la pàtria que
no concórrer en lo present cas.
En segon lloc, perquè lo fet sobre lo qual se han
obrat los prosehiments // 344/8r // fets contra
dit Gerònim Vidal resultaren de la causa que se
introduhí contra de aquell a instància de dit
doctor Joseph Febres, en dita cort del regent la
batllia de Barcelona, als 4 de novembre proppassat, pretenent dit doctor Febres ésser manat
a dit Vidal cessàs eo fes parar la obra que prete-

[ 1682 ]
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nia fer en las parets de las casas que té y habita
en la present ciutat, en lo carrer dels Escudillers,
per ser dita obra prejudicial a dit Febres y a las
casas. Per lo que fou presentat dit die a dit
Gerònim Vidal dit manament en dita requesta
mencionat al qual, per no haver obeït, ans bé,
contrafet, se passà avant en los demés actes, precedent-se provisione formiter facta y demés necessari fins a la actual exequució per la pena incorreguda y en dit mandato expressada. Y com
la coneixensa de dits prossehiments y controvèrsias que se suscitan en matèria de obras y
servituts toque la cognició al regent la batllia de
Barcelona y a sa cort per constitucions de Catalunya, y senyaladament per lo capítol 47 de las
consuetuts de Barcelona, vulgarment dit Recognoverunt Proceres, títol 13, col·locadas en lo segon volumen las generals constitucions, a hont
expressament se disposa y litteralment se declara que las qüestions sobre matèria de lluernas,
clavagueras, parets y encants deuhen terminarse o decidir-se per lo batlle de Barcelona o per
son jutge, de aquí és que dits prossehiments fets
per dit regent la batllia de Barcelona, contra dit
Vidal, com a dependents de dita jurisdicció y
necessaris per la administració de la justícia foren obrats que jutge no sols competent, però y
encara propri y paculiar de la subgecta matèria.
Confirma dita jurisdicció en semblants prossehiments a favor no sols del regent la batllia de
Barcelona, però y encara la privació de conéixer
aquells al dit veguer, la real sentència feta y proferida en las chalendas de desembre, 1300, entre lo dit regent la batllia de Barcelona y lo veguer de aquella per Pere de Sant Climent, ex
comissione regia super eorum jurisdiccionibus, en
la qual, entre altres cosas fonch declarada la jurisdicció de dit regent la batllia // 344/8v // de
Barcelona en casos de obras y servits, ab las següents paraulas: «Item, cognicio lucernarum positarum sive ponendarum in parietibus et questiones supervisis ne unus habeat visum super
alium cogniciones super muris vel fraccionibus
eorundem, et questiones on quibus denunciatur
novum opus et questiones tabularum sive encantorum et viarum, et questiones terminorum et fexuriarum opponendarum, sive seu appositarum
et demoliciones eorundem, et appellaciones locorum forentium seu villarum domini regis pertinencium, ad baiulum Barchinone sunt et debent
esse baiuli Barchinone et adecuis cognicionem
spectant». De a hont se conclou que, sent literal
la disposició del capítol 47 del Recognoverunt
Proceres, confirmat ab la dita real sentència, lleva tota dificultat a la pretesa contrafacció que
no poria excusar-se a no haver-se per dit regent
la batllia de Barcelona y son assessor, com se ha
observat ab dits procehiments lo expressament
disposat ab dit capítol 47.
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En lo cas que ditas constitucions allegades y privilegis expressats en dita requesta disposassen
de alguna literal privació de exercir jurisdicció
en las personas militars, lo dit regent la batllia
de Barcelona y assessor de aquell no seria de
consideració, perquè aquellas parlarian en tot
cas en general, axí que deurian cedir ditas disposicions al particular estatut, y per consegüent no
pompendrian lo cas specialment provehit y singularment expressat en lo dit capítol 47 y
sentència referida, per ser cert en dret que lo estatut particular resta exceptuat de la general disposició.
En tercer lloch, se respon y en confirmació del
propreferit se diu que la observansa subseguida
de temps immemorial sempre és estada y és vuy
de conéxer dit regent la batllia de Barcelona y
son assessor a quiscuna privative de semblants
controvèrsias y litigis, èciam contra personas
militars ab moltas y diferents causas ventilladas
en la cort de dit regent la batllia de Barcelona,
las quals publican los processos innumerables
de aquellas que·s troban en dita cort costòdits,
sotsmetent-se axí mateix a dita jurisdicció ab
moltas y differents llicèncias per fer obras per
aquells demanadas, y per dit regent la batllia de
Barcelona, de concell de son assessor, a ditas
personas militars concedidas, bastant fonament
perquè // 344/9r // ditas constitucions y reals
privilegis allegats en dita requesta restassen limitats y declarats per dita subseguida observansa en la matèria que versaven.
Tant peculiar és la jurisdicció de dit regent la
batllia de Barcelona y de son assessor en dits
prossehiments y tant inconcussament contra
quoscumque observada, que la incapacitat que
de dret se considera lo jutje secular per exercir
jurisdicció contra personas ecclessiàsticas no és
bastant per exemir aquestos casos semblants de
la jurisdicció de dit regent la batllia de Barcelona y de la cort, ans bé, se subjectan y sotsmeten
en aquella quan són convinguts per rahó de
obras y servituts, com en differents declaracions
és estat decidit y declarat per los molt reverents
cancellers en diferents causas de contenció sobre dita jurisdicció suscitadas entre dita cort y la
eccléssia, y en particular als 5 de maig, 1606, en
la causa de contenció de Joseph Terrades y lo
monestir de las monjas de Santa Clara de la present ciutat contra lo procurador fiscal de la cort
ecclessiàstica de Barcelona y Gerònim Bosch,
prevere; als 29 de mars, 1613, en la causa de la
contenció de Alexandro de Aguilar, donzell,
contra Pere Pau Vilanova, prevere, per lo molt
reverent canceller Agullana; als 8 de agost,
1619, en la causa de Joan Delfau, cirurgià, contra Jaume Navarro, prevere, per lo molt reverent canceller Carmona; als ... de maig, 1656,

en la causa de la reverent comunitat de preveres
de la parroquial iglésia de Sant Jaume de la present ciutat contra Joan Carreras, donzell; y als
22 de octuibre, 1665, en la causa de contenció
de Francesch Lleonart y dita cort del regent la
batllia de Barcelona y la cort ecclessiàstica y
Francisco Salvat, prevere, per lo molt reverent
canceller don Francisco de Pons.
Resulta de dita obsevansa no sols la excusació
de qualsevol pretesa contrafacció, però y encara
de que lo regent la batllia de Barcelona estaria
en la possessió de la subjecció de dits militars en
la matèria qua versamur, en lo qual cas és la corrent opinió dels doctors, approbada ab decisió
del Real Cenat, que pendente litte super exempcione potest uti jurisdiccione baiulus contra nobiles et personas militares, y per consegüent sols ab
la refferida observansa y posició li competeix en
virtut de aquella hauria pogut regent la batllia
de Barcelona fer dits actes y conéixer de dits
procehiments contra dit Vidal, per lo menos
fins y a tant se subseguís o altrament se ensenyàs
declaració encontrada a dita possessió, àdhuc en
lo cas no existissen // 344/9v // com li assisteixen
a dita jurisdicció las disposicions de dita capítols
47 y referida sentència.

entén haver contrafet constitució, pragmàtica,
privilegi y altre dret, ans bé, ha obrat y fet dits
prosehiments contra dit Gerònim Vidal, en son
cas y lloch si y segons las constitucions y drets
de la pàtria li concedeixen, permetan y literalment declarant, que no obstant lo referit està
incontinent prompte en revocar per sa part
sempre que per sa excel·lència y Real Audiència
serà declarat haver contrafet constitució alguna,
pragmàtica, privilegi o altre qualsevol dret de la
pàtria en la conformitat y modo millor que de
dret se dega fer, requirint al scrivà major del General de Catalunya lleva acte de la present resposta y no cloga lo acte de dita requesta ni donar còpia de aquella sens inserta de // s.n.r // la
present resposta.

346
/2r

En quart lloch, perquè in omni casu la constitució «Poch valdria», títol «De observar constitucions», y las penas contengudas en aquella sols
prossehirian contra los officials que no purgan
taula, no emperò contra aquells que la purgan, a
hon poden ésser sindicats y las parts acudir per
quexar-se dels prosehiments que pretenen ésser-los prejudicials, ab què podia excusar-se lo
remey tan extraordinari de la pretesa contrafacció com aquesta en dits officials no tinga lloch,
ans bé, ne estan exceptuats expressament, ibi:
«o altres majors o menors que no sian tinguts
per constitucions de Catalunya a tenir taula».
Dels quals officials no són dits regent la batllia
de Barcelona, per haver de purgar estos taula y
subjectar-se a aquella per constitucions de Catalunya. Y altrament perquè lo medi de la contrafacció per ser extraordinari cessa y no té lloch
quant existeix lo ordinari remey de poder-se suplicar, appel·lar o reclamar dels prossehiments
fets per dits regent la batllia de Barcelona y assessor, segons lo disposat en lo privilegi en orde
segon, capítol 4, «De interlocutoriis et reclamacionibus» col·locat, en lo títol «De orde iudiciari de la cort del veguer y batlle», en lo segon volumen de las constitucions, a què podia recórrer
dit Vidal si pretenia ésser graciat ab dits judicials
prosehiments.
Per tot lo que y altrament no entén dit doctor
Joseph Pont y Llombart, llochtinent y assessor
dels regents la vegaria y ballia de Barcelona, no
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Molta bé sab vostra mercè y ignorar no pot,
discret Rafel Albià, notari públich de la present
ciutat y scrivà de la cort del magnífich regent la
batllia de la present ciutat, que als 4 de novembre més proppassat nos despedí un mandato
contra Gerònim Vidal, com a ciutadà honrrat
de Barcelona, instant lo magnífich Joseph Fabres, en drets doctor, manant-li fes encontinent
lo contengut en dit mandato, sots pena de 25
lliures barcelonesas. Y així mateix ignorar no
pot que lo dit dia 4 de dit mes de novembre més
proppassat no assistís en companyia del magnífichs regint la dita batllia dins de la casa de dit
Gerònim Vidal per la execució que·s féu contra
de dit Vidal per la dita pena de 25 lliures, per no
haber obtemperat al dit mandato. Tots los quals
procehiments se encontran ab diferents reals
privilegis concedits per los sereníssims senyors
reys al bras y estament militar, y particularment
ab la constitució 4, títol «De jurisdicció de tots
jutges», del segon volumen de las constitucions, que comensa «In Dei nomine», y ab lo
capítol 4, títol «De privilegis militars» del segon
volumen, ab los quals consta que las personas
generosas, com són los cavallers y ciutadans
honrats de Barcelona, no estan subjectes sinó al
veguer, privative a qualsevols altres officials. Y
com per la constitució «Poch valdria», vulgarment dita «De la observansa», se donan per
invàlidos los procehiments fets contra constitucions, privilegis, usos y costums del present
principat de Catalunya, per ço, lo síndich del
General de Catalunya, complint ab sa obligació
y en execució de son offici, requereix y interpel·la que vostra mercè revoque y cancele, eo
revocar y cancelar fassa dels registres de dita sa
cort lo dit mandato y demés procehiments fets
contra dit Gerònim Vidal com a ciutadà honrat
a. requesta intercalada entre els folis 345v i 346r del trienni
1680-1683.
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de Barcelona. Altrament, protesta contra vostra
mercè de las penas imposadas en las generals
constitucions, y en particular a la dita constitució «Poch valdria», títol «De observar constitucions», y de tots los danys y damnatges que per
dita ocasió patirà y suportarà lo present //346/2v
// principat de Catalunya, y de tot lo lícit y
permès de protestar nedum premisso sed et alio
quocumque meliori modo, et cetera. Requirens
vos, notarium, et cetera.

346
/3r

Satisfenta Rafel Albià, notari púbich de Barcelona, y scrivà de la cort del magnífich regent la
ballia de la present ciutat a una escriptura de requesta a ell presentada als 3 del corrent, que comensa «Molt bé sap» y acaba «requirens vos, notarium, et cetera», ab la qual se li ha volgut dir
revocàs y cancellàs eo revocar y cancellar fes los
mandatos y demés procehiments fets contra
Gerònim Vidal, pretés ciutedà honrrat de Barcelona, ha instància del doctor Joseph Febrer,
als 4 de novembre proppassat, ab los quals se
diu y mana al dit Gerònim Vidal que sots pena
de 25 lliures encontinent fes lo contengut en dit
manament, en virtut del qual dit dia de 4 de novembre, per la inobediència de dit mandato y
contrafacció al contengut en aquell, seria estat
provehit que dit Vidal fos executat per la dita
pena de 25 lliuras y per las despesas fetas y justas
fahedoras, y juntament que ab duplicadas penas
li fos manat, y que seria estat exequutat per ditas
penas per encontrar-se dits prosehiments ab diferents reals privilegis concedits per los sereníssims senyors reys al bras y estament militar, y
particularment ab la constitució 4, títol «De jurisdicció de tots jutjes», ab lo capítol «En orde»
6, títol «De jurisdicció de tots jutjes», en lo segon volumen de las constitucions, que comensa
«In Dei nomine», y ab lo capítol 4, títulat «De
privilegis militars» en dit segon volumen, com
de dita requesta és de véurer, a la qual recitative
tantum, se refereix, se respon que en lo que en
dita requesta se mensiona, ni altrament se troba
fet en què recaygue o racàurer puga contrafacció de constitució, privilegi, pragmàtica o altre
dret de a pàtria, imo dit regent la batllia de Barcelona hauria obrat y exercit llur jurisdicció, y
haurian ab dits prossehoments ministrada justicia en son cas y lloch per moltas y diferents rahons que·s segueixen.
En primer lloch, perquè quicquid esset que dit
Gerònim Vidal fos ciutadà honrrat de Barcelona
y pogués gozar dels privilegis concedits a las
personas generosas, com són los militars, ciutaa. resposta intercalada entre els folis 345v i 346r del trienni
1680-1683.
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dans o altres gaudints de privilegis militar, lo
que·s diu solummodo supositive et non alias, no
hauria // 346/3v // dit Rafel Albià contrafet a
constitució, pragmàtica o privilegi a dits militars
concedit, per no haver-hi constitució, pragmàtica, privilegi o altre dret de la pàtria que dispose o prive al regent dita batllia y assessor seu lo
exercir jurisdicció en los militars.
Sens que obsten los reals privilegis per los sereníssims reis concedits al bras y estament militar
en dita requesta mencionats, perquè se respon
que la constitució 4, títol «De jurisdicció de
tots jutjes», encara que concedeix la jurisdicció
al veguer per dèbits o contractes, no emperò se
llitx en dita constitució paraula alguna ab la qual
se prive no sols de regent la batllia de Barcelona,
y son assessor la jurisdicció sobre dits militars,
però encara a altre real official; lo capítol 6, títol
«De jurisdicció de tots jutges», en lo segon volumen, sols parla en matèria y fet que directament té la mira y respecte a las personas militars
en obras criminals; y finalment lo capítol 4, títol
«De privilegis militars», sols confirma las prerrogativas y privilegis concedits per los sereníssims senyors reys al dit estament, sens parlar ni
concedir jurisdicció alguna a dit veguer ni privilegi a dit regent la batllia de Barcelona, y axí bé
a dit son assessor. Del què resulta que los prossehiments fets per lo dit regent la batllia de Barcelona, y dit doctor Pont y Llombart son assessor, contra dit Gerònim Vidal, en sa cort, en cas
que pogués fundar-se sols prodria preténdrer-se
la discussió o declaració de una competència o
jurisdicció contenida entre dos officials reals,
com són lo regent la batllia y lo veguer de Barcelona, no emperò com ni pot fundar-se per
rahó de dits prossehiments, indici de contrafacció y necessitar y demanar aquest precisament la
opposició de disposició clara de constitució,
privilegi, pragmàtica o altre dret de la pàtria que
no concórrer en lo present cas.
En segon lloc, perquè lo fet sobre lo qual se han
obrat los prosehiments fets contra dit Gerònim
Vidal resultaren de la causa que se introduhí
contra de aquell a instància de dit doctor Joseph
Febres, en dita cort del regent la batllia de Barcelona, als 4 de novembre proppassat, pretenent dit doctor Febres ésser manat a dit Vidal
cessàs eo fes parar la obra que pretenia fer en las
parets de las casas que té y habita en la present
ciutat, en lo carrer dels Escudillers, per ser dita
obra prejudicial a dit Febres y a las casas. Per lo
que fou presentat dit die a dit Gerònim Vidal
dit manament en dita requesta mencionat al
qual, per no haver obeït, ans bé, contrafet, se
passà avant en los demés actes, precedent-se
provisione formiter facta y demés necessari fins a
la actual exequució per la pena incorreguda y en

dit mandato expressada. Y com la coneixensa de
dits prossehiments y controvèrsias que se suscitan en matèria de obras y servituts toque la cognició al regent la batllia de Barcelona y a sa cort
per constitucions de Catalunya, y senyaladament per lo capítol 47 de las consuetuts de Barcelona, vulgarment dit Recognoverunt Proceres,
títol 13, col·locadas en lo segon volumen las generals constitucions, a hont expressament se
disposa y litteralment se declara que las qüestions sobre matèria de lluernas, clavagueras, parets y encants deuhen terminar-se o decidir-se
per lo batlle de Barcelona o per son jutge, de
aquí és que dits prossehiments fets per dit regent la batllia de Barcelona, contra dit Vidal,
com a dependents de dita jurisdicció y necessaris per la administració de la justícia foren obrats
que jutge no sols competent, però y encara propri y paculiar de la subgecta matèria.
Confirma dita jurisdicció en semblants prossehiments a favor no sols del // 346/4r // regent
la batllia de Barcelona, però y encara la privació
de conéixer aquells al dit veguer, la real sentència feta y proferida en las chalendas de desembre, 1300, entre lo dit regent la batllia de Barcelona y lo veguer de aquella per Pere de Sant
Climent, ex comissione regia super eorum jurisdiccionibus, en la qual, entre altres cosas fonch
declarada la jurisdicció de dit regent la batllia de
Barcelona en casos de obras y servits, ab las següents paraulas: «Item, cognicio lucernarum positarum sive ponendarum in parietibus et questiones supervisis ne unus habeat visum super
alium cogniciones super muris vel fraccionibus
eorundem, et questiones on quibus denunciatur
novum opus et questiones tabularum sive encantorum et viarum, et questiones terminorum et fexuriarum opponendarum, sive seu appositarum
et demoliciones eorundem, et appellaciones locorum forentium seu villarum domini regis pertinencium, ad baiulum Barchinone sunt et debent
esse baiuli Barchinone et adecuis cognicionem
spectant». De a hont se conclou que, sent literal
la disposició del capítol 47 del Recognoverunt
Proceres, confirmat ab la dita real sentència, lleva tota dificultat a la pretesa contrafacció que
no poria excusar-se a no haver-se per dit regent
la batllia de Barcelona y son assessor, com se ha
observat ab dits procehiments lo expressament
disposat ab dit capítol 47.
En lo cas que ditas constitucions allegades y privilegis expressats en dita requesta disposassen
de alguna literal privació de exercir jurisdicció
en las personas militars, lo dit regent la batllia
de Barcelona y assessor de aquell no seria de
consideració, perquè aquellas parlarian en tot
cas en general, axí que deurian cedir ditas disposicions al particular estatut, y per consegüent no
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pompendrian lo cas specialment provehit y singularment expressat en lo dit capítol 47 y
sentència referida, per ser cert en dret que lo estatut particular resta exceptuat de la general disposició.
En tercer lloch, se respon y en confirmació del
propreferit se diu que la observansa subseguida
de temps immemorial sempre és estada y és vuy
de conéxer dit regent la batllia de Barcelona y
son assessor a quiscuna privative de semblants
controvèrsias y litigis, èciam contra personas
militars ab moltas y diferents causas ventilladas
en la cort de dit regent la batllia de Barcelona,
las quals publican los processos innumerables
de aquellas que·s troban en dita cort costòdits,
sotsmetent-se axí mateix a dita jurisdicció ab
moltas y differents llicèncias per fer obras per
aquells demanadas, y per dit regent la batllia de
Barcelona, de concell de son assessor, a ditas
personas militars concedidas, bastant fonament
perquè ditas constitucions y reals privilegis allegats en dita requesta restassen limitats y declarats per dita subseguida observansa en la matèria que versaven.
Tant peculiar és la jurisdicció de dit regent la
batllia de Barcelona y de son assessor en dits
prossehiments y tant inconcussament contra
quoscumque observada, que la incapacitat que
de dret se considera lo jutje secular per exercir
jurisdicció contra personas ecclessiàsticas no és
bastant per exemir aquestos casos semblants de
la jurisdicció de dit regent la batllia de Barcelona y de la cort, ans bé, se subjectan y sotsmeten
en aquella quan són convinguts per rahó de
obras y servituts, com en differents declaracions
és estat decidit y declarat per los molt reverents
cancellers en diferents causas de contenció sobre dita jurisdicció suscitadas entre dita cort y la
eccléssia, y en particular als 5 de maig, 1606, en
la causa de contenció de Joseph Terrades y lo
monestir de las monjas de Santa Clara de la present ciutat contra lo procurador fiscal de la cort
ecclessiàstica de Barcelona y Gerònim Bosch,
prevere; als 29 de mars, 1613, en la causa de la
contenció de Alexandro de Aguilar, donzell,
contra Pere Pau Vilanova, prevere, per lo molt
reverent canceller Agullana; als 8 de agost,
1619, en la causa de Joan Delfau, cirurgià, contra Jaume Navarro, prevere, per lo molt reverent canceller Carmona; als ... de maig, 1656,
en la causa de la reverent comunitat de preveres
de la parroquial iglésia de Sant Jaume de la present ciutat contra Joan Carreras, donzell; y als
22 de octuibre, 1665, en la causa de contenció
de Francesch Lleonart y dita cort del regent la
batllia de Barcelona y la cort ecclessiàstica y
Francisco Salvat, prevere, per lo molt reverent
canceller don Francisco de Pons.

[ 1682 ]

[ 1682 ]

Resulta de dita obsevansa no sols la excusació
de qualsevol pretesa contrafacció, però y encara
de que lo regent la batllia de Barcelona estaria
en la possessió de la subjecció de dits militars en
la matèria qua versamur, en lo qual cas és la corrent opinió dels doctors, approbada ab decisió
del Real Cenat, que pendente litte super exempcione potest uti jurisdiccione baiulus contra nobiles et personas militares, y per consegüent sols ab
la refferida observansa y posició li competeix en
virtut de aquella hauria pogut regent la batllia
de Barcelona fer dits actes y conéixer de dits
procehiments contra dit Vidal, per lo menos
fins y a tant se subseguís o altrament se ensenyàs
declaració encontrada a dita possessió, àdhuc en
lo cas no existissen com li assisteixen a dita jurisdicció las disposicions de dita capítols 47 y referida sentència.
346
/4v

En quart lloch, perquè in omni casu la constitució «Poch valdria», títol «De observar constitucions», y las penas contengudas en aquella sols
prossehirian contra los officials que no purgan
taula, no emperò contra aquells que la purgan, a
hon poden ésser sindicats y las parts acudir per
quexar-se dels prosehiments que pretenen ésser-los prejudicials, ab què podia excusar-se lo
remey tan extraordinari de la pretesa contrafacció com aquesta en dits officials no tinga lloch,
ans bé, ne estan exceptuats expressament, ibi:
«o altres majors o menors que no sian tinguts
per constitucions de Catalunya a tenir taula».
Dels quals officials no són dits regent la batllia
de Barcelona, per haver de purgar estos taula y
subjectar-se a aquella per constitucions de Catalunya. Y altrament perquè lo medi de la contrafacció per ser extraordinari cessa y no té lloch
quant existeix lo ordinari remey de poder-se suplicar, appel·lar o reclamar dels prossehiments
fets per dits regent la batllia de Barcelona y assessor, segons lo disposat en lo privilegi en orde
segon, capítol 4, «De interlocutoriis et reclamacionibus» col·locat, en lo títol «De orde iudiciari de la cort del veguer y batlle», en lo segon volumen de las constitucions, a què podia recórrer
dit Vidal si pretenia ésser graciat ab dits judicials
prosehiments.

pragmàtica, privilegi o altre qualsevol dret de la
pàtria en la conformitat y modo millor que de
dret se dega fer, requirint al scrivà major del General de Catalunya lleva acte de la present resposta y no cloga lo acte de dita requesta ni donar còpia de aquella sens inserta de la present
resposta.

348r

A.
Joa, lo doctor baixfirmat, fas fe y relació com la
malaltia de Joseph Blanch, altre dels verguers
dels molt il·lustres senyors deputats, de la qual
fiu relació al primer de octubre proppassat, à
durat y vuy en dia dura y persevera, per raó de la
qual no pot dit Blanch servir dit offici de verguer. Y per ser axí ó firmo en Barcelona, al primer desembre, 1682.
Doctor Joan Verns.

350
/1r

A.
Certificob jo, lo doctor baixfirmat, com lo senyor ardiaca Mercadal persevera ab lo mateix
estat sa desgana, com de antes tinch referit, del
que és impedit per fer la servitut de son offici. Y
per lo tant firmo la present certificatòria de mà
pròpria als 16 desembre de 1682.
Lo doctor Gabriel Cols.

353
/1r

Per tot lo que y altrament no entén dit doctor
Joseph Pont y Llombart, llochtinent y assessor
dels regents la vegaria y ballia de Barcelona, no
entén haver contrafet constitució, pragmàtica,
privilegi y altre dret, ans bé, ha obrat y fet dits
prosehiments contra dit Gerònim Vidal, en son
cas y lloch si y segons las constitucions y drets
de la pàtria li concedeixen, permetan y literalment declarant, que no obstant lo referit està
incontinent prompte en revocar per sa part
sempre que per sa excel·lència y Real Audiència
serà declarat haver contrafet constitució alguna,
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A.
Certificoc y fas fe jo, lo infrascrit, com Francisco Toldo, guarda ordinària del General, à continuat fins lo dia present y continua en sa atchaque y enfermedad tant penal, conforme fiu
relació y prestí jurament en mà de vostra senyoria en jornadas de 17 de janer, 1681. Y per
ser tant mala dita atchaque, sens esperansas de
remey, se li fa la present, vuy als 7 de janer,
1683.
Doctor Pau Sabater.

a. certificació intercalada entre els folis 347v i 348r del trienni 1680-1683.
b. certificació intercalada entre els folis 350v i 351r del trienni 1680-1683.
c. certificació intercalada entre els folis 352v i 353r del trienni 1680-1683.
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B.
Certificoa que la indisposició pateix lo senyor
Joseph de Olzina y Riusech, donzell, de la qual
tinch fet llarga relació en lo consistori dels molt
il·lustres senyors diputats, y persevera y continua vuy die present. En Barcelona als 29 desembre, 1682.
Doctor Pal·ladi Juncar.

353
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Certificob y fas fe jo, lo doctor en medicina infrascrit, com la malaltia del doctor Esteva Mercadal, ardiaca y canonge de la Seu de Vich y receptor de la Bolla de la present ciutat, ha perseverat y continuat des de 25 de setembre pròxim
passat fins lo die present. Fet de mà mia pròpria
en Barcelona, als 7 de janer de 1683.
Lo doctor Gabriel Cols.

353
/4r

Fasc fe lo doctor infrascrit com Joseph Gil,
guarda de la Bolla, pateix las acustumades atchaques molt temps a esta part, com n·i tinch
fetas fens en altres ocasions. Y per lo ver fas la
present als 5 de janer, 1683.
Lo doctor Fermí Pual.

354
/1r

Moltd il·lustre senyor.
En lo any 1670 se féu y firmà la concòrdia entre
lo General de Cathalunya, de una, y sos acreadors censalistas, de altre, contenintse en ella en
lo 8 de sos capítols que tots los acreadors del dit
General, no sols per rahó de proprietat de sos
censals y pensions en havant discorredoras, però
encara los acreadors solament de las pencions
cessadas de pagar fins al dia de dita concòrdia,
haguessen de firmar aquella, prometent no instar execucions no sols contra lo dit General
però ni contra altres debitors ab motiu o pretext
de què lo General no·ls paga las ditas pencions,
lo que no poguessen fer no sols los acreadors
firmarian dita concòrdia, però encara ni los que
no firmarian aquella.
a. certificació intercalada entre els folis 352v i 353r del trienni 1680-1683.
b. certificació intercalada entre els folis 352v i 353r del trienni 1680-1683.
c. certificació intercalada entre els folis 352v i 353r del trienni 1680-1683.
d. súplica intercalada entre els folis 353v i 354r del trienni
1680-1683.

1537

En dit any 1670, proseguia causa en la Real Audiència a relació aleshores del noble don Miquel
de Cortiada, notari Fabra, lo noble don Ramon
de Copons, contra lo noble don Francisco de
Gelabert, en la qual causa, per rahó de evicció, a
instància de dit Gelabert, lo noble don Francisco Junyent y de Pons, pretenent en dita causa
dit don Ramon Copons que lo dit don Francisco de Gelabert devia ser condemnat en haver de
pagar las pencions cessadas de un censal de preu
1.500 lliures, ab motiu y pretext de què lo General no pagava las pencions de uns censals especialment obligats al dit son censal de preu
1.500 lliures y consignats en paga de las pencions de aquell.
En la instància de dita causa fins ara no se havia
proseguit per dits Copons, al que se creu, en
vista de dita concòrdia, vehent de ella, que encara que per part de dit Copons no se havie firmat dita concòrdia, restava en quant als que
haurian firmat, destruhit y impedit lo pretext de
què lo General de Cathalunya non erat solvendo
y lo poder instar causas ab dit pretext, majorment essent dita concòrdia decretada per lo excel·lentíssim llochtinent y capità general del
present Principat.
Y com se haja per part de dit Copons tornat a
instar novament al cap de tants anys la dita causa ab los matexos pretexts de no ser solvendo lo
dit General, y se proseguesca dita causa no obstant de haver-se opposat per dit don Francisco
Junyent y de Pons de la dita concòrdia, y particularment del contengut en lo dit capítol 8, havent exhibit en lo procés de dita causa.
Lo que a més de què és contra lo expressament
disposat en dita concòrdia y decretat per lo excel·lentíssim llochtinent general, és de graven
perjudici e inconvenient del dit General de Cathalunya, pus per ésser tants los acreedors del
General que reben pencions de aquell en virtut
de semblants consignas, restaria axí dita concòrdia en gran part no observada, essent com és
cert que si en dita causa, a instancia de dit Copons, se obtenia declaració favorable a ell //
354/1v // ab lo dit pretext y motiu de què lo General non est solvendo de dit exemplar, tots los
demés acreadors, consignataris, intendents, del
mateix medi, màxime los que no haurian firmat
dita concòrdia que haurian firmat aquella podrian y ab molt justa raó que vostra senyoria
com a decebuts y enganyats, ab lo dit capítol 8
de dita concòrdia que comprèn impediment, no
sols dels que firmarian dita concòrdia però encara dels que no firmarian aquella; y la mateixa
que podrian tenir los debitors, puis ab la confiança del contengut en lo capítol 8 no han pogut las pencions de sos censals, crehent que fe-

[ 1683 ]

[ 1683 ]

tas ab ditas consignas, havent-se axí amontonat
gran y considerable quantitat de pencions de
sos censals, y sobretot restant al General sens lo
honor que pretengue conservar ab lo medi de la
concòrdia de poder-se dir no pagava a sos acreedors, més havent-se per dit General observat
ad — la dita concòrdia, havent-se encara excedit
en alguns anys a la obligació en aquells.
Per lo que y altrament, lo dit don Francisco
Junyent y de Pons, presentant a vostra senyoria
tot lo dit, suplica a vostra senyoria sia de son
servey interposar las parts a effecte de què no se
subseguesca la causa de declaració se pot témer
y de esta los inconvenients considerats, o ja per
lo medi de assumir-se son fisch la dita lo interès
té en ella, tant per rahó de son crèdit com també per ser lo General citat en dita causa, o per
medi de acudir al excel·lentíssim senyor llochtinent general, suplicant majorment, attès son
decret, la observança de dita concòrdia, ja altrament per lo medi que aparexerà a vostra senyoria més poderós per alcançar-se dit fi y evitar
dits inconvenients, lo que a més de ser just,
cumplint vostra senyoria al jurament de ingrés
en son offici féu specialment de observar y procurar observança de dita concòrdia, segons lo
capítol 15 de aquell, que dit don Francisco Junyent y de Pons ho rebrà a mercè de vostra senyoria. Altissimus, et cetera.
Officio, XVIIII decembris MDCLXXXII, in consistorio, et cetera. Et domini deputatorum in dominis
audiencia computatorum commisserunt predicta
dicti Generalis qui super suplicatis relacionis faciant. Joannes Ribas, nottarius publicus et scriba
maioris Generalis Catalonia subrrogatus.

354
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A.
Tothoma qui vulla enténdrer en empendra un
preu fet eo obras de mestra de cases per mans y
tots recaptes, las quals manan fer los molt il·lustres senyors deputats del General de Catalunya
en la ciutat de Vich, en la casa que lo insigne
General té en la plaça dita del Mercadal de dita
ciutat, y són las següents:
Primerament, sàpia la persona empendrà ditas
obras que aurà de enrrejolar lo porxet, lo qual
és tras dita casa, a la part de mitg die, adobant
alguns forats a las parets de dit porxet.
Ítem, aurà de remendar totas las teuladas de
dita casa, afegint·i las teulas seran manester, a fi
a. taba intercalada entre els folis 354v i 355r del trienni
1680-1683.
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de que no s·i plogue. Y la paret és més alta que
la teulada de la golfa se aje de rebàtrar ab morter
de cals ab pinyonada, per reparar lo vent pluig.
Y en la teulada és sobra dita paret se à de assentar turtugada de terra cuyta que conduesca l’aigua al selobert patit, adobant la canonada és per
encaminar ditas aiguas.
Ítem, dit mestre aurà de adobar y reparar lo
porxo gran y més alt, lo qual és a la part de la
plaça a la part de mitgdie, fent·i envans com estava antes, y aurà de remendar los enrrejolats de
dit porxo.
Ítem, lo sostre és sobra la cuyna vella se à de
embigar de nou, fent a la paret los forats per las
bigas, lo qual à de ser enportat, y al entorn de
las parets se an de encastar las posts, juntant-las
ab guix, que no·i age lletas ni forats entra sostre
y paret.
Ítem, aurà de remendar y omplir los buits de las
parets de las dos golfas y enguixar tot lo que se
emportarà de nou en lo lloch a ont vuy és lo caragol de la cuyna nova.
Ítem, aurà de obrir dos portals y fer-los de nou,
ço és, un per entrar a la golfa y altre per entrar al
porxet del asoleador.
Ítem, aurà de posar en la cuyna dos llosas de pedra molt grans y fer lo canó y lo corull de la xamaneya.
Ítem, aurà de sospedrar la paret del rentador y
necesària, posant tres jusanas de pedra picada a
las tres finestras de dita paret donan // 354/3v //
a la part del corrador, y dit enfront de paret per
la part de fora se aurà de rebatre ab morter
blanch, fent la canonada de la aigüera tota de
nou fins conduir l’aigua de dita aigüera fora las
parets de la muralla ab clavaguera coberta. Y
aurà de enrrejolar de nou primer y segon sostre
de dit rentador, per ser aquells molt dolents. Y
se à de fer una escala de rejola en lo aposento
del rentador per muntar al segon sostre. Y en
dit segon sostre se an de omplir los buits de parets són a dit aposento fins arribar a la teulada. Y
se à de sospedrar, arrebosar y remendar lo restant de las parets a istància de dit segon sostre.
Ítem, se an de fer dos finestras de pedra picada
de sis palms de ampla y nou de alçada, ço és,
una per la cuyna nova y altra per la istancia dita
la cuyna vella, las quals an de ser assentadas en
lo enfront de paret dóna a la part del corral. Y
dit enfront se ha de sospedrar que estiga ben assegurat, paredant las oberturas grans són vuy en
dita paret, una en la istància sota del aposento
de la cuyna vella y las dos són a la galeria ho por-

alsada a ont aparexerà més convenient, corrent
per compte de la persona empendrà dita obra lo
picar, assentar y escolpir ditas armas, las quals an
//354/6v // de ser de una pesa de pedra de Fugarolas ben treballada, y fetas ab relleu en fora,
com se acostuma en altras targas que estan en
part vistosa.

xo dóna a la part de tramontana, dexant en
quiscun de dits buyts una finestra petita per dar
claror. Y dit enfront de paret, des de baix fins
dalt a la teulada, se à de arrebossar ab morter
blanch de pinyonada, que estiga dit enfront ben
assegurat y igual.
Ítem, se à de enbigar y enrrejolar de nou lo sostre de la instància dita la cuyna vella. Y en la cuyna nova se à de espatllar lo caragol y remendar
los parets són apegadas a dit caragol, que tot
quedia ben assegurat y igual ab la demés paret.

Ítem, sàpia la persona empendrà dita obra que à
de córrer a son gasto y comte tots los materials
tocans al offici de mestre de casas, com són:
cals, arena, guix, rejola, pedra y tot lo demés sia
menester per acabar ditas obras a son punt. Y à
de pagar dit mestre los jornals dels officials y
manobras, cordas, cabasos y tot lo necessari per
fer dita obra, y també à de pagar lo de la coberta del cimbori, ab què lo General no tinga més
obligació sinó pagar lo preu en què se lliurarà.

Ítem, se à de fer la teulada de la necessària és en
lo corredor, enbigant lo sostre y teulada de dita
secreta, asentant la seadora y se à de fer un tros
de paret a la tanca del pati de la paret de la muralla, en tot lo que vuy és tàpia dolenta, la qual
paret se à de alsar al igual de la teulada de la casa
Poncia, fent·i carena per sobra, y que sia arrebosada de morter.
354
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Ítem, sàpia dita persona que lo preu que dita
obra serà liurada se li pagarà ab tres iguals pagas, ço és, la primera lo comensarà la obra, la segona a mitja feina, y la última quant dita obra
sia acabada a son punt, visurant-se aquella per
las personas aparexarà als molt il·lustres senyors
deputats.

Ítem, se à de emblancar de guix ab paleta los
dos aposentos y sala gran de la obra nova que
dóna a la part de la plaça, remendant ab cairons
los encaironats de dits aposentos y sala en las
parts serà menester. Y se an de tapar ab guix
moltas cletas y forats a las parets dels restants
aposentos del quarto de la obra nova. Y aprés se
an de emblancar ab pinsell de cals. Y lo aposento dit la cuyna vella se à de arrebossar ab morter, y aprés emblancar-lo de guix ab paleta, per
ser vuy tot fumat. Y en la entrada de la casa de
dit General se an de sospedrar alguns forats y reparar alguns trosos de escrostats són a ditas parets. Y axí mateix se an de reparar y rebosar los
encostats de las parets del sel obert de la casa patita del costat, a ont buydan molta part de las
ayguas de las teuladas.
Ítem, se à de tornar a fer lo llenterno del simbori dóna claror al selobert y escala principal de
dita casa, ab còpula y quatra finestras. Y en la
còpula, perquè no s·i ploga, se aurà de cobrir ab
una planxa ho capa de plom de la gruixa d’estas
dos === líneas, la qual planxa de plom à de ser
soldada per las juntas, que no s·i puga ploura, y
à de ser ben clavat ab la còpula ho coberta de
modo que estiga ben fort. Se à de reparar tot lo
que sia menester en la volta del simbori per la
part de dintra, y en lo que se à de fer nou per la
part de fora se à de allisar ab morter, perquè los
vents plutgs no·u danyasen, unint quantra la
obra nova de dit simbori las teuladas de manera
que no s·i puga ploura.

Ítem, dita persona à de donar bonas y idòneas
fermansas a coneguda dels molt il·lustres senyors deputats del General de Catalunya.
Ítem, sàpia dit mestre que per rahó de ditas
obras no puga demanar milloras ni esmena alguna, ni engany de mitgas, sinó tantsolament lo
preu en què se li lliurarà dita obra.
Ítem, sàpia dit mestre que à de donar acabada
dita obra ab tota perfeció, com de un bon mestre se espera, per tot lo mes, de agost propvinent.

354
/6r

Fasa fe com Jaume Miquel, guarda de la Bolla,
persevera en la desgana, per la qual no pot asistir a son offici. Vuy, als 9 de janer de 1683.
Doctor Jaume Pujades.

358
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Ítem, se à de fer una tarja ho armas ab lo senyal
del General, las quals an de tenir quatra palms
de ampla y sis de alsada. Y ditas armas se an de
assentar en lo mitg del enfront de dita casa, a la
1539

Moltb bé sab vostra mercè y ignorar no pot,
magnífich Joseph Pont y Llombart, ciutedà
honrrat de Gerona y en drets doctor, llochtinent de prior de la cort de la batllia de la present
a. certificatòria intercalada entre els folis 353v i 354r del
trienni 1680-1683.
b. requesta intercalada entre els folis 357v i 358r del trienni
1680-1683.

[ 1683 ]

[ 1683 ]

ciutat, que als 4 de novembre més proppassat,
de son consell y parer com a llochtinent de dit
prior, nos despedí un mandato de la cort de dita
batllia contra Gerònim Vidal, ciutadà honrrat
de Barcelona, instant lo magnífich Joseph Fabres, en drets doctor, firmat per Rafel Albià, notari públich de Barcelona y scrivà de dita cort,
manant-li fes encontinent lo contengut en dit
mandato, sots pena de 25 lliures barcelonesas. Y
així mateix ignorar no pot que lo dit dia va fer
una provisió contra dit Gerònim Vidal, encara
que ciutedà honrat de Barcelona, provehint ab
aquella que dit Vidal fos executat per las ditas
25 lliures per no haber obtemperat al dit mandato, y que se li fes nou mandato perquè fes lo
que se li avia manat sots duplicadas penas, com
ab tot effecte dit Vidal, ciutedà honrat de Barcelona, scientment, en dit nom, de virtut de
dita provisió, fou executat per lo regint la dita
batllia. Tots los quals procehiments se encontran ab diferents reals privilegis concedits per
los sereníssims senyors reys al bras y estament
militar, y particularment ab la constitució 4, títol «De jurisdicció de tots jutges», del segon
volumen de las constitucions, que comensa «In
Dei nomine», y ab lo capítol 4, títol «De privilegis militars» del segon volumen, ab los quals
consta que las personas generosas, com són los
cavallers y ciutadans honrats de Barcelona, no
estan subjectes sinó al veguer, privative a qualsevols altres officials. Y com per la constitució
«Poch valdria», vulgarment dita «De la observansa», se donan per invàlidos los procehiments
fets contra constitucions, privilegis, usos y costums del present principat de Catalunya, per ço,
lo síndich del General de Catalunya, complint
ab sa obligació y en execució de son offici, requereix y interpel·la per segona vegada que vostra mercè revoque y cancele, eo revocar y cancelar fassa dels registres de dita sa cort lo dit
mandato // 358/2v // y demés procehiments fets
contra dit Gerònim Vidal com a ciutadà honrat
de Barcelona. Altrament, protesta contra vostra
mercè de las penas imposadas en las generals
constitucions, y en particular a la dita constitució «Poch valdria», títol «De observar constitucions», y de tots los danys y damnatges que per
dita ocasió patirà y suportarà lo present principat de Catalunya, y de tot lo lícit y permès de
protestar nedum premisso sed et alio quocumque
meliori modo, et cetera. Requirens vos, notarium,
et cetera.

s.n.r

ciutat y scrivà de la cort del magnífich regent la
batllia de la present ciutat, que als 4 de novembre més proppassat nos despedí un mandato
contra Gerònim Vidal, com a ciutadà honrrat
de Barcelona, instant lo magnífich Joseph Fabres, en drets doctor, manant-li fes encontinent
lo contengut en dit mandato, sots pena de 25
lliures barcelonesas. Y així mateix ignorar no
pot que lo dit dia 4 de dit mes de novembre més
proppassat no assistís en companyia del magnífichs regint la dita batllia dins de la casa de dit
Gerònim Vidal per la execució que·s féu contra
de dit Vidal per la dita pena de 25 lliures, per no
haber obtemperat al dit mandato. Tots los quals
procehiments se encontran ab diferents reals
privilegis concedits per los sereníssims senyors
reys al bras y estament militar, y particularment
ab la constitució 4, títol «De jurisdicció de tots
jutges», del segon volumen de las constitucions, que comensa «In Dei nomine», y ab lo
capítol 4, títol «De privilegis militars» del segon
volumen, ab los quals consta que las personas
generosas, com són los cavallers y ciutadans
honrats de Barcelona, no estan subjectes sinó al
veguer, privative a qualsevols altres officials. Y
com per la constitució «Poch valdria», vulgarment dita «De la observansa», se donan per
invàlidos los procehiments fets contra constitucions, privilegis, usos y costums del present
principat de Catalunya, per ço, lo síndich del
General de Catalunya, complint ab sa obligació
y en execució de son offici, requereix y interpel·la per segona vegada que vostra mercè revoque y cancele, eo revocar y cancelar fassa dels //
s.n.v // registres de dita sa cort lo dit mandato y
demés procehiments fets contra dit Gerònim
Vidal com a ciutadà honrat de Barcelona. Altrament, protesta contra vostra mercè de las penas
imposadas en las generals constitucions, y en
particular a la dita constitució «Poch valdria»,
títol «De observar constitucions», y de tots los
danys y damnatges que per dita ocasió patirà y
suportarà lo present principat de Catalunya, y
de tot lo lícit y permès de protestar nedum premisso sed et alio quocumque meliori modo, et cetera. Requirens vos, notarium, et cetera.

Molta bé sab vostra mercè y ignorar no pot, discret Rafel Albià, notari públich de la present

Molta bé sab vostra mercè y ignorar no pot,
magnífich Joseph Pont y Llombart, ciutedà honrrat de Gerona y en drets doctor, llochtinent de
prior de la cort de la batllia de la present ciutat,
que als 4 de novembre més proppassat, de son
consell y parer com a llochtinent de dit prior, nos
despedí un mandato de la cort de dita batllia
contra Gerònim Vidal, ciutadà honrrat de Barce-

a. requesta intercalada entre els folis 358v i 359r del trienni
1680-1683.

a. requesta intercalada entre els folis 359v i 360r del trienni
1680-1683.
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Vidal, com a ciutadà honrrat de la present ciutat
de Barcelona, manant-li fes encontinent lo contengut en aquell, sots pena de 25 lliures barcelonesas. En virtut del qual mandato, per vostra
mercè, dit dia de 4 de novembre, fou dit Gerònim Vidal, ciutadà honrat de Barcelona, scientment en dit nom executat per la dita pena de 25
lliures, y per las respostas fetas y justas faedoras,
no obstant la recusació de dit Vidal, entrant
vostra mercè com a batlle y regent dita batllia
dins la casa de dit Gerònim Vidal, prenent-li un
tinter ab son tapador de plata per las despesas y
designant-li en inventari los béns, axí mobles
com immobles de aquell, volent-los tenir designats pro manifesto curie tanquam pro debitis fiscalibus et regalibus. Tots los quals procehiments
se encontran ab diferents reals privilegis concedits per los sereníssims senyors reys al bras y estament militar, y particularment ab la constitució 4, títol «De jurisdicció de tots jutges», del
segon volumen de las constitucions, que comensa «In Dei nomine», y ab lo capítol 4, títol
«De privilegis militars» del segon volumen, ab
los quals consta que las personas generosas,
com són los cavallers y ciutadans honrats de
Barcelona, no estan subjectes sinó al veguer,
privative a qualsevols altres officials. Y com per
la constitució «Poch valdria», vulgarment dita
«De la observansa», se donan per invàlidos los
procehiments fets contra constitucions, privilegis, usos y costums del present principat de Catalunya, per ço, lo síndich del General de Catalunya, complint ab // 361v // sa obligació y en
execució de son offici, requereix y interpel·la
per tersera vegada que vostra mercè revoque y
cancele, eo revocar y cancelar fassa dels registres
de dita sa cort lo dit mandato y demés procehiments fets contra dit Gerònim Vidal com a ciutadà honrat de Barcelona. Altrament, protesta
contra vostra mercè de las penas imposadas en
las generals constitucions, y en particular a la
dita constitució «Poch valdria», títol «De observar constitucions», y de tots los danys y damnatges que per dita ocasió patirà y suportarà lo
present principat de Catalunya, y de tot lo lícit y
permès de protestar nedum premisso sed et alio
quocumque meliori modo, et cetera. Requirens
vos, notarium, et cetera.

lona, instant lo magnífich Joseph Fabres, en
drets doctor, firmat per Rafel Albià, notari públich de Barcelona y scrivà de dita cort, manantli fes encontinent lo contengut en dit mandato,
sots pena de 25 lliures barcelonesas. Y així mateix
ignorar no pot que lo dit dia va fer una provisió
contra dit Gerònim Vidal, encara que ciutedà
honrat de Barcelona, provehint ab aquella que
dit Vidal fos executat per las ditas 25 lliures per
no haber obtemperat al dit mandato, y que se li
fes nou mandato perquè fes lo que se li avia manat sots duplicadas penas, com ab tot effecte dit
Vidal, ciutedà honrat de Barcelona, scientment,
en dit nom, de virtut de dita provisió, fou executat per lo regint la dita batllia. Tots los quals procehiments se encontran ab diferents reals privilegis concedits per los sereníssims senyors reys al
bras y estament militar, y particularment ab la
constitució 4, títol «De jurisdicció de tots jutges», del segon volumen de las constitucions,
que comensa «In Dei nomine», y ab lo capítol 4,
títol «De privilegis militars» del segon volumen,
ab los quals consta que las personas generosas,
com són los cavallers y ciutadans honrats de Barcelona, no estan subjectes sinó al veguer, privative a qualsevols altres officials. Y com per la constitució «Poch valdria», vulgarment dita «De la
observansa», se donan per invàlidos los procehiments fets contra constitucions, privilegis, usos y
costums del present principat de Catalunya, per
ço, lo síndich del General de Catalunya, complint ab sa obligació y en execució de son offici,
requereix y interpel·la per tercera vegada que
vostra mercè revoque y cancele, eo revocar y cancelar fassa dels registres de //360/2v // dita sa cort
lo dit mandato y demés procehiments fets contra
dit Gerònim Vidal com a ciutadà honrat de Barcelona. Altrament, protesta contra vostra mercè
de las penas imposadas en las generals constitucions, y en particular a la dita constitució «Poch
valdria», títol «De observar constitucions», y de
tots los danys y damnatges que per dita ocasió
patirà y suportarà lo present principat de Catalunya, y de tot lo lícit y permès de protestar nedum premisso sed et alio quocumque meliori modo,
et cetera. Requirens vos, notarium, et cetera.

361

Molta bé sab vostra mercè y ignorar no pot,
magnífich Pere Albà y Serra, en drets doctor,
ciutadà honrat de Barcelona, regint la batllia de
la present ciutat de Barcelona, com en son nom
y de part de vostra mercè y de la cort de la batllia, als 4 de novembre més proppassat, nos despedí un mandato a instància del magnífich Joseph Fabres, en drets doctor, contra Gerònim

362
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a. requesta intercalada entre els folis 360v i 361r del trienni
1680-1683.
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Molta bé sab vostra mercè y ignorar no pot,
discret Rafel Albià, notari públich de la present
ciutat y scrivà de la cort del magnífich regent la
batllia de la present ciutat, que als 4 de novembre més proppassat nos despedí un mandato
contra Gerònim Vidal, com a ciutadà honrrat
a. requesta intercalada entre els folis 361v i 362r del trienni
1680-1683.

[ 1683 ]

[ 1683 ]

de Barcelona, instant lo magnífich Joseph Fabres, en drets doctor, manant-li fes encontinent
lo contengut en dit mandato, sots pena de 25
lliures barcelonesas. Y així mateix ignorar no
pot que lo dit dia 4 de dit mes de novembre més
proppassat no assistís en companyia del magnífichs regint la dita batllia dins de la casa de dit
Gerònim Vidal per la execució que·s féu contra
de dit Vidal per la dita pena de 25 lliures, per no
haber obtemperat al dit mandato. Tots los quals
procehiments se encontran ab diferents reals
privilegis concedits per los sereníssims senyors
reys al bras y estament militar, y particularment
ab la constitució 4, títol «De jurisdicció de tots
jutges», del segon volumen de las constitucions, que comensa «In Dei nomine», y ab lo
capítol 4, títol «De privilegis militars» del segon
volumen, ab los quals consta que las personas
generosas, com són los cavallers y ciutadans
honrats de Barcelona, no estan subjectes sinó al
veguer, privative a qualsevols altres officials. Y
com per la constitució «Poch valdria», vulgarment dita «De la observansa», se donan per
invàlidos los procehiments fets contra constitucions, privilegis, usos y costums del present
principat de Catalunya, per ço, lo síndich del
General de Catalunya, complint ab sa obligació
y en execució de son offici, requereix y interpel·la per tersera vegada que vostra mercè revoque y cancele, eo revocar y cancelar // 362/2v //
fassa dels registres de dita sa cort lo dit mandato
y demés procehiments fets contra dit Gerònim
Vidal com a ciutadà honrat de Barcelona. Altrament, protesta contra vostra mercè de las penas
imposadas en las generals constitucions, y en
particular a la dita constitució «Poch valdria»,
títol «De observar constitucions», y de tots los
danys y damnatges que per dita ocasió patirà y
suportarà lo present principat de Catalunya, y
de tot lo lícit y permès de protestar nedum premisso sed et alio quocumque meliori modo, et cetera. Requirens vos, notarium, et cetera.

362
/3r

Requerint al escrivà major del dit General de
Catalunya que no done còpia de dita escriptura
sens inserta de las presents respostas.

363
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A.
Molta il·lustre senyor.

Rafela Albià, notari públich de Barcelona y escrivà de la cort del magnífich regent la ballia de
Barcelona, ajustant a las respostas per ell donades a una escriptura a ell presentada a 21 del corrent, a instància del síndich del General de Catalunya, diu que està y persevera en lo mateix
que té en resposta a la primera escriptura a ell
presentada, y que no entén haver contrafet a
constitució alguna. Y que en cas hage contrafet,
lo que no·s creu, està prompte y aparellat per revocar tot lo que per lo Real Concell li serà ordenat, com ara de present nunch pro tunch revoca.

Per expressas constitucions de aquest Principat,
que són 1 y 9, sots títol «De accions y obligacions», està expressament disposat que cavaller
algú per deute civil no puga ésser capturat ny
mès en presó. Y així, per la primera de ditas constitucions, se prohibeix expresse que lo cavaller de
ser pres per lo civil deu-se lo ser detingut. E com
don Joan Luís de Almansa y Valdés, per un
pretès civil deute, sia estat capturat en la ciutat de
Vich, y d’esta aportat a la present de Barcelona,
per lo magistrat de la Llotja del mar, instant don
Miguel de Canalejo com a pretès procurador de
don Cristòbal Hipoliti, y vuy, dit de Almanza y
Valdés, estiga per encara detingut en las episcopals càrcers de dita present ciutat. Axí, que essent
com és dit de Almansa cavaller, com apar de la
certificatòria del despaix de sa magestat, que
Déu guarde, y real decret de la creació de alcayt
del castell de Sant Pere de la Costa, de reyne de
Granada, en la persona de dit don Joan de Almansa, per la menor edat de don Balthesar de
Almansa, son germà, hereu de don Balthasar
de Almansa, de aquells pare, la qual, y altres en
Castella, ni en proprietat ni interim o tenència
no pot exercir ni tenir que no sia cavaller, ex utroque latere de pare y mare, se veu ésser cavaller y
per tal anomenat per sa magestat, com també en
atenció dels serveys de dit don Joan de Almansa,
sots diada de 3 de novembre, 1682, sa magestat,
ab real schèdula, entre altres prerogatives és estat
servit ex certa sciencia. Y informat de la persona y
servey de dit de Almansa, expressament l·y declarà la de no poder ser pres dit don Joan de Almansa per deute civil, com axí resulta de dita real
schèdula, còpia de la qual y de dita certificatòria
de creació de alcayts y dels prosehiments que
provan ser la captura executada per civil deute en
la dita persona de don Joan Luís de Almansa,
que·s posan a la mà de vostra senyoria, de tot lo
que és vist haver-se mal provehit per dit magistrat contra dit cavaller. Per tant y altrament, dit
don Joan // 363/1v // de Almansa y de Valdez, a
vostra senyoria humilment suplica, en consideració del sobredit, en observansa de las ditas constitucions 1 y 9, del títol «De acció y obligacions»
y també per lo que disposan las constitucions 8 y
9 y la que comensa «Poch valdria», «De observar

a. resposta intercalada entre els folis 361v i 362r del trienni
1680-1683.

a. súplica intercalada entre els folis 362v i 363r del trienni
1680-1683.
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constitucions», y capítol 5 de las Corts del any
1599 y altres aplicables sia de son servey exir al
reparo de las constitucions sobreditas, com vostra senyoria acostuma, y manat al procurador fiscal de vostra senyoria se interpose sas parts per
son interès, que ademés és molt conforme a tot
dret y justícia o rebrà dit noble suplicant a particular mercè y favor de la poderosa mà de vostra
senyoria. Officio, et cetera. Altissimus, et cetera.
Salvador.
Oblata XXI januarii, MDCLXXXIII, in consistorio,
et cetera. Et domini deputatorum in dominis audiencia computatorum commiserunt predicta
magnificis assessoribus Generalis Catalonie qui
super supplicatis debite provideri et justiciam ministrent. Joannes Ribes, nottarius publicus, et
scriba maior Generalis Catalonia, subrogatus.

364
/1r
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Certificoa y fas fe jo, lo doctor en medicina
Francesch Mates, com la indisposició y malatia
del doctor en medicina Jacintho Gibert, receptor dels fraus del General de Catalunya, à perseverat des de 23 de octubre pròxim passat fins als
30 de janer pasat, com consta de las relacions he
fetes als molt il·lustres senyors deputats de tot.
Vuy, als 9 de febrer, 1683.
Lo doctor en medicina Francesch Mates.

369
/2r

A.
Moltb il·lustre senyor.

Lo sýndich de la vegaria de Besalú diu y representa a vostra senyoria que ha tingut diffarents
ordes y instancias del rey, nostre senyor, que
Déu guarde, de pagar los donatius antichs que
oferí la vegaria en son real servey per conservació d’esta provincia. Y que la vegaria no creu haver promès donatius sinó és un en temps del excel·lentíssim senyor don Vicente Gonzaga en lo
any 1666, lo qual satisfeu plenament la vegaria.
Y que altre donatiu que·s demanava y se diu ser
lo últim no·l prometé dita vegaria. Y en tot cas
fora estat ab condició de eximir la dita vegaria
de fors y allotjament, la qual condició no se és
executada, ans de sempre dita vegaria ha tingut
continuament allotjaments y molt extraordinaris y pessats, contenint en ells considerables
quantitats, de forma que han posat a la vegaria
en miserabilíssim estat, impossibilitat de continuar dita càrrega y també de poder fer donatiu y
servir a sa magestat ab quantitat alguna per la
certificació desta província, encara que fins ara
ha fet la vegaria molt prestosos serveis extraordinaris y esta en lo mateix resta de continuarlos, y no pot, per la impossibilitat en què es troba a causa de dits allotjaments. Per lo que
suplica a vostra senyoria sia servit desliurar dits
allotjaments o fer-los fer menor donació que
demana representant las pocas (...) dita vegaria,
que ho rebrà de la mà de vostra senyoria. Officio
et cetera. Altissimus et cetera. Delfau.

De orde de vostra senyoria se ha presentat ab
acte a Joseph Quintana, ciutedà honrat de Barcelona y exactor de la present casa del General,
un paper notificant-li la obligació de son offici y
requerint-lo que, cumplint a ella, fassa las degudas diligènsias per a cobrar los dèbits de dit General. A què, satisfent, diu y respon dit Quintana que fins vuy ha procurat sempre complir a la
dita obligació, en tant que vuy en dia se troba
tenir en las càrcers de vostra senyoria, per lo que
se està devent de la Bolla de Barcelona, capturat, a Rafel Guinart, cavaller, y no menos per los
dèbits de dita Bolla inventariat los bens de dit
Guinart de Pau Rossell, ciutedà honrat, de
Francesch Calvaria, mercadem, de Jacinto
Tudó, botiguer de draps, y de Joseph Ramanyà,
botiguer de telas y corredor de orella; y arrendats en pena de 4.000 lliures a dits Rossell y
Claveria, per lo que se està devent al dret de General; té capturats a Joseph Pallejà, guadamaniler, y Jaume Mover, argenter. No menos té en
son poder y entregà a vostra senyoria: primo,
una pòlissa de 1.000 lliures per las Bollas de la
ciutat de Manresa y sa col·lecta, secundo, una
pòlissa de 1.290 lliures per las Bollas del Camp
de Tarragona y sa col·lecta, tercio, altre pòlissa
de 150 lliures per las Bollas de la Seu de Urgell
y sa col·lecta, offerint encara fer y continuar en
fer totas aquellas diligèncias que posibles seran
per a cobrar de tots los demés debitors, tant de
las demés Bollas com altres debitors o procés,
suplicant a vostra senyoria sie de son servey ordenar a son magnífich racional li entregue un
memorial de tota spécia de dèbits estigan continuats en lo llibre de Vàluas, y sia de sa obligació
y del gust de vostra senyoria cobre y per dit effecta execute y fassa las diligèncias que necessàrias seran y no menos. Suplica a vostra senyoria

a. súplica intercalada entre els folis 363v i 364r del trienni
1680-1683.

a. certificació intercalada entre els folis 364v i 365r del trienni 1680-1683.
b. súplica intercalada entre els folis 368v i 369r del trienni
1680-1683.

A.
Molta il·lustre senyor.
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en la Real Audiencia de Cathalunya, y demás
sus ascendientes, suplica a su magestad sea servido
hacerle merced de pasar desde luego dicho officio
de regente el libro del Manifiesto de la Bolla del
General de Barcelona en causa de su nieto, dicho
Ignacio de Olzina y de Xammar, renunciándole
el suplicante, en que la recivirá muy particular
de la real grandeza de vuestra magestad.

que sia de son servey permètrer y ordenar a son
secretari y escrivà major que per son descàrrech
sia continuada la present suplicació en dietari,
que ho rebrà a mercè. Officio, et cetera. Altissimus, et cetera.

370
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Número 1.
Remitoa a vuestra señoría en lo tocante a lo suplicado por don Joseph de Olzina, para que en vista
de su contenido me informe de todo lo que se ofreciere. Dios guarde a vuestra señoría muchos años.
Barcelona, a 22 de febrero, 1883.

370
/3r

Excel·lentíssima senyor.
Los deputats y oÿdors de comptes del General
del principat de Catalunya, obtemperant al que
vostra excel·lència és servit ordenar-los ab lo paper de 22 del corrent, en què se serveix participar-los un real despaig de sa magestat, Déu lo
guarde, y memorial presentat per Joseph de Olzina y Riusech, cavaller, regint lo llibre de Manifest de la Bolla, per a què a vista de son contengut
informen a vostra excel·lència lo que se offeresca,
diuhen y representan a vostra excel·lència que és
veritat que lo sobredit Joseph de Olzina y Riusech ha servit vint-y-nou anys lo dit offici de regint lo manifest de la Bolla ab tota la satisfacció
que correspon a sas obligacions, y que en lo particular de passar des de luego lo dit offici en cap
de Ignasi de Olzina és de menor edat y axí inàbil
per a servir dit offici, que té gran exercici de
scriptura de comptes, lo segon és que en cas de
renunciació del dit offici.

Álex, duque de Bournonville.

370
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Còpia. Número 2.
Señorb.
Joseph de Olzina y Riusech, cavallero cathalán,
vesino de la ciudad de Barcelona, dice que á veinte y nueve años que sirve el officio de regente el libro del Manifiesto de la casa de la Bolla de la ciudad de Barcelona con satisfacción de todos los
virreyes de aquel Principado, imitando a todos
sus ascendientes: Joseph de Olsina y Riusech,
abuelo del suplicante, sirvió muchos años al Sello
Real de dicha provincia hasta que murió; Gabriel de Olzina, su bisabuelo, sirvió 40 años de
servicio de los virreyes de Cathalunya, siendo escribano de mandamiento y los cathólicos monarcas Philipe Segundo y Philipe Tercero, de gloriosa
memoria, y obtuvo el Sello Real; Jacinto Olzina,
tío del supplicante, sirvió en Flandes, de capitán
de infantería española, 28 años continuos, y murió governador de una plaza de aquel país; Gerónimo de Olzina y Riusech, su hijo, sirvió en el
exército de vuestra magestad en Catalunya de
infantería española, haviendo servido // 370/2v
// en todas las ocasiones que se han ofrecido, assí
en la campanya de Maurallas como en el sitio de
Girona el año de 75 y demás choques de los años siguientes. En cuya consideración, y a los particulares servicios de Francisco de Xammar, que murió desterrado de Catalunya por franceses por
servir sus hijos al real exército de vuestra magestad en tiempo de la reducción de aquel Principado, abuelo materno, de Ignacio de Olzina y Xammar, nieto del suplicante, y de su hermano, el
doctor Juan Pablo de Xammar, ministro que fue

A.

370
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a. bitllet intercalat entre els folis 369v i 370r del trienni
1680-1683.
b. memorial intercalat entre els folis 369v i 370r del trienni
1680-1683.
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Elb rey.
Ilustre duque de Bournonville, pariente, mi lugarteniente y capitán general, por parte de Joseph
de Olzina y Riusech, cavallero, natural de esse
Principado, se me ha presentado el memorial, de
que se os remite copia, en que refiere los servicios de
sus ascendientes y los de sus hijos, y también los suyos,
continuados por espacio de veinte y nueve años en el
officio de regente el libro de Manifiesto de la casa
de la bolsa de esa ciudad de Barcelona, con satisfacción de los virreyes de esta provincia. Y en consideración dello me suplica sea servido hazerle merced de que pueda pasar desde luego dicho officio en
caveza de Ignacio de Olzina y de Xammar, su nieto. Y antes de tomar resolución en esta instancia ha
parezido encargar y mandaros, como lo hago, que
oyendo sobre ella a los diputados me informéis lo
a. despaig intercalat entre els folis 369v i 370r del trienni
1680-1683.
b. carta intercalada entre els folis 369v i 370r del trienni
1680-1683.

del qual encara no tenien resposta, que en tenint-la participaran a vostra excel·lència.

que se os offreciere y pareciere, para que entendido,
resuelva lo que combenga. Dada en Madrid, a
XXIIII, diciembre MDCLXXXII. Yo, el rey.
Don Franciscus Izquierdo de Berbegal, secretarius. Vidit, Pastor, regens. Vidit marchio de Castellnovo. Vidit, don Michael de Çalba.
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Lo molt il·lustre bras militar del present principat de Catalunya, considerant la inescusable
obligació en què està, tant per rahons políticas
com del servey de sa magestat, que Déu guarde,
de què la noblesa cathalana se habitue en lo
exercici de festas militars, nos ha ordenat suplicassem a vostra senyoria sie servit tornar la confraria de Sant Jordi en la conformitat que antes
se estilave, per a què, exercitant-se la noblesa cathalana ab las festas que dita confraria acostumave fer tots anys, estiga àgil y capàs per a ferlas a sa magestat, quant sie de son real servey
venir a honrrar est son Principat, confiant que
vostra senyoria farà esta honra al dit molt il·lustre bras militar, lo qual sempre estarà prompte
al que sie del servey de vostra senyoria.

A.
Fasa fe jo, baix firmat, com la malatia de Joseph
Blanch, altre dels verguers dels molt il·lustres senyors diputats del General, fiu feta relació al primer de desembre proppassat de 1682, à durat y
vuy en dia persevera, per raó de la qual no pot dit
Blanch exercir dit offici de verguer. Y per ser així
ó firmo en Barcelona, als 4 marts, 1683.
Joan Verns.

371
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B.
Moltb il·lustre senyor.

373
/1r

Los deputats y oÿdors de comptes del General
del principat de Cathalunya, havent tinguda la
resposta del deputat local de Gerona acerca de
las aprehensions de monedas pretesas ésser caygudas en frau del General, de què vostra
excel·lència ere estat servit demanar-los informació, la participa a vostra excel·lència en la còpia de la carta de dit deputat local que·s posa en
mà de vostra excel·lència, de la qual podrà manar véurer vostra excel·lència que de la primera
quexa de aprehensió de las dos o tres dobles
no·s té notícia d’ella, y en quant a la última ne
està pendent causa devant dit deputat local, a
qui toca precisament la declaració segons la disposició de capítols de Cort.

Doctor Francisco Boneu.

C.
Excel·lentíssimc senyor.
Los deputats y oÿdors de comptes del General
del principat de Cathalunya, responent al recado que per part de vostra excel·lència los ha donat lo síndich del dit General, contenint en si la
aprehensió de las doblas que narran los papers
que remeten a vostra excel·lència, diuen que de
dita ni altra aprehensió de monedas feta a francesos no tenen ninguna notícia, y que per averiguar-la han escrit al deputat local de Gerona,

A.
Excel·lentíssimb senyor.

Certifich y fas fe jo, lo doctor infrascrit, com
Joan de Argila, escrvà major y secretari del General de Catalunya, ha estat detingut de malaltia
corporal, per la qual ha estat impedit de la servitut de dit son offici des de vint-i-tres de janer
pròxim passat fins lo die present y avall escrit.
Fet de mà aliena y firmat de la pròpria, vuy, als
IIII de mars, MDCLXXXIII.
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Molta il·lustre senyor.

373
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a. certificació intercalada entre els folis 370v i 371r del trienni 1680-1683.
b. certificació intercalada entre els folis 370v i 371r del trienni 1680-1683.
c. súplica intercalada entre els folis 370v i 371r del trienni
1680-1683.
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A.
Moltc il·lustre senyor.
Lo molt il·lustre bras militar del present principat de Catalunya y comptats de Rosselló y Cera. embaixada intercalada entre els folis 371v i 372r del trienni 1680-1683.
b. súplica intercalada entre els folis 372v i 373r del trienni
1680-1683.
c. carta intercalada entre els folis 372v i 373r del trienni
1680-1683.

[ 1683 ]

[ 1683 ]

danya nos ha ordenat suplicàssem a vostra senyoria que, havent entès que vaccant vuy com
vaca la plassa de capa y espasa del Concell Supremo de Aragó, per mort del il·lustre don Miquel Salvà, la pretendria subjecte que no és verdaderament cathalà, lo que fora en gran
prejudici de la nació cathalana, sie servit vostra
senyoria escríurer a sa magestat, que Déu guarde, y demés senyors aparega a vostra senyoria
convenir, suplicant a sa magestat se digne provehir dita plassa de capa y espasa en subjecte
verdaderament cathalà, en oservança de la
mercè que la magestat del senyor rey don Phelip 3 en Aragó y 4 en Castella, de felís memòria,
féu de dita plassa al present Principat, que ab lo
medi de vostra senyoria, a més de què lo molt
il·lustre bras també escriurà, espera lo bon èxit
d’est negoci ab lo amparo de vostra senyoria,
confiant de vostra senyoria est favor ab los molt
té experimentats de vostra senyoria, y estarà lo
bras sempre molt prompte per lo que va del
gust de vostra senyoria.

374
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del Consell Supremo de Aragó per a què, patrocinant esta pretenció del Principat, se servescan
donar aquell consuelo a la noblesa catalana en
esta ocupació de puesto que té tant merescut
per los assenyalats serveys. Y que resta lo molt
il·lustre consistori molt atent ha emplear-se en
tot lo que serà de la major conveniència y agrado de vostra senyoria.

374
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A.
Hea visto lo que contiene el papel de vuestra señoría con el que acompañava del diputado local de
Gerona, y sobre su contenido se ofreze decir a vuestra señoría que es verdad que las tres doblas están
comprehendidas en las quinze que se quitaron a
un franzés, por lo que será bien que vuestra señoría embie orden a dicho diputado local para que
acave quanto antes el pleito concerniente a esto, y
dé a los que se quexan la razón que combiniere, a
fin de que se eviten todo género de disensiones y
déseme antes quexas. Dios guarde a vuestra señoría muchos años. Barcelona, 21 de marzo, 1683.

Molta il·lustre senyor.
Lo molt il·lustre consistori dels senyors deputats y oÿdors de comptes del General del principat de Catalunya nos han ordenat que en resposta de la embaxada que vostra senyoria és
estat servit enviar-los esta tarde sobre la
intel·ligència que vostra senyoria ha tinguda de
què la plasa del Consell Supremo de Aragó, que
vaca per mort del il·lustre don Miquel Çalbà, la
pretendria subjecte que no és verdaderament
català, lo que seria en gran prejudici de la nació
catalana, per a què lo molt il·lustre consistori escrigués a sa magestat, Déu lo guarde, y a los tres
senyors a qui aparega convenir, a effecte de què
sa magestat se digne provehir dita plassa en subjecte verdaderament català. Posem en la notícia
de vostra senyoria que la estafeta passada, havent tingut ja semblant notícia, encara que confusa, se posà ja lo molt il·lustre consistori als
peus de sa magestat ab una carta en que los suplica fos de son real servey, en continuació de la
mercè que la magestat del senyor rey, don Felip,
de gloriosa memòria, era estat servit fer al Principat, de provehir la dita plasa en subjecte natural català, y semblantment escrigué al excel·lentíssim senyor duch de Medinaceli, primer
ministre de sa magestat, per a què interposàs los
officis en benefici del Principat. Y que ara, en
vista del què vostra senyoria és servit representar, ha deliberat escríurer al excel·lentíssim senyor don Pedro de Aragon y senyors ministres

377
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Certificob y fas fe yo, lo infrascrit, com Francisco Toldo, guarda ordinària del General, so continuat fins lo dia present y continua en sa enfermedat y atchaque tant penal, conforme fiu relació y prestí jurament en mà de vostra senyoria
en jornada de 17 de janer de 1681. Y per ser
tant mala dita atchaque, sens esperansa de remey, se li fa la present fe, vuy als 13 de abril de
1683.
Doctor Pau Sabater.

378
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a. relació intercalada entre els folis 373v i 374r del trienni
1680-1683.
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A.
Fasc fe lo doctor infrascrit que Joseph Gil, guarda de la Bolla, per las moltas atchaques pateix,
com en altres ocasions li’n tinch fetas fens, li impadexan lo poder exercir son offici. Y per lo ver
fas la present, als 6 de abril, 1683.
Doctor Fermí Pual.

a. bitllet intercalat entre els folis 373v i 374r del trienni
1680-1683.
b. certificació intercalada entre els folis 376v i 377r del trienni 1680-1683.
c. certificació intercalada entre els folis 377v i 378r del trienni 1680-1683.
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B.

que paguen dichos drechos, pues no se deve proceder en ellas sino es en subsidio. Y haviéndose administrado los drechos del General por tantos siglos en la forma que dicen los capítulos de Corte,
no es razón que en estos tiempos se tenga novedad
tan grande por esse consistorio, valiéndose del drecho de las excomuniones, del qual se podrian seguir algunos cambios en el Principado, mayormente quando en ninguno de los reynos y señoríos
se usa del en semejantes casos. Y no hay motivo
para que en esse Principado solamente se practique. Y he querido advertiros, para que lo tengáis
entendido, y que estaré por servido de que lo efectuéis en esta conformidad. Dada en Madrid, a
XXIX de marzo, MDCLXXXIII. Yo, el rey.

Certificoa que la indisposició pateix lo senyor
Joseph de Olzina y Riusech, donzell, de la qual
tinch feta llarga relació en lo consistori dels
molt il·lustres senyors diputats, persevera y continua vuy, die present. Barcelona, als 6 de abril,
1683.
Doctor Pal·ladi Juncar.
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Diputadosb.
Haviendo visto lo que me havéis representado por
differentes cartas y los memoriales y papeles que
con ellas remitísteis a mis manos, cerca de que yo
sea servido de aprobar que el diputado eclesiástico, como juez delegado, en virtud de una bulla
apostólica que decís está concedida por la santidad de Clemente Séptimo, en 17 de las calendas
de mayo del año 1524, promulgue y publique censuras contra los que defraudan los drechos de la
Generalidad, respecto del grande menoscabo que
en ellos se experimenta, y continuadas instancias
de los arrendadores para que pongáis remedio a
tan grave daño. Y condiderándose la materia
con la atención que se requiere, he resuelto deciros
que, estando como está dada la providencia necessaria por constituciones, capítulos y actos de Cortes de esse Principado para la buena administración y cobranza de los drechos de la Generalidad,
es el principal remedio, para obviar los fraudes
que contra ellos se cometieren, poner en ejecución
lo que en dichos capítulos está dispuesto, conforme
tenéis obligación por vuestros oficios. Y assí os lo
encargo y mando, y que procuréis con todo cuydado que los pelayres y officiales de otros gremios juren la observancia de dichos capítulos y actos de
Cortes en la forma que están obligados en lo que
mira a no fraudar los drechos de la Generalidad,
pues no haviendo omisión en esto, se evitarán los
abusos introducidos. Pero por ningún caso vengo
bien en que el diputado ecclesiástico pase a proferir y publicar censuras contra dichos pelayres y
otros oficiales que huvieren prestado el dicho juramento ni contra otras qualesquier personas que
fraudaren los drechos de la Generalidad, supuesto que por el remedio ordinario de lo establecido
por capítulos y actos de Corte, si lo ejecutáis con
vigilancia, podeis conseguir el reparo de los daños
que por occassión de los fraudes padeze la Generalidad. //382/1v // Y assí no ay necessidad de apremiar con censuras a los tratantes ni personas a

Petrus Preses. Don Franciscus Izquierdo de Berbegal, secretarius. Vidit Villacampa, regens. Vidit don Joseph Rull, regens. Vidit Pastor, regens.
Vidit Valada, regens.
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Molta il·lustre senyor.
Lo molt il·lustre consistori dels senyors deputats y oÿdors nos ha ordenat representar a vostra
senyoria que ha tingut alguna inteligència de
que vostra senyoria tindria notícia de algun real
privilegi concernent a la institució de la confraria de Sant Jordi, y desitjant sas senyorias acertar
en la resolució del què vostra senyoria los té representat, en orde a tornar la confraria de Sant
Jordi en la conformitat que antes se estilava, parexent que per aquex efecte poria ser de molt
gran llum lo dit real privilegi, suplican a vostra
senyoria sia de son servei participar aquell a sas
senyorias, que en faran particular estimació.

386
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a. certificació intercalada entre els folis 378v i 379r del trienni 1680-1683.
b. decret intercalat entre els folis 381v i 382r del trienni 16801683.
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A.
Certifichb y fas fe jo Joan Baptista Reverter, ciutedà honrat de Barcelona y subrogat en lo offici
de racional de General de Catalunya, com Pere
Torta, tauler de la vila de Amposta, no és debitor al General en quantitat alguna. Del aposento del racional, vuy als XVIII de maig de
MDCLXXXIII.
Joan Baptista Reverter, subrogat en lo offici de
racional.

a. embaixada intercalada entre els folis 383v i 384r del trienni 1680-1683.
b. certificació intercalada entre els folis 385v i 386r del trienni 1680-1683.
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Dona Gerónimo de Villanueva, marqués de Villalva, comendador de Santibañez, de la orden de
Alcántara, del consejo de su magestad y su protonotario de los reinos de la Corona de Aragón.
Certifico que en los papeles de mi officio que están
a mi cargo hay un decreto original del rey, nuestro señor, que aya gloria, del tenor siguiente:
«Haviéndoseme representado por parte de los diputados del principado de Cathaluña en diferentes tiempos que por los motivos y raçones que proponían fuesse servido de hacerles merced de que en
esse Consejo huviesse una plaza de capa y espada
provehida en natural de la provincia, como la
havía por los reynos de Aragón, Valencia y Cerdeña, teniendo consideración a estas instancias y a
lo que ha merezido en mi servicio, y particularmente en la campaña passada, quando las armas
de los enemigos la penetraron tan interiormente,
y en gracia del feliz nacimiento del príncipe, mi
hijo, deseando que a todos mis vasallos alcancen
respectivamente y se comuniquen los effectos que se
pueda del consuelo con que me hallo en tan singular beneficio como hemos recivido de la poderosa
mano de Dios, he venido en conceder a dicho
Principado que tenga plaça de capa y espada en
esse consejo en la forma misma que la concedí y la
tienen los dichos reynos de Aragón, Valencia y
Zerdeña, dotada con los mismos gaxes, cassa de //
387/1v // apossento y emolumentos y pagados en la
propia forma que se pagan las demás plazas de
capa y spada antes referidas. Y respecto de que ha
muchos años que tiene cédula mía reservada, firmada de mi real mano, tengo mucha merced de
dicha plaza de consejero de capa y espada de entonces, para quando se criasse, a don Joseph Serra,
en remuneración de sus servicios y buenas partes,
ponderándose demás de sus méritos en el grado de
mi consejero en cumplimiento de dicha cédula, le
nombro aora, en plaza refferida de consistorio de
capa y espada por el principado de Cataluña, en
esse consistorio en la forma expressada. Y sea entendido y darásele el despacho de que se necesitare
para su execución. Aquí la rúbrica de su magestad. En Madrid, 10 de henero de mil seiscientos
cinquenta y ocho. Canceller de Aragón». Y para
que conste donde convenga y a pedimiento de los
diputados y oydores del General y principado de
Cathaluña y en virtud de acuerdo del Consejo
Supremo de Aragón de diez deste, hago la presente, firmada de mi mano y sellada con el sello secreto de su magestad, que está en mi poder. En Madrid, a doce días del mes de mayo, año del
nacimiento de Nuestro Señor Jesuchristo de mil
seiscientos ochenta y tres. El marqués de Villalva.
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Molta il·lustre senyor.
Per no tenir albarans se troba detingut lo despatch, lo que és en gran prejudici de las parts y
del negoci. Y per trobar-se lo principal arrendatari de la Bolla de Barcelona ausent d’esta ciutat,
y per tant Rafel Guinart, cavaller, altre de las fermansas de dita Bolla, qui vuy se troba detingut
en las càrcels de vostra senyoria, supplica sia del
servei de vostra senyoria donar-li licència per a
poder firmar àpoca de 10 albarans en la forma
acostumada per a que se puga socórrer la necessitat, que a més de éser de justicia ho tindrà a particular favor de vostra senyoria. Officio, et cetera.
Ximenes.
Oblata III junii MDCLXXXIII in consistorio, et cetera. Et domini deputatorum in dominis audiencia computatorum concedint licencia ad firmandum dicto apoche instrumentorum iuxta
stilum. Joannes de Argila, scriba maior Generalis Catalonia.
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A.
Certificob y fas fe jo lo doctor baix firmat com lo
doctor Esteva Mercadal, ardiaca y canonge de la
Seu de Vich y receptor de la Bolla de la present
ciutat, continua ab sa malaltia ab lo mateix estat
que antes. Vuy, als 25 de maig, 1683.
Doctor Gabriels Cols.

389
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a. certificació intercalada entre els folis 386v i 387r del trienni 1680-1683.
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Senyorc.
Los deputats y oÿdors de comptes del General
de Catalunya, per als llochs vuy vaccants fins lo
die present de deputats y oÿdors de comptes
dels tres estaments, proposan a vostra magestat
los subjectes contenguts en lo infrascrit memorial.
Deputats ecclesiàstichs.
Per lo lloch de deputat ecclessiàstich del Capítol
de Urgell, que vaca per mort del doctor Joseph
Sellera, canonge de dit Capítol, se proposan: lo
doctor Joseph Peris, canonge de dit Capítol; lo
doctor Joseph Feliu, canonge de dit Capítol.
a. súplica intercalada entre els folis 387 i 385 del trienni
1680-1683.
b. certificació intercalada entre els folis 387v i 388r del trienni 1680-1683.
c. proposició intercalada entre els folis 388v i 389r del trienni
1680-1683.

Oÿdors ecclesiàstichs.

Per lo lloch de oÿdor militar de la vegueria de
Vilafranca de Panadès, que vaca per mort de
mossèn Diego Anton Meca y Vilalba, se proposan: mossèn Joan Bonaventura de Gualbes y
Copons, mossèn Francisco de Pastor y de Copons.

Per lo lloch de oÿdor ecclessiàstich del Capítol
de Urgell, que vaca per mort del doctor Joan
Barlambeu, se proposan: lo doctor Sebastià Ferrer, canonge de dit Capítol; lo doctor Pere
Guimalet, canonge de dit Capítol.

Per lo lloch de oÿdor militar de la vegueria de
Tàrrega, que vacca per mort de mossèn Salvador Ribot Vinyals y Ciurana, se proposan:
mossèn Francisco Despujal, mossèn Joseph de
Perpinyà.

Per altre lloch de oÿdor ecclessiàstich de dit Capítol de Urgell, que vaca per mort del doctor
Galceran de Llar, canonge de dit Capítol, se
proposan: lo doctor Pau Llinàs, canonge de dit
Capítol; lo doctor Rafel Torrent, canonge de
dit Capítol.
389
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Per lo lloch de oÿdor ecclessiàstich religiós, que
vaca per mort de fra don Emanuel Falcó, se proposan: lo doctor fra Diego de Olzina y de Vilanova, sacristà de Sant Pau del Camp de Barcelona, fra Joseph Morell y Milsocos, sacristà major
de Santa Maria de Àmer.

Per lo lloch de oÿdor militar de la vegueria de
Gerona, que vaca per munta de mossèn Joseph
Millàs de Millàs de oÿdor en deputat, se proposan: mossèn Joseph de Aguilar y Oluja, mossèn
Francisco de Novell y Nadal.
389
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Deputats militars.
Per lo lloch de deputat militar de la vegueria de
Barcelona, que vaca per mort de mossèn Lluís
Canta y de Oms, se proposan: mossèn Ramon
Berart, ja insiculat en oÿdor; mossèn Joan Olmera y de Bianya.
Per altre lloch de deputat militar de dita vegueria de Barcelona, que vaca per mort de mossèn
Miquel Çalba y de Vallgornera, se proposan:
mossèn Bernat Corts, ja inseculat en oÿdor;
mossèn Joseph Amat.
Per altre lloch de deputat militar de la dita vegueria de Barcelona, que vaca per mort de
mossèn Phelip Roger, se proposan: mossèn Joseph Millàs de Millàs, ja inseculat en oÿdor;
mossèn Lluís de Vilana y Cordellàs.

Per lo lloch de oÿdor militar de la vegueria de
Lleyda y vegueria de Pallàs, que vaca per munta
de mossèn Ramon Berart de oÿdor en deputat,
se proposan: mossèn Joan Moner, mossèn
Francisco Moner.
Per lo lloch de oÿdor militar de la vegueria de
Tarragona que vaca per munta de mossèn Bernat Corts, de oÿdor a deputat, se proposan:
mossèn Joseph March y Mir, mossèn Pere Llobet.
Deputats reals.
Per lo lloch de deputat real de Barcelona, que
vaca per mort del doctor micer Carlos Costa, se
proposan: mestre Agustí Fatjó, mestre Maurici
March.
Per altre lloch de deputat real de Barcelona, que
vaca per mort del doctor micer Francesch Bru y
Olsina, se proposan: lo doctor micer Balthasar
Fitor y Roure, lo doctor micer Pau Henrrich.

Oÿdors militars.
Per lo lloch de oÿdor militar de la vegueria de
Gerona // 389/2r // y sotsvegueria de Besalú,
que vaca per mort de mossèn Ramon Dusay y
Aragall, se proposan: mossèn Ramon Narcís de
Vilanova, mossèn Joseph Gros.
Per altre lloch de oÿdor militar de dita vegeria
de Gerona, que vaca per mort de mossèn Francisco de Avinyó, se proposan: mossèn Pere de
Cartellà y de Desbach, mossèn Joseph Ros.

Per altre lloch de deputat real de Barcelona, que
vacca per mort de mossèn Joseph Navel y de
Erill, se proposan: lo doctor micer Joseph Roig,
ja inseculat en oÿdor, lo doctor micer Francisco
Ignasi Huguet.
Per altre lloch de deputat real de Barcelona, que
vacca per mort de mestre Joan Torricabres, se
proposan: mestre Jaume Solà, ja inseculat en
oÿdor; // 389/3r // mestre, Joseph Pomada.
Oÿdors reals.

Per lo lloch de oÿdor militar de la vegueria de
Çervera, que vaca per mort de mossèn Agustí
Escarrer, se proposan: mossèn Joan de Copons
y Falcó, mossèn Carlos Çasirera.
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Per lo lloch de oÿdor de Barcelona, que vaca per
mort del doctor micer Jaume Torrademer, se
proposan: don Diego Artés y Amat, doctor micer Joseph Oliver.

[ 1683 ]

[ 1683 ]

Per lo lloch de oÿdor real de la ciutat de Gerona
de la mà major, que vaca per mort de mossèn
Joseph Serdà y Maduxer, se proposa, per no haver·i altre subjecte que tinga las qualitats necessàries per a ocupar lo dit lloch: lo doctor micer Joan Vilar.

mercè los subjectes contenguts en lo infrascrit
memorial.
Bolsa de assessor y advocat fiscal del General.
1. Per lo lloch ecclessiàstich de la bolsa de assessor y advocat fiscal del General, que vaca per
mort del doctor Sagimon Sala, cabiscol y canonje de la Seu de Barcelona, se proposan: lo
doctor Pere Vidal, degà y canonge de la Seu de
Urgell; lo doctor Joan Rubio, canonge de Lleida; lo doctor Francisco Vilar, canonge de Gerona.

Per altre lloch de oÿdor real de dita ciutat de
Gerona de la dita mà major, que vaca per haver
mudat de estat de real en militar mossèn Francisco Miguel, se proposa, per no haver·i altre
subjecte que tinga las qualitats necessàrias per
occupar lo dit lloch: lo doctor micer Joseph Pujades.

3. Per lo lloch real de dita bolsa, que vaca per
mort del doctor micer Francisco Bru y Olsina,
per cumplir lo número dels militars que estan
en la dita casa, se proposan: lo doctor don Ramon Codina, lo doctor Joseph Graell y Castelló, lo doctor Geroni Olsina y Riusech.

Per altre lloch de oÿdor real de dita ciutat de
Gerona de la dita mà major, que vaca per munta
de mossèn Francisco Sala de Bàscara de oÿdor
en deputat, se proposa, per no haver·i altre subjecte que tinga las qualitats necessàrias per occupar lo dit lloch: mossèn Joan Carreras y Simon.

2. Per altre lloch militar de dita bolsa, que vaca
per renunciació del doctor micer Bernardino de
Puig, se proposan: lo doctor micer Antonio de
Puig, lo doctor micer Francisco Nicolau de Sant
Joan, lo doctor micer Francisco Guiu.

Per lo lloch de oÿdor real de la vila de Puigcerdà, que vaca per mort del doctor micer Joan
Marcer y Rubí, se proposan: lo doctor micer
Bajes, mossèn Fèlix Sicart, burgès.
Per lo lloch de oÿdor real de la vila de Çervera,
que vaca per mort de mestre Joseph Roca, se
proposan: // 389/3v // mestre Benet Miquel Boxeda, mestre Daniel Pons.

389
/4v

Bolsa del offici de regent los comptes.
Per lo lloch militar de la bolsa del offici de regent los comptes, que vaca per mort de mossèn
Lluís Canet y de Oms, se proposan: don Joseph
Meca y de Cassador, de present oÿdor militar,
don Ramon Xammar y Meca, don Andreu Reart y de Icart.

Per lo lloch de oÿdor real de la vila de Besalú,
que vaca per mort de mossèn Jaume Frich, se
proposan: Joseph Colomer, Joan Oliveras.

Bolsa de lo offici de exactor.
Per lo lloch de oÿdor real de Barcelona, que
vaca per munta del doctor micer Joseph Roig,
de oÿdor en deputat, se proposan: lo doctor micer Joseph Costa, mossèn Mariano Vives.

Per lo lloch militar de la bolsa de exactor, que
vaca per mort de don Felip Roger, se proposan:
don Anton de Fluvià, don Aleix de Fluvià, don
Francisco de Fluvià.

Per altre lloch de oÿdor real de Barcelona, que
vaca per munta de mestre Jaume Solà de oÿdor
en deputat, se proposan: lo doctor micer Francisco Ameller, lo doctor micer Joseph Vidal.

Per lo lloch real de la dita bolsa de exactor, que
vaca per mort de mossèn Joseph Navel y de
Erill, se proposan: lo doctor Onofre Monsalvo,
de present oÿdor real, lo doctor micer Baltessar
Fitor y Roure, mossèn Pau Corbera y Palau.

Dada en Barcelona a XXXI de març MDCLXXXIII.
389
/5r
389
/4r

Senyor.
Losa deputats y oÿdors de comptes del General
de Catalunya, per als llochs vuy vaccants fins lo
die present en las bolsas dels officis de la casa de
la Deputació de dit General, proposan a vostra
a. proposició intercalada entre els folis 388v i 389r del trienni
1680-1683.
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Bolsa de assessor y advocat fical de la visita.
Per lo lloch de la bolsa de assessor y advocat fical de la visita, que vaca per mort del doctor micer Carlos Costa, se proposan: lo doctor micer
Francisco Ametller, lo doctor micer Ignasi Comas, lo doctor micer Joan Pallós.
Per altre lloch de la bolsa de assessor y advocat
fiscal de la visita, que vaca per mort del doctor
micer Joseph Ferrer, se proposan: lo doctor mi-

cer Rafel Texidor, lo doctor Pau Enrich, lo doctor Joachim Borniach.

In quorum omnium et singulorum fidem et //
391/2v // testimonium premissorum manu propria ego, Joannes Anthonius Casabaxa, auctoritatitus appostolica nottarius publicus ville Podiceritani, hic me subscribo meum artis nottaria
quo utor appono sig+num.

Dat en Barcelona, a XXXI de maig, MDCLXXXIII.

390
/1r

B.
Pera la present certifich que Guillem Berniola,
negociant de la vila de Puigcerdà, no és debitor
al General en quantitat alguna. Del aposiento
del racional, als VIIII de juny de MDCLXXXIII.

395
/1r

Lo molt il·lustre consistori dels senyors deputats
y oÿdors de comptes del General del present
Principat me ha ordenat posar de sa part en la notícia de vostra senyoria que ses senyories han rebut un real orde de sa magestat, Déu lo guarde,
despedit en deguda forma de Cancellaria, dat en
Madrit, a 29 del mes de mars pròxim passat del
corrent any 1683, en què sa magestat és servit
manar que ab tota vigilància y cuydado fassan posar en execució lo que per diffarents capítols y actes de Cort està statuït y ordenat, de què tots los
parayres, sastres, botiguers y altres officials en
dits capítols de Cort expressats juren en la conformitat que en dits capítols se disposa per la
bona exacció dels drets del General, judicant que
la bona observansa de dita disposició ha de ser lo
més efficàs remey per a que se repare lo abús tan
gran que·y ha en defraudar los drets de la Generalitat. Y que en execució de dit real orde y cumpliment de la obligació de son càrrech per dit effecte ses senyories usaran de aquell poder que·ls ha
donat las Corts Generals sens móra ni tardansa
alguna. Y perquè vostra senyoria té tant gran interès en la puntual observansa dels capítols de
Cort, puix en la disposició y observansa d’ells esta
nobilíssima ciutat de Barcelona no solament entrevé, però encara com a cap del bras real té aquella gran autoritat molt deguda a sa grandesa, se
participa a vostra senyoria ab còpia del real despaig per a que tinga noticia de cosa que és tant del
benefic públich y proceheix de la real voluntat.

Joan Baptista Reverter, subrrogat en lo offici
del Racional.

391
/2r

Dieb vigessima mensis marcii anno a Nativitate
Domini millessimo sexcentessimo octuagessimo
tercio, in villa Podiceritani, Urgellensis diocessis.
Ego, Guillermus Barnola, negociator villa Podiceritani, tabularius sive receptor Generalis collecte
eiusdem ville et terre Ceritanie, gratis et ex mea
certa sciencia constituo et ordino procuratorem
meum certum, et cetera, itaquod, et cetera, vos,
magnificum Hyacintum Andreu, medicine doctorem, in civitate Barchinone populatum, licet absentem, et cetera, et nottario, et cetera. Ad videlicet
pro me et nomine meo, dicto nomine, in manibus et
posse admodum illustrium dominorum deputatorum seu auditorum computorum Generalis principatus Cathalonia et comitatuum Rosilionis et
Ceritanie, renunciandum dictum meum officium tabularii sive receptoris dicti Generalis predicte ville, cum omnibus honoribus, lucris, commodis salariis et aliis iuribus et emolumentis eiusdem
officii spectantur, et proinde eisdem admodum
illustribus dominis deputatis et auditoribus suplicaciones quascumque necessarias et opportunas ac
vobis dicto domino procuratori meo benevisis, dandum, presentandum humiliter porrihendum et
quasvis litteras privilegia gracias et provissiones
pro predictis necessaria et necessarias fieri et expediri, usque ad totalem conclusionem dicta renunciacionis dicti officii, suplicandum, postulandum,
impetrandum et obtinedum et demum, et cetera.
Promitto habere rattum, et cetera. Et non revocare, et cetera. Sub bonorum meorum omnium obligacione, et cetera. Actum et cetera.

Molta il·lustre senyor.

395
/2r

Senyorb.

Testes sunt reverendi Raphael Vilar et Philippus
Fabra, presbiteri, ambo ville Podiceritani.

Los deputats y oÿdors de comptes del General
del principat de Catalunya, per a la provisió del
offici de altre dels taulers del General de la vila
de Puigcerdà, lo qual de present vaca per renunciació pure y líberament feta per Guillem Bernola, negociant, últim pocessor de dit offici,
proposan a vostra excel·lència los subjectes contenguts en lo infrascrit memorial.

a. certificació intercalada entre els folis 389v i 390r del trienni 1680-1683.
b. procura intercalada entre els folis 390v i 391r del trienni
1680-1683.

a. embaixada intercalada entre els folis 394v i 395r del trienni 1680-1683.
b. memorial intercalat entre els folis 394v i 395r del trienni
1680-1683.
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Ramon Romeu, notari.
Joseph Benús, negociant.
Jaume Martí, negociant.

399
/2r

Fasa fe que lo senyor Jaume Miquel, guarda ordinària de la Bolla, està desganat de malaltia que
li impideix exercir son offici. Vuy, als 23 de juny
de 1683. Doctor Jaume Pujades.

399
/3r

Moltb il·lustre senyor.

Dada en Barcelona, als XII de juny, MDCLXXXIII.

395
/3r

B.
Excel·lentíssima senyor.
Los deputats y oÿdors de comptes del General
del principat de Catalunya, per a la provisió del
offici de altre dels taulers del General de la vila
de Puigcerdà en lo interim que sa magestat,
Déu lo guarde, pren resolució en la provisió de
dit offici, lo qual de present vaca per renunciació pure y líberament feta per Guillem Bernola,
negociant, últim pocessor de dit offici, proposan a vostra excel·lència los subjectes contenguts en lo infrascrit memorial.
Ramon Romeu, notari.
Joseph Benús, negociant.
Jaume Martí, negociant.

En consideració de la deliberació feta per vostra
senyoria als 5 de juny del corrent any, 1683, y
intimada lo mateix dia, ab la qual se mana a Joseph Quintana, exactor dels drets del General
de Cathalunya, que des de dit dia fins lo die de
Sant Joan de juny propvinent ab tot effecte tingués cobrat dels arrendataris de las Bollas foranas del present Principat tot lo per ells degut de
sos respective arrendaments fins lo derrer dia
del mes de mars pròxim passat de 1683, com en
aquella més llargament se conté, ab la especificació dels partits dels dèbits de ditas Bollas fins
la diada a la qual se refereix, diu y respon dit
Quintana, exactor, que en execució de dita deliberació y mandato de vostra senyoria a ell fet y
per complir los ordes de vostra senyoria y obligació de son offici ha fet tota diligència en cobrar y extingir dits dèbits y ha cobrat lo següent:

Dada en Barcelona, als XII de juny, MDCLXXXIII.

397
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A.
Fasb fe y relació jo, al doctor baixfirmat, com la
malaltia de Joseph Blanch, altra dels verguers dels
molt il·lustres senyors diputats, de la qual fiu relació al primer de mars, 1683, à durat y vuy dia de
present dura y persevera, per rahó de la qual no
pot dit Blanch servir dit offici de verguer. Y per ser
axí ó firmo, en Barcelona, al 16 de juny de 1683.
Doctor Joan Verns.

399
/1r

Fasc fe lo doctor infrascrit com Joseph Gil,
guarda de la Bolla, pateix moltas atchaques que li
impideixen totalment lo exercir de dit ofici, com
per moltes altres ocasions li n·e fetas fens. Y per
lo ser fas la present fe als 23 de juny, 1683.
Lo doctor Fermí Pual.

a. memorial intercalat entre els folis 394v i 395r del trienni
1680-1683.
b. certificació intercalada entre els folis 396v i 397r del trienni 1680-1683.
c. certificació intercalada entre els folis 398v i 399r del trienni 1680-1683.
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Primo, per la Bolla de Camprodon una pòliça
de 100 lliures.
Ítem, per la Bolla de Tortosa dos pòliças, que
importan 1.000 lliures.
Ítem, per la Bolla de Vich dos pòliças, que importan 1.336 lliures, 8 sous, 4.
Ítem, per la Bolla de Balaguer una pòliça de
232 lliures, 10 sous.
Ítem, per la Bolla de Olot ab pòliça de 890 lliures, la quantitat de 785 lliures.
Ítem, per la Bolla de Ripoll y Sant Joan ab dita
pòliça de 890 lliures, la quantitat de
Ítem, per dita Bolla altra pòliça de 105 lliures.
Ítem, per dita Bolla, altra pòliça de 97 lliures.
Ítem, per la Bolla de la Seu de Urgell una pòliça
de 277 lliures, 10 sous.
Ítem, per la Bolla de Tarragona una pòliça de
1.250 lliures.
Ítem, per la Bolla de Berga y Bagà una pòliça de
146 lliures, 2 sous, 6.
Ítem, per la Bolla de Cervera una pòliça de 337
lliures, 10 sous.
Ítem, per la Bolla de Monblanch duas pòliças
juntas de 1.000 lliures.
Ítem, per la Bolla de Puigcerdà una pòliça de
137 lliures, 10 sous.
Y si de dita Bolla de Puigcerdà no se ha cobrat
a. certificació intercalada entre els folis 398v i 399r del trienni 1680-1683.
b. resposta intercalada entre els folis 398v i 399r del trienni
1680-1683.

399
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més és per no trobar-se ninguna fermança en
Barcelona.
Ítem, per la Bolla de Gerona una pòliça de
2.000 lliures.
Ítem, per dita Bolla altre pòlissa de 624 lliures,
14 sous.
Per dita Bolla altre pòlissa de 900 lliures.
Per dita Bolla en la taula comptans 2.049 lliures, 5 sous, 3.
Ítem, per Vilafranca, una pòlissa de 575 lliures.
Ítem, per la Bolla de Vilafranca, una pòliça de
305 lliures.

400
/1r

Los deputats y oÿdors de comptes del General
del principat de Catalunya, per als sinch officis
de deputats locals compresos ab la real reserva
per al trienni que comensarà lo primer die del
mes de agost pròxim vinent en avant, proposan
a vostra magestat los subjectes contenguts en lo
infrascrit memorial.
Deputació local de Gerona.
Per al offici de deputat local de Gerona per al
trienni 1683 se proposan: lo doctor Francesch
Romaguera, ciutedà honrat de Gerona; lo canonge Francesch Rius y Rovelló, de Sant Feliu
de Gerona; mossèn Pere Dader, prevere y beneficiat de Sant Feliu de Gerona.

Y per la restant quantitat que deu dita Bolla y per
lo que deuen las Bollas de Tàrraga, Lleyda y Manresa, ha entregat un memorial dels principals y
fermansas de ditas respective Bollas al reverent la
vegueria de Barcelona, perquè capturàs aquells
per la cobrança de dits dèbits, com consta de la
certificatòria y fe que se entrega a vostra senyoria.
Ítem, per la dita Bolla de Tàrraga de un enderrarit, del qual se avia fet concert per vostra senyoria, una pòliça de quantitat de 86 lliures.
Ítem, a compliment del concert de la Bolla de
Puigcerdà del trienni pròxim passat una pòliça
de 550 lliures.

Senyora.

Deputació local de Puigcerdà.
Per al offici de deputat local de Puigcerdà per al
dit trienni se proposan: mossèn Christòphol de
Morer, donzell; Fèlix Sicart, burgès; lo doctor
micer Jaume Sobirana.
400
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Totas las quals pòliças entrega dit Quintana,
exactor, en poder de vostra senyoria, en obtemparació de dit manament y orde perquè sie sempre molt prompte en obeir los mandatos de vostra senyoria, supplicant esser ordenat per vostra
senyoria al escrivà major de la Diputació cusís la
present resposta ab lo memorial y certificatòria
feta ab aquell per lo dit regent la vegueria de Barcelona al peu de dita declaració en lo dietari corrent, que ho tindrà lo dit Quintana, supplicant,
a particular gràcia y favor de vostra senyoria. Offici, etcètera. Altissius, et cetera. Mora y Bosset.

Deputació local de Lleyda.
Per al offici de deputat local de Lleyda per al dit
trienni se proposan: lo doctor Joan Antoni Durbàs y Narbona, canonge de Lleyda; lo doctor
Diego Fontanillas, canonge de Lleyda; lo doctor Joseph Mirarnau, canonge de Lleyda.
Deputació local de Tarragona.
Per al offici de deputat local de Tarragona per al
dit trienni se proposan: lo doctor Joan Alemany, canonge de Tarragona; lo doctor Bernat
Miró, canonge de Tarragona; Ramon Moller,
canonge de dita iglésia.
Deputació local de Tortosa.

399
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F.
Per al offici de deputat local de Tortosa per
aquest trienni se proposan: Emmanuel Sanjust y
Pagès, prior y canonge de Tortosa; lo doctor micer Baltesar Sans, lo doctor Joan Batista Torres.

Deua la Bolla de Tàrrega ... 711 lliures.
Principal: Jaume Arades, velluter.
Fermansas: Miquel Boix, blanquer. Joan Camprodon, corredor d’orella. Jaume Llopis, corredor d’orella. Francesch Colell, torsedor de seda.
Deu la Bolla de Lleyda ... 759 lliures, 5 sous.
Principal: Joseph Complans.
Fermansas: Miquel Boix, Joan Camprodon,
Jaume Llopis, Francesch Colell, Jaume Aradas.

Dada en Barcelona, a XXIII de juny, MDCLXXXIII.

400
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a. paper intercalat entre els folis 398v i 399r del trienni 16801683.
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Excel·lentíssimb senyor.

a. memorial intercalat entre els folis 399v i 400r del trienni
1680-1683.
b. memorial intercalat entre els folis 399v i 400r del trienni
1680-1683.

[ 1683 ]

[ 1683 ]

Los deputats y oÿdors de comptes del General
del principat de Catalunya, per al interim dels
sinch officis de deputats locals compresos ab la
real reserva per al trienni que comensarà lo primer die del mes de agost pròxim vinent en
avant, proposan a vostra excel·lència los subjectes contenguts en lo infrascrit memorial.
Deputació local de Gerona.
Per al offici de deputat local de Gerona per al
trienni 1683 se proposan: lo doctor Francesch
Romaguera, ciutedà honrat de Gerona; lo canonge Francesch Rius y Rovelló, de Sant Feliu
de Gerona; mossèn Pere Dader, prevere y beneficiat de Sant Feliu de Gerona.
Deputació local de Puigcerdà.
Per al offici de deputat local de Puigcerdà per al
dit trienni se proposan: mossèn Christòphol de
Morer, donzell; // 400/2v // Fèlix Sicart, burgès;
lo doctor micer Jaume Sobirana.
Deputació local de Lleyda.
Per al offici de deputat local de Lleyda per al dit
trienni se proposan: lo doctor Joan Antoni Durbàs y Narbona, canonge de Lleyda; lo doctor
Diego Fontanillas, canonge de Lleyda; lo doctor Joseph Mirarnau, canonge de Lleyda.
Deputació local de Tarragona.
Per al offici de deputat local de Tarragona per al
dit trienni se proposan: lo doctor Joan Alemany, canonge de Tarragona; lo doctor Bernat
Miró, canonge de Tarragona; Ramon Moller,
canonge de dita iglésia.
Deputació local de Tortosa.
Per al offici de deputat local de Tortosa per
aquest trienni se proposan: Emmanuel Sanjust y
Pagès, prior y canonge de Tortosa; // 400/3r //
lo doctor micer Baltesar Sans, lo doctor Joan
Batista Torres.
Dada en Barcelona, a XXIII de juny, MDCLXXXIII.

400
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Diea 28 juny, 1683.
Los molt il·lustres senyors deputats y oÿdors de
comptes del General de Catalunya proposan als
magnífichs assessors y advocat fiscal que en esa. dubte y consell intercalats entre els folis 399v i 400r del
trienni 1680-1683.
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crits aconsellen a sas senyorias què poden y deven obrar en orde a la Bolla de Gerona y sa
col·lecta que a 18 del corrent mes de juny arrendaren a Joseph Fonat, escultor, habitant en Flix,
per preu de 13.450 lliures cada any, com a més
donant en lo encant públich. Lo qual Fonat en
lo acte de dit arrendament, entre altres cosas se
obligà a donar idòneas fiansas dins lo termini de
deu dias à coneguda de sas senyorias per la seguretat de dit arrendament, y per so ne obligà
sa persona y béns com a deutes fiscals y reals. Y
no obstant que los deu dias de dit termini se
acaban, ja per tot lo die de vuy tantsolament ha
donat un memorial de fiansas, lo qual se participa a dits magnífichs assessors y advocat fiscal,
que segons las notícias que se han pogut alcansar de las personas continuadas en dit memorial
ninguna d’ellas té béns per assegurar lo preu de
dit arrendament, ni encara que fos molt menor,
de hont duptan sas senyorias què poden y deven
obrar en aquest cas per indemnitat del General.
Vist lo proposat per los molt il·lustres senyors
deputats y oÿdors de comptes del General de
Cathalunya als infrascrits assessors per a què los
aconsellen lo que devan fer en orde de la indemnitat de las Bollas de la ciutat de Gerona y
sa col·lecta arrendadas als 18 del mes de juny a
Joseph Fonat, escultor, habitant en Flix, per
preu de 13.450 lliures quiscun any, com a més
donant en lo encant públich, per no haver donadas dit Fonat idòneas fiansas a coneguda de
dits molt il·lustres senyors deputats dins lo termini de deu dies a ell prefigit ab pacta exprés,
continuat en la tabba de ditas Bollas. Vist lo
pacta de dita tabba que és del tenor següent:
«Ítem, que los arrendadors hagen de assegurar
ab bones y idòneas fianses lo preu de dit arrendament, las quals se ajan de obligar simul et insolidum y aquellas auran de haver donadas dins
deu dias primers vinents y aprés que·ls serà lliurat lo dit arrendament, altrament, si passats dits
deu dies, si realment y ab tot effecte no auran
donadas ditas fermansas, dits senyors deputats
pugan tornar al encant los dits drets, y si per
aquells se trobarà manco preu del que dits compradors o arrendataris auran offert donar, agen
de refer y esmanar de sos béns propris al dit General, lo que se traurà menos y tots los danys y
gastos, // 400/4v // continuant los debitors en lo
racional per aquella quantitat y per tots los gastos y despesas». Attès que dit Fonat ni altra de
ditas fiansas algunas per la seguretat de dit
arrendament, vista la suplicació per dit Fonat a
vostra senyoria presentada als 30 de juny pròxim passat, que se representa a vostra senyoria,
que alguns dels qui diu li havien promès fer per
dit arrendament se’n són desdits y apartats y
que se troba y se veu impossibilitat de poder donar y anomenar altras, y attenent y considerant

lo tenor de las paraulas del pacta y que ha vingut
lo cas de aquell, los infrascrits assessors, ab assistència del advocat fiscal de la present casa,
diuan y aconsellan a vostra senyoria que deu
vostra senyoria manar tornar a licitar eo subastar
las Bollas de la ciutat de Gerona y sa col·lecta a
gastos y despesas de dit Joseph Fonat y del demés contengut en dit pacta, salvat en tot lo demés y actitas del procurador fiscal. Guitart, assessor. Campderros.

407
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dictum officium meum costodis ordinarii Generalis dicti portalis Sancti Gilii dicte civitatis Ilerde, et totum ius mihi in illo competens, in manibus et posse illustrium dominorum deputatorum
presentis principatus Catalonie seu eorum faciendum, dictamque renunciacionem dicti //
408/1v // officii admita fieri et acceptari humiliter petendum et suplicandum, ex pro hiis suplicaciones quascumque dandum et offerendum et eas
provideri petendum et requirendum et de premissis quecumque instrumenta utilia et necessaria
seu quommodo libet opportuna fieri atque confici, cum omnibus clausulis renunciacionibus et
cauthelis utilibus et necessariis dicto procuratori
meo constituo benevisis faciendum seu fieri, faciendum, instandum et requirendum et demum
et cetera, promitto habere rattum etcetera, et non
revocare sub bonorum meorum omnium obligacione et cetera. Actum, et cetera.

B.
Certificoa que la indisposició pateix lo doctor
Joseph de Olzina y Riusech, donzell, regint lo
llibre de manifest de la casa de la Bolla de Barcelona, de la qual tinch feta llarga relació en lo
consistori dels molt il·lustres senyors diputats,
continua vuy, die present. Barcelona, als 3 de
juliol, 1683.

Testes sunt reverendus Marcus Franquesa, presbiter, philosophie doctor, capellanus Sedis Ilerdensis,
et magnificus Josephus Llopis, utriusque iuris
doctor, civis honoratus, Ilerda populatus.

Doctor Pal·ladi Juncar.

407
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In quorum licet aliena manu scriptorum fidem
facio ego, Franciscus Gracelles, auctoritatibus appostolica et regia nottarius publicus Ilerda civis et
de col·legio notariorum publicorum dicta civitatis, hic me subscribo et meum appono sig+num.

C.
Certificob y fas fe jo, lo doctor en medicina baixfirmat, com lo doctor Steve Mercadal, ardiaca y
canonge de la Seu de Vich, receptor de la Bolla
de la present ciutat de Barcelona, se troba vuy
apta y ab disposició per a tenir dit offici. Vuy, als
3 de juliol, de 1683.

408
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Lo doctor Gabriel Coll.

408
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E.
Diec sexta mensis junii, anno a Nativitate Domini
millessimo sexcentessimo octuagessimo sexto, Ilerda.
Ego, Hieronimus Oliach, mercator civitatis Ilerda, dominus, possessor et obtinens officium custodis ordinarii Generalis portalis Sancti Gili dicta
civitatis Ilerde, dicto nomine, gratis, et cetera,
Citra revocacionem et cetera, constituo et ordino
procuratorem meum certum, et cetera. Itaquod,
et cetera, magnificum Josephum Estadella, legum doctorem, civem Barchinona, licet absentem, et cetera. Ad videlicet pro me et nomine meo
a. certificació intercalada entre els folis 406v i 407r del trienni 1680-1683.
b. certificació intercalada entre els folis 406v i 407r del trienni 1680-1683.
c. procura intercalada entre els folis 407v i 408r del trienni
1680-1683.
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Certificha y fas fe jo Joan de Argila, secretari y
scrivà major del General de Cathalunya, avall firmat, com en una carta del magnífich doctor y canonge Llorens Palau y Baldrich, deputat local
del General de la ciutat de Tarragona, scrita a ses
senyories en jornada de divuyt de maig del any
passat mil sis-cents vuytanta-dos, entre altres se
troba descrit y continuat un capítol del thenor
següent: «En execució de la de vostra senyoria de
2 del corrent, etcètera. En quant al de Pau Trilla,
tauler que fou de Valls, ya doní avís ha vostra senyoria que dos fills havien mort en lo hospital de
dita villa per no tenir cosa de son pare. Lo offici
tenie dit Trilla ocupa Gerònim Móra, pagès de
dita vila, té privilegi del molt il·lustre consistori
del primer de febrer, 1679, firmat de don Francisco de Sayol. En execució, etcètera.» En fe de
las quals cosas fas la present certificatòria en Barcelona, als V de juliol, MDCLXXXIII.
Joannes de Argila, scriva maioris Generalis Catalonia.

a. certificació intercalada entre els folis 407v i 408r del trienni 1680-1683.

[ 1683 ]

[ 1683 ]

409
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Excel·lentíssima senyor.

410
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Los deputats y oÿdors de comptes del General
del principat de Catalunya, al interim dels sinch
officis de deputats locals compresos ab la real
reserva per al trienni que comensarà lo primer
die del mes de agost pròxim vinent en avant,
proposan a vostra excel·lència los subjectes contenguts en lo infrascrit memorial.

Per al offici de deputat local de Lleyda per al dit
trienni se proposan: lo doctor Joan Antoni Durbàs y Narbona, canonge de Lleyda; lo doctor
Diego Fontanillas, canonge de Lleyda; lo doctor Joseph Mirarnau, canonge de Lleyda.

Venerables, nobles y amats de la real magestat
los diputats y oÿdors de comptes de la casa de la
Diputació del General de Cathalunya en Barcelona residints. Lo rey, nostre senyor, que Déu
guarde, és estat servit enviar-nos un real orde,
firmat de sa real mà y despachat en deguda forma de Cancellaria del Supremo Consell de Aragó, que és del tenor següent: «El rey. Ilustre duque de Bournonville, pariente, mi lugarteniente y
capitán general. Con vuestra carta de XII del corriente se ha recevido la proposición de los diputados y oidores de qüentas del General de essos Principado y condados para los lugares vacantes en las
bolsas de diputados y oidores de los tres estamentos
hasta el día treinta y uno de marzo deste presente
año. Y haviendo discurrido por los méritos de
cada uno de los que proponen y conciderando lo
que de ellos se os offreze y los demás que proponéis y
otros de quien tengo satisfacción para concurrir a
estos officios, usando de la facultad que el rey, mi
señor y padre, que haya gloria, se reservó, quando
concedió a los diputados los privilegios de sus constituciones y en la insaculación general que hizo en
conformidad de dicha reserva en treinta y uno de
henero del año passado de mil seiscientos sinquanta y quatro de poder nombrar las personas que le
pareciere, assí de las propuestas por los diputados y
oidores como de qualesquiera otras que bien visto
le fuesse, he resuelto nombrar para dichos lugares
vacantes hasta el día referido a los que se siguen:

Deputació local de Tarragona.

Diputados eclesiásticos.

Per al offici de deputat local de Tarragona per
aquest trienni se proposan: lo doctor Joan Alemany, canonge de Tarragona; lo doctor Bernat
Miró, canonge de Tarragona; Ramon Moller,
canonge de dita iglésia.

Para el lugar de diputado eclesiástico del capítulo de Urgel que vaca por muerte // 410/1v // del
doctor Joseph Sellera, canónigo de dicho capítulo,
al doctor Joseph Peris, canónigo de dicho capítulo.

Deputació local de Gerona.
Per al offici de deputat local de Gerona per al
trienni 1683 se proposan: lo doctor Francesch
Romaguera, ciutedà honrat de Gerona; lo canonge Francesch Rius y Rovelló, de Sant Feliu
de Gerona; mossèn Pere Dader, prevere y beneficiat de Sant Feliu de Gerona.
Deputació local de Puigcerdà.
Per al offici de deputat local de Puigcerdà per al
dit trienni se proposan: mossèn Christòphol de
Morer, donzell; Fèlix Sicart, burgès; lo doctor
micer Jaume Sobirana.
409
/1v

Loa duch y príncep de Bournonville, llochtinent y capità general.

Deputació local de Lleyda.

Oidores eclesiásticos.
Deputació local de Tortosa.
Per al offici de deputat local de Tortosa per
aquest trienni se proposan: Emmanuel Sanjust y
Pagès, prior y canonge de Tortosa; lo doctor
micer Balthesar Sans, lo doctor Joan Batista Torres.
Dada en Barcelona, a XXIII juny, MDCLXXXIII.
Don Joan Amat y Despalau. Lo doctor fra Joseph Sastre y Prats. Joannes de Argila, secretarius.

a. memorial intercalat entre els folis 408v i 409r del trienni
1680-1683.
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Para el lugar de oidor eclesiástico de dicho Capítulo de Urgel, que vaca por muerte del doctor
Juan Barlambeu, al doctor Sebastiá Ferrer, canónigo de dicho Capítulo.
Para otro lugar de oidor eclesiástico de dicho Capítulo de Urgel, que vaca por muerte del doctor
Galcerán Dellar, canónigo de dicho Capítulo, al
doctor Pau Llinás, canónigo de dicho Capítulo.
Para otro lugar de oidor eclesiástico religioso, que
vaca por muerte de Manuel Falcó, al doctor Frai
Diego de Olzina y de Vilanova, sacristán de San
Pablo del Campo de Barcelona.
a. decret intercalat entre els folis 409v i 410r del trienni
1680-1683.

Diputados militares.

que vaca por munta del doctor micer Carlos Costa, a mossén Agustí Fatjó.

Para un lugar de diputado militar de la veguería de Barcelona, que vaca por muerte de mossén
Lluis Canta y de Oms, a mossén Ramón Berart.

Para otro lugar de diputado real de Barcelona,
que vaca por muerte del // 410/5r // doctor micer
Francisco Bru y Olzina, a mestre Francisco Mas.

Para otro lugar de diputado militar de dicha veguería de Barcelona, que vaca por muerte de
mossén Miquel Çalba y de Vallgornera, a mossén
Bernat Corts.
410
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Para otro lugar de diputado real de Barcelona,
que vaca por muerte de mossén Joseph Navel y
Eril, al doctor micer Joseph Roig.
Para otro lugar de diputado real de Barcelona,
que vaca por muerte de mestre Joan Torricabres,
a mestre Jaume Solá.

Para otro lugar de diputado militar de dicha veguería de Barcelona, que vaca por muerte de
mossén Phelippe Roger, a mossén Joseph Millás de
Millás.

Oidores reales.
Oidores militares.
Para un lugar de oidor real de Barcelona, que
vaca por muerte del doctor micer Jaume Torra de
Mer, a mossén Diego Artés y Amat.

Para un lugar de oidor militar de la veguería de
Girona y sotsveguería de Besalú, que vaca por
muerte de mossén Ramón Dusay Aregall, a mossén Ramón Narcís de Vilanova.

Para otro lugar de oidor real de la ciudad de Girona de la ma major, que vaca por muerte de
mossén Joseph Serdá y Maduxer, al doctor micer
Juan Vilar.

Para otro lugar de oidor militar de dicha veguería de Girona, que vacca por muerte de mossén
Francisco de Avinyó, a mossén Pere de Cartellá y
Desbach.

Para otro lugar de oidor real de la dicha ciudad
de Girona de la dicha ma major, que vaca por
haver mudado de estado de real en militar mossén Francisco Miquel, al doctor micer Joseph Pujades.

Para otro lugar de oidor militar de la veguería
de Cervera, que vaca por muerte de mossén Agustí Escarrer, a mossén Juan de Copons y Falcó.
Para otro lugar de oidor militar de la veguería
de Villafranca de Panadès, que vaca por muerte
de mossén Diego Anton Meca y Vilalba, a mossén
Juan Bonaventura de Gualbes y Copons.

410
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Para otro lugar de oidor militar de la veguería
de Tárrega, que vaca por // 410/2v // muerte de
mossén Salvador Ribot Vinyals y Siurana, a mossén Francisco Despujol.
Para otro lugar de oidor militar de la veguería
de Girona, que vaca por muerte de mossén Joseph
Millás de Millás, a mossén Joseph de Aguilar y
Oluja.
Para otro lugar de oidor militar de la veguería
de Lérida y sotsvegueria de Pallás, que vaca por
munta de mossén Ramon Berart, de oidor a diputado, a mossén Juan Moner.
Para otro lugar de oidor militar de la veguería
de Tarragona, que vaca por munta de mossén
Bernat Corts, de oidor a diputado a mossén Joseph Mach y Mir.
Diputados reales.
Para un lugar de diputado real de Barcelona,
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Para otro lugar de oidor real de la dicha ciudad
de Girona de la dicha ma major, que vaca por
munta de mossén Francisco Sala de Báscara, a
mossén Juan Carreras y Simon.
Para otro lugar de oidor real de la villa de Puigcerdá, que vaca por muerte del doctor micer Juan
Marcer y Rubí, al doctor micer Francisco Bages.
Para otro lugar de oidor real de la villa de Cervera, que vaca por muerte de mossén Joseph Roca, al
doctor micer Francisco Nuix.
Para otro lugar de oidor real de la villa de Besalú, que vaca por muerte de mossén Jaume Frich, a
Joseph Colomer.
Para otro lugar de oidor real de Barcelona, que
vaca por munta del doctor micer Joseph Roig, de
oidor a diputado, al doctor micer Joseph Costa.
Para otro lugar de oidor real de Barcelona, que
vaca por munta de Jaume Solá de oidor a diputado, al doctor micer Francisco Ametller.
Todos los cuales arriba nombrados de nuevo es mi
voluntad que concurran // 410/6r // y sean insaculados respectivamente en los lugares vacantes

[ 1683 ]

[ 1683 ]

en dichas bolsas en la conformidad que lo están los
demás insaculados en ellas, pero que sólo tengan
drecho a estarlo mientras yo no se lo prohibiere, sin
que por quedar ahora insaculados puedan alegar
ni pretender drecho de possessión ni otro alguno
para estar en dichas bolsas, no siendo mi voluntad, reservándome, como me reservo, la facultad
de excluirlos o desinsicularlos con causa o sin ella
como me pareciere, por ser conforme a la reserva
que se hizo el rey, mi señor y padre, que haya gloria, de lo tocante a estas insaculaciones en la concessión que hizo de dichas constituciones y privilegios al Principado. Y en esta conformidad
libraréis este nombramiento a los diputados y oidores de qüentas para que insaculen y pongan en
las bolsas de dichos officios a las personas arriba
nombradas, guardando en ella la forma acostumbrada en semejantes casos. Dada en Madrid,
a veinte y seis de junio, mil seiscientos ochenta y
tres. Yo, el rey. Petrus Preses. Vidit, don Petrus de
Villacampa, regens. Vidit Calatayud. Vidit Pastor, regens. Vidit don Josephus Rull, regens. Don
Franciscus Izquierdo de Berbegal, secretarius. Insaculación para los lugares vacantes en las bolsas
de diputados y oidores de qüentas del General de
la Diputación de Cathaluña hasta el día treinta
y uno de marzo de este año mil seis cientos ochenta
y tres. Va con consulta.» Y perquè los reals ordes
de sa magestat deuhen ser ab tot effecte cumplits y executats vos diem y manam que encontinent, sens // 410/6v // móra ni dilació alguna,
poseu en execució lo prechalendat real orde de
sa magestat si y de la manera que en ell està contengut y expressat per sa real voluntad y nostra.
Dat en Barcelona, a XII de juliol, MDCLXXXIII.
Álex, duque de Bournonville.

orde, firmat de sa real mà y despachat en deguda forma de Cancellaria del Supremo Consell
de Aragó, que és del tenor següent: «El rey.
Ilustre duque de Bournonville, pariente, mi lugarteniente y capitán general. Haviéndose visto
la proposición que han echo los diputados y oidores de qüentas del General de essos Principado y
condados, la qual me remitís en carta de doze
del corriente, para los lugares vacantes en las
bolsas de los officios del General y casa de la Diputación que corren por insaculación hasta el
día treinta y uno de marzo de este año, y discurrido por los méritos de cada uno de los que proponen y lo que de ellos se os offreze y también de
otros que han concurrido y usando de la facultad
que el rey, mi señor y padre, que haya gloria, se
reservó, en la concessión que les hizo de sus privilegios y constituciones y de la forma en que han
de correr estas insaculaciones y lo dispuesto en
veinte y tres de henero de mil seiscientos sinquenta y quatro y veinte y siete de agosto de mil seiscientos sinquenta y sinco de poder nombrar las
personas que les pareciere para estar insaculadas
en dichas bolsas assí de las propuestas por los diputados y oidores de qüentas como de otras las
que pareciere conbenir, he resuelto nombrar
para los lugares vacantes en las bolsas de dichos
officios a las personas que se siguen:

Vidit, Montserrat, cancellarius. Baltasar de
Oriol et Marcer.

Para otro lugar militar de dicha bolsa que vaca
por renunciación del doctor Bernardino de Puig,
al doctor micer Antonio de Vilaplana.

Bolsa de assessor y abogado fiscal del General.
Para el lugar ecclesiástico de la bolsa de assessor y
abogado fiscal del General que // 410/3v // vaca
por muerte del doctor Sagimón Sala, capiscol y
canónigo de la Seu de Barcelona al doctor don Serapio Berart y de Vacia, deán de Gerona.

In Curia Locumtenencia XII. Foleo XII.
Vuestra excelencia manda a los diputados y oidores de qüentas de la casa de la Diputación del General de Cathaluña que pongan en execución la
real orden de su magestad arriba expressada.

Para otro lugar real de la dicha bolsa que vaca
por muerte del doctor micer Francisco Bru y Olzina para cumplir el número de los doctores militares que faltan en la dicha bolsa, al doctor don Ramón Cudina.
Bolsa del officio de regente las quentas.

410
/3r

Loa duch y príncep de Bournonville, llochtinent y capità general.
Venerables, nobles y amats de la real magestat
los diputats y oÿdors de comptes de la casa de
la Diputació del General de Cathalunya en
Barcelona residints. Lo rey, nostre senyor, que
Déu guarde, és estat servit enviar-nos un real
a. decret intercalat entre els folis 409v i 410r del trienni
1680-1683.
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Para el lugar militar de la bolsa del officio de regente las quentas que vaca por muerte de mossén
Lluís Canter y de Oms, a don Joseph Meca y de
Cassador.
Bolsa del officio de exactor.
Para un lugar militar de la bolsa de exactor que
vaca por muerte de don Filippe Roger, a don Anton de Flubiá.

Para otro lugar de la dicha bolsa que es real y
vaca por muerte de Joseph de Navel y Eril al doctor Honofre Monsalvo.

Vidit, Montserrat, cancellarius. Baltasar de
Oriol et Marcer.
In Curia Locumtenencia XII. Foleo XVII.
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Bolsa de assessor y abogado fiscal de la visita.
Vuestra excelencia manda a los diputados y oidores de qüentas de la casa de la Diputación del General de Cathaluña que pongan en execución la
real orden de su magestad arriba expressada.

Para un lugar de la bolsa de assessor y abogado
fiscal de la visita que vaca por muerte del doctor
micer Carlos Costa, al doctor micer Francisco
Ameller.
Para otro lugar de la dicha bolsa de assessor y abogado fiscal de la visita que vaca por muerte del
doctor micer Joseph Ferrer, al doctor Raphael Texidor.
Todos los cuales arriba nombrados de nuevo es mi
voluntad que concurran y sean insaculados respectivamente en los lugares vacantes en la forma
y manera que lo están los demás insaculados en
ellas y como está dispuesto y declarado por el rey,
mi señor, que haia gloria, en la insaculación que
hizo destos officios y otros de esta calidad en veinte
y siete de agosto de mil seiscientos sinquenta y sinco y sólo tengan drecho a estarlo mientras yo no se
lo prohibiere, sin que por quedar ahora insaculados puedan alegar ni pretender drecho de possessión ni otro alguno para estar en dichas bolsas, no
siendo mi voluntad, reservándome, como me reservo, la facultad de excluirlos o desinsicularlos
con causa o sin ella como me pareciere, por ser
conforme a la reserva que se hizo el rey, mi señor y
padre, que haya gloria, de lo tocante a estas insaculaciones en la concessión que hizo de dichas
constituciones y privilegios al Principado. Y en
esta conformidad libraréis este nombramiento a
los diputados y oidores de quentas para que insaculen y pongan en las bolsas de dichos officios a las
personas arriba nombradas, guardando en ella
la forma acostumbrada en semejantes casos.
Dada en Madrid, a veinte y seis de junio, mil seiscientos ochenta y tres. Yo, el rey. Petrus Preses. Vidit, don Petrus de Villacampa, regens. Vidit Calatayud. Vidit Pastor, regens. Vidit don Josephus
Rull, regens. Don Franciscus Izquierdo de Berbegal, secretarius. Insaculación //410/4v // para los
lugares vacantes en las bolsas de diputados y oidores de qüentas del General de la Diputación de
Cathaluña hasta el día treinta y uno de marzo
de este año mil seis cientos ochenta y tres. Va con
consulta.» Y perquè los reals ordes de sa magestat deuhen ser ab tot effecte cumplits y executats vos diem y manam que encontinent, sens
móra ni dilació alguna, poseu en execució lo
prechalendat real orde de sa magestat si y de la
manera que en ell està contengut y expressat per
sa real voluntad y nostra. Dat en Barcelona, a XII
de juliol, MDCLXXXIII. Álex, duque de Bournonville.
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C.
Excel·lentíssima senyor.
Los diputats y oÿdors de comptes del General
de Catalunya, per als llochs de deputats y oÿdors de dit General fins vuy vaccants des de
trenta y hu de maig pròxim passat que se enviaren los que vacaven fins dit die a sa magestat,
Déu lo guarde, proposan a vostra excel·lència
los subjectes contenguts en lo infrascrit memorial.
Oïdors reals.
Per lo lloch de oÿdor real de Barcelona, que
vacca per munta de mestre Francisco Mas, de
oÿdor ha deputat, se proposan: lo doctor micer
Francesch Perramon, mestre Joseph Casalins.
Per lo lloch de oÿdor real de Gerona de mà mitjana, que vaca per mort de mossèn Diego Puig,
notari públich de Girona, se proposan: Joseph
Nato, notari públich de Gerona, Francesch Garriga, notari públich de Gerona.
Dada en Barcelona, als XV de juliol, MDCLXXXIII.
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D.
Fasb fe jo, Macià Marsal, notari públich de Barcelona y escrivà del molt il·lustre Capítol de la
Seu de Barcelona, avall escrit, que ab acte rebut
en poder meu als tres de abril, mil sis-cents vuytanta-y-tres, lo il·lustre y molt reverent senyor
don Lluís de Josa y Paguera, ardiaca de Santa
Maria de la Mar y canonge de la Seu de Barcelona, com ha procurador del il·lustríssim y reverendíssim senyor don fra Benet Salazar, per la
gràcia de Déu y de la Santa Sede Apostòlica bisbe de Barcelona, en virtut de lletras apostòlicas
a. proposta intercalada entre els folis 412v i 413r del trienni
1680-1683.
b. certificació intercalada entre els folis 412v i 413r del trienni 1680-1683.
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El doctor en medecina Francisco Maresma à estado insiculado en oydor real de Barcelona, y por ser
ciego tiene impedimento de poder concurrir y desea renunciar en manos de los diputados en favor
del doctor misser Miguel Sanahuja y Boter, y
como desea lograr el lugar y por esto necesita del
beneplácito de vuestra excelencia, a quien tocha
insicular dicho lugar.

del il·lustríssim y reverendíssim senyor Innocencio, per la divina providència Papa Onsè,
dada en Roma, apud Sanctum Petrum, anno
Incarnacionis Dominica millessimo sexcentessimo octuagessimo secundo, tercio idus januarii
pontificatus eiusdem, en dit nom, presenta al dit
molt il·lustre Capítol ditas bullas, // 413/7v // de
les quals fou per dit Capítol eo per los commissaris per aquell elegí lliurada pocessió ab la forma acostumada a dit senyor don Lluís de Josa,
procurador predit de las cadiras episcopals y del
demés que se acostuma de péndrer pocessió,
com ditas y altras cosas en dit acte estan més
llargament contengudas.

Por tanto los suplicantes se ponen a los pies de
vuestra excelencia y suplican muy humildemente
a vuestra excelencia seha del servicio de vuestra
excelencia concederles el beneplácito y insicular el
dicho don Miguel Sanahuja y Boter en dicho lugar, que lo tendrán a cingular gracia de la mersed de la grandesa de vuestra excelencia.

De premissis aliena manu scriptis fidem facio
ego, Mathias Marçal, nottario et scriba supradictus, hec propria scribens manu.
414
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/8r

E.

Excel·lentíssima senyor.

Excel·lentíssima senyor.

Los diputats y oÿdors de comptes del General
de Cathalunya, per un lloch de deputat ecclessiàstich capitular del Capítol de Tortosa, lo qual
de present vaca per renunciació en mà y poder
de vostra excel·lència feta per lo legítim procurador de mossèn Joan Pagès y de Vallgornera,
proposan a vostra excel·lència los subjectes contenguts en lo infrascrit memorial.

Los deputats y oÿdors de comptes del General
de Catalunya diuen que lo doctor Miquel Sanahuja y Boter los ha entregat un memorial decretat per vostra excel·lència en lo qual lo doctor en medicina Francisco Maresma diu que
desija renunciar un lloch de oÿdor real de Barcelona en què·s troba insiculat en mans del consistori en favor del dit doctor micer Miquel Sanahuja y Boter. Y vostra excel·lència és servit
decretar aquell que se li admete la dexació com
demana. Y com la dita renunciació feta en dita
forma seria contra la disposició del capítol quinse de las constitucions del any 1533 y altres, y se
encontraria ab la real reserva en què sa magestat, que Déu guarde, se serveix deixar líbera als
deputats y oÿdors la proposició de subjectes per
los llochs vacants de la casa de la Deputació, per
so suplican a vostra excel·lència sia de son servey
no admétrer dita renunciació en dita forma. Y
que si se ha de fer proposició de subjectes per a
dit lloch permétrer que la fassen en dita conformitat de la real reserva y que se ha sempre estilat, que ho rebran a singular mercè de vostra excel·lència.
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A.

Per lo dit lloch de deputat ecclessiàstich capitular del dit Capítol de Tortosa, se proposan:
mossèn Emanuel de Santjust y Pagès, mossèn
Joseph Blanch, canonge de dita iglésia.
Dat en Barcelona, als XVI de juliol, MDCLXXXIII,
a las vuyt oras de la tarde.

414
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Excel·lentíssimb senyor.

Venerables nobles y amats de la real magestat
los deputats y oÿdors de comptes de la casa de la
Diputació del General de Cathalunya en Barcelona residints. Nobles y amats de la real magestat los insaculadors que us trobau junts en dita
casa per la insaculació y extracció de pròxim fahedora. Havem vist la proposició de subjectes
que·ns haveu feta per lo lloch que vaca en la
bolsa de deputat ecclessiàstich per la renunciació de Joan Pagès, prior, claustrer y canonge de

a. súplica intercalada entre els folis 412v i 413r del trienni
1680-1683.
b. súplica intercalada entre els folis 412v i 413r del trienni
1680-1683.

a. proposició intercalada entre els folis 413v i 414r del trienni
1680-1683.
b. decret intercalat entre els folis 413v i 414r del trienni 16801683.
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la Santa Iglésia de Tortosa, per a cumplir lo número dels insacultats en la dita bolsa, com ho
deu estar per a poder-se fer la extracció de pròxim fahedora y lo demés que en dita proposició
nos representau. Y tenint presents los mèrits
dels proposats per vostra part y de altres que són
dignes de la gràcia de sa magestat, usant de la
facultat real a nós concedida, havem resolt que
en lo lloch de deputat ecclessiàstich de la Santa
Iglésia de Tortosa, que vaca per renunciació del
dit Joan Pagès, insaculeu a Emanuel Senjust,
canonge de la Santa Iglésia de Tortosa.

414
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Lo qual subjecte per nós en lo dit lloch vaccant
elegit y anomenat és la real voluntat de sa magestat y nostra que sie insaculat y concorra ab
los demés que ya ho estan en dita bolsa, y que
solament tinga dret de estar en ellas y de concórrer en las extraccions durant la real voluntat //
414/2v // de sa magestat y nostra, en conformitat
de la reserva que·s féu lo rey, nostre senyor, que
goze de glòria, sobre estes y altres insaculacions. Y axí executareu en tot lo sobredit ab tota
puntualitat, per a què se pugue fer lo die senyalat la extracció de deputats y oïdors com se ha
acostumat y puguen concórrer en ella tots los
sobredits. Dat en Barcelona, a XVI de juliol,
MDCLXXXIII. Álex, duque de Bournonville.
Vidit Montserrat, cancellarius. Baltasar de Oriol
et Marcer.
In Curia Locumtenencia X, foleo CCLXXXVI.
Vuestra excelencia manda a los deputados y ohidores de quentas del General de Cathaluña y insaculadores que se hallan juntos en dicha casa que
pongan en execución la orden de vuestra excelencia arriba expressada.

414
/3r

Josepha de Santjust, como a procurador de
Francisco Pagés de Balgornera, prior, claustrer y
canónigo de la Santa Iglésia de Tortosa, ha renunciado en mi poder el lugar de diputado eclesiástico en que está inseculado dicho Juan Pagés
de Balgornera, de que aviso a vuestra señoría
para que proponga sugetos para dicho lugar en la
forma que se acostumbra. Dios guarde a vuestra
señoría muchos años, como deseo. Barcelona a 16
de julio de 1683. Álex, duque de Bournonville.
Señores diputados y oydores del General de Cataluña.

a. bitllet intercalat entre els folis 413v i 414r del trienni
1680-1683.
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Número 2.
Loa duch y príncep de Bournonville, llochtinent y capità general.
Venerables nobles y amats de la real magestat
los deputats y oÿdors de comptes de la casa de la
Diputació del General de Cathalunya en Barcelona residints. Nobles y amats de la real magestat los insaculadors que us trobau junts en dita
casa per la insaculació y extracció de pròxim fahedora. Sobre la nominació que sa magestat és
estat servit manar fer en esta nova insaculació
dels llochs vaccants en las bolsas de diputats y
oïdors de comptes de aquexa casa y Generalitat,
havem vist la proposició de subjectes per los
llochs que han restat vacants dels que venian insaculats y altres que han vacat des de XXXI de
maig proppassat que per vostra part nos haveu
presentat per a cumplir lo número de ells en las
bolsas que se ha de fer la pròxima extracció y lo
demés que en dita proposició representau. Y tenint presents los mèrits dels proposats per vostra part y de altres que són dignes de la gràcia de
sa magestat havem resolt, usant de la facultat
real a nós concedida que en lo lloch de deputat
militar de la vegueria de Barcelona que vaca per
mort de mossèn Feliph Roger insaculeu a
mossèn Feliciano de Cordelles. Y essent així que
és noble lo insaculareu com a mossèn per esta
vegada tantsolament, a què dispensam en quant
menester sie, per ser esta la real voluntat de sa
magestat y nostra.
Per altre lloch de oïdor militar de la vegueria de
Barcelona que vaca per munta de mossèn Feliciano de Cordelles de oïdor a diputat insaculeu
a mossèn Joseph de Aguilar y Oluja. Y encara
que és noble lo insaculareu com a mossèn, a què
axí mateix dispensam per esta vegada tantsolament, per ser esta la real voluntat de sa magesatat y nostra.
Per altre lloch de oïdor militar de la vegueria de
Tarragona que vaca // 414/4v // per munta de
mossèn Bernat Corts de oïdor a deputat insiculeu a mossèn Jacinto de Sagrera y Massana.
Tots los quals subjectes per nós en los dits dos
llochs vacants elegits y anomenats és la real voluntat de sa magestat y nostra que sien respectivament insaculats y concòrrian ab los demés
que ya ho estan en ditas bolsas, y que solament
tinguen dret de estar en elles y de concórrer en
las extraccions durant la real voluntat de sa magestat y nostra en conformitat de la reserva
que·s féu lo rey, nostre senyor, que goze de glòa. decret intercalat entre els folis 413v i 414r del trienni
1680-1683.

[ 1683 ]

[ 1683 ]

Tots los quals subjectes per nós en los dits dos
llochs vacants elegits y anomenats és la real voluntat de sa magestat y nostras que sien respectivament insaculats y concòrrian ab los demés
que ya ho estan en ditas bolsas, y que solament
tinguen dret de estar en elles y de concórrer en
las extraccions durant la real voluntat de sa magestat y nostra en conformitat de la reserva
que·s féu lo rey, nostre senyor, que goze de glòria, sobre estes y altres insaculacions. Y axí executareu en tot lo sobredit ab tota puntualitat,
per a què se pugue fer lo die senyalat la extracció // 414/5v // de deputats y oïdors com se ha
acostumat y puguen concórrer en ella tots los
sobredits. Dat en Barcelona, a XVI de juliol,
MDCLXXXIII. Álex, duque de Bournonville.

ria, sobre estes y altres insaculacions. Y axí executareu en tot lo sobredit ab tota puntualitat,
per a què se pugue fer lo die senyalat la extracció de deputats y oïdors com se ha acostumat y
puguen concórrer en ella tots los sobredits. Dat
en Barcelona, a XVII de juliol, MDCLXXXIII. Álex,
duque de Bournonville.
Vidit Montserrat, cancellarius. Baltasar de Oriol
et Marcer.
In Curia Locumtenencia X, foleo CCLXXXVII.
Vuestra excelencia manda a los deputados y ohidores de quentas del General de Cathaluña y insaculadores que se hallan juntos en dicha casa que
pongan en execución la orden de vuestra excelencia arriba expressada.

Vidit Montserrat, cancellarius. Baltasar de Oriol
et Marcer.
In Curia Locumtenencia X, foleo CCLXXXVI.
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Número 3.
Vuestra excelencia manda a los deputados y ohidores de quentas del General de Cathaluña y insaculadores que se hallan juntos en dicha casa que
pongan en execución la orden de vuestra excelencia arriba expressada.

Loa duch y príncep de Bournonville, llochtinent y capità general.
Venerables nobles y amats de la real magestat
los deputats y oÿdors de comptes de la casa de
la Diputació del General de Cathalunya en Barcelona residints. Nobles y amats de la real magestat los insaculadors que·us trobau junts en
dita casa per la insaculació y extracció de pròxim fahedora. Sobre la nominació que sa magestat és estat servit manar fer en esta nova insaculació dels llochs vaccants en las bolsas de
diputats y oïdors de comptes de aquexa casa y
Generalitat, havem vist la proposició de subjectes per los llochs que han restat vacants dels
que venian insaculats y altres que han vacat des
de XXXI de maig proppassat que per vostra part
nos haveu presentat per a cumplir lo número
de ells en las bolsas que se ha de fer la pròxima
extracció y lo demés que en dita proposició representau. Y tenint presents los mèrits dels proposats per vostra part y de altres que són dignes
de la gràcia de sa magestat havem resolt, usant
de la facultat real a nós concedida que en lo
lloch de oïdor real de Barcelona que vaca per
munta de mestre Francisco Mas de oÿdor a deputat insaculeu al doctor micer Francisco Vertamon.

414
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Per altre lloch de oïdor real de Gerona, que vaca
per mort de mossèn Diego Puig, notari públich
de Gerona, insaculeu a Joseph Ginesta, de la
ciutat de Girona.

a. decret intercalat entre els folis 413v i 414r del trienni
1680-1683.
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A.
Molta il·lustre senyor.
La Novena de la insiculació que de present se
està fent en la present casa de la Deputació dels
llochs vaccants de deputats y oÿdors de dita present casa diuan a vostra senyoria que han inabilitada la persona de mossèn Joseph Millàs de
Millàs, que venia anomenat per vostra senyoria,
inseguint lo orde de sa magestat, Déu lo guarde, donat per sa excel·lència en un lloc de deputat militar de la vegueria de Barcelona, que vacca per mort de mossèn Phelip Roger. Y la rahó
que ha assistit a dita Novena per a fer dita inabilitació és que dit Joseph Millàs de Millàs no té
domicili en dita vegaria, que encara que és veritat dit Millàs ha fet ostenció de un acte de venda
que don Joseph de Vilana ha ordenat en son favor de unas casas situadas en la present ciutat,
com apar ab acte rebut en poder de Carlos
Grau, notari públic de Barcelona, als 13 del mes
de juliol de 1683, en lo qual són las clausulas de
constitut posar acostumadas. Emperò, dita venda fonch feta essent dit Joseph Millàs de Millàs,
absent. Y no constant de acceptació eo ratificació per dit comprador feta de dita venda no pot
a. memorial intercalat entre els folis 413v i 414r del trienni
1680-1683.

aprofitar dita clàusula de contituit com la stipulació de notari sols obra efecte de que no pot lo
constituent apartar-se de la dita venda ni revocar aquella, y per consegüent falta al dit Joseph
Millàs de Millàs la qualitat necessària per ésser
insiculat per la vegaria de Barcelona.
Y així mateix ha inabilitada la persona de mossén Joseph // 414/6v // Mac y Mir, qui venia
anomenat per vostra senyoria en la matexa forma de un lloc de oÿdor militar de la vegueria de
Tarragona y per munta de mossèn Bernat Corts
de oÿdor a deputat. Per quant lo acte de venda
que dit mossèn Bernat Corts ha firmat a favor
de dit mossèn Mac y Mir de unas casas scituadas
en la ciutat de Tarragona, de la qual venda apar
en poder de Pere Colell, notari real col·legiat de
Barcelona, a 31 de mayg 1683, no obstant com
no consta ab la certificatòria de dit acte feta, que
dit Joseph Mec fos present a ell, pateix las mateixas excepcions que dalt se han specificat, segons acte fet per dit don Joseph Vilana, en favor
de dit Joseph Millàs de Millàs, com de totas las
dalt ditas ponderadas rahons, y altres apar llargament en un paper los magnífichs assessors y
advocat fiscal de la present casa, que lo dia de
aÿr que comptàvam a 16 de dit mes de juliol,
1683, fou reportat a dita Novena per medi del
magnífich procurador de aquella, lo qual ab lo
present se posa en mà de vostra senyoria.
Y en quant a la nominació feta per vostra senyoria ab la matèria de la persona de mossèn Joseph
Aguilar y de Oluja un lloch de oÿdor militar de
la vegaria de Girona deia vaccar per munta de
dit mossèn Joseph Millàs de Millàs, no ha tingut efecte dita notificació per part dit lloch.

414
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B.
Asercaa dels duptes proposats per lo molt il·lustre consistori de la Novena de la insiculació que
de present se està fent en la present casa de la
Deputació dels llochs de deputats y oÿdors de la
present casa, se respon a cada hu de aquells en la
forma següent:
1. En quant al primer, que consisteix aserca si
del acta rebut a 13 de juliol, 1683, per Carlos
Grau, notari públich de Barcelona, de la venda
féu don Joseph de Peguera y Vilara de unas casas de la present ciutat a favor de Josefa de
Millàs per preu de 500 lliures, resta justificat
que dit de Millàs és senyor y possessor de ditas
casas y per consegüent en virtut de dita possesa. memeorial intercalat entre els folis 413v i 414r del trienni
1680-1683.
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sió és capàs per a ser insiculat en la vegueria de
Barcelona.
2. Diuan y responan que encara que regularment és necessari se ensenye lo acta de la possessió de la cosa venuda, emperò si en lo acta se
litg la clàusula de constitut ý és present la part
interessada, o bé després ratifica dita compra, és
cert y indubitat que en dits casos resta provat
que està la posessió de la cosa venuda en poder
de dit comprador. Emperò, com en lo acta de
venda féu dit don Joseph de Peguera y Vilana
fonch a dit Joseph de Millàs sent absent, y no
consta de acceptació o ratificació de aquell, no li
pot aprofitar dita clàusula de constitut perquè la
estipulació del notari sols obra, que no·s pot per
lo constituent revocar o apartar-sa del sobradit,
y per consegüent li falta la qualititat necessària
per a ser insiculat per la vegueria de Barcelona.
3. Per las matexas rahons no pot ser insiculat
Joseph de Mach y Mir, donzell, en lo lloch de
Ullà, bisbat de Gerona, populat en oÿdor militar per la vegueria de Tarragona, y perquè en la
fe del acta se ha presentat no consta que dit
Mach aja acceptat o ratificat la venda feta a 31
de maig, 1683, en poder de Pera Collell, notari,
de unas casas cituadas en la ciutat de Tarragona
a son favor per Bernat Corts, y axí li falta lo domini y possessió de ditas casas, lo que era necessari perquè tingués lloch dita possessió.
4. En quant, emperò, al reparo se ha fet al acta
de venda // 414/7v // fet per don Ramon Copons a 24 de maitg, 1683, en poder de Joseph
Llaurador, burgès, notari públich de Barcelona,
a favor de don Bonaventura de Gualbes y Copons, de unas casas ciutadas en Vilafranca del
Penedès, en lo carrer dit de la Torregrosa, per
preu de 500 lliures, per a poder insicular en un
dels llochs militars de dita vegeria.
5. Se respon que encara que dita compra se siga
feta, absent dit Gualbas, emperò, obra verdadera translació de domini y possessió de la clàusula de constitut en dit acta continuada, per la expressa ratificació ha ensenyada de dita venda, ab
aprobació y acceptació de totas las clàusulas, dit
de Gualbes, ab la fe y certificatòria à prestada a
vostra senyoria, y per consegüent per rahó de
dita ratificació és capas de ser insiculat per dita
vegaria de Vilafranca.
6. En quant a la venda ha fet don Joseph de Armengol a favor de don Joseph de Aguilar y Oluja, a 31 de maig, 1683, en poder de Joan Naves,
notari públich de Barcelona, de tota aquella terra y casa anomenada lo mas de Granollachs,
sciutada en lo terma de Calabuitg, vegaria de
Gerona, ab la clàusula de constitut, etcètera.

[ 1683 ]

[ 1683 ]

7. Aserca del reparo que se ha fet del acta de
venda fet tres de juny, 1683, per Antonio de
Puitg, en lleys doctor, donzell, en la ciutat de
Lleyda domiciliat, a favor de Ramon Caraltó, en
lleys doctor, de dita ciutat, present y acceptant,
com a procurador substituhit del noble don Anton Moner, en Barcelona domiciliat, procurador constituhit y ordenat del noble don Joan de
Moner, en la ciutat de Camprodon del bisbat
de Gerona populat, com apar de dita procura y
substitució ab sos respective actas, de una casa
scituada en la vila de Alguayra, vegueria de
Lleyda, en la qual venda de dita casa està continuada la clàusula de constitut, la qual ha obrat y
gosa de relació de domini y possessió de dita
casa a favor de dit don Joan de Moner, // 414/8r
// attès que dita venda fou feta a favor de dit Caraltó, present y acceptant, com a procurador de
dit don Joan Moner, com dalt està dit, y vostra
senyoria se pot informar del il·lustre Emanuel
Texidor, altra dels de la Novena de insiculadors,
qui pot donar plena notícia a vostra senyoria del
contengut en lo poder que féu dit don Joan
Moner a favor de don Anton Moner, son
germà, qui en virtut de dit poder substituhí al
doctor Caraltó per comprar qualsevols cosas cituadas en la ciutat y vegueria de Lleyda per
compte de dit don Joan Moner ab totas las
clàusulas necessàrias, y axí, per lo alt referit, no·s
considera reparo algú en orda a la insaculació de
dit Moner per la vegueria de Lleyda.

ha renunciat dits beneficis en temps antich y antas de la present // 418/8v // insiculació, lo que
basta, y sols se déu aténdrer per la abilitació del
subjecta, com axí fonch per dos vegades declarat per las tres salas, és a saber, a 17 y 19 de juliol, 1665, y als 20 de juliol, 1671, com més
llargament apar del volum 2 de decrets, als folis
101, y per lo següent no se adverteix reparo algun contra dit doctor Francisco Despuyol. Y axí
ho sentan, salvo, etcètera.
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8. Finalment, en orda al reparo se ha fet en los
papers presentats per lo doctor Francisco Despuyol aserca de la insiculació per aquell pretesa
en un dels llochs de la vegueria de Tarragona de
oÿdor militar.

C.
Excel·lentíssima senyor.
Los deputats y oÿdors de comptes del General
diuen que per los enseculadors de la enseculació
que actualment se està fent en la casa de la Deputació dels llochs vaccants de deputats y oÿdors, és estat inhabilitat mossèn Joseph Millàs
de Millàs, qui·l tenia anomenat per sa magestat,
que Déu guarde, en lo lloch de deputat militar
de la vegaria de Barcelona per mort de mossèn
Phelip Roger, per no haver provat dit mossèn
Joseph Millàs de Millàs tenir domicili en dita
vegaria, com veurà ab la inhabilitació, còpia de
la qual se posa en mà de vostra excel·lència. Y
que semblantment és estat inhabilitat mossèn
Joseph Mach y Mir, qui venia anomenat per sa
magestat en lo lloch de oÿdor militar de la vegaria de Tarragona per munta de mossèn Bernat
Corts de ohidor a deputat, per no haver provat
dit mossèn Joseph March y Mir tenir domicili
en dita vegaria, com veurà axí mateix vostra excel·lència ab dita inabilitació. També se ha deixat de insicular mossèn Joseph de Aguilar y
Oluja, qui venia anomenat per sa magestat en lo
lloch de oÿdor militar de la vegaria de Gerona
per munta de mossèn Joseph Millàs de Millàs de
ohidor a deputat, per no haver·i lloch vacant de
ohidor militar de dita vegaria per no haver tingut effecte la dita munta de oÿdor ha deputat de
dit mossèn Joseph Millàs de Millàs. Y perquè la
dita enseculació tinga son degut compliment
proposan a vostra excel·lència los subjectes contenguts en lo infrascrit memorial.

9. Se diu y respon que, attès que ara últimament
se ha presentat a vostra senyoria lo acta tret en
pública forma, y no per via de certificatòria,
com antes, de la venda feta per lo magnífich
Jaume de Potau y Molas, donzell, en drets y de
la Real Audiència doctor, y per lo doctor Antoni de Potau, en drets doctor, donzell, tots en la
present ciutat de Barcelona populats, de totas
aquellas casas que los dits tenint y posehint en
dita vila de Tarrassa, bisbat de Solsona, en lo carrer dit anomenat de Urgellet, a favor del dit
doctor Francisco Despujol, present y acceptant,
en y en la qual venda se llig la dita clàusula de
constitut, se veu ésser transferit lo domini y possessió de ditas casas a favor de dit Despuyol present y acceptant, encara que en tot cas li reste
acció a dits venedors per a compel·lir-lo en haver-li de pagar lo preu de ditas casas.

Per lo lloch de deputat militars de la vegaria de
Barcelona, que vacca // 414/9v // per mort de
mossèn Felip Roger se proposan: mossèn Feliciano de Cordellas, mossèn Joseph Senjust y
Pagès.

10. Sens que obste lo altra reparo en orda als
beneficis que obtenia, perquè de la certificatòria
que ha presentada vostra senyoria ja consta que

a. proposició intercalada entre els folis 413v i 414r del trienni
1680-1683.
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Deputats militars.

Ohidors militars.
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Per lo lloch de oÿdor militar de la vegaria de
Barcelona, que vacca per munta de mossèn Feliciano de Cordellas de oÿdor a deputat, se proposan: mossèn Joseph de Aguilar y Oluja,
mossèn Francisco de Novell y Nadal.

Nobles y amats de la real magestat los insaculadors que de present vos trobau junts en la casa
de la Diputació del General de Cathalunya de la
present ciutat de Barcelona. Per part de don
Juan Copons y Falcó nos és estat representat
que en lo lloch de oÿdor militar de la vegueria
de Cervera, que vaca per mort de mossèn Agustí Escarrer, ve anomenat en las insaculacions fetes per sa magestat dient «a mossèn Juan Copons y Falcó», y que per dit respecte, essent
noble, féu reparo en que reste insaculat com a
mossèn. Y per quant la intenció de sa magestat
no és just que reste frustrada en manera alguna,
per ço vos diem y manam que insaculeu al dit
don Juan Copons y Falcó en lo lloch sobredit
com a mossèn, no obstant sie noble, que per
esta vegada tantsolament dispensam en quant
menester sie a est impediment, volent se observe en tots los demés los requisits ús y costum se
ha tingut en semblants insaculacions, per ser
esta la real voluntat de sa magestat y nostra.
Dada en Barcelona, a XVI de juliol, MDCLXXXIII.
Álex duque de Bournonville.

Per lo lloch militar de la vegaria de Tarregona,
que vacca per munta de mossèn Bernat Corts de
oÿdor a deputat, se proposan: mossèn Anton de
Vilaplana, mossèn Joseph Ros.
Dada en Barcelona, a XVII de juliol, MDCLXXXIII,
a las deu horas de la matinada.

414
/10r

Número 4.
Loa duch y príncep de Bournonville, llochtinent y capità general.
Nobles y amats de la real magestat los insaculadors que de present vos trobau junts en la casa de
la Diputació del General de Cathalunya de la present ciutat de Barcelona. Per part de don Pere
Cartellà y Desbach nos és estat representat que en
lo lloch de oÿdor militar de la vegueria de Gerona, que vaca per mort de mossèn Francisco de
Avinyó, ve anomenat en las insaculacions fetes
per sa magestat dient «a mossèn Pere Cartellà y
Desbach», y que per dit respecte, essent noble,
féu reparo en que reste insaculat com a mossèn. Y
per quant la intenció de sa magestat no és just que
reste frustrada en manera alguna, per ço vos diem
y manam que insaculeu al dit don Pere Cartellà y
Desbach en lo lloch sobredit com a mossèn, no
obstant sie noble, que per esta vegada tantsolament dispensam en quant menester sie a est impediment, volent se observe en tots los demés los
requisits, ús y costum se ha tingut en semblants
insaculacions, per ser esta la real voluntat de sa
magestat y nostra. Dada en Barcelona, a XVI de juliol, MDCLXXXIII. Álex duque de Bournonville.

Número 5.

Vidit Montserrat, cancellarius. Baltasar de Oriol
et Marcer.
In Curia Locumtenencia X, foleo CCLXXXV.
Vuestra excelencia manda a los insaculadores
que se hallan juntos en la casa de la Diputación
del General de Cathaluña que pongan en execución la orden de vuestra excelencia arriba expresada.

414
/12r

Vidit Montserrat, cancellarius. Baltasar de Oriol
et Marcer.

Número 6.
Lob duch y príncep de Bournonville, llochtinent
y capità general.

Vuestra excelencia manda a los insaculadores que
se hallan juntos en la casa de la Diputación del
General de Cathaluña que pongan en execución
la orden de vuestra excelencia arriba expresada.

Nobles y amats de la real magestat los insaculadors que de present vos trobau junts en la casa
de la Diputació del General de Cathalunya de la
present ciutat de Barcelona. Per part de don
Juan Moner nos és estat representat que en lo
lloch de oÿdor militar de la vegueria de Lleyda y
sots vegueria de Pallàs, que vaca per munta de
mossèn Ramon Berart de oÿdor a deputat, ve

a. decret intercalat entre els folis 413v i 414r del trienni
1680-1683.

a. decret intercalat entre els folis 413v i 414r del trienni
1680-1683.
b. decret intercalat entre els folis 413v i 414r del trienni 16801683.

In Curia Locumtenencia nono, foleo CCLV.
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[ 1683 ]

[ 1683 ]

anomenat en las insaculacions fetes per sa magestat dient «a mossèn Joan Moner», y que per
dit respecte, essent noble, féu reparo en que reste insaculat com a mossèn. Y per quant la intenció de sa magestat no és just que reste frustrada
en manera alguna, per ço vos diem y manam
que insaculeu al dit don Joan Moner en lo lloch
sobredit com a mossèn, no obstant sie noble,
que per esta vegada tantsolament dispensam en
quant menester sie a est impediment, volent se
observe en tot los demés los requisits, ús y costum se ha tingut en semblants insaculacions,
per ser esta la real voluntat de sa magestat y nostra. Dada en Barcelona, a XVI de juliol, MDCLXXXIII. Álex, duque de Bournonville.

Vidit Montserrat, cancellarius. Baltasar de Oriol
et Marcer.
In Curia Locumtenencia nono, foleo CCLVI.
Vuestra excelencia manda a los insaculadores que
se hallan juntos en la casa de la Diputación del
General de Cathaluña que pongan en execución
la orden de vuestra excelencia arriba expresada.

416
/1r

Diea vigessima nona mensis maii, anno a Nativitati Domini millessimo sexcentessimo octuagessimo tercio, in villa de Monroig, Campi Tarragone.

Vidit Montserrat, cancellarius. Baltasar de Oriol
et Marcer.

Ego, Josephus Benavent, civis honoratus Barchinone, in villa de Monroig, Campi et archidiocesi Tarraconensis, et tabularius seu receptor iurium Generalis Cattalonie, tabule dicti Generalis ville de
Monroig, Campi Tarracone, gratis et cetera.
Constituo et ordino procuratorem meum certum,
etcetera. Ita quod, et cetera. Magnificum Josephum Claver, utriusque iuris doctor, civem honoratum Barchinone, in eadem civitate populata,
licet absentem et cetera, ad videlicet pro me et nomine meo, officium predictum stabulariis seu receptoris iurium dicti Generalis in presenti villa de
Monrroig, cum omnibus iuribus et pertinenciis
illius universis in // 416/1v // manibus et posse
illustrium dominorum deputatorum Generalis
Catalonia, resignandum, renunciandum et cededum et dicta resignacionem, renunciacionem et
cessionem recipi et admitti petendum, suplicandum et obtinendum et instraquecumque faciendum et firmandum seu fieri, faciendum instandum et requirendum et demum ac generaliter et
cetera, promitte habere rattum et cetera, et non revocare et cetera. Actum et cetera.

In Curia Locumtenencia nono, foleo CCLXXXV.
Vuestra excelencia manda a los insaculadores
que se hallan juntos en la casa de la Diputación
del General de Cathaluña que pongan en execución la orden de vuestra excelencia arriba expresada.

414
/13r

Número 7.
Loa duch y príncep de Bournonville, llochtinent y capità general.
Nobles y amats de la real magestat los insaculadors que de present vos trobau junts en la casa
de la Diputació del General de Cathalunya de la
present ciutat de Barcelona. De part de don Ramon Berart nos és estat representat que en lo
lloch de diputat militar de la vegueria de Barcelona, que vaca per mort de mossèn Lluís Canta
y Oms, ve anomenat en las insaculacions fetes
per sa magestat dient «a mossèn Ramon Berart», y que per dit respecte, essent noble, féu
reparo en que reste insaculat com a mossèn. Y
per quant la intenció de sa magestat no és just
que reste frustrada en manera alguna per ço, vos
diem y manam que insaculeu al dit don Ramon
Berart en lo lloch sobredit com a mossèn, no
obstant sie noble, que per esta vegada tantsolament dispensam en quant menester sie a est impediment, volent se observe en tots los demés
los requisits, ús y costum se ha tingut en semblants insaculacions, per ser esta la real voluntat
de sa magestat y nostra. Dada en Barcelona, a
XVI de juliol, MDCLXXXIII. Álex, duque de Bournonville.

A.

Testes sunt Joanne Marti et Thomas Pallares,
agricole ville de Monroig.
In quorum licet manu aliena scriptorem fidens
ego, Thomas Ribes, regia auctoritate nottarium
publicum Tarracone, hic me subscribo et meum
appono sig+num.

416
/2r

a. decret intercalat entre els folis 413v i 414r del trienni
1680-1683.
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B.
Certifichb y fas fe jo, lo doctor Salvador Massanes de Ribera, subrrogat en lo offici de racional
a. procura intercalada entre els folis 415v i 416r del trienni
1680-1683.
b. certificació intercalada entre els folis 415v i 416r del trienni 1680-1683.

de la present casa, com tinch vist lo llibre de Vàluas de dit offici y en aquell no consta que Joseph Benavent, tauler del General de la vila de
Monroig, dega quantitat alguna al General. En
fe del qual fas la present de mà pròpria, vuy als
19 de juliol, 1683.

exercici en la present Llochtinència General de
Cathalunya y en ella llochtinent de protonotari.
Certifico y fas fe com lo excel·lentíssim senyor
duch y príncep de Bournonville, llochtinent y
capità general en lo present principat de Cathalunya y comtats de Rosselló y Cerdanya, als
XXIIII del mes de setembre, MDCLXXXII, concedí
executòria per la ocupació de las temporalitats
del bisbat de Lleida al reverent en Christo, pare
y amat conceller de la real magestat fra don Miquel de Molina, modern bisbe de dit bisbat de
Lleyda, en virtut de las bullas apostòlicas en son
favor concedidas y manades despachar per nostre Santíssim Pare Innocencio, per la divina providència Papa Onsé, dades en Roma en Sant
Pere en lo any de la Incarnació del Senyor,
MDCLXXXII, a VIII de las calendas de juny y de
son pontificat lo any setè, que està registrada en
esta Real Cancelleria de la Llochtinència General de Cathalunya en lo registre intitulat «Diversorum locumtenencia XV, foleo CLXXXXV», en
virtut de la qual executòria presta per medi de
son legítim procurador lo sòlit jurament de fidelitat lo die de XXIIII de dit mes y any. En fee
de les quals cosas fas la present certificatòria, firmada de mà pròpria y sellada ab lo sello real petit, que està en mon poder, en Barcelona, als XIX
del mes de juliol, any de la Nativitat de Nostre
Senyor Deu Jesuchrist, MDCLXXXIII. Balthasar
de Oriol y Marcer.

Doctor Salvador Massanes de Ribera, subrrogat
en lo offici de Racional.

416
/3r

Balthasara de Oriol y Marcer, cavaller, escrivà
de manament del rey, nostre senyor, que Déu
guarde, en los regnes de la Corona de Aragó, ab
exercici en la present Llochtinència General de
Cathalunya y en ella llochtinent de protonotari.
Certifico y fas fe com lo excel·lentíssim senyor
duch y príncep de Bournonville, llochtinent y
capità general en lo present principat de Cathalunya y comtats de Rosselló y Cerdanya, als VI
del mes de juny, MDCLXXXII, concedí executòria
per la ocupació de las temporalitats del bisbat
de Urgell al reverent en Christo, pare y amat
conceller de la real magestat fra don Juan Batista Desboch, modern bisbe de dit bisbat de Urgell, en virtut de las bullas apostòlicas en son favor concedidas y manades despachar per nostre
Santíssim Pare Innocencio, per la divina providència Papa Onsè, dades en Roma en Sant
Pere en lo any de la Incarnació del Senyor,
MDCLXXXII, a XIIII de las chalendas de mars y de
son pontificat lo any sisè, com apar de las lletres
de dita executòria que està registrada en esta
Real Cancelleria de la Llochtinència General de
Cathalunya en lo registre intitulat «Diverosum
locumtenencia XV, foleo CLXXXXV», en virtut
de la qual executòria presta per medi de son legítim procurador lo sòlit jurament de fidelitat lo
die de vuy del mateix mes y any. En fee de les
quals cosas fas la present certificatòria, firmada
de mà pròpria y sellada ab lo sello real petit que
està en mon poder, en Barcelona, als XIX del
mes de juliol, any de la Nativitat de Nostre Senyor Deu Jesuchrist MDCLXXXIII. Balthasar de
Oriol y Marcer.

417
/1r

Excel·lentíssima senyor.
Los deputats y oïdors del General del principat
de Catalunya y los habilitadors novament extrets, junts en la casa de la Deputació, referint a
vostra excel·lència las causas han tingut per a inhabilitar las pesonas infrascritas, a més de clòurer lo acte de la habilitació estan fent presentan
a vostra excel·lència lo següent:
Memorial de las personas exclosas per las causas
en cada una de ellas expressadas conforme se
publicarà en lo acte de la extracció.
Diputats ecclessiàstichs.

416
/4r

D.

Bisbe de Elna. Suppressus est locus.

Balthasarb de Oriol y Marcer, cavaller, escrivà de
manament del rey, nostre senyor, que Déu
guarde, en los regnes de la Corona de Aragó, ab

Deputats ecclessiàstichs religiosos.

a. certificació intercalada entre els folis 415v i 416r del trienni 1680-1683.
b. certificació intercalada entre els folis 415v i 416r del trienni 1680-1683.
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Lo doctor Joseph Sastre y Prats, abat de Sant
Pau. Non potest qua de presenti est deputatus Generalis Catalonie.
a. memorial intercalat entre els folis 416v i 417r del trienni
1680-1683.

[ 1683 ]

[ 1683 ]

417
/1v

Deputats ecclessiàstichs capitulars per Elna.

Don Francisco Jaquí. Non potest.

Mossèn Anthoni Compter, canonje de Elna.
Suppressus est locus.

Deputats militars de la vegaria de Vilafranca.
Don Joan Amat y Despalau. Non potest, quia de
presentis est deputatis generalis Catalonia.
Francisco de Montserrat y Vives. Non potest,
quia est regius procurator Campis Tarracone.

Oÿdors de comptes ecclessiàstichs per Elna.
Lo doctor Francisco Pujol. Suppressus est locus.
Joseph Manyet, canonje de Elna. Suppressus est
locus.
Lo doctor Francisco Compter, canonje de Elna.
Suppressus est locus.

Deputats militars de la vegaria de Urgell.
Don Emanuel de Llupià. Non potest quia est de
presentis vices generalis gubernatoris.

Oÿdors de comptes religiosos.
Fra don Francisco de Ferrer. Non potest, quia de
presenti est auditor computorum Generali Catalonia.
Fra Rafel Nadal, dispanser del convent de Ripoll. Non potest, quia non vaccant per tempus.

417
/3r

Mossèn Francisco Puigdesalit y Pasqual. Non
potest causis et racionibus exprimendis ad aurem.
Oÿdors militars de la vegaria de Barcelona.

Deputats militars per la vegaria de Barcelona.

Mossèn Genís Vidal de Roda. Non potest, quia
est coadjutor racionalis domini nostri regis.
Mossèn Narcís Anglasell. Non potest quia est de
regio consilio.
Mossèn Francisco Canet. Non potest, quia est de
regio consilio criminalis.

Mossèn Joan Descatllar. Non potest, quia est locumtenentis baiuli Generali.
Mossèn Pere Montaner y de Solanell. Non potest, quia est regens thesaurarius dictis dominis
regis.
417
/2r

Oÿdors militars de la vegaria de Gerona y sotsvegaria de Besalú.

Deputats militars de la vegaria de Lleyda y sotsvegaria de Pallàs.

Mossèn Rafel Guinart. Non potest, quia est tanquam fide arrendamenti iuris bulle Barchinoni
trieni 1680.
Mossèn Christòfol Potau. Non potest, quia est de
regio concilio.

Rafel Capir y Sans. Non potest, quia est governatur in aulis.
Deputats militars de la vegueria de Gerona y
sots vegaria de Besalú.
Mossèn Manuel Semmanat y de Lanuça. Non
potest, quia est procurator rex in insula Maioricarum.
Mossèn Francisco de Sayol. Non potest, quia
non vacant per tempus.
Don Joseph Meca y Cassador. Non potest, quia
de presenti est auditor computorum Generalis
Catalonie.

417
/3v

Deputats militars de la vegaria de Perpinyà.

417
/2v

Deputats militars de la vegaria de Camprodon.

Mossèn Francisco Amell. Suppressus est locus.
Mossèn Joseph de Sanyas. Suppressus est locus.
Mossèn Àngel del Pals. Suppressus est locus.
Mossèn Joseph Muntalt Riu y Desclergue. Suppressus est locus.
Mossèn Francisco Jahen. Suppressus est locus.
Mossèn Anthoni Generes. Suppressus est locus.
Mossèn Anthon Reart. Suppressus est locus.
Mossèn Joseph de Pere Amat. Non potest.

Oÿdors militars de la vegaria de Perpinyà.
Mossèn Salvador de Sanyes. Suppressus est locus.
Mossèn Emanuel Guanter. Suppressus est locus.
Mossèn Joan Baltesar March y Jalpí. Suppressus
est locus.
Mossèn Lluís de Canta y de Oms. Suppressus est
locus.
Mossèn Carlos de Llupià. Suppressus est locus.
Mossèn Joseph Jaquí y de Pals. Suppressus est locus.
Oÿdors militars de la vegaria de Cervera.
Mossèn Pere Miravall. Non potest, quia est vicarius Dertuse.
Mossèn Pere de Amigant y de Ferrer. Non potest, quia est de regio concilio.
Oÿdors militars de la vegaria de Puigcerdà.
Mossèn Hierònim de Magarola. Non potest,
quia est de regio concilio.

Deputats militars de la vegueria de Vich.
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417
/4r

Oÿdors militars de la vegaria de Vilafranca de
Panadès.

Estas són las personas que són estadas inabilitadas per los deputats y oÿdors y Novena per las
causas expressadas, segons disposició dels capítols de Cort, y que de dret procehexan per la extracció dels deputats y oÿdors fahedora lo die de
22 del corrent mes juliol, supplicant a vostra excel·lència que, attenent la brevedat del temps,
sie servit puga fer-se la extracció lo dit die de 22
del corrent mes de juliol, com disposan los capítols de Cort, que·u rebran a particular mercè.
Dada en Barcelona, a XXI de juliol, MDCLXXXIII.

Mossèn Joseph Pallarès de Illa. Non potest, quia
non vaccat per tempore.
Deputats reals de Barcelona.
Mestre Jaume Alias. Non potest, quia exhercet officium chirurgie.
Mossèn Francisco Rius y Bruniquer. Non potest,
quia est iudex retroclamorum.
Oÿdors reals de Gerona.

417
/4v

Joseph Ginastà. Non potest, quia est baiulus Gerunde.
Lo doctor Francesch Romaguera. Non vaccat.
Micer Joseph Pont y Llombart. Non vaccat.
Mossèn Joseph Ferrer. Non vaccat.
Mossèn Joseph Miquel, fill de Simon. Non potest, propter infirmitate exhercicium impedientem.
Micer Hieronim Pasqual y Colomer. Non potest,
qua est advocatus fiscalis curiarum Gerunde.

417
/9r

Fema fe y relació nosaltres, los baix firmats, com
Vicens Gil, jove fuster, està detingut en lo llit de
una ferida té en lo cap, la qual, per ser gran, en
la part que és y feta ab instrument contundent,
ý podria haver·i fractura de crani, si bé que fins
vuy no s·i ha observat senyal ningun. Y com tinga quaranta dias per a sobravenir los accidents
de tal malaltia que li podrian causar la mort y lo
temps rigurós del estiu és perillosa y duradora,
la qual diu dit Gil que li feren lo diumenge
proppassat, entre les deu y las onse de la nit. Y
per ser axí, ho firman en Barcelona, vuy als 20
de juliol de 1683.

Oÿdors reals de Perpinyà.

417
/5r

417
/5v

Mossèn Joseph Abat Burguès. Non potest.
Mossèn Francisco Escapa y Guitart. Suppressus
est locus.
Mestre Honorat Oliver. Suppressus est locus.
Mossèn Raphel Vallespir, mercader. Suppressus
est locus.
Antoni Pejoan, mercader. Suppressus est locus.
Mossèn Carlos Reart. Suppressus est locus.
Mossèn Joan Cornell, mercader. Suppressus est
locus.
Mossèn Romualdo Escapa y Guitart. Suppressus
est locus, quia mutavit estatum.
Mossèn Onofre Monsalvo. Non potest, qua de
presentis est auditor computorum Generalis Catalonie.
Mossèn Domingo Isern. Suppressus est locus.
Mossèn Andreu Bonat, mercader. Non potest.
Mossèn Joseph Compte. Suppressus est locus.
Mestre Joan Saldoni Bonet. Non potest.
Micer Joseph Monsalvo. Suppressus est locus.
Lo doctor Esteve Costa. Suppressus est locus.
Mossèn Maurici Mauris y Revell. Non potest.
Lo doctor Bonaventura Coll. Non potest.
Esteve Gros de Illa. Suppressus est locus.
Mossèn Francisco Gibert y de Aguilar. Suppressus est locus.

E.

Lo doctor en medicina Hyacintho Blanch.
Onofre Stalella, chirurgià.

418
/1r

Lob duch y príncep de Bournonville, llochtinent y capità general.
Venerables nobles y amats de la real magestat
los deputats y oïdors de comptes de la casa de la
Deputació del General de Cathalunya y los habilitadors que de present vos trobau junts en
dita casa per la extracció de pròxim fahedora.
Havem vist lo paper que per vostra part nos és
estat presentat del memorial o nòmina de las
personas que haveu inhabilitadas, lo qual havem
comunicat ab la Real Audiència, juntas las tres
salas. E inseguint son parer vos diem que·ns
conformam ab los motius y causas per las quals
las haveu inhabilitadas, y axí podreu clòurer lo
acte de la habilitació, per a què se pugue fer la
extracció de deputats y oÿdors en la forma acostumada. Dada en Barcelona, a XXI de juliol,
MDCLXXXIII. Álex, duque de Bournonville.

Oÿdors reals de Balaguer.
Lo doctor micer Joseph Arcidet. Non potest,
quia est assessor capitanie generalis.
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a. certificació intercalada entre els folis 416v i 417r del trienni 1680-1683.
b. decret intercalat entre els folis 417v i 418r del trienni
1680-1683.
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[ 1683 ]

Vidit Montserrat, cancellarius. Baltasar de Oriol
et Marcer.
In Curia Locumtenencia nono, foleo CCLVII.
Vuestra excelencia manda a los deputados y oidores de quentas de la casa de la Deputación del General de Cataluña y habilitadores que se hallan
juntos en dicha casa que pongan en execución la
orden de vuestra excelencia arriba expresada.

422
/1r

Hoca est exemplum fideliter Barchinona sumptum a quadam regia sentencia in papyro scripta
thenoris sequentis: «Die decima sexta marcis millessimo sexcentessimo septuagessimo quarto. Barchinona, in Regia Audiencia iunctis tribus aulis
in domo reverendi et nobilis et magnifici doctoris
sequentes: nobilis Josephus Rull, regens regiam
cancellariam, nobilis Michael de Cortiada, nobilis Josephus Aleny, Joannes Baptista Pater, nobilis
Franciscus de Ribera, nobilis Josephus Ferrer et
Vinyals, nobilis Hieronimus de Magarola, nobilis
Petrus de Amigant, Michel Joannes Taverner et
Rubi, Joannes de Carbonell, Joannes de Colomer
et Raphael Nabona. In facto causa dubiis vertentis in Regia Audiencia inter sindicum Generalis
Cattalonia, ex una, et excelentissimum ducem de
Sessa et Baena, locumtenentis et marchionem de
Tabara, locumtenentis et capitaneum generalem
qui fuit sua magestatis in presenti principatu
Cattalonie et comitatibus Rossilliois et Ceritanie,
Josephum Baylo et Reguer, viccarium qui fuit
presentis civitatis Barchinone, Franciscum de
Gallart, vicarium qui fuit presentis civitatis
Barchinona, Franciscum de Gallart, vicarium
qui fuit villa Villefrancha Penitens, Bonifacium
March, consulemin ordine primum qui fuit villa
Oloti, et dicti nomine vicegerentem vicariis
Campirotundi, Anthonium Fontanellas, civem
honoratum Barchinona, vicarium civitatis Vici,
et Dominicum Jordana, subbaiulum Podisceritania et subvicarium terra Ceritania, ex altera,
facta relacione per reverendum cansellarium
causa relacionem et prius prestito per omnes iuramento. Attento ex instrumentis exhibitis partium
confeccionibus et aliis meritis processus constat excelentissimum ducem de Sessa et Baena, locumtenentis et marchionem de Tabara, locumtenentis
et // 422/1v // capitaneum generalem tunch in
presenti principatu Cattalonie et constitutus
Rossillionis et Ceritania, mandasse Josephus Baylo et Reguer, vicario tunch Barchinone, Francisco
de Gallart, vicario tunch Villefranche Penitensis,
et aliis regiis officialibus dicti Principatus, quatenus per quererentet recognoscerent tentitia sive
a. sentència de declaració de dubte intercalada entre els folis
421v i 422r del trienni 1680-1683.
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botigas, vulgo magatsems, ubi nobilis Franciscus
de Monserrat et Vives, acentista, qui fuerat pro
provissione panis et ordei exercitus sua magestatis
in presenti Principatu, et triticum, ordeum ac
alia grana, qua in ibi reciperent, aprehenderent
et tradi facerent nobilis Joannis Guitart, tunch
moderno acentista, eiusdem provissionis vel personis a dicto Guinart nominatis seu destinatis
constat in execucionem dicti mandatis seu mandatorum dictos Josephum Baylo et Reguer, vicarius Barchinona, Franciscum de Gallart, vicarium Vilafrancha Pentensis, Bonifacium March,
tunch consulem in ordine primum villa Oloti, et
dicto nomine vices gerentem vicarius Campirrotundi, Anthonium Fontanellas, civem honoratum Barchinone et regentem vicariam Podiceritania, et Dominicum Jordana, subbaiulum
eiusdem ville et subvicarium terra Ceritania, diversa mandata expediri mandasse fecisse a varias
apprehensiones tritici, ordei et avena a diversis
personis que dicta gracia pro computo dicti nobilis Francisci de Montserrat et Vives et uti propria
ipsius penes se detinebant nec vocato nec audito de
Monserrat absque aliqua causa cognicisse constat
per sindicum Generalis presentis principatus Catalonie petitum declarari dicta mandata aprehensiones granorum. Et alia procedimenta subsequta fuisse facta contra seriem et thenorem et
formam constitucionum Generalis Catalonia et
signanter constitucionis quarta et quinta, sit Desidencia et restitució de // 422/2r // depullats,
quibus favet nemine spoliari posse sua possessione
et causa absque causa cognicione excelentissimum
ducem de Sessa, Josephum Baylo et Reguer, Franciscum de Gallart, Bonifacium March, Anthonium Fontanellas et Dominicum Jordana, dictas
constituciones et iura patria indalesa etac contrafecisse, ac per concequens condampnari ad restituendum dicto nobilis Francisco de Moncerrat
et Vives, dicta grana aprehenssa et verius ad resarciendum eidem damna interesse et expensas ac
tandem declarari dictos officiales regios supradictos, incidisse in penas constitucionis «Poch
valdria», vulgo dicta «De la observança» sub titulo «De observar constitucions». Et licet pro
parte ductorum Reguer Gallart et Fontanellas
pretensum fuerit se executandos fore ex ordine seu
mandato eis respective in juncto per dictum excelentissimum ducem de Sessa, quam rigore ad dictas aprehensiones processerunt mandata precissa
expediri mandantes. Ceterum attento constat incumbere onerici milium regiorum officialum
causam, et causas in solite forma et execucionis de
facto ab excelentissimo locumtenenti generali benigne explorare et denuliare constitucionem et
iuriam patria injuncta eis observancia penas que
in violatores ultra per iurium et excumunicationem in dictas, et quod pecunies et comissiones expediri opportet a regia cancellaria per cancellariam, vicecancellariam et scolam regentem

cancellariam et aliter seu alia firma non posse
nec debere ad executionem alicuius actus procedi
quod non constat fuisse per dictos officiales regios
observatum, nec talem aut similem replicacionem seu potius representacionem propositum fuisse. His igitur et aliis meritis processus attentis //
422/2v // et alias fuit conclusum quod declaretur
quod dicta mandata commissiones et aprehensiones granorum dicti Francisci de Montserrat et
Vives ceteraque, omnia procedimenta nec in eorum execuciones fuerunt facta contra constituciones et iura patria et quod dictis excelentissimo
duque de Sessa et de Baena, dicti officialis regis
Josephus Baylo et Reguer, Franciscus de Gallart,
Bonifacius March, Anthonius Fontanelles et Dominicus Jordana, constituciones et iura patria, et
signanter dictam constitucionem quartam et
quintam, sub titulo «De violència et restitució
de despullats», violarunt et contrafacerunt et
quod supradicti scilicet excelentissimi dux de Sessa et Baena, insolidum ceteri vero officiales regii
pro ea parte granorum quam unusquisque dictorum officialem aprehendere seu tradere cum restituendum dicto de Montserrat et Vives, gracia
apprehenssa nec non cum resarciendum eidem
dampna pena et suo casu, interesse liquidandorum omnia liquidacione reservata.Quo vero ad
penam provissionis officiorum et inhabilitatis per
constitucionem vulgo «De la observança» sub titulo «De observar constitucions» impositum, et
alias attento constat penes in dictum constitucione expressas, tantum modo intelligendam venire
propter renitenciam revocandi procedimenta que
pretendunt in derogacionem et violacionem constitucionum facta, constat dictos Reguer, Gallart,
March, Fontanelles et Jordana, supplicacionibus
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per eos in causa respective obligatis firmasse dubitam offerendi omnia supradicta. Casu quo declararet per illos fuisse contrafactum revocare
quattenus in se esset. His igitur et aliis meritis
processus attentis et alias fuit conclussum quod
declaretur quod predicti Reguer, Gallart,
March, // 422/3r // Fontanelles et Jordana penes
dicte constitucionis absolvantur. Sig+num mei
don Joannis Baptiste de Aloy, sacra, catholica et
regia magestatis mandati scriba in regnis Corona Aragonum, cum exercicio in presenti Generali Catalonia locumtenentis in eisdem que regnis
Rogerii Archivarii, qui huiusmodi copia aliena
manu scriptam extraxi a regesto quodam recondito in regio archivo Barchinone intitulato liber
Conclusionum Civilium, anii MDCLXXIIII, foleo
eiusdem LXXXVI, quam cum suo originali legitime comprobacioni et clausi solito meo si qua appossito signo.
Sig+num Francisci Rossines, autoritate regia
nottarium publicum et de collegio notariorum
publicum regiorum Barchinona, testis.
Sig+num Salvatoris Golorons, auctoritatibus appostolica et regia notarium publici et de collegio
notariorum regiorum Barchinone, testis.
Sig+num Manuelis Texidor, burgensis Perpiniani et auctoritatibus appostolica et regia notarium publici et de collegio notariorum regiorum
Barchinone, qui huiusmodi et exemplum a suo
vero originali fidelites sumptum et cum eodem
veridice comprobatum, testificatum ut supra,
que fecit et rogatus clausit die XXVIII mensis julii,
anno MDCLXXXIII.

[ 1683 ]

Apèndix 4

[ 1683 ]

5/1r

A. Molta il·lustre senyor.

a dit molt il·lustre bras prompte en lo de son
empleo.

Per la cort del batlle de Barcelona se féu manament a Gerònym Vidal, ciutadà honrrat, que, a
pena de 25 lliures, sous, no acentàs ni fes acentar un balcó que volia posar en lo enfront de sa
casa, y sse passà per dita cort a executar a dit
Vidal per la sobredita pena, per lo que se acudí
al molt il·lustre concistori de vostra senyoria
per ser estos procehiments contra las constitucions y privilegis concedits en favor de las personas del estament militar, com apar de dos
vots fets per los magnífichs acessors y advocat
fiscal de vostra senyoria, lo un al primer de dezembre y altre als 16 de janer pròxims passats,
en conformitat dels quals vots se isqué al reparo de dita contrafacció en la forma disposa la
constitució «Poch valdria», II, títol «De observar constitucions», firmant dupte, lo qual fou
declarat a 14 de juliol pròxim passat, que la
dita constitució no comprenia als officials que
purgan taula. E, com la obligació del concistori dels molt il·lustres senyors deputats sie lo
procurar que no·s contravingue a ninguna
constitució, acte o capítol de Cort per ninguna
persona, ans bé, en cas de contrafacció procurar lo remey. Y en la major part de Cathalunya
se administre la justícia per officials que purgan
taula, és cert no pot faltar remey en lo concistori de vostra senyoria, per a què sien observadas las constitucions, actes y capítols de Cort
per los officials que purgan taula. Per lo que lo
molt il·lustre bras militar me ha ordenat suplicàs a vostra senyoria de sa part fos servit, en
obligació del offici de vostra senyoria, segons
està disposat y ordenat en differents constitucions, actes y capítols de Cort, isca al reparo de
dita violació de constitucions per lo medi aparexerà a vostra senyoria més proporcionat, que
ho rebrà a particular favor, asegurant a vostra
senyoria que en las ocasions se offeriran tindrà

6/1

A. Certificoa y fas fe jo, lo infrascrit, com Francisco Toldo, guarda ordinària del General, à
continuat fins lo dia present y continua sa enfermedad y achaque tant penal, y per no poder
acudir a la servitut de son offici se li fa la present
fe. Vuy, als 9 de agost de 1683.
Doctor Pau Sabater.

11/1r

a. súplica intercalada entre els folis 4v i 5r del trienni 16831686.
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A. Moltb il·lustre senyor.
Per part del defenedor del General y Bolla de
Barcelona se han despedits uns mandatos als
majorals y confraria dels mestres velluters y particulars confrares d’ella, contenint en effecte de
que, en pena de 50 lliures, sous, a quiscun de
ells, de sos béns propris, anassen en las casas del
General o Bolla per prestar jurament en mà y
poder de dit defenedor, dient tenen precisa obligació, inseguint la disposició del capítol 8 de las
Corts del any 1547, número 23. Essent cosa
nova per dits velluters, perquè no·ls consta que
en ningun temps hajan anat a prestar tal jurament, ni de tal may havian tinguda notícia, no
obstant axò, per obeir a dits mandatos fets per
dit defenedor y llevar-sa en enquietuts y molèstiasc, han anat a prestar dit jurament en mà y poder de dit defenedor, pretenent dits velluter, y,
ab ànimo que, de dit fet, ne resultaria grans beneficis y utilitat a la Generalitat del present Principat, y alívio de son estament, y que resultaria lo
a. certificació intercalada entre els folis 5v i 6r del trienni
1683-1686.
b. suplicació intercalada entre els folis 10v i 11r del trienni
1683-1686.
c. a continuació tres línies ratllades.

remey universal de tants abusos de la roba sens
Bolla, detrahent o donant remey a tants magatzems y taulers escondits per diffarents casas de la
present ciutat, y en particular en lo portal de
Mar y altras, etcètera, entrant grans partidas de
robas forasteras escondidas ab citxes y altras diffarents embarcacions, trayent en terra en las
Molas, fora dit portal de Mar, tot gènero de robas, de seda, llamas y altras, públicament, sens
impediment algú, venent aquellas sens manifestar-se ni pagar dret algú de Bolla ni altras drets,
etcètera, essent tot lo sobradit contra la Generalitat, de ahont se origina lo total mal y ruÿna de
dit fet, tenint vostra senyoria lo remey a la mà
per a poder llevar tots los sobradits inconvenients, Y, dits mestres velluters, per lo abús sobradit, no donar-se remey en aquell, restan fraudats, per no tenir què treballar de son offici ni
poder vendre la roba tenen manifestada y, a no
donar-se remei a dit fet y abusos sobra referits,
dita pena y càstich // 11/1v // vindria a recàurer
tant solament sobra dits mestres velluters y no
altras, quedant los qui fan dits arbitres y tenen
ditas cosas escondidas ab llibertat de poder continuar en sos empleos, defraudant los drets de la
Bolla y a dita Generalitat, lo que seria de gran
desconsuelo per dit estament de velluters y ocasió de haver-se de pèrdrer del tot llur offici, a no
llevar-sa ab tot cuidado dits magatzems, talers
escondits y entrada escondidament de dita robas
forasteras per los portals. Y com, per lo present
no se exprimencia ninguna diligència a effecte
de donar remey ha reduhir lo sobra referit, que
és tant de ponderar y desitjar los velluters, lo remey universal de la Generalitat y alívio de son
estament, posant tot lo sobra referit a la alta
comprehensió de vostra senyoria, supplican humilment lo síndich de dita confraria, en nom
propri y de tots los particulars de ella, sia vostra
senyoria servit subvenir-los ab aquella prompta
remey que necessita, per las rahons de sobre
ponderadas y mencionadas, que a més que serà
molt del servey de Nostre Senyor y de gran proffit y augment de la Generalitat y dels drets de
ella, vostra senyoria cumplirà a son offici y dits
velluters, ho tindran a particular gràcia y mercè
de la mà de vostra senyoria, lo offici, etcètera.
Altissimus, et cetera. Texidor.
Vidit Campderros, assessor substitutus.

11/2r

B. Ena lo fet consultat per los molt il·lustres senyors deputats y ohidors de comptes del General de Catalunya als magnífichs assessors, advoa. vot intercalat entre els folis 10v i 11r del trienni 16831686.

1573

cat fiscal y consulents aplicats sobre quatre duptes, so és, un acerca si las personas que·s troban
insaculadas en deputats y ohidors y altres officis
de la visita eren estats subrogats de alguns officials de la present casa podian concórrer en la
sort de visitadors y altres officis de la visita, per
haver de ser visitats las tals personas que són estats subrogats. Lo segon dupte, si lo doctor Pau
Pejoan podia concórrer per trobar-se debitor al
General, en virtut de provisió feta per los magnífichs assessors, no obstant que de ella estiga
pendent causa de suplicació. Lo tercer, si lo
molt il·lustre don Anton de Camporrells, essent
estat extret en deputat militar, y no haver encara jurat, podia concórrer a la sort de visitador, a
la vista de la resposta havia feta a sas senyorias
en orde a dit jurament de deputat, y sobre si dit
jurament se ha pogut y pot diferir fins a la resposta que dit don Anton espera de sa magestat,
que Déu guarde, y lo que deu fer lo concistori a
cétero sobre aquest dupte. Lo quart y últim
dupte, si Francisco Burguès, tenint lo offici de
donador de ploms, porà concórrer a visitador.
Vista dita deliberació feta als 2 de agost 1683.
Vista la resposta de dit don Anton Camporrells.
Vist lo capítol primer del nou redrés de las
Corts de 1599. Vistas diferents scripturas y
exemplars de la casa concernents als sobredits
duptes respectivament. Y vist tot lo demés conduhint a dita matèria, y responent individualment a cada un de dits duptes. Attès y conciderat que encara que en lo capítol primer de las
Corts de 1599, en lo nou redrés, estiga disposat
que los officials que hagen de ser visitats no podan ser visitadors, y que, segons disposicions de
justícia, apar que lo subrogat en un offici, sinó
es ad modicum et momentaneum tempus, se reputa per verdader official. Emperò, per quant
en diferents extraccions de visitadors han concurregut los subrrogats indistinctament sens
haver-los // 11/2v // may opposat per lo procurador fiscal la excepció resultant del dit capítol
primer, y esta matèria necessita de més alta discussió, la qual no·s pot pèndrer ab la brevedat
del temps que urgeix la extrecció immediadament fahedora en lo present die, són de vot y
parer que, per ara, continuen en son estat de
concórrer en la dita extracció.
En quant al segon dupte, attès y conciderat que
encara que per prerrogativa particular de la casa
las sentènsias fetas per los magnífichs assessors,
no obstant la suplicació que se interposa d’ellas,
poden executar-sse com las de la Real Audiència, emperò com si la sentència proferida contra
dit Pejoan se posàs en execusió. En quant a la
inhabilitasió del dit Pejoan en la extracció fahedora se li podria seguir un dany irreparable, per
quant lo inhabilitar al dit Pejoan podria ser cau-

[ 1683 ]
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extrets en dits officis de de deputats y ohidors,
los quals, no obstant que se trobavan intra
Principatum, se’ls differí lo jurament, y després
fou admès, havent discorreguts molts dias després del primer de agost per la justa causa que
degué concórrer en los dits casos, y dita observansa és molt conforme a disposició de dret
comú, segons lo qual legitime impedito non currit tempus, y no se pot negar que és just y llegítim impediment lo que al·lega y proposa dit
don Anton de Camporrells. Per lo que són de
vot y parer que poden y deuen los molt il·lustres
senyors deputats y ohidors differir y prorrogar
lo jurament del dit don Anton Camporrells per
lo temps competent, a arbitre de sas senyories,
instant al dit de Camporrells per què, quant antes, solicite la resposta de sa magestat.

sa de llevar la sort que forsa·n podia tenir en la
dita extracció, y assò és inaveriguable e irreparable, y podia succehir que mediant lo benefici de
la suplicació se revocàs dita sentència, y és proposició constant en dret que sempre que la execució de la sentènsia alias exequible encara que
se hage suplicat u appel·lat d’ella conté, o provablement pot contenir, dany irreparable, se suspén aquella. Per lo que són de vot y sentir que
no deu opposar-sse la excepció predita contra
dit Pejoan.
En quant al terser dupte, attès que dit don Anton de Camporrells, als 31 de juliol 1683, havent-se-li enviat per los molt il·lustres senyors
deputats, per un verguer, recado per què lo die
primer de agost de dit any vingués a prestar lo
sòlit y acostumat jurament per lo offici de diputat militar en què era estat extret, en companyia
dels demés sos companys, respongué que, trobant-se novament elegit per sa magestat, Déu lo
guarde, en altre dels consellers del Concell de
Hazienda, havia donat part a sa magestat de la
dita extracció, y que en tenir la resposta donaria
avís si juraria o si se hauria passar a extracció de
altre subjecte per lo dit càrrech de deputat militar en son lloch.
A vista de la qual resposta resta en dupte si dit
de Camporrells juraria en lo offici de deputat,
per quant depenjava del que sa magestat seria
servit deliberar. Y axí // 11/3r // de ninguna manera de se pot dir que dit de Camporrells fos deputat, ni què com a tal puga ser inabilitat en la
extracció de visitadors, premàxime ab las notícias certas que tingué lo molt il·lustre consistori, del que dit Camporrell tingué al noble don
Lluýs de Camporrells, son germà, tot lo temps
que se tractà de fer la dita extracció de visitadors
dit dia segon de agost, ab poder especial per renunciar lo offici de visitador en cas que sortís en
dit offici, del que cercionaren dits de Camporrells al molt il·lustre concistori. Per lo que són
de vot y parer que no se li deu ni se li pot oposar
la dita excepció de non pot est, quia de presenti
est deputatus al dit don Anton de Camporrells
en la pròxima extracció de visitadors fahedora.

10/3v

En quant al quart dupte, attès y considerant que
als obtenints dit offici no·s troba que se’ls hage
opposat la excepció de inhabilitació en dita extracció de visitadors, per so, inseguint dita observansa, són de vot y parer que per ara no se li
oppose dita excepció a dit Francisco Burguès.
Vidit de Sayol, assessor. Vidit de Valda, consulens. Delfau, consulens. Portell, consulens. Llampillas, fisci Generalis Cathalonie advocatus.

14/1r

En quant, emperò al que se consulta, si lo jurament de dit don Anton de Camporrells se ha
pogut y pot diferir fins a tenir resposta de sa magestat, y lo que deu fer lo consistori sobre
aquest punt. Attès y considerat que, encara que
segons capítols de las Cort de Santa Anna, los
extrets en deputats y ohidors de comptes que se
troban presents en lo principat de Cathalunya,
han y duen jurar lo dia primer de agost pròxim
insegüent a sa extracció, o si, ausents de aquell,
dins dos mesos. Emperò, segons differents
exemplars que se troban en la casa de differents
1574

A. Ena lo fet consultat per los molt il·lustres senyors deputats y ohidors de comptes del General de Catalunya als magnífichs assessors, advocat fiscal y consulents aplicats sobre si en
aquellas col·lectas que a la present no·s troban
arrendadas y corren per compte del General,
podan sas senyorias posar tanallas en las vilas y
llochs a hont han acostumat tenir-las los arrendataris, o si assò se encontra ab los capítols de
Cort en los quals se disposa que no·s pugan crear nous officis, ni donar nous salaris. Vista la deliberació feta per sas senyorias lo die present.
Vistos los capítols 88 y 97 del nou redrés de las
Corts del any 1599. Vistas las relacions fetas per
Joseph de Olzina y Riusech, donsell, regint lo
llibre de Manifest de la Bolla de la present ciutat, y del doctor Ignasi Juliol, albaraner de la
Bolla de la matexa ciutat. Vistas dos cartas scritas per lo molt il·lustre consistori als 28 de juny
1656, en lo registre tercer del trienni 1653, y als
3 de juliol 1662, continuada en lo registre tercer del trienni de 1669. Vist lo vot fet per los
magnífichs assessors y advocat fiscal, al primer
de abril 1666, continuat en lo llibre de Deliberacions trieni 1665. Y vist lo demés que se havia
de vèurer, attès y conciderat que en los dits caa. dos vots intercalats entre els folis 13v i 14r del trienni 16831686.

pítols 88 y 97 de las Corts del any 1599 sols se
prohibeix la creació dels nous officials y augment de salaris, y que lo posar los taulers tenallas en aquells llochs de llurs respective taulas, a
hont aparega ser de major conveniència per la
exacció dels drets de la Bolla, axí per haver-se
introduït en aquells llochs major comers y fàbrica de robas, com altrament no és creació de //
14/1v // nous officials, ni la retribució de dos
sous per lliura del que se col·lectava en dits
llochs és aumentar salaris, perquè aquells que
administrarà y servirà la tanalla despatxarà en
nom del tauler y com a confident y agent de
aquells, y los dos sous per lliura que se donaran
a las tals personas que tindran ditas tovallolas no
són ni seran de béns certs que atràs ja hagués
adquirits lo General, sinó sols de aquells drets
que ab la residència y diligència de las ditas personas se adquiriran, que a no ser ditas tanallas se
defraudarian y no·s cobrarian per la distància de
dits llochs a las taulas que ab antiquo se troban
erigidas, axí que en substància no és aumentar
salaris sinó sols aumentar los drets y la exacció
de aquells. Attès també y conciderat que de las
relacions fetas per dits Alsina y Juliol,a als 21 de
agost 1683, consta de la utilitat y necessitat
gran que hi ha en posar ditas tenallas per evitar
los grans fraus y pèrduas que·s seguirian als
drets del General no havent-hi en dits llochs ditas tenallasb que, per ocórrer als dits danys d’esta part de 40 anysc se ha observat que los arrendataris han tingut y posat tanallas en los llochs
ahont los aparegue convenient. Attès y conciderat que, en consideració del sobredit ho ha observat y practicat axí lo molt il·lustre consistori
en semblants casos de no tenir arrendats los
drets de Bollas foranasd, com consta de las cartas sobremencionadas. Y no sols per rahó de la
dita utilitat y necessitat se ha observat posar tanallas, però encara fer y destinar novas taulas en
los lochs a hont ha aparegut necessari y convenient, com apar del vot sobremencionat del primer de abril 1666. Attès també y //14/2r // conciderat que lo molt il·lustre consistori sempre
que se offereix alguna ocasió de conveniència
de la exacció de sos drets fora de la present ciutat envia las personas necessàrias y convenients,
subministrant-lose las dietas, lo que no se atribueix a creació de nous officials ni auments als
salaris, y que assò se aplica als present fet, per
quant lo posar tanallas y ordenar als taulers que
per la administració d’ellas anomenen y destinen personas, és per la conveniència gran que se
li ha de seguir, segons la ocurrència present en
a.
b.
c.
d.
e.

la íntegra y segura exacció de sos drets, de tal
manera que per la bona administració ve ha de
ser ja precisa necessitat lo valer-se de dit medi
per lo ínterim, que ditas col·lectas no seran
arrendadas y fias que·s darà altre providència.
Per tant y altrament, són de vot y parer que pot
y deu lo molt il·lustre consistori, no obstant los
referits capítols de Cort, posar tanallas en la
conformitat sobredita, y en execució dea assò
escríurer als deputatsb locals de las col·lectas no
arrendadas que ordenen als taulers de sas respective col·lectas anomenenc, ab aprobació dels
respective deputats locals, personas que administren las tanallas en los llochs a hont parega
ser de major conveniència per la íntegra y segura exacció dels drets de Bolla, fent prestar a las
tals personas caució idónea antes de llur administració y se’ls podia donar per retribució de
son treball los dos sous per lliura del que
col·lectaran respective, y axí ho senten salvo
semper, etcètera. 21 agost 1683.
De Sayol, assessor. De Valda, consulens. Portell,
consulens. Llampilles, fisci Generalis advocatus.
Campderros, assessor substitutus. Delfau, consulens.
14/3r

a continuació una paraula ratllada.
a continuació una paraula ratllada.
a continuació una paraula ratllada.
foranas interlineat.
a continuació unes paraules ratllades.

B. End lo fet consultat per los molt il·lustres senyors deputats y ohidors de comptes del General de Catalunya als magnífichs assessors, advocat fiscal y consulents aplicats acerca del que
dehuen obrar sas senyorias respecte de la suspensió y dilació del jurament del molt il·lustre
don Anton de Camporrells en lo offici de deputat militar en què sortejà, segons lo vot per dits
assessors, advocat fiscal y consulents fet sobre
esta matèria lo dia 2 del corrent mes de agost,
en quant se digué que podia y devia lo molt
il·lustre consistori differir y prorogar lo jurament de dit don Anton de Camporrells per lo
temps competent, a arbitre de sa senyoria, instant al dit de Camporrells solicitàs la resposta
que digué sperava de Madrid. Vista la deliberació del molt il·lustre concistori lo dia present.
Vistos differents capítols de Cort y altres disposicions. Vistas las respostas fetas per dit don Anton, continuadas en dietari, y tot lo demés que
convenia vèurer.
Attès y conciderat que des del dia 22 de juliol
1683 en què són extrets dit don Anton al offici
de deputat militar han discorregut trenta dias,
en los quals probablement ha tingut disposició
a. a continuació una paraula ratllada.
b. a continuació una paraula ratllada.
c. a continuació una paraula ratllada.
d. vot intercalat entre els folis 13v i 14r del trienni 16831686.
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y competent temps per poder fer las diligèncias
necessàrias per obtenir la resposta que esperava,
y que en tot cas ab quinse dias més que se li
done de temps tindrà tot lo bastant en dit effecte, passat lo qual, no prestant jurament dit don
Anton de Camporrells, apar podria ser culpat lo
consistori en no péndrer resolució sobre lo present negoci, premàxime si·s concidera que des
de dit die de 22 de juliol fins al present ha instat
lo molt il·lustre consistori, per medi de son síndich, per saber si tenia la resposta que espera- //
14/3v // va, y dit don Anton ha dit sempre no tenir-la, y que luego que la tindria la participaria.
Y semblant resposta té abtitut per differir la
matèria molts mesos, lo que podria ser molt
prejudicial a la casa, y poria ocasionar grandíssims absurdos y gastos. Per ço, són de vot y parer que, a ulterior cautela, y inseguint la providència de que fins assí ha usat lo molt il·lustre
consistori, pot y deu fer instància a dit don Anton de Camporrells, dient-li que dins quinse
dias preste ab tot effecte lo jurament de deputat
militar, altrament, passat dit termini sens haver
jurat, passarà dit consistori a fer lo que serà de sa
obligació, y axí ho sentan. Vuy als 21 de agost
1683. Salvo semper, et cetera.

Rull, regens. Vidit Calatayud. Vidit Pastor, regens.

18/1r

De Sayol, assessor. De Valda, consulens. Portell,
consulens. Llampillas, fisci Generalis advocatus.
Doctor
Francesch
Campderros.
Delfau,
consulens.

16/1r

Aa los venerables, amados y fieles nuestros los diputados y oydores de qüentas de la nuestra Generalidad del principado de Cathaluña.b
A. El rey.
Diputados. Por vuestra carta del 7 del corriente
he entendido los que havéis sido extractos en diputados y oydores de qüentas del General de esse
Principado para el trienio que empezó a primero
de éste, haviendo tenido particular complacensia
de haverlo savido, fiando, con razón de vuestra
atención y zelo, que cumpliréis con vuestras obligaciones en lo que se offreciere de mi servicio, y
también en mirar por el bien común de esta provincia. Dada en Madrid, a XVIII de agost
MDCLXXXIII.
Yo, el rey.

A. Losa arrendadors de la col·lecta de Manrresa
del trieni passat, per quat la vila de Mojà los
està devent de dit trieni sinch-sentes sexantauna lliura dels drets de Bolla, dels quals se fa
ocular ostensió ab lo present memorial, y no
poder cobrar de la gent de dita vila, supliquen a
vostres senyories sien servits manar al deputat
local de la ciutat de Manrresa que, ab tot efecte
y puntualitat, man a qui poder tinga en dita
vila, encontinent execute a tots aquells que
deuen de Bolla perquè dits arrendadors pugan
complir y satisfer a vostras senyorias una tersa
que se’ls està devent de dit trieni, que·u rebran
a singular merced de vostras senyorias. Offici, et
cetera.
Altissimus firmat.
Oblata III setembris MDCLXXXIII in consistorio,
et cetera. Et domini deputatis intus dominis auditorum computoribus commisserunt predicta
magnificis assessoribus Generalis Cathalonie qui
super supplicatis relacionem faciant in scriptis.
Joannes de Argila, scriva majoris Generalis Cathalonie.
Vuy, als 4 de setembre 1683, vista la sobredita
suplicació a vostra senyoria presentada y lo contengut en aquella. Vista la comissió als inffrascrits assessors per vostra senyoria feta. Vist lo
paper de las personas se diu restan devent als
arrendadors de la Bolla de la ciutat y col·lecta de
Manrresa. Vist lo que se avia de vèurer, los assessors inffrascrits diuen y fan relació a vostra senyoria que pot escríurer al deputat local de dita
ciutat y col·lecta de Manressa ab inserta del dit
memorial, ordenant al // 18/1v // deputat localb
que, després que los taulers ajen comprovat ab
los llibres de sa taula dit memorial y constat restar-se a dèurer a dits arrendadors de dit dret de
Bolla, que escriga al tauler de Mojà que si, dins
deu dies comptadors del dia de dita notificació
no donaran satisfacció de sos respective deutas
als arrendadors, prosehesca dit deputat local
contra aquells que auran recusat pagar com a
deutes fiscals y reals a gastos y despesas dels qui
instaran, cobrant-los després de dits debitors yc
esta és la relació feta a vostra senyoria.

Don Francisco Izquierdo Berbegal, secretarius.
Vidit Marchio de Castelnovo. Vidit Don Josephus
a. carta intercalada entre els folis 15v i 16r del trienni 16831686.
b. anotació escrita al dors.
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a. suplicació intercalada entre els folis 17v i 18r del trienni
1683-1686.
b. a continuació unes paraules ratllades.
c. a continuació unes paraules ratllades.

A. Inseguintb lo per vostra senyoria a nosaltros,
los officials infrascrits, de paraula nos han orde-

nat de que fessam relació en scrits si és utilitat i
conveniència als drets del General lo fer lo present trienni novas ordinacions i tariffa, diem
que, a vistas dels molts fraus se cometan i experimentan, en notable perjudici i dany dels drets
del General, y de las moltas omissions que per
ignorància o descuit cometen los taulers, majorment en ocasió que vostra senyoria exhigeix i
col·lecta per son compte los drets del General i
Bolla casi per enter, apar ser inexcusable y precís,
al major benefici y útil lo provehir de remey adequats y proporcionats al immers dany amenaça.
Per lo que, ajuntant-nos i sometent-nos en tot,
com és just, a la sensura de vostra senyoria, com
a major i més prudent, direm, no sols ser lo ferse ditas ordinacions novas utilós y profitós al General tant que aver-se’n de fer moltas per enter
novas, y per detenir, esmersar y corregir dits excessos y danys, com y també per coregir-ne moltas y posar-las ab més claredat i mètodo, disposant aquellas de manera que los taulers
acertadament pugan obrar sens poder al·legar
ignorància, y per consegüent constituir-los en
culpa, y serà medi també per los negociants seran més ben guiats, y no ab lo perill van vuy per
los descuits dels taulers, puix ab ellas se evitaran.
Com també igualment la tarrifa si no·s feia nova
lo present trieni ne podrian sens dupte algú reportar grans danys lo General en las exaccions de
sos drets y los taulers comètrer molts errors,
puix ells, segons disposició de capítols de Cort,
tots han i deuan exhigir i col·lectar los drets segons tarriffa y no en altra manera, exceptea lo
credenser del General de la present ciutat y no
altre, y los negociantsb no pagarian los drets com
pagar-los deuan, per aver-se en moltas mercaderias y robas augmentats y en altros rebaxats, los
quals, perquè uns y altres no contravingan al que
disposa la Cort contra los que indegudament
cobran los drets del General, y contra los qui a
menos preu las despatxan, és precís y just lo posar en totas ellas los preus justs segons aquellas
de present valan, a més de que han arribadas novament moltas sorts de telas y altras mercaderias, de las quals y preu d’ellas no se’n té notícia
ab la pròxima tariffa feta en lo trieni 1680, y és
inexcusable lo dexarc de posar-se en la nova tariffa, perquè los taulers ne tingan notícia //19/2v //
y exhigescan los drets segons trobaran en ella
continuats, y és ben cert y indubitat que vostra
senyoria, a no observar-ho ells, axí com tenan de
obligació, los castigarian com a tant selosos del
benefici públic. Y, últimament, com tots los demés drets se valan dels preus posats en la tariffa
fa vostra senyoria, los negociants, qui tots estan
baix lo amparo y protecció de vostra senyoria, ne

a. vots intercalats entre els folis 18v i 19r del trienni 1683-1686.
b. representació intercalada entre els folis 18v i 19r del trienni
1683-1686.

a. excepte...altre interlineat.
b. a continuació ratllat que.
c. dexar de interlineat.

De Sayol, assessor. Campderros, assessor substitutus.

19/1r

B. Jhesúsa, Maria, Joseph.
En lo fet consultat per lo molt il·lustres senyors
diputats y oÿdors de comptes als magnífichs assessors, advocat fiscal y consulents aplicats sobre
si la vista del recado que lo molt il·lustre don Anton de Camporrells ha enviat vuy dia present a sas
senyorias per medi de don Luís de Camporrells,
son germà, contenint, en substància que, per
quant no havia tingut la resposta que sperava per
pèndrer resolució, si acceptaria lo offici de deputat y la tindrà dins vuyt dias, supplica al molt il·lustre consistori fos servit servit, en lo entretant, no
innovar cosa, si sperava lo molt il·lustre consistori
per lo termini de vuyt dias que·s demanan lo fer
nova extracció, o bé si deu passar a fer-la des de
luego. Vista la deliberació feta per dit molt il·lustre concistori. Vistos los vots antecedens fets sobre la present matèria. Y vist tot lo que se avia de
vèurer. Attès y considerat que ab lo immediat vot
fet sobre esta matèria, als 21 de agost 1683, per
las causas y rahons en ell y en altre antacedent
contengudas, se resolgué que lo molt il·lustre
consistori podia y devia donar de spera quinse
dias més al dit don Anton Camporrells, perquè ab
tot effecte juràs, y que altrament no fent-o passàs
lo molt il·lustre consistori a obrar lo que seria de
sa obligació. Attès també y considerat que vuy dia
present, que és lo últim dels dits quinse dias, lo dit
don Anton de Camporrells, per medi de dit don
Lluís, ha donat dit recado, y lo temps que demana
de vuyt dias és mòdich. Per ço, són de vot y parer
que //19/1v // inseguint lo molt il·lustre consistori la providència que ha tingut en lo present fet,
pot y deu esperar lo termini de vuyt dias, ab que
aquell sia precías y peremptori, de tal manera que,
finit, deu passar a fer la extracció de diputat militar
ipso facto, sens més dilació, y que en esta conformitat se deu luego fer entèndrer esta resolució a dit
don Anton per medi del sýndich del General, perquè en ningun temps puga al·legar ignorància, y
axí ho sentan vuy, als 4 de setembre 1683.
De Sayol, assessor. De Valda, consulens. Portell,
consulens. Llampillas, fisci Generalis advocatus.
Campderros, assessor. Delfau, consulens.

19/2r
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reportarian inmens dany a no fer-se aquella, y
los taulers ab lo motiu de la ignorància d’ells
apar estarian jutjats en omissions y comissions
danyosas al General, y axí ho sentim y firmam.
En Barcelona, vuy a 9 de setembre 1683.

21/3r

Joseph de Olzina i Riusech, regent lo llibre del
Manifest de la casa de la Bolla de Barcelona.
Magí Oliver, regint lo offici de credenser del dret
del General de la present ciutat de Barcelona.

Doctor Francisco Boneu.
21/4r

21/1r

A. Senyor.a
Los deputats y oÿdors de comptes del General
del principat de Cathalunya, per a la provisió del
offici de cullidor y credenser de Gerona, lo qual
de present vacca per mort de mossèn Hierònim
de Real, últim pocessor de dit offici, proposan a
vostra magestat los subjectes contenguts en lo
infrascrit memorial:
Joseph Crosas, ciutadà de Girona.
Don Hierònim de Malla, en Gerona domiciliat.
Joan Baptista Gibert, ciutadà de dita ciutat.
Datus en Barcelona, a VII de setembre MDCLXXXIII.
Don Pedro de Cartellà y Desbach. Fra don Baltezar de Montaner y de Sacosta. Joseph Mèlich.
Lo sagell xich.

21/2r

B. Excel·lentíssim senyor.
Los deputats y oÿdors de comptes del General del
principat de Cathalunya, per a la provisió del offici de cullidor y credenser de Gerona, lo qual de
present vacca per mort de mossèn Hierònim de
Real, últim pocessor de dit offici, proposan a vostra magestat los subjectes contenguts en lo infrascrit memorial: Joseph Crosas, ciutadà de Girona.
Don Hierònim de Malla, en Gerona domiciliat.
Joan Baptista Gibert, ciutadà de dita ciutat.
Datus en Barcelona, a VII de setembre MDCLXXXIII.

C. Fasa fe lo doctor en medicina infrascrit que
lo senyor Joseph Puigventós està patint uns dolors grans casi universals en son cos, los quals li
impedeixen lo anar per los carrers sinó és ab
gran treball, quant més lo exercir lo offici de
correu major, conforme ne tinch feta relació al
molt il·lustre consistori. Y axí ho firmo, vuy als
10 de setembre 1683.

A. Certifich y fas fe jo, Francisco Daguí, notari
públich de Barcelona, deval escrit, que, ab acte
rebut en poder meu lo dia present, lo il·lustre senyor don Anton de Camporrells, cavaller del
orde y cavalleria de Sant Jaume de la Espasa de velers, senyor de la baronia de Biosca y Taltaüll, del
Consell del rei, nostre senyor, en lo de la Real Hazienda y sos tribunals, en Barcelona populat, per
quant en las cartas rebudas de Madrid se li dóna
notícia que sa magestat, Déu lo guarde, li dóna
permissió per a renunciar lo càrrech de diputat
militar del General de Cathalunya, en lo qual és
estat novament extret, à fet y firmat procura al
magnífich Isidro Serra, ciutadà honrat de Barcelona, present, per a què en son nom puga comparèixer y comparesca devant dels molt il·lustres
senyors diputats y ohidors de comptes del General de Catalunya y en son consistori, y renunciar
en mà y poder de sa senyoria lo dit càrrech o offici
de diputat militar de dit General //21/4v // de Catalunya, en lo qual, com dit és, novament és estat
extret en sort, ab tots los drets y pertinèncias de
aquell, y per ço fer y firmar qualsevols actes y requirir que·s fasen los que serà menester, com estes y altras cosas en dit acte de procura estan més
llargament contengudas, al qual me referesch, en
lo qual foren presens per testimonis lo senyor Joseph Clauer, doctor en drets y ciutadà honrrat de
Barcelona, y Joseph Aparici, negociant, ciutedà
de Barcelona. Vuy a XI de setembre MDCLXXXIII.
De premissis aliena manu scriptis fidem facio ego
Franciscus Dagui, notarius publicus Barcinone,
hec propria manu scribens.

21/5r

Don Pedro de Cartellà y Desbach. Fra don Baltezar de Montaner y de Sacosta. Joseph Mèlich.
Lo sagell xich.b

a. memorials intercalats entre els folis 20v i 21r del trienni
1683-1686.
b. a continuació unes paraules ratllades.
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B. Excel·lentíssimb senyor.
Los deputats y oÿdors de comptes del General
del principat de Cathalunya, per a la provisió del
offici de cullidor y credenser de Gerona, lo qual
de present vacca per mort de mossèn Hierònim
de Real, últim pocessor de dit offici, proposan a
a. certificacions intercalades entre els folis 20v i 21r del trienni 1683-1686.
b. vot intercalat entre els folis 21v i 22r del trienni 16831686.

vostra magestat los subjectes contenguts en lo
infrascrit memorial:

per la última ab termini precís y peremptori, no
és vingut a jurar, ans bé, ha comparegut lo die
present Isidro Serra ab poder special de dit don
Anton per a renunciar dit offici, offerint-se
prompte en dit nom de procurador lo fer dita
renunciació, són de vot y parer que pot y deu
acceptar-se-li dita renunciació.

Joseph Crosas, ciutedà de Girona.
Don Hierònim de Malla, en Gerona domiciliat.
Joan Baptista Gibert, ciutedà de dita ciutat.
22/1v

Datus en Barcelona, a VII de setembre MDCLXXXIII.
Don Pedro de Cartellà y Desbach. Fra don
Balthasar de Montaner y de Çacosta. Joseph
Mèlich.
Joannes Argila, scriva major Generalis Cathalonie.
Barcelonaa, a 10 de setiembre 1683. Nombro don
Hierónimo de Malla.
Alexandro, duque de Bournonville.

22/1r

En quant al tercerb y últim punt, atès y conciderat que, segons capítols de Cort y observança de
la casa, sempre que·s fa extracció de deputats o
ohidors, o de algú de dits consistorials, ha de
precehir extracció de habilitadors y judici de
aquells, y en esta conformitat se ha sempre observatc. Per ço, són de vot y parer que lo molt
il·lustre consistori ha y deu per la extracció faedora de deputat militar, fer antes extracció de
habilitadors, perquè aquells fassen la habilitació
de las personas han de concórrer en la forma
acostumada, y en conformitat de tot lo sobredit
ho senten axí dits assessors, advocat fiscal y consulents. Vuy als II de setembre 1683. Salvo semper, et cetera.

b

A. Jhesús, Maria, Joseph.
En lo fet consultat per los molt il·lustres senyors
diputats y oÿdors de comptes als magnífichs assessors, advocat fiscal y consulents infrascrits, si
han y deuen acceptar la renunciació de diputat
militar se’ls presenta y fa per lo molt il·lustre
don Anton Camporrells de la sort de diputat
militar en què fonch extret lo dia de 22 de juliol
proppassat. Y, si en virtut de ella, poden y
deuen passar a fer nova extracció. Y si aquella
han de fer alc últim dia dels deu dias que vacarà
dit lloch o tenen facultat de fer extracció qualsevol dels dits deu dias, que és lo termini prefigit
per capítols de Cort. Y axí mateix si per a fer la
extracció de deputat militar ha de precehir la extracció y judici de habilitadors. Vista lad deliberació feta per dits molt il·lustres senyors deputats y ohidors de comptes lo dia de 11 del
corrent mes y any. Vista dita renunciació, capítols de Santa Ana y tot lo demés que se havia de
vèurer. Responent individualment a cada un
dels sobredits punts que·s consultan.

En quant al segon punt, atès y conciderat que
los per los capítols de Santa Ana està ordenat y
disposat que la extracció de nou deputat per cas
de mort se haje fer dins deu dias després de sabuda la mort de algun dels deputats y ohidors
de comptes. Axí que dita disposició conté dos
cosas, la primera és que lo molt il·lustre consistori ha y deu passar a nova extracció, sempre
que se offereix haver-se de fer, y que aquellaa aja
de fer-se dins deu dias, de manera que en qualsevol de dits deu dias se pot fer la dita extracció,
restant en lo arbitre del molt il·lustre consistori
fer-la en qualsevol die dels deu, puix que sols se
troba prohibit lo fer-la passats dins deu dias ab
prefixió de pena.

De Sayol, assessor. De Valda, consulens. Portell,
consulens. Llampillas, fisci Generalis advocatus.
Campderros, assessor substitutus. Delfau, consulens.

24/1r

Excel·lentíssimd senyor.

Y en quant al primer, atès y conciderat que, havent estat extret en deputat militar lo molt
il·lustre don Anton de Camporrells, y requirintlo per part del molt il·lustre consistori perquè
vingués a jurar en dit offici diversas vegadas, y

Los deputats y oÿdors del General de Cathalunya y los habilitadors novament extrets, junts en
la casa de la Deputació, refferim a vostra
excel·lència las causas han tingudas de inhibilitar las personas infrascritas antes de clòurer lo

a. Barcelona...Bournonville interlineat al marge esquerre.
b. vot intercalat entre els folis 20v i 21r del trienni 16831686.
c. al...dels interlineat.
d. a continuació una paraula ratllada.

a. a continuació una paraula ratllada.
b. a continuació una paraula ratllada.
c. a continuació una paraula ratllada.
d. memorial intercalat entre els folis 23v i 24r del trienni
1683-1686.

1579

[ 1683 ]

[ 1683 ]

Mossèn Anton Reart. Supressusa est locus.

acte de habilitació estam fent, representant a
vostra excel·lència lo següent:

Mossèn Joseph de Perernau. Nonb potest.
Memorial de las personas exclosas per las causas
en cada un de ells expressades comforme se publicarà en lo acte de extracció:
Deputats militars.

Don Lluís de Cartellà y Descatllar. Nonc potest
quia est pater auditoris militaris.
24/2r

Mossèn Anton de Camporrells. Nona potest in
hac extraccione quia fuit extractus die 22 julii
1683, et non juravit imo renunciavit die 11 septembris ejusdem anni.

Don Anton Amat y Despalau. None potest quia
non vacavit per tempus.
Mestre Francesch de Monserrat y Vives. Nonf
potest quia est regius procurator Campi Tarrachone.

Mossèn Joan Descatllar. Nonb potest quia est locumtenens bajuli generalis.

Don Emanuel de Llupià. Nong potest quia est gerens vices generalis gubernatoris.

Mossèn Pere Montaner y de Solanell. Nonc potest
quia est regius thesaurarius domini nostri regis.

Mestre Francisco Puigdesalit y Pasqual. Nonh
potest causis et racionibus exprimendi ad atarem.

Mossèn Rafel Capsir y Sans. Nond potest quia est
gubernator in Indiis.
24/1v

Don Francisco Jaquí. Nond potest.

Estas són las personas que són estades inhabilitades per los deputats y novena per las causas
expressadas, segons disposició dels capítols de
Cort y que de dret proseheixen, per la extracció
de deputat militar fahedora en lloch; y per no
haver jurat don Anton de Camporrells dintra el
temps peremptori que li fonch assenyalat, hans
bé, en ell comparegué son llegítim procurador
ab poder special per a renunciar dit puesto y
càrrech de deputat militar, suplicant a vostra excel·lència que, atesa la brevedat del temps sia
servit permètrer se fasse la extracció, que ho
rebrà ha particular mercè.

Mossèn Martí de Borrell. None potest quia est assessor gubernatoris Vallis de Aran.
Mossèn Emanuel Semmanat y de Lanuça. Nonf
potest quia est prorex in insula Majoricar.
Mossèn Francisco de Sayol. Nong potest quia
non vacavit per tempus.
Don Joseph Meca y Cassador. Nonh potest quia
non vacavit per tempus.
Mossèn Francisco Amell. Supressusi est locus.

Lo present paper és hanat còpia a sa excel·lència
sens firma ninguna, sicut tacit.

Joseph de Sassanyes. Supressusj est locus.
Mossèn Àngel del Pas. Supressusk est locus.
Mossèn Joseph Montalt Riu y Desclergue. Supressusl est locus.

26/1r

Excel·lentíssimi senyor.
Als deputats y oÿdors del trienni passat representaren, los arrendadors que aleshores eren dels
drets de la Generalitat del present Principart, los
fraus grans que·s feyan en la exacció, tant per treballar-se clandestinament en difarents casas de
particulars d’esta ciutat robas sens Bolla, com
per entrar-ne en los portals sens pagar drets.

Mossèn Francisco Jahén. Supressusm est locus.
Mossèn Anthoni Generes. Supressusn est locus.
a. Non...anni interlineat al marge esquerre.
b. Non...generalis interlineat al marge esquerre.
c. Non...regis interlineat al marge esquerre.
d. Non...die interlineat al marge esquerre.
e. Non ... Aran interlineat al marge esquerre.
f. Non...Majoricar interlineat al marge esquerre.
g. Non...tempus interlineat al marge esquerre.
h. Non...tempus interlineat al marge esquerre.
i. Supressus...locus interlineat al marge esquerre.
j. Supressus...locus interlineat al marge esquerre.
k. Supressus...locus interlineat al marge esquerre.
l. Supressus...locus interlineat al marge esquerre.
m. Supressus...locus interlineat al marge esquerre.
n. Supressus...locus interlineat al marge esquerre.

a. Supressus...locus interlineat al marge esquerre.
b. Non potest interlineat al marge esquerre.
c. Non...militaris interlineat al marge esquerre.
d. Non potest interlineat al marge esquerre.
e. Non...tempus interlineat al marge esquerre.
f. Non...Tarrachone interlineat al marge esquerre.
g. Non...gubernatoris interlineat al marge esquerre.
h. Non...atarem interlineat al marge esquerre.
i. ambaixada intercalada entre els folis 25v i 26r del trienni
1683-1686.
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tracció de pròxim fahedora. Havem vist lo paper
que per vostre part nos és estat presentat del memorial o nòmina de las personas que haveu inhabilitades, lo qual havem comunicat ab la Real
Audiència, juntas las tres salas. E, inseguint son
parer, vos diem y manam que·ns conformam ab
los motius y causas per las quals los haveu inhabilitades. Y axí podreu clòurer lo acte de la habilitació per a què se puga fer la extracció de deputat militar en la forma acostumada. Datus en
Barcelona a XVII de setembre MDCLXXXIII.

Per a evitar estos abusos posaren en exequció lo
remey disposat per capítols de Cort, y fou fet jurar als officials que no treballassen ni tinguessen
robas sens bolla. Però, com esta diligència ni las
demés que fins vuy se són practicades han facilitat lo fi dessijat, que és lo arrendar-se ab algun
crèdit de la Generalitat, se troban los deputats
ab lo desconsuelo que correspon a sas obligacions, perquè, si ha de córrer per la administració de la casa la exacció dels drets, és conciderable y grandíssima la pèrdua, y de calitat seria en
lo temps present que se impossibilitarian los
medis per a servir a sa magestat en ocasions de
guerras, y en las que ha instada necessitat y defensa del Principat, ni bastaria per pagar ab la
puntualitat que és just los salaris dels ministres y
officials reals, y acudir al socorro de tantas iglésias, monestirs de religiosos y religiosas, víudas
y pubills que viuen dels rèddits de Generalitat.
Per a dar providència a danys tant graves com
perjudicials al servey de sa magestat, y al comú
del Principat, se ha juntat novena de personas
de tots estaments com se acostuma en casos //
29/1v // menos urgents per a practicar y aconcellar lo remey se poria aplicar, y si bé lo únich que
occorregué fou inquirir y examinar las casas y
llochs ha ont se presum se treballan y estan recóndidas las robas sens bolla, representant primerament als comuns esta resolució, per no
ocasionar novedat la exequció, ab tot ha apparegut al concistori no adelantar estas diligèncias
y medis sens primer participar-o a vostra
excel·lència per medi de esta embaxada, perquè
vostra excel·lència, ab lo sumo de sa prudència y
per lo molt interessa lo real servey de sa magestat, se servesca de afavorir com sempre a la Deputació que, ab lo favor de vostra excel·lència se
espera conseguir lo prompte remey de que·s necessita per a obviar los danys que deterioran y
defraudan los drets de la Generalitat, tant en las
robas sens Bolla com en las que entran sens pagar los drets que, a més de que tot redunda en
servey de las dos magestats, divina y humana,
ho rebrà lo consistori a particular favor de la
grandesa de vostra excel·lència.

27/1r

Alexandre Bournonville.
Vidit Montserrat cancellarius.
Balthasar de Oriol et Marcer, junior.
Oblata in curie Locumtenencia, nono, folio
LCCLX.
Vuestra excelencia manda a los deputados y oidores de qüentas de la casaa de la Deputación del General de Cathaluña y habilitadores que se hallan
juntos en dicha casa que pongan en execución la
orden de vuestra excelencia arriba expressada.

30/1r

A. Loa duch y príncep de Bournonville, llochtinent y capità general.
Reverent en Christo Pare, nobles y amats de la
real magestat los deputats y oïdors de comptes
de la casa de la Deputació del General de Cathalunya en Barcelona residints, y habilitadors que
de present vos trobau junts en dita casa per la exa. orde intercalada entre els folis 26v i 27r del trienni 16831686.
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A. Moltb il·lustre y reverendíssim senyor.
Los deputats y oÿdors del General delc present
Principat, en lo ingrés de son offici, han trobat
los drets de la Generalitat sens arrendar y, si bé
han aplicat los medis y diligèncias possibles, no
se ha pogut conseguir dita convenient y proporcionada al preu als que·s lliuraren los arrendaments que serviren per lo trienni antecedent. Y,
prenent notícias de diffarents personas, qual podria ser la causa de estar la casa del General en
tant infelís estat, y sos drets y emoluments tant
deteriorats y desecreditats, han vingut a compèndrer ésser originat del que·s defrauda al General ab las robas que de totas sorts se vénen
sens estar manifestadas ni pagar lo degut dret,
las quals estarian ascondidas y abrigadas en casas
de particulars d’esta ciutat de tots estats, permetent en ellas tenir talers y fabricar-se clandestinament diffarents robas de seda. Y, no obstant
que los deputats, nostres antecessors, per obviar
semblants fraus y abusos se valgueren del remey
disposat per capítols de Cort, y fou fet jurar als
valluters y valers no fabricassen ni fessen fabricar
ninguna sort de robas que primer no fossen manifestadas al General; y als sastres no tallassen ni
a. a continuació repetit de la casa.
b. ambaixada intercalada entre els folis 29v i 30r del trienni
1683-1686.
c. a continuació una paraula ratllada.

[ 1683 ]

[ 1683 ]

fessen cusir per si ni per altri semblants robas
sens bolla, no se ha experimentat lo remey se
necessita per obviar dits fraus, per quant molts
de dits officials se persuadeixen que lo jurament
en aqueix cas no·ls pot compèndrer, publicant
alguns és ab concell de sos confessors. Tot lo
qual té als deputats ab lo desconsuelo que correspon a sas obligacions, perquè, no evitant-se
dits fraus, se imposibilita lo trobar-se arrendataris, y en eix cas seria precís haver de córrer la administració dels drets per compte del General,
lo que ocasionaria considerable pèrdua, com en
las ocasions no // 30/1v // han estat arrendats se
ha experimentat, de ha ont se impossibilitarian
los medis per a servir a sa magestat en ocasions
se podran offerir en defensa del Principat ni bastaria per pagar ab la puntualitata que és just los
salaris, y acudir al socorro de tantas iglésias, monestirs, viudas y pubills que viuen dels rèddits
de Generalitat.

Doctor Pal·ladi Juncar.

32/2r

Per a dar providència a danys tant graves com
perjudicials al servey de sa magestat, y al comú
del Principat, se ha juntat novena de personas del
tres estaments, com se acostuma en casos menos
urgents, per a practicar y aconcellar lo remey se
podria aplicar, y lo únich que occorregué fou inquirir y examinar las casas y llochs a hont se presum se treballan y estan recóndidas las robas sens
bollar, representat primerament als comuns esta
resolució, per a què no ocasionàs novedat la exequció, per lo que ha aparegut al concistori participar a vostra senyoria, per medi d’esta embaxada, esta notícia y resolució per a què vostra
senyoria, ab lo summo de sa prudència, se servesca afavorir a la Deputació aplicant los medis que
a vostra senyoria aparexerà ésser convenients per
a conseguir lo prompte remey de que·s necessita
per a obviar los danys que deterioran y defraudan
los drets de la Generalitat, que, a més de que tot
redunda en servey de las dos magestats, divina y
humana, ho rebrà lo concistori a particular favor
de vostra senyoria.

32/1r

A. Certificob com lo senyor Joseph de Olzina y
Riusech, donzell, en los mesos de abril, maig y
juny del any proppassat 1682, perseverave y
continuave en la indisposició y desgana patia y
pateix, de la qual tinch fet llargas relacions en lo
concistori dels molt il·lustre senyors deputats, y
en lac scrivania major de dita casa de la Deputació, en fe del qual o firmo en Barcelona, als 15
de agost 1683.
a. a continuació unes paraules ratllades.
b. certificació intercalada entre els folis 31v i 32r del trienni
1683-1686.
c. la interlineat.
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A. Molta il·lustre senyor.
Los deputats y oÿdors del General del present
Principat, en lo ingrés de son offici, han trobat los
drets de la Generalitat sens arrendar y, si bé se han
aplicat los medis y diligèncias possibles, no se ha
pogut conseguir dita convenient y proporcionada al preu ab que·s lliuraren los arrendaments que
serviren per lo trienni antecedent. Y, prenent notícias de diffarents personas, qual podria ser la
causa de estar la casa del General en tant infelís estat y sos drets y emoluments tant deteriorats y desecreditats, han vingut a compèndrer ésser originat del que·s defrauda al General ab las robas que
de totas sorts se vénen sens estar manifestadas ni
pagar lo degut dret, las quals estarian ascondidas
y abrigadas en casas de particulars d’esta ciutat de
tots estats, permetent en ellas tenir talers y fabricar-se clandestinament diffarents robas de seda.
Y, no obstant que los deputats, sos antecessors,
per obviar semblants fraus y abusos se valgueren
del remey disposat per capítols de Cort, y fou fet
jurar als valluters y valers no fabricassen ni fessen
fabricar ninguna sort de robas que primer no fossen manifestadas al General; y als sastres no tallassen ni fessen cusir sens haver pagat lo degut dret,
ab tot, no se ha conseguit lo fi desitjat, per la qual
causa se troban los deputats ab lo desconsuelo
que correspon a sas obligacions, perquè, en las
ocasions ha corregut la administració dels drets
per compte de la casa, és estada grandíssima y
conciderable la pèrdua, com se manifesta en los
//32/2v // llibres del Racional de la casa, y de calitat seria en lo present temps, segons lo que·s
col·lecta y ensenya la experiència, que se impossibilitarian los medis per a servir a sa magestat en
las ocasions se podan offerir, ni bastaria per pagar
ab la puntualitat que és just los salaris, y acudir al
socorro de tantas iglésias y monestirs, viudas y
pubills que viuen dels rèddits de la Generalitat.
Per a dar providència a danys tant graves com
perjudicials al servey de sa magestat, y al comú
del Principat, se ha juntat novena de personas
dels tres estaments, com se acostuma en casos
menos urgents, per a practicar y aconcellar lo
remey se podria aplicar, y lo únich que occorregué fou inquirir y examinar las casas y llochs a
hont se presum se treballan y estan recóndidas
las robas sens bolla, representat-o primerament
a vostra senyoria, per medi d’esta embaxada,
per a què, ab lo summo de sa prudència, y com
a part tant principal de la Deputació, y per lo
a. ambaixada intercalada entre els folis 31v i 32r del trienni
1683-1686.

molt interessa lo servey de Déu, Nostre Senyor,
y de sa magestat, y lo socorro de tantas iglésias y
obras pias, se servesca afavorir a la Deputació
aplicant los medis que a vostra senyoria aparexerà ésser convenients per a conseguir lo
prompte remey de que·s necessita per a obviar
los danys que deterioran y defraudan los drets
de la Generalitat, que, a més de que tot redunda
en servey de las dos magestats, divina y humana,
ho rebrà lo concistori a particular favor de vostra senyoria.

35/1r

Per a dar providència a danys tant graves com
perjudicials al servey de sa magestat, y al comú
del Principat, se ha juntat novena de personas
dels tres estaments, com se acostuma en casos
menos urgents, per a practicar y aconcellar lo
remey se podria aplicar, y lo únich que occorregué fou inquirir y examinar las casas y llochs a
hont se presum se treballan y estan recóndidas
las robas sens bolla, representat-o primerament
a vostra senyoria, per medi d’esta embaxada,
per a què vostra senyoria, ab lo summo de sa
prudència, com a part tant principal de la Deputació, interessada en la conservació y augments,
y en la observança dels capítols de Cort, se servesca afavorir a la Deputació aplicant los medis
que a vostra senyoria aparexerà ésser convenients per a conseguir lo prompte remey de
que·s necessita per a obviar los danys que deterioran y defraudan los drets de la Generalitat,
que, a més de que tot redunda en servey de las
dos magestats, divina y humana, y en benefici
públich y comú del General, ho rebrà lo concistori a particular favor de vostra senyoria.

A. Molta il·lustre senyor.
Los deputats y oÿdors del General del present
Principat, en lo ingrés de son offici, han trobat
los drets de la Generalitat sens arrendar, y si bé
se han aplicat los medis y diligèncias possibles
no se ha pogut conseguir dita convenient y proporcionada al preu ab que·s lliuraren los arrendaments que serviren per lo trienni antecedent.
Y, prenent notícias de diffarents personas, qual
podria ser la causa de estar la casa del General en
tant infelís estat y sos drets y emoluments tant
deteriorats y desecreditats, han vingut a compèndrer ésser originat del que·s defrauda al General ab las robas que de totas sorts se venen
sens estar manifestadas ni pagar lo degut dret,
las quals estarian ascondidas y abrigadas en casas
de particulars d’esta ciutat de tots estats, permetent en ellas tenir talers y fabricar-se clandestinament diffarents robas de seda. Y, no obstant
que los deputats, sos antecessors, per obviar
semblants fraus y abusos se valgueren del remey
disposat per capítols de Cort, y fou fet jurar als
velluters y valers no fabricassen ni fessen fabricar
ninguna sort de robas que primer no fossen manifestadas al General; y als sastres no tallassen ni
fessen cusir sens haver pagat lo degut dret, ab
tot, no se ha conseguit lo fi desitjat, que era
arrendar ab crèdit y conveniència de la Generalitat, per la qual causa se troban los deputats ab
lo desconsuelo que correspon a sas obligacions,
perquè, en las ocasions ha corregut per la administració de la casa la exacció dels drets, és estada grandíssima y conciderable la pèrdua, com se
manifesta en los llibres del Racional de la casa, y
de calitat seria en lo present temps, segons lo
que·s col·lecta y ensenya la experiència, que se
impossibilitarian los medis per a //35/1r // servir
a sa magestat en las ocasions se podan offerir, ni
bastaria per pagar ab la puntualitat que és just
los salaris, y acudir al socorro de tantas iglésias y
monestirs, viudas y pubills que viuen dels rèddits de la Generalitat.

36/1r

a. ambaixada intercalada entre els folis 34v i 35r del trienni
1683-1686.
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A. Molta il·lustre senyor.
Los deputats y oÿdors del General del present
Principat, en lo ingrés de son offici, han trobat
los drets de la Generalitat sens arrendar, y si bé
se han aplicat los medis y diligèncias possibles
no se ha pogut conseguir dita convenient y proporcionada al preu ab que·s lliuraren los arrendaments que serviren per lo trienni antecedent.
Y, prenent notícias de differents personas, qual
podria ser la causa de estar la casa del General en
tant infelís estat y sos drets y emoluments tant
deteriorats y desecraditats, han vingut a compèndrer ésser originat del que·s defrauda al General ab las robas que de totas sorts se venan
sens estar manifestadas ni pagar lo degut dret,
las quals estarian ascondidas y abrigadas en casas
de particulars d’esta ciutat de tots estats, permetent en ellas tenir talers y fabricar-se clandestinament differents robas de seda. Y, no obstant
que los deputats, sos antecessors, per obviar
semblants fraus y abusos se valgueran del remey
disposat per capítols de Cort, y fou fer jurar als
valluters y valers no fabricassen ni fessan fabricar
ninguna sort de robas que pri- //36/1r // mer no
fossan manifestadas al General; y als sastras no
tallassen ni fessen cusir sens haver pagat lo degut dret, ab tot, no se ha conseguit lo fi desitjat,
que era arrendar ab crèdit y conveniència de la
Generalitat, per la qual causa se troban los deputats ab lo desconsuelo que correspon a sas
a. ambaixada intercalada entre els folis 35v i 36r del trienni
1683-1686.

[ 1683 ]
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obligacions, perquè, no arrendant-se los drets
en la conformitat de què se ha acostumat en los
triennis antecedents, se impossibilitarian los
medis per a servir a sa magestat en las ocasions
se poden offerir, ni bastaria per pagar ab la puntualitat que és just los salaris, y acudir al socorro
de tantas iglésias y monestirs, viudas y pubills
que viuen dels rèddits de la Generalitat.
Per a dar providència a danys tant graves com
prejudicials al servey de sa magestat, y al comú
del Principat, se ha juntat novena de personas
dels tres estaments, com se acostuma en casos
menos urgents, per a practicar y aconcellar lo
remey se podria aplicar, y lo únich que occorregué fou inquirir y examinar las casas y llochs ha
ont se presum se treballan y estan recóndidas las
robas sens Bolla, representat-o primerament a
vostra senyoria, per medi d’esta embaxada, per
a què vostra senyoria, ab lo summo de sa
prudència, y per lo molt interessen los drets de
vostra senyoria, los quals se defraudan abusantse los de la Generalitat, y per lo que condueix a
la concervació de las dos casas, y continuant los
bons officis que de vostra senyoria en totas ocasions se han experimentat, y en concideració de
la correspondència que sempre se han tingut, se
digne afavorir a la de la Deputació ab aquells
medis que a vostra senyoria li aparexerà més
convenients y segurs per obviar los danys que
deterioran y defraudan los drets, fents aquellas
ordinacions y disposicions que a vostra senyoria
per reals privilegis li és lícit y permès, tant per a
què los valluters, valers, sastres y sos fadrins no
la venguen ni treballen, com també que los demés habitants d’esta ciutat no la usen sens estar
manifestada ni pagar lo degut dret // 34/1r //
que, a més de que tot redunda en servey de las
dos magestats, divina y humana, ho rebrà lo
concistori a particular favor de vostra senyoria.

38/1r

senyoria per tots los medis li sien possibles, com
ho té offert a vostra senyoria ab embaxada de 9
del corrent. Y, en quant a la embaxada vostra
senyoria proposa per lo excel·lentíssim senyor
llochthinent y capità general, desitjant anar ab
tot lo acert a la resolució, suplica a vostra senyoria sie servit dir lo que apar se ha de representar
a sa excel·lència, per a què se conseguesca lo
que vostra senyoria desitja y lo que lo molt
il·lustre bras militar de servir a vostra senyoria.

39/1r

A. Molta il·lustre senyor.
Responent los consellers d’esta ciutat de Barcelona a la embaxada que en scrits, per medi del
senyor don Carlos de Llupià y Gismundo Boffill, ciutedà honrrat, per part de vostra senyoria
reportada lo die dels 13 del corrent, y al que de
paraula dits senyors explicaren, diuen a vostra
senyoria que tenen viu sentiment del desconsuelo al que vostra senyoria se troba de no poder arrendar los drets de la Generalitat per los
danys tant graves se ocasionan a eixa casa, y per
los motius en dita embaxada expressats, assegurant a vostra senyoria que voldria esta ciutat per
tots medis y camins dar a vostra senyoria tots
consuelos, y que per part d’esta ciutat no·s faltarà en tot allò que·s puga offerir per lo major
servey de vostra senyoria, no escusant totas y
qualsevols diligèncias pugan offerir-se per lo del
major benefici de vostra senyoria y de la Generalitat en continuació de la tant antiga correspondència que sempre esta ciutat se ha preciat
tenir y tindrà ab vostra senyoria.

40/1r

A. Dieb decima quinta mensis octobris anno a
Nativitate Domini millessimo secentessimo octuagessimo tercio, in villa Cervarie, Celsonensis
diocesis.

A. Molta il·lustre senyor.
En lo que vostra senyoria fou servit participar lo
die 19 del corrent al molt il·lustre bras militar
de què lo negoci de las Bollas no prenia lo èxit
que vostra senyoria desitjava, y que anave dilatant-se, y que vostra senyoria estimaria que lo
molt il·lustre bras militar prengués lo medi més
convenient, y que si aparexia de conveniència
fer una embaxada al excel·lentíssim senyor
llochthinent y capità general vostra senyoria ho
estimaria molt. Lo molt il·lustre bras militar nos
ha ordenat assegurassem a vostra senyoria de sa
part que està molt prompte per a servir a vostra
a. suplicació intercalada entre els folis 37v i 38r del trienni
1683-1686.
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Ego, Josephus Janer, licenciatus decretis, presentis
ville Cervariem uti tabularius crose eo tauler dels
safrans del General, dicte presentis ville et collecte
Cervarie dicto nomine, gratis, et cetera, constituo
et ordino procuratorem meum certum, et cetera,
iat quod, et cetera, vos Franciscum Garriga, philosophia professorem in civitate Barcinone, habilitatorem consobrinum meum, lisset absentem et
notarium, et cetera. Ad videlisset pro me et nomine meo renunciandum et cedendum pure, libere
et simpliciter aut aliorem modoque et forma vobis
a. ambaixada intercalada entre els folis 38v i 38r del trienni
1683-1686.
b. procura intercalada entre els folis 39v i 40r del trienni
1683-1686.

benevissis in manu et posse admodum illustrium
dominorun deputatorum Generalis presentis Cathalonie principatus vel alterius cuiuscunque
persone de his potestatem habetur vel habitura
dictum officium tabularii una ad juribus, redditus, pertinenciis ac emolumentis illius dictamque
renunciacionem et cessionem admitti suplicandum et ab id suplicaciones quascunque tam verbo
quam in scriptis, dandum, offerendum et presentandam eas quo subscribi et provideri petendum
et instandum instrumenta quam inde necessaria
et oportuna et vobis benevissa faciendum et firmandum et si opus et vobis benevissum fuerit fieri
faciendum, instandum et requirendum et demum, et cetera. Promitto //40/1v // dicto nomine
habere rattum, et cetera. Et non revocare, et cetera. Sub omnium et singulorum bonorum meorum
obligacione, et cetera. Actum, et cetera.
Testes sunt Josephus Montaner et Nuix, burgensis
et Mauricius Boygas, scriptores Cervarie. In quorum fidem et testimonium premissorum alieno
calamo scriptis. Ego Joannes Montaner, burgensis, apostolica atque regia auctoritatibus notarius
publicus in villa Cervarie, Celsonensis diocesis populatus, hic me subscribo et meum quo utor appono sig + num.

42/1r

cionum Phillippo Gali, scriptore domestico substituto jurato hiis vice loco et nomine meis Jacobi
Padres, apostolica atque regia aucthoritatibus
notarii publici Gerunde civis nec, non notario et
scribe officii Generalis Deputacionis localis civitatis et collecte Gerunde infrascripti, interessente
de quibus, et cetera. Acta, et cetera, presentibus
pro testibus Josepho Boer, aromatario, Francisco
Delas, botiguerio, Narciso Vidal, juvene botiguerio, Michaele Pon, curritore colli, Francisco Parera, botiguerio et Narciso Anes, valerio Gerunde
ad hec respective vocatis, et cetera.
In quorum fidem et testimonium premissorum
ego, Jacobus Padres, apostolica atque regia auctoritatibus notarius publicus Gerunde civis, nec
non notario et scriba officii Generalis Deputacionis localis civitatis et collecte // s.n. // Gerunde hic
me subscribo t meum solitum appono sig + num.
42/2r

Fea autèntica de la publicació de las ordinacions
del trienni de 1683 publicades en la ciutat de
Gerona.b
A. Die decima sexta octobris millessimo sexcentessimo octuagessimo tercio. Gerunde. Ordinaciones
et preconitzaciones per admodum illustres dominos fratis don Balthazarem de Montaner y de
Çacosta, monachum de Ripoll, et prepositum de
Berga; don Michaelem de Pallares, in civitate
Barchinone populatum, Josephum Melich, civem
honoratum Barchinone, deputatos. Fratris Franciscum Mongay, monachum et prepositum majorem Sancti Cucufatis del Velles, don Petrum de
Cartella y Desbach, Onofrium Cartes, civem civitatis Dertuse, auditores computorum Generalis
presentis Cathalonie principatus pro triennio millessimi sexcentessimi octuagessimi tercii, de voto
et consilio magnificorum assessorum et advocati
fiscalis dicti Generalis facte et impresse publicate,
fuerunt per loca solita presentis civitatis Gerunde
quem admodum sunt impresse sono tubarum et
duorum anaphillus // 42/1v // per Martinum
Sola, preconem et curritorem publicum dicte civitatis prelegente omnia respective capula sive
items earundem preconitzationum seu ordinaa. certificacions intercalades entre els folis 41v i 42r del trienni 1683-1686.
b. anotació escrita al dors.
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B. Die decima sexta mensis octobris anno a Nativitate Domini millessimo sexcentessimo octiuagessimi tercio, Tarracone.
Jacobus Barata, curritor collis et preco publicus
Tarracone, retulit et relacionem fecit mihi, Joanni Paulo Salinas, appostolica et regia auctoritatibus notario publico Tarracone et curie Generalitatis civitatis et collecte Tarracone, scriba
infrascripto, se die presenti ad instanciam illustris et admodum reverendi domini Laurencii
Palau, presbiteri, utriusque juris doctoris, canonici Sanctae metropolitane Ecclesie Tarracone
per loca solita et assueta presentis civitatis Tarracone voce tube publicasse et preconitzasse ordinaciones et preconia editus et factus per admodum
illustrium concistorium dompnos dominos deputatorum et auditorum computorum Generalis
presentis principatus Cathalonie et comitatibus
Rossilionis et Ceritanie pro bona exactione reddituum // 42/2v // Generalitatis et Bolle pro triennio anni millessimi sexcentessimi octugessimi tercii scilicet pro admodum illustribus dominis
fratris don Balthazere de Montaner et de Sacosta,
monaco de Ripoll et preposito de Berga; don Michaele de Pallares, Barcinone populato; Josepho
Melich, cive honorato Barcinone, diputatis. Fratris Francisco Mongay, monaco et preposito majore Sancti Cucufati del Velles, don Petro de Cartella y Desbach et Honophrio Cartas, cive Dertuse,
auditoribus computorum in dicto triennio dicti
anni millessimi sexcentessimi octuagessimi tercii.
De quibus, et cetera. Que fuerunt acta, et cetera.
Testes sunt Joannes Anthonius de Rotalde, scriptor Tarracone, et Josephus Baro, regius portarius
Tarracone.
In quorum fidem ego, Joannes Paulus Salinas,
appostolica et regia auctoritatibus notarius pu-

[ 1683 ]

[ 1683 ]

blicus Tarracone // s.n. // et consistorii Generalitatis civitatis et collecte Tarracone, scriba hic me
subscribo et meum quo utor appono sig + num.

44/1r

de Vàlues, trienni 1599, foli 281, entre altras fermanças donadas per Joan Riu, pagès, arrendador
de la Bolla de Tarragona de dit trienni 1599,
arrendada per 33303 lliures, sous, los tres anys, se
troba continuat Pere Oller, mercader de Barcelona obligat per 2600 lliures, sous lo any, que los
tres anys junts són 7800 lliures, sous, del qual
arrendament segons lo llibre de Vàlues proppassat, trienni 1680, foli 43, consta restar-se a dèurer
la quantitat de 10998 lliures, 19 sous, 9; y segons
lo llibre de Concerts, foli 59, consta que als 6 de
abril 1620 dit Pere Oller féu concert y se obligà
pagar al General la quantitat de 7790 lliures, sous,
diu restava a dèurer per rahó de dita fermança, y
als 10 de juny 1623 confirmà dita obligació. Y axí
mateix segons lo llibre de Vàlues, trienni 1617,
foli 311, en lo arrendament de la Bolla de Ripoll y
Sant Joan las Abbadessas de dit trienni, arrendador Jaume Batlle, per preu de 4413 lliures, sous
los tres anys, entre altras fermanças // 44/2v // de
dit arrendament se troba continuat Pere Oller,
pagès de Sant Pere de la Vila de Cabanas, lo qual se
obligà per 200 lliures, sous lo any, que los tres anys
junts són 600 lliures, sous, com consta en dit llibre
y foli, del qual arrendament, segons dit llibre de
Vàlues, trienni 1686, foli 62, consta restar-se a
dèurer la quantitat de 57 lliures, 19 sous. No pot
estar obligat dit censal en ningunas quantitats se
restassen a dèurer, per rahó de ditas obligacions,
per quant encara que dita Catharina Oller consta
haver succehit dit censal com ha hereva del sobredit Pere Oller, se veu no ésser uns matexos subjectes dit Pere Oller successor de dit censal y dits
Ollers obligats al General. Per quant, segons lo capítol de dit mes de desembre, foli 159, retro,
consta que lo dit Pere Oller, marit de dita Catharina ja era mort en lo any 1539, pus en dit any contractà segon matrimoni ab Anthoni Aspí, capser,
molt anys antes no·s contractassen dits dèbits, per
lo que en tot cas queda líbero dit censal, y per ço
no·s trau res en fora. Del aposento del racional, als
III de octubre de MDCLXXXIII.

A. Aba la present certifich y fas fe jo, Joseph
Martí, notari públich de Vilafrancha de Panadès, bisbat de Barcelona, davallscrit, com,
vuy die present, que contam als vint-y-tres del
mes de octubre del present y corrent any, Miquel Daydí, corredor públich jurat de dita vila,
me ha fet relació que ell y Pere Daydí, company
seu corredor públich de dita vila, a so de dos
trompetas, han publicades per los llochs acostumats de la present vila las cridas de las novas ordinacions fetas per los molt il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes del General de
Cathalunya, comptats de Rosselló y Cerdanya,
en lo present y corrent any de mil sis-cents vuytanta-tres, com més llargament en lo acta de
dita relació, en lo qual foren presents per testimonis lo reverent // 44/1v // Francesch Escardó,
prevere y Joseph Martí y Farrer, notari, tots de
dita vila, del que fas fe. Dat en Vilafrancha de
Panadès, bisbat de Barcelona, als vint-y-tres del
mes de octubre del any mil sis-cents vuytantatres. In quorum fidem, ego, Josephus Marti, notarius supra memoratus, hic me subscribo et meum
quo utor appono sig + num.
Receptus per Salomo a magnifico Paulo Janer,
deputato locali quinque solidos. Idem, et cetera.

44/2r

B. Moltb il·lustre senyor.
Erasma de Lana y Fontanet, donzell, racional
de la present casa, a vostra senyoria fa relació
com, per orde y deliberació de vostra senyoria
dels 19 de agost preppassat y del corrent any
1683, té feta ex alta averiguatio ab los llibres de
Vàluas y altras de la present casa acerca de aquell
censal, penció cent sous, pagador al primer de
desembre, que sortejà lo reverent Anthoni Roseras, prevere, obtenint la capellania de Santa
Maria, instituhida en la capella de Bernat Marchous de la present ciutat, en la extracció de
censals que al primer de juliol també proppassat
del corrent any fou vostra senyoria servit fer, y
segons dits llibres se troba lo següent:

Erasma de Lana y Fontanet, racional.

45/1r

Dit censal fou y possehí Catharina Oller, muller
de Pere Oller, llanser, y encara que segons lo llibre
a. certificació intercalada entre els folis 43v i 44r del trienni
1683-1686.
b. relació intercalada entre els folis 43v i 44r del trienni
1683-1686.
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Ena lo fet consultat per lo molt il·lustres senyors
deputats y oÿdors de comptes del General de
Cathalunya als assessors y advocat fiscal de la
present casa sobre si lo molt il·lustre consistori
pot y deu fer lo arrendament dels drets del General per lo preu de 23000 lliures, ab 900 lliures
de axaus, en consideració que de present no·s
troba mayor dita, y que en lo trienni pròxim pasat se arrendaren dits drets per preu de 24000
lliures, ab 300 lliures de axaus, no se pot y deu
a. vot intercalat entre els folis 44v i 45r del trienni 16831686.

5 sous, 8, ab obligació de haver de pagar la present casa los salaris y estrenas als officials que segons la fe y certificatòria ne fa lo magnífic regent los comptes des de lo primer de juliol fins
al gener acostuma gastar per los salaris y estrenas 1384 lliures, 16 sous, que al matex respecte
vendrian ah importar cada any los dits salaris y
estrenes 2769 lliures, 12 sous, que rellevades de
las 24126 lliures, 5 sous, 8, restarian francas per
la Generalitat 21356 lliures, 13 sous, 8, al que
se veu manifestament que de fer lo arrendament
per lo dit preu de 23000 lliures, sous, ab 900
lliures de axaus, té de benefici lo General per
cada any 1343 lliures, 6 sous, 4.

col·lectar aquells. Vistas las relacions del corredor, y principalment la relació feta als 12 de noembre 1683. Vista altre relació feta per Joseph
de Olzina y Riusech y Magí Oliver, continuada
en dietari als 9 de setembre 1683, acerca de la
conveniència gran té la Generalitat de que se
fase lo dit arrendament per lo sobredit preu.
Vistas las relacions fetas, la una per Benet sastre,
receptor de la taula del General de Barcelona, la
altre del doctor Salvador Baró, subrogat en lo
offici de sobrecullidor dels drets del General de
la part de ponent, y la altre de Hierònim Ferrer,
subrogat en lo offici de sobrecullidor de la part
de llevant, acerca del que se ha col·lectat en la
primera tersa dels dits drets. Vistos los vots fets
en la present casa sobre la matèria de arrendaments, en los quals se ha aconsellat que era millor y més convenient a la Generalitat arrendar
ab alguna differència de menos preu que no
col·lectar. Vist lo capítol 9 de las Corts 1433, libre dels 4 senyals, foli 261. Vist lo memorial ho
fe aucthèntica que fa lo magnífic regent los
comptes del que ha pagat // 45/1r // als officials
de salaris y estrenes tocans ha pagar a la dita administració de tots drets. Vist tot lo demés que
se havia de vèurer concernent a la subjecta
matèria.

Atès y considerat que lo capítol 9 de las Corts
1433, llibre dels 4 senyals ha considerat que era
més útil al General lo arrendar que lo col·lectar,
dexant aquest negoci a la prudent economia
dels molt il·lustres senyors deputats per no poder-se dar regla certa en matèria de arrendaments, que una vegada puxen y altre baxan, segons la penúria ho abundància de las cosas, y
principalment lo present arrendament, que tot
consisteix en lo commers de fora regne, y sols lo
acert en dit negoci depènder de la consideració
// 45/2v // de las circunstàncias del temps, que
són las que donan la regla en estos negocis.

Atès y considerat que de las relacions fetas per
lo corredor de la present casa y per la última que
se ha fet vuy, als 12 de noembre 1683, continuada en dietari, consta que los drets de General ha molts mesos que estan al públic subhast, y
que no se ha trobat mayor preu que 23000 lliures, ab 900 lliures de axaus, no obstant las moltas diligèncias han fet los molt il·lustres senyors
deputats offerint diferens axaus corresponents a
qui se posaria a differens ditas.
Atès y considerat que per las relacions fetas per
Joseph de Olzina y Riusech y Magí Oller, officials de cerca 40 anys de esperiència de las cosas
de la Generalitat, consta que se seguirian considerables pèrduas si lo molt il·lustre consistori
col·lectàs dits drets y no fes lo dit arrendament,
mayorment en un tems que·s tem lo rompiment
entre Hispanya y França, que se succeex lo que
Déu no vulla, se vindria-se a pèrdrer lo commers de esta ciutat, sinó en tot en la mayor part,
y que apenes entrarian robes y mercaderias de
fora regne, y seria molt poc lo que se col·lectaria, en notable dany de la Generalitat.

Per ço y altrament, los infrascrits assessors són
de vot y parer que pot y deu lo molt il·lustre
consistori lliurar dit arrendament dels drets de
la Generalitat del corrent trienni per lo preu de
las 23000 lliuras, ab 900 lliures de axaus, axí ho
senten. Barcelona, als 12 de noembre 1683.
De Sayol, assessor. Llampillas, fisci Generalis advocatus. Areny, assessor substitutus.

48/1r

A. Certificha y fas fe lo baix firmat com tinch
mirats los llibres de Vàlues de mon offici y no
consta en ells que Joseph Albinyana, tauler del
General de la vila de Alcover, dega quantitat alguna al General. Fet de mà pròpria, vuy als 15
de novembre 1683.
Erasma de Lana y Fontanet, racional.

49/1r

Atès y considerat que de las sobreditas tres relacions fetas per los sobrecullidors de dit // 45/2r
// dret, tant de la present ciutat com de las parts
de ponent y llevant, consta que en la primera
tersa, ço és, juliol, agost y setembre, se ha
col·lectat 6031 lliures, 11 sous, 5, qua al dit respecte vindria ha importar lo any 24126 lliures,
1587

Joan Ferrer de Gualbes.
A. Moltb il·lustre senyor.
a. certificació intercalada entre els folis 47v i 48r del trienni
1683-1686.
b. relacions intercalades entre els folis 48v i 49r del trienni
1683-1686.

[ 1683 ]

[ 1683 ]

Erasma de Lama y Fontanet, donzell, racional
de la present casa, a vostra senyoria fa relació
com, per orde y deliberació de vostra senyoria
dels 19 de agost proppassat y del corrent any
1683, té feta exacta averiguació ab los llibres de
Vàluas y altras de la present casa asserca de
aquell censal, penció 103 lliures, 4 sous, pagador a 24 de juliol, que sortejà Joan Ferrer de
Gualbes en la extracció de censals que al primer
de juliol també proppassat del corrent any fou
vostra senyoria servit fer, y segons dit llibre se
trobà lo següent:

censal en la quantitat de 30 lliures, sous, de la
partida treta enfora.
Y esta és la relació fa a vostra senyoria del aposiento del racional, als 22 de nohembre del any
1623.
Erasma de Lana y Fontanet, racional.
24 setembre.
49/2r

Primo, dit censal fou y possehí Anna Ferrer y
Sorts, viuda del magnífich misser Joseph Ferrer,
doctor del Real Consell, com a hereva universal
de dit quòndam son marit, y com segons lo llibre de Vàluas, trienni proppassat de 1680, foli
232, consta que misser Joseph Ferrer restà a
dèurer la quantitat de 30 lliures, sous, per resta
de aquellas 259 lliures, 16 sous que en lo llibre
de Vàluas trienni 1632, foli 686, se li formà dèbit, ço és, 150 lliures, sous, en que foli 639 de
dit llibre de Vàluas diu li tocan ha pagar per sa
part, per lo que fou condempnat en la visita del
trienni 1629 sobre la querella número 67; 75
lliures, sous que, en foli 645 de dit llibre diu tocar-li ha pagar per sa part, com a servint lo offici
de ajudant segon de la scrivania major, per lo
que fou condempnat en dita visita sobre la querella número 51; y las restants 34 lliures, 16
sous, que en foli 675 de dit llibre diu tocar-li ha
pagar per sa part, per lo que fou condempnat en
dita visita sobre la querella número 105. Ab que
sempre que constàs que dit misser Joseph Ferrer, amo de dit censal, y que dit Joseph Ferrer
continuat debitor, fossen un mateix subjecte, ve
estar obligat dit censal per la dita quantitat de
trenta lliures, dich, 30 lliures, sous.
Ítem, dit censal fou y possehí Joan de Gualbes
eo los administradors de sos béns, y encara que
segons dit llibre de Vàluas, // 49/1v // trienni
1680, fóleos 147, 170, 192 y 220, consta que
Joan de Gualbes, donzell, sobrecullidor del General de la sobrecol·lecta de ponent, resta a dèurer la quantitat de 8404 lliures, 15 sous, 4, però
per quant, segons lo llibre de Vàluas, trienni
1614, foli 70, consta que Joan de Gualbes, debitor, vivia en lo any 1578, y dit Joan de Gualbes, possessor de dit censal, entrà a possehir
aquell en lo any 1649 o 1650, segons lo capbreu de dit mes de juliol, foli 1211,a ab que·s
veu no ser un mateix subjecte lo Joan de Gualbes debitor y lo dit Joan de Gualbes possessor
de dit censal, per lo que aquell no pot estar obligat per rahó de dit dèbit. Y per ço no·s trau res
enfora. Axí que en tot cas restaria obligat dit
a. a continuació una paraula ratllada.
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Magdalena Móra y Xammar.
B. Molt il·lustre senyor.
Erasma de Lama y Fontanet, donzell, racional
de la present casa, a vostra senyoria fa relació
com, per orde y deliberació de vostra senyoria
dels 19 de agost proppassat y del corrent any
1683, té feta exacta averiguació ab los llibres de
Vàluas y altras de la present casa acerca de aquell
censal, penció 104 lliures, pagador a 8 de juliol,
que sortejà la senyora Magdalena Móra y Xammar, muller de Joan Móra, donzell, en la extracció de censals que al primer de juliol també
proppassat del corrent any fou vostra senyoria
servit fer y segons dit llibre se trobà lo següent:
Primo, dit censal fou y possehí don Pedro de
Cardona y de Erill, y encara que segons lo llibre de Vàluas, trienni 1635, foli 54, entre altras fiansas donadas per Miquel Gomar, arrendatari de la Bolla de Perpinyà, trienni 1578, se
troba continuat dit don Pedro de Cardona y
Erill, lo qual se obligà per 300 lliures, sous lo
any, que los tres anys junts són 900 lliures, del
qual arrendament segons los llibre de Vàluas,
trienni proppassat de 1680, foli 18, consta restar-se a dèurer la quantitat de 1960 lliures, 17
sous, 8. Y axí matex, segons dit llibre de Vàluas, trienni 1680, foli 247, entre altras fermansas donadas per lo il·lustríssim senyor don
Gil Manrrique, bisbe de Gerona, deputat ecclesiàstich, que fou en lo trienni 1632, se troba
continuat don Pedro de Aragó y Cardona, lo
qual il·lustríssim senyor bisbe, segons dit llibre
y foli 247, junta ab sos condeputats, restaren a
dèurer la quantitat de lliures, 13 sous, 8, per
resta del que tots foren condempnats en la visita de dit trienni 1632, feta en lo any 1635.
Però, per quant, segons lo capbreu de dit mes
de juliol, foli 955 retro, consta que dit don Pedro de Cardona y Erill sols possehí dit censal
com a pare y legítim administrador del doctor
Acart Desplà, son fill, per lo qual no pot restar
obligat dit censal en qualsevol quantitat pugue
restar a dèurer din don Pedro de Cardona y
Erill per rahó de ditas // 49/2v // fianças, y per
ço no·s trau res enfora.

Ítem dit censal fou y possehí mossèn Miquel
Oliver, y encara que segons lo llibre de Concerts, foli 63, consta a 16 de maig 1620, ab acte
en la scrivania major, Francesch Codina, insolutum, donà, assignà y consignà al General 1080
lliures, sous, li devia dit mossèn Miquel Oliver
constava ab acte rebut en poder de Joan Sever
Pedralbes, notari de Barcelona, als 11 de febrer
1613, las quals havia dit Oliver pagadas dins
vint-y-un any, y dit Codina las pagava al General per compte de la Bolla de Barcelona, trienni
1578, de las quals sols se’n ha pagat 450 lliures,
sous, consta en los llibres de Vàluas, trienni
1623, foli 53, y 1626, foli 53. Axí que se reste a
dèurer la quantitat de 630 lliures, sous, a complement de ditas 1080 lliures, sous. Però, per
quant, segons dit capbreu del mes de juliol, foli
956, consta que dit Miquel Oliver ja en lo any
1573 se desfeu de dit censal, en favor del magnífich Francesch Xammar, doctor del Real Consell, molts anys antes de la obligació de dit dèbit, no pot estar obligat censal per rahó de dita
obligació, y per ço no·s trau res enfora.

Dit censal fou y possehí Joan Milsocós, mercader, ciutadà de Barcelona, y encara que en lo llibre de Concerts, foli 110, consta que als 28 de
janer 1633, Francesch Piquer, nét de Barthomeu Piquer, féu concert ab lo General de la
quantitat de 435 lliures, 16 sous, 6, per lo que
restava a dèurer de la receptoria del General de
la vila de Perpinyà, las quals prometé pagar ab
differents pagas, la última de las quals venia a
terme lo dia de la festa de Tots Sants del any
1634; y, entre altras fianças donadas per dit Piquer per rahó de dit consert se troba continuat
dit Joan Milsocós, però, per quant segons lo
capbreu de dit mes de juliol, foli 957, consta
que dit Joan Milsocós ja en lo any 1581 no possehia dit censal, per quant aquell fou specialment obligat a dona Àngela Desbosch y de Llupià, y dit Milsocós féu diffinició ab lloch y cessió
de dit censal, ab que, quant féu dita fermança ja
no possehia dit censal, per lo que aquell no pot
estar obligat per rahó de qualsevols quantitats
se restassen a dèurer de dita fiança, y per ço no
pot trau res enfora.

Ítem dit censal fou y possehí lo magnífich Francesch Xammar, doctor del Real Consell, y encara que entre altras fianças donadas per lo doctor
y degà Paulo del Rosso, deputat ecclesiàstich
que fou del trienni 1650, se troba continuat
mossèn Francesch Xammar, lo qual del Rosso,
segons lo llibre de Vàluas propassat de 1680, y
en differents fóleos consta restar a dèurer differents quantitats, per lo que fou condempnat en
la visita del trienni 1650, feta en lo de 1653,
però per quant, segons lo capbreu de juliol, foli
956, retro consta que mossèn Joan Xammar, fill
y hereu de dit misser Francesch Xammar, en lo
any 1589, féu de dit censal en favor de Joan
Milsocós, mercader, ciutadà de Barcelona, ab
que·s veu no poder ser un mateix subjecte dit
doctor Francesch Xammar, possessor de dit
censal, y lo mossèn Francesch Xammar, fiança
de dit Pau del Rosso, per lo que queda líbero
dit censal y no·s trau res enfora.

Dit censal fou y possehí Anna Xammar y Ferrús,
viuda de Joan Pau Xammar, donzell, y encara
que segons lo llibre de Concerts, foli 80, consta
que als 19 de setembre 1622 mossèn Gerònym
Xammar, notari, féu concert ab lo General de
quantitat de 178 lliures, 10 sous, que lo quòndam Pau Xammar, son pare, com a fermança de
Joana Riu, // 49/3v // receptor de la Bolla de
Barcelona, restava a dèurer , y en fianças de dit
concert donadas per dit Gerònym Xammar, se
troba continuada Anna Xammarb. Y encara que
per ningun temps pogués constar que la senyora Anna Xammar, fiança de dit concert y la
senyora Anna Xammar possessora de dit censal
fossen un mateix subjecte, no podria restar obligat dit censal en ninguna quantitat se restàs a
dèurer per rahó de dita fiança, per quant en dit
capbreu y foli 957 retro, consta que la dita
Anna Xammar y Ferrús sols rebé dit censal com
a usufructuària, per lo que no·s trau res enfora.

Dit mossèn Francesch Xammar, semblantment
se troba continuat // 49/3r // altra de las fianças
de Joan Pau de Lozellas, deputat militar que
fou de dit trienni 1650, lo qual Llosellas, segons dit llibre de Vàluas trienni 1650, foli 301,
consta restar a dèurer la quantitat de 709 lliures,
2 sous, 6, a cumpliment de 1024 lliures, 2 sous,
6, féu concert ab lo General, per lo que fou
condempnat en dita visita de dit trienni 1650,
però per las rahons sobreditas encara que dit
Xammar, fiança de dit Llozellas y dit doctor
Francesch Xammar, possessor de dit censal, puguessen ser un mateix subjecte, restaria líbero
dit censal, y per ço no·s trau res enfora.

Y esta és la relació que fa a vostra senyoria. Del
aposento del racional, als 19 de nohembre
1683.
Erasma de Lana y Fontanet, racional.

50/1r
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D. Nouerintc universi, quod anno a Nativitate
Domini millessimo sexcentessimo octuagesimo
a. a continuació una paraula ratllada.
b. a continuació una paraula ratllada.
c. acte intercalat entre els folis 49v i 50r del trienni 16831686.

[ 1683 ]

[ 1683 ]

tes de dit General 1000 lliures, sous, a solta del escrivà major de la casa de la Deputació. La qual
partida fonch intimada a vostra mercè. Y així mateix sab y ignorar no pot vostra mercè com, per la
relació feta per Erasme de Lana y Fontanet, donzell, racional y arxiver de la present casa de la Deputació, als senyors deputats y oÿdors, als 18 de
novembre 1683, estigué dit censal embargat y
obligat a la solució de una partida a dit general deguda pera don Batista Sabater, possessor que fou
de dit censal, que pren suma de 20 lliures, 5 sous,
8, per las causas y rahons contengudes y expressades llargament en dita relació. La qual se troba en
lo dietari del trieni 1683, sots jornada de 19 de
noembre, còpia de la qual se presenta y entrega a
vostra mercè per lo procurador fiscal del General
de Cathalunya, en observansa del disposat en dita
concòrdia y signanter en los números 12, 13 y 14
de ella requereix y // 50/2v // interpel·la a vostra
mercè, senyor Pere Pau Canyadell, doctor en
drets, revolte als molt il·lustres senyors deputats
del General de Cathalunya las ditas 20b lliures, 5
sous, 8 delc preu del censal és estat dit y escrit per
dits senyors deputats y oÿdors de comptes, en
lluÿció y extincció del censal dalt expressat, en lo
qual fou extret en sort vostra mercè en dita casa de
la Deputaciód en solució y paga de dita partida
està dit don Batista Sabater en los llibres de Vàlues
de la casa de la Deputació per les causes y rahons
contengudes en dita relació per dit racional fetae y,
per què ignorància al·legar no pugue se ly fa la present interpel·lació, requirint al notari ne lleve acte.

tercio, die vero veneris, vigessima sexta novembris
ejusdem anni, intitulata presente et ad hec vocato
atque requisito Joanne de Argila, secretario et
scriba major Generalis principatus Cathalonie et
presentibus etiam Josepho de Sauleda, milite, et
Joanne Ribes, notario publico Barcinone, pro testibus ad ista vocatis ad ista vocatis especialiter et
assumptis doctor Joannes Quadras, fisci procurator Generalis Cathalonie, constitutus personaliter
coram et ante presenciam magnifici Petria Pauli
Canyadell, utriusque juris doctoris, perçonaliter
reoerti in scrivania major domus Deputacionis
presenti civitatis Barcinone, qui dicto nomine eidem obtulit et presentavit et seu per me, dictum
scribam majorem, obtule et presentare publice petiit et requisivit quandam in scriptis papiri requisicionis sedulam thenoris seguentis: Molt bé sab e
ignorar no pot vostra mercè, senyor Pere Pau
Canyadell, doctor en drets, et cetera. Inseratur
copia hujus eidem tradidit et liberavit quan accepit et penes se retinuit qua quidem papiri requisicionis sedula sich ut predicitur oblata et presentata illico dictus Petrus Paulus Canyadell, verbo
respondendo, dixit quod retinebat sibi terminum
juris ad respondendum de quibus ita per actis dictis gestis et secutis illico dictus Joannes Quadras
dicto nomine petiit et requisivit fieri et tradi
unum et plura publicum seu publica consimilia
instrumenta per me, dictum et infrascriptum
scribam majorem, que fuerunt acta Barcinone
sub anno, die, mense et loco predictis, presente me
dicto scriba majore et presentibus eciam testibus
predictis ad premissa vocatisb specialiter et assumptis pro ut superius continetur.

50/2r

D. Moltc bé sab y ignorar no pot vostra mercè, senyor Pere Pau Canyadell, doctor en drets, com en
la extracció de censals feta per los molt il·lustres
senyors deputats y oÿdors de comptes del General
de Cathalunya del trieni 1680, en jornada de primer de juliol 1683, seguint lo disposat en la
concòrdia feta entre lo molt il·lustre consistori
dels senyors deputats y oÿdors de comptes del
General de Cathalunya de una, y los acrehedors
censalistas de dit General de part altre, sortejà vostra mercè en un censal de preu mil lliures y penció
mil sous, pagadora als 13 de agost, que tots anys
rebie sobre lo General de Cathalunya en la dita
jornada, en virtut de la qual extrecció se digueren
y escrigueren en la taula dels comuns depòsits de
la present ciutat de Barcelona a vostra mercè en
lluÿció, quitació y extinció del sobredit censal per
los il·lustres senyorsd deputats y oÿdors de comp-

Die 26 novembris 1683.

50/3r

a. Petri interlineat.
b. a continuació una paraula ratllada.
c. interpel·lació intercalada entre els folis 49v i 50r.del trienni
1683-1686.
d. a continuació una paraula ratllada.
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Moltf il·lustre senyor.
Erasma de Lana y Fontanet, donzell, racional de
la present casa, ha vostra senyoria fa relació com,
per orde y deliberació de vostra senyoria, dels 19
de agost proppassat y del corrent any 1683, té
feta exacta averiguació ab los llibres de Vàluas y
altras de la present asserca de aquell censal, penció mil sous, pagador a 13 de agost, que sortejà
lo doctor en drets Pere Pau Canyadell en la extracció de censals que al primer de juliol també
proppassat del corrent any fou vostra senyoria
servit fer y segons dits llibres se troba lo següent:
Primo, dit censal fou y possehí don Ramon de
Sabater, ohydor militar que fou en lo trienni
a. a continuació una paraula ratllada.
b. 20...del interlineat.
c. a continuació una paraula ratllada.
d. a continuació unes paraules ratllades.
e. a continuació unes paraules ratllades.
f. relació intercalada entre els folis 49v i 50r del trienni 16831686.

1632, y encara aprés, segons lo llibre de Vàluas,
trienni proppassat 1680, fòleos 246, 247, consta
restar a dèurer la quantitat de 20 lliures, 5 sous,
8, a cumpliment de major quantitat que dit Sabater, junt ab sos condeputats, fou condempnat
en la visita de dit trienni 1632, però, per quant,
segons lo capbreu de dit mes de agost, foli 900,
consta que dit don Ramon de Sabater sols possehí dit censal com a usufructuari durant lo matrimoni entre ell y dona Lluÿsa Anna de Sabater, sa
muller, no pot restar obligat dit censal per rahó
de dit dèbit, y per ço no·s trau res enfora.
Ítem dit censal fou y possehí Catharina Camps,
viuda de Bernat Camps, argenter, com a hereva
universal de aquell, y com en dit capbreu y foli se
troba que dita Catherina Camps possehí dit censal per títol de special obligació, assignació y consignació per los nobles don Baptista de Sabater,
don Ramon de Sabater y dita dona Lluÿsa Anna
de Sabater. Y, segons dit llibre de Vàluas, trienni
1680, foli 246, entre altras fiansas donadas per lo
sobredit don Ramon de Sabater, ohydor militar
del trienni 1632, se troba continuat dit don Batista Sabater. Y, com lo dir-se en dit capbreu que
dita special obligació, assignació y consignació de
dit censal fou feta entre // 50/3v // altres per dit
don Batista de Sabater, y per consegüent, suposar-se tenir aquell domini sobre dit censal, estaria
obligat aquell per la sobredita quantitat de 20
lliures, 5 sous, 8, resta a dèurer dit don Ramon de
Sabater son principal, dich 20 lliures, 5 sous, 8.
Nota que lo doctor Pere Pau Canyadell, possessor vuy de dit censal, és a ssaber, en la meytat
del preu de aquell, com la restant meytat, toque
y specte a la dita senyora Anna Boneu y Riera,
muller del doctor en medicina Francisco Boneu, se troba altra de las fiansas donadas per fra
don Francisco de Ferrer y Desgueth, ohydor ecclesiàstich que fou en lo trienni proppassat de
1680, y a bé que fins vuy no conste que dit don
Francisco Ferrer degue quantitat certa al General, però, per quant actualment vuy està lo tribunal de la visita corrent sindicant, a dits deputats y ohydors del trienni proppassat, se
continua aquí la present nota per advertència.
Y esta és la relació que fa a vostra senyoria, del
aposiento del racional, als 18 de nohembre 1683.

50/4r

de Cathalunya als magnífichs assessors, advocat
fiscal y consulents aplicats en y sobre si lo molt
il·lustre senyor deputat ecclesiàstich, qui vuy és y
per temps serà, com a delegat apostòlich, en virtut de la bulla pontifícia de la santedat de Clement 7, dada en Roma a 17 de las kalendas de
maig 1524 pot, per si y per sos subdelegats, entrar sens assistència dels ordinaris a regonèixer
iglésias, monastirs, convents, col·legis, oratoris,
axí de regulars com de seculars, de qualsevol
orde, y en casas de personas ecclesiàsticas, familiars del Sant Offici y oficials del mateix Sant Offici, y en qualsevols altres llochs, puestos y casas
de exemps, a fi y effecte de averiguar si hi ha robas o mercaderias subjectes a pagar dret de Generalitat que no estigan llegitítimament despachadas. Y axí bé hajen incidit en la pena de comís
per lo frau comès als drets de la Generalitat, y si
en cas que·s fes resistència, turbació, impediment o molèstia alguna per algú dels sobredits
en la dita regonexensa, concernents, dependents
y emergents de aquella que mire a perturbar la
llibertat y potestat amplíssima que té lo General
en orde al que especta a la exacció, conservació
de sos drets y aprehensió dels fraus que·s trobaran comesos contra aquells, que és lo que podrà
obrar lo molt // 50/4v // il·lustre concistori. Y, si
trobat lo frau, podrà aportar-se’n aquell sens
permís, intervenció o concentiment del superior
o ordinari dels referits respective exempts.
Vista la dita deliberació feta aa del corrent mes
de nohembre 1683. Vista la dita bulla apostòlica. Vistos los capítols consedits y decretats per
lo reverendíssim don Joan, bisbe de Lleyda, inquisidor general, a suplicació dels tres estaments de Cathalunya convocats en las Corts de
Monsó a 2 de agost 1512. Vista la bulla del
Papa Leó 10, en confirmació dels sobredits capítols, dada en Sant Pere de Roma, a las kalendas de agost 1616. Vista la confirmació feta per
lo cardenal Adrià, bisbe de Tortosa e inquisidor
general, dels mateixos capítols y nova concessió
dels altres capítols a ell presentats en la Cort de
Barcelona, any 1520, que tot se troba col·lectat
en lo llibre primer de las Pragmàticas y altres
drets, etcètera, títol, etcètera, de la Santa Inquisició, volum 2 de las Constitucions.

Erasma de Lana y Fontanet, racional.

Vista la concòrdia vulgarment dita del senyor
cardenal Espinosa, inquisidor generalb, de 17 de
juliol 1578. Vistos difarents capítols y actes de
Cort, y vist tot lo que hi havia què vèurer sobre
la matèria concernent.

A. Ena lo fet consultat per los molt il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes del General

Attès y conciderat que en la dita bulla pontifícia
la santedat de Clement 7 fou servit confirmar y

a. vot intercalat entre els folis 49v i 50r del trienni 16831686.

a. a continuació un espai en blanc d’uns 15 mms.
b. inquisidor general interlineat.
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approbar ex certa sciencia la existència y disposició de la Generalitat, creació de magistrats,
constitucions, estatuts, establiments y ordinacions fetas y fahedors per la Cort General y las
consuetuts, privilegis e indults aposthòlichs que
té dit molt il·lustre concistori y deia tenir aleshores, encara que de dits indults no constàs altrament etiam quo ad ecclesias et ecclesiasticas
personas, manant que totas las imposicions fetas
//50/5r // y ordenadas, y per avant fahedoras per
la Cort General, las paguen y degan pagar qualsevols ecclesiàstichs, axí seculars com regulars
de qualsevol calitat o condició que sien, encara
que bisbes, archabisbes o cardenals, y encara
que las cosas compradas o venudas haguessen
de servir per ús y ornaments de las iglésias.
Y, últimament, per la major eficàcia de tot lo
concedit en dita bulla, se cometé la execució de
aquella, entre altres, al deputat ecclesiàstich que
per temps serie, ab la clàusula quatenus ipsi vel
duo aut unus eorum, et cetera, per a què, per si o
per altre, conservàs y defensàs la quieta y pacífica pocessió seu quasi en què està lo molt il·lustre concistori sobre la líbera administració, concervació y exacció dels drets de la Generalitat,
contra qualsevols personas que indèbitament
los volguessen molestar en dita pocessió y administració, ab la clàusula contradictores per censuram ecclesiasticam apellatione post posita compescendo, et cetera, y moltas altras pregnatíssimas,
per a enclòurer en dita concessió qualsevols personas per de alta dignitat que sien.
Attès y conciderat que per difarents capítols y
actes de Cort y ordinacions, y en particular los
capítols 64, Corts 1599; capítol 16, Corts 1543
y altres, se troba disposat y ordenat que lo molt
il·lustre concistori, per medi de sos officials pot
entrar a qualsevol part a regonéixer si ha algun
frau fet als drets de la Generalitat y fer aprehenció de aquell, aportant-se’le’n, y en dita conformitat se ha observat sempre, de tal manera que
sempre que se ha ofert la ocasió, de temps immemorial, ha usat de dita facultat lo molt il·lustre concistori.
50/5v

Attès també y conciderat que altrament seria
impossible poder lo molt il·lustre concistori administrar los drets de la Generalitat y conservar
aquells si no fos permesa la indagació y regoneixensa en qualsevol part y lloch, encara que
exempt y de la jurisdicció ecclesiàstica, y que
tots los ecclesiàstichs dehuen pagar los drets de
la Generalitat, per de alta dignitat que sien, exceptada solament la perçona de Sa Santedat, segons lo capítol 44 y 86, Corts 1481; necessàriament se segueix del tenor de dita bulla que ab la
concessió en ella feta al molt il·lustre senyor deputat ecclesiàstich se li dóna plena potestat y
1592

amplíssima jurisdicció per a poder fer ditas regoneixensas en qualsevols llochs exempts.
Atès també y conciderat que la comissió se li
dóna al molt il·lustre senyor deputat ecclesiàstich és de la sede apostòlica y pleníssima potestat sobre dita matèria, y que lo delegat apostòlich té per territori tota la província, sens
necessitar de permís ni assistència alguna de
qualsevol ordinari, sinó és que per a major quietut y escusar inconvenients li aparega útil valerse de la assistència dels dits ordinaris.
Atès y considerat que en lo capítol II dels consedits per dit don Joan, bisbe de Lleyda, inquisidor general, està estatuhit y ordenat que los
inquisidors no se entrometen dels deputats del
General de Cathalunya, ni dels officials de la
Deputació en las cosas tocants a deputats o
drets del General, lo qual cap se troba specifice
confermat per la santedat de Leó 10 ab la sobredita bulla a las kalendas de agost 1616.
Atès aximateix y conciderat que en la dita
concòrdia del senyor inquisidor general, cardenal Espinosa, se troban en lo capítol 4 las paraules del tenor següent: «Y lo mismo los familiares
// 50/6r // tratantes que cometieren fraude en vituallas y provisiones, y en los drechos de la Generalidad del dicho Principado, que en este caso conocerán los juezes diputados de la Generalidad o
otros juezes seglares a quien respectivamente tocare y no los inquisidores».
Atès y conciderat que la inconcusa observansa
és en lo present Principat que així los senyors inquisidors com los officials y familiars del Sant
Offici paguen los drets de la Generalitat, si y
conforme las demés personas ecclesiàsticas, y
així bé, tant los dits senyors inquisidors com officials y familiars dels Sanct Offici restan compresos en la disposició de la bulla apostòlica de
la santedat de Clement 7, de manera que en
quant al punt dels drets de la Generalitat y sos
dependents y emergens no tenen, ni al·legar poden, exempció alguna per la qual no degan estar
subjectes a la regoneixensa predita com los demés ecclesiàstichs.
Atès y conciderat que persona ninguna se troba
exempta de pagar los drets de la Generalitat
sinó sols lo summo pontífice, axí que ni los senyors reys de Aragó, per sa gran clemència se
han volgut escusar de pagar dits drets, com
consta de la constitució 1, títol «De drets del
General».
Y, últimament, atès y conciderat que, en la permissió de entrar a regonèixer sens necessitar de
assistència de ningun ordinari dels exempts res-

5. Don Petrus de Potau, utriusque juris doctoris,
olim minoris, deinde maioris Justinian cathedrae nunch vespertinus juris civil interprete in
Barcinone universitate.

pectivament, a fi y effecte de indagar y averiguar
si se ha fet algun frau als drets de la Generalitat,
resta substancial y virtualment compresa la potestat de trobar dit frau, // 50/6v // aportar-se’lne, premàxime si se considera que, segons capítols de Cort té fisch la casa, lo qual proceheix
sempre captis pignoribus, y que per capítols de
Cort té la casa official destinat per entregar-se y
encarregar-se en continent de las mercaderias
apresas en frau y privative ad quos cumque.
Per ço y altrament, los dits magnífichs senyors
assessors, advocat fiscal y consulents aplicats,
són de vot y parer que pot, lo molt il·lustre senyor deputat ecclesiàstich, en virtut de dita bulla pontifícia, per si y per sos subdelegats, éssent
instat per dit il·lustre concistori, y important axí
a la bona administració dels drets de la Generalitat, ab los officials de dita Generalitat, entrar a
regonéixer sens assistència alguna de algun ordinari a qualsevols iglésias, monastirs, col·legis,
convents, oratoris, casas de ecclesiàstichs, seculars o regulars, de qualsevol condició que sien,
encara que constituhits en preheminent dignitat com de archabisbat, bisbat, abadia o qualsevol altre, y en casas dels senyors inquisidors, de
oficials y familiars del Sant Offici, y de aportarse’n las mercaderias de qualsevol gènero trobades en frau, sens necessitar-se de permís, concentiment o llicència alguna dels sobredits
ordinaris respectivament dels exempts.

2. De Victoriano de Valda, olima preprosito primario de la santa Iglesia metropolitana de Valencia y
cathedrático de prima de canones de la universidad, y examinador de ambas de jurisprudençias.

2. De Valda.

A. Hocb est exemplum bene et fideliter Barcinone
sumptum a quodam publico et authentico instrumento in papiro scripto thenoris sequentis: Die decima tercia mensis julii, anno a Nativitate Domini millessimo sexcentessimo octuagesimo tercio, in
parrochie Sancti Petri de Premiano, diocesi Barcinone, presentes me Joanne Llavaneras, regia auctoritate notario publico parrochie Sancti Genesii
de Vilassar, diocesi Barcinone, et presentibus
eciam Jacinto Colomer, agricola, et Francisco
Forner, daguerio, ambobus parrochie Sancti Petri
de Premiano, dicta diocesis Barcinone pro testibus
ad hec vocatis specialiter et assumptis honorabile
Petrus Paulus Pi, Barthomeus Marques, anno presenti jurati universitatis dicte parrochie de Premiano, Matheus Mas, Hyacintus Vilar, Isidrus
Verges et Marianus Costa, persone de consilio ordinario dicte universitatis, cum presencia honorabile Francisci Manent, bajuli ejusdem parrochie de Premiano, dictis respective hominibus
omnes personaliter constituti ante et in medio heri
sive hera domus d’en Figueras et Macia dicte parrochie de Premiano, quae est justa ad latus dicte
domus d’en Figueras versus orientem, dicti honorabilis jurati et persone de consilio dixerunt et exposuerunt mihi, dicto et infrascripto notario coram testibus prelibaris hace vel consimilia verba
que diem ab eorum oribus proferebantur fuerunt
per me dictum et infrascriptum notario continuatus in modum sequentem: En notari continuau y
llevau acte com nosaltres, en dits noms respective de jurats y personas de consell, vist y conciderat que la casa d’en Figueras de Premià eo lo possessor de aquella deu //53/1v // a la universitat de
Premià catorse lliuras, quinse sous, per diversos
talls y tatxas y de difarents anys passats tocants a
pagar a dita casa d’en Figueras, fets dits talls y tatxas per pagar deutes reals de la dita universitat de
Sant Pere de Premià y difarents mals, no obstant
que moltas vegades los clavaris que en dits anys
són estats de dita universitat y nosaltres los havem
fet dir al possessor de dita casa d’en Figueras que
donassen y pagassen aquellas, y may se sian cuydats de pagar-las. Per lo tant y altrament, en paga

3. Josephus Delfau, uriusque juris doctoris, Justiniani docide interpretes in Universitate Barcinone.

a. a continuació una paraula ratllada.
b. acte intercalat entre els folis 52v i 53r del trienni 16831686.

53/1r

Y que en cas que·s fes resistència, turbació, impediment o molèstia alguna de sobredita regonexensa y demés resultants // 50/7r // d’ella,
podrà procehir dit il·lustre senyor deputat ecclesiàstich, com a delegat apostòlich, contra dits
resistents, turbants, impedints o molestants, segons sèrie y tenor de dita concessió apostòlica.
Y la Generalitat pot y deu valer-se dels mèdis estilats contra los dits turbants y molestants los
drets de la Generalitat, y axí ho senten. Barcelona, nohembre 26 de 1683.
De Sayol, assessor canonicus Ecclesiae Barcinonense. Llampillas, fisci Generalis Cathalonie advocatus. Areny, assesor substitutus.
1. Petrus Martyr Llebrer, doctoris, gerens cathedra Illerde.
Franciscus Portell, olim in minor portea in majori chathedra publicus in Barchinone Litteraria
consulens.
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de ditas catorse lliuras y quinse sous mon ne aportarem de la hera de dita casa d’en Figueras y Macià, sinch quarteras de forment bo y net, ab mesura rasa, al qual mon portam ab ànimo de
tornar-las, de quibus, et cetera.
Sig + num Joannis Llavaneras, regia auctoritate
notari publici parrochie de Sancti Genesii de Vilassar, diocesis Barcinone qui hec scripti feci et in
fidem rogatus et requisitus clausi.
Sig + num Raphaelis Albia, notari publici Barcinone, testis.
Sig + num Caroli Garau, notari publici Barcinone, testis.
Sig + num Raymundi Vilana Perlas, civis honorati et notari publici Barcinone qui predicta
exemplavit scribere fecit et in fidem rogatus clausit. Die XXII novembris anno MDCLXXXIII.

53/2r

B. Intimaua al hereu y possessor de la casa y heretat d’en Figueras de Sant Pere de Premià que, a
instància dels senyors jurats y Consell de dit lloch
y per so que deu dita casa a la universitat de dit
lloch de Premià de talls, tatxes e imposicions, se à
venut y lliurat a Hiacinto Riera, pagès de dita
parròquia de Premià, sinch corteras de forment,
a raó de 4 lliures la cortera, que en dias passats se
hu aportaren de la era d’en Figueras, intimant-li
que dins deu dies primers vinents si vol cobrar dit
blat que·ls cobre, pagant lo dit valor a dita universitat per lo que deu, com està dit, y per pagar
los gastos, altrament, passat dit termini serà intotum venut, segons stil de la cort.
Llavanera, notari.

53/3r

C. Hocb est exemplum bene et fideliter Barcinone
sumptum a quodam privilegio in pergameno
scripto thenoris sequentis: Nos Philippus, Dei gracia rex Castelle, Aragonum, legionis utriusque
Sicilie, Hierusalem, Portugallie, Hungarie, Dalmacie, Croacies, Navarre, Granate, Toleti, Valencie, Gallecies, Majoricarum, Hispalis, Sardinie, Cordube, Corsice, Murcie, Giennis, Algarbii,
Algecire, Gibraltaris, insularum Canaries nec
non Indiarum orientalum et occidentalium insularium ac Terre Firme maris Oceani, archidux
Austrie et dux Burgundie, Branantie, mediolani, Athenarum et Neopatrie, comes Habsburgii,
a. intima intercalada entre els folis 52v i 53r del trienni
1683-1686.
b. actes intercalats entre els folis 52v i 53r del trienni 16831686.
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Flandries, Tirolis, Barcinone, Rossilionis et Ceretanie, marchio Oristani et comes Goceani, non
parum accedit ad principum regumus deus illos
titulis et honoribus insignire quos de regio diademate benemeritos esse cognoverit nihil enim est regie magnifici convenientius quam subditos et vassallos suos regio servicio de dictos honorare et
quarto honoratiores fuerint tanto regia dignitas
elusescat sed cum de omnibus regia munificencia
benemeriti debeat de illis tamen merito magis qui
ob obsequia principibus suis prestita honore sunt
digni pro inde cum retroactis temporibus per serenissimum regem Ferdinandum, predecessorum
nostrum recolende memorie fuerit concessum privilegium quibusdam civibus Barcinone quod ipsi
eorumque filii et descendentes ex eis per //53/3v //
lineam masculinam nati et nascituri gauderunt
de cetero omnibus et singulis franquitatibus, libertatibus, preminenciis, favoribus et prerogativis
quibus milites et alie persone, stamenti militaris
gaudent et utuntur pro ut in dicto privilegio datus Montissoni, die trigessimo mensis augusti
anni millessimi quingentessimi decimi, latius
continetur et pro parte tui fidelis ac nobis dilecte
Jacobo Massia, oppidi de Canet, in principatu
nostro Cathalonie, fuerit nobis reverenter expositum de toto tempore vice fue nobis in servire desiderasse nullamque ocasionem tuum erga regium
obsequiu afectum demostrandi preter misisse et
supplicatum ut his attentis privilegio civis honorati dicte nostre civitatis Barcinone afficere et decorare de nostra sola benignitate dignaremur.
Nos quia de premissis plenam et expertam noticiam habemus supplicacione predicta benigne suscepta eidemque modo quo infra annuentes tenore
igitur presentis de nostra certa sciencia regiaque
auctoritate deliberate et consulto ac ex gracia speciali, concedimus tibi, dicto Jacobo Massia, tuiusque filliis et descendentibus per lineam masculinam natis et nascituris, quod de inceps gaudeatis
utamini et fruamini omnibus et singulis privilegiis immunitatibus libertatibus, franquesiis, preminenciis, favoribus et prerogativis per dictum
catholicum regem, anno millessimo quingentessimo decimo, civibus in dicto privilegio nominatis
et eorum posteritate per lineam masculinam exte
descendente gaudere possitis ac si in prechalendato // 53/4r // privilegio essetis nominati, et quibus
persone militares Cathalonie gaudere possunt et
inter alios milites nostros et personas militares in
omnibus et per omnia connumereris et connumerentur intellecto et declarato quod si in futurum
aliquia privilegia gracie concederunt civibus honoratis Barcinone et seu stamento militari vel
personis illius ipso facto sine aliqua provisione seu
expressione concesse sint et intelligentur tibi filiisque tuis et descendentibus per lineam masculinam tam natis quam nascituris, qui omnes et singuli in omnibus et per omnia pro veris personis
stamenti militaris habeamini et habeantur non

quidem per inde sed pari formiter ac si tu et quilibet ex eis essetis per nos militari cincgulo insignici
ac gaudeatis et gaudere possitis omnibus illis quibus veri milites et alie persone militaris stamenti
et seu cives honorati Barcinone gaudent utuntur
et fruuntur utique et gaudere possunt in futurum
utenturque gaudebunt et fruuntur eciam si essent nove gracie et concessiones per nos et successores nostros seu alias personas ad quas pertineat et
spectet concedende volumus autem et declaramus
quod ad convocacionem curiarum seu parlamentorum faciendorum seu faciendarum non vocemini nec intretis dictas curias aut parlamenta
nec in illis vocem habeatis ex vi huius modi privilegii et quod in domo nostra Deputacionis Cathalonie principatus insaculemini ut cives et non ut
milites et quod in congregacione facienda per
alios cives honoratos Barcinone, prima die mensis
maii ab //53/4v // antiqus consueta non possis nec
possint intervenireabsque eorum licencia et permissu in ceteris autem omnibus et singulis volumus te dictum Jacobum Massia, filiosque tuos
tam natos quam nascituros et descendentes predictos per lineam masculinam, et quemlibet ex eis
pro veris militibus et personis stamenti militaris
censeri et sine ullo discrimine haberi et exequtari
ceterum non ignari quod impetrantes generositatis privilegia intra anuum miliciam assumere tenentur, declaramus expresse quod tu, filiique tui
et descendentes predictai miliciam intra anuum
aut postea ullo un quam tempore assumere teneamini aut teneantur nam id quod statutum est
impetrantibus dicte generositatis, privilegia locum sibi non vendicat in hoc casu quinimo eciam
situ filiique tui et descendentes ut est dictum ad
miliciam nunquam assemamini nec assumantur
nihilhominus predictis privilegiis et gratiis militibus et hominibus stamenti militaris concessi et
concedendis uti frui et gaudere possitis et inter
milites et personas stamenti militaris ut prehabetur connumerari volentes et expresse decernentes
quod huius modi nostrum privilegium cum omnibus et singulis in et contentis firmum et stabile et
reale sit nullumque in judicio aut extra sentiat
diminucioni objectum defectus incommodum aut
noxe cuiuslibet alterius detrimentum sed in suo
semper robore et firmitate persistat illustri propterea marchioni de Olias et Mortara, locumtenenti
et capitaneo generali in princi- // 53/5r // patu
nostro Cathalonie et comitatibus Rossilionis et
Ceritanie, venerabili nobilibus magnificis dilectisque consiliariis et fidelibus nostris cancellario
regenti Cancellariam et doctoribus nostre Regie
Audiencie, gerentibus vices nostri generalis gubernatoris, magistro racionali, bajulo generali,
regenti regiam thesaurariam, advocatis et procuratoribus fiscalibus et patrimonialibus, vicariis et
portariis aliisque demum universis et singulis officialibus et subditis nostris, majoribus et minoribus in dicto principatu Cathalonie et comitatibus

Rossilinis et Ceritanie constitutis et constituendis
eorundemque oficialium locatenentibus seu oficio
ipsa regentibus et subrogatis quovismodo ad incursum nostre regie indignacionis et ire pineque
florennorum auri Aragonum mille nostris regiis
inferendorum erariis dicimus precipimus et jubemus quatenus te, dictum Jacobum Massia, pro
cive honorato dicte nostre civitatis Barcinone habeant teneant et reputent honorificent atque
tractent in omnibus et per omnia tibique filiisque
tuis et descendentibus tam natis quam nascituris,
per rectam lineam masculinam teneant firmiter
et observent tenerique et inviolabiliter observari
faciant per quos decet modo supradicto et non
contrafaciant nil veniant aut aliquem contrafacere vel venire permitant racione aliqua sive causa si officiales et subditi nostri predicti graciam
nostram charam habent ac pretor ire et indignacionis nostre in- // 53/3v // cursum penam preappositam capiunt evitare in cuius rei testimonium
presentem fieri jussimus nostro regio communi sigillo impendenti munitam datus, in oppido nostro Matriti, die septima mensis septembris anno a
Nativitate Domini millessimo sexcentessimo
quinquagessimo sexto, regnorumque nostrorum
trigessimo sexto. Yo, el rey. Vidit don Christophorus Crespi, vicecancellarius. Vidit comes de Robres, regens et pro thesaurarius generalis. Vidit
Paschalis, regens. Vidit Navarro Burena, regens.
Vidit comes de Albatera. Vidit Marta, regens. Vidit don Michaelis de Lanuça. Vidit don Didacus
de Sada pro conservatore Generali. Dominus rex
mandavit mihi don Didaco de Sada, vissa per
don Christophorum Crespi, vicencancellarium.
Comitem de Robres, Regium Cancellariam et
pro thesaurario generali. Comitem de Albatera,
Marta et don Paschalem, regente Cancellariam.
Don Michaelem de Lanuça. Navarro Burena
etiam regentem Cancellariam, et me pro conservatore Generali. Ha pagado la media annata. In
dierum XVII, folio XXXI. Privilegio de ciudadano honrrado de Barcelona en favor de Jayme
Massiá, natural de la villa de Canet, en el principado de Cataluña. Consultado. Solvat pro jure sigilli biscentum solidos. Villanueva locumtenens
in officio protonotarii. Regestro brachii militaris
principatus
Cathalonie,
primo,
folio
XXLXXXXV. Vilana Perlas, secretarius. Locus
Sigil + li.
Sig + num Mariani Rondo, auctoritatibus apostolica et regia notario publici Barchinone testi.
53/6r
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Sig + num Raymundi Godelas, notario publici
Barchinone, testis.
Sig + num Raymundi Vilana Perlas, civis honorati et notario publici Barchinone, qui prefacta
exemplavit scribere fecit et in fidem rogatus clausit.

[ 1683 ]

[ 1683 ]

53/7r

D. Hoc est exemplum bene et fideliter Barcinone
sumptum a quadam publica et auctentica baptismatis partita in papyro scripta tenoris sequentis:
Universis et singulis inspecturis, lecturis, visuris
pariter quod audituris attestor fidem facio ego,
Joannes Macip, philosophie etiam decretis doctoris,
presbitere et doctor ecclesiae Sanctorum Petri et
Pauli atque Benedicti ville de Canet de Maritima, Gerundense diocesi, quod in quodam libro,
inter scripturas dicte mea rectorie, bene recondito
et custodito, vulgo dit de Batismes, inveni baptismum quemdam hujusmodi sub tenore: «Vuy a
sinch de janer del any mil sis-cents vint-y-nou,
fonch batejat Jaume Joseph, fill de mossèn Jaume Massià y de Magdalena, de aquell muller, foren padrins lo senyor doctor Joseph Massià y la
senyora Margarida Cathalana, donzella, de la
vila de Mataró, per mi, Barthomeu // 53/7v //
Jaume Major, vicari». In cujus rei fidem et testimonium ad hoc ut plene tam judicialiter quam
extra credatur, ego, supramemoratus hic me subscribo et meum solitum quo utor appono sig + num.

sens fills algú dels quals no pervingués a hedat de
fer testament, en tal cas instituesch y hereu meu
universal fas a Francisco Massià, altre nét meu, y
si dit Francisco hereu meu no fos o bé morís,
com del dit Joseph està dit, en tal cas hereu meu
universal fas a Salvador Massià, altre nét meu; y
si dit Salvador Massià no fos hereu o mori sens
fills, com de Joseph y Francisco Massià està dit,
en tal cas y en quiscú de aquells hereu meu universal fas al més propinch parent precehint los
mascles a las famellas, y observant entre ells orde
de primogenitura». Fonch pres dit testament
per mi lo doctor Joan Macip, prevere, rector de
Canet, vuy als vint-y-sis del mes de agost del any
mil sis-cents vuytanta-hu. Testimonis pregats y
per boca pròpria de dit testador Joseph Vendrell
y lo reverent Jaume Goday, residents en dita
iglésia de Canet. In cujus rei fidem et testimonium ad hoc ut plene tam judicialiter quam extra credatur, ego, supramemoratus hic me subscribo et meum solitum quo utor appono sig + num.
Sig + num Stephani Cols, notari publici in Barcelona, testis.

Sig + num Stephani Cols, notari publici in Barcelona, testis.

Sig + num Raymundi Godola, notario publico
Barcinone, testis.

Sig + num Raymundi Godola, notario publico
Barcinone, testis.

Sig + num Josephi Llaurador, auctoritatibus
apostolica et regia notario publici Barcinone, qui
presentata exemplavit scriberemus. Fecit et in fidem rogattus et requisitis clausit die XXVIIII mensis novembris anni MDCLXXXIII.

Sig + num Josephi Llaurador, auctoritatibus
apostolica et regia notario publici Barcinone, qui
presentata exemplavit scriberemus. Fecit et in fidem rogattus et requisitis clausit die XXVIIII mensis novembris anni MDCLXXXIII.
53/8r

E. Hoc est exemplum bene et fideliter Barcinone
sumptum a quadam publica et auctentica clausula universalis herencie, in papyro scripta, tenoris sequentis: Universis et singulis inspecturis, lecturis, visuris pariter quod audituris attestor
fidem facio ego, Joannes Macip, philosophie etiam
decretis doctoris, presbitere et doctor ecclesiae
Sanctorum Petri et Pauli atque Benedicti ville de
Canet de Maritima, Gerundense diocesi, quod de
meo tempore penes me fuit receptum testamentum
quoddam a Jacobo Macia, majori dierum, civi
honorato Barcinone, in quo in quam est continuata quedam clausula hereditaria hujusmodi
sub tenore: «De tots emperò los demés béns
meus mobles e immobles, haguts y per haver, y
que a mi pertanyen o pertànyer podan, ara o en
esdevenidor, hereu meu universal fas e instituesch a Jaume Massip, menor de dias, ciutadà
honrrat de Barcelona, fill meu, si lo die de mon
òbit viurà, y sinó viurà o viurà y hereu meu no
serà perquè no voldrà o no podrà, en tal cas y en
quiscú de // 53/8v // aquells, hereu meu instituesch y al dit Jaume Massià, mon fill, substituesch a Joseph Massià, nét meu; y si dit Joseph
Massià, nét meu, hereu meu no serà o bé morir

53/9r
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Alsa 13 de juliol pròxim passat del corrent any
1683, Francisco Montaner, batlle de la parròquia de Sant Pere de Premià, bisbat de Barcelona, Pere Pau Pi, Barthomeu Marquez, jurats de
dita parròquia, y altres del Concell de aquella, no
duptaren, sens acistència del veguer de Barcelona o altre legítim superior, aportar-se’n sinch
quarteras de blat de la hera de la casa y heretat
d’en Figueras y Massià, que Jaume Massià, ciutadà honrrat de Barcelona, té en dita parròquia,
ab motiu que lo possessor de dita heretat d’en Figueras y Massià devia pagar a dita universitat catorze lliuras per talls y tatxes fets per aquella, com
consta dels proceïments que, signats de lletras A
y B, se presentan a vostra senyoria. Y com dit
Massià sie ciutadà honrrat de Barcelona, com
consta del real privilegi concedit a favor de Jaume Massià, son pare, que, junt ab lo batisme de
dit Jaume Massià, menor, y clàusula hereditària
del testament de dit Massià major, son pare, signats de lletras C, D y E, també se posan en mà de
a. suplicació intercalada entre els folis 52v i 53r del trienni
1683-1686.

vostra senyoria, y axí bé exempt de la jurisdicció
del batlle, segons los privilegis concedits per los
sereníssims senyors reys al molt il·lustre bras y
personas del estament militar d’est Principat, y
particularment ab la constitució 4, títol «De jurisdicció de tots jutges», en la I volum de las
constitucions, y en lo capítol en orde 6, // 53/9v
// títol «De jurisdicció de tots jutges», en lo 2 volum, en lo capítol «De privilegis militars», en dit
2 volum y altres. Perço, lo molt il·lustre bras militar me ha ordenat suplicàs a vostra senyoria de
sa part fos servit exir al reparo de dita contrafacció ab lo medi y forma que a vostra senyoria aparexerà més convenient, esperan de la rectitut y
gran zel que vostra senyoria té, ajustat a la obligació de son offici, en que se observen las constitucions, tindrà reparo dita contrafacció que lo
molt il·lustre bras militar ho tindrà a particular
favor, assegurant a vostra senyoria que·l tindrà
molt prompte en tot lo que sie del major gust y
consuelo y llustre de vostra senyoria.

54/1r

bus eciam testibus predictis ad premissa vocatis
specialiter et assumptis pro ut superius continetur.

54/2r

A. Nouerinta universi, quod anno a Nativitate
Domini millessimo sexcentessimo octuagesimo tercio, die vero jovis, secundo mensi desembris ejusdem anni, intitulata presente et ad hec vocato atque requisito Joanne de Argila, secretario et
scriba major Generalis principatus Cathalonie et
presentibus etiam Josepho de Sauleda, milite, et
Joanne Ribas, notario publico Barcinone, pro testibus ad ista vocatis specialiter et assumptis doctor
Joannes Quadras, fisci procurator Generalis Cathalonie, constitutus personaliter coram et ante
presenciam magnifici Joannis Ferrer de Gualbes,
domicelli, personaliter reperti in scribania majori domus Deputacionis presentis civitatis Barcinone, qui dicto nomine eidem obtulit et presentavit et seu per me, dictum scribam majorem,
obtulere et presentare publice petiit et requisivit
quandam in scriptis papiri requisicionis scedulam thenoris sequentis: Molt bé sab y ignorar no
pot vostra mercè, senyor Joan Ferrer de Gualbes
inseratur, et cetera. Copia cujus eidem tradidit et
liberavit quan accepit et penes se retinuit qua
quidem papiri requisicionis scedula sich ut predicitur oblata et presentata illico dictus Joannes Ferrer de Gualbes verbo respondendo dixit quod retinebat sibi terminum juris ad respondendum de
quibus. Ita per actis dictis gestis et secutis illico
dictus Joannes Quadras dicto nomine petiit et requisivit fieri et tradi unum et plura publicum seu
publica consimilia instrumenta per me, dictum et
infrascriptum scribam majorem, que fuerunt
acta Barcinone sub anno, die, mense et loco predictis, presente me dicto scriba majore et presentia. acte intercalat entre els folis 53v i 54r el trienni 16831686.
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H. Molta bé sab y ignorar no pot vostra mercè,
senyor Joan Ferrer de Gualbes, com en la extracció de censals feta per los molt il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes del General
de Cathalunya del trieni 1680, en jornada del
primer de juliol 1683, seguint lo disposat en la
concòrdia feta entre lo molt il·lustre consistori
dels senyors deputats y oÿdors de comptes del
General de Cathalunya de una, y los acrehedors
censalistas de dit General de part altre, sortejà
vostra mercè en un censal de preu dos-centes
lliures y penció cent tres sous y quatra, pagadora als 24 de juliol, que tots anys rebie sobre lo
General de Cathalunya en la dita jornada, en
virtut de la qual extrecció se digueren y escrigueren en la taula dels comuns depòsits de la
present ciutat de Barcelona a vostra mercè en
lluÿció, quitació y extinció del sobredit censal
per los il·lustres senyorsb deputats y oÿdors de
comptes de dit General 200 lliures, sous, a solta
del escrivà major de la casa de la Deputació. La
qual partida fonch intimada a vostra mercè. Y
així mateix sab y ignorar no pot vostra mercè
com, per la relació feta per Erasme de Lana y
Fontanet, donzell, racional y arxiver de la present casa de la Deputació, als senyors deputats y
oÿdors, als 22 de novembre 1683, estigué dit
censal embargat y obligat a la solució de una
partida a dit general deguda perc misser Joseph
Ferrer, possessor que fou de dit censal, que pren
suma de 30 lliures, sous, per las causas y rahons
contengudes y expressades llargament en dita
relació. La qual se troba en lo dietari del trieni
1683, sots jornada de 24 de novembre 1683,
còpia de la qual se presenta y entrega a vostra
mercè per lo procurador fiscal del General de
Cathalunya, en observansa del disposat en dita
concòrdia y signanter en los números 12, 13 y
14 de ella requereix y // 54/2v // interpel·la a
vostra mercè, senyor Joan Ferrer de Gualbes,
revolte als molt il·lustres senyors deputats del
General de Cathalunya las ditas 30d lliures,
sous, dele preu del censal és estat dit y escrit per
dits senyors deputats y oÿdors de comptes, en
lluÿció y extincció del censal dalt expressat, en
lo qual fou extret en sort vostra mercè en dita
casa de la Deputacióf en solució y paga de dita
partida està dit misser Joseph Ferrer continuat
a. interpel·lació intercalada entre els folis 53v i 54r del trienni 1683-1686.
b. a continuació una paraula ratllada.
c. a continuació una paraula ratllada.
d. 30...del interlineat.
e. a continuació una paraula ratllada.
f. a continuació unes paraules ratllades.

[ 1683 ]

[ 1683 ]

en los llibres de Vàlues de la casa de la Deputació per les causes y rahons contengudes en dita
relació per dit racional fetaa y, per què ignorància al·legar no pugue se ly fa la present interpel·lació, requirint al notari ne lleve acte.

54/3r

55/1r

A. Abb la present scriptura fas fe jo, Hierònim
Albà, de la vila de Montblanc, archabisbat de
Tarragona, per autoritat real notari públich de
dita vila y notari de la Deputació local de dita y
col·lecta de Montblanc y Prades, com, per orde
del molt il·lustre concistori dels senyors deputats y oÿdors de comptes del General del present principat de Cathalunya y comptats de
Rosselló y Cerdanya, als danou dias del mes de
octubre, any de la Nativitat del Senyor de mil
sis-cents vuytanta-tres, se an publicat per los
llochs acostumats de dita vila de Montblanc las
ordinacions y cridas fetas per dit molt il·lustre
consistori per Pau Monllahó, corredor públich,
ab veu de una trompeta, y legides per mi dit y
avall scrit notari. En fe y testimoni de les quals
coses jo dit Hierònim Albà, notari sobredit, me
sota scrich y lo meu que uto // 54/3v // acostumat aposo sig + num mei.

Francesch Aloy, botiguer de dita vila, per dit
any 1678.
Ítem, altra llibre de Manifest de la botiga de
Antoni Vila, botiguer de dita vila, per dit any
1678.
Ítem, altra llibre de Manifest de la botiga de Joseph Jofre, botiguer de dita vila, per dit any 1678.
Ítem, altra llibre de Manifest de Francesch Fanies, botiguer de dita vila, comensant a 22 de
janer 1680.
Ítem, altra llibre de Manifest de la botiga de Joseph Vidal, de dita vila, dat de la resta dels primer de juliol 1679.
Ítem, altra llibre de Manifest de la botiga de
Genís Roca y Jerònim Roca, botiguers de dita
vila, dat al primer de agost 1679.
Ítem, altra llibre de Manifest de la botiga de
Joan Francesch Vidalench, de dita vila, comensant a 31 de marts 1679.
55/1v

A. Memorialc dels llibres que Joseph Maseras,
daguer, ciutadà de Barcelona, arrendatari que
fou dels drets de las Bollas de las vilas Figueras y
Castelló de Empúrias, y col·lector de aquellas en
lo trienio que comensà al 1 de juliol 1677, y que
finí lo derrer de juny 1680, entregà al magnífich
racional de la present casa,d y són los següents:

Ítem, altra llibre de Manifest de la botiga de Joseph Serrahima, de dita vila de Figueras, dat als
30 agost 1678 y 1679.
Ítem altra llibre de Manifest de la botiga de don
Jaime Cortada, administrada per Jacinto Gelabert, botiguer de dita vila, comensant als 12
marts 1679.
Ítem, altra llibre de Manifest de la botiga de Felip Gelabert, botiguer de dita vila, comensant a
18 de fabrer 1679.

Primo, un llibre de Manifest de botigues y parayres de la vila de Figueras, des del 1 de juliol
1677 fins a 4 de setembre 1678, lo qual llibre
conté 286 cartas.

Ítem, altra llibre de Manifest de la botiga de
Joan Margall y Llorens Gelabert, botiguers de
dita vila, comensant a 18 de fabrer 1679.

Ítem, un llibre de Manifest de la botiga de Joan
Margall, botiguer de dita vila de Figueras, per lo
any 1678.

Ítem, altra llibre de Manifest de la botiga de Esteva Flaquer, de dita vila, comensant als 13 octubre 1679.

Ítem, altra llibre de Manifest de la botiga de Genís
Rocha, botiguer de dita vila, per lo dit any 1678.

Ítem, altra llibre de Manifest de la botiga de Pedro Sanzó, de dita vila, comensant als 31 marts
1679.

Ítem, altra llibre de Manifest de la botiga de Joseph Vidal, de dita vila, per lo mateix any 1678.
Ítem, altra llibre de Manifest de la botiga de
a. a continuació unes paraules ratllades.
b. certificació intercalada entre els folis 54v i 55r del trienni
1683-1686.
c. memorial intercalat entre els folis 54v i 55r del trienni
1683-1686.
d. a continuació unes paraules ratllades.
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Ítem, altra llibre per lo cullidor de Massanet de
Cabrenys, de la col·lecta de dita Bolla, per la
terça juliol, agost y setembre 1678.
Ítem, altra llibre de dita taula, la terça octubre,
novembre, desembre 1678.
Ítem, altra llibre de dita taula, per la terça janer,
fabrer y marts 1679.

Ítem, altra llibre de dita taula, terça abril, mayg
y juny 1679.

Ítem, altre llibre de la Bolla de la taula de
Llansà, terça janer, febrer y mars 1678.

Ítem, altra llibre de dita taula, per la terça juliol,
agost y setembre 1677.

Ítem, altre llibre de Bolla per la taula de Sant Jordi per la terça abril, maig y juny; juliol, agost y setembre; octubre, novembre y desembre 1678.

Ítem, altra llibre de dita taula, la per terça de octubre, noembre, desembre 1677.

Ítem, altre llibre de Bolla per la taula de Verges,
terça janer, febrer y mars 1678.

Ítem, altra llibre de dita taula, per la terça janer,
fabrer y marts 1678.

Ítem, altre llibre de Bolla de la taula de Sant
Pere Pescador, per la terça de abril, maig y juny,
eo octubre, novembre y desembre 1678.

Ítem altra llibre per lo receptor de la taula de
Cistella de dita col·lecta, per la terça de juliol,
agost y setembre 1677.

Ítem, altre llibre de Bolla de la taula de la Selva,
terça juny, juliol, agost, y del mes de setembre
1678.

Ítem altre llibre de dita taula de las terças octubre, noembre, desembre 1677, y janer, fabrer,
marts 1678.

Ítem, altre llibre, lo qual comensa «Fira de
Ullastret», als 11 de novembre 1678.

Ítem altra llibre de dita taula, per la terça de juliol, agost y setembre 1678.
55/2r

Ítem, altre llibre de Bolla de la taula de Vilaür,
terça abril, maig y juny, eo juliol, agost y setembre 1678.

Ítem, altra llibre de dita taula de Cistella, per la
terça abril, maig, juny 1679.
55/2v

Ítem, altre llibre, lo qual diu «És de la Bolla de
Castelló», comensant als 4 de juliol 1679, aportat per Joan Elies, botiguer de Castelló.
Ítem, altre llibre retulat «Castelló de Empúries
1679», lo qual comensa als 2 de mars de dit
any, y acaba a 10 de juliol 1679.
Ítem, altre llibre intitulat «De Bolla de la botiga
de Joan Elies, botiguer», comensant als primer
de setembre 1678.

Ítem, altre llibre de Bolla per la taula de Llansà,
per las terças juliol, agost y setembre, octubre,
novembre y desembre 1678.
Ítem, altre llibre per lo cullidor de la Bolla de la
taula de Vantelló, per la terça abril, maig, juny;
eo juliol, agost y setembre 1678.
Ítem, altre llibre de Bolla de la taula de Vulpellach, comensant als 8 de maig 1680.
Ítem, altre llibre per albarans de guia de dita
taula, comensant als 7 de agost 1679.

Ítem, altre llibre per lo tauler de Castelló de
Empúries, per la terça de janer, febrer y mars
1678.

Ítem, altre llibre de Bolla de dita taula per lo texidor, comensant als 7 de agost 1679.

Ítem, altre llibre de dita taula per la terça octubre, novembre y desembre 1677.

Ítem, altre llibre de Bolla de la taula de Monells,
terça julio, agost y setembre.

Ítem, altre llibre de la Bolla de la taula de la Escala, per la terça de janer, febrer y mars 1678.

Ítem, altre llibre per lo col·lector de Bolla de la
taula de Sant Pere Pescador, terça juliol, agost y
setembre 1679.

Ítem, altre llibre de Bolla de la taula de Cadaqués, terça janer, febrer y mars 1678.
Ítem, altre llibre de la taula de la Selva per lo cullidor, terça janer, febrer y mars 1678.
Ítem, altre llibre de Bolla de la taula de Sant
Pere Pescador, terça janer, febrer y mars 1678.
Ítem altre llibre de Bolla de la taula de Espolla,
terça janer, febrer y mars 1678.
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Ítem, altre llibre de la Bolla de dita taula, terça
abril, maig y juny 1679.
Ítem, altre llibre de Bolla de la taula de Vantalló, terça abril, maig y juny 1679.
Ítem, altre llibre de Bolla de la taula de la Selva
de Mar, terça abril, maig, juny.
Ítem, altre llibre de la Bolla de la taula de
Llansà, terça abril, maig y juny 1679.

[ 1683 ]

[ 1683 ]

Ítem, altre llibre de la Bolla de la taula de Verges, terça abril, maig y juny 1679.

Ítem, altre llibre de Bolla de la taula de Sant
Jordi Desvalls, terça octubre, novembre y desembre, 1677.

Ítem, altre llibre de la Bolla de la taula de Cadaqués, terça abril, maig y juny 1679.

Ítem, altre llibre de Bolla de la taula de Sant
Pere Pescador, terça octubre, novembre y desembre, 1677.

Ítem, altre llibre de la Bolla de la taula de la Escala, terça abril, maig y juny 1679.

Ítem, altre llibre de Bolla de la taula de Cadaqués,
terça octubre, novembre y desembre 1677.

Ítem, altre llibre de la Bolla de dita taula, terça
janer, febrer y mars 1679.

Ítem, altre llibre de Bolla de la taula de Sant
Jordi, terça juliol, agost y setembre 1677.

Ítem, altre llibre de la Bolla de la taula de Vantalló, terça janer, febrer y mars 1679.

Ítem, altre llibre de Bolla de la taula de Vulpellach, terça juliol, agost y setembre 1677.

Ítem, altre llibre de la Bolla de la taula de Verges, terça janer, febrer y mars 1679.

Ítem, altre llibre de Bolla de la taulaa de Monells, terça juliol, agost y setembre 1677.

Ítem, altre llibre de la Bolla de la taula de Espolla, terça janer, febrer y mars 1679.

Ítem, altre llibre de Bolla de la taula de Ullestret, terça juliol, agost y setembre 1677.

Ítem, altre llibre de la Bolla de la taula de Cadaqués, terça janer, febrer y mars 1679.

Ítem, altre llibre de Bolla de la taula de Llansà,
terça juliol, agost y setembre 1677.

Ítem, altre llibre de la Bolla de la taula de la Selva, terça janer, febrer y mars1679.

Ítem, altre llibre de Bolla de la taula de la Escala, terça juliol, agost y setembre 1677.

Ítem, altre llibre de la Bolla de Çistella, terça janer, febrer y mars 1679.

Die mercurii 8 dezembris 1683.
Ítem, altre llibre de la Bolla de la taula de
Llansà, terça janer, febrer y mars 1679.

Lo magnífich senyor Erasma de Lana y Fontanet, donzell, en Barcelona populat, racional del
General y present casa de la Deputació, en dit
nom firma àpocha a Joseph Maseras, daguer,
ciutedà de Barcelonab, arrendador que fou lo
triennic 1677 de la Bolla de Castelló yd a Josep
Boer, adroguer de la ciutat de Gerona, partícip
que fonch de dit arrendament de Castelló y Figueras en dit trienni 1677, present, de llibre
contenguts en lo sobredit memorial,e los quals
concisteixen ab 85 partitsf, lo modo de la entrega és de comptants, en presència del substitut
de notari y testimonis.

Ítem, altre llibre de la Bolla de la taula de Sant
Jordi, terça janer, febrer y mars 1679.
Ítem, altre llibre de la Bolla de la taula de Sant
Pere Pescador, terça janer, febrer y mars 1679.
Ítem, altre llibre de la Bolla de la taula de Vulpellach, comensant a 11 de janer 1679.
Ítem, altre llibre de la Bolla de la taula de Llansà,
terça octubre, novembre y desembre 1679.
55/3r

Ítem, altre llibre de Bolla de la taula de la Escala, terça octubre, novembre, desembre, 1677.

Testes lo magnífich Joseph Metje, doctor en
drets, y Joseph Sauleda, cavaller, ac Joannes Ribes, notari públich, qui in his, et cetera.

Ítem, altre llibre de Bolla de la taula de Cadaqués, terça abril, maig y juny 1679.
Ítem, altre llibre de Bolla de la taula de Colomés,
terça octubre, novembre y desembre, 1677.

56/1r

Ítem, altre llibre de Bolla de la taula de Rosas,
terça octubre, novembre y desembre, 1677.
Ítem, altre llibre de Bolla de la taula de la Selva,
terça octubre, novembre y desembre, 1677.

1600

D. Dieg vigessimasecunde mensis nohembris,
a. a continuació unes paraules ratllades.
b. a continuació una paraula ratllada.
c. a continuació una paraula ratllada.
d. a continuació una paraula ratllada.
e. a continuació una paraula ratllada.
f. a continuació unes paraules ratllades.
g. procura intercalada entre els folis 55v i 56r del trienni
1683-1686.

anno a Nativitate Domini millessimo sexcentessimo octuagessimo primo, in civitate Vici.

quantitat alguna al General. Del aposento del
racional, asl 7 de novembre 1683.

Magnificus dominus Josephus Sala, civis honoratus
Barcinone, in parrochia Beate Marie de Fogarolas,
diocesi Vicense populatus, regens officium tabule
Generalis in villa Granullariorum, diocesi Barcinone, pro illustribus dominis deputatis Generalis
Cathalonie, citra revocacionem gratis, et cetera.
Constituit et ordinavit procuratores suos certos, et
cetera. Ita quod, et cetera. Magnificos dominos
Salvadorum Baro et Josephum Comerma, utriusque juris doctoris, in civitate Barcinone populatos,
licet absentes, et cetera. Et quemlibet eorum insolidum ia quod quod ad videlicet ipsius domini constituentis nomine ac pro eo dictum officium tabule
Generalis ville predicte Granullariorum, com omnibus ejusdem officiis, salariis, jurisbus, lucribus et
provencibus, coram et admodum illustrium dominos dompnos deputatorum dicti Generalis Cathalonie vel coram aliis quibusuis perçonis de his potestatem habentibus dictum officium tabule
Generalis dicte vile Granullariorum, in favorem
Josephi Alberch et Pujol, legum professoris in civitate Barcinone residentis, renunciandum et cedendum, et cetera. Et dictam renunciacionem fieri et admitti petendum et suplicandum, et cetera.
Et pro his, et cetera. Suplicaciones quascumque verbo vel in scriptis, dandum, offerendum et presentandum, et cetera. Et de super quecumque renunciaciones seu quecumque renunciacionis
instrumenta cum quibusuis clausulis promissorbus
bonorum dicti domini constituentis quorumcumque obligacionibus el aliis quibusuis cauthelis necessariis et opportuni et dictis dominis procuratoribus constitutis et utrique coram insolidum
benevisis etiam juramento in animam dicti domini constuendis prestando, faciendum et firmandum et demum, et cetera. Ipse enim, et cetera. Promissit habere rattm, et cetera. Et non revocare sub
bonorum suorum omnium //56/1v // obligacione.

Erasma de Lana y Fontanet, racional.

56/3r

B. Excel·lentíssima senyor.
Los deputats y oÿdors de comptes del General
del present principat de Cathalunya, per la provesió del offici de altre de las guardas ordinàrias
de la Bolla de la present ciutat de Barcelona en lo
ínterim que sa magestat, Déu lo guarde, pren resolució en la provisió de dit offici, lo qual de present vaca per mort de Joseph Gil, fuster,b ciutadà
de Barcelona, preposan a vostra excel·lència los
subjectes infrascrits y següents:
Jaume Rossinyol, daguer.
Matheu Bru, gorreter.
Joan Esteve, assahonador.
Dat en Barcelona, als VIIII de desembre MDLXXXIII.

56/4r

C. Senyors.
Los deputats y oÿdors de comptes del General
de Cathalunya, per la provesió del offici de altre
de las guardas ordinàrias de la Bolla de la present ciutat de Barcelona, loc qual de present
vaca per mort de Joseph Gil, fuster,d ciutadà de
Barcelona, proposan a vostra magestat los subjectes infrascrits y següents:
Jaume Rossinyol, daguer.
Matheu Bru, gorreter.
Joan Esteve, assahonador.

Testes sunt Francischus Sobravia, agricola parrochie Taradel, diocesi Vicense, et Joannes Baptista
Oliva, scriptor Vicense.
In [...] alieno calamo scriptorum fidem facio ego,
Josephus Pujol, auctoritate regia ac domini Domine [...], notario publicii hic me subscribo et
meu appono sig + num.

56/2r

Dat en Barcelona, als VIIII de desembre MDLXXXIII.

56/5r

E. Certificha y fas fe, lo baix firmat, com tinch
mirat los llibres de Vàlues de mon offici, y en
ells no consta que Joseph Sala, de Fulgarolas,
tauler del General de la vila de Granollers, dega
a. certificació intercalada entre els folis 55v i 56r del trienni
1683-1686.

1601

E. Certifiche y fas fe jo, Joan Montaner, burgès,
per autoritat apostòlica y real notari públich en
la vila de Cervera, bisbat de Çolsona populat,
scrivà del General de dita vila, estació y col·lecta
de Cervera avall scrit, com, en diada de trenta
del mes de noembre pròxim passat, per los
a. memorials intercalats entre els folis 55v i 56r del trienni
1683-1686.
b. Fuster...Barcelona interlineat.
c. lo...Barcelona interlineat al marge esquerre.
d. Fuster...Barcelona interlineat.
e. certificació intercalada entre els folis 55v i 56r del trienni
1683-1686.

[ 1683 ]

[ 1683 ]

llochs acostumats de la dita present vila de Cervera, a so de trompetes, foren publicades les ordinacions y crides per la bona exacció dels drets
del General y Bolla per lo trienni del any mil siscents vuytanta-tres novament impreses per Rafael Pinós y Joseph Pinós, corradors públichs y
jurats de dita vila, cridant aquells Joan Guillem,
també corredor jurat, legint-les, Maurici Boÿgues, scrivent jurat de mi, dit avallscrit notari y
scrivà. Com ditas y altres coses en lo registre
dels negocis del General de dita vila, stació y
col·lecta se Cervera al qual me referesch són de
vèurer, en fe y testimoni de les quals fas la present certificatòria. Dada en dita vila de Cervera
als nou dies del mes de dezembre, any de la Nativitat del Senyor mil sis-cents vuytanta-tres.

58/1r

Fas fe y relasió jo, lo doctor bax firmat, com la
malaltia de Joseph Blanch, altre dels vergués
dels molt il·lustres senyors diputats, de la qual
fiu relasió als 16 de setembre proppassat, a durat, y avuy dia present persevera, per raó de la
qual no pot dit Blanch servir dit ofici de verguer, per ser axí o firmo en Barcelona, vuy als
16 de desembre 1683.
Doctor Joan Vern.

59/1r

Et premisis aliena manu scripta in judicio et extra ab omnibus plena fides adhibeatur ego, Raphael Joannes Renyer, auctoritatibus apostolica
atque regia, notarius publicus ville Cervarie,
Celsonensis diocesis, lice et loco discreti Joannis
Montaner, burguensis et notarious publici dicte
Ville ab ea absentis hic me subscribo et meum quo
utor apono sig + num.

57/1r

A. Instrumentaa.

A. Lob duch y príncep de Bournonville, llochtinent y capità general.

Don Franciscus Izquierdo Berbegal, secretarius.
Vidit, doctor Josephus Rull, regens. Vidit, Valen,
regens. Vidit don Anthonius de Calatayud. Vidit
don Joannes Baptista Pastor, regens.

Nobles y amats de la real magestat, los deputats y
oïdors de comptes de la casa de la Deputació del
General de Cathalunya, en Barcelona residints.
Havem vist lo memorial a nós presentat per los
visitadors de aquexa casa de la visita que se està
fent del trienni proppassat, que comensà a córrer
lo any mil sis-cents vuytanta, ab lo qual representan que la magestat de la reyna, nostra senyora,
que Déu guarde, ab son real decret, firmat de sa
real mà y despachat en deguda forma de la Real
Canselleria del Supremo Consell de Aragó, dada
en Madrit, als catorse de juliol mil sis-cents sexanta-vuyt, fou servida disposar y ordenar, ab expressa tatxa, los salaris que havian de exhigir
quiscun dels officials de dita visita, y juntament la
quantitat de diner que en ella se havia de lliurar
per lo gasto dit vulgarment del correu y menut,
per lo qual, a més de las mil lliures que sa magestat fou servida senyalar ab lo dit real despaig, havem manat, ab despaig de vint-y-set de octubre
proppassat, lliurar dos mil lliures més per què ab
més puntualitat se pugués ministrar justícia, y fer
las diligèncias convenients contra los querelats.
E, com haje sobrevingut lo cas de haver de fer
lluminàrias per la felís nova que sa magestat és estat servit participar-nos de las victòrias que han
conseguit las armas imperials contra las del
moro, y faltant a dits visitadors los medis per a
poder complir ab esta obligació tant presisa, com
fan los demés tribunals, no porian fer la deguda
demostració. Per ço, nos ha suplicat humilment
sie de mercè nostra dispensar en que per vosaltres, per poder fer las ditas lluminàrias, los sie
lliurada la quantitat a nós ben vista, a més de la
que havem manatc lliurar-los ab lo sobrechalendat despaig. Per tant, annuhint a la petició, ha-

a. carta intercalada entre els folis 56v i 57r del trienni 16831686.
b. anotació escrita al dors.

a. certificació intercalada entre els folis 57v i 58r del trienni
1683-1686.
b. carta intercalada entre els folis 58v i 59r del trienni 16831686.
c. manat interlineat.

Aa los venerables, amados y fieles nuestros los diputados y oydores de qüentas de la nuestra Generalidad del principado de Cathaluña.b
El rey.
Venerables, nobles, amados y fieles nuestros. Haviéndose Dios servido de que las armas del emperador, mi
tío, hayan logrado una tan gran victoria contra el
turco, no sólo haziéndole levantar el sitio que tenía
puesto a la plaza de Viena, sino derrotando su exército, tomándole la artillería, tiendas de campaña y
otros pertrechos de guerra, con mortandad de mucha gente. He resuelto participaros estas noticias y
encargar y mandaros, como lo hago, dispongáis se
den gracias a Nuestro Señor por este sucesso y se hagan las demostraciones de regocijo que en tales casos
se acostumbran. Que así es mi voluntad. Dada en
Madrid, a XVIII de nobiembre MDCLXXXIII.
Yo, el rey.

1602

vent-ho tractat y conferit ab lo reverent conseller
e inseguint son parer, havem resolt, usant de la
facultat real a nós per sa magestat concedida, dispensar, com ab the- // 59/1v // nor de la present
dispensam que, a més de las quantitats per vosaltres lliuradas a dits visitadors, los doneu y pague
sinch-centas y sinquanta lliuras, moneda barcelonesa, per a poder fer las lluminàrias en sa conformitat que las fan los demés tribunals, que per
convenir axí al real servey de sa magestat, és tal sa
determinada voluntat y nostra. Dada en Barcelona, a XVII de desembre MDCLXXXIII.

dit real despaix, volent sa magestat reformar los
gastos excessius que·s feian en les visites de la
Generalitat, en gran prejudici dels acreadors
censalistas de aquella, als quals, per estar exausta
la Generalitat se’ls devia, com vuy se’ls deuen,
moltes pencions, y fou servit donar forma en los
selaris y gastos de la visita y prefigit certas quantitats. Y en lo primer capítol del real decret féu
expressa prohibició als visitadors de poder repartir y lliurar, per si y per sos // 59/2v // officials de
la visita, quantitats algunas, acceptades les que el
mateix real decret especifica. Y més, declarant son
real real ànimo, digué y manà sa magestat en lo
mateix capítol primer del real decret que no·s poguessen gastar quantitats algunes ab pretexto de
lluminàrias ni de vestuaris y dols, encara que durant la visita ocorregués alguna alegria pública o
mort de persona real, encara que per dita alegria
o mort de alguna quantitat als deputats y demés
officials del General; y universalment ho prohibí
per qualsevol altre motiu. Y, encara que és veritat
que en altre capítol del mateix real decret se reserva sa magestat a ssi y a son llochtinent la facultat
de dispensar lo gasto de major quantitat de aquell
se expressa en lo real decret, emperò fou tantsolament per la administració de justícia, ço és, en cas
que occorregués alguna ocasió inopinada, de manera que, ab evidència fos vist que si no·s gastava
major summa que la designada se faltaria a la administració de justícia, y quedarían los delictes
impunits, en lo qual cas y no altre se reserva sa
magestat per si y son llochtinent la facultat de disposar lo gasto de major quantitat. Per tant, los
dits deputats y oÿdors de comptes, posan a la disposició de vostra excel·lència estas rahons, en vista de las quals speran se donarà per servit vostra
excel·lència, y de que no sie posat en exequció lo
decret de vostra excel·lència Y que·u rebran a
mersè particular de mà de vostra excel·lència.

Alex, duch Bournonville.
Vidit Monserrat, cancellarius.
Balthasar de Oriol et Marcer.
Oblata in Diversorum Locumtenencie, XV, folio
CCXXXXVIII.
Su excelencia manda a los deputados y oidores de
qüentas del General de Catahalunya que libren a
los visitadores que de presente están visitando en
la misma casa, quinientas y sinqüenta libras
para poder asser las luminarias que su magestat y
vuestra excelencia ha sido servido mandaros azer.
Solvat pro jure sigilli quinquaginta solidos.
Baltasar de Oriol y Marcer, locumtenente racionalis.

59/2r

B. Excel·lentíssima senyor.
Los deputats y oÿdors de comptes del General
de Cathalunya, en consideració del decret de
vostra excel·lència los fonch presentat per part
del concistori dels visitadors lo die de air, ab que
se servex vostra excel·lència disposar que, a més
de las quantitats per nosaltres lliurades a dits visitadors, los manem donar y pagar sinch-centas
sinquanta lliuras, moneda barcelonesa, per poder fer las lluminàrias en la conformitat que las
fan los demés tribunals de la present ciutat, en
demostració de la alegria y regosijo per la felicíssima victòria que han alcansat las armas del sereníssim senyor emperador contra las del turch sobre la plassa de Viena. Annuint a una súplica a
vostra excel·lència presentada per part de dits visitadors, pretextuant aquella ab un real decret de
la reyna, nostra senyora, que Déu guarde, firmat
de sa real mà y despatxat en deguda forma de la
Real Cancellaria del Supremo Concell de Aragó,
dat en Madrit als 14 de juliol 1668. Y, com en lo

59/3r

a. representació intercalada entre els folis 58v i 59r del trienni 1683-1686.

1603

Aa los venerables, amados y fieles nuestros los diputados y oydores de qüentas de la nuestra Generalidad del principado de Cathaluña.b
D. El rey. Diputados. Haviendo roto la guerra el
rey christianíssimo contra esta corona, y hallándose esse Principado en el estado presente, sin la prevençión que nezesita para su defensa, y siendo preciso aplicar prontamente los medios precisos para
su seguridad, en que queda entendido mi cuidado, por el amor y affecto con que deseo resguardar
y conservar tan fieles y buenos vassallos. He querido participároslo y deziros juntamente que la experiencia que tengo del çelo y finezan con que haa. carta intercalada entre els folis 58v i 59r del trienni 16831686.
b. anotació escrita al dors.
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véis acudido en las ocasiones pasadas a la guerra,
y las demás que se han offrezido del real servicio,
me asegura que devo esperar lo mismo en ésta, y
que como tan propiamente interesado esse Principado en su misma defensa, acudirá por su parte a
ella, disponiendo la leva de un terçio de infantería, pagada del mayor número que sea posible,
para que se emplee en las operaçiones que fueren
menester. Fiando yo de vuestras intenciones que en
el effecto havéis de ganar las horas por lo que instan el tiempo y la necessidad presente en que corresponderéis a la confiança con que estoy de vuestras assistencias, y que merezcáis de mi real
agrado lo que dezeo favoreceros y hazeros merced,
como lo entenderéys del duque de Bounonville, mi
lugarteniente y capitán general que os dará ésta.
Dada en Madrid, a IX de diziembre MDCLXXXIII.
Yo, el rey.
Don Franciscus Izquierdo Berbegal, secretarius.
Vidit don Petrus Villacampa, regens. Vidit don
Josephus Rull, secretarius. Vidit don Joannes
Baptista Pastor, regens.

60/1r

C. Certificha y fas fe jo, lo infraescrit, com visití
la persona de Joseph Gil, altre de las guardas de
la Bolla de la present ciutat, la qual avia temps
estava detingut en lo llit de grave malaltia, de la
qual morí, al qual antes visitava lo quòndam
doctor Fermí Pual, des dels 16 de novembre
propppassat fins lo die que dit morí, que fou als
4 del corrent mes de desembre de 1683. Vuy als
17 de desembre de 1683.
Doctor Jaume Pujades.

60/2r

D. Josephb Bru y Banyuls.
Molt il·lustre senyor.
Erasma de Lana y Fontanet, donzell, racional de
la present casa, a vostra senyoria fa relació com,
per orde y deliberació de vostra senyoria del 19
de agost proppassat y del corrent any 1683, té
feta exacta averiguació ab los llibre de Vàluas y
altras de la present casa, aserca de aquells quatre
censals: lo un de penció setanta-set sous y tres,
pagador a 22 de juliol; lo altre penció 206 sous,
2, pagador a 22 de agost; lo altre penció 30
sous, pagador a dos de octubre; y lo altre penció
a. certificació intercalada entre els folis 59v i 60r del trienni
1683-1686.
b. relació intercalada entre els folis 59v i 60r del trienni 16831686.

1604

180 sous, 8, pagador a 13 de novembre, que
sortejà Joseph Bru y Banyuls, en la extracció de
censals que, al primer de juliol tanbé proppassat
del corrents any, fou vostra senyoria servit fer, y
segons dits llibres se troba lo següent:
Primo, lo censal penció 77 sous, 3, pagador a
22 de juliol, fou y possehí dona Marianna del
Bosch, muller de don Federich Desbosch, tant
per títol de insolutum datio per dona Marianna
Desbosch y de Corbera, y mossèn Andreu Çacosta, tudors y curadors de mossèn Gerònim
Desbosch en lo any 1573 com tanbé en virtut
de altre insolutum datio feta per dita dona Marianna Desbosch y dit Hierònim Debosch, als 2
de abril any 1574; y, encara que, segons lo llibre
de Vàluas trienni proppassat 1680, foli 183, se
trobà mossèn Hierònim Bosch ohidor real del
trienni 1602, los quals, junt ab los seus condeputats consta restar a dèurer la quantitat de
2197 lliures, 10 sous, per lo que foren condempnats en la visita de dit trienni feta en lo de
1605. Ab tot, segons lo capbreu de dit mes de
juliol, foli 140, retro, se veu no ésser lo mateix
subjecte dit Gerònim Bosch, ohidor real en dit
trienni y lo Gerònim mencionata en dit censal,
perquè en dit // 60/2v // capbreu se diu ésser
aquell donzell ja en dit any 1574, ab que no pot
restar obligat dit censal per rahó de dit dèbit, y
per so no·s trau res enfora.
Ítem lo censal penció 206 lliures, 2 sous, pagador a 22 de agost, fou y posehí don Anthon de
Cardona, y encara que, segons lo llibre de Vàluas trienni 1578, foli 209, entre altras fiansas
donadas per mossèn Miquel de Junyent, arrendador de la Bolla de Gerona de dit trienni
1578, se troba continuat lo il·lustre don Anthon de Cardona, duch de Cesa y de Soma, lo
qual se obligà per 600 lliures, sous lo any, que
tots tres anys junts són 1800 lliures, sous, del
qual arrendament, segons lo llibre de Vàluas,
trienni proppassat de 1680, foli 16, consta restar-se a dèurer la quantitat de 14125 lliures, 12
sous, 11. Però, per quant en lo capbreu de dit
mes de agost, foli 355, consta que dit don Anthoni de Cardona ja en lo any 1543 féu donació
de dit censal a dona Anna, filla sua, per lo que,
encara que per ningun tems pogués constar que
dit don Anthonio de Cardona, pocessor de dit
censal, y lo dit il·lustre don Anthonio de Cardona fiansa de dit arrendament, fossen un mateix
subjecte, no pot quedar obligat dit censal per
rahó de qualsevol quantitat se restàs a dèurer de
dita fiansa y per ço no·s trau res enfora.
Ítem dit censal fou y posehí don Pedro de Cardona y Erill, que, segons lo llibre de Vàluas
a. mencionat interlineat al marge esquerre.

trienni 1578, foli 213, entre altras fiansas donadas per Miquel Gomar, arrendatari de la Bolla
de Puicerdà de dit trienni 1578, se troba continuat don Anthoni de Cardona y de Erill obligat
per 300 lliures lo any, que los tres anys junts són
900 lliures, sous, del qual arrendament, segons
dit llibre de Vàluas, trienni 1680, foli 18, consta
restar-se a dèurer la quantitat de 1960 lliures,
17 sous, 8. Y així mateix, segons dit llibre de
Vàluas, trienni 1680, foli 246, entre altras fermasas donadas per lo il·lustríssim senyor don
Gil Manrique, bisbe de Gerona, deputat //60/3r
// ecclesiàstich que fou en lo trienni 1632, se
troba continuat don Pedro de Aragó y Cardona, lo qual il·lustríssim senyor bisbe, segons dit
llibre y foli 244, junt ab sos condeputats, restava
dèurer la quantitat de 13 sous, 8, per resta del
que tots foren condempnats en la visita de dit
trienni 1632, feta en lo de 1635. Però, per
quant, segons el capbreu de agost, foli 354,
consta que lo dit don Pedro de Cardona, pocessor de dit censal, ja en lo any 1543 donà dit censal al sobredit don Anthon de Cardona per divissió entre ells y altres feta, ab què, encara que
per ningun temps pogués constar que dit don
Pedro de Cardona, pocessor de dit censal y lo
dit don Pedro de Cardona y Erill, obligat, fossen un mateix sujecte, no podria estar obligat
dit censal per rahó de ditas fiansas y obligacions,
per no possehir ja aquell en lo temps aquellas se
feren, y per ço no·s trau res enfora.
Ítem dit censal penció 30 sous, pagador a 2 de
octubre, fou y possehí Pere Romeu Amat, Joan
Amat y Francesch Amat, germans, y encara que,
segons lo llibre de Vàluas, trienni proppassat de
1680, foli 165, en la caució prestada per Honofre Ciurana, sobrecullidor del General de las entradas de la sobrecol·lecta de llevant, als 31 de janer 1581, entre altras fiansas donadas per dit
Ciurana, se trobe continuat mestre Miquel Joan
Amat, obligat per 400 lliures, sous, com consta
en lo llibre de Vàluas, trienni 1614, foli 566, de
les quals sols ha pagat dit Amat 50 lliures, sous,
com consta en lo llibre de Vàluas trienni 1590,
foli 153, lo qual Ciurana, segons dit llibre de Vàluas trienni 1680, foli 165 y 170, consta restar a
dèurer 8193 lliures, 7 sous, 9, però, per quant,
segons lo capbreu de dit mes de octubre, foli
438, consta que ja en lo any 1507, dits Pere Romeu Amat, Joan Amat y Francesch Amat, eo
llurs tudors y curadors, feren regonexensa del
present censal, en favor de Elisabet Gibert y antes Amat, y per consegüent en tot cas que pogués
constar que dit Joan Amat, un dels pocessors de
dit censal, y dit Miquel Joan Amat, debitor, fossen un mateix // 60/3v // subgecte, no pot restar
obligat del censal, en quant en lo any 1581, que
fou dita obligació, ya dit Joan Amat no posehia
dit censal y per ço no·s trau res enfora.
1605

Ítem dit censal fou y possehí don Joan de Queralt y encara que, segons lo llibre de Vàluas,
trienni 1635, foli 73, se troba una nota ab un
acte rebut en poder de Nadal Castellar, notari
de Barcelona, als 23 de maig 1585, Jaume Morer, principal arrendatari de la Bolla de Puigcerdà del trienni 1584, confessà y regonegué ser
arrendada dita Bolla per compte de don Joan de
Queralt , mossèn Miquel Joan Pons, senyor de
Monclar, mossèn Nuri Joan de Sorribas y Jaume Vinyola, de Puigcerdà, y ésser aquells partícips per certas parts y quantitats, y dit de Queralt, per la quantitat de 750 lliures, sous per any,
del qual arrendament, segons lo llibre de Vàluas, trienni passat de 1680, foli 25, consta restar a dèurer la quantitat de 1327 lliures, 8 sous,
5. Y així mateix segons lo llibre de Vàluas, trienni 1615, foli 292, altras fermansas donadas per
Joan Roca, pagès, arrendatari de la Bolla de
Trem y Pallàs de dit trienni 1605, arrendada per
preu de 1100 lliures, sous, lo any, se troba continuat don Joan Thomàs de Queralt per 300
lliures, sous lo any, que los tres anys junts són
900 lliures, sous, del arrendament, segons lo llibre de Vàluas trienni 1680, foli 56, consta a
dèurer la quantitat de 1927 lliures, sous. Però,
encara que per ningun tems, pogués constar
que lo dit don Joan de Queralt, pocessor de dit
censal y los dits don Joan de Queralt obligat o
partícip en dita Bolla de Trem y Pallàs, trienni
1605, fosen un mateix subgecte, no ser obligat
dit censal per rahó de ditas obligacions, per
quant, segons el capbreu de dit mes de octubre,
foli 438, retro, consta que lo dit don Joan de
Queralt, pocessor de dit censal, sols possehia
aquell com a usufructuari y per ço no·s trau res
enfora.
Ítem los sobredits dos censals, lo un de penció
11 sous, 3, pagador a 22 de juliol, fou y pososhí
Francesch Miquel Delbosch y després mossèn
Francesch Delbosch y Corbera, son fill, y lo altre penció 186 lliures, 8 sous, // 60/4r // pagador a 13 de novembre, fou y posehí Francesch
Bosch de Vilasar y mossèn Miquel Delbosch de
Vilasar, son fill, y com, segons lo llibre de Vàluas propasat, trienni 1580, foli 157, se troba
continuat un dèbit de quantitat de 2340 lliures,
a don Miquel Desbosch, per compte de la embaixada feta per los senyors deputats en la cort
de sa magestat, en companyia de mossèn Berenguer Çapila y mossèn Francesch Claris, doctor
en drets, lo qual dèbit devallà y se originà als 15
de juliol 1569, com consta en lo llibre de Vàluas, trienni 1566, foli 332, lo que sempre que
constàs que dits Francesch Miquel Delbosch y
Francesch Delbosch, possessors dels dos dits
censals, y lo dit don Miquel Delbosch, debitor
en dita quantitat, fossen un mateix subgecte, estarian obligats dits dos censals per las sobreditas
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dos mil tres-centas quaranta lliuras, dich 2340
lliures, sous.
Ítem, los sobredits quatre censals foren y posohí
mossèn Francesc Bru, ciutadà honrrat de Barcelona, en virtut de venda a ell feta per dona Marina Bosch y don Pedro Bosch, y de Sanct Vicens,
son fill, y encara que segons lo llibre de Vàluas
1680, foli 246, dit don Pedro Bosch se troba
continuat altre de les fianses donades per
mossèn Honofre Ciurana, ohidor ecclesiàstich
que fou en lo trienni 1632, lo qual Ciurana,
junt ab don Felip de Sorribas, don Ramon Sabater, misser Hierònim Palmarola, sos condeputats y altres consta en dits folis 246 y 247, restar a dèurer la quantitat de 20 lliures, 5 sous, 8,
que resta del que eren condempnats en la visita
del trienni 1632, feta en lo de 1635. Però, per
quant segons los capbreus dels mesos, ço és, juliol, cartas 141; agost, cartas, 358; octubre, cartas 439; y noembre, cartas 98, consta que dita
dona Mariana Bosch y dit don Pedro Bosch,
son fill, se desferen de dit censal ja en lo any
1608, molts anys antes que dit don // 60/4v //
Pedro Bosch no fes dita fiansa a dit Ciurana, per
lo que no poden ser obligats dits censals per
rahó de dita fiansa, y per ço no·s trau res enfora.
Dits censals foren y posehí don Federich Desbosch de Sanct Vicens, y encara que segons lo
llibre de Vàluas, trienni 1671, foli 306, se troba
continuat don Federich Bosch, altre de les fianses donades per fra don Ignasi de Ripoll, ohidor
ecclesiàstich que fou en lo trienni 1653, lo qual
de Ripoll, segons lo llibre de Vàluas trienni
1680, foli 313, 315 y 316, consta restar a dèurer la quantitat de 49 lliures, 14 sous, que ab
major quantitat fou condempnat junt ab sos
condeputats en la visita de dit trienni 1653, feta
en lo de 1656, com consta en lo llibre de Vàluas
de dit trienni, foli 641, 652 y 654. Y axí mateix,
segons dit llibre de Vàluas, trienni 1680, foli
33, dit don Federich Bosch, se troba continuat
altre de la fiansas del doctor Francesch de Amigant, ohidor ecclesiàstich que fonch en lo trienni 1662, lo qual de Amigant segons dit llibre y
foli 337, 338, 339, consta restar a dèurer la
quantitat de 799 lliures, 14 sous, 6, per resta del
que junt ab sos condeputats foren condempnats
en la visita de dit trienni 1662, feta en lo de
1665. Y així mateix, segons lo llibre de Vàluas,
trienni 1671, foli 466, dit don Federich Bosch
se troba continuat altre de les fianses de don
Francisco de Pons, ohidor militar que fou en lo
trienni 1665, lo qual de Pons, segons dit llibre
de Vàluas, trienni 1680, foli 330, resta a dèurer
la quantitat de 414 lliures, 5 sous, 6, que fou
condempnat junt ab sos condeputats en la visita
de dit trienni 1665, feta en lo de 1668. Però,
per quant, segons dits capbreus y foli tras ex1606

pressats, consta que lo dit don Federich Bosch,
pocessor de dits censals, ja en lo any 1608 era
mort, per quant aquells com està dit en lo antecedent partit foren alienats per dona Marina y
don Pedro Bosch, muller y fill respective de dit
don Federich se deu aquell no ésser lo mateix
subgecte de don Federich Bosch obligat en ditas fiansas, per lo que no poden estar obligats
dits censals per rahó de aquellas y per ço no·s
trau res enfora.
Ítem en dits censals foren y posehí mossèn Jaume Bru, lo qual, segons lo llibre de Vàluas,
trienni 1680, foli 343, se troba continuat altre
de las fiansas de Narcís Thomàs, // 60/5r // deputat real que fonch en lo trienni 1614, lo qual,
segons dit llibre y foli consta restar a dèurer la
quantitat de 1716 lliures, 2 sous, 7, a complement de 1886 lliures, 5 sous, 3, fou condempnat junt ab sos condeputats en la visita de dit
trienni 1614, feta en lo de 1617, per los excessos se feren de guants, verguetas, músichs y
rams barbarins per la festa del gloriós sanct Jordi, com consta en lo llibre de Vàluas, trienni
1617, foli 690, dich 1716 lliures, 2 sous, 7.
Ítem dit Jaume Bru, segons dit llibre de Vàluas,
trienni 1680, foli 246, se troba continuat altre
de las fiansas de misser Joseph Massó, ohidor
real que fou en lo trienni 1632, lo qual, segons
dit llibre de Vàluas, foli 241, resta a dèurer la
quantitat de 13 sous, 8, que són de resta de
aquellas 17 lliures, sous, que dit Massó, junt ab
sos condeputats, foren condempnats insolidum
en la visita de dit trienni 1632, feta en lo de
1635, sobre la quantitat número 212, consta en
lo llibre de Vàluas, trienni 1635, foli 388, dich
13 sous, 8.
Dit Jaume Bru, segons lo llibre de Vàluas, trienni 1671, foli 228, se troba continuat altre de les
fiansas donadas per don Enrich de Alemany,
ohidor eclesiàstich que fou en lo trienni 1635,
lo qual, segons lo llibre de Vàluas, trienni 1680,
foli 258, resta a dèurer la quantitat de 243 lliures, 6 sous, 2, ço és, 68 lliures, 11 sous, 8, de
resta de aquellas 1050 lliures, 2 sous, que en lo
llibre de Vàluas trienni 1638, foli 338, se firmà
dèbit a fra don Miquel de Alentorn, don Francisco de Llucià, mossèn Pere Prats, dit de Alamany, y mossèn Francesch Malla y Conanglell y
mossèn Jaume Baudala, deputat y ohidors de
dit trienni 1635. Per ço que foren condempnats
en la visita de dit trienni, feta en lo de 1638, ço
és, 50 lliures sobre la querela número 15; 135
lliures, 2 sous, sobre la querela número 12; //
60/5v // 665 lliures, sobre la querela número 1,
en la qual se tracta de un cintillo de or, y las restans 74 lliures, 14 sous, 6, de resta de aquellas
85 lliures, 8 sous, que en lo llibre de Vàluas

trienni 1638, foli 339, se formà dèbit a dits deputats y ohidors y mossèn Francesch Vidal y
don Ramon de Magarola, per lo que foren condempnats en dita visita sobre la querela número
13, dich 243 lliures, 6 sous, 2.
Nota que en lo llibre de Vàluas, trienni 1644,
foli 437, se troba una nota que diu que en la deliberació del cintillo no·y és comprès dit don
Enrich de Alemany, y així mateix altra nota que
diu que dit Alemany avia pagat sa part, ab què,
per poder del tot justificar lo que dit don Enrich
de Alemany resta o no resta debitor, fa dèurer
en les condempnacions de ditas querellas si los
condempnats són compresos insolidum o per
laa viril part.

ría la pronta formación de su terçio, de que doy
notiçia a vuestra señoría para que con ella y sin
dilazión alguna me responda lo que fixamente
ejecutará, para que yo de qüenta de ello a su magestad, la divina guarde a vuestra señoría muchos años. Barcelona, a 8 de henero de 1684.
Alex, duque de Bournonville.
Señores deputados del General de este Principado.

65/1r

Ítem dits censals foren y posehí lo sobredit
Francesch Bru, ciutadà honrrat de Barcelona, lo
qual, segons dit llibre de Vàluas, trienni 1671,
foli 228, se troba continuat altre de las fiansas
de dit don Enrich de Alemany. Però, per quant
segons los capbreus dels mesos, ço és, juliol,
cartas 141, agost, cartas 358, octubre, cartas
429, yb novembre, cartas 98, consta que dit
Francesch Bru, ja en lo any 1610 féu donació de
dits quatre censals als sobredits Jaume Bru, son
germà, ab que lo dia que·s féu dita fiansa ja no
posehia aquells, per lo que no poden estar obligats dits censals per ninguna quantitat, que en
tot cas restàs a dèurer dit don Enrich Alemany,
y per ço no·s trau res enfora.
Axí que en tot cas vindrian estar obligats dits
quatre censals en la quantitat de 4300 lliures, 2
sous, 5, per las quatre partidas, treta enfora, és a
saber, quiscuns de dits censals respective en las
quantitats expresadas y los censals mencionats
en quiscuna // 60/6r // de ditas quatre partidas,
tretas enfora, dich, 4300 lliures, 2 sous, 5.
Y esta és la relació que fa a vostra senyoria, salvat
tot error de compte, del aposiento del racional,
als 4 de desembre 1683.
Erasma de Lana y Fontanet, racional.

64/1r

H. Suc magestad, que Dios guarde, se sirve de
mandarme que, respeto de estar rota la pas y declarada la guerra con Françia por todas partes,
haga yo por ésta las más hostilidades que pudiere
a los enemigos, y que para este efecto me valga de
los medios posibles, y que soliçite con vuestra señoa. la ... part interlineat.
b. y...98 interlineat al marge esquerre.
c. carta intercalada entre els folis 63v i 64r del trienni 16831686.

1607

A. Diea veneris vigesima secunda mensis octobris
anno a Nativitate Domini millessimo sexcentessimo octuagesimo tercio, Minorise.
Ordinaciones et preconitzaciones contente in
quodam libro pergamineis cohoperto per admodum illustre consistorium dominorum deputatorum et auditorum computorum Generalis presentis Cathalonie principatus et comittatum
Rossilionis et Ceritanie, de consilio magnificos
assessorum et advocati fiscalis facta per bona
exaccione jurium Generalis et Bulle pro currenti
triennio, anni millessimi sexagessimi octuagesimi
tercii, noviter expresse fuerunt in parte dicto die
publicate alta et intelligibili voce in platea publica et major presentis civitatis Minorise, voce duarum tubarum prius et posterius emissarum per
Franciscum March et Petrum Perearnau, curritores publicos et juratos eiusdem civitatis, vociferante domino Francisco March, curritore et pre
legente me, Augustino Vilades, notario et scriba
infrascripto, presentibus pro testibus Hieronymo
Pages, sutore civi, et Joanne Boygues, juvene sutore oriundo Minorise, et aliis quam plurimus in
multitudine copiosa. Postea die mercurii, tercia
mensis novembris eiusdem anni, publicacio hujusmodi ordinacionum et preconitzacionum continuata, fuit alta et intelligibili voce in ladem
platea publica et majori presentis civitatis Minorise voce duarum tubarum per eosdem curritores
prius et posterius emissarum vociferante dicto
Francisco March altero ex illis et prelegente me,
dicto et infrascripto notario et scriba, pre- //65/10v
// sentibus pro testitus supradictis et aliis ibi existentibus. Postea et ultimo die jovis, quarta proxime dictorum mensi et anni latem publicacio dictarum ordinacionum et et preconitzacionum
usque ad illarum finem facta fuit simili modo et
forma in ladem platea majori, alta et intelligibili voce per eosdem curritores voce duarum tubarum, prius et posterius emissarum vociferante
dicto March vociferante et me, dicto et infrascripto notario et scriba prelegente, presentibus pro testibus Jacobo Llussà, sartore et Jacobo Corrons, liga. certificacions intercalades entre els folis 64v i 65r del trienni 1683-1686.
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ni fabro civibus Minorise, et aliis quam plurimis
in multitudine copiosa.

sent ciutat en la terça de juliol, agost y setembre
proppassat del corrent any 1683, han trobat que
los dos taulers de la vila de Caldes de Monbuy se
han retingut en dita terça per llur salari, la un
com a receptor, y lo altre com a credenser, 20
lliures, sous, ço és, 10 lliures, sous, per quiscun, a
raó de 40 lliures, sous, lo any quiscun de ells, per
dir-se tenen salari sert. Essent axí que dits de
Mongay y de Lana han mirat y regoneguts diferents llibres de dita taula de temps que dita Bolla
no estigué arrendada en anys antichs y passats, y
particularment en los anys 1617, 1630, 1631 y
1647, y en ningun de ells se troba ni consta que
als taulers de dita vila de Caldes se’ls haja passat
en compte per llur salari més que a raó de 15 lliures, sous, per terça, entre los dos que és a raó de
30 lliures, sous, lo any per quiscun de ells. Y axí
mateix dificultan dits de Mongay y de Lana si als
taulers tant de las taulas de dita Bolla de Barcelona com demés Bollas que·s troban sens arrendar
en las taulas de las quals se troban dos taulers sens
salari sert, si a aquells se’ls deu passar a raó dos
sous per lliura a quiscun de ells o si los dos sous
per lliura se han de partir entre los dos, segons
una sentència de visita que se suposa tocant als
taulers dels drets del General, y si en dita sentència estan també compressos los taulers del dret
de Bollas. Per lo que, formant dupte dits fra
Francisco de Mongay y dit Erasma de Lana y
Fontanet, com ab lo present ne ferman a vostra
senyoria, suplican sie del servey de vostra senyoria comètrer aquell als magnífichs assessors de la
present casa, per a què, junt ab vostra senyoria,
declaren lo fahedor y lo que dits Mongay y de
Lana deuhen obrar, tant en un cap com en altre,
perquè de ex modo pugan cumplir al demés just y
a las obligacions de sos respective puesto y offici.

In quorum fidem et testimonium premissorum
proprio calamo scriptorum ego Augustinus Viladas, auctoritate regia ac pro inti civitate Minorise, notarius publicus civis eiusdem civitatis, escriba Deputacionis localis dicte civitatis Minorise et
eius collecte pro Generali Cathalonie, hic me subscribo et meum quo utor appono sig + num.
65/2r

B. Certifico y fas fe jo, lo infrascrit Francisco
Toldo, guarda ordinària del General, coma a
continuat fins lo dia present, y continua sa enfermedat y achaque tant penals, comformas fiu
relació a vostra senyoria en dias passats, y per no
poder acudir a la servitut de son offici li fas la
present. Vuy als 7 de janer de 1684.
Doctor Pau Sabater.

65/3r

C. Çertifico com la indisposiçió y desgana que
pateix lo senyor Joseph de Olzina y Riusech,
donzell, de la qual tinch fet llargas relaçions en
lo conçistori dels molt il·lustres senyors diputats, continua y persevera vuy die present. En
Barcelona, als 8 de janer 1684.
Doctor Pal·ladi Juncar.

65/4r

D. Molt il·lustre senyor.
Lo senyor Joseph Puigventós, adroguer que
obté lo ofici de correu major de vostra senyoria,
està continuant ab la malaltia que diferens vagadas se ha fet relació a vostra senyoria, que és de
un dolor articular bastant ha impedir-li lo exercici de dit ofici, y per ser lo ver ho firmo. Vuy,
als 24 desembre 1683.

Fra Francisco de Mongay.

Doctor Francisco Boneu.

Erasma de Lana y Fontanet, racional.
65/5v

65/5r

Oblata
rio.

XIIII

decembris

MDCLXXXIII,

in consisto-

E. Molt il·lustreb senyor.
Fra Francisco de Mongay, paborde major de
Sant Cugat del Vallès, del horde del pare Sant
Benet, oÿdor ecclesiàstich en lo present trienni, y
Erasma de Lana y Fontanet, donzell, racional de
la present casa, a vostra senyoria representan
com, estant los dos per comptar junt ab lo doctor
Hiacinto Gibert, ciutadà honrrat de Barcelona,
receptor dels fraus del General y Bolla de la present ciutat, lo que se havia col·lectat de dret de
Bolla en las taulas foranes de dita Bolla de la prea. com interlineat.
b. representació intercalada entre els folis 64v i 65r del trienni
1683-1686.

1608

Et domini deputati institutus dominus auditoribus computorum comiserunt hujusmodi dibium
magnifici assessoribus Generali Cathalonie qui
manus suis dominationibus illud videant, devidant et dularent secreta forma capituli Curie.
Joannes de Argila, scriva majoris Generali.
Vist lo dubte proposat per lo molt il·lustre senyor oïdor ecclesiàstich y per lo magnífich racional de la present casa de la Deputació. Vista la comissió feta als molt il·lustres senyors deputats y
oïdors de comptes del General de Cathalunya.
Vist tot lo que se havia de vèurer. Attès y considerat que en los dits anys mencionats en dit dup-

te, el receptor y credencer de la taula de Caldes
de Monbuy, solsa a acostumat pagar per llur salari als sobredits, per quiscuna tersa 15 lliures,
sous, a rahó de 30 lliures, sous per quiscun any
per a cada hu respective, que no 40 lliures, sous.
Attès també y considerat que segons la sentència
de visita no·s pot exigir ni cobrar per los taulers
de les taules del General, encara que sien un o
dos, més de dos sous per lliura en tot allò que
hauran exigit y cobrat, la qual sentència és conforme al tenor y sèrie del capítol 88 de les Corts
1599. Per ço, los molt il·lusres senyor deputats,
ab intervenció dels assessors infrascrits, dihuen y
declaren que sols en dits comptes se dehuen fer
bones a rahó de 30 lliures, sous, a cada hu respective de dits taulers per quiscun any y per dita rahó
se’ls deu continuar debitors a dits taulers per les
21 lliures, sous, se an retingut en lo llibre de Vàlues. Y axí mateix diuen y declaren que als taulers
que·s troben de les taules que no són arrendades,
dels drets que exigiran de las Bollas en llurs taules
respective, que en virtut de dit capítol 88, Corts
1599, sols se’ls deuen fer bones, y ells sols se puguen retenir a rahó 2 sous per lliura tant solament encara que sien dos, per concórrer la mateixa rahó en qualsevol exacció de dits drets, y no
trobar-se capítol de Cort que dispose lo contrari.
Yb per lo que hagueran cobrat dits taulers ultra
dels dits dos sous, se’ls continue també debitors
en lo llibre de Vàlues.

que es forzoso prevenir los enemigos que tienen intençión de hazer sus esfuerzos sobre alguna plaza
de la frontera, como se ha savido de buena parte.
Y vuestra señoría me embíe oy en todo caso respuesta por escripto para que yo pueda embiarla a
su magestad, la divina guarde a vuestra señoría
muchos años. Barcelona, a 15 de henero de 1684.
Alex, duque Bournonville.
Señores deputados del General deste Principado.

66/2r

A. Llevant.a
Contas dels libras de la tersa del General de Catalunya de la tersa de juliol, agost y setembre de
lo any 1683.
Col·lecta de Vich.
1 Lo llibre de Vich, 8 lliures, 17 sous, 8.
1 Lo libre de Berga.
1 Lo libre de Sant Joan las Badessas.
1 Lo libre de Manresa.
1 Lo libre de Olot, 1 lliures, 11 sous, 6.

Fra don Balthazar de Montaner y de Sacosta.
Joseph Mèlich. Miquel de Pallarès.
Don Pedro de Castellà y Desbach. De Sayol, assessor.c Honofre Cartes. Arenys, assessor substitutus.

1 Lo libre de Camrodon, 36 lliures, 15 sous.
1 Lo libre de Ripoll, 17 sous, 4.
58 lliures, 1 sou, 6.
12 lliures, 2 sous.

66/1r

C. Sud magestad, que Dios guarde, se sirve de
mandarme de nuevo que solizite el no perder un
momento de tiempo en levantar los terçios de vuestra señoría y de la ciudad, en cuya ejecuçión repito otra vez a vuestra señoría lo mucho que importa
el que se dé en esta leva la mayor prisa que fuere
possible, pues es tal la necessidad de proveer de
guarniciones la frontera que sin estos tercios peligra mucho, respecto de estar del todo declarada la
guerra en todas partes de la monarquía, como son
Espanya, Ytalia y Flandes, y se me manda de la
corte que los // 66/1v // embargos passen a confiscaçión declarada, y que haga yo todas las hostilidades posibles, con que vuestra señoría no tiene
más que dudar en la materia, y deve creer por fixo
a. a continuació repetit sols.
b. Y... Vàlues interlineat al marge esquerre.
c. a continuació unes paraules ratllades.
d. carta intercalada entre els folis 65v i 66r del trienni 16831686.

1609

Resta 45 lliures, 19 sous, 6.
Puiserdà.
2 Dos libras credensa y reseptor, 25 lliures, 13
sous, 11.
1 Ribas, un libra, 6 lliures, 6 sous, 8.
1 Bagà, blanch, un libra.
32 lliures, sous, 7.
Mataró.
2 Dos llibres, credensa y receptor, 988 lliures, 9
sous, 3.
a. àpoca intercalada entre els folis 65v i 66v del trienni 16831686.

[ 1683 ]

[ 1683 ]
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1 Arenys de Mar, un libre, 67 lliures, 13 sous, 4.

1 Lo libre de Banyolas.

1 Canet, un llibre, 8 lliures, 16 sous, 11.

1 Lo libre de la Bisbal.

1 Calella, un libre, lliures, 1 sou.

1 Lo libre de Sinch-claus.

1 Sant Pol, un libre.

1 Lo libre de Pals.

1 Pineda, un libre.

1 Lo libre de Paralada.

1 Malgrat.

1 Lo libre de Sant Pera Pascador.

1064 lliures, sous, 6.

Die 12 januarii 1684.

Col·lecta del General de Gerona

Joseph Boer, adroguer de la ciutat de Gerona,
com a tenint dret y causa de Francisco Maseras,
daguer, arrendatari dels drets del General del present principat de Cathalunya lo trienni corrent de
1683, en dit nom firma àpocha a Gerònim Ferrer,
botiguer, //66/3r // ciutedà de Barcelona, subrogat en lo offici de sobrecullidor de la part de llevant, present dels llibres contenguts en lo present
memorial, loa qual és assí cusit, signat de lletra A,
lo modo de la entrega de aquells és que·ls ha confessats haver rebuts de comptants en presència
del scrivà major del General de Cathalunya y testimonis avall escrit. Y axí renunciant a la cosa no
ser axí, ne firma la present àpocha.

2 Gerona, dos libres, credensa y reseptor, lliures, 14 sous, 6.
1 Tosa, un libre, 5 lliures, 7 sous, 7.
1 Basalú, un libra, 3 lliures, 3 sous.
1 Sant Llorens de la Muga, un libra, 1 lliura, 14
sous.
1 La Jonquera, un libra, 56 lliures, 18 sous, 2.
1 Cadaqués, un libra, 7 lliures, 2 sous, 7.

Testes sunt Salvador Golorons y Joan Ribes, notari.
1 Rosas, un libra, 28 lliures, 8 sous.
1 La Escala, un libre, 126 lliures, 16 sous, 8.
67/1r

2 Sant Faliu de Guíxols, dos libres, 91 lliures, 7
sous, 5.
1 Lloret, un libre, 2 lliures, 18 sous.
2 Palamós, dosa libres, reseptor y credenser, 79
lliures, 17 sous, 11.
1 Taroella de Mongrí, un libre, 181 lliures, 19
sous, 6.
1 Figueras, un libre, 38 lliures, 12 sous, 9.
603 lliures, sous, 1.
Relevat 64 lliures per los salaris dels oficials de
Gerona, 64 lliures, sous.
539 lliures, sous, 1.

B. Excel·lentíssimb senyor.
Los deputats y oÿdors del General de Cathalunya, en resposta de la que vostra excel·lència és estat servit escríurer al concistori, per a què ab expressió diga a vostra excel·lència lo que executarà,
en orde a la formació del tèrcio. Dihuen y representan a vostra excel·lència que lo concistori ha
resolt servir a sa magestat, que Déu guarde, en la
formació de dit tèrcio, sempre que puga rèbrer
jurídica informació de la guerra y perturbació dels
drets de la Generalitat, diligència necessària per a
què puga lo concistori procehir a la formació de
dit tèrcio segons disposicions de capítols de Cort,
a què deu ajustar-se en sas operacions. Ab que pot
vostra excel·lència quedar ben assegurat que lo
concistori està prevenint tots los medis necessaris
per a la més prompta formació de aquell, a la qual
no faltarà ab la finesa y fidelitat que ha procurat
sempre lograr totas las ocasions del major servey
de sa magestat y gust de vostra excel·lència.

1 Lo libre deb Masanet de Cabrenys.
1 Palaforsel, lo libre.
a. lo... A interlineat al marge esquerre.
b. representació intercalada entre els folis 66v i 67r del trienni
1683-1686.

a. dos interlineat damunt d’una paraula ratllada.
b. a continuació una paraula ratllada.

1610
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Aba les presents fa fe y verdadera relació lo notari y scrivà devall scrit com, als trenta-hu del mes
de desembre del any mil sis-cents vuytanta-tres,
lo reverent Miquel Gorreta, prevere y benefficiat y deputat local de la col·lecta de la Seu de
Urgell, entregà a Anton Montau y a Joseph Estanyol, taulers de dita col·lecta, a cada un de
ells, les ordinacions fetas per lo molt il·lustre
concisori dels senyors deputats y oïdors de
comptes del General del principat de Cathalunya y comptats de Rosselló y Cerdanya per lo
trienni de dit any mil sis-cents vuytanta-tres, y
axí bé las tarifas impressas de dit trienni. Y també fa fe com, al primer de janer del any mil siscents vuytanta-quatre, las ditas ordinacions foren // 67/2v // publicadas, presehint veu de
pública crida per los llochs acostumats de la ciutat de Urgell. In quorum fidem ego, Franciscus
Sayol, apostolica et regia auctoritatibus notario
et scriba Deputacionis localis dicte civitatis, hic
me subscribo et meum quo utor appono sig + num.

69/1r

A. Haviéndoseb publicado la guerra con las formalidades que se acostumbra, com a vuestra señoría le consta, y teniéndose noticia de que el enemigo junta sus tropas en Rossellón para entrar a
imbadir nuestro paýs, devo dezir a vuestra señoría que importará mucho el servicio de su magestad, y para defença de nuestras fronteras el que
sin punto de dilación efectua vuestra señoría la
formazión de su tercio, para poderle aplicar donde más convenga, como lo fío del celo que siempre
he experimentado en vuestra señoría, el qual me
assegura esta execución sin // 69/1v // perder en
ella instante de tiempo, y corresponidendo que él
será con el mayor lucimiento possible. Dios guarde
a vuestra señoría muchos años. Barcelona, a 27
de henero 1684.

69/2r

para la defensa de esse Principado, sobre que aseguráis la diligencia y cuydado que pondríais en su
ejecución, obervando la disposición de los capítulos
de Corte y constituciones que dan siempre los medios para la formación de dicho tercio. Y me suplicáis que para que sea con todo lucimiento y tenga
officiales del valor y prendas que se requiere, sea
servido concederos que, en caso de licenciarse y reformarse, gozen la merced de la reforma, como la
tienen los tercios de Aragón y Valencia. Y, haviendo considerado con particular atención la instancia que me hacéis, he resuelto deciros que en lo mucho que desseo favorezer y consolar esse Principado
en todas las ocassiones que se offrezcan, lo huviérais
experimentado en ésta de la reforma que solicitáis,
si la materia que en el estado presente no tuviera
otras reflexiones que obligan a suspender la resolución. Pero podéis aseguraros de que mi real ánimo
está dispuesto a gratificaros y favoreceros en quanto fuexe posible, y que a este fin tendré muy presente
la fineza y desseos que manifestáis en la ejecución
deste servicio, en que no dudo procuraréis ganar
las horas, como combiene y os tengo encargado,
para que pueda obrar a los primeros del mes de
abril próximo, com más particularmente lo entenderéis del duque de Bournonville, mi lugarteniente y capitán general, que os dará ésta. Dada en
Madrid, a XXII de enero MDCLXXXIIII.
Yo, el rey.
Petrus Perez. Vidit don Petrus Villacampa, regens. Vidit don Josephus Rull, regens. Vidit Calatayud. Vidit don Joannes Baptista Pastor, regens. Vidit don Franciscus Izquierdo Berbegal,
secretarius.

71/1r

B. Dona Anthon de Copons.

Alex, duque Bournonville.

Molt il·lustre senyor.

Diputados del General deste Principado.

Erasma de Lana y Fontanet, donzell, racional de
la present casa, a vostra senyoria fa relació com,
per orde y deliberació de vostra senyoria dels 19
de agost proppasat, té feta exacta averiguació ab
los Llibres de Vàluas y altres de la present casa,
aserca de aquell censal penció 600 sous, pagador
a 12 de setembre, que sortejà don Anton de Copons en la extracció de censals que al primer de
juliol tanbé proppasat fou vostra senyoria servit
fer, y segons dits llibres se troba lo següent:

El rey.c
Diputados, por una carta de 24 del passado he visto lo que respondéis a la de 9 del mismo, en que os
participé haver roto la guerra el rey christianíssimo contra esta corona, y os encargué juntamente
acudiéseis con un tercio de infantería, pagado
a. relació intercalada entre els folis 66v i 67r del trienni
1683-1686.
b. carta intercalada entre els folis 68v i 69r del trienni 16831686.
c. carta intercalada entre els folis 68v i 69r del trienni 16831686.

1611

Primo, dit censal fou y posohí don Pedro de
Cardona, y encara que segons lo llibre de Vàluas, trienni 1635, foli 54, entre altras fiansas
a. relació intercalada entre els folis 70v i 71r del trienni
1683-1686.

[ 1684 ]

[ 1684 ]

donadas per Miquel Gomar, arrendador de la
Bolla de Perpinyà, trienni 1578, se troba continuat dit don Pedro de Cardona, lo qual se
obligà per 300 lliures, sous lo any, que los tres
anys junts són 900 lliures, sous, del qual arrendament, segons lo Llibre de Vàluas, trienni
proppassat de 1680, foli 18, consta restar-se a
dèurer la cantitat de 1960 lliures, 17 sous, 8; y
aiximateix, segons dit Llibre de Vàluas, trienni
1680, foli 247, entre altres fianses donades per
lo il·lustríssim senyor don Gil Manrique, bisbe
de Gerona, deputat ecclesiàstich que fou en lo
trienni1632, se troba continuat don Pedro de
Aragó y Cardona, lo qual il·lustríssim senyor
bisbe, segons dit llibre y foli 247, junt ab sos
condeputats, restan a dèurer la quantitat de 13
sous, 8, per resta del que tots foren condempnats en la visita de dit trienni 1632, feta en lo de
1635. Però, per quant, segons lo capbreu de dit
mes de setembre, foli 150, consta que dit don
Pedro de Cardona posehí dit censal com a usufructuari, encara que los dits don Pedro de Cardona, possessor de dit censal, y lo dit don Pedro
de Cardona, obligat, fossen un mateix subgecte, no pot estar dit censal obligat per rahó de ditas obligacions y per so no·s trau res enfora.

pagat dit Miquel Joan de Junyent, principal de
dit arrendament, y sos hereus, y las restants
8265 lliures, 11 sous que semblantment en diferents llibre de Vàluas y en diferents jornadas
consta haver pagat mossèn Lluýs Salgueda, qui
fou partícip en dit arrendament, apar en lo llibre
de Concerts, foli 19, així que resta a dèurer dit
don Bernat de Boxadors, a compliment de las
sobreditas 793 lliures, 3 sous, 9, la quantitat de
tres-centas vuytanta-nou lliuras, setse sous y no,
dich 389 lliures, 16 sous.
71/2r

Dit censal fou y posehí altre don Pedro de Cardona, fill del prop dit, y encara que aquell, per
lo obligat a las obligacions alt ditas, fossen //
71/1v // estat un mateix, no podria estar dit censal obligat per rahó de dits dèbits, per quant segons lo capbreu foli 193 consta que dit don Pedro de Cardona posessor de dit censal ja alienà
aquell en lo any 1591, molts anys antes de contractar ditas obligacions, y per so no·s trau res
enfora.
Ítem dit censal fou y possehí don Bernat de Boxadors, lo qual, segons lo llibre de Vàluas, trienni 1578, foli 209, se troba continuat altre de las
fiansas de Miquel Joan de Junyent, arrendatari
de la Bolla de Gerona de dit trienni 1578,
arrendada per preu de 2130 lliures, sous, per
any, del qual arrendament, segons lo llibre de
Vàluas trienni 1680, foli 16, consta restar-se a
dèurer la quantitat de 14125 lliures, 12 sous, 1,
lo qual Bernat de Boxadors se obligà per 300
lliures, sous lo any, per quant entre totas las
fiansas se havian obligat en 2899 lliures, sous,
més per any del que muntava dit arrendament,
que defalcadas ratta per quantitat, segons lo que
quiscuna de ditas fiansas se havian obligat, sols
vingué dit Boxadors a estar obligat per 264 lliures, 1 sous, 3, per quiscun any, que los tres anys
junts són 293 lliures, 3 sous, 9, de las quals se li
fan bonas 403 lliures, 7 sous, lo tocan y gaudeix
de aquellas 32537 lliures, 16 sous, 7, ço és,
24292 lliures, 5 sous, 7, en que diferents llibres
de Vàluas y en diferents jornadas consta haver
1612

Dit don Bernat de Boxadors, segons dit llibre
de Vàluas, trienni 1578, foli 215, se troba continuat altre de las fiansas de March Colomer,
arrendatari de la Bolla de Cervera de dit trienni
1578, arrendada per preu de 3662 lliures, sous
per any, del qual arrendament, segons dit llibre
de Vàluas trienni 1680, foli 19, consta restaria a
dèurer la quantitat de 577 lliures, 8 sous, 10, lo
qual Bernat de Boxadors se obligà per 600 lliures, sous lo any; y, per quant entre totas las fiansas se avian obligat en 938 lliures, sous, més per
any del que muntava dit arrendament, que, defalcadas rata per quantitat, segons lo que quiscuna de ditas fiansas se avian obligat, sols vingué dit de Boxadors a estar obligat per 477
lliures, 13 sous per quiscun any, que los tres
anys junts són 1432 lliures, 19 sous, 1, de las
quals se li fan bonas 322 lliures, 10 sous, 11, li
tocan y gaudeix de aquellas 2412 lliures, 17
sous que en differents llibres de Vàluas y diferents jornadas consta haver pagat lo principal de
dit arrendament, y per quant no consta que per
compte de dit don Bernat se age pagat quantitat
alguna, assí se li fa càrrega de las sobreditas
sinch-centas setanta-set lliuras, vuyt sous y deu,
se restà a dèurer de dit arrendament, dich 577
lliures, 8 sous, 10.
Y així mateix, segons lo llibre de Concerts, foli
20, consta que als 23 de juny 1578, don Joan
Burguès y de So, féu concert de la quantitat de
1619 lliures, 8 sous, 4, a compliment de 2428
lliures, 13 sous, 4, diu li tocavan a pagar per son
ters que participava en dita Bolla de Cervera de
dit trienni 1578, las quals prometé pagar ab
quatre pagues, ço és, a 21 de mars 1588, 21 de
setembre 1589, 21 de setembre 1591 y 21 de
juny 1593, y entre altras fiansas de dit concert
donà a dit don Bernat de Boxadors, lo qual se
obligà per 609 lliures, 2 sous, 4, de la qual
quantitat sols se troba haver-se pagat 86 lliures,
14 sous, que // 71/2v // dels 13 de juliol 1664
pagà per lo banch Joan Busquets, pagès de Bràfint, ab què se restarian a dèurer 522 lliures, 8
sous, 4, a compliment de las sobreditas 609 lliures, 2 sous, 4, havia det fermansa. Però, per
quant de dit arrendament sols se reste a dèurer
la sobredita quantiat de 577 lliures, 8 sous, 10,

y ja se li·n donà càrrega en la propdita partida
perquè assí no·s torna a tràurer enforma, per no
multiplicar un mateix dèbit.
Dit don Bernat de Boxadors, segons dit llibre
de Concerts, foli 48, se troba altra de las fiansas
insolidum obligadas en lo concert que, als 25 de
maig 1598, don Joan de Eril féu, prometent pagar al General la quantitat de 1350 lliures, 1
sou, 8, diu restave a dèurer com a partícip de la
Bolla de Gerona, trienni 1578, de la qual, segons lo llibre de Vàluas, trienni 1680, foli 16,
consta restar-se a dèurer la quantitat de 14125
lliures, 12 sous, 1. Però, per quant, segons lo
capbreu de dit mes de setembre, foli 193 retro,
consta que dit don Bernat de Boxadors ja en lo
any 1591 havia fet insolutum datio de dit censal
a dit don Dimas de Boxadors, per lo que lo dia
féu dita obligació ja no possehia aquell, ab què
no pot estar obligat dit censal per rahó de qualsevol quantitat se pogués restar a dèurer de dita
fermansa, y per so no·s trau res enfora.
Ítem dit censal foy y posohí don Joan de Queralt y Moliner, lo qual, segons lo llibre de Vàluas, trienni 1635, foli 73, consta com, als 23 de
maig 1585, Jaume Morer, principal arrendatari
de la Bolla de Puigcerdà, trienni 1584, ab acte
rebut en poder de Nadal Castellar, notari de
Barcelona, confesà y regonegué haver arrendada dita Bolla per compte de dit don Joan de
Queralt, mossèn Miquel Joan Pons, senyor de
Monclar, mossèn Nuri Joan de Soribas y Jaume
Vinyola de Puigcerdà, y ésser aquells partícips
per certas parts y quantitats, y dit de Queralt per
la quantitat de 750 lliures, sous lo any, que tots
tres anys junts són 2250 lliures, sous, de las
quals sols, segons lo llibre de Vàluas, trienni
1617, foli 69, consta que //71/3r // als 18 de juliol 1681 dona Isabel Dansa y de Queralt, pagà
per la taula de la present ciutat per compte de
dona Madalena de Queralt y de Moliner, a
compte del que don Joan de Queralt devia per
dita Bolla 50 lliures, sous; y, en lo llibre de Vàluas, trienni 1623, foli 78, a 26 janer 1625, per
lo banch, dita dona Madalena pagà 10 lliures,
sous; y a 25 de octubre de dit any, per dit
banch, dita dona Madalena pagà 5 lliures, sous,
que juntas las tres partidas fan la suma de 65
lliures, sous; així que restaria a dèurer-i don
Joan de Queralt y Moliner, a compliment de las
sobreditas 2250 lliures, sous, per rahó de dita
participació, la quantitat de 2185 lliures, sous.
Però, per quant, segons lo llibre de Vàluas,
trienni proppassat de 1680, foli 25, consta que
del arrendament de dita Bolla sols se resta a
dèurer la quantitat de 132 lliures, 8 sous, 5, assí
no se li fa càrrega més que de dita quantitat,
dich 132 lliures, 8 sous, 5.
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Axí mateix, segons lo llibre de Vàluas, trienni
1605, foli 292, entre altras fermansas donadas
per Joan Roca, pagès, arrendatari de la Bolla de
Trem y Pallàs de dit trienni 1605, se troba continuat don Joan Thomàs de Queralt, del quals
arrendament, segons lo llibre de Vàluas, trienni
1680, foli 56, consta restar-se a dèurer la quantitat de 1927 lliures, sous, lo qual don Joan
Thomàs de Queralt se obligà per 300 lliures,
sous, lo any, que los tres anys junts són 900 lliures, sous. Y, per quant, en ningun dels llibres de
Vàluas consta haver-se pagat ninguna quantitat
per compte de dit don Joan Thomàs de Queralt, sols se li fan bonas 358 lliures, 12 sous, 9,
que li tocan y gaudeix de aquellas 1315 lliures,
sous que en diferents jornadas y en diferents llibres de Vàluas consta haver pagat lo principal
de dit arrendament, axí que resta a dèurer dit
don // 71/3v // Joan Thomàs de Queralt la
quantitat de 541 lliures, 7 sous, 3, a compliment de las ditas 900 lliures, sous, per la fiansa
tenia feta, per la qual quantitat estaria obligat
dit censal, sempre que cosntàs que dit don Joan
de Queralt y Moliner y dit don Joan Thomàs de
Queralt fosen un mateix subgecte, dich 541
lliures, 7 sous, 3.
Ítem dit censal fou y possehí don Ramon de
Copons, lo qual, segons lo llibre de Vàluas,
trienni propassat de 1680, foli 337, se troba
continuat altre de les fermanses donades per lo
molt il·lustre senyor don Jaume de Copons, deputat ecclesiàstich que fonch en lo trienni 1662,
lo qual don Jaume de Copons, segons dit llibre
de Vàluas, consta restar a dèurer la quantitat de
465 lliures, sous, so és, en foli 337, 300 lliures,
sous que dit don Jaume, junt ab sos condeputats fou condempnat en la visita de dit trienni
1662, feta en lo de 1665, sobre la querela de
número 33, consta en lo llibre de Vàluas de dit
trienni 1665, foli 502; 150 lliures, sous que en
lo foli 338 de dit llibre de Vàluas, trienni 1680,
dit don Jaume, junt ab sos condeputats, restan a
dèurer per tantas foren condempnats en dita visita sobre la querela número 89, consta en dit
llibre de Vàluas, trienni 1665, foli 510; y las restans 15 lliures, sous, que en dit foli 338 de dit
llibre de Vàluas, trienni 1680, dit don Jaume
restà a dèurer y li tocan a pagar per sa part de
aquellas 90 lliures, sous, que junt ab dits sos
condeputats fou condempnat en dita visita sobre la querela de número 31, consta en dit llibre
de Vàluas, trienni 1663, foli 511, dich 465 lliures, sous.
Dit don Ramon de Copons, segons lo llibre de
Vàluas, trienni 1671, foli 466, se troba continuat
altre de las fiansas donadas per lo doctor Miquel
Boneu y del doctor y canonge Anthon Sala, deputat real y ohidor ecclesiàstich que foren en lo
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trienni 1665, lo qual doctor Boneu, que lo dit
doctor Sala morí //71/4r // al principi del trienni,
y no·s troba sia estat condempnat en quantitat alguna; segons lo llibre de Vàluas, trienni 1680,
resta a dèurer la quantitat de 444 lliures, 5 sous,
6, ço és, 104 lliures, 5 sous, 6, ab dos diferens
partidas, és a saber, 79 lliures, 5, sous, 6, a compliment de 100 lliures, sous, que lo dit doctor
Boneu, juny ab lo doctor fra don Joseph de Magarola, deputat ecclesiàstich, Francesch Puigdesalit y Malla, deputat militar, lo doctor Joan Costa, ohidor ecclesiàstich, qui succehí a dit don
Anton Sala, don Francisco Pons, ohydor militar,
y lo doctor Joseph Gomar, ohidor real, en dit
trienni foren condempnats en la visita de dit
trienni 1665, feta en lo de 1668, sobre la querela
de número 3, consta en lo llibre de Vàluas, trienni 1668, foli 466. Y 25 lliures, sous, que los dits,
menos lo doctor Joseph Gomar, foren condempnats en dita visita, sobre la querela de número 4,
consta en dit llibre de Vàluas, trienni 1668, foli
467. Y, en foli 332 de dit llibre de Vàluas, trienni
1680, 340 lliures, sous, ço és, 210 lliures, sous
que dit doctor Boneu, junt ab tots los demés sos
condeputats fou condempnat en dita visita, sobre la querela número 12, consta en dit llibre de
Vàluas, trienni 1668, foli 469. Y 100 lliures, sous,
que tots los sobredits foren condempnats en dita
visita, sobre la querela de número 33, consta en
dit llibre de Vàluas, trienni 1668, foli 473, y las
restans 30 lliures, sous, que dit doctor Boneu,
junt ab dits Magarola, Puigdesalit y Gomar, fou
condempnat en dita visita, sobre la querela número 30, consta en dit llibre de Vàluas, trienni
1668, foli 474, dich 444 lliures, 5 sous, 6.
Així que restaria obligat dit censal en la quantitat de dos mil sinch-centas sinquanta lliures, sis
sous y nou, dich 2550 lliures, 5 sous, 6, salvat
en tot error de compte, y esta és la relació que fa
a vostra senyoria,a // 71/4v // del aposento del
racional, als 16 de janer 1684.
Erasma de Lana y Fontanet, racional.

71/5r

C. Gerònimab Dusay, dels censals números 34 i
66 no condonats.
Molt il·lustre senyor.
Erasma de Lana y Fontanet, donsell, racional de
la present casa, a vostra senyoria fa relació com,
per orde y deliberació de vostra senyoria dec
a. a continuació una línia ratllada.
b. relacions intercalades entre els folis 70v i 71r del trienni
1683-1686.
c. a continuació un espai en blanc d’uns 20 mms.
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proppassat de 1683 té feta exacta averiguació ab
los llibres de Vàlues y altres de la present casa
aserca de aquells dos sensals, lo un pensió 3000
sous, pagador a 20 setembre, y lo altre pensió
de 2300 sous, pagador a 13 mars, que sortejà
dona Gerònima Dusay, vídua deixada del quòndam Galseran Dusay, donsell, en la extracció de
censals per los predecessors de vostra senyoria
feta al primer de juliol de dit any 1683 y, segons
dits llibres, se trobà lo següent:
Primo, dits sensals foren y possehí Guillem
Pere Dusay, lo qual, segons lo llibre de Vàlues,
trienni 1680, foli 227, se troba continuat en altre de les fiances donades per lo molt il·lustre
senyor don Pedro de Magarola, deputat ecclesiàstich que fonch en lo trienni 1623, lo qual,
junt ab sos condeputats, fonch condemnat en
la visita de dit trienni feta en lo de 1626 pagar
al General; so és, sobre la querella de número
33, en subcidi dels officials de la present casa,
Bolla y general en dita querella nomenats, la
quantitat de 9475 lliures, 5 sous, 2, que foren
pagadas a dits officials per satisfacció de treballs
presos per los drets de galeras y en lo decret de
execució de dita querella fou remesa la declaració eo execució a major deliberació de les Corts
Generals se estaven selebrant en lo any 1626,
de la qual quantitat no·s trobà aver-ne donat
dèbit a dits deputats y oÿdors en algun llibre de
Vàlues. Però, per quant ab la baix chalendada
declaració per los predecessors de vostra senyoria feta, aserca del dupte proposat per lo racional, fonch declarat que, en quant al que tenia
respecte al interès de dita querella, per quant
dites corts estan indecises se degués prestar
caució al General per // 71/5v // la quantitat
dels sensals que estan o poden estar obligats, lo
que se adverteix a vostra senyoria, y axí no·s
trau res enfora.
Ítem, sobre la querella número 18, foren condemnats dits deputats y oÿdors pagar al General
en subcidi de Francesch Collbaró, notari, la
quantitat 900 lliures, sous, per tantes ne avian
pagades a dit Collbaró per satisfaccions de treballs de diferents scripturas, y en lo decret de
execució de dita querella remeteren la declaració eo execució de ella a major deliberació, de la
qual quantitat no·s troba aver-se’n donat dèbit
en lo llibre de Vàlues a dits deputats y oÿdors ni
a dit Collbaró; però, per quant ab la deliberació
per los predecessors de vostra senyoria de 9 desembre 1651, ab consell dels magnífichs acessors de la present casa, fonch declarat que, en
quant al que tenia respecte al interès de dites
900 lliures, sous, atès que en dita visita fou reservada a major deliberació en lo decret de execució y de la dita major deliberació no consta
per ço, havent-se de remètrer a dit decret de

execució, y per consegüent no poder-se executar dita centència de visita ni poder-ne haver
rahó en lo present casa, y axí·s no·s trau res en
fora.

Ítem, sobre la querella número 31 foren condemnats los officials del General en pagar la
quantitat de 2368 lliures, sous, per tantas que
los deputats y oÿdors los ne feren pagar en dit
trienni //71/9v // per satisfaccions de treballs extraordinaris, y en subcidi de dits officials foren
dits deputats y oÿdors condemnats en pagar totes las quantitats faltarian o no se aurian pogut
cobrar de dits officials, de les quals se’ls ne
formà dèbit en lo llibre de Vàlues, trienni 1626,
foli 709, de las quals 2368 lliures, sous, segons
dit llibre de Vàlues, trienni 1680, foli 248,
consta restar-se a dèurer la quantitat de 434
lliures, sous, dich, 434 lliures, sous.

Ítem, sobre la querella número 18, foren dits
deputats y oÿdors de condemnats en pagar al
General 90 lliures, sous, per tantas ne avian fet
pagar a dit Collbaró per treballs extraordinaris,
de la quala partida no·s troba se’n donàs dèbit
en los llibres de Vàlues, ni a dits deputats en
comú ni en particular, ni a dit Collbaró. Però,
per quant en lo decret de execució de dita querella fou confirmada ditab sentència en quant tenia respecte a dites 90 lliures, sous, per so se
trauen en fora.
Ítem, segons dit llibre de Vàlues, trienni 1680,
foli 227, consta restar ha dèurer dit don Pedro
de Magarola y sos condeputats, la quantitat
1590 lliures, 16 sous, 1, las quals són de resta
de aquellas 2538 lliures, sous, foren dits deputats condemnats sobre // 71/9r // les quereles
números 41 y 165, dels quals se’ls formà dèbit
en lo llibre de Vàlues, trienni 1626, foli 656, so
és, de una part en pagar per iguals parts tot lo
que faltaria a cobrar de aquellas 1480 lliures,
sous, que feren pagar, tant als officials mecànichs servien en la present casa com també a altres diferents persones que no sols no obtenien
officis stipendiats del General, però ni encara
servien a la present casa de officials mecànichs
per plusos y sobreplusos de les insicolacions dels
anys 1624 y 1625, los quals, segons la declaració foren servits fer los tunch senyors deputats,
junt ab los magnífichs acessors de la present
casa sotsc dita jornada de 9 desembre 1671.
Aserca del dubte proposat per dit racional, tant
per lo que respecte dita matèria dels interessos
de dits officials mecànichs com també a altres
caps, y fou sa senyoria servit declarar que, baix
dita paraula mecànichs estaven compresos los
demés subjectes avian cobrat dits plusos y sobreplusos, los quals no constava ésser officials
stipendiats del General, de les quals 1480 lliures, sous, consta, segons los llibres de Vàlues,
restar-se a dèurer la quantitat de 707 lliures, 2
sous, axí que toca per la sisena part de dit don
Pedro de Magarola 117 lliures, 17 sous, y de altre part 883 lliures, 14 sous, 1, a cumpliment de
les restants quantitats, a cumpliment de les dites
2538 lliures, sous, foren condemnats en dites
dos querelles ab que restà a dèurer dit don Pedro Magarola la quantitat de mil una lliura,
onse sous y un diner, 1001 lliures, 11 sous, 1.

Axí que starian obligats dits sensals en la quantitat de mil sinch-centas vint-y-sinch lliures, onse
sous y un diner, dich, 1525 lliures, 11 sous, un.
Y esta és la relació que fa a vostra senyoria, salvat
en est lo error de comptes del Spéculo del racional, als 22 de janer 1684.
Erasma de Lana y Fontanet, racional.
71/6r

a. a continuació repetit de la qual.
b. a continuació una paraula ratllada.
c. a continuació una paraula ratllada.

A. Rector del Col·legi de la Companyia de Jesús
A. Molt il·lustre senyor.
Erasma de Lana y Fontanet, donzell, racional
de la present casa, a vostra senyoria fa relació
com, per orde y deliberació de vostra senyoria
dels 19 de agost proppassat, té feta exacta averiguació ab los llibres de Vàlues y altres de la present casa aserca de aquells dos sensals, la un
pensió 99 sous, pagador a 31 agost, y lo altre
pensió de 1000 sous, pagador a 20 setembre,
que sortejà lo reverent pare rector del Col·legi
de la Companyia de Jesús de la present ciutat,
en la extracció de censals que al primer de juliol
també proppassat fou vostra senyoria servit fer
y, segons dits llibres, se trobà lo següent:
Primo, dit censals, penció 99 sous, pagador a
31 de agost, fou y possehí Bernat Gerònim Bonet, mercader, ciutadà de Barcelona, y encara
que, segons lo llibre de Vàluas, trienni 1680,
foli 167, entre altras fermansas donadas per
misser Joan de Gualbes, donzell, sobrecullidor
del General de la sobrecol·lecta de ponent, en la
caució per dit Gualbes prestada a 13 de febrer
1578, se troba continuat mossèn Gerònim Bonet, mercader de Barcelona, mercader de Barcelona, obligat ena 200 lliures, sous, lo qual
Gualbes, segons dit llibre de Vàlues i foli, consta restar a dèurer la quantitat de 5221 lliures, 2
sous, 3. Y, axí mateix, segons lo llibre de Vàluas,
trienni 1572, foli 190, en lo arrendament de la
a. en interlineat.
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Bolla de Perpinyà de dit trienni 1572, arrendatari de aquella mossèn Benet de Vallgornera,
arrendada per preu de 11675 lliures, sous, per
any, entre altras fiansas donadas per dit de Vallgornera, se troba continuat Francesch Gerònim
Bonet, mercader, obligat per 583 lliures, 15
sous lo any, que los tres anys junts són 1751
lliures, 5 sous, del qual arrendament, segons lo
llibre de Vàluas, trienni 1680, foli 8, consta restar-se a dèurer la quantitat de 693 lliures, 4
sous, 6, y axí mateix, segons lo llibre de Vàluas
trenni 1578, foli 193, entre altras fiansas donadas per mossèn Francesch Çalbà y de Vallgornera, arrendatari de la Bolla de Vilafrancha de Penadès, de dit trienni, arrendada per 8001
lliures, sous, lo any, se troba continuat dit Francesch Gerònim // 71/6v // Bonet, lo qual Bonet
se obligà per 300 lliures, sous, lo any, del qual
arrendament, segons dit llibre de Vàluas, trienni
1680, foli 13, consta restar-se a dèurer la quantitat de 12463 lliures, 11 sous, 4. Y axí mateix,
segons lo llibre de Vàluas, trienni 1578, foli
209, antre altras fiansas donadas per Miquel
Joan de Junyent, arrendatari de la Bolla de Gerona de dit trienni 1578, arrendada pera preu de
21301 lliures, sous, per any, se troba continuat
dit Francesch Gerònim Bonet obligat per 300
lliures, sous, lo any; del qual arrendament, segons dit llibre de Vàluas, trienni 1680, foli 16,
consta restar-se a dèurer la quantitat de 14125
lliures, 12 sous, 11, no pot dit censal estar obligat per qualsevols quantitats se restasen a dèurer per rahó de ditas fiansas y obligacions, per
quant, a demés de la insimilitutb dels noms de
fons de dits Bonet, se veu no poder ser un mateix subgecte lo sobredit Bernat Gerònim Bonet, pocessor de dit censal, y los dits Gerònim
Bonet y Francesch Gerònim Bonet obligats, per
quant lo Bernat Gerònim Bonet, pocessor de
aquell segons lo capbreu de dit mes de agost,
foli 606 retro, ja en lo any 1575 era mort. Per
quant dit censal en dit any fou adjudicat en favor de Mònica y Emerenciana, sas fillas, y axí
mols anys antes que no·s contractassen ditas
obligacions, per lo que queda líbero y no·s trau
res en fora.
Dit censal fou y posehí Enrrich Terré, ciutadà
de Barcelona, y Enrrich Terré, son fill, ço és, lo
Enrrich Terré major com a usufructuari, y lo
Enrrich Terré menor com a proprietari y, com
segons lo llibre de Vàluas, trienni 1575, foli
361, consta que Enrrich Terré de Picalqués,
menor de dias, ciutadà de Barcelona, als 15 de
febrer 1578 se constituí principal per mossèn
Enrich Terré dec Picalqués, son pare, major de
a. a continuació unes paraules ratllades.
b. insimilitut interlineat damunt d’una paraula ratllada.
c. de interlineat.
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dies, per la quantitat de 4651 lliures, 9 sous, 8,
que lo dit son pare diu restave a dèurer, ço és,
una lliura per la // 71/7r // mitat de aquellas 2
lliures, sous, per la bolla de Perpinyà, trienni
1574, 556 lliures, 9 sous, 6, per la mitat de
aquellas 1112 lliures, 9 sous, per la bolla de
Perpinyà, trienni 1563; 1781 lliures, 2 sous,
19, per la mitat de aquellas 3562 lliures, 5
sous, per la bolla de Perpinyà, trienni 1566, y
las restants 2312 lliures, 17 sous, 8 per la part
a ell tocant de aquellas 11992 lliures, 5 sous,
per la bolla de Perpinyà, trienni 1569, las quals
4651 lliures, 9 sous, 8, prometé pagar, ço és,
durant la vida del dit son pare, a raó 200 lliures, sous per quiscun any, y seguida la mort de
son pare, a 300 lliures, sous per quiscun any,
ço és, la mytat per Sant Joan y l’altra mytat per
Nadal, de las quals 4651 lliures, 9 sous, 8, segons lo llibre de Vàluas, trienni proppassat de
1680, foli 162, consta restar-se a dèurer la
quantitat de 3820 lliures, 7 sous, 9, dich, 3820
lliures, 7 sous, 8.
Ítem, segons dit llibre de Vàluas, trienni proppassat de 1680, foli 159, dit Enrrich Terré de
Picalqués, resta a dèurer la quantitat de 21 lliures, 4 sous, que són de resta de aquellas 2099
lliures, 4 sous, se li firmà dèbit com a altre dels
embaxadors francessos a Sa Santedat, com
consta en dit llibre de Vàluas, trienni 1572, foli
375, dich, 21 lliures, 4 sous.
Ítem, segons dit llibre de Vàluas, trienni 1572,
foli 190, entre altras fiansas donadas per mossèn
Benet de Vallgornera, arrendatari de la bolla de
Perpinyà de dit trienni 1572, arrendada per
preu de 11675 lliures, sous per any, del qual
arrendament, segons dit llibre de Vàluas, trienni
1680, foli 8, consta restar-se a dèurer la quantitat de 693 lliures, 4 sous, 6, se troba continuat
mossèn Enrrich Terré, obligat per 583 lliures,
15 sous per any, que tots tres anys junts són mil
tres-centas sinquanta-una lliura, sinch sous, de
las quals se li fan bonas 932 lliures, 8 sous, 9, ço
és, 60 lliures, sous de aquellas 300 lliures, sous
que a 14 de febrer 1597 diu foren pagadas per
la part tocant a mossèn Andreu de Biure, Joan
Andreu Plan, Joan Setantí, Miquel Bastida y dit
Enrrich Terré // 71/7v // de Picalqués, los quals
diu en dita partida eran partícips en dit arrendament, ab que no·s diu per quanta quantitat ni
perquè parts consta en lo llibre de Vàluas, trienni 1596, foli 49; 150 lliures, sous, que als 16 de
juny 1600 la senyora Gerònima Cassador pagà
per la taula de la present ciutat per dit Terré,
consta en lo llibre de Vàluas, trienni 1599, foli
45, y las restants 722 lliures, 8 sous, 9, que li tocan y gaudeix de aquellas 14448 lliures, 15
sous, 10, que ab differents jornadas y en differents llibres de Vàluas consta haver pagat dit

Benet de Vallgornera, principal de dit arrendament, y sos hereus, així que restaria a dèurer dit
Enrrich Terré per rahó de dita fiansa y a compliment de las sobreditas 1751 lliures, 5 sous, la
quantitat de 818 lliures, 6 sous, 3. Però per
quant de dit arrendament vuy no se resta a dèurer més que las sobreditas 693 lliures, 4 sous, 6,
assí no se li fa càrrega de més quantitat, dich
693 lliures, 4 sous, 6.
Ítem, segons dit llibre de Vàluas, trienni 1572,
foli 192, entre altres fiansas donadas per Anthoni Viladamor, cavaller arrendatari de la bolla de
Cervera de dit trienni 1572, arrendada per preu
de 3231 lliures, sous per any, se troba continuat
mossèn Enrrich Terré de Picalqués, major de
dias, del qual arrendament, segosn dit llibre de
Vàluas trienni 1680, foli 30, consta restar-se a
dèurer la quantitat de 2756 lliures, 6 sous, 8, lo
qual Terré se obligà en dit arrendament per 100
lliures, sous lo any, que los tres anys junts són
300 lliures, sous, de las quals se li fan bonas 147
lliures, 1 sou, que li tocan y gaudeix de aquellas
4751 lliures, 3 sous, 6, que en differents jornades y en differents llibres de Vàluas consta haver
pagat lo sobredit Anthoni Viladamor, principal
de dit arrendament eo per son compte, així que
restaria a dèurer dit Terré, a compliment de las
sobreditas 300 lliures, sous, per rahó de dita
fiansa, la quantitat de 152 lliures, 19 sous. Però
per quant, segons lo capbreu de dit mes de
agost, foli 606, 607, consta que lo dit mossèn
Enrrich Terré, major de dias, sols posehí dit
censal com a usufructuari, no pot aquell estar
obligat per qualsevol quantitat se puga restar a
dèurer per rahó de dita fiansa y per so no·s trau
res enfora.

las tres partidas tretas enforam dich, 4534 lliures, 16 sous, 1.
Y esta és la relació que fa a vostra senyoria, salvat
en tot error de compte. Del aposento del racional, als 18 de janer 1684.
Erasma de Lana y Fontanet, racional.

72/1r

D. Molt il·lustrea senyor.
Pere Llossas, notari públic de Barcelona, subrogat
en lo offici de escrivent ordinari de racional de la
present casa, diu y representa a vostra senyoria
que, per quant al magnífich racional de la present
casa toca y li especta lo exercici de vehedor del tèrcio de quatre-cents hòmens que actualment vostra
senyoria està levantant en servey de sa magestat,
que Déu guarde, y per deffensa del present Principat. Ab la mateixa conformitat toca y especta al dit
supplicant , en dit nom de subrogat, lo exercici de
ajudant de vehedor de dit tèrcio en cas que se haja
de fer nominació de aquell per lo molt treball y
exercici que dit offici de vehedor en si comporta.
Per lo que dit supplicant supplica a vostra senyoria
sia de son servey elegir-lo y enomenar-lo en dit offici de ajudant de vehedor en cas se necessite de fer
nominació de aquell, per tocar-li y espectar-li en
força de actes y capítols de Cort, supplicant a vostra senyoria mane que la present sia possada en dietari, que ho rebrà a singular mercè de la mà de vostra senyoria. Officio, et cetera.
Altissimus, et cetera.
De Sayol, assessor.

71/8r

Ítem, lo altre censal, penció 1000 sous, pagador
a 20 de setembre, fou y posehí don Francisco
Sans, y encara que, segons lo llibre de Vàluas,
trienni 1680, foli 227, entre altras fiansas donadas per misser Bernat Sala, ohidor real que
fonch en lo trienni 1623, se troba continuat dit
don Francisco Sans, lo qual Sala reste a dèurer
differents quantitats, per resta del què fou condempnat, junt ab sos condeputats, en la visita
del trienni 1623, feta en lo de 1626. Però per
quant, segons lo capbreu de dit mes de setembre, folia ..., consta que lo dit don Francisco
Sans sols posehí dit censal com a pare y llegítim
administrador de don Lluís Sans, son fill, no pot
estar obligat dit censal en ninguna quantitat se
restàs a dèurer per rahó de dita fiansa, y per so
no·s trau res enfora. Així que restaria obligat lo
dit censal, penció 99 sous, pagador a 31 de
agost, en la quantitat de quatre mil sinch-centas
trenta-quatre lliures, setze sous y un diner per

72/2r

a. a continuació un espai en blanc d’uns 7 mms.
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A. Dieb decima septima mensis januarii anno a
Nativitate Domini millessimo sexagessimo octuagessimo quarto, in villa Podiceritani, Urgellense
diocesis. Ad instanciam et requisicionem discreti
Francisci Soler, procuratoris fiscalis Generalis collecte presentis ville Podicertani et stacionis Seritanie, de mandato magnifici domini deputati localis dicte ville, fuerunt publicate voce tube prius
et posterius misse, in platea majori dicte ville ut
moris et ordinaciones Generalis Cathalonie hujus
trienni currentis per Petrum Fabe, preconem publicum et juratum dicte ville et lecte per discretum Franciscum Rossell, notarium regium dicte
ville, vice et nomine meis, notario et scribe infrascripto pro ut in relacione facta continetur, in
a. representació intercalada entre els folis 71v i 72r del trienni 1683-1686.
b. acte intercalat entre els folis 71v i 72r del trienni 1683-1686.

[ 1684 ]

[ 1684 ]

qua si quidem publicacione fuerunt vocati et assumpti pro testibus Jacobus Domenech, lapicida,
et Michael Veguer, ligni faber, dicte ville, ac dictus Rosell, notario qui, et cetera. De quibus, et cetera.
In quorum fidem et testimonium ego, Franciscus
Puig, presbiterus, notarius publicus et escriba ordinarius Deputacionis localis Generalis ville Podiceretani, hic me subscribo et meum solitum appono requisitus sig + num.
72/3r

G. Dona Bernat de Foxà y de Boxadós.
Molt il·lustre senyor.
Erasma de Lana y Fontanet, donzell, racional
de la present casa, a vostra senyoria fa relació
com, per orde y deliberació de vostra senyoria,
dels 19 de agost proppassat y del 1683, té feta
exacta averiguació ab los llibres de Vàluas y altres de la present casa, acerca de aquell censal,
penció 2000 sous, pagador al primer de febrer,
que sortejà lo noble don Bernat de Foxà y Boxadors, en la extracció de censals que al primer
de juliol tanbé proppassat de dit any fou servit
fer y segons dits llibres se trobà lo següent.
Primo, dit censal fou y possehí dona Catherina
de Cardona y Rocabertí, muller de don Jaume
de Cardona, y encara que segons lo Llibre de
Vàluas, trienni 1614, foli 187, se troba continuat altre de las fiansas donadas per Joan Vidal,
menor, cullidor de la Bolla de Barcelona, en la
caució per ell prestada al quatre de novembre
1549, dit don Jaume de Cardona, en la qual se
obliga per 500 lliures, sous; y en altra caució per
dit Vidal prestada a 25 de desembre 1567, dit
don Jaume se obligà per 200 lliures, sous, consta en lo llibre de Vàluas, trienni 1623, foli 950,
y així mateix, segons lo Llibre de Vàluas, trienni
1680, foli 16, dit don Jaume de Cardona se troba continuat altre de les fianses de Miquel Joan
de Junyent, arrendatari de la Bolla de Gerona,
trienni 1578, lo qual de Cardona se obligà per
500 lliures, sous, lo any; y, semblantment, en
dit llibre de Vàluas, foli 17, dit don Jaume de
Cardona, se troba continuat altre de las fiansas
de Ferrando Oliver, arrendatari de la Bolla de
Tarragona, trienni 1578, lo qual de Cardona se
obligà per 400 lliures, sous lo any; dit don Jaume, segons lo llibre de Vàluas, trenni 1671, foli
41, se troba continuat altre de las fiansas insolidum obligadas en la segona obligació de mossèn Francesch de Alentorn, senyor de la Cardosa, deputat militar de trienni 1659. E, així
mateix, segons dit llibre y foli, dit don Jaume se
a. relació intercalada entre els folis 71v i 72r del trienni
1683-1686.
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troba continuat altre de las fiansas insolidum
obligats de Joan Perpinyà, doctor en drets, deputat real que fou en dit trienni 1569; y així mateix, en dit llibre y foli, dit don Jaume se troba
// 72/3v // altre de las fiansas insolidum obligats
de Galceran de Gravalosa, ohidor militar en dit
trienni 1659. Dit don Jaume de Cardona, segons lo llibre de Concerts, foli 19, se troba continuat altre de las fiansas de mossèn Lluýs Salgueda ena lo concert o debitori per ell firmat al
primer de desembre 1587, de quantitat de
5171 lliures, 10 sous, 8, per raó del arrendament de la sobredita Bolla trienni 1578, lo qual
don Jaume se obligà per 413 lliues, 8 sous, per
rahó de las quals obligacions se restan a dèurer
moltas y diversas quantitats. Però, per quant,
segons lo capbreu de dit mes de febrer, cartas
109, se veu que don Jaume de Cardona, no seria senyor de dit censal, o per lo menos sols fora
estat usufructuari, per dir-se en dit capbreu rèbrer dit censal dona Catharina de Cardona y de
Rocabertí, muller que fou de dit don Jaume,
per títol de donació a ella feta per don Bernat
Lluc de Rocabertí, son pare, als 7 de agost
1507, no pot estar obligat dit censal per rahó de
qualsevol quantitat se pogués restar a dèurer per
ocasió de dita fiansa y obligacions, y per ço nos
trau res enfora.
Y, encara que segons dit capbreu, cartas 109, se
troba continuat altre don Jaume de Cardona y
de Rocabertí, lo qual entrà a posehir part del
primitiu censal en virtut de donació a ell feta per
don Lluýs de Cardona, son pare, als 16 de juliol
1574, y a bé que per ningun temps pugués
constar que dit don Jaume de Cardona y de Rocabertí y lo dit don Jaume de Cardona obligat,
fosen un mateix subgecte, no podrian estar
obligats dita part de 2000 sous de penció extrets.
Per quant aquells foren deduhits de dit primitiu
censal en lo any 1533, com apar en dit capbreu
en cartas 113b, y per consegüent molts anys antes que lo dit don Jaume de Cardona y de Rocabertí no entràs a possehir la restant part de dit
primitiu censal ni consta que dits 2000 sous extrets sian estats may tornats ha aplicar en dit primitiu censal.
Ítem dit censal eo la part de 360 sous, foren y
possehiren mossèn Barthomeu Creus, mossèn
Jaume Vila, ciutadà, y mossèn Gerònim Bonet,
mercader, tant en nom de llur propri, com tanbé com a elets y procuradors // 72/4r // de
mossèn Joan Ferran, mercader, y com, segons
lo Llibre de Vàluas, trienni 1680, foli 167, dit
a. en interlineat.
b. 113 interlineat al marge esquerre.

Gerònim Bonet se troba continuat altre de las
fermansas donadas per mossèn Joan de Gualbes, donzell, sobrecollidor de General de la sobrecol·lecta de ponent, en la caució per dit
Gualbes prestada a 19 de febrer 1578, lo qual
Gerònim Bonet se obligà ab dota caució per
200 lliures, sous, de la qual caució, segons dit
llibre de Vàluas y foli, resta a dèurer dit don
Joan de Gualbes la quantitat de 5221 lliures, 2
sous, 3; y com no consta en ningun dels llibres
de Vàluas des de dit any 1578 fins lo dia present
haver dit Gerònim Bonet, ni altre per ell, pagat
quantitat alguna a compte de ditas 200 lliures
per rahó de dita fermansa, restaria obligada dita
part de censal de ditas 560 lliures, sous, eo en
tot cas la tercera part de aquellas per rahó de
dita fiansa, dich, 200 lliures, sous.
Ítem, segons lo llibre de Vàluas, trienni 1572,
foli 190, en lo arrendament de la Bolla de Perpinyà de dit trienni 1572, ser arrendatari de
aquella mossèn Benet de Vallgornera, arrendada per preu de 11675 lliures, sous, per any, entre altras fiansas donadas per dit de Vallgornera,
se troba continuat Francesch Gerònim Bonet,
mercader, obligat per 553 lliures, 15 sous lo
any, que los tres anys junts són 1751 lliures, 5
sous, del qual arrendament, segons lo llibre de
Vàluas, trienni 1680, foli 8, consta restar-se a
dèurer la quantitat de 693 lliures, 4 sous, 6; y,
encara que en los llibres de Vàluas no consta
que dit Francesch Gerònim Bonet, hage pagat
quantitat alguna en descàrrega de ditas 1751
lliures, 5 sous, ab tot se li fan bonas 712 lliures,
8 sous, 9, que li tocan // 72/4v // y gaudeix de
aquellas 14448 lliures, 15 sous, 10, que ab differents jornadas y ab differents llibres de Vàluas
consta haver pagat dit Benet de Vallgornera,
principal de dit arrendament, y sos hereus, ab
què restaria a dèurer dit Francesch Gerònim
Bonet, per rahó de dita fiansa y a complement
de las ditas 1751 lliures, 5 sous, la quantitat de
1028 lliures, 16 sous, 5. Però, per quant de dit
arrendament vuy no se resta a dèurer més que
las sobreditas 693 lliures, 4 sous, 6, no se li fa
càrrega de més quantitat, suposant que dits
Francesch Gerònim Bonet y dit Gerònim Bonet
són uns mateixos subgectes, dich, 693 lliures, 4
sous, 6.
Dit Francesch Gerònim Bonet, segons lo llibre
de Vàluas, trienni 1578, foli 193, se troba conti
nuat altre de las fiansas donadas per mossèn
Francesch Çalbà de Vallseca, arrendatari de la
Bolla de Vilafrancha del Panadès, de dit trienni,
arrendada per 8001 lliures, sous lo any, que los
tres anys junts són 24003 lliures, sous, del qual
arrendament, segons lo llibre de Vàluas, trienni 1680, foli 13, consta restar-se a dèurer la
quantitat de 12463 lliures, 11 sous, 4; lo qual
1619

Bonet se obligà en dit arrendament per 300
lliures, sous lo any, que los tres anys junts són
900 lliures, sous; y, per quant entre totas las
fiansas de dit arrendament se obligaven per
2997 lliures, sous més per los tres anys del que
se havian de obligar, y per quiscun any la quantitat de 299 liures, sous més del que muntava
dit arrendament, que, defalcadas ratta per
quantitat, segons lo que quiscuna de ditas fiansas se havian obligat, sols vingué dit Francesch
Gerònim Bonet a estar obligat per 266 lliures,
14 sous quiscun anya, que los tres anys junts fan
// 72/5r // 800 lliures, 2 sous, de las quals se li
fan bonas 462 lliures, sous, 11, ço és, 204 lliures, 11 sous, 7, que dit Gerònim Bonet pagà als
11 de setembre 1587, consta en dit llibre de
Vàluas, trienni 1587, foli 106, y las restants 257
lliures, 9 sous, 4, que gaudeix y li tocan de
aquellas 7724 lliures, sous, 2, que en diferents
jornadas y en diferents llibres de Vàluas consta
haver pagat dit Çalbà, principal de dit arrendament, així que resta a dèurer dit Francesch
Gerònim Bonet, a compliment de ditas 800
lliures, 2 sous, la quantitat de tres-centes trentavuyt lliures y un sou y un diner, dich 338 lliures,
1 sou, 1.
Dit Francesch Gerònim Bonet, segons dit Llibre de Vàluas, trienni 1578, foli 209, se troba
continuat altre de las fiansas de Miquel Joan de
Junyent, arrendatari de la Bolla de Gerona de
dit trienni 1578, arrendada per preu de 21301
lliures, sous per any, del qual arrendament, segons dit llibre de Vàluas, trienni 1680, foli 16
consta restarse a dèurer la quantitat deb [...],
lliures, 12 sous, 11, lo qual Bonet se obligà per
300 lliures, sous lo any. Y, per quant entre totas
las fiansas se havian obligat en 2899 lliures, sous
més per any del que muntava dit arrendament,
que, defalcadas ratta per quantitat, segons lo
que quiscuna de ditas fiansas se havian obligat,
sols vingué dit Bonet a estar obligat per 164
lliures, 1 sou, 3, per quiscun any, que los tres
anys junts són 793 lliures, 3 sous, 9, de las quals
se li fan bonas 403 lliures, 7 sous li tocan, y gaudeix de aquellas 32537 lliures, 16 sous, 7, ço és,
24272 lliures, 5 sous, 7 que en diferents llibres
de Vàluas y en diferents vegades consta haver
pagat dit Miquel Joan de Junyent, principal de
dit arrendament y sos hereus; y restants [...]
lliures, 11 sous que semblantment en diferents
llibres de Vàluas y en diferents jornadas consta
haver pagat dit doctor Lluýs Salgueda, que fou
partícip // 72/5v // en dit arrendament, apar en
lo llibre de Corrents, foli 19. Així que, constant
ésser un mateix subgecte lo dit Gerònim Bonet,
pocessor de dita part de censal, y lo dit Frana. a continuació unes paraules ratllades.
b. a continuació una paraula ratllada.

[ 1684 ]

[ 1684 ]

cesch Gerònim Bonet, debitor, restaria obligat
dit censal per rahó de dita fiansa y a compliment
de las sobreditas 293 lliures, 3 sous, 9, la quantitat de 389 lliures, 16 sous, 9, dich 389 lliures,
16 sous, 9.
Així que en tot cas, restaria obligat dita part de
censal en la quantitat de mil sis-centas vint-yuna lliura, dos sous, y quatre,a per rahó de las
quatre partidas tretas enfora, dich 1.621 lliures,
2 sous, 4.
Y esta és la relació que fa a vostra senyoria, salvant en tot error de compte, del aposiento del
racional, als 29 de febrer 1684.
Erasma de Lana y Fontanet, racional.

73/1r

C. Fasb fe que Jaume Miquel, guarda ordinària
de la Bolla de Barcelona, estigué desganat des
dec primer de janer de 1684 fins al dis sis del
present, en lo qual se troba bo y apte per a servir
son offici, vuy als 23 de febrer de 1684.
Doctor Jaume Pujades.

80/1r

A.
Conventd del monestir de Junqueres.
Molt il·lustre senyor.
Erasma de Lana y Fontanet, donzell, racional
de la present casa, a vostra senyoria fa relació
com per orde y deliberació de vostra senyoria
dels 19 de agost proppassat té feta exacta averigüació ab los llibres de Vàluas y altras de la present casa aserca de aquells tres censals, lo un de
penció 360 sous, pagador al primer de agost, altre penció 1.000 sous, pagador a 7 octubre, y lo
altre penció 200 sous, pagador al primer de novembre, que sortejà la reverent priora y convent
del monastir de Junqueras d’esta ciutat en la extracció de censals que al primer de juliol proppassat feren los predecessors de vostra senyoria.
Y segons dit llibre se troba lo següent:
Primo, lo censal, penció 200 sous, pagador al
primer de novembre, fou y possehí Lluýs Icart.
Y encara que segons lo llibre de Vàlues, trienni
a. a continuació una paraula ratllada.
b. certificació intercalada entre els folis 72v i 73r del trienni
1683-1686.
c. de...1684 interlineat al marge esquerre.
d. relació intercalada entre els folis 79v i 80r del trienni
1683-1686.
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1578, foli 209, se troba continuat altre de las
fiansas donadas per mossèn Miquel Joan de
Junyent, arrendador de la Bolla de Gerona de
dit trienni 1578, per 500 lliures lo any, del qual
arrendament, segons lo llibre de Vàluas, trienni
1680, foli 16, consta restar-se a déurer la quantitat de 14.125 lliures, 12 sous. Y així mateix,
segons dit llibre de Vàlues, trienni 1578, foli
212, se troba continuat altra de las fiansas donades per mossèn Ferrando Oliver, arrendador de
la Bolla de Tarragona del mateix trienni, per
400 lliures lo any, del qual arrendament, segons
dit llibre de Vàlues, trienni 1680, foli 17, consta
restar-se a déurer la quantitat de 15.359 lliures,
8 sous. Però per quant, segons lo capbreu de dit
mes de noembre, foli 675, consta que don
Lluýs Icart, possessor de dit censal, ne féu donació y consignació a la dita reverent priora y convent a 26 de janer, 1569, y axí bé fonch alienat
antes de les dites obligacions, per lo que no pot
estar obligat dit censal per rahó de dits dèbits, y
per so no·s trau res en fora.
Ítem, lo censal de pensió 360 sous, pagador a
primer de agost, fou y possehí don Anthon de
Cardona. Lo qual, segons dit llibre de Vàluas,
trienni 1578, foli 209, se troba continuat altre
de las fiansas donadas per mossèn Miquel Joan
de Junyent, arrendador de la Bolla de Gerona
del mateix trienni, per 600 lliures lo any, del
qual arrendament, segons dit llibre de Vàluas,
trienni 1680, foli 16, consta restar-se a déurer
14.125 lliures, 12 sous. Però per quant, segons
lo capbreu de dit mes de agost, foli 98, // 80/1v
// consta que lo dit don Anthon de Cardona
sols possehí dit censal com a usufructuari, y axí
bé no·l pogué obligar, y a més que lo possessor
de dit censal ja era temps de la obligació, perquè
segons dit capbreu morí en Viena de Austria a
27 de abril, 1554, y per so queda líbero dit censal per rahó de dita fiansa y no·s treu res en fora.
Ítem, dit censal de penció 1.000 sous, pagador
a 7 octubre, fou y possehí mossèn Pere Bernat
Cudina. Lo qual, segons lo dit llibre de Vàluas,
trienni 1680, foli 220, se troba continuat altre
de las fiansas de Joan de Gualbas y Benet Santamaria, sobrecullidor del General en la part de
Ponent, los quals de Gualbes y Santamaria, segons dit llibre y foleo, restan a déurer la quantitat de 2.718 lliures, 13 sous. Lo qual Pere Bernat Cudina, en la caució prestada per dits de
Gualbes y Santamaria a 6 de juliol, 1596, se
obligà per la quantitat de 1.000 lliures, com
consta en lo llibre de Vàlues, trienni 1617, foli
99, de las quals consta haver pagat 790 lliures, 7
sous, 4, ço és, 373 lliures, 6 sous, 8, en lo llibre
de Vàlues trienni 1608, foli 105, 58 lliures, 9
sous, en lo llibre de Vàlues, trienni 1614, foli
612, 50 lliures en lo llibre de Vàlues, trienni

1626, foli 106, y les restants 308 lliures en lo llibre de Vàlues, trienni 1638, foli 101. Axí que
resta a déurer dit Pere Bernat Cudina, a compliment de les dalt ditas 1.000 lliures se ere obligat, la quantitat de dos-centes y nou lliures,
dotse sous y vuyt diners. ... 209 lliures, 12 sous,
8.
Ítem, dits censals foren y possehí don Dalmau
de Queralt, compte de Santa Coloma. Lo qual,
segons lo llibre de Concerts, foli 79, consta que
als deu de janer, 1625, se obligà dega pagar al
General la quantitat de 786 lliures, 4 sous, 8, ço
és, 200 lliures per tantes que don Grau de Queralt, son avi, féu fiansa a Joan Vidal, menor,
mercader, quòndam, cullidor de la Bolla de
Barcelona, en la caució per dit Vidal prestada a
2 desembre, 1559, y ratificada en altra caució
per dit Vidal prestada a 6 abril, 1566, consta en
lo llibre de dit trienni 1623, foli 180. Las quals
200 lliures consta haver pagadas dit don Dalmau en los llibres de Vàluas de dit trienni 1623,
foleos 180 y 604, y trienni 1626, foleos 681 i
723. Y les restants 568 lliures, 4 sous, que dit
dia se devian de resta de aquellas 1.000 lliures
que lo dalt dit Pere Bernat Cudina se havia obligat com ha fiansa dels sobredits dits Gualbes y
Santamaria, com més llargament en la antecedent partida se narra. De les quals 568 lliures, 4
sous, sols se resta ha déurer la quantitat de 209
lliures, 12 sous, 8, // 80/4r // com de sobre està
dit, les quals assí no·s trauen en fora per no duplicar un mateix dèbit.

arrendament. Del qual arrendament, segons lo
llibre de Vàluas, trienni 1680, foli 18, consta
restar-se a déurer la quantitat de 19.609 lliures,
17 sous, 8, ab què resta a déurer dit don Pedro
de Cardona per rahó de dita fiansa y a compliment de ditas 897 lliures, 8 sous, la quantitat de
set-centas trenta lliures, catorse sous. Dich 730
lliures, 14 sous.
Ítem, segons don Pedro de Aragon y Cardona,
altre de les fianses donadas per lo il·lustre senyor
don Garcia Gil Manrique, bisbe de Barcelona,
deputat ecclessiàstich que fonch en lo trienni
1632, lo qual il·lustríssim senyor bisbe de Barcelona, // 80/4v // segons dit llibre y foleo 247,
junt ab sos condeputats, restan ha déurer la
quantitat de tretse sous. Dich 13 sous.
Així que restan obligats dits censals per les
quantitats de les tres partidas tretas enfora, que
juntas prenen suma de nou-centas quoranta
lliures, dinou sous y vuyt dinés. Dich 940 lliures, 19 sous, 8. Y esta es la relació que fa a vostra
senyoria, salvant en tot error de compte, del
aposento del racional, als 16 mars, 1684.
Erasma de Lana y Fontanet.

80/2r

Ítem, dit censal, penció 360 sous. Segons lo dit
capbreu de dit mes de agost, foli 197, és specialment obligat a don Pedro de Cardona y a altres
a una carta de indempnitat a ells firmada per
mossèn Janot Torrent, com a procurador de
don Anton y dona Maria de Cardona, possessors de dit censal, en poder de Joan Monjo, notari de Barcelona, a 22 de agost, 1552. Ab què,
tenint-hi dret dit don Pedro de Cardona, estaria
obligat dit censal en lo següent: per quant dit
don Pedro de Cardona, segons lo llibre de Vàluas, trienni 1578, foli 213, se troba continuat
altre de las fiansas donadas per Miquel Gomar,
arrendador de la Bolla de Perpinyà de dit trienni
1578, lo qual de Cardona se obligà per 300 lliures lo any, que los tres anys junts fan 900 lliures;
y per quant entre totes les fianses de dit arrendament se havian obligat en 99 lliures més per
los tres anys del que montave lo preu de dit
arrendament, que defalcas rata per quantitat segons lo que quiscuna de ditas fiansas se havian
obligat per 897 lliures, 8 sous, de les quals se li
fan bonas 166 lliures, 14 sous, que li tocan y
gaudeix de aquellas 6.362 lliures, 2 sous, que en
diferents llibres de Vàlues y jornadas consta haver pagadas dit Miquel Gomar, principal de dit
1621

A.
Universisa fidem facio ego, Josephus Nato, nottarius publicus Gerunda, auctoritate regia substitutus ab herede don Joannis Carrera et de Gurb,
quondam, nottario publico civitatis, baiulia et
viccaria Gerunda, suarumque pertinenciarum
nottario, quod penes me facio receptum quoddam
instrumentorum in eius apprissia, thenoris sequentis: «Iacobus Nespla, nottarius regius et causidicus Gerunde, procurator fiscalis Generalis deputacionis localis civitatis et stacionis Gerunda,
gratis, et cetera, constitutus, et cetera, procuratorem meum certum, et cetera. Ita, et cetera, vos
Ignacium Pages, causidicum Gerunda, presentem, ad videlicet pro me et nomine meo certis de
causis animum meum iuste moventibus dictum
officium procuratoris fiscalis, in manu et posse
admodum illustrium dominorum deputatorum
Generalis presenti Catalonia principatus vel
alterius, cuiuscumque persona, inde potestate
habentis, cum suis oneribus et honoribus salariis
iuribus et emolumentis renunciandum et renunciacionem huiusmodi ad mihi petendum et supplicandum et suplicacionem quascumque //
80/2v // proinde necessarias et opportunas offerendum et presentandum et demum, et cetera.
a. requesta intercalada entre els folis 79v i 80r del trienni
1683-1686.

[ 1684 ]

[ 1684 ]

Pro mi habere ratum, et cetera, non revocare, et
cetera. Actum Gerunda, die decima septima
marcis, millessimo sexcentessimo octuagessimo
quarto. Testes Jacobus Padres, nottarius regius, et
Michael Nato, studens Gerunda.

lliures y penció sis-cents sous, pagador als 12 de
setembre, que tots anys rebien sobre lo General
de Cathalunya en la dita jornada, en virtut de la
qual extrecció se digueren y escrigueren en la
taula dels comuns depòsits de la present ciutat
de Barcelona a vostra mercè en lluyció, quitació
y extinció del sobredit censal per los il·lustres
senyors aleshores deputats y oÿdors de comptes
de dit General, 600 lliures, a solta del escrivà
major de la casa de la Deputació, la qual partida
fonch intimada a vostra mercè. Y així mateix sab
y ignorar no pot, vostre mercè, com per la relació feta per Erasme de Lana y Fontanet, donzell, racional y arxiver de la present casa de la
Deputació, als senyors deputats y oÿdors als 16
de janer, 1684, estigué dit censal embrasat y
obligat a la solució de una partida a dit General
deguda per don Bernat de Boxadós, don Joan
de Queralt y Moliner, don Joan Thomàs de
Queralt y don Ramon de Copons, possessors
que són de dit censal, que pren suma de 2.550
lliures, 6 sous, 9, per las causas y rahons contengudes y expressades llargament en dita relació,
la qual se troba en lo dietari del trieni 1683, sots
jornada de 7 fabrer, 1684, còpia de la qual se
presenta y entrega a vostra mercè. Per lo que lo
procurador fiscal del General de Cathalunya, en
observansa del disposat en dita concòrdia, et signanter en los números 12, 13 y 14 de ella, requereix y interpel·la // 81/2v // a vostra mercè,
don Anton de Copons, revolte als molt il·lustres
senyors deputats del General de Cathalunya lo
preu del censal és estat dit y escrit per dits senyors tunch deputats y oÿdors de comptes, en
lluyció y extincció del censal dalt expressat en lo
qual fou extret en fore vostra mercè en dita casa
de la Deputació junt ab les pencions se li resten
devent per rahó de aquell, en solució y paga y a
bon compte de dita partida estan dits Boxadors,
Queralts y Copons continuats en los llibres de
Vàlues de la casa de la Deputació, per les causes
y rahons contengudes en dita relació per dit racional feta, y semblantment pague íntegrament
la sobredita quantitat de dos mil sinch-centes
sinquanta lliuras y sis sous y nou restan dits Boxadós, Queralts y Copons devent. Y perquè ignorància al·legar no pugue se li fa la present interpel·lació requirint al notari ne lleve acte.

In quorum fidem ego dictus Josephus Nato, nottarius, hic me subscribo et meum solitum appono
sig+num.

80/3r

B.
Certificha y fas fe lo baix firmat que tinch mirats
los llibres de Vàlues de mon offici y en ells no
consta que Jaume Nesplà dega quantitat alguna
al General. Fet de mà pròpria vuy, als 22 de
mars de 1684.
Erasma de Lana y Fontanet.

80/5r

E.
Excel·lentíssimb senyor.
Los deputats y oÿdors de comptes del General
del principat de Catalunya, per al interim del offici de deputat local del General de la ciutat de
Gerona, lo qual de present vaca per no haver acceptat lo interim de dit offici lo doctor Francisco Romaguera, ciutedà honrat de dita ciutat,
proposan a vostra excel·lència los subjectes contenguts en lo infrascrit memorial: misser Benet
Duro, prevere, mossèn Pau Comamala, prevere, mossèn Pere Dader, prevere.
Dada en Barcelona, a XXIIII de mars, MDCLXXXIIII.

81/2r

Moltc bé sab y ignorar no pot, vostra mercè,
don Anthon de Copons, com en la extracció
dels censals feta per los molt il·lustres senyors
deputats y oÿdors de comptes del General de
Cathalunya del trieni 1680, en jornada del primer de juliol, 1683, inseguint lo disposat en la
concòrdia feta entre lo molt il·lustre consistori
dels senyors deputats y oÿdors de comptes del
General de Cathalunya, de una, y los acrehedors
censalistas de dit General, de part altre, sortejà
vostra mercè en un censal de preu sis-centes

82/1r

a. certificació intercalada entre els folis 79v i 80r del trienni
1683-1686.
b. proposta intercalada entre els folis 79v i 80r del trienni
1683-1686.
c. requesta intercalada entre els folis 80v i 81r del trienni
1683-1686.
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H.
Administradorsa del Hospital General de Santa
Creu, administradors dels pobres presos de la
presó de la present ciutat, abadesa y convent de
Nostra Senyora y Santa Elisabet.
a. relació intercalada entre els folis 81v i 82r del trienni
1683-1686.

Molt il·lustre senyor.
Erasma de Lana y Fontanet, donzell, racional
de la present casa, a vostra senyoria fa relació
com per orde y deliberació de vostra senyoria
dels 19 de agost, 1683, té feta exacta averigüació ab los llibres de Vàluas y altres de la present
casa aserca de aquells tres censals, ço és, un penció 148 sous, 1/2, pagador a 10 de octubre, altre penció 1.200 sous, pagador al primer de dit
mes de octubre, que sortejaren los administradors del Hospital General de Santa Creu de la
present ciutat; y lo altre, de penció 281 sous, 3,
pagador als 9 de juny, que dits administradors
dels pobres presos de la presó de la present ciutat y la reverent abadesa y convent de Nostra
Senyora y Santa Elisabet de dita present ciutat,
sortejaren en la extracció de censals que al primer de juliol 1683 fou vostra senyoria servit fer.
Y segons dit llibre se troba lo següent:
Primo, lo censal, penció 148 sous, pagador a 10
de octubre, fou y possehí Jaume Aguilar. Y encara que segons lo llibre de Vàluas, trienni 178,
foli 193, entre altras fiansas donadas per mossèn
Francesch Çalba y de Vallseca, arrendatari de la
Bolla de Vilafranca de Penadès de dit trienni
1578, arrendada per preu de 80.001 lliures
quiscun any, se troba continuat mossèn Jaume
Aguilar de Peralta y Camporrells, obligat per
300 lliures lo any, que los tres anys junts són
900 lliures. Del qual arrendament, segons lo llibre de Vàluas, trienni 1580, foli 13, consta restar-se a déurer la quantitat de 12.463 lliures, 11
sous, 4. Y així mateix, segons lo llibre de Concerts, foli 43, consta que ab deliberació dels
molt il·lustres tunchs senyors deputats, feta a 9
de novembre, 1621, deliberaren que mossèn
Jaume de Aguilar y altres fermanses donadas en
los actes dels arrendaments de dita Bolla y de la
Bolla de Vich, trienni 1575, de la qual, segons
dit llibre de Vàluas, trienni 1680, foli 10, consta
restarse a déurer la quantitat de 1 lliura, fossen
compresas en lo concert fet per Pere Pau Bolet
als 25 de maig, 1598, com a partícips de ditas
Bollas. Y no pot estar obligat dit censal per rahó
de qualsevol quantitat pugués restar a dever dit
Jaume Aguilar per rahó de ditas fiansas y obligacions, per quant segons lo capbreu de dit mes
de octubre, folia... consta que dit censal // 82/1v
// fou quitat a dit Jaume Aguilar en lo any
1549, molt antes de ditas obligacions, per lo
que no·s trau res en fora.
Ítem, dit censal fou y possehí Joan Miquel Botaller, ciutadà de Tortosa. Lo qual, segons lo llibre de Vàluas, trienni 1635, foli 3, entre altras
fiansas donadas per Joan Corneli, sobrecullidor
a a continuació un espai en blanc d’uns 8 mms.
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de las entradas y exidas del General de la sobrecol·lecta de ponent, en la caució prestada per dit
Corneli als 21 de juliol, 1519, lo qual se obligà
per 240 lliures. Lo qual Joan Corneli, segons lo
llibre de Vàluas, trienni 1680, foli 146, consta
restar a déurer la quantitat de 496 lliures, 15
sous, 8, ab que reste a déurer dit Joan Miquel
Botaller la quantitat de dos-centas quaranta
lliuras per rahó de ditas fiansas. Dich ... 240
lliures,
Ítem, dit censal fou y possehí don Francesch
Botaller y de Oliver. Y encara que segons lo llibre de Vàluas, trienni 1635, foli 129, se troban
continuadas las partidas de dèbit als hereus y
fermansas del quòndam don Francesc Oliver y
Botaller, deputat ecclessiàstich que fou en lo
trienni 1696, no pot estar obligat dit censal per
rahó de qualsevol resta de dit dèbit, per a que,
segons dit capítol de octubre, consta que lo dit
don Francesch Oliver, possessor de dit censal, ja
no possehia aquell en lo any 1585. Per lo que
no·s trau res en fora.
Ítem, dit censal fou y possehí don Pedro Botaller y de Oliver, capiscol, canonge y paborde de
la Seu de Tortosa. Y encara que segons lo llibre
de Vàluas de dit trienni 1680, foli 165, se troba
restar a déurer la quantitat de 289 lliures, que
són de resta del llibre trienni 1584, foli 204, y
de altra resta devallant lo llibre de Vàluas, trienni 1587, de diversas quantitats li foren giradas
per los senyors deputats per compte de las obras
de la casa del General de dita ciutat de Tortosa,
la primera paga de las quals fou als 15 de setembre, 1588. Però per quant, segons dit capbreu
de octubre, foli 648, consta que dit Pedro Botaller y Oliver, en lo any 1577, féu donació de dit
censal a favor de don Francesch de Botaller y
Oliver, fill de don Honofre de Oliver, molts
anys antes de que se formés dit dèbit, per lo que
no pot estar obligat dit censal per rahó de la resta // 82/2r // de aquell y per ço no·s trau res en
fora.
Ítem, altre censal, penció 1.200 sous, pagador
al primer de octubre, fou comprar de pecúnias
de mossèn Armengol. Y encara que segons lo
llibre de Vàluas, trienni 1639, foli 264, entre altras fermansas donadas per Joan Elias, arrendatari de la Bolla de Lleyda, trienni 1626, se troba
continuat Pere Armengol, pagès de Bellecayre,
obligat per 200 lliures lo any, del qual arrendament, segons dit llibre de Vàluas, trienni 1680,
foli 26, consta restar-se a déurer la quantitat de
2.560 lliures, 19 sous, 4. Però per quant, segons lo capbreu de dit mes de octubre, foli 217,
consta que lo Pere Armengol de las pecúnias del
qual fou comprat dit censal, ja era mort en lo
any 1541, per lo que·s veu no poder ser un ma-
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teix subjecte dits Pere Armengol per lo que no
pot estar obligat dit censal y per so no·s trau res
en fora.

sen un mateix subjecte, no pot estar obligat dit
censal per rahó de dits dèbits y per ço no·s trau
res en fora.

Ítem, dit censal fou y possehí mossèn Joan
Bosch, mercader, ciutadà de Barcelona. Y encara que segons lo llibre de Vàlues, trienni 1635,
foli 313, entre altres fianses insolidum per Anthoni Fuster, arrendatari dels drets de las cartas,
que comensa a córrer a 15 de juliol, 1634, se
troba continuat Joan Bosch, botiguer de telas,
del qual arrendament, segons lo llibre de Vàlues, trienni 1680, foli 109, consta restar-se a
déurer la quantitat de 68 lliures, 15 sous, 8. Y
així mateix, segons dit llibre de Vàluas, trienni
1623, foli 180, en las caucions prestadas per
Joan Vidal, menor, quòndam, receptor de la
Bolla de Barcelona, als 2 de mars, 5 de abril y 28
de noviembre, 1566, se troba continuat Joan
Bosch, ortolà, obligat per 200 lliures en quiscuna de ditas caucions, que las tres juntas són 600
lliures, lo qual Juan Vidal, segons dit llibre de
Vàluas, trienni 1680, foli 241, consta restar a
déurer la quantitat de 4.402 lliures, 4 sous.
Però per quant lo Joan Bosch, possessor de dit
censal, ja en lo any 1561 era mort, per quant en
dit any, per mort de aquell, fou adjudicat dit
censal a dits administradors del Hospital General, com apar en dit capbreu de octubre, foli
218, ab què·s veu no poder ésser un mateix subjecte lo Joan Bosch possessor de dit censal, y lo
Joan Bosch obligat en dits arrendaments, per lo
que no pot estar obligat dit censal per rahó de
ditas fiansas y per so no·s trau res en fora.

Dit censal fou y possehí mossèn Grau Guardiola. Y encara que segons lo llibre de Vàluas,
trienni 1680, foli 245, se troba continuat un
crèdit a favor de Grau Guardiola de quantitat de
100 lliures, lo qual devalla y ve del llibre de Vàluas, trienni 1638, foli 410, per tantas que als
28 de novembre, 1639, la noble donya Cicília
de Guardiola degué als senyors deputats en lo
banch per dit don Grau de Guardiola, son marit, y lo dit a bon compte del que rebé en Perpinyà, regint la real thesoreria de las avarias tocants a dits senyors deputats del laudamento in
curia de don Joseph de Villanova. Y a bé que de
dit crèdit se suposa auria pogut cobrar més y
aver valgut major quantitat ditas avarias, no ditas 100 liures, però per las rahons que se diran
en la subsegüent partida resta líbero dit censal y
no pot estar obligat per rahó de qual quantitat
que per ningun temps pugués constar aver cobrat y restar a déurer per dit Guardiola.

Ítem, lo altre censal, penció 281 sous, 3, pagador a 9 de juny, que sortejaren dis administradors del Hospital General, los administradors
dels pobres presos de la presó y la reverent abadessa y convent de Santa Elisabet fou y possehí
mossèn Joan Bonaventura de Gualbes. Y encara
que segons lo llibre de Vàluas, trienni 1680, folis 167, 170, 191, 120, se troban quatre dèbits
formats a Joan de Gualbes, sobrecullidor //
82/2v // del General de la part de Ponent, que
las quatre partidas juntas importan la quantitat
8.404 lliures, 15 sous, 4; y així mateix, segons
lo llibre de Vàluas, trienni 1671, foli 228, entre
altras fiansas donadas per Francesch Malla y Conanglell, oïdor militar que fonch en lo trienni
1635, se troba mossèn Joan de Gualbes, lo qual
Malla, junt ab sos condeputats, consta restar a
déurer la quantitat de 242 lliures, 6 sous, 2.
Però per quant, segons lo capítol de dit mes de
juny, foli 622, consta que lo Joan Bonaventura
de Gualbes, possessor de dit censal, sols possehí
aquell com ha usufructuari, per lo que encara
que per ningun temps pogués constar que los
dits Bonaventura de Gualbes possessor de dit
censal y lo Joan Gualbes debitor al General fos1624

Ítem, dit censal fou y posehí mossèn Miquel
Guardiola. Y encara que segons lo llibre de Vàluas, trienni 1635, foli 106, entre altras fiansas
donadas per Anthony Lluís Mallol, arrendatari
de la Bolla de Gerona, trienni 1596, se troba
continuat Miquel Guardiola, obligat per 200
lliures lo any, del qual arrendament, segons lo
llibre de Vàluas, trienni 1680, foli 41, consta
restar-se a déurer la quantitat de 2.060 lliures.
Però encara que per ningun temps pugués
constar que lo dit Miquel Guardiola, possessor
de dit censal, y lo Miquel Guardiola, obligat a
dita fiansa, fossen un mateix subgecte, no pot
estar obligat dit censal per rahó de qualsevol
quantitat se restàs a déurer, per quant, segons lo
capbreu de dit mes de juny y folis 623, 624, //
82/3r // consta que lo dit Miquel Guardiola y lo
sobredit Grau Guardiola sols possehiren dit
censal com a usufructuaris, y per dita rahó fou
dit censal adjudicat a dits respective administradors y abadessa com a hereus universals de la senyora Gerònima Guardiola y Vilatorta, muller
del sobredit Grau Guardiola, per lo que no·s
trau res en fora.
Ítem, dit censal fou y possehí Joan Ribes, mercader. Y encara que segons lo llibre de Vàluas,
trienni 1635, foli 361, entre altras fiansas donadas per Rafel Canter, arrendatari de la Bolla de
Olot, trienni 1626. se troba continuat Joan Ribas, pagès de la parròchia de Sant Andreu de
Socarrats, obligat per 200 lliures, del qual
arrendament, segons dit llibre de Vàluas, trienni 1680, foli 77, consta restar-se a déurer la
quantitat de 828 lliures, 11 sous, 10. Y així ma-

teix, segons lo llibre de Vàlues, trienni 1638,
foli 453, entre altras fiansas donadas per Pere
Font, arrendataris dels drets de safrans, trienni
1638, se troba continuat Pere Joan Ribas,
pagès de la vila de Monmaneu, lo qual se obliga insolidum, del qual arrendament, segons dit
llibre de Vàluas, trienni 1680, foli 122, consta
restar-se a déurer la quantitat de 885 lliures.
Però per quant, segons lo capbreu de dit mes
de juny, foli 622, retro consta que lo dit Joan
Ribas, possessor de dit censal, ja en lo any 1520
era mercader, per lo que se veu no poder ser un
mateix subgecte lo Joan Ribas possessor de dit
censal y los Joans Ribas obligats en ditas fiansas, per lo que no pot estat obligat dit censal
per rahó de aquellas y per so no·s trau res en
fora.
Axí que lo censal penció 148 sous 1/2, pagador
a 10 de octubre, resta obligat en la quantitat de
dos-centas quaranta lliuras de la partida treta en
fora. Dich a 240 lliures.
Y esta és la relació que fa a vostra senyoria, salvat
en tot error de compte, del aposento del racional, als 20 de mars, 1684.
Erasma de Lana y Fontanet, racional.

82/4r

G.
Donyaa Catharina Çalba.
Molt il·lustre senyor.
Erasma de Lana y Fontanet, donzell, racional
de la present casa, a vostra senyoria fa relació
com per orde y deliberació de vostra senyoria
dels 19 de agost, 1683, té feta exacta averigüació ab los llibres de Vàluas y altres de la present
casa aserca de aquell censal, penció 600 sous,
pagador al primer de novembre, que sortejà la
senyora donya Catharina Çalba Vallgornera y
Pons en la extracció de censals que al primer de
juliol, 1683, fou vostra senyoria servit fer. Y segons dit llibre se troba lo següent:
Primo, dit censal fou y possehiren los tudors y
curadors dels pubills, fills y hereus de Rafel Antich, quòndam, donzell, en Barcelona domiciliat. Y com segons lo llibre de Vàluas, trienni
1587, foli 268, entre altras fiansas donadas per
Magí Ferrer, arrendatari de la Bolla de Gerona,
trienni 1587, arrendada per preu de 15.001
lliures lo any, del qual arrendament, segons lo
a. relació intercalada entre els folis 81v i 82r del trienni
1683-1686.
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llibre de Vàluas, trienni 1680, foli 26, consta
restar-se a déurer la quantitat de 3.180 lliures, 3
sous, se troba continuat Rafel Antich, mercader, obligat per 1.000 lliures lo any, que los tres
anys junts són 3.000 lliures. De las quals se li
fan bonas 2.639 lliures, 8 sous, 8, per tantas li’n
tocan y gaudeix de aquellas 39.594 lliures, tres
sous, 5, que en differents llibres de Vàlues y en
differents jornades consta haver pagat dit Magí
Ferrer, principal de dit arrendament, així que,
constant que dit Rafel Antich, fiansa de dit
arrendament, foren un mateix subjecte, restaria
a déurer dit Antich a compliment de las sobreditas 3.000 lliures la quantitat de tres-centas sexanta lliures, onse sous y quatre, dich ... 360
lliures, 11 sous, 4.
Ítem, segons lo llibre de Vàluas, trienni 1632,
foli 380, entre altras fiansas donadas per Joan
Mila, abaixador arrendatari de la Bolla de Manresa y Cardona, trienni 1632, arrendada per
preu de 4.661 lliures per quiscun any, se troba
continuat mossèn Rafel Antich, donzell, obligat per 1.150 lliures lo any, que los tres anys
junts són 3.450 lliures. Y així mateix, segons lo
llibre de // 82/4v // Vàluas de dit trienni 1635,
foli 325, consta que ab dos deliberacions dels
molt il·lustres senyors deputats en jornadas de
14 y 15 de juliol, 1634, anomenaren a dit Rafel
Antich en secretador de dita Bolla, tant per la
quantitat de 5.261 lliures se restaven a déurer
del caygut de dit arrendament fins la terça del
primer de juliol, 1634, com també per lo que
anirà caient de dit dia en avant. Del qual arrendament, segons dit llibre de Vàluas, trienni
1680, foli 87, consta restar-se a déurer la quantitat de 2.492 lliures, 3 sous, 2. Y així mateix,
segons lo llibre de Vàluas, trienni 1680, foli
246, entre altras fiansas donadas per don Ramon Sabater, ohidor militar, trienni 1632, se
troba continuat mossèn Rafel de Antich. Y axí
mateix, segons lo llibre de Vàlues, trienni
1671, foli 328, entre altras fiansas donadas per
don Francesch de Llupià, deputat militar que
fonch en lo trienni 1635, se troba continuat
mossèn Rafel de Antich, donzell, los quals consistorials restan a déurer diffarens quantitats,
per lo que foren condempnats en las visitas de
llurs respective triennis. Però, segons lo capbreu de dit mes de novembre, consta que Rafel
Antich possessor de dit censal en lo any 1619 ja
era mort per quant en dit any los tudors y curadors dels fills de dit Rafel Antich feren revenda
de dit censal a la senyora Marianna Çalba y Setantí, ab que·s veu no poder ser un mateix subjecte lo Rafel Antich possessor de dit censal y lo
Rafel Antich obligat per ditas fiansas, per lo que
no pot restar obligat dit censal y per ço no·s
trau res en fora.
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Ítem, dit censal posehí Anna Sabater, vídua de
Miquel Sabater, a la qual diu fou venut dit
censal per mossèn Lluís Salavardenya, axí en
nom propri com també com a procurador ab
líbera y general administració de dona Aldonsa
Salavardenya y per Elena Salavardenya, com
apar en dit capbreu de novembre, foli 620. Y
encara que del continuat en dit títol suposa
que lo dit Lluís Salavardenya havia tingut domini en dit censal, no obstant que apar se contradiu, segons lo que·s diu en lo títol antecedent de dit capbreu, a ont se llitg que dit Lluýs
Salavardenya sols seria stat usufructuari de dit
censal, y a bé que, segons lo llibre de Vàluas,
trienni 1635, foli 53, entre altras fiansas donadas per Ferrando Oliver, arrendatari de la Bolla de Tarragona, trienni 1578, se troba continuat mossèn Lluís Salavardenya, obligat per
// 82/5r // 1.000 lliures lo any, del qual arrendament, segons lo llibre de Vàlues, trienni
1680, foli 12, consta restar-se a déurer la
quantitat de 15.359 lliures, 8 sous, 9. Y així
mateix, segons dit llibre de Vàlues, trienni
1635, foli 54, entre altres fianses donadas per
Miquel Gomar, arrendatari de la Bolla de Perpinyà de dit trienni 1578, se troba continuat
dit Lluís Salavardenya, obligat per 300 lliures
lo any, del qual arrendament, segons dit llibre
de Vàluas, trienni 1680, foli 18, consta restar-se a déurer la quantitat de 19.609 lliures,
17 sous, 8. Y així mateix, segons lo llibre de
Concerts, foli 39, consta que als 11 de abril,
1592, dit Lluís Salavardenya féu concert del
que devia com a fermansa de dita Bolla de Tarragona, 1578. Però per quant segons lo llibre a
ont estan continuats los actes dels arrendaments de ditas Bollas consta que ditas obligacions foren fetas als quatre y 7 de juny, 1578,
en temps que ja dit Lluís Salavardenya en tot
cas hagués tingut domini en dit censal no possehïa aquell, per quant féu la sobredita venda
de dit censal a dita Anna Sabater als 22 de
maig de dit any 1578, antes de ditas obligacions, per lo que en tot cas no pot estar obligat
dit censal per ninguna quantitat se restàs a
déurer per rahó de ditas fiansas y per so no·s
trau res en fora.

82/7r

A.
Senyora.
Los deputats y oïdors de comptes del General
del principat de Cathalunya, per als llochs vuy
vaccants fins lo die present de deputats y oÿdors
de comptes dels tres estaments, proposan a vostra magestat los subjectes contenguts en lo infrascrit memorial.
Deputats ecclesiàstichs.
Per lo lloch de deputat ecclessiàstich religiós, que
vaca per mort del doctor fra Joseph Sastre y Prats,
se proposan: fra Francisco de Mongay, de present
oÿdor ecclessiàstich, fra Francisco Ballaró.
Per lo lloch de deputat ecclessiàstich volant del
capítol de Tortosa en què ha sortejat lo Capítol
de Tarragona, que vaca per mort del doctor Vicens Preixens, ardiaca major y canonge de dit
Capítol de Tortosa, se proposan: don Ignasi de
la Nuça y de Oms, degà y canonge de la Santa
Iglésia de Tarragona, mossèn Bernat Miró, canonge de dita iglésia.
Deputats militars.
Per lo lloch de deputat militar noble de la vegueria de Vich, que vacca per mort de don
Francisco Jaquí, se proposan: don Pedro de
Cartellà y Desbosch, de present oÿdor militar,
don Joseph de Armengol.
Per altre lloch de deputat militar noble de la vegueria de Vilafranca del Panadès, que vaca per mort de
don Jaume de Magarola, se proposan: don Juan
Baptista Pastor, del Concell de sa magestat //82/7v
// en lo Supremo de Aragó, don Lluís Soler.
Per lo lloch de deputat militar de la vegueria de
Tarregona, que vaca per mort de mossèn Juan
Grases Sans, se proposan: mossèn Hierònim
Generes, mossèn Genís Vidal de Roda.
Oÿdors ecclessiàstichs.

Així que resta obligat dit censal en la quantitat
de tres-centas sexanta lliures, onse sous y quatre, de la partida treta en fora. Dich ... 360 lliures, 11 sous, 4.

Per lo lloch de oÿdor ecclessiàstich religiós, que
vaca per mort de Francesc de Mongay, se proposan: fra don Juan de Marimon y Tort, fra
Hierònim de Móra.

Y esta és la relació que fa a vostra senyoria, salvat
en tot error de compte, del aposento del racional als 12 de abril, 1684.

Oÿdors militars.
Per lo lloch de oÿdor militar de la vegueria de
Gerona, que vaca per mort de mossèn Hierò-

Erasma de Lana y Fontanet, racional.
a. memorial intercalat entre els folis 81v i 82r del trienni
1683-1686.
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nim Real, se proposan: mossèn Francisco Sulla y
de Gassol, mossèn Francisco Riquer y Vigo.

Genís Ferrer, se proposan: mossèn Francesch
Quintana, mossèn Salvador Quintana y Exades.

Per lo lloch de oÿdor militar de la vegueria de
Tarragona, que vaca per mort de mossèn Francisco Vives, se proposan: mossèn Joseph Ramon y de Tort.

Dada en Barcelona, a
XIIII.

Per lo lloch de oÿdor militar de la vegueria de
Barcelona, que vaca per munta de mossèn
Hierònim Generes, de oÿdor a deputat, se proposan: mossèn Fèlix de Ballaró y Ramon,
mossèn Juan de Ballaró y Ramon.

82/8r

XXXI

de mars,

MDCLXX-

A.
Senyora.
Los deputats y oïdors de comptes del General
del principat de Cathalunya, per als llochs vuy
vaccants fins lo die present en los officis de la
casa de la Deputació del General, se proposan a
vostra magestat los subjectes contenguts en lo
infrascrit memorial.

Per altre lloch de oÿdor militar de la vegueria de
Gerona, // 82/10r // vaca per munta de mossèn
Pedro de Cartellà y Desbosch de oÿdor a deputat, se proposan: mossèn Anton de Oms y Cabrera, mossèn Joseph Ros.

Bolsa de assessor y advocat fiscal del General.
Deputats reals.
Per lo lloch real de la dita bolsa de assessors y
adbocat fiscal del General, que vaca por haver
mudat de estat lo doctor micer Joseph Pastor,
se proposan: lo doctor micer Onofre Cartes, lo
doctor micer Dionís Pinyana, lo doctor micer
Vicens Vidal.

Per lo lloch de deputat real de Barcelona, que
vaca per mort de mestre Fermí Pual, se proposan: mossèn Joseph Catà y Bertran, ciutadà
honrat de Barcelona, mossèn Francisco Montaner.

Bolsa de donador dels ploms.

Per lo lloch de deputat real de Gerona, que vaca
per mort del doctor micer Juan Baptista Moret,
se proposan: lo doctor micer Hierònim Pasqual
y Colomer, mossèn Juan Baptista Serra.

Per lo lloch ecclessiàstich de la dita bolsa de donador dels ploms, que vacca per mort del doctor Vicens Prexens, se proposan: fra don Balthasar de Montaner y Çacosta, de present deputat
ecclessiàstich, fra Climent de Solanell, fra Francisco de Ballaró.

Per lo lloch de deputat real de Barcelona, que
vaca per haver mudat de estat lo doctor micer
Juan Baptista Pastor, de real a militar noble, se
proposan: mestre Pere Joan Soler, mestre Joseph Oliver.

Per lo lloch militar de la dita bolsa de donador
dels ploms, que vacca per mort de mossèn Francisco Jaquí, se proposan: mossèn Miquel de Pallarès, de present deputat militar, mossèn Jaume
Francolí, mossèn Francisco Moner.

Oÿdors reals.
Per lo lloch de oÿdor real de Barcelona, que
vaca per haver mudat de estat de real a militar lo
doctor micer Joseph Pastor, se proposan: mossèn Miquel Carreras y Beltran, lo doctor micer
Joseph Joan Rossell.

82/8v

Per altre lloch de oÿdor real de Barcelona, que
vaca per renunciació feta en mà y poder de vostra magestat // 82/10v // per mestre Francesch
Maresma, se proposan: lo doctor micer Balthesar Prous, lo doctor micer Melcior Prous.
Per lo lloch de oÿdor real de Lleyda, que vaca
per mort de mestre Pere Màrtir Font, se proposan: lo doctor micer Anton Ortiga, lo doctor
Diego Ortiz.
Per altre lloch de oÿdor real de la vila de Torroella de Mongrí, que vaca per mort de mossèn
1627

Bolsa de regent los comptes.
Per lo lloch ecclessiàstich de dita bolsa de regent los comptes, que vacca per mort del doctor
fra Joseph Sastre y Prats, se proposan: fra Francisco de Mongai, de present oÿdor ecclessiàstich, Joseph Pi, Joan Saló.
Per lo lloch real de dita bolsa de regent los
comptes, que vacca per mort de mestre Fermí
Pual, se proposan: mossèn Joseph Mèlich, de
present deputat real, mossèn Jaume Fontana,
mossèn Joseph Catà y Bertran.

a. memorial intercalat entre els folis 81v i 82r del trienni
1683-1686.
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Bolsa de receptor de la Bolla.

83/4r

Per lo lloch ecclessiàstich de dita bolsa de receptor de la Bolla, que vaca per mort del doctor
Francisco Verdier, canonge, se proposan: fra
don Balthasar Montaner y Çacosta, de present
deputat ecclessiàstich, fra Climent de Solanell,
fra Francisco de Ballero.

Molta il·lustre senyor.
Pere Llosas, notari públich de Barcelona, subrrogat en lo offici de scrivent ordinari del offici
de racional de la present casa, representa a vostra senyoria que per quant lo exercir lo offici de
vehedor del tercio en què vostra senyoria de
present està fent per a servir a sa magestat, que
Déu guarde, y per deffensa del present Principat, toca al offici del magnífich racional de la
present casa en dit nom de racional. Lo qual offici de vehedor, per portar en si tant treball y per
no poder ell acudir en tot lo que dit offici en si
aporta, axí ab lo gran treball té en la present ciutat com també fora de aquella, en la ocasió que
dit tercio se troba fora, ha menester un ajudant
lo exercir lo qual offici de ajudant de vehedor
toca y specte al dit offici de scrivent ordinari de
dit offici de racional, per ser lo offici més prop
apropiat a dit offici de racional, com axí està disposat per capítols y actes de Cort, que disposan
que sempre y quant algun official de la present
casa aurà de fer algun afer del General lo qual
sol vingan acudir, que en dit cas lo aga de aiudar
altre official de la present casa, aquella és a saber, que estava més prop y apropriat a dit offici
en official al qual serà estat comés dit afer. Per lo
que dit Pere Llosas, com ha subrogat predit, volent en tot y per tot salvar lo dret y perrogatives
que spectan al dit offici de scrivent ordinari, humilment suplica a vostra senyoria sie de son servey anomenar-lo aiudant de dit offici de vehedor sempre que convingue y sia vostra senyoria
servit haver de fer dita nominació de aiudant,
suplicant a vostra senyoria sie servit manar que
la present sie cusida en dietari, que a més de ser
cosa molt justa lo dit suplicant ho rebrà a singular gràcia y mercè de la mà de vostra senyoria.
Offici, etcètera. Altissimus et cetera.

Per altre lloch ecclessiàstich de la dita bolsa de
receptor de la Bolla, que vaca per mort del doctor Fra Joseph Prats, se proposan: fra Francisco
de Mongay.
Bolsa de escrivent ordinari de regent los comptes.
Per lo lloch de dita bolsa de scrivent ordinari de
regent los comptes, que vaca per mort del doctor fra Joseph Sastre y Prats, se proposan: a fra
don Balthasar de Montaner y Çacosta //82/9r //
de present deputat ecclessiàstich, fra Climent de
Solanell, fra Francisco de Ballaró.
Bolsa de síndich.
Per lo lloch ecclessiàstich de dita bolsa de síndich, que vacca per mort del doctor Francisco
Verdier, canonge de Barcelona, se proposan: fra
Francisco de Mongay, de present oÿdor ecclessiàstich, Joseph Pi, Joan Saló.
Bolsa de ajudant segon de la Scrivania Major.
Per lo lloch de ajudant segon de la Scrivania
Major, que vaca per mort de Pere Màrtir Ferrer,
se proposan: mossèn Francesch Lentisclà, ciutedà honrrat y notari de Barcelona, Francesc
Falguera, notari de Barcelona, Joan Alomar,
notari de Barcelona.

De Verdier.
Bolsa de escrivent ordinari del racional.
Per lo lloch de la dita bolsa de scrivent ordinari
del racional, que vaca per mort de Pere Màrtir
Ferrer, se proposan: Gabriel Móra, notari públich de Barcelona, Joan Andreu, notari públich
de Gerona, Francisco Ballester, notari real.

83/5r

Bolsa de scrivà major y sotajudant de la visita.
Per lo lloch de dita bolsa de scrivà major y sots
ajudant de la visita, que vacca per mort de Pere
Màrtir Ferrer, se proposan: Melchior Cortés,
notari, Ramon Pellisser, notari, // 82/9v // Joseph Arbós, notari.
Dada en Barcelona, a XXXI de mars, MDCLXXXIIII.
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A.
Moltb il·lustre senyor.
A notícia de esta part de don Joan Batista de
Avinyó, escrivent ordinari de regent los comptes, ha pervingut que per quant del tèrcio que
vostra senyoria serveix a sa magestat, Déu lo
guarde, hauria de marxar de esta ciutat, y axí bé
que lo regent los comptes, com ha pagador que
és en dit nom de regent los comptes de dit tèra. súplica intercalada entre els folis 82v i 83r del trienni
1683-1686.
b. súplica intercalada entre els folis 82v i 83r del trienni
1683-1686.

cio, voldria anomenar ajudant de pagador. E
com molt il·lustre senyor, segons las constitucions de Catalunya estiga expressament disposat que deputats y oïdors, quant han de enviar
alguns officials fora de Barcelona per afers del
General deuen y estan obligats de enviar los officials a qui respectivament toca per rahó de son
offici, com literalment se diu en lo capítol 84,
Corts 1599, y així mateix està disposat en lo capítol 93, de ditas Corts que deputats no pugan
crear officis nous, los quals capitols estan en observansa, com és de véurer, de la querela de número 94, de la visita del trienni 1653, feta en lo
de 1656, una deliberació en jornada de 11 desembre, 1654, y molts altres exemplars ab los
quals se absté lo molt il·lustre consistori de vostra senyoria, procurant complir a las obligacions
de llurs officis de observar los capítols de Cort y
no contravenir a aquells, quant ab major rahó se
deu abstenir dit regent los comptes. Y com lo
offici de escrivent ordinari de regent los comptes creat per sa magestat en virtut de la real reserva sia lo més immediat de dit regent los
comptes, per ço a vostra senyoria suplica que en
cas se hage de fer nominació de ajudant de pagador se fasse del dit escrivent, lo que suplica y
demana omni et quocumque meliori modo, y suplicant també a // 83/5v // vostra senyoria sie
servit manar cusir la present suplicació en dietari. Lo offici etcètera. Qua licet, et cetera. Altissimus, et cetera.
Braçó.

89/1r

A.
Priora y comunitat de la iglésia de Sant Joan de
Barcelona
Erasma de Lana y Fontanet, donzell, racional
de la present casa, a vostra senyoria fa relació
etcètera, aserca de aquell censal, penció 250
sous, pagador a 21 de mars, que sortejà lo reverent prior y comunitat de la iglésia de Sant Joan
de Barcelona en la extracció de censals per los
predecessorsde vostra senyoria feta al primer de
juliol proppassat. Y segons dit llibre se troba lo
següent:
Primo, dit censal fou y possehí don Bernat de
Boxadors. Lo qual, segons lo llibre de Vàluas,
trienni 1578, foli 209, se troba continuat altre
de las fiansas de Miquel Joan de Junyent, arrendatari de la Bolla de Gerona de dit trienni 1578,
arrendada per preu de 21.301 lliures per any,
a. relació intercalada entre els folis 88v i 89r del trienni
1683-1686.
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del qual arrendament, segons lo llibre de Vàluas, trienni 1680, foli 16, consta restar-se a
déurer la quantitat de 14.125 lliures, 12 sous, lo
qual Bernat de Boxadors se obligà per 300 lliures lo any. Y per quant entre totas las fiansas se
havian obligat en 2.899 lliures mes per any del
que muntava dit arrendament, que defalcadas
ratta per quantitat segons lo que quiscuna de
ditas fianssas se havian obligat, sols vingué dit
de Boxadors a estar obligat per 264 lliures, 1
sou, 3, per quiscun any, que los tres anys junts
són 793 lliures, 3 sous, 9, de las quals se li fan
bonas 403 lliures, 7 sous, li tocan y gaudeix de
aquellas 32.537 lliures, 16 sous, 7, ço és,
24.272 lliures, 5 sous, 7, que en differents libres
de Vàluas y dfferents jornadas consta aver pagat
dit Miquel Joan de Junyent, principal de dit
arrendament, y sos hereus, y las restants 8.265
lliures, 11 sous, que semblantment en differents
llibre de Vàluas y differents jornadas consta aver
pagat mossèn Lluís Salgueda, qui fou partícip //
89/1v // en dit arrendament, apar en lo llibre de
Concerts, foli 19. Axí que reste a déurer dit don
Bernat de Boxadors, a compliment de las sobreditas 793 lliures, 3 sous, la quantitat de trescentas vuytanta-nou lliuras, setse sous y nou.
Dich ... 389 liures, 16 sous, 9.
Dit don Bernat de Boxadors, segons dit llibre
de Vàluas, trienni 1578, foli 215, se troba continuat altre de las fiansas de March Colomer,
arrendatari de la Bolla de Cervera de dit trienni
1578, arrendada per preu de 3.662 lliures per
any, del qual arrendament, segons dit llibre de
Vàluas, trienni 1680, foli 19, consta restar-se a
déurer la quantitat de 577 lliures, 8 sous, 10, lo
qual Bernat de Boxadors se obligà per 600 lliures lo any. Y per quant entre totas las fiansas se
avian obligat en 938 lliures per any més del que
muntava dit arrendament, que defalcadas ratta
per quantitat, segons lo que quiscuna de ditas
fiansas se havian obligat, sols vingué dit de Boxadors a estar obligat per 477 lliures, 13 sous
per quiscun any, que los tres anys junts són
1.432 lliures, 19 sous, de las quals se li fan bonas 322 lliures, 10 sous, 11, li tocan y gaudeix
de aquellas 2.472 lliures, 17 sous, que en differents llibres de Vàluas y differents jornadas
consta aver pagat lo principal de dit arrendament. Y per quant no consta que per compte de
dit don Bernat se age pagat quantitat alguna,
assí se li fa càrrega de las sobreditas sinch-centas
setanta-set lliuras, vuyt sous y deu se resta a
déurer de dit arrendament. Dich ... 577 lliures,
8 sous, 10.
Y així mateix, segons lo llibre de Concerts, foli
20, consta que als 23 de juny, 1566, don Joan
Burguès y de So féu concert de la quantitat de
1.619 lliures, 8 sous, 4, a compliment de 2.428
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lliures, 13 sous, 4, diu li tocavan a pagar per son
ters que participava en dita Bolla de Cervera de
dit trienni // 89/2r // 1578, las quals promet pagar ab quatre pagas, ço és, a 21 de mars, 1588,
21 de desembre, 1589, 21 de setembre, 1591, y
21 de juny, 1593. Y entre altras fiansas de dit
concert donà a dit don Bernat de Boxadors, lo
qual se obligà per 609 lliures, 2 sous, 4, de la
qual quatitat sols se troba haver-se pagat 86
lliures, 14 sous, que als 23 de juliol, 1664, pagà
per lo banch Joan Busquets, pagès de Braffim,
ab què se restarian a déurer 522 lliures, 8 sous,
4, a compliment de las sobreditas 609 lliures, 2
sous, 4, havia fet fermansa. Però per quant de
dit arrendament sols se resta a déurer la sobredita quantitat de 577 lliures, 8 sous, 10, y ja se li’n
donà càrrega en la propdita partida, per so no·s
torna a tràurer en fora per no multiplicar un
mateix dèbit.
Dit don Bernat de Boxadors, segons dit llibre
de Concerts, foli 48, se troba altre de las fiansas
insolidum obligadas en lo concert que als 25 de
maig, 1598, don Joan de Erill féu, prometent
pagar al General la quantitat de 1.330 lliures, 1
sou, 8, diu restava a déurer com a partícip de la
Bolla de Gerona, trienni 1578. De la qual, segons lo llibre de Vàluas, trienni 1680, foli 16,
consta restar-se a déurer la quantitat de 14.125
lliures, 12 sous, 1. Però per quant, segons lo
capbreu de dit mes de mars, foli 328, retro
consta que dit don Bernat de Boxadors ja en lo
any 1591 havia fet insolidum ratio de dit censal
a don Dimas de Boxadors, per lo que dit féu
dita obligació ja no possehia aquell, ab què no
pot estar obligat dit censal per rahó de qualsevol
quantitat se pogués restar a déurer de dita fermansa, y per so no·s trau res en fora.
Ítem, dit censal fou y possehí Joan Lluís de Boxadors. Y encara que segons lo llibre de Vàluas,
trienni 1680, foli 227, entre altras fiansas donadas per lo il·lustre senyor don Pedro de Magarola, deputat ecclessiàstich que fou en lo trienni
1623, se troba continuat Lluís de Boxadors, lo
qual de Magarola, segons dit llibre de Vàluas y
differents foleos, resta a déurer differents. Y així
mateix, segons dit llibre de Vàluas, trienni
1680, foli 246, entre altras fiansas donadas per
Honofre Ciurana, oÿdor ecclessiàstich del trienni 1632, se troba continuat Lluís Llull y de Boxadors, lo qual Ciurana junt ab sos condeputats
reste a déurer la quantitat de 20 lliures, 3 sous,
8. Y així mateix, segons lo llibre de Vàluas,
trienni 1671, foli // 89/2v // 228, entre altras
fiansas donadas per Pere Prat, deputat del trienni 1635, se troba continuat Lluís de Boxadors.
Lo qual, segons lo llibre de Vàluas, trienni
1680, foli 258, reste a déurer la quantitat de
243 lliures, 6 sous, 2. Però per quant, segons lo
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capbreu de dit mes de mars, foli 328, consta
que dit mossèn Joan Lluís de Boxadors, possessor de dit censal, ja no possehïa don Dimas de
Boxadors, germà de don Bernat de Boxadors,
per lo que encara que per ningun temps pugue
constar que lo sobredit Joan Lluís de Boxadors,
possessor de dit censal y los dits Lluís de Boxadors obligats en ditas fiansas fossen un mateix
subgecte no pot restar obligat dit censal en ninguna quantitat per rahó de ditas fiansas y per so
no·s trau res en fora.
Ítem, dit censal fou y possehí Francesch Millàs,
mercader, ciutadà de Barcelona. Y com, segons
lo llibre de Vàluas, trienni 1581, foli 237, entre
altras fiansas donadas per Bernat Joan Gomis,
mercader, arrendatari de la Bolla de Gerona de
dit trienni 1581, arrendada per preu de 18.401
lliures per any, del qual arrendament, segons lo
llibre de Vàluas, trienni 1680, foli 21, consta
restar-se a déurer la quantitat de 8.647 lliures,
19 sous, 2, se troba continuat Francesch Millàs,
corredor de orella, no havent·i implicància de
poder fer en un mateix temps mercader y corredor de orella, obligat per 200 lliures lo any. Y
per quant entre totas las fiansas de dit arrendament se havian obligat en 199 lliures més per
any del que muntava lo preu de dit arrendament, que defalcadas ratta per quantitat segons
lo que quiscuna de ditas fiansas se havian obligat sols vingué dit Millàs ha estar obligat en la
quantitat de 197 lliures, 17 sous, 2, per quiscun
any, que los tres anys junts són 593 lliures, 11
sous, 6, de las quals se li fan bonas 419 lliures, 6
sous, 6, ço és, 85 lliures, 17 sous, que en los llibres de Vàlues, trienni 1584, foli 421, y trienni
1603, foli 549, consta aver pagat per compte de
// 89/3r // dit Millàs; y las restants 333 lliures, 9
sous, 6, que li tocan y gaudeix de aquellas
31.013 lliures, 9 sous, 1, que en differents llibres de Vàluas y diffarents jornades consta haver
pagat dit Bernat Joan Gomis, principal de dit
arrendament, y don Joan Burgués y de So y Federich Roig y de Soler, partícips en dit arrendament, compresas en ditas 31.013 lliures, 9 sous,
1, tres mil, set-centas quaranta-nou lliuras, denou sous, y dos, que Francesch Gomis, eo per
ell, han pagat, ademés del què dit Francesch
Gomis, estava obligat com a fermansa de dit
arrendament, de tretas emperò 17.426 lliures, 1
sous, 6, que consta haver pagadas lo General a
differents acreadors de dit Francesch Gomis.
Axí que resta a déurer dit Francesch Millàs la
quantitat de cent setanta-quatre lliuras, sinch
sous. Dich ... 174 lliures, 5 sous.
Ítem, dit Francesch Millàs, mercader, segons lo
llibre de Vàluas, trienni 1623, foli 382, se troba
continuat altre de las fiansas donadas per Salvador Riusech, passamaner, arrendatari de la Bolla

de Puigcerdà de dit trienni 1623, arrendada per
2.000 lliures lo any, lo qual Millàs se obligà per
800 lliures lo any, que los tres anys junts són
2.400 lliures, del qual arrendament, segons lo
llibre de Vàluas, trienni 1680, foli 73, consta
restar-se a déurer la quantitat de 2.162 lliures,
15 sous. Però per quant, segons lo capbreu de
dit mes de mars, foli 600, consta que dit Francesch Millàs ja en lo any 1617 féu venda de dit
censal a Barthomeu Modollell, ab què lo dia féu
dita obligació, ja no possehia dit censal, per lo
que no pot aquell estar obligat per ninguna
quantitat se pugués restar a déurer per rahó de
ditas fiansas, y per ço no·s trau res en fora.

dita alegria o mort se donàs alguna quantitat als
deputats y demés officials del General, y universalment ho prohibí per qualsevol altre motiu. Y
si bé és veritat que en altre capítol del mateix
real decret se reserva sa magestat per si y per son
llochtinent general la facultat de dispensar lo
gasto de major quantitat de lo que se expressa
en lo real decret, emperò, fou tantsolament per
la administració de justícia, ço és, en cas que
ocorregués alguna ocasió inopinada, de manera
que ab evidència fos vist que si no·s gastave major summa que la designada se faltaria a la administració de justícia y quedarian los delictes impúnits, en lo qual cas y no altre se reserva sa
magestat per si y per son llochtinent la facultat
de dispensar lo poder gastar major quantitat.
Attès tot lo qual, nos haveu suplicat sie de mercè nostra tenir a bé que, no obstant lo despaig
que se’ns era estat presentat per part dels visitadors, despedit en deguda forma de la Real Cancellaria, dat en Barcelona, // 90/2v // decet de
desembre del corrent any, en lo qual vos manàvem que donasseu y pagasseu als dits visitadors
sinch-centas y sinquanta lliuras per poder fer las
ordinàrias per la victòria que han alcansat las armas imperials contra las del turc, tingam a bé
manar que no·s pose en execució lo prechalendat orde. E nós, havent-ho tractat y conferit ab
la Real Audiència, y juntas las tres salas e inseguint son parer, havem resolt conformar-nos ab
las rahons, motius y causas que’ns haveu representat. Per tant, vos diem y manam que no poseu en execució lo sobrecalendat orde ni entregueu las ditas sinch-centas sinquanta lliuras als
dits visitadors, que per convenir axí al real servey de sa magestat esta nostra determinada voluntat. Dada en Barcelona, a XX desembre,
MDCLXXXIII. Álex duque de Bournonville.

Axí que resta obligat dit censal per la quantitat
de las tres partidas tretas en fora, que juntas prenen suma de mil cent quaranta-una lliura, deu
sous y set. Dich ... 1.141 lliures, 10 sous, 7.
Y esta és la relació que fa a vostra senyoria, salvat
en tot error de compte, del aposento del racional, als 13 de abril, 1684.
Erasma de Lana y Fontanet, racional.

90/2r

A.
Loa duch y príncep de Bournonville, llochtinent y capità general.
Nobles y amats de la real magestat los deputats
y oïdors de comptes de la casa de la Deputació
del General de Catalunya en Barcelona residints. Havem vist lo memorial per vosaltres a
nós presentat, ab lo qual nos representau que la
reyna, nostra senyora, que Déu guarde, ab son
real decret, firmat de sa real mà y despachat en
deguda forma de la Real Cancelleria del Supremo Consell de Aragó, dat en Madrid, als catorse de juliol, mil sis-cents sexanta-vuit, volent reformar los gastos excessius que·s feyan en las
visitas de la Generalitat, fou servida donar forma
en los salaris y gastos de la visita y prefigí certas
quantitats. Y en lo primer capítol de dit real decret féu expressa prohibició als visitadors de poder repartir y lliurar per si y per sos officials de la
visita quantitats algunas, exceptades las que lo
mateix real decret especifica, y més, declarant
son real ànimo, digué y manà sa magestat en lo
mateix capítol des son real decret que no·s puguessen gastar quantitats algunas ab pretexto
de lluminàrias ni de vestuaris y dols, encara que
durant la visita ocorregués alguna alegria pública o mort de persona real, no obstant que per

Vidit, Montserrat, cancellarius. Balthasar Oriol
et Marcer.
In diversorum locumtenencia XV, foleo CCL.
Vuestra excelencia manda a los deputados y oidores de qüentas del General de Cathaluña pongan
en execución la orden de vuestra excelencia arriba expresada.

90/1r

a. decret intercalat entre els folis 89v i 90r del trienni 16831686.

1631

B.
Diputadosa. Haviéndome dado qüenta el duque
de Bournonville, mi lugarteniente y capitán general en esse Principado, de la promptitud con
que havéis deliberado servirme en la presente guea. decret intercalat entre els folis 89v i 90r del trienni 16831686.

[ 1684 ]

[ 1684 ]

rra con Francia, con un tercio de quatrocientos
infantes, y el celo y cuidado con que quedávais
disponiendo su formación, he querido deciros que
me ha sido de especial agrado la fineza y puntualidad con que obráis en la determinación y ejecución de este servicio, haviendo sido muy proprio de
tan fieles vasallos el amor que manifestáis, el
qual, después de daros las gracias que merezéis, lo
tendré muy presente, para favorezeros en lo que os
tocare, de que podeis estar muy asegurados. Dada
en Madrid, a XXIIII de febrero, MDCLXXXIIII. Yo,
el rey.

aquellas 7.724 lliures, 2 sous, que en differents
llibres de Vàlues y diffarents jornadas consta haver pagat dit Francesch Çalbà, principal de dit
arrendament. Ab què resta a déurer dit Jaume
de Çalbà a compliment de las ditas 8.002 lliures, per la quantitat de cinc-centas quarantaduas lliuras, dotse sous y vuyt. Dich ... 542 lliures, 12 sous, 8.
90/3v

Don Franciscus Izquierdo de Berbegal, secretarius. Vidit don Anthonius Calatayud, regens.
Vidit don Joseph Baptista Pastor, regens.

90/3r

B.
Majoralsa de la confraria de la Puríssima Concepció.
Erasma de Lana y Fontanet, donzell, racional
de la present casa, a vostra senyoria fa relació
com per orde y deliberació de vostra senyoria
dels 19 de agost, 1683, té feta exacta averigüació ab los llibres de Vàluas y altres de la present
casa aserca de aquell censal, penció 302 sous,
pagador a 17 de octubre, que sortejaren los majorals de la confraria de la Immaculada Concepció de la Verge Maria en los claustros de la Seu
de Barcelona construïda, en la extracció de censals que al primer de juliol 1683 fou vostra senyoria servit fer. Y segons dit llibre se troba lo
següent:
Primo, dit censal fou y possehí don Jaume Çalbà. Y com, segons lo llibre de Vàlues, trienni
1578, foli 193, entre altras fiansas donadas per
mossèn Francesch Çalbà y de Vallseca, arrendataris de la Bolla de Vilafranca de Panadès de dit
trienni 1578, arrendada per preu de 8.001 lliures per quiscun any, del qual arrendament, segons lo llibre de Vàlues, trienni 1680, foli 13,
consta restar-se a déurer la quantitat de 12.463
liures, 11 sous, 4, se troba continuat mossèn
Jaume Çalbà, donzell, obligat per 300 lliures lo
any, que los tres anys junts són 900 lliures. Però
per quant, segons entre totas las fiansas se habian obligat en 999 lliures més quiscun any del
que muntava dit arrendament sols vingué a estar obligat dit Jaume de Çalbà en 266 lliures, 14
sous, per any, que los tres anys junts són 800
lliures, 2 sous, de las quals se li fan bonas 257
lliures, 9 sous, per tantas li’n foran y gaudeix de

Dit mossèn Jaume de Çalbà, segons lo llibre de
Vàluas, trienni 1575, foli 361, se troba continuat altre de las fiansas insolidum obligadas en
la obligació feta per mossèn Enrrich Terré de
Picalquers, menor de dias, ciutedà de Barcelona, als 15 de febrer, 1578, constituint-se principal per mossèn Enrich Terré de Picalquers, son
pare, major de dies, per la quantitat de 4.651
lliures, 9 sous, 8, que lo dit son pare diu restave
a déurer, ço és, 1 lliura per la meitat de aquellas
2 lliures per la Bolla de Perpinyà, trienni 1574;
556 lliures, 9 sous, per la meitat de aquellas
1.112 lliures, 19 sous, per la Bolla de Perpinyà,
trienni 1563; 1.781 lliures, 2 sous, 6, per la
meitat de aquellas 3.562 lliures, 5 sous, per la
Bolla de Perpinyà, trienni 1566; y las restants
2.312 lliures, 17 sous, 8, per la part a ell tocant
de aquellas 11.992 lliures, 5 sous, per la Bolla
de Perpinyà, trienni 1569. Las quals 4.651 lliures, 9 sous, 8, prometé pagar, ço és, durant la
vida del dit son pare a 200 lliures lo any, y seguida la mort de dit son pare a 300 lliures per
quiscun any, ço és, la meitat per Sant Joan y la
altra meitat per Nadal. De las quals 4.651 lliures, 9 sous, 8, segons lo llibre de Vàlues, trienni
proppassat de 1680, foli 162, consta restar-se a
déurer la quantitat de tres mil vuyt-centas y vint
lliures, set sous y set, per la qual resta obligat dit
mossèn Jaume de Çalbà. Dich... 3.820 lliures, 7
sous, 7.
Així que resta obligat dit censal per la quantitat
de las dos partidas tretas en fora, que juntas prenen suma de 4.363 lliures, 3.
Y esta és la relació que fa a vostra senyoria, salvat
en tot error de compte, del aposento del racional, als 12 de abril, 1684.
Erasma de Lana y Fontanet, racional.

91/2r

a. relació intercalada entre els folis 89v i 90r del trienni
1683-1686.

1632

Molta bé sab y ignorar no pot vostra mercè, senyor Joseph Bru y Banyuls, com en la extracció
dels censals feta per los molt il·lustres senyors
deputats y oÿdors de comptes del General de
Cathalunya del trieni 1680, en jornada del pria. requesta intercalada entre els folis 90v i 91r del trienni
1683-1686.

mer de juliol, 1683, inseguint lo disposat en la
concòrdia feta entre lo molt il·lustre consistori
dels senyors deputats y oÿdors de comptes del
General de Cathalunya, de una, y los acrehedors
censalistas de dit General, de part altre, sortejaren vostra mercè en quatre censals de penció
quiscun d’ells expressada en la relació del magnífich racional, que tots anys rebien sobre lo General de Cathalunya en la dita jornada, en virtut
de la qual extracció se digueren y escrigueren en
la taula dels comuns depòsits de la present ciutat
de Barcelona a vostra mercè en lluyció, quitació
y extinció dels sobredits censals per los il·lustres
senyors aleshores deputats y oÿdors de comptes
de dit General, a solta del escrivà major de la casa
de la Deputació, la qual partida fonch intimada a
vostra mercè. Y així mateix sab y ignorar no pot,
vostra mercè, com per la relació feta per Erasme
de Lana y Fontanet, donzell, racional y arxiver
de la present casa de la Deputació, als senyors
deputats y oÿdors als 4 de desembre, 1683, estigué dits censals embrasats y obligats a la solució
de una partida a dit General deguda per Francesc Miquel del Bosch, mossèn Francesch Delbosch y de Corbera, Francesch Bosch de Vilassar, mossèn Miquel del Bosch de Vilasar y
mossèn Jaume Bru, possessors que fossen de
dits censals, que pren suma de 300 lliures, 2
sous, per las causas y rahons contengudes y expressades llargament en dita relació, la qual se
troba en lo dietari del trieni 1683, sots jornada
de 20 de desembre, 1683, còpia de la qual se
presenta y entrega a vostra mercè. Per lo que lo
procurador fiscal del General de Cathalunya, en
observansa del disposat en dita concòrdia, et signanter en los números 12, 13 y 14 de ella, requereix y interpel·la // 91/2v // a vostra mercè,
senyor Joseph Bruny y Banyuls, revolte als molt
il·lustres senyors deputats del General de Cathalunya lo preu del censal és estat dit y escrit per
dits senyors tunch deputats y oÿdors de comptes
en lluyció y extincció dels censals dalts expressats en los quals foren extrets en fore vostras
mercès en dita casa de la Deputació, junt ab les
pencions se li resten devent, per rahó de aquell,
en solució y paga y a bon compte de dita partida
estan dits Francesc Miquel del Bosch, mossèn
Francesch Delbosch y de Corbera, Francesch
Bosch de Vilassar, mossèn Miquel del Bosch de
Vilasar y mossèn Jaume Bru continuats en los llibres de Vàlues de la casa de la Deputació per les
causes y rahons contengudes en dita relació per
dit racional feta, y semblantment pague íntegrament la sobredita quantitat de quatre mil trescentes lliures, dos sous y sinch restaren dits
Bosch, del Boschs y Bru devent. Y perquè ignorància al·legar no pugue se li fa la present interpel·lació requirint al notari ne lleve acte.

91/4r

Molta bé saben y ignorar no podan vostres mercès, senyors majorals de la confraria de la Puríssima Concepció en los claustros de la Seu de
Barcelona constituïda, com en la extracció dels
censals feta per los molt il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes del General de Cathalunya del trieni 1680, en jornada del primer de
juliol 1683, inseguint lo disposat en la concòrdia feta entre lo molt il·lustre consistori dels senyors deputats y oÿdors de comptes del General
de Cathalunya, de una, y los acrehedors censalistas de dit General, de part altre, sortejaren
vostras mercès en un censal de preu 300 liures y
pensio 300 sous que tots anys rebien sobre lo
General de Cathalunya en la dita jornada, en
virtut de la qual extrecció se digueren y escrigueren en la taula dels comuns depòsits de la
present ciutat de Barcelona a vostras mercès en
lluyció, quitació y extinció del sobredit censal
per los il·lustres senyors aleshores deputats y oÿdors de comptes de dit General 300 lliures a
solta del escrivà major de la casa de la Deputació, la qual partida fonch intimada a vostras
mercès. Y així mateix saben y ignorar no podan,
vostres mercès, com per la relació feta per Erasme de Lana y Fontanet, donzell, racional y arxiver de la present casa de la Deputació, als senyors deputats y oÿdors als 21 de abril, 1684,
estigué dit censal embrasat y obligat a la solució
de una partida a dit General deguda per don
Jaume de Çalbà, possessor que fou de dit censal, que pren suma de 4.363 lliures, 3, per las
causas y rahons contengudes y expressades llargament en dita relació, la qual se troba en lo
dietari del trieni, 1683, sots jornada de 14 de
abril, 1684, còpia de la qual se presenta y entrega a vostra mercè. Per lo que lo procurador fiscal del General de Cathalunya, en observansa
del disposat en dita concòrdia et signanter en
los números 12, 13 y 14 de ella, requereix y interpel·la //91/4v // a vostras mercès, senyors majorals de la confraria de la Puríssima Concepció
en los claustros de la Seu de Barcelona, revolten
als molt il·lustres senyors deputats del General
de Cathalunya lo preu del censal és estat dit y
escrit per dits senyors tunch deputats y oÿdors
de comptes en lluyció y extincció del censal dalt
expressat, en lo qual fou extret en fore vostras
mercès en dita casa de la Deputació junt ab les
pencions se li resten devent per rahó de aquell,
en solució y paga y a bon compte de dita partida
està dit don Jaume de Çalba continuat en los llibres de Vàlues de la casa de la Deputació per les
causes y rahons contengudes en dita relació per
dit racional feta, y semblantment pague íntegrament la sobredita quantitat de quatre mil trescentes sexanta-tres lliures y tres-centes resta dea. requesta intercalada entre els folis 90v i 91r del trienni
1683-1686.

1633

[ 1684 ]

[ 1684 ]

vent. Y perquè ignorància al·legar no pugue se li
fa la present interpel·lació requirint al notari ne
lleve acte.

91/5r

B.

sentan, que pot y deu admetre vostra senyoria a
dit doctor Alòs per a substitut de dit Gabriel en
dit offici. De Sayol, assessor. Areny, assessor.

92/1r

A.

Molta il·lustre senyor.

Priora y convent de Mont del Carme.

Joan Gabriel, habitant en la ciutat de Tortosa,
per gràcia que sa magestat, que Déu guarde, li
féu, obté lo offici de escrivent extraordinari de
la scrivania major de exa casa de la Deputació,
lo qual offici pot fer servir per substitut en virtut
de llicènsia y facultat també per sa magestat a ell
concedida, essent, emperò, lo substitut que
anomenaria aprobat per son llochtinent del present Principat, ab què lo doctor Francesch Fornaguera, com a procurador, y tenint poder de
dit Joan Gabriel, volent usar de dita facultat y
desitjant que lo doctor Francesch Alòs servesca
com a substitut lo dit offici, anomenà a dit doctor Alòs per substitut de aquell per exercir dit
offici, per lo que dit doctor Fornaguera, en dit
nom, suplica a vostra senyoria sia servit admétrer al dit doctor Alòs per la substitució del dit
offici, attès està ya approbat per sa excel·lència,
la qual aprobació se posa en mans de vostra senyoria, que ho tindrà en particular gràcia y favor
de la liberal mà de vostra senyoria. Officio, et cetera. Altissimus, et cetera. Fornaguera.

Erasma de Lana y Fontanet, donzell, racional
de la present casa, a vostra senyoria fa relació
com per orde y deliberació de vostra senyoria
dels 19 de agost, 1683, té feta exacta averigüació ab los llibres de Vàluas y altres de la present
casa aserca de aquell censal, penció 400 sous,
pagador al primer de abril, que sortejaren los reverents pare prior y convent de Nostra Senyora
de Mont del Carme de la present ciutat en la extracció de censals que al primer de juliol, 1683,
fou vostra senyoria servit fer. Y segons dit llibre
se troba lo següent:

Oblata XXII januarii, MDCLXXX, in consistorio,
et cetera. Et domini deputatis intervinientibus
dominis auditibus computorum commisserunt
dicta magnificis assessoribus Generalis Cathalonia qui super supplicattis relacionem faciant in
scriptis. Josephus Sauleda, scriba maioris Generalis Cathalonia.

Primo, dit censal fou y possehí Anthoni Armangol, mercader de la vila de Valls. Lo qual, segons lo llibre de Vàluas, trienni 1581, foli 240,
se troba continuat altre de las fiansas donadas
per Joan Francesch de Tamarit, arrendatari de la
Bolla de Tarragona de dit trienni 1581, arrendada per preu de 13.007 lliures, lo qual Armangol se obligà per 500 lliures lo any, que los tres
anys junts són 1.500 lliures. Del qual arrendament, segons lo llibre de Vàlues, trienni 1680,
foli 22, consta restar-se a déurer la quantitat de
3.804 lliures, 6 sous, 3. Però per quant, segons
lo capbreu de dit mes de abril, foli 159, consta
que dit Anthoni Armangol y Ramon, son
germà, en los anys 1509 y 1522, feren venda de
dit censal a mossèn Joan Spuny, ab què lo dit
féu dita obligació dit Anthoni Armengol ja no
possehia dit censal, per lo que aquell no pot estar obligat per qualsevol quantitat se restàs a
déurer per rahó de dita fiansa y per so no·s trau
res en fora.

Vista la suplicació presentada per lo magnífich
Francesch Fornaguera, doctor en dets, com a
procurador de Joan Gabriel, notari públich de
la ciutat de Tortosa, vista la procura de dit Fornaguera rebuda en poder de dit Gabriel, 20 de
novembre, 1683, vist lo decret real de sa magestat, que // 91/5v // Déu guarde, dat en Madrit a
16 de ferer, 1662, amb la aprobació de sa excel·lència, vist tot lo que se havia de véurer,
attès y considerat que lo doctor en drets Francesch Alòs és la persona aprobada per sa
excel·lència y per a servir dit offici de escrivent
extraordinari no·s necessita exercir y servir
aquell, que tingué la autoritat real per quant no
à de clòurer acte ni escriptura alguna, lo que y
altrament, los assessors infrascrits diuen y repre-

Ítem, dit censal fou y possehí mossèn Martí
Joan de Spuny. Lo qual, segons lo llibre de Vàlues, trienni 1680, foli 186, se troba continuat
altre de las fianses donadas per Francesch Naves, sobreculidor de la sobrecol·lecta de la part
de Ponent durant lo impediment de Jaume
Elra. Lo qual Naves, segons dit llibre de Vàlues
y foli, resta a déurer la quantitat de 988 lliures,
5 sous, 8, lo qual de Spuny se obligà per 700
lliures en la caució //92/1v // per dit Naves prestada als 8 de maig, 1606, com consta en lo llibre de Vàluas, trienni 1617, foli 606, de las

a. súplica i vot intercalades entre els folis 90v i 91r del trienni
1683-1686.

a. relació intercalada entre els folis 91v i 92r del trienni
1683-1686.

1634

quals se li fan bonas 246 lliures, 14 sous, ço és,
1 lliura, 8 sous, 7, li tocan y gaudeix de aquellas
10 lliures que als 15 de juny, 1610, pagà per la
taula de la present ciutat Francesch Tarragó,
mercader, per don Joan de Llupià, don Francesch Çagarriga, dit Martí Joan Despuny, tal
Cella de Prebada, Anthoni Ferrer, Andreu Regnes, Francesch Mercè y Andreu Amorós, altres
de las fiansas de dit Naves, consta en lo llibre de
Vàluas, trienni 1608, foli 630; y les restants 246
lliures, 3 sous, 6, que als 20 de setembre, 1613,
pagà dona Agnès de Spuny, sa muller, consta en
lo llibre de Vàlues, trienni 1611, foli 256, de las
quals se li falcan semblants 245 lliures, 5 sous,
6, per tantas que als 8 de juny, 1630, en virtut
de cauthela feta per los tunch molt il·lustres senyors deputats als 4 de dit mes y any foren pagades a mossèn Joseph de Spuny per tantas que
la dita dona Agnès de Spuny havia pagadas per a
fermansa tenia feta dit Martí Joan de Spuny, las
quals li foren pagadas en virtut de provisió dels
magnífichs assessors de la present casa en lo
procés de la causa que dit Joseph de Spuny en
nom de hereu de sos pares aportava contra lo
procurador fiscal del General, com consta en lo
llibre de Vàlues, trienni 1629, foli 177. Axí que
restaria en crèdit de dit Martí Joan de Spuny a
bon compte de ditas 700 lliures se haia obligat
la quantitat de 1 lliura, 8 sous, 7. Y per consegüent resta a déurer sis-centas noranta-vuyt
lliuras, onse sous y sinch. Dich... 698 lliures, 11
sous, 5.
Dit censal fou y possehí Lluís Joan de Calders,
donzell. Y encara que segons lo llibre de Vàlues,
trienni 1635, foli 74, entre altras fiansas donadas per mossèn Joan de Gualbes, sobrecullidor
del General de la sobrecol·lecta de ponent, en la
caució per dit Gualbes prestada als 19 de febrer,1578, se roba continuat mossèn Joan Carles Calders, obligat per 500 lliures, lo qual
Gualbes, segons lo llibre de Vàlues, trieni 1680,
foli 164, resta a déurer de dita caució // 92/2r //
la quantitat 5.221 lliures, 2 sous, 3. Y així mateix, segons lo llibre de Vàlues, trieni 1623, foli
150, retro en la caució donada per Joan Vidal,
menor de dies, cullidor de la Bolla de Barcelona, als 6 de janer, 1568, se troba continuat entre altras fiansas de dita caució mossèn Joan
Francesch de Calders, obligat per 200 lliures; lo
qual Joan Vidal, segons dit llibre de Vàluas,
trienni 1680, foli 241, consta restar-se a déurer
la quantitat de 4.402 lliures, 12 sous. Y així mateix, segons dit llibe de Vàluas, trienni 1680,
foli 227, entre altras de las fiansas donadas per
Joan Coll Ferrer, ohydor ecclessiàstich, trienni
1623, se troba continuat dit mossèn Lluís Joan
de Carders, lo qual Coll Ferrer, junt ab sos condeputats, segons dit llibre y foleo 220, consta
restar-se a déurer la quantitat de 1.591 lliures, 6

sous. Y així mateix, segons dit libre de Vàluas,
trienni 1580, foli 246, entre altras fiansas donadas per mossèn Honofre Ciurana, ohidor ecclessàstich, trienni 1632, se troba continuat dit
Lluís Joan de Calders, lo qual Ciurana, junt ab
sos condeputas, segons dit llibre y foleo 247,
consta restar a déurer la quantitat de 20 lliures,
5 sous, 8. Però per quant, segons dit capbreu
del mes de abril, foli 159, consta que dit Lluís
Joan de Calders sols possehí dit censal com ha
usufructuari, per lo que no pot dit censal estar
obligat en ninguna quantitat se restàs a déurer
per rahó de ditas fiansas y obligacions fetas per
dits Calders, encara que per ningun temps pugués constar que los dits de Carders mencionats
en ditas obligacions y lo dit mossèn Joan Lluís
de Carders possessor de dit censal fossen un
mateix subgecte, y per ço no·s trau res en fora.
Ítem, dit censal fou y possehí Francisco Pagès. Y
encara que segons lo llibre de Vàlues, trienni
1635, foli 66, entre altres fianses donades per
Gerònim Sescases, receptor de las Bollas foranas
de la col·lecta de Barcelona, se troba continuat
mossèn Joan Francesch Pagès, donzell de Perpinyà, obligat per 500 lliures, lo qual Gerònim Sescases, segons dit llibre de Valuas, trienni 1680,
foli 164, consta restar a déurer la quantitat de
120 lliures, 16 sous, 7, no pot estar obligat dit
censal per rahó de dit dèbit, per quant, segons dit
capbreu, foli 187, consta que lo dit Francesch
Pagès en lo any 1636 era menor, per lo que·s veu
no poder ser un mateix subgecte dit Francescg
Pagès possessor de dit censal y lo dit Joan Francesch Pagès obligat, y per so no·s trau res en fora.
Així que resta obligat dit censal per la quantitat
de sis-centas // 92/2v // noranta-vuyt lliuras,
onze sous y sinch de la partida treta en fora.
Dich ... 698 lliures, 11 sous, 5.
Y esta és la relació que fa a vostra senyoria, salvat
en tot error de compte, del aposento del racional, als 24 de abril, 1684.
Erasma de Lana y Fontanet, racional.

93/1

1635

A.
Sacristanaa del monestir de Valldonzella.
Molt il·lustre senyor.
Erasma de Lana y Fontanet, donzell, racional
de la present casa, a vostra senyoria fa relació
a. relació intercalada entre els folis 92v i 93r del trienni
1683-1686.

[ 1684 ]

[ 1684 ]

com per orde y deliberació de vostra senyoria
dels 19 de agost, 1683, té feta exacta averigüació ab los llibres de Vàluas y altres de la present
casa aserca de aquell censal, penció 276 sous,
pagador als 9 de octubre, que sortejà la sacristana del convent de Valldonzella de la present
ciutat en la extracció de censals que al primer de
juliol, 1683, fou vostra senyoria servit fer. Y segons dit llibre se troba lo següent:
Dit censal fou y possehí Joan Aguilar, alias Toralla, ciutadà de Barcelona. Y encara que segons lo
llibre de Vàluas, trienni 1566, foli 162, entre altras fiansas donadas per Francesch Iglésias,
arrendatari de la Bolla de Figueras de dit trieni
1566, arrendada per 848 lliures lo any, se troba
continuat mossèn Miquel Joan de Toralla, cavaller, obligat per 112 lliures, del qual arrendament, segons lo llibre de Vàluas, trienni 1680,
foli 4, consta restar-se a déurer la quantitat de
807 lliures, 19 sous, 8. Y així mateix, segons dit
llibre de Vàluas, trienni 1566, foli 166, entre altras fiansas donadas per dit Francesch Iglésias,
arrendatari de la Bolla de Castelló de Empúries
de dit trienni 1566, arrendada per preu de
1.956 lliures per any, se troba continuat mossèn
Miquel Joan de Toralla, cavaller, en la vila de
Bellpuig domiciliat, obligat per 200 lliures, del
qual arrendament, segons dit llibre de Vàluas,
trienni 1680, foli 4, consta restar-se a déurer la
quantitat de 417 lliures, 3 sous, 8, encara que
per ningun temps pugués constar lo dit Miquel
Joan de Toralla, fiansa de dits dos arrendaments,
y lo dit Joan Aguilar, àlias Toralla, possessor de
dit censal, fossen un mateix subgecte, no pot estar obligat dit censal per qualsevol quantitat se
restàs a déurer per rahó de ditas fiansas, per
quant, segons lo capbreu de dit mes de octubre,
foli 386, consta que lo dit Joan de Aguilar, àlias
Toralla, ja en lo any 1486 féu donació de dit
censal a Francesch Aguilar, son fill, molts anys
antes de ditas obligacions, per lo que queda líbero dit censal, y per ço no·s trau res en fora.
Y esta és la relació que fa a vostra senyoria, salvat
en tot error de compte, del aposento del racional, als 24 de abril, 1684.
Erasma de Lana y Fontanet, racional.

93/2r

B.
Prioraa y convent de las Madalenes.
Molt il·lustre senyor.
a. relació intercalada entre els folis 92v i 93r del trienni
1683-1686.

1636

Erasma de Lana y Fontanet, donzell, racional
de la present casa, a vostra senyoria fa relació
com per orde y deliberació de vostra senyoria
dels 19 de agost, 1683, té feta exacta averigüació ab los llibres de Vàluas y altres de la present
casa aserca de aquell censal, penció 240 sous,
pagador al primer de abril, que sortejaren la reverent priora y convent de las monjas de las Madalenas de la present ciutat en la extracció de
censals que al primer de juliol, 1683, fou vostra
senyoria servit fer. Y segons dit llibre se troba lo
següent:
Primo, dit censal fou y possehí Bernat Gerònim
Bonet, mercader, ciutedà de Barcelona. Y encara que segons lo llibre de Vàluas, trienni 1680,
entre altras fiansas donadas per mossèn Joan de
Gualbas, en la caució prestada als 19 de febrer,
1578, se troba continuat Gerònim Bonet, mercader de Barcelona, obligat per 200 lliures, lo
qual de Gualbes, segons dit libre de Vàluas y
foleo, consta restar a déurer de dita caució la
quantitat de 5.221 lliures, 2 sous, 3. Y així mateix, segons lo libre de Vàlues, trienni 1572,
foli 19, entre altras fiansas donadas per mossèn
Benet de Vallgornera, arrendatari de la Bolla de
Perpinyà de dit trienni 1572, se troba continuat Francesch Gerònim Bonet, mercader de
Barcelona, obligat per 583 lliures, 15 sous lo
any, del qual arrendament, segons dit llibre de
Vàluas, trienni 1680, foli 8, consta restar-se a
déurer la quantitat de 993 liures, 4 sous, 6. Y
així mateix, segons lo llibre de Vàluas, trienni
1578, foli 193, entre altras fiansas donadas per
Francesch de Panadès de dit trienni 1578 se
troba continuat dit Francesch Gerònim Bonet,
obligat per 300 lliures lo any, del qual arrendament, segons lo llibre de Vàlues de dit trienni
1680, foli 13, consta restar-se a déurer la quantitat de 12.463 lliures, 11 sous, 4. Y així mateix, segons dit llibre de Vàlues, trienni 1578,
foli 209, entre altras fiansas donadas per
mossèn Miquel Joan de Junyent, arrendatari de
la Bolla de Gerona de dit trienni 1578, se troba
continuat dit Francesch Gerònim Bonet, obligat per 300 lliures lo any, del qual arrendament, segons dit llibre de Vàluas, trienni 1680,
consta restar-se a déurer la quantitat de 14.125
lliures, 12 sous. // 93/2v // Però, segons dit capbreu de abril, foli 210, consta no poder ser un
mateix subgectes los sobredits Gerònim Bonet
y Francesch Gerònim Bonet obligats y lo dit
Bernat Gerònim Bonet possessor de dit censal,
per quant aquell ja en lo any 1525 era mort,
com així se veu per quant en dit any fou adjudicat dit censal a favor de Mònica y Emerenciana
Bonet, fillas suas, per lo que no pot estar obligat dit censal per rahó de ditas fiansas y per so
no·s trau res en fora.

Ítem, dit censal fou y possehí mossèn Enrrich
Terré, ciutedà de Barcelona. Y encara que segons lo llibre de Vàluas, trienni 1575, foli 361,
consta que Enrich Terré de Picalquers, menor
de dias, ciutadà de Barcelona, als 15 de febrer,
1578, se constituí principal per mossèn Enrrich
Terré de Picalquers, son pare, major de dias,
per la quantitat de 4.651 lliures, 9 sous, 8, per
resta de las Bollas de Perpinyà, trieni 1574,
1563, 1566 y 1569, de las quals, segons lo llibre de Vàluas de dit trienni 1680, foli 162,
consta restar-se a déurer la quantitat de 3.820
lliures, 7 sous 7. Però per quant, segons dit
capbreu de abril, foli 211, consta que dit
mossèn Enrrich Terré sols possehí dit censal
com a usufructuari, encara que per ningun
temps pogués constar que dit Enrich Terré de
Picalquers qui féu dita obligació y lo dit
mossèn Enrich Terré possessor de dit censal
fossen un mateix subgecte ne pot estar obligat
dit censal per rahó de dit dèbit, y per so no·s
trau res en fora.
Ítem dit censal fou y possehí mossèn Francesch
Bru, ciutedà honrat de Barcelona. Y encara
que segons lo llibre de Vàlues, trienni 1671,
foli 284, se // 93/3r // troba continuat altre de
las fiansas de don Enrich de Alamany, ohidor
ecclessàstich que fou en lo trienni 1635, lo
qual, segons lo llibre de Vàluas, trieni 1680,
foli 258, resta a déurer la quantitat de 243 lliures, 6 sous. Però per quant, segons lo capbreu
de dit mes de abril, foli 212, consta que dit
Francesch Bru, als 12 de janer, 1635, féu venda de dit censal a les dites reverent priora y
convent de las Madalenas, y per consegüent
antes de fer dita fiansa, pus la obligació de
aquella no pogué ser feta fins lo primer dia de
agost de dit any, en lo qual dia juran los molt
il·lustres senyors deputats, no pot estar obligat
dit censal per rahó de dita fiansa y dèbit, y per
ço no·s trau res en fora.
Així que resta obligat dit censal en la quantitat
de quatre-centes lliuras, dich 400 lliuras, de la
partida treta en fora.
Y esta és la relació que fa a vostra senyoria, salvat
en tot error de compte, del aposento del racional, als 19 de abril, 1684.
Erasma de Lana y Fontanet, racional.

93/5r

Molta bé saben y ignorar no podan vostras
mercès, reverent priora y convent del monestir
a. requesta intercalada entre els folis 92v i 93r del trienni
1683-1686.

1637

de Junqueres d’esta ciutat de Barcelona, com
en la extracció dels censals feta per los molt
il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes
del General de Cathalunya del trieni 1680, en
jornada del primer de juliol, 1683, inseguint lo
disposat en la concòrdia feta entre lo molt
il·lustre consistori dels senyors deputats y oÿdors de comptes del General de Cathalunya,
de una, y los acrehedors censalistas de dit General, de part altre, sortejaren vostras mercès
en tres censals de pencions en la relació per lo
magnífich racional expresades baixcontinuada
que tots anys rebien sobre lo General de Cathalunya en la dita jornada, en virtut de la qual
extrecció se digueren y escrigueren en la taula
dels comuns depòsits de la present ciutat de
Barcelona a vostras mercès en lluyció, quitació
y extinció del sobredit censal per los il·lustres
senyors aleshores deputats y oÿdors de comptes de dit General 1.560 lliures a solta del escrivà major de la casa de la Deputació, la qual
partida fonch intimada a vostras mercès. Y així
mateix saben y ignorar no podan, vostres
mercès, com per la relació feta per Erasme de
Lana y Fontanet, donzell, racional y arxiver de
la present casa de la Deputació, als senyors deputats y oÿdors als 16 de mars, 1684, estigué
dit censal embrasat y obligat a la solució de
una partida a dit General deguda per mossèn
Pere Bernat Codina, don Pedro de Cardona y
don Pedro de Aragon, possessors que foren de
dits censals, que pren suma de 946 lliures, 19
sous, 8, per las causas y rahons contengudes y
expressades llargament en dita relació, la qual
se troba en lo dietari del trieni 1683, sots jornada de 18 de mars, 1684, còpia de la qual se
presenta y entrega a vostra mercè. Per lo que
lo procurador fiscal del General de Cathalunya,
en observansa del disposat en dita concòrdia et
signanter en los números 12, 13 y 14 de ella,
requereix y interpel·la // 93/5v // a vostras
mercès, reverent priora y convent del monestir
de Junqueres d’esta ciutat de Barcelona, revolten als molt il·lustres senyors deputats del General de Cathalunya los preus dels censals és
estat dit y escrit per dits senyors tunch deputats y oÿdors de comptes en lluyció y extincció
dels censals dalt expressats en los quals foren
extrets en fore vostras mercès en dita casa de la
Deputació, en solució y paga y a bon compte
de dita partida estan dits mossèn Pere Bernat
Codina, don Pedro de Cardona y don Pedro
de Aragon en los llibres de Vàlues de la casa de
la Deputació per les causes y rahons contengudes en dita relació per dit racional feta restaren
devent. Y perquè ignorància al·legar no pugue
se li fa la present interpel·lació, requirint al notari ne lleve acte.

[ 1684 ]

[ 1684 ]

s.n.r

A.

s.n.v // la

Priora y convent de Santa Catharina màrtir de
Barcelona.
Molt il·lustre senyor.
Erasma de Lana y Fontanet, donzell, racional
de la present casa, a vostra senyoria fa relació
com per orde y deliberació de vostra senyoria
dels 19 de agost, 1683, té feta exacta averigüació ab los llibres de Vàluas y altres de la present
casa, aserca de aquell censal, penció 118 sous,
pagador als 19 de maig, que sortejà lo reverent
prior y convent de Santa Catharina màrtir de la
present ciutat en la extracció de censals que al
primer de juliol, 1683, fou vostra senyoria servit
fer. Y segons dit llibre se troba lo següent:
Primo, dit censal fou y possehí don Joan Blau y
Ribera. Y com, segons lo llibre de Vàluas, trienni 1572, foli 190, entre altras de las fiansas donadas per mossèn Benet de Vallgornera, arrendatari de la Bolla de Perpinyà de dit trienni
1572, arrendada per preu de 11.675 lliures lo
any, se troba continuat mossèn Joan Andreu
Blau, donzell, obligat per 572 lliures, 18 sous,
per quiscun any, que los tres anys junts són
1.718 lliures, del qual arrendament, segons lo
llibre de Váluas, trienni 1680, foli 8, consta restar-se a déurer la quantitat de 693 lliures, 4
sous, 6. Però per quant, segons lo llibre de Vàluas, trienni 1575, foli 101 y 359 consta aver-se
pagat per compte de dit Blau no sols dita quantitat de 1.718 liures importava los tres anys de la
fiansa per ell feta, però encara molt major quantitat, per lo que se dona per líbero dit censal per
rahó de dita fiansa y per ço no·s trau res en fora.
Ítem, segons lo llibre de Vàlues, trienni 1569,
foli 170, entre altras fiansas donadas per mossèn
Anthoni Calders, donzell, arrendatari de dita
Bolla de Perpinyà de dit trienni 1569, arrendada
per preu de 930 lliures lo any, del qual arrendament, segons dit llibre de Vàluas, trienni 1680,
foli 5, consta restar-se a déurer la quantitat de
169 lliures, 11 sous, 7, se troba continuat
mossèn Joan Blau y Andreu, donzell, en la vila
de Perpinyà domiciliat, per 800 lliures, que los
tres anys junts són 2.400 lliures. Y encara que segons los llibres de Vàlues, triennis 1569, foli
270, trieni 1505, foli 26, trienni 1614, foli 24,
trienni 1626, foli 226 y foli 784, trienni 1629,
foli 27, trienni 1632, foli 27, trienni 1644, foli
27, consta que ab differents partidas y en diffarents jornadas no sols consta ésser-se pagadas ditas 240 lliures comportaban los tres anys de //

fiansa feta per dit Blau en dit arrendament, però encara la quantitat de 596 lliures, 10
sous, que són 356 lliures, 10 sous, més del que
importava dita fiansa, però per quant en lo llibre
de Vàluas, trienni 1626, foli 26, a ont està continuat dit arrendament, se troba una nota ab la
qual se diu que dit mossèn Joan Blau Andreu
fou altre dels partícips de dita Bolla, com consta
ab acte rebut en poder de Andreu Miquel Mir,
notari de Barcelona, y encara que no chalenda la
jornada de la lligenda de dita nota se collegeix
ésser en lo juny 1569 o poch temps antes o
aprés, no obstant que en dita nota no se especifique la part y porció en la qual entrà partícip dit
Blau se donà per constant restar obligat per ditas
169 lliures, 11 sous, 7, que és la resta de dit
arrendament, fins y a tant se age fet la averiguació en dit acte de participació de la quantitat certa per la qual era partícip dit Blanch per véurer si
exedia o no a la sobredita quantitat de 5.960
lliures, 10 sous, consta haver pagat com de sobre
està dit. Dich ... 169 lliures, 11 sous, 7.
Ítem, encara que dit censal fou insolutum dat y
consignat a dona Maria de Agulló, per dona
Maria Semmanat y don Francisco Semmanat,
son fill, segons la qual don Francisco Semmanat, segons dit llibre de Vàluas, trienni 1680,
foli 337, se troba continuat altre de las fiansas
donadas per lo il·lustre senyor don Jaume de
Copons, deputat ecclessiàstich que fou en lo
trienni 1662. Lo qual don Jaume de Copons,
segons dit llibre de Vàluas, trienni 1680, foleos
337 y 338, consta restar-se a déurer differents
quantitats, per lo que junt ab sos condeputats
fou condempnat en la visita de dit trienni 1662,
feta en lo de 1665, però per quant, segons lo dit
cabreu de dit mes de maig, foli, consta que la
dita insolutum data y consignació de dit censal
feta per dits dona Maria y don Francisco Semanat a dita dona Maria de Aguló fou en lo any
1645, y per consegüent en la occasió que dit
don Francisco Semmanat féu dita fiansa ja no
tenia domini en dit censal, per lo que aquell no
pot estar obligat per ninguna quantitat se reste
a déurer per rahó de dita fiansa, y per so no·s
trau res en fora.

Axí que resta obligat dit censal en la quantitat
de cent sexanta-nou lliures, onze sous y set,
dich 169 lliures, 11 sous, 7, de la partida treta
// s.n.r // enfora.
Y esta és la relació que fa a vostra senyoria, salvat
en tot error de compte, del aposento del racional, als 27 de abril, 1684.
Erasma de Lana y Fontanet, racional.

a. relació intercalada entre els folis 93v i 94r del trienni
1683-1686.

1638

s.n.r

Yoa, Pedro Sedano, escribano del reyno y vezino de
esta villa de Madrid, certifico y doy fee y verdadero testimonio a los que el presente vieren como oy,
día de la fecha de este, Benito de Pelegrí, agente
del General del principado de Cataluña, por
ante mí, entregó a Romualdo Escapa y Guitart
una carta que dixo ser del muy ilustre consistorio
del principado de Cataluña, que su thenor de dicha carta es como se sigue:
«En la extracció segons forma de decret de sa
magestat és estat vuy extret en lo offici de receptor de la Bolla de la present ciutat, vostra mercè
se servirà conferir-se en la present ciutat personalment o per medi de procurador per a péndrer poçesió y exercir lo dit offici, prestada primer idonea caució dins lo termini de un mes,
comptador del dia de la present li serà estada
presentada per a que no·s falte al exercici y remey de dit offici. Guarde Déu a vostra mercè,
Barcelona y abril quinse de mil y seis-cents y
quatre. Don Miguel de Pallarès. Los deputats
del General del principat de Catalunya en Barcelona residents.»
Concuerda con la dicha carta que está sellada, la
qual queda originalmente en poder del dicho Romualdo Escapa, en cuyas manos, en presencia de
mí, el escribano, la entrego en dicho Benito de Pelegrí. Y al entrego de dicha carta deste testimonio
que se da se hallaron presentes por testigos don
Francisco de Llar, Pasqual de Cadell, Bernardo
Díaz de Apodaca y Marian Guzman, residentes
en esta corte. En Madrid, a los veinte y dos días
del mes de abril de mil y seiscientos ochenta y cuatro. Y lo firmo el dicho Romualdo Escapa y Guitart, a cuyo thenor doy la presente.

seph Busquets, vidrier, Bonaventura Fornaguera, argenter, Joan Ribes, mestre de cases.
Dada en Barcelona, als XXVIIII de abril, MDCLXXXIIII.
Don Miquel de Pallarès. Don Balthasar Montaner y de Çacosta. Joseph Melich.

s.n.r

Los deputats y oÿdors de comptes del General de
Catalunya, per la provisió del offici de altre de las
guardas ordinàrias del General de la ciutat de Barcelona, lo qual de present vaca per mort de Francisco Toldo, valer, ciutedà de Barcelona, proposan
a vostra magestat los subjectes infrascrits següents:
Bonaventura Fornaguera, argenter, Mario Fornaguera, argenter, Joan Ribes, mestre de casas.
Dada en Barcelona, als XXVIIII de abril, MDCLXXXIIII.
Don Miquel de Pallarès. Don Balthasar Montaner y de Çacosta. Joseph Melich.

96/1r

En lo Consell de Cent tingut y celebrat lo dia
present, precehint en ell proposició feta per los
molt il·lustres senyors concellers, se ha fet la deliberació següent: Que attès han rebut los molt
il·lustres senyors concellers un recado dels molt
il·lustres senyors deputats, insinuant sa senyoria
que las dos casas observen en esta matèria ab tota
uniformitat, que se delibere des de ara lo obrarse y diligenciar-se uniformes las dos casas, participant-se la present deliberació per medi de embaxada als dits molt il·lustres senyors deputats.

Pedro Sedano.

Excel·lentíssimb senyor.
Los deputats y oÿdors de comptes del General
del present principat de Catalunya, per la provisió del offici de altre de las guardas ordinàrias
del General de la present ciutat de Barcelona en
lo interim que sa magestat, Déu lo guarde, pren
resolució en la provisió de dit offici, lo qual de
present vaca per mort de Francisco Toldo, valer, ciutedà de Barcelona, proposan a vostra excel·lència los subjectes infrascrits següents: Jo-

A.
Dieb quarta mensis maii anno a Nativitate Domini millessimo sexcentessimo octuagessimo quarto, Barchinone.

Y en fe de ello lo signo y firmo en testimonio de ello.

s.n.r

Senyora.

96/2r

a. certificació intercalada entre els folis 93v i 94r del trienni
1683-1686.
b. proposició intercalada entre els folis 93v i 94r del trienni
1683-1686.

1639

B.
Certifichc y fas fe lo baix firmat com tinch mirats
los llibres de Vàlues de mon offici y en ells no
a. proposició intercalada entre els folis 93v i 94r del trienni
1683-1686.
b. deliberació intercalada entre els folis 95v i 96r del trienni
1683-1686.
c. certificació intercalada entre els folis 95v i 96r del trienni
1683-1686.

[ 1684 ]

[ 1684 ]

consta que Ermenegildo Grasas dega quantitat
alguna al General. Del aposento del racional, als
10 de maig, 1684.

98/2r

Die nona mensis octubris, anno a Nativitate Domini, millessimo sexcentessimo octuagesimo tercio, Barchinone.

Erasma de Lana y Fontanet, racional.

97/1r

C.
Molta il·lustre senyor.
Lo apretat estat en que·ns trobam per tenir-la lo
enemich ab exèrcit gran format a vistas de esta
ciutat, y per trobar-se lo exèrcit de sa magestat,
que Déu guarde, ab poca gent, nos obliga donar-ne per propri avís y suplicar quant encaridament podem a vostra senyoria sien servits donar-nos consuelo enviant-nos ab la prestesa
posible tot lo esforçat possible socorro que·s
puga, que com és la causa tant comuna de tot lo
Principat y tant del servey de sa magestat com se
dexa considerar nosaltres y tota aquesta ciutat,
axí en lo comú com particular, ne tindrem
perpètua memòria y ho estimarem a particular
mercè. La divina magestat, a las personas de
vostra senyoria ab cumplida salut y pròsperos
successos llarchs y dixosos anys conserve y guarde. Gerona y maig 12 de 1684.
Molt il·lustre senyor. De vostra senyoria molt
afectats servidors los jurats de la ciutat de Gerona.
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Regonexensaa y procura del doctor Francesch
Torres, tocant al offici del General.

A.
Heb recivido la carta de vuestra señoría de 13 deste, y del celo con que siempre se aplica al servicio
de su magestad no he dudado que en la ocasión
presente aumentará, como lo hace, su tercio con
100 hombres, porque doy a vuestra señoría las devidas gracias, esperando repetírselas ahora mañana y tratar con vuestra señoría de todo lo que
combendré para la mejor defensa de Gerona.
Dios guarde a vuestra señoría muchos años. Lenas a 19 de mayo, 1689.

Ego, Franciscus Torner, utriusque iuris doctor,
presbiter, beneficiatus in ecclessia Sedis Barchinone, ac illius magister scerimoniarum custos ordinarius domus Generalis presentis civitatis Barchinone citra revocacionem, et cetera. Gratis, et
cetera, constituo et ordino procuratorem meos
certos, et cetera, itaquod, et cetera, vos, magnificum Josephum Costa, magnificus Franciscus
Campderros et Ludovicus Fontana, notarius publicus Barchinone, licet absentes, et cetera, et
quemlibet vestrum insolidum ita, et cetera, ad videlicet pro me et nomine meo coram admodum
illius deputatis et auditoribus computorum dicti
Generalis Catalonie qui nunch sunt et pro tempore fuerint simul et pluries comparendum et
dictu meum officium custodiis ordinariis in dicti
Generalis, ac domus ipsius in manu et posse dictorum dominorum deputatorum et auditorium, in
favorem persona seu personarum vobis dictis procuratoribus suis constitutis et cuilibet vestrorum
insolidum benevissa seu benevissarum, et per vos
dictos procuratores eos constitutos, et quemlibet
vestrum nominanda // 98/2v // seu nominandum et dessignadam semel et pluries, renunciandum et eam seu eas de dicto officio provideri iuxta formam generalem constitucionem presentis
principatus Cathalonie, capitulorum et actum
Curiarum, rerum, practicam, stillum et observanciam dicti Generalis. Et renunciacionem seu
renunciaciones huiusmodi admitti petendum et
suplicandum et de hiis quecumque instrumenta
utilia et necessaria seu quomodo libet oportuna
faciendum et firmandum, et cetera. Et pro hiis
quescumque suplicaciones tam verbo quam in
scriptis offerendum, porrigendum et presentandum et demum, et cetera, promitto habere rattum et cetera.
Testes sunt Joannes Serra, nottarius causidicus
civis Barchinone, et Franciscus Juani, matalasserius, civitatis Valencie, de presenti Barchinone
habitator.

Álex, duque de Bournonville.
Premissis licet chalamo alieno scriptis dat fidem
Josephus Vila, auctoritatibus apostolica atque regia nottarius publicus et de collegio nottariorum
regiorum Barchinone, hac autem propria scribens manu.

Señores diputados del General deste Principado.

a. carta intercalada entre els folis 96v i 97r del trienni 16831686.
b. carta intercalada entre els folis 96v i 97r del trienni 16831686.

1640

a. procura intercalada entre els folis 97v i 98r del trienni
1683-1686.
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Molta il·lustre senyor.
Ab esta que enviam per propri donam avís a vostra senyoria com en la nit passada lo enemich ha
avançat de manera que té los ataques a tir de pistola de les mitjas llunas dels portals de Santa Clara, Rech, Monar y muralla de esta ciutat, y està
fent les plataformas per bàtrer dites mitjas llunas
y muralla. Estam actualment peleant ab ell y nos
fa estar ab lo cuydado pot vostra senyoria pensar,
per lo que nos obliga suplicar a vostra senyoria
altre vegada nos vulle fer la mercè de socórrernos ab la brevedat y major esforç los sie possible
per aliviar-nos de esta opressió y conservar-nos al
real servey de sa magestat, Déu lo guarde, lo que
tindrem a singular favor de vostra senyoria, a qui
guarde la divina omnipotència felisses anys. De
Girona y maig als 21 de 1684.

Guarde Dios a vuestra señoría ilustrísima muchos años en su mayor lustre. Zaragoza, mayo 23
de 1684.
Doctor Bernardo Bueno. Piedrafita, deán. Doctor Joseph Gomes. Antonius Estevan. Juan Francisco Lanches. Moscardón y Doñel. El conde de
Robres. Jorge Pertus. Thomás Anthonio Cardiel.
Diputados del reyno de Aragón. Joseph Luperio
Panzano y Ibáñez, secretarius.
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Molt il·lustre senyor. De vostra senyoria molt
afectuós servidor que les mans besa los jurats de
la ciutat de Gerona.
Il·lustres senyors deputats del General del principat de Catalunya.
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B.
Ilustrísimob señor.
Queda con gran dolor este consistorio de la noticia y conflicto que por su carta participa vuestra
señoría ilustrísima en el contratiempo del sitio de
Gerona. Y aunque nuestros deseos quisieran corresponder al que pide por sí una desgracia tan
notoria, de que nos cave tanta parte y desconsuelo,
assí por la hermandad de esse Principado con este
reyno como por la proximidad en que nos interesamos tanto, pero como nuestros fueros nos tienen
tan estrechados sobre la penuria y falta de medios,
mayormente cogiéndonos este suceso en lo último
de nuestro año, que apenas quedan días para
conferir la carta de vuestra señoría ilustrísima,
sólo en este frangente hemos podido condescender
a la insinuación de vuestra señoría ilustrísima
mandando poner bandera de mañana en adelante para hazer leva del mayor número de gente
que se pudiere contribuir a vuestra señoría ilustrísima dentro de lo que nos permite nuestro cargo con todo esfuerzo, en cuia demostración se servirá vuestra señoría ilustrísima deponer a
qüenta nuestra voluntad, que lo será siempre de
obedecer a vuestra señoría ilustrísima.
a. carta intercalada entre els folis 99v i 100r del trienni
1683-1686.
b. carta intercalada entre els folis 100v i 101r del trienni
1683-1686.
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C.
Muya ilustres señores.
Después de haver llegado a nuestras manos la de
vuestra señoría de 18 de mayo del presente año,
viendo por ella las noticias que nos participa ese
Principado del aprieto en que se halla la ciudad
de Girona, viéndose cercada con diez y seis mil
hombres, habiéndola aviento con ataques por dos
diferentes partes, teniéndola a riesgo de perderse,
nos dexan con el sentimiento y dolor que vuestra
señoría puede reconocer con tal aviso. Y después
de repetir a vuestra señoría las devidas gracias
por havernos participado esta noticia, pasa esta
ciudad a poner en la de vuestra señoría que, haviéndose juntado en capítulo y consejo para discurrir y premeditar los medios más prontos que pudiesen conducir al socorro de esta imbasión, sólo
ha podido alcanzar el deseo de sus ciudadanos y
moradores de esta ciudad el que se hagan los esfuerzos posibles con todos los puestos, pidiéndoseles
donativo para que con esta cantidad y la que el
reyno de Aragón junte por su parte se levante el
mayor número de gente que se pudiere, asegurando a vuestra señoría que sólo le queda a esta ciudad el justo dolor de no poder por si sola el asistir a
vuestra señoría en el frangente en que se halla en
las veras que pide nuestra obligación, por hallarse
tan destituida de medios, // 101/2v // no llegando
estos a satisfacer las cargas de de sus censos. Pero
para que vuestra señoría reconozca el deseo de
esta ciudad y de todos sus ciudadanos, puede decir
a vuestra señoría sólo resta el poner bandera para
levantar la jente; por la mañana executará esta
diligencia para que quando antes pueda llegar el
socorro que desea esta ciudad, si este hubiere de ser
a medida de nuestro afecto esté vuestra señoría
cierto fuera todo lo que vuestra señoría pudiera
desear, fiando vuestra señoría de nuestro cuidado. No dexaremos de la mano este negocio, más estando tan interesados en él, y así suplicamos a
vuestra señoría participe qualquiere novedad que
a. carta intercalada entre els folis 100v i 101r del trienni
1683-1686.
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sobreviniere sobre estos sucesos, pues queda esta
ciudad en la memoria de significar vuestra señoría quanto fuere obrando por su parte. Nuestro
Señor guarde a vuestra señoría largos años en
toda felicidad. Çaragoça y mayo a 23 de 1689.

ral. Con vuestra carta de veinte y nueve de abril
próximo passado se ha recibido la proposición de
los diputados y oidores de qüentas del General de
esos Principado y condados para los lugares vacantes en las bolsas de diputados y oidores de los
tres estamentos hasta el día treinta y uno de marzo deste año. Y discurrido por los méritos de cada
uno de los que se proponen y lo que de ellos se os
ofreze y también de otros que han concurrido, y
usando de la facultad que el rey, mi señor y padre,
que haya gloria, se reservó en la concesión que les
hizo de sus privilegios y constituciones y de la forma en que han de correr estas insaculaciones, y lo
dispuesto en treinta y uno de henero del año passado mil seiscientos sinquenta y quatro de poder
nombrar las personas que le pareziere para estar
insaculadas en dichas bolsas, assí de las propuestas
por dichos diputados y oidores de qüentas como de
otras las que pareciere convenir, he //113/2v // resuelto nombrar para dichos lugares vacantes hasta el día referido a los que se siguen:

De Altarriba y Torrellas. Domingo Antonio
Montaner. Juan Francisco Araynez. Jacinto Balla. Jurados de la ciudad de Zaragoza. Francisco
Antonio Español, secretarius.
Muy ilustres señores diputados del General del
principado de Cathaluña.

s.n.r

Sita omnibus notum quod ego don Franciscus
Vila, deserviens officium regentis computorum
Generalis Catalonie, dicto nomine, confiteor et
recorgnosco vobis, admodum illis dominis Joanni
Pages et de Vallgornera, canonico et priori Sedis
Dertuse, Thomas Noguer, domicello, Illerde domiciliato, et Petro Orient, civis honorato Barchinone, Dertuse populato, deputacionis Generalis
principatus Catalonie receptoribus et distributoribus insimul peccuniam ipsius Generalis, quod
causis et racionibus contentis in quodam albarano in vestro consistorio facto et firmato die 6 currentis, quidam presenti vestris restituo solvistis
mihi tercentum libras, et ideo presentibus vobis
facio apocam de soluto et satisfacto. Actum est hoc
Barchinone, 12 octobris, 1668. Sig+num presenti
don Francisci Vila, confitentis, qui hec laudo et
firmo.

Diputados eclesiásticos.
Para un lugar de diputado ecclessiástico religioso,
que vaca por muerte del doctor fra Joseph Sastre y
Prats, a fray Francisco de Mongai.
Para otro lugar de diputado eclesiástico volante
del Capítulo de Tortosa en que ha de sortear el
Capítulo de Tarragona, que vaca por muerte del
doctor Vicente Prexens, a don Ignacio de la Nuza
y de Oms.
Diputados militares.

Testes sunt Josephus Blanch et Josephus Cortes,
virgariis.

Para el lugar de diputado militar noble de la veguería de Vique, que vaca por muerte de don Francisco Jaquí, a don Pedro de Cartellá y Desboch.

Sig+num Joanne Argila, scriba maioris Generalis Catalonia, qui hac causit, etcetera.
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Para otro lugar de diputado militar noble de la
veguería de Vilafranca del Penedés, que vaca por
muerte de don Jayme de Magarola, a don Juan
Bautista Pastor.

Lob duch y príncep de Bournonville, llochtinent y capità general.
Nobles y amats de la real magestat los diputats y
oïdors de comptes de la casa de la Diputació del
General de Cathalunya en Barcelona residints.
Lo rey, nostre senyor, que Déu guarde, és estat
servit enviar-nos un real orde, firmat de sa real
mà y despachat en deguda forma de Cancelleria
del Supremo Concell de Aragó, que és del thenor següent: «El rey. Ilustre duque de Bournonville, pariente, mi lugarteniente y capitán gene-

Para otro lugar de diputado militar de la veguería de Tarragona, que vaca por muerte de mossén
Juan Gras y Sans, a mossén Gerónimo Generes.
113
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Oidores eclesiásticos.
Para un lugar de oidor eclesiástico religioso, que
vaca por munta de fray Francisco de Mongai, a
fray doctor Juan de Marimon y Tort.
Oidores militares.

a. àpoca intercalada entre els folis 103v i 104r del trienni
1683-1686.
b. decret intercalat entre els folis 112v i 113r del trienni
1683-1686.
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Para un lugar de oidor militar de la veguería de
Gerona, que vaca por muerte de mossén Hierónim Real, a mossén Francisco Sulla y de Gassol.

Para otro lugar de oidor militar de la veguería
de Tarragona, que vaca por muerte de mossén
Francisco Vives, a mossén Joseph Ramon y de
Tort.

o sin ella, como mejor me pareciere, por ser esto
conforme a la reserva que su magestad se hizo de
lo tocante a estos officios en la concessión de dichas
constituciones y privilegios a esse Principado y
condados, en cuya conformidad libraréis este
nombramiento y insaculación a los diputados y
oidores de qüentas, para que insaculen y pongan
en las bolsas de dichos oficios a las personas arriba
nombradas, guardando en ello la forma acostumbrada en semejantes casos. Dada en Madrid,
a veinte y siete de mayo, mil seiscientos ochenta y
quatro. Yo, el rey. Petrus Preses. Vidit don Antonius de Calatayud. Vidit don Joannes Baptista
Pastor, regens. Vidit don Josephus Rull, regens.
Vidit, Valero, regens. Don Franciscus Izquierdo
de Berbegal, secretarius. Insaculación para los lugares vacantes en las bolsas de diputados y oidores
de qüentas del General de la Diputación de Cathaluña hasta el día treinta y uno de marzo de
este año de mil seiscientos ochenta y quatro. Va
con consulta.» Y perquè los reals ordes de sa magestat deven ser ab tot effecte cumplits y executats vos diem y manam que encontinent, sens
móra ni dilació alguna, poseu en execució lo //
113/4v // prechalendat real orde de sa magestat y
de la manera que en ell està contengut y expressat, per ser esta sa real voluntat y nostra. Dat en
lo Camp de Palau, a disset de juny, MDCLXXXIIII.
Álex duque de Bournonville.

Para otro lugar de oidor militar de la veguería
de Barcelona, que vaca por munta de mossén
Hierónim Generes de oidor a diputado, a mossén
Félix de Ballaró y Ramón.
Para otro lugar de oidor militar de la veguería
de Gerona, que vaca por munta de mossén Pedro
Cartella y Desbosch, de oidor a diputado, a mossén Antoni de Oms y Cabrera.
Diputados reales.
Para un lugar de diputado real de Barcelona,
que vaca por muerte de mestre Fermí Pual, al
doctor micer Joseph Claver.
Para otro lugar de Diputado real de Gerona, que
vaca por muerte del doctor micer Juan Bautista
Moret, al doctor Gerónimo Pasqual y Colomer.
Para otro lugar de diputado real de Barcelona,
que vaca por haber mudado de estado el doctor
micer Juan Bautista Pastor de real a militar, a
mestre Pedro Juan Soler.
Oidores reales.

Vidit, Montserrat, cancellarius. Balthasar de
Oriol et Marcer.

Para un lugar de oidor real de Barcelona, que
vaca por haver mudado de estado de real a militar el doctor micer Joseph Pastor, a mossén Miquel
Carreras y Beltrán.

In Curia Locumtenencia XII, Folio LIII.
Vuestra excelencia manda a los deputados y oidores de qüentas de la casa de la Diputación del General de Cathaluña que pongan en execución la
real orden de su magestad arriba expressada.

Para otro lugar de oidor real de Barcelona, que
vaca por renuncia de mestre Francisco Maresma,
al doctor micer Balthasar Prous.
Para otro lugar de oidor real de Lérida, que vaca
por muerte de mestre Pere Mártir Font, al doctor
micer Antón Ortiga.
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Para otro lugar de oidor real de la villa de Torroella de Mongrí, que vacca por muerte de mossén
Genís Ferrer, a mossén Francisco Quintana.
Todos los quales arriba nombrados de nuevo es mi
voluntad que //13/4r // concurran y sean insaculados respectivamente en los lugares vacantes en
la forma y manera que lo están los demás insaculados en ellas, pero que sólo tengan drecho a estar
insaculados en dichas bolsas mientras yo no se lo
prohibiere, sin que por quedar ahora insaculados
en ellas puedan allegar ni pretender drecho de
possessión ni otro alguno para estarlo no siendo
mi voluntad, reservándome, como me reservo, la
facultad de excluirlos o desinsicularlos, con causa
1643

Loa duch y príncep de Bournonville, llochtinent y capità general.
Nobles y amats de la real magestat los diputats y
oïdors de comptes de la casa de la Diputació del
General de Cathalunya en Barcelona residints.
Lo rey, nostre senyor, que Déu guarde, és estat
servit enviar-nos un real orde, firmat de sa real
mà y despachat en deguda forma de Cancelleria
del Supremo Concell de Aragó, que és del thenor següent: «El rey. Ilustre duque de Bournonville, pariente, mi lugarteniente y capitán general. Haviéndose visto la proposición que han
hecho los diputados y oidores de qüentas del General de esos Principado y condados, la qual me rea. nomenament intercalat entre els folis 112v i 113r del trienni 1683-1686.
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mitís en carta de veinte y nueve de abril próximo
passado para los lugares vacantes en las bolsas de
los oficios del General y casa de la Diputación que
corren por insaculación hasta el día treinta y uno
de marzo deste año, y discurrido por los méritos de
cada uno de los que se proponen y lo que de ellos se
os ofreze y también de otros que han concurrido, y
usando de la facultad que el rey, mi señor y padre,
que haya gloria, se reservó en la concesión que les
hizo de sus privilegios y constituciones y de la forma en que han de correr estas insaculaciones y lo
dispuesto en veinte y tres de henero de mil seiscientos sinquenta y sinco de poder nombrar las personas que le pareziere para estar insaculadas en dichas bolsas, assí de las propuestas por dichos
diputados y oidores de qüentas como de otras las
que pareciere convenir, he // 113/v // resuelto
nombrar para los lugares vacantes en las bolsas de
dichos oficios a las personas que se siguen:

tor fray Joseph Sastre y Prats, a fray Francisco de
Mongay.
Bolsa de escriviente ordinario de regente las
qüentas.
Para un lugar eclesiástico de la dicha bolsa de escriviente ordinario de regente las qüentas, que
vaca por muerte de fray Joseph Sastre y Prats, a
fray don Balthasar de Montaner y Çacosta.
Bolsa de síndico.
Para un lugar eclesiástico de la bolsa de síndico,
que vaca por muerte del doctor Francisco Verdier, canónigo de la Santa Iglésia de Barcelona,
a fray Francisco de Mongay.
113
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Bolsa de ayudante segundo de la escrivanía mayor.

Bolsa de assessor y advogado fiscal del General.
Para un lugar de la dicha bolsa de assessor y abogado fiscal del General, que vaca por haver mudado de estado de real a militar el doctor Joseph
Pastor, al doctor micer Onofre Cartes, dispensando por esta vez la facultad de poder nombrar yo
sujeto de los estamentos eclesiástico o militar para
este lugar.

Para un lugar de ayudante segundo de la escrivanía mayor, que vaca por muerte de Pere Mártir Ferrer, a Francisco Lentisclá.
Bolsa de escriviente ordinario del racional.
Para un lugar de escriviente ordinario del racional, que vaca por muerte de Pere Mártir Ferrer,
a Gabriel Móra.

Bolsa de donador de los plomos.
Para un lugar eclesiástico de la bolsa de donador
de los plomos, que vaca por muerte del doctor Vicens Prexens, al doctor fra don Balthasar Montaner y de Çacosta.
Para otro lugar militar de la dicha bolsa de donador de los plomos, que vaca por muerte de mossén
Francisco Taquí, a mossén Miquel de Pallarés.
Bolsa de regente las qüentas.
Para un lugar eclesiástico de la bolsa de regente
las qüentas, que vaca por muerte del doctor fra
Joseph Sastre y Prats, a fray Francisco de Mongai.
113
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Para un lugar real de la dicha bolsa de regente
las qüentas, que vaca por muerte de mossén Fermí
Pual, a mossén Joseph Melich.
Bolsa de receptor de la Bolla.
Para un lugar eclesiástico de la bolsa de receptor
de la Bolla, que vaca por muerte del doctor Francisco Verdier, al doctor Balthasar de Montaner y
Çacosta.
Para otro lugar eclesiástico de la dicha bolsa de
receptor de la Bolla, que vaca por muerte del doc1644

Bolsa de escrivano mayor y sots ayudante de la visita.
Para un lugar de la dicha bolsa de escrivano mayor y sotsayudante de la visita, que vaca por
muerte de Pere Mártir Ferrer, a Melchor Cortés,
notario.
Todos los quales arriba nombrados de nuevo es mi
voluntad que concurran y sean insaculados respectivamente en los lugares vacantes en la forma
y manera que lo están los demás // 113/7r // insaculados en ellas y como está dispuesto y declarado
por el rey, mi señor y padre, que haya gloria, en la
insaculación que hizo destos officios y otros desta
calidad en veinte y siete de agosto mil seiscientos
sinquenta y sinco, y sólo tengan drecho a estar insaculados en dichas bolsas mientras yo no se lo
prohibiere, sin que por quedar ahora insaculados
en ellas puedan allegar ni pretender drecho de
possessión ni otro alguno para estarlo no siendo
mi voluntad, reservándome, como me reservo, la
facultad de excluirlos o desinsicularlos, con causa
o sin ella, como mejor me pareciere, por ser esto
conforme a la reserva que su magestad se hizo de
lo tocante a estos offficios en la concessión de dichas constituciones y privilegios a esse Principado
y condados, en cuya conformidad libraréis este
nombramiento y insaculación a los diputados y

oidores de qüentas y tendréis la mano en la ejecución de lo arriba dispuesto y de lo que el rey, mi señor y padre, ordenó en la insaculación que hizo
para estos officios, en veinte y siete de agosto de mil
seiscientos y sinquenta y sinco. Dada en Madrid a
veinte y siete de mayo, mil seiscientos ochenta y
quatro. Yo, el rey. Petrus Preses. Vidit don Antonius de Calatayud, regens. Vidit don Joannes
Baptista Pastor, regens, Vidit don Josephus Rull,
regens. Vidit, Valero, regens. Don Franciscus Izquierdo de Berbegal, secretarius. Insaculación de
los lugares vacantes hasta treinta y uno de marzo
de este año en las bolsas de los officios de la casa de
la Diputación de Cathaluña y su Generalidad
que aquí se expressan. Va con consulta.» Y perquè
los reals ordes de sa magestat deven ser ab tot
effecte cumplits y executats, vos diem y manam
que encontinent // 113/7v // sens móra ni tardansa alguna poseu en execució lo prechalendat
real orde de sa magestat y de la manera que en
ell està contengut y expressat per ser esta sa real
voluntat y nostra. Dat en lo Camp de Palau, a
disset de juny, MDCLXXXIIII. Álex, duque de
Bournonville.

tots los demés los requisits, ús y costum se ha
tingut en semblants insaculacions, per ser esta la
real voluntat de sa magestat y nostra. Dada en
lo Camp de Palau, a XXII de juny, MDCLXXXIIII.
Álex, duque de Bournonville.
Vidit Montserrat, canceller. Baltasar de Oriol et
Marcer.
In Curia Locumtenencia XII. Foleo LVIII.
Su excelencia manda a los insaculadores que se
hallan juntos en la casa de la Diputación del General de Cataluña que pongan en execución la
orden de vuestra excelencia arriba expresada.
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Vidit, Montserrat, cancellarius. Balthasar de
Oriol et Marcer.
In Curia Locumtenencia XII, Folio LIII.
Vuestra excelencia manda a los deputados y oidores de qüentas de la casa de la Diputación del General de Cathaluña que pongan en execución la
real orden de su magestad arriba expressada.
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Loa duch y príncep de Bournonville, llochtinent y capità general.
Amats de la real magestat los insaculadors qui
de present vos trobau junts en la casa de la Diputació del General de Cathalunya de la ciutat
de Barcelona. Per part de don Geroni Generes,
nos és estat representat que en lo lloch de diputat militar de la vegueria de Tarragona, que vaca
per mort de mossèn Juan Gras y Sans, ve anomenat en las insaculacions fetas per sa magestat
dient «a mossèn Gerònim Generes», y que per
dit respecte, essent noble, féu reparo en que reste insaculat com a mossèn. Y per quant la intenció de sa magestat no és just que reste frustrada
en manera alguna, vos diem y manam que insaculeu al dit don Geroni Generes en lo lloch sobredit com a mossèn, no obstant sie noble, a
que per esta vegada dispensam en quant menester sie a est impediment, volent se observe en
a. decret intercalat entre els folis 112v i 113r del trienni
1683-1686.

1645

Loa duch y príncep de Bournonville, llochtinent y capità general.
Amats de la real magestat los insaculadors qui
de present vos trobau junts en la casa de la Diputació del General de Cathalunya de la ciutat
de Barcelona. Per part de don Joseph Ramon y
Tort nos és estat representat que en lo lloch de
oïdor militar de la vegueria de Tarragona, que
vaca per mort de mossèn Francisco Vives, ve
anomenat per sa magestat en las insaculacions
fetas per sa magestat dient «a mossèn Joseph
Ramon y Tort», y que per dit effecte, essent noble, féu reparo en que reste insaculat com a
mossèn. Y per quant la intenció de sa magestat
no és just que reste frustrada en manera alguna,
vos diem y manam que insaculeu al dit don Joseph Ramon y Tort en lo lloch sobredit com a
mossèn no obstant sie noble, a que per esta vegada dispensam, en quant menester sie, a est
impediment, volent se observe en tots los demés los requisits, ús y costum se ha tingut en
semblants insaculacions, per ser esta la real voluntat de sa magestat y nostra. Dada en lo
Camp de Palau, a XXII de juny, MDCLXXXIIII.
Álex, duque de Bournonville.
Vidit Montserrat, canceller. Baltasar de Oriol et
Marcer.
In Curia Locumtenencia XII. Foleo LVIII.
Su excelencia manda a los insaculadores que se
hallan juntos en la casa de la Diputación del General de Cataluña que pongan en execución la
orden de vuestra excelencia arriba expresada.

a. decret intercalat entre els folis 112v i 113r del trienni
1683-1686.
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Loa duch y príncep de Bournonville, llochtinent y capità general.
Amats de la real magestat los insaculadors que
de present vos trobau junts en la casa de la Diputació del General de Cathalunya de la ciutat
de Barcelona. Per part de don Anton de Oms y
Cabrera nos és estat representat que en lo lloch
de oïdor militar de la vegueria de Gerona, que
vacca per munta de don Pedro de Cartellà y
Desbosch de oidor a deputat, ve anomenat en
las insaculacions fetas per sa magestat dient «a
mossèn Anton de Oms y Cabrera» y que per dit
respecte, essent noble, y fent reparo en que reste insaculat com a mossèn. Y per quant la intenció de sa magestat no és just que reste frustrada
en manera alguna, vos diem y manam que insaculeu a dit don Anton de Om y Cabrera en
lloch sobredit com a mossèn, no obstant sie noble, a que per esta vegada dispensam, en quant
menester sie, a est impediment, volent se observe en tots los demés los requisits, ús y costum se
ha tingut en semblants insaculacions, per ser
esta la real voluntat de sa magestat y nostra.
Dada en lo Camp de Palau, a XXII de juny
MDCLXXXIIII. Álex, duque de Bournonville.

que la interpretació y declaració feta per dits senyors deputats y ohidors ab sos assessors als 21
del corrent sobre dit capítol 1 del nou redrés se
és poguda fer per dits senyors deputats y ser
aquella vàlida y conforme a la lletra de dit capítol, salvo semper, et cetera. De Valda. Delfau.
Hieronimus de Ferrer. Portell.
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E.
Memoriala dels subjectes que los deputats y oïdors de comptes del General de Catalunya proposan a sa magestat, que Déu guarde, per la
provisió del offici de correu del General, lo qual
offici de present vacca per mort de Joseph Puigventós, adroguer, últim possessor de aquell.
Són los següents:
Primo, Gregori Casamitjana, veler; Diego Barrera, velluter; Lluís Gener, retorcedor de seda,
ciutedans de Barcelona.
Dat en Barcelona, als
XIIII.

XXI

de juliol de

MDCLXX-

Vidit Montserrat, canceller. Baltasar de Oriol et
Marcer.
118
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In Curia Locumtenencia XII. Foleo LVIII.

Memorialb dels subjectes que los deputats y oïdors de comptes del General de Catalunya proposan al excel·lentíssim senyor llochtinent y capità general de sa magestat, que Déu guarde, en
lo present principat de Catalunya, per la provisió del offici de correu del General en lo interim
que sa magestat pren resolució en la provisió de
dit offici, lo qual de present vacca per mort de
Joseph Puigventós, adroguer, últim possessor
de aquell. Són los següents:

Su excelencia manda a los insaculadores que se
hallan juntos en la casa de la Diputación del General de Cataluña que pongan en execución la
orden de vuestra excelencia arriba expresada.
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Enb lo fet a nosaltres los infrascrits doctors proposats per los molt il·lustres senyors deputats y
ohidors de comptes del General de Catalunya,
ohida la proposició per dits senyors a nosaltres
feta als 22 del corrent mes de juliol, 1684, y
també la informació que nos han fet los magnífichs assessors y advocat fiscal de dits senyors
deputats, vista la declaració de dupte per dits senyors deputats y ohidors ab los assessors feta lo
dia de aïr 21 de juliol, 1684, sobre lo capítol 1
del nou redrés de las Corts del any 1599, vistos
tots los capítols de Corts y vots per dita declaració de dupte fahents y allegats y tots los papers
que per intel·ligència de aquell nos són estats
donats, attesa la sèrie y tenor del capítol 39 del
nou redrés de dit any 1599, som de vot y parer

E.

Primo, Gregori Casamitjana, veler; Diego Barrera, velluter; Lluís Gener, retorcedor de seda,
ciutedans de Barcelona.
Dat en Barcelona, als XXI de juliol de MDCLXXXIIII.
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a. decret intercalat entre els folis 112v i 113r del trienni
1683-1686.
b. vot intercalat entre els folis 116v i 117r del trienni 16831686.

1646

C.
Certifichc y fas fe lo baix firmat com tinch mirats
los llibres de Vàlues de mon offici y en ells no
a. memorial intercalat entre els folis 117v i 118r del trienni
1683-1686.
b. memorial intercalat entre els folis 117v i 118r del trienni
1683-1686.
c. certificació intercalada entre els folis 130v i 131r del trienni 1683-1686.

consta que lo reverent Joan Tarlarn, pres, dega
quatitat alguna al General com a tauler que és
del General de la vila de Xerta. Del aposento del
racional, als 3 de octubre, 1684.
Erasma de Lana y Fontanet, racional.
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B.
Diea vigesimo nono mensis aprilis anno a Nativitate Domini millessimo sexcentessimo octuagessimo quarto.
Ego, Johannes Talarn, presbiter, beneficiatus ecclessia parrochialis de Cherta, col·lecta Dertusa,
gratis et cetera, constituo et ordino procuratorem
meum certum et cetera, ita quod et cetera, vos magnificum Vincencium Vidal, civem honoratum
Barchinona, licet absentem, et cetera, ad videlicet
pro me et nomine meo coram admodum illustribus
dominis deputatis Generalis Cathalonie et in eorum consistorio et aliter ubi expediat comparendum et interessendum en in manibus et posse sub
dominacionis seu alterius cuiuscumque persone, ad
quam spectet pure, libere et simpliciter, renunciandum officium seu manus predictum tabularii Generalis dicta villa de Cherta, dictamus renunciacionem mihi admitti petendum et suplicandum et
inde suplicaciones quascumque tam verbo, quam
in scriptis offerendum et presentandum easque datari et subsignari // 131/2v // petendum et suplicandum et intraquascumque inde necessaria et
oportuna fieri et confici, petendum, instandum et
requirendum ac habendum et cetera. Et cum posse
substituendis et cetera. Renunciandum et cetera.
Promitto habere ratum et cetera, et non revocare et
cetera, sub bonorum et iurium meorum omnium
obligacione et cetera. Actum Dertuse et cetera.
Testes sunt Michael Franquet, farmacopola, et
Baptista Manuel, sombrererius, Dertura civis.
In quorum propria manu scriptorum fidem et
testimonium ego Joannes Guardia, civis Dertusa,
apostolica et regia auctoritatibus nottarius publicus Dertusa, hic me subscribo et meum appono
sig+num.
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Aniversarisb comuns de la Seu de Barcelona.
Molt il·lustre senyor.
a. procura intercalada entre els folis 130v i 131r del trienni
1683-1686.
b. relació intercalada entre els folis 139v i 140r del trienni
1683-1686.
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Erasma de Lana y Fontanet, donzell, racional
de la present casa, a vostra senyoria fa relació
com per orde y deliberació de vostra senyoria
dels 19 de agost, 1683, té feta exacta averigüació ab los llibres de Vàluas y altres de la present
casa aserca de aquell censal, penció vuyt-cents
sous, pagador a 2 de setembre, que sortejaren
los administradors dels aniversaris comuns de la
Seu de Barcelona en la extracció de censals que
als primer de juliol 1683 fou vostra senyoria servit fer. Y segons dit llibre se troba lo següent:
Primo, dit censal fou y possehí mossèn Pere
Çalba. Lo qual, segons lo llibre de Vàluas, trienni 1578, foli 193, se troba continuat altre de las
fiansas donadas per mossèn Francesch Çalba y
de Vallseca, son fill, arrendatari de la Bolla de
Vilafranca de Panadès de dit trienni 1578,
arrendada per 80.001 lliures quiscun any, lo
qual Pere Çalba se obligà per 500 lliures lo any,
que los tres anys junts són 1.500 liures, del qual
arrendament, segons lo llibre de Vàluas, corrent
trienni 1683, foli 13, consta restar-se a déurer la
quantitat de 12.463 lliures, 11 sous, 4. Però per
quant, segons lo capbreu de dit mes de setembre, foli 607, consta que dit Pere Çalba sols
possehí dit censal com ha usufructuari y de vida
sua tantsolament no pot aquell estar obligat per
ninguna quantitat restàs dit Pere Çalbà a déurer
per rahó de dita fiansa, y per ço no·s trau res en
fora.
Ítem, segons dit capbreu, foli 607, consta com
ab acte rebut en poder de Pere Pau Vidal, sots
diversos chalendaris, lo primer dels quals fou a
22 de setembre, 1576, dit mossèn Pere Çalbà y
Francesch Çalbà y de Vallseca, son fill, feren
venda de dit censal als dit aniversaris comuns,
per la qual rahó se veu haver tingut domini dit
Francesch Çalbà y deVallseca en dit censal. Y
encara que segons desobre està dit dit Francesch Çalbà y de Vallseca se trobe continuat
arrendatari de la sobredita Bolla de Vilafranca
de Panadès, trienni 1578, del qual arrendament
se reste a déurer la sobredita quantitat de
12.463 liures, 11 sous, 4. Però per quant lo dit
Francesch Çalba feu dita obligació ja no possehïa dit censal, segons lo antecedent se diu
consta en dit capreu, no pot aquel estar obligat
per la resta del dèbit de dit arrendament, y per
ço no·s trau res en fora.
Ítem, dit Francesch Çalba y de Vallseca, segons
dit llibre de Vàlues, trienni 1578, foli 109, se
troba continuat altre de las fiansas de // 140/1v
// Miquel Joan de Junyent, arrendatari de la
Bolla de Gerona de dit trienni 1578, arrendada
per preu de 63.903 lliures los tres anys, lo qual
Francesch Çalba se obligà en dit arrendament
per 300 lliures lo any, que los tres anys junts són
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900 lliures, del qual arrendament, segons dit llibre de Vàlues, trienni corrent, foli 16, consta
restar-se a déurer la quantitat de 14.125 lliures,
12 sous. Però per las rahons ditas en la antecedent partida se veu no poder estar obligat dit
censal en ninguna quantitat restàs a déurer dit
Francesch Çalbà per rahó de dita fiansa, y per so
no·s trau res en fora.

Cardona y Eril per rahó de dita fiansa y a cumpliment de las sobreditas 892 lliures, 4 sous, 6,
la quantitat de set-centas vint-y-sinch lliuras, set
sous, vuyt. Dich ... 725 liures, 10 sous, 8.
Ítem, segons lo llibre de Vàluas, trienni 1680,
foli 246, entre altras fiansas donasas per lo
il·lustríssim senyor don Garci Gil Manrique,
bisbe de // 140/2v // Barcelona, deputat ecclessiàstich que fou en lo trienni 1632, se troba
continuat don Pedro de Aragó, marquès del
Povar, lo qual il·lustríssim Gil Manrique, segons dit llibre de Vàluas, foli 247, consta restar
a déurer la quantitat de 13 sous, per resta del
que junt ab sos condeputats fou condempnat
en la visita de dit trienni 1632, feta en lo de
1635. Però encara que per ningun temps pogués constar que dit don Pedro de Cardona,
possessor de dit censal, y dit don Pedro de
Aragó, marquès del Povar, fossen un mateix
subjecte, no pot estar obligat dit censal per
rahó de dit dèbit per la fermansa per ell feta a
dit il·lustríssim senyor Gil Manrique, per
quant, segons lo capbreu del mes de janer, foli
66, consta que ja en lo any 1582, dit don Pedro de Cardona, possessor de dit censal, feu
venda de aquell per dita Pia Almoyna, y en tot
cas no possehïa aquell lo die se feu dita fiansa,
per lo que no·s trau res en fora.

Y esta és la relació que fa a vostra senyoria del
aposento del racional als XIIII de octubre,
MDCLXXXIIII. Erasma de Lana y Fontanet, racional.
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Piaa Almoyna de la Seu de Barcelona.
Molt il·lustre senyor.
Erasma de Lana y Fontanet, donzell, racional
de la present casa, a vostra senyoria fa relació
com per orde y deliberació de vostra senyoria
dels 19 de agost, 1683, té feta exacta averigüació ab los llibres de Vàluas y altres de la present
casa aserca de aquell censal, penció sinch mil
vuyt-cents quaranta-un sous, pagador al primer
de janer, que sortejà la Pia Almoyna de la Seu de
Barcelona en la extracció de censals que als primer de juliol, 1683, fou vostra senyoria servit
fer. Y segons dit llibre se troba lo següent:
Primo, dit censal fou y possehí don Pedro de
Cardona, fill y hereu universal de la noble donya Aldonsa, duquesa de Cardona. Y com segons
lo llibre de Vàlues, trieni 1578, foli 213, entre
altras fiansas donadas per Miquel Gomar, arrendatari de la Bolla de Perpinyà de dit trienni
1578, se troba continuat don Pedro de Cardona y de Erill, senyor de Albi, lo qual se obligà
per 300 lliures lo any, del qual arrendament, segons lo llibre de Vàluas, trieni corrent foli 18,
consta restar-se a déurer de dit arrendament la
quantitat de 19.609 liures, 12 sous, 8. Y per
quant entre totas las fiansas de dit arrendament
se havian obligat en 99 lliures més per los tres
anys, que devalladas ratta per quantitat segons
lo que quiscuna de ditas fiansas se havia obligat
sols vingué a estar obligat dit Cardona per 297
lliures, 8 sous, 2, per quiscun any tantsolament,
que los tres anys junts són 892 lliures, 4 sous, 6,
de las quals se li fan bonas 166 lliures, 13 sous,
per tantas tocan y gaudeix de aquellas 6.362
lliures, 2 sous, que ab differents llibres de Vàluas y en differents jornades consta haver pagades dit Miquel Gomar, principal de dit arrendament. Així que reste a déurer dit don Pedro de

Axí que en cas que los sobredits don Pedro de
Cardona, possessor de dit censal, y lo don Pedro de Cardona y Erill, senyor del Albí, fossen
un mateix subjecte, reste obligat dit censal per
la quantitat de ditas set-centas vint-y-sinch lliuras, deu sous y vuit. Dich... 725 lliures, 10 sous,
8.
Y esta és la relació que fa a vostra senyoria del
aposento del racional, als XV de octubre,
MDCLXXXIIII.
Erasma de Lana y Fontanet, racional.
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a. relació intercalada entre els folis 139v i 140r del trienni
1683-1686.
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Administradorsa de la charitat de la Seu de Barcelona.
Molt il·lustre senyor.
Erasma de Lana y Fontanet, donzell, racional
de la present casa, a vostra senyoria fa relació
com per orde y deliberació de vostra senyoria
dels 19 de agost, 1683, té feta exacta averigüació ab los llibres de Vàluas y altres de la present
casa aserca de aquell censal, penció noranta-set
a. relació intercalada entre els folis 139v i 140r del trienni
1683-1686.

sous, pagador als 21 de juliol, que sortejaren los
administradors de la caritat de la Seu de Barcelona en la extracció de censals que als primer de
juliol, 1683, fou vostra senyoria servit fer. Y segons dit llibre se troba lo següent:
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A.
Laa reverent abadessa y convent del monestir de
Pedralbes.
Molt il·lustre senyor.

Dit censal fou creat en favor de Francesch Ferrer, mercader, ciutadà de Barcelona. Y encara
que segons lo llibre de Vàlues, trienni 1572,
foli 188, entre altras fiansas donadas per Miquel Soler, arrendatari de la Bolla de Tortosa
de dit trienni 1572 se troba continuat Francesch Ferrer, caputxer, ciutadà de Barcelona,
obligat per 100 lliures, 8 sous, lo any, del qual
arrendament, segons lo llibre de Váluas, trienni
corrent, foli 7, consta restar-se a déurer la
quantitat de 3.340 lliures, 11 sous, 1. Y així
mateix, segons lollibre de Vàlues, trienni 1584,
foli 260, entre altras fiansas donadas per Benet
Lluch, arrendatari de la Bolla de Monblanch
de dit trienni 1584, se troba continuat Francesch Ferrer, botiguer de telas, ciutadà de Barcelona, obligat per 500 lliures lo any, del qual
arrendament, segons dit llibre de Vàlues, trienni corrent, foli 24, consta restar-se a déurer la
quantitat de 330 lliures. Y així mateix, segons
lo llibre de Vàlues, trienni 1635, entre altras
fiansas donadas per mestre Joan de Gualbes,
donzell, sobrecullidor del General de la part de
Ponent, en la caució per dit Gualbes prestada
als 19 de febrer, 1578, se troba continuat
Francesch Simon Ferrer, obligat per 400 lliures, lo qual Joan de Gualbes, segons dit llibre
de Vàluas, trieni corrent, foli 167, consta restar
a déurer de dita caució la quantitat de 5.221
lliures, 2 sous, 3. Però se veu no poder ser dits
Ferrers obligats y lo Francesch Ferrer a favor
de qui fou creat dit censal un mateix subjcte,
per quant, segons lo capbreu de dit mes de juliol, foli 371, consta que dit Francesch Ferrer,
possessor de dit censal, ja en lo any 1483 era
mort, que en dit any succehí en dit censal lo
abat y convent del monestir de Nostra Senyora
de Montserrat, succehint aquell a fra Anthon
Pere Ferrer, abat de dit convent, fill de dit
Francesch Ferrer, y com ha tenint regonexensa
per aquell en // 140/3v // son favor feta de dit
censal en lo any 1471, per lo que no pot estar
obligat dit censal en ninguna quantitat se
restàs a déurer per rahó de ditas fiansas. Y per
ço no·s trau res en fora.
Y esta és la relació que fa a vostra senyoria, del
aposento del racional, als XVII de octubre,
MDCLXXXIIII.
Erasma de Lana y Fontanet, racional.

Erasma de Lana y Fontanet, donzell, racional
de la present casa, a vostra senyoria fa relació
com per orde y deliberació del vostra senyoria
dels 19 de agost proppassat té feta exacta averigüació ab los llibres de Vàluas y altras de la present casa aserca de aquell censal, penció cent
sous, pagador a 17 de octubre, que sortejà la reverent abadessa y convent del monestir de Pedralbes en la extracció de censals que al primer
de juliol, 1683, fou vostra senyoria servit fer. Y
segons dit llibre se troba lo següent:
Primo, dit censal fou y possehí don Francesch
Çalba. Y com segons lo llibre de Vàlues, trienni
1578, foli 93, entre altras fiansas donadas per
mossèn Francesch Çalba y de Vallseca, arrendatari de la Bolla de Vilafranca de Panadès de dit
trienni 1578, arrendada per preu de 8.001 lliures
per quiscun any, del qual arrendament, segons lo
llibre de Vàlues, trienni corrent, foli 13, consta
restar-se la quantitat de 12.463 lliures, 11 sous,
4, se troba continuat mossèn Jaume Çalba, donzell, obligat per 300 lliures lo any, que los tres
anys junts són 900 lliures. Y per quant entre totas
las fiansas se havian obligat en 999 lliures més
quiscun any del que muntava dit arrendament
sols vingué a estar obligat dit Jaume de Çalba en
266 lliures, 14 sous per any, que los tres anys
junts són 800 lliures, 2 sous, de las quals se li fan
bonas 257 lliures, 9 sous, 4, per tantas li’n toquen y gaudeix de aquellas 7.724 lliures que en
differents llibres de Vàlues y differents jornades
consta haver pagat dit Francesch Çalba a cumpliment de las sobreditas 800 lliures, 2 sous, la
quantitat de sinch-centas quaranta-duas lliuras,
dotse sous y vuyt. Dich ... 542 lliures, 12 sous, 8.
Dit mossèn Jaume de Çalba, segons lo llibre de
Vàlues, trienni 1575, foli 361, se troba continuat
altre de las fiansas insolidum obligadas en la obligació feta per mossèn Enrich Terré de Picalquers, menor de dias, ciutadà de Barcelona, als
15 de febrer, 1578, constituint-se principal per
mossèn Francesch Terré de Picalquers, son pare,
per la quantitat de 4.651 lliures, 9 sous, 8, que lo
dit son pare diu restave a déurer, ço és, // 141/1v
// 1 lliure per la meitat de aquellas 2 lliures per la
Bolla de Perpinyà, trienni 1574, 556 lliures, 9
sous, 6, per la meitat de aquellas 1.112 lliures, 19
sous, per la Bolla de Perpinyà, trienni 1563,
a. relació intercalada entre els folis 140v i 141r del trienni
1683-1686.

1649
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1.781 lliures, 2 sous, 6, per la meytat de aquellas
362 lliures, 5 sous, per la Bolla de Perpinyà,
trienni 1566. Y las restants 2.312 lliures, 17
sous, per la part a ell tocant de aquellas 11.992
lliures, 5 sous, per la Bolla de Perpinyà, trienni
1569. Las quals 4.651 lliures, 9 sous, 8, prometé
pagar ço és, durant la vida de dit son pare ab 200
lliures lo any, y seguida la mort de dit son pare ab
300 lliures per quiscun any, ço és, la meitat per
sant Joan y la altra meytat per Nadal. De las quals
4.651 lliures, 9 sous, 8, segons lo llibre de Vàlues, trienni corrent, foli 162, consta restar-se a
déurer la quantitat de 3.820 lliures, 7 sous, per la
qual reste obligat dit mossèn Joan de Çalba.
Dich ... 3.820 lliures, 7 sous.
Així que reste obligat dit censal per la quantitat
de las dos partides tretas en fora, que juntas prenan suma de quatre mil tres-centes sexanta-tres
lliures, tres sous y tres diners. Dich 4.363 lliures, 3 sous, 3.
Y esta és la resolució que fa a vostra senyoria,
salvat tot error de compte, del aposiento del racional, als XX de octubre, MDCLXXXIIII.
Erasma de Lana y Fontanet.
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B.
Loa obtenint lo personal sots invocació de Nostra Senyora del Roser de la vila de Xerta
Molt il·lustre senyor.
Erasma de Lana y Fontanet, donzell, racional
de la present casa, a vostra senyoria fa relació
com per orde y deliberació del vostra senyoria
dels 19 de agost proppassat té feta exacta averigüació ab los llibres de Vàluas y altras de la present casa aserca de aquell censal, penció doscents sous, pagador al primer de abril, que
sortejà lo obtenint lo personal sots invocació de
Nostra Senyora del Roser de la vila de Xerta en
la extracció de censals que al primer de juliol
proppassat feren los predecessors de vostra senyoria. Y segons dit llibre se troba lo següent:
Primo, dit censal fou y possehí Francesch Ferrer. Y com, segons lo llibre de Vàlues, trienni
1572, foli 188, entre altras fiansas donades per
Miquel Soler, arrendatari de la Bolla de Tortosa
de dit trienni 1572, se troba continuat Francesch Feyner, caputxer, ciutedà de Barcelona,
del qual arrendament, segons lo llibre de Vàa. relació intercalada entre els folis 140v i 141r del trienni
1683-1686.
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lues, trienni corrent, foli 7, consta restar-se a
déurer la quantitat de 3.340 lliures, 11 sous,
11, lo qual Francesch Ferrer se obligà per 100
lliures quiscun any, que los tres anys junts són
301 lliures, 4 sous. Y per quant entre totes y altres fiansas de dit arrendament se havian obligat
en 300 lliures més per any del que muntava lo
preu de dit arrendament, que defalcada ratta
per quantitat segons lo que quiscuna de ditas
fiansas se havia obligat sols vingué dit Francisco
Ferrer a estar obligat per 92 lliures, 16 sous, 8,
que li tocan y gaudeix de aquelles 6.709 lliures,
12 sous, 9, que en diffarents llibres de Vàlues y
differents jornades consta haver pagadas de Miquel Soler, principal de dit arrendament. Així
que reste a déurer dit Francesch Ferrer per rahó
de dita fiansa y a cumpliment de las sobreditas
277 lliures la quantitat de noranta-set lliures,
quatre sous y quatre diners. Dich ... 97 lliures, 4
sous, 4.1
Ítem, segons lo llibre de Vàlues, trienni 1584,
foli 260, entre altras fiansas donadas per Benet
Lluch, arrendatari de la Bolla de Monblanch de
dit trienni 1584, se troba continuat Francesch
Ferrer, botiguer de teles, ciutadà de Barcelona,
obligat per 500 lliures lo any, del qual arrendament, segons dit llibre de Vàlues, trieni corrent,
foli 2, consta restar-se a // 141/2v // déurer la
quantitat de 330 lliures. Y així mateix, segons lo
llibre de Vàlues, trienni 1635, foli 74, entre altras fiansas donades per mossèn Joan de Gualbes, sobrecullidor del General del present Principat de part de ponent, en la caució per dit
Gualbes prestada a 10 de febrer, 1578, se troba
continuat mossèn Francisco Simon Ferreres, en
drets doctor, obligat per 400 lliures, lo qual Joan
de Gualbes, segons lo llibre de Vàlues, trienni
corrent, foli 167, consta restar-se a déurer de
dita caució la quantitat de 5.221 lliures, 2 sous.
Però se veu no poder ser un mateix subjecte los
dits Ferrer obligat per ditas fiansas y lo dit Francesch Ferrer possessor de dit censal, per quant
aquell, segons lo capbreu de dit mes de novembre, foli 357, consta que ja en lo any 1574, molt
antes de ditas obligacions, era mort, pus en dit
any fou adjudicat dit censal per mort de dit Francesch Ferrer en favor de Marianna Ferrer y Vinyals, per lo que no pot estar obligat dit censal en
ninguna quantitat se restàs a déurer per rahó de
ditas fiansas, y per lo que no·s trau res en fora.
Així que reste obligat dit censal per la quantitat
de noranta lliures, quatre sous y quatre, de la
partida treta en fora.
Y esta és la resolució que fa a vostra senyoria,
del aposiento del racional, als XXIIII de octubre,
MDCLXXXIIII.

Erasma de Lana y Fontanet.
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B.
Losa noms de Nostre Senyor Déu Jesucrist y de
la sagratíssima y molt humil Verge Maria, mare
sua y senyora nostra, humilment invocatur.
Nós, Pere Joan Bes, balle y jutge ordinari de la
vila de Batea, de la ballia de Miravet y castallania de Amposta, bisbat y vegueria de Tortosa,
per lo il·lustrissim i reverendíssim senyor fra
don Pedro de Avallós, Maca y Rocamora, cavaller del àbit de Sant Juan de Hierusalem, balliu
de la ballia de Miravet y digníssim castellà de la
castallania de Amposta, senyor de dita vila y
ballia.
Vista la denunciació criminal a nós presentada
per Juan Pallarès, procurador fiscal de la present
casa, lo primer dia del present mes de mars del
any mil sis-cents setanta-y-nou, en y ab la qual
dit procurador fiscal a avisar criminalment y feta
instància y part formada contra de Juseph Farriols, parayra, dit lo Jepot, natural de la vila de
Sallent, regne de Cathalunya, bisbat de Vich,
avitant en la present vila de Batea, per aver dit
Juseph Farriols robat a Joan Blanet, traginer del
lloch de Gironella, tretsa dobles, una bossa, coreja y daga, en un pas anomenat lo pas de Naburons, camí que va de Ràfols a Batea, terme de
dita vila, armat de armes de foch, curtes y llargues, y adverant dit procurador fiscal la sobradita denúncia, ha demanat que fos rebuda sumària informació de testimonis, los quals ó faria
ministra, y que lo dit Farriols fos punit y castigat, segons fos aprobat de justicia faedor. Vista
la pretenció per nós feta al peu de dita denunciació quod ministratis testibus eramus prompti
illos recipere et iustitiam eramus prompti illos recipere et iustitiam ministrare. Vista la informació de testimonis rebuda. Vista la provisió de
captura de la persona de dit Jusep Farriols. Vistas las confessions y respostas personals fetas per
lo dit Farriols. Vista la publicació de las enquestes criminals en lo procés fulminat contra dit
Farriols instant dit procurador fiscal y la concessió de termini de sis dias per a fer las defensas ab
llicència de condició, advocat y procurador.
Vists los nous assitats fets contra dit Farriols y
les confessions sobre aquelles exigides del dit
Farriol. // 143/2v // Vista la publicació dels nous
assits y concessió de tres dies per a fer sas defensas ab llicència de conduir advocats y procuradors. Vista la intima de dita provisió feta al dit
a. condemna intercalada entre els folis 144v i 145r del trienni 1683-1686.
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Farriols. Vista la insignació asentada al terser dia
ab continuació de tres dies y tres hores y la intima de dita provisió feta al dit Farriols. Vist lo
vot y parer dels honorables jurats y prohòmens
de la present vila sobre dels mèrits del present
procés, en lo qual són de sentir que lo dit Juseph Farriols sia condemnat a sinch anys de galera. Vist tot lo que se avia de véurer y attès y
considerat tot lo que se avia de aténdrer y considerar, tenint a Déu, Nostre Senyor, devant dels
ulls de la ànima, proceïren a sentència y declarar
en lo modo y forma següent:
«E per quant dels mèrits del procés, apar y consta que lo dit Juseph Farriols lo dia vint-i-nou del
mes de setembre proppassat, lo matí passant,
robà a Juan Blanet, traginer del lloch de Gironella, tretsa doblas, una bossa, corretja y daga,
en lo pas de Nabarons, terma de Batea, armat
de armes de foch, curtas y llargues. Estas y altres
coses dels mèrits del present procés entesas sentenciam, pronunciam y declaram, inseguint lo
vot y parer dels dits honorables senyors jurats y
proòmens, que lo dit Juseph Farriols sie condemnat, com lo condemnam, a servir de remer
o galeot en mà de las galeras de sa magestat per
espay de sinch anys continuos, per a què ha ell
servesca de càstich y als altres de exemple, et publicatur. Pinyana.»
Fonch llegida y publicada la sobredita sentència
als vint del mes de abril, any de la Nativitat del
Senyor Déu Jesucrist de mil sis-cents setanta-ynou, devant lo honorable Pere Joan Bes, batlle
y jutge ordinari de dita vila de Batea, en lo lloch
acostumat de la Cort, ab assistència dels honorables senyors jurats y proòmens de dita vila, per
mi, Mateu Guasqué, notari y escrivà general de
la ballia de Miravet y castellania de Amposta, ab
alta //143/4r // y ental·ligible veu, a instància del
procurador fiscal de la reverent senyoria, sent
present lo dit Juseph Farriols, reo. De las quals
coses dit procurador fiscal me requereix ne lleve
acte. Sent presents per testimonis Andreu Farrer y Juan Certada, pagesos de dita vila de Batea.
In quorum fidem et testimonium premissorum
ego Marchus Guasqui, notarius supramemoratus, hic me subscribo et meum quo utor in publicis
claudendis scripturis appono solitum sig+num.
En puerto Mahón, a nueve de septiembre, 1689, se
dio orden por los oficios a Jayme Martín, padrón
de la capitanía, para que diese razón a cavo con
la pena del vando a Joseph Farriols, forzado de
Barcelona, contenido en este testimonio.

[ 1684 ]

[ 1684 ]
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C.
Jesúsa, Maria, Joseph. Cum almo Petro Martire,
patrono nominibus imploratis.
Diligite iustitiam vos, qui iudicatis terram, et cetera.
El muy noble don Chanxo de Miranda Ponce de
León, cavallero del hábito de Calatraba, general
de la artillaría y governador propietario de la
plaça de Puigcerdán y sus fronteras, de voto y parecer de su auditor y con intervención y voto del
abogado fiscal assumpto, abaxo escritos y nombrados. Visto el presente proceso y inquisición hecha
por el procurador fiscal de la auditoría contra
Isidro Porta y Bertrán, migalete, reo, preso y capturado, y primeramente vista su petición y pervención fiscal, offerida a los quatro del corriente
mes de agosto y año mil seiscientos setenta y siete,
como en ella largamente de los cargos y delaturas
hazio dicho procurador fiscal contra dicho Porta
y Bartran aparece. Vista la commissión por dicho
noble governador el mismo día y año a mi hecha
de su mano y en fuerça de dicha comisión y a su
pie. Vista la deguda provisión que administrados
los testigos estava prompto y aparejado para recibirlos. Visto un auto de los testigos estava sacado a
instancia del procurador fiscal por Anthonio Casas, scrivano de la Auditoria, a los diecisiete de
julio, mil seiscientos setente y siete, en presencia
del auditor, y a interrogación de él. Vista las deposiciones de los testigos offencionales administrados por dicho procurador fiscal el uno a los diesynueve de julio y el otro a los veinte y quatro y al
último a los treinta judicialmente y delante de
mí, con dos más el mismo día y mes y al pie de dichas deposiciones. Vista la prevención de captura
contra dicho Porta a los treinta de julio, mil seiscientos setenta y siete. Vista la deposición y declaración iudiciales hechas a los dos de agosto mil
seiscientos setenta y siete con la commisión que se
sigue y en fuerça de la comisión. Vista la provisión de publicación de inquisición con término
senyalado para las defensas y licencia de abogado
y procurador con la notificación y relación que se
siguen. Vista otra petición por dicho procurador
fiscal ofrecida a los dotse de agosto corriente de
mil seiscientos setenta y siete con la provisión de
asignación de sentencia, notificación y relacíón
que se siguen. Vista copia aucténtica por dicho fiscal producida contra dicho Porta de cierta inquisición fulminada a las baronías de Bagan, Pinós
y Mataplana contra // 143/2v // dicho Porta y
otros, de la qual haze fe el discreto Joseph Ferrusola, scrivano de la curia de dichas baronías. Vista
una suplicación de dicho Porta o su hazierto proa. condemna intercalada entre els folis 144v i 145r del trienni 1683-1686.
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curador al muy noble governador offrecida a sinco de agosto, mil seiscientos setente y siete, como la
commissión que se sigue, y en fuerza de dicha
commissión. Vista la devida provisión del mismo
día y año, como también la notificación y relación se siguen de otra suplicación de artículos por
el sosdicho Isidro Porta, reo, por offensa offrecidos
por su hacierto procurador, a los siete del mes de
agosto, año mil seiscientos setenta y siete, y dirigidos a dicho muy noble governador como la commisión que se sigue a su pie, y en fuerça de la comisión. Vista la devida y justa provisión, como
también las notificaciones y relación se les siguen.
Y finalmente vista la fe de los officios que el dicho
procurador fiscal producida y presentada que
contiene el dicho reo Porta, reo, havia sido migalete en el tiempo de hurto se le accusa, por haver
tenido la plaça aborrada, y todo lo demás que se
havía de haver visto, a Dios todopoderoso y a sus
quatro sagrados Evangelios delante de nosotros
puesto para que de su inspección recto y justo el
juizio, sentencia, pronuncia y declara en el modo
siguiente:
«Attendiendo que de la susodicha inquisición no
consta que el dicho Isidro Porta el tiempo mató a
Pedro Antich fuesse miguelete ni assentado en los
libros de su magestad, Dios guarde, y ancí al
tiempo de dicha muerte no ser del gremio militar,
como consta de la inquisición se recibió en la curia de las baronías de Bagán, adonde se ha contra
de él inquirido, por ser de su jurisdicción y del
batlla general de aquellas, y también por razón
del lugar donde se cometió delito, ni tampoco
consta que los testigos offencionales por dicha razón se han recibidos y interrogados delante y por el
juez, como del drecho requiera, ni tampoco consta
del auto de visura del cuerpo que se requiere, y finalmente delante de nosotros no ha venido instancia de cómo del proceso no consta, y attendiendo que a los delinqüentes por sus delitos se le aplica
la pena capital de muerte las pruebas han de ser
claras, sin dudas y con todas las solempnidades
que disponen en drecho, attendiendo, finalmente,
que por lo demás que dicho procurador fiscal á inquirido contra dicho Isidro Porta delante de nosotros primeramente consta de su intención para
la condenación siguiente.
Por lo que el dicho noble governador, con parecer y
votos de los abaxo scritos, auditor y abogado fiscal
assumpto, sentencia, promete y declara y el dicho
Isidro Porta, dicho Trigo, reo, condena que //
143/3r // sea assotado públicamente por los lugares públicos y hasquinas de la presente villa y
plaça y que sea arrapado, etcétera. Y finalmente
la condena a galeras y servir al remo a su magestad por sinco años. Esta condenación haze en
pena de sus delitos y en exemplo de los demás y les
sea notificada.

Puigcerdán, setiembre, dos de mil seiscientos setenta y siete. Conforme con el parecer de el doctor
Capdevila. Miranda.

tat de Barcelona a vostras mercès en lluyció, quitació y extinció del sobredit censal per los il·lustres senyors aleshores deputats y oÿdors de comptes de dit General a solta del escrivà major de la
casa de la Deputació, la qual partida fonch intimada a vostras mercès. Y així mateix saben y ignorar no podan, vostres mercès, com per la relació
feta per Erasme de Lana y Fontanet, donzell, racional y arxiver de la present casa de la Deputació,
als senyors deputats y oÿdors als 19 de agost,
1683, estigué dit censal embrasat y obligat a la solució de una partida a dit General deguda per don
Pedro de Cardona y Eril, possessor que fou de dit
censal, que pren suma de 725 lliures, 10 sous, per
las causas y rahons contengudes y expressades
llargament en dita relació, la qual se troba en lo
dietari del trieni, 1683, sots jornada de 20 de desembre, 1683, còpia de la qual se presenta y entrega a vostra mercè. Per lo que lo procurador fiscal del General de Cathalunya, en observansa del
disposat en dita concòrdia, et signanter en los números 12, 13 y 14 de ella, requereix y interpel·la
//81/2v // a vostras mercès, don Lluís de Josa y senyor doctor Pera Màrtir Fabrer, revolten als molt
il·lustres senyors deputats del General de Cathalunya lo preu del censal és estat dit y escrit per dits
senyors tunch deputats y oÿdors de comptes en
lluyció y extincció del censal dalt expressat, en lo
qual fou extret en fore vostras mercès en dita casa
de la Deputació, junt ab les pencions se li resten
devent, per rahó de aquell en solució y paga y a
bon compte de dita partida estan dits don Pedro
de Carmona y Eril en los llibres de Vàlues de la
casa de la Deputació per les causes y rahons contengudes en dita relació per dit racional feta, y
semblantment pague integrament la sobredita
quantitat de 725 lliures 10 sous devent. Y perquè
ignorància al·legar no pugue se li fa la present interpel·lació requirint al notari ne lleve acte.

Vidit Capdevila, auditor. Vidit Pages, fisci advocatus, in hac causa solum assumptis.
A los dos de septiembre de mil seiscientos setenta y
siete en el cuerpo de guardia de la puerta principal de la plaça de Puigcerdán.»
Lehida y publicada la presente judicial sentencia,
pronunciación o declaración por ilustríssimo don
Xanxo de Miranda Ponçe de Lahon, general de la
artillería y governador propietario del presidio y
plaça de Puigcerdán, por la sacra, cathólica y real
magestad, que Dios guarde, de consejo y parecer de
su magnífico auditor y abogado fiscal assumpto en
estas cosas, interviniendo en el cuerpo de guardia
de la puerta principal de dicha villa, sedente pro
tribunali more iudicis recte iudicantis, en presencia de Isidro Porta, dicho Trigo, reo, como es costumbre y de mandamiento de dicho ilustríssimo
governador, fue lehida por mi Anthonio Casas,
por las autoridades apostólica y real notario público de dicha villa y scribano de la Auditoría de dicha villa, instando la publicación de dicha sentencia por Lucas Serras, procurador fiscal de dicha
auditoria, en presencia de Francisco Oliach, notario, y de Pedro Oliach, scrivano de dicha villa de
Puigcerdan, y otros muchos que en dicho auto de
sentencia estaven presentes. De quibus, et cetera.
En fe y testimonio de las quales cosas aunque de
mano agena scritas yo Antonio Casas, por las autoridades apostólica y real nottario público de la
villa de Puigcerdan y scrivano de la auditoria de
dicha villa, que la // 143/3v // presente de sentencia sello con mi proprio y acostumbrado sig+no.
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Molta bé saben y ignorar no podan, excel·lentíssims senyors don Lluís de Josa y senyor doctor
Pera Màrtir Fabrer, almoyners de la Seu, com en
la extracció dels censals feta per los molt il·lustres
senyors deputats y oÿdors de comptes del General de Cathalunya del trieni 1683, en jornada del
primer de juliol, 1683, inseguint lo disposat en la
concòrdia feta entre lo molt il·lustre consistori
dels senyors deputats y oÿdors de comptes del
General de Cathalunya, de una, y los acrehedors
censalistas de dit General, de part altre, sortejaren
vostras mercès en un censal de penció 841 sous al
1 de janer pagador que tots anys rebien sobre lo
General de Cathalunya en la dita jornada, en virtut de la qual extrecció se digueren y escrigueren
en la taula dels comuns depòsits de la present ciu-
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A
Fasa fe com lo senyor Manuel Rossell, resseptor
de las avarias, està continuant ab la malaltia que
fiu relació a vostra senyoria a 19 del passat, y,
conseqüentment, lo impediment en servir dit offici. Y axí ho firmo vuy, als 25 de novembre 1684.
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a. requesta intercalada entre els folis 144v i 145r del trienni
1683-1686.

1653

A
Moltb il·lustre senyor.
a. Certificat intercalat entre els folis 155v i 156r del dietari
del trienni 1683-1686.
b. súplica intercalada entre els folis 157v i 158r del dietari del
trienni 1683-1686.

[ 1684 ]

[ 1684 ]

Pere Canals, jurat del lloch de Papiol, representa a
vostra senyoria que los naturals y habitants de dit
lloch y terme se troban en notable sentiment y pesar a vista de què aïr entraren en dit lloch dues companyias de cavalleria, las quals constavan de cent y
vint cavalls. Y si bé la una se és ja partida, emperò,
resta la de don Joan Pinarelo, y amb ella sexanta cavalls y dotse desmontats, los quals demanan los assescan ab gallinas, moltons, quinse quarteras de sivada y trenta bagatjes; tot lo qual, no sols excedeix
las forsas de dit lloch y terme, sinó també l’orde del
noble regent la Real Thesoreria en lo qual se diu
que assestescan a dita companyia ab vuit bagatjes, y
lo que disposan las generals constitucions.
Per lo que, recorrent a la protecció de vostra senyoria, suplica que per la obligació del offici de
vostra senyoria sia servit interposar-se ab sa excel·lència suplicant-li se digne tenir consideració de dit(s) pobres paysans manant que no exadescan dit orde; que ho rebrà a merce molt
singular de mà de vostra senyoria. Officium, et
cetera. Altissimus, et cetera, de Vilaplana.
De Sayol, assessora.
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E.
Fasb fe jo, baix firmat, que lo senyor Joseph Ferrer, notari públic col·legiat, escrivent ordinari
de la Escrivania Major del General de Catalunya, pateix molt temps ha uns vèrtigos o torbas
de cap que algunas vegades lo posan en contingència de fer-se apoplèctic o ferir-se, y juntament una falta gran en la vista, per las quals malaltias lo judico impedit de servir officis que
requeriscan molt escríurer, per aver-se de forsar
de cap, y com lo offici que té, requerisca aver de
escríurer molt y en horas molt inconvenients,
com és algunas vegadas de nits, per las ditas malaltias tinc per impossible lo puga servir sens
grans perills de sa vida. Vuy, als 18 de desembre
de 1684. Doctor Jaume Pujades.
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A. Obtenintc lo benefici de sant Miquel y sant
Gabriel de Solsona
Molt il·lustre senyor.

de la present casa, a vostra senyoria fa relació
com per orde y deliberació de vostra senyoria
dels 19 de agost 1683 té feta exacta averiguació
ab los llibres de Vàluas y altras de la present casa
acerca de aquell censal penció 31 sous, 3, pagador a 20 de abril, que sortejà lo obtenint lo benefici de sant Miquel y sant Gabriel de la vila de
Solsona en la extracció de censals que al primer
de juliol 1683 fou vostra senyoria servit fer. Y
segons los llibres, se troba lo següent:
Primo, dit censal fou y possehí Francesc Vidal,
mercader, ciutadà honrat de Barcelona. Y encara
que segons lo llibre de Vàluas trienni 1653, foli
138, consta que Francesc Vidal, corredor de orella, ciutadà de Barcelona, arrendà la Bolla de
Manresa de dit trienni 1563 per preu de 7.377
lliures los tres anys, del qual arrendament, segons
lo llibre de Vàluas trienni 1680, foli 3, consta restar a dèurer la quantitat de 91 lliures, 9 sous.
Ítem, dit censal fou y possehí Miquel Vidal, mercader. Y encara que segons lo llibre de Vàluas
trienni 1572, foli 188, entre altres fiansas donadas per Miquel Soler, arrendatari de la Bolla de
Tortosa de dit trienni 1572, arrendada per preu
10.293 lliures los tres anys, se troba continuat
Miquel Joan Vidal, botiguer de comanda, ciutadà de Barcelona, obligat per 450 lliures lo any,
del qual arrendament, segons dit llibre de Vàluas
trienni 1680, foli 7, consta restar-se a dèurer la
quantitat de 3.340 lliures, 11 sous, 11 diners. Y
així mateix, segons lo llibre de Vàluas trienni
1635, foli 32, en la caució prestada per Francesc
Antich, sobrecullidor del General de la part de
Ponent, als 18 de janer 1571 entre altres fianses se
troba continuat dit Miquel Joan Vidal obligat per
300 lliures, lo qual Francesc Antich, segons dit
llibre de Vàlues trienni 1680, foli 160, consta restar a dèurer la quantitat de 3.109 lliures. Però per
quant segons lo capbreu de dit mes de abril, foli
487, consta que lo dit Miquel Vidal y Francesc
Vidal, possessors de dit censal, // 170/1v // vivian
en lo any 1481, per quant lo Francesc Vidal,
germà de Ramon Vidal, foren instituhits hereus
per altre Francesc Vidal, llur pare, ab son testament fet als 22 de desembre 1465; y lo dit Miquel
Vidal fou instituhit hereu per dit Ramon, son
pare, ab son testament fet als 2 de juliol de dit any
1481, serca de una sentúria antes no·s fessen ditas
obligacions; per lo que no pot estar obligat dit
censal per qualsevol cantitat se restàs a dèurer per
rahó de ditas fianças; y per ço, no·s trau res enfora.

Erasma de Lana y Fontanet, donzell, racional
Y esta és la relació que fa a vostra senyoria.
Del aposento de racional, als 19 de febrer de 1685.
a. De Sayol, assessor escrit al marge esquerre.
b. Certificat intercalat entre els folis 164v i 165r del dietari
del trienni 1683-1686.
c. relació intercalada entre els folis 169v i 170r del dietari del
trienni 1683-1686.
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Erasma de Lana y Fontanet, racional.
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B. Rectora y comunitat de Sant Andreu de la
Selva

Y esta és la relació que fa a vostra senyoria, salvat
en tot error de compte. Del aposiento del racional, als 17 de febrer 1685.

Molt il·lustre senyor.
Erasma de Lana y Fontanet, racional.
Erasma de Lana y Fontanet, donzell, racional de
la present casa, a vostra senyoria fa relació com
per orde y deliberació de vostra senyoria dels 19
de agost 1683 té feta exacta averiguació ab los llibres de Vàluas y altres de la present casa acerca de
aquell censal penció 220 sous, pagador quiscun
any a 26 de setembre, que sortejaren los reverends retor y comunitat de preveres de la iglésia
parroquial de Sant Andreu de la Selva, en lo
Camp de Tarragona, en la extracció de censals
que al primer de juliol 1683 fou vostra senyoria
servit fer. Y segons los llibres, se troba lo següent:
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Dit censal fou y possehí mossèn Pere Joan de
Santcliment. Y com segons lo llibre de Vàluas
trienni 1617, foli 64, en la caució prestada per
Hierònim Sescases, receptor de las Bollas foranas
de la col·lecta de Barcelona, als 6 de maig 1571,
entre altres fianses, se troba don Pedro de Santcliment obligat per 300 lliures, lo qual Sescases, segons lo llibre de Vàlues trienni 1680, foli 164,
consta restar a dèurer la quantitat de 120 lliures,
16 sous, 7. Y com en los llibres de Vàluas no consta que dit don Pedro de Santcliment hage pagat
ninguna cantitat ni altre per ell per rahó de dita
fiança, en cas que dit Pere Joan de Santcliment y
lo dit don Pedro de Santcliment fossen un mateix
subjecte, restaria obligat dit censal en dita quantitat de cent vint lliuras, setse sous y set; dich
120 lliures, 16 sous, 7
Ítem, segons un llibre de Vàluas trienni 1635,
foli 2, consta com en la caució prestada per
mossèn Jordi Benet de Marimon, receptor del
General en la sobredita col·lecta de Ponent, als
27 de novembre 1521, entre altres // 170/2v //
fiansas se troba continuat mossèn Joan de Santcliment obligat per 500 lliures, lo qual Jordi Benet de Marimon, segons dit llibre de Vàluas
trienni 1680, foli 342, consta restar a dèurer la
quantitat de 76 lliures, 2 sous, 2. Y com en ningun dels llibres de Vàluas consta que dit Joan de
Santcliment ni altre per ell age pagat cantitat alguna a compte de ditas 500 lliures per rahó de
dita fiança, resta a dèurer dita quantitat de
7 lliures, 2 sous, 2
Així que resta obligat dit censal per la quantitat
de cent noranta-tres lliures, divuyt sous y nou,
de las dos restas tretas enfora; dich, 196 lliures,
18 sous, 9.

a. relació intercalada entre els folis 169v i 170r del dietari del
trienni 1683-1686.
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Molta bé sap vostra paternitat y ignorar no pot
vostra reverència, pare rector del col·legi de la
Companyia de Jesús, com en la extracció dels
censals feta per los molt il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes del General de Cathalunya del trienni 1683 en jornada del 1 de juliol
1683, inseguint lo disposat en la concòrdia feta
entre lo molt il·lustre consistori dels senyors deputats y oÿdors de comptes del General de Cathalunya de una, y los acrehedors censalistas de
dit General de Cathalunya de part altre, sortejà
vostra paternitat en un censal de penció expresada en la relació del magnífic racionalb de 99 sous,
a 31 de agost, en aquella contenguda, que tots
anys rebien sobre lo General de Catalunya en la
dita jornada. En virtut de la qual extracció se digueren y escrigueren en la taula dels comuns
depòsits de la present ciutat de Barcelona a vostra paternitat en lluÿció, quitació y extinció del
sobredit censal per los il·lustres senyors aleshores
deputats y oÿdors de comptes de dit Generalc...
lliures,d... sous, a solta del escrivà major de la casa
de la Deputació. La qual partida fonch intimada
a vostra paternitat. Y axí mateix, sab y ignorar no
pot vostra paternitat, com per la relació feta per
Erasma de Lana y Fontanet, donzell, racional y
arxiver de la present casa de la Deputació, als senyors deputats y oÿdors als 19 de agost 1683, estigué dit censal embarasat y obligat a la solució
de una partida a dit General deguda per Enrich
Terré , possessor que fou de dit censal, que pren
suma dee... lliures,f... sous, per las causas y rahons
contengudas y expressades llargament en dita relació, la qual se trobe en lo dietari del tirenni
1686 sots joranda de 20 de desembre 1683, còpia de la qual presenta y entrega a vostra paternitat. Per lo que lo procurador fiscal del General de
Cathalunya, en ovservansa del disposat en dita
concòrdia et signanter en los números 12, 13 y
14 de ella, requereix y // 170/4v // interpel·la a
vostra paternitat, pare rector de la Companyia de
Jesús, revolte als molt il·lustres senyors deputats
del General de Cathalunya lo preu del censal és
estat dit y escrit per dits senyors tunch deputats y
oÿdors de comptes en lluÿció y extinció del cena. requesta intercalada entre els folis 169v i 170r del dietari
del trienni 1683-1686.
b. a continuació quatre paraules ratllades.
c. a continuació un espai en blanc.
d. a continuació un espai en blanc.
e. a continuació un espai en blanc.
f. a continuació un espai en blanc.

[ 1684 ]

[ 1684 ]

sal dalt expressat, en lo qual fou estret en sort
vostra paternitat en dita casa de la Deputació,
junt ab les pensions se’ls resten devent per rahó
de aquell en solució y paga y bon compte de dita
partida estant dit Bernat Gerònim, doncell, en
los llibres de Vàlues de la casa de la Deputació
per les causes y rahons contengudes en dita relació per dit racional feta. Y semblantment, paguen íntegrament la sobredita quantitat de quatra mil sinch-sentas y trenta quatra lliuras, setsa
sous y un diner, devent. Y perquè ignorància
al·legar no pugen, se’ls fa la present interpel·lació, requerint al notari ne lleve acte.

continuat dit Luís de Boxadors, lo qual Pere
Prats, segons dit llibre de Vàluas trienni 1680,
foli 258, consta restar a dèurer la quantitat de
243 lliures, 6 sous, 2. Però ademés de que don
Luís de Boxadors, possessor de dit censal, vivia
en lo any 1555, molt cerca de una centúria //
171/1v // de ditas obligacions, per lo que se veu
no ésser uns mateixos subjectes dits de Boxadors.
Segons lo capbreu de dit mes de abril, foli 366,
consta que dit don Luís de Boxadors no possehia
dit censal més que com a usufructuari, per lo que
en tot cas, no pot estar obligat dit censal per qualsevol quantitat se restàs a dèurer per rahó de ditas
fianças; y per ço, no·s trau res enfora.

Testes Francesc Vilar Verges, notari causídich, y
Francisco Santacrús. N[a]rcís Vilar.

Y esta és la relació que fa a vostra senyoria. Del
aposento del racional, als 21 de febrer 1685.
Erasma de Lana y Fontanet, racional.
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No 1. Abadessaa y convent del monestir de
Sant Daniel de Gerona
Molt il·lustre senyor.

171
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Erasma de Lana y Fontanet, donzell, racional de
la present casa, a vostra senyoria fa relació com
per orde y deliberació de vostra senyoria als 19
de agost 1683, té feta exacta averiguació ab los
llibres de Vàluas y altres de la present casa acerca
de aquell censal penció 320 sous, pagador al primer de abril, que sortejaren la reverend abadessa
y convent del monestir de Sant Daniel, fora los
murs de Gerona, en la extracció de censals que al
primer de juliol 1683 fou vostra senyoria servit
fer. Y segons los llibres, se troba lo següent:
Primo, dit censal fou y possehí don Lluís de Boxadós. Y encara que segons lo llibre de Vàluas
trienni 1680, foli 246, entre altras fianças donadas per mossèn Honofre Ciurana, canonge de
Gerona, ohydor ecclesiàstich que fou en lo trienni 1632, se troba continuat Lluís Llullb y Boxadors, lo qual Ciurana, segons dit llibre de Vàluas,
folis 246v-247, consta restar a dèurer la quantitat de 20 lliures, 5 sous, 8. Y axí mateix, segons
dit llibre de Vàluas, foli 227, entre altres fianses
donades per lo il·lustre senyor don Pedro de Magarola, deputat eclesiàstic trienni 1623, se troba
continuat Lluís de Boxadós, lo qual Magarola,
segons dit llibre, consta restar a dèurer diversas
quantitats que junt ab sos condeputats fou condempnat en la visita de dit trienni, feta en lo de
1626. Y així mateix, enc lo llibre de Vàluas trienni
1671, foli 228, entre altres fianses donades per
Pere Prats, deputat real del trienni 1635, se troba
a. relació intercalada entre els folis 170v i 171r del dietari del
trienni 1683-1686.
b. Llull y interlineat.
c. en ... Vàluas interlineat al marge esquerre.
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No 2. Priora y convent de Sant Gerònim de la
Vall de Ebron.
Molt il·lustre senyor.
Erasma de Lana y Fontanet, donzell, racional de
la present casa, a vostra senyoria fa relació com
per orde y deliberació de vostra senyoria dels 19
de agost 1683 té feta exacta averiguació ab los llibres de Vàluas y altres de la present casa acerca de
aquell censal penció 220 sous, pagador als 13 de
agost, que sortejaren los reverends prior y comunitat de Sant Hieroni de la Vall de Ebron en la
extracció de censals que al primer de juliol 1683
fou vostra senyoria servit fer. Y segons los llibres,
se troba lo següent:
Primo, dit censal fou y possehí Francesc Magrinyà, paller, ciutadà de Barcelona. Y encara
que segons lo llibre de Vàluas trienni 1502, foli
309, entre altras fiansas donadas per Francesc
Ballaster, arrendatari de la Bolla de Gerona de dit
trienni 1601, arrendada per preu 18.451 lliures
per quiscun any, se troba continuat dit Francisco
Magrinyà obligat per 1.000 lliures lo any, y segons lo llibre de Vàlues trienni 1635, foli 133,
consta que als 3 de desembre 1602 lo dit Francesc Ballester féu acte de regoneixensa en favor
de Jaume Font, menor, y dit Francesc Magrinyà
de dit arrendament, los quals feren llarga y bastant indempnitat així a dit Ballaster com a totas
las fermansas de aquell, del qual arrendament,
segons lo llibre de Vàluas trienni 1680, foli 49,
consta restar-se a dèurer la quantitat de 19.097
lliures, 2 sous, 5. Però per quant segons lo capa. relació intercalada entre els folis 170v i 171r del dietari del
trienni 1683-1686.

breu de dit mes de agost, foli 921, consta que dit
Francesc Magrinyà sols possehí dit censal com a
tudor y curador dels fills de Pere Fontanills, no
pot estar dit censal obligat per qualsevol quantitat se reste a dèurer per rahó de dit arrendament;
y per ço, no·s trau res enfora,
Ítem, dit censal fou y possehí Joan Cabeça, negociant. Y encara que segons lo llibre de Vàluas
trienni 1623, foli 180 y 951, en las caucions prestadas per Joan Vidal, menor, cullidor de la Bolla
de Barcelona, als 28 de juliol 1554; 7 desembre
1559; 6 de abril 1566; 25 de desembre 1567; y //
171/1v // 6 de janer 1568, se troben continuats
differents subjectes ab lo apellido de Joan Cabeça, los quals se són obligats en diversas quantitats, com en ditas caucions apar, lo qual Joan Vidal, segons lo llibre de Vàluas trienni 1680, foli
241, consta restar a dèurer la quantiat de 4.400
lliures, 12 sous. Però per quant segons dit capbreu y foli, consta que dit Joan Cabeça sols possehí dit censal com a pare y llegítim administrador
de Jaume y Paula, sos fills, encara que per ningun
temps pogués constar que dit Joan Cabeça y los
dits Jaume Cabeça, obligats en ditas caucions,
fossen un mateix subjecte, no pot estar obligat dit
censal per ninguna quantitat se restàs a dèurer per
rahó de aquellas; y per ço, no·s trau res enfora.
Y esta és la relació que fa a vostra senyoria. Del
aposento del racional, als 20 de febrer de 1685.
Erasma de Lana y Fontanet, racional.
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No 3. Domersa y comunitat de Sant Pere.
Molt il·lustre senyor.
Erasma de Lana y Fontanet, donzell, racional de
la present casa, a vostra senyoria fa relació com
per orde y deliberació de vostra senyoria dels 19
de agost 1683 té feta exacta averiguació ab los llibres de Vàluas y altres de la present casa acerca de
aquell censal penció 204 sous, pagadors als 6 de
febrer, que sortejaren los reverends domers y comunitat de Sant Pere de la present ciutat en la extracció de censals que al primer de juliol també
proppassat del corrent any fou vostra senyoria
servit fer. Y segons los llibres, se troba lo següent:
Primo, dit censal fou y pocehí Joan de Gualbes.
Y encara que segons lo llibre de Vàluas trienni
1680, folis 167, 170, 192 y 220, se troban quatre dèbits formats a Joan de Gualbas, sobrecullidor de la part de Ponent, que las quatre partidas
a. relació intercalada entre els folis 170v i 171r del dietari del
trienni 1683-1686.
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juntas suportan la quantitat de 8.404 lliures, 15
sous, 4. Però per quant segons lo capbreu del
mes de febrer, foli 16, consta que dit Joan de
Gualbas, possessor de dit censal, sols possehí
aquell com a usufructuari, per lo que encara que
en ningun temps pogués constar que dit Joan
de Gualbes, possessor de dit censal, y dit Joan
de Gualbes, debitor, fossen uns mateix subjectes, no pot estar obligat dit censal per rahó de
dits dèbits; y per ço, no·s trau res enfora.
Ítem, dit censal fou y possehí don Joan Burguès. Y de lo qual, segonsa lo llibre de Vàluas
trienni 1617, foli 16, se troba continuat altre de
las fiansas donadas per Pere Rovira, guarda estimador y escrivà del deffenedor y cullidor de la
taula de Barcelona per suspenció de Joan Vidal,
en la caució per dit Rovira prestada a 31 de janer 1576, lo qual don Joan Burguès se obligà
per 400 lliures, lo qual Pere Rovira, segons lo
llibre de Vàluas trienni 1680, foli 154, consta
restar a dèurer la quantitat de 258 lliures, 7
sous, 4. Y com en n[in]guns llibres de Vàlues se
tròpia que dit Joan Burguès ni altre per ell hage
pagat cantitat alguna a compte de ditas 400 lliuras se era obligat; per ço, reste a dèurer a cumpliment de aquellas la quantitat de ditas doscentas sinquanta- // 171/3v // vuyt lliures, set
sous y quatre; dich,
258 lliures, 7 sous, 4
Ítem, en llibre de Concerts, foli 20, consta que
als 23 de juny 1586 dit don Joan Burguès y de
Jo firmà debitori de quantita de 1.619 lliures, 2
sous, 4, que dit die diu restava dèurer a cumpliment de 2.428 lliures 13 sous, 4, li tocavan pagar per son ters, del que participava en la Bolla
de Cervera trienni 1578, arrendada a March
Colomer, las quals prometé pagar ab quatre
iguals pagas, ço és, 21 de mars 1588, 21 de desembre 1589, 21 de setembre 1591 y 21 de
juny 1593, de las quals 1.619 lliures, 2 sous, 4
segons los llibres de Vàluas sols consta haver pagat la quantitat de quatre-centes tretse lliures y
sis sous; dich,
413 lliures, 6 sous
Ítem, segons dit llibre de Concerts, foli 22,
consta que als 12 de setembre 1620 dona
Victòria de Burguès y de Jo, com a tenint y possehint la heretat y béns de dit don Joan Burguès, son marit, firmà obligació al General prometent pagar 250 lliures lo any, ço és, 200
lliures a 11 de maig y 50 lliures a 8 de abril a
compte de aquellas 6.425 lliures que dit die diu
restava a dèurer dit don Joan, son marit, ço és,
2.400 lliures per resta de la fermansa feta per
mossèn Vidal de Blanes, a contemplació de dit
a. segons interlineat.

[ 1684 ]
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don Joan en lo arrendament de la Bolla de Perpinyà trienni 1578; 1.000 lliures per la femansa
feta per dit don Joan Burguès a Francesc Monmany, cullidor del General, en la caució per ell
prestada a 13 de juny 1572; y las restants 500
lliures per la fermansa féu a Honofre Ciurana,
sobrecullidor del General de la part de Llevant,
de las quals 6.425 lliures sols consta en los llibres de Vàluas haver-se pagat la quantitat de
2.250 lliures. Axí que resta a dèurer la quantitat
de quatre mil cent setanta-sinch lliuras; dich
4.175 lliures
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Ítem, segons lo llibre de Vàluas trienni 1680,
foli 178, consta que dit Joan Burguès y de Jo
reste a dèurer la quantitat de 11 lliures, las quals
venen y són de resta // 171/7r// a de aquellas
211 lliures que als t. de agost 1608 foren giradas per la taula de la present ciutat a fra don Ramon de Veríb, prior de Catalunya, per sa lletra
de cambi de 18 de juny 1607 diu són per lo salari de la mesada y interés de ella com a embaixador que era del General en la cort de sa magestat; consta en lo llibre de Vàluas trienni
1608, foli 244; dich,
11 lliures
Ítem, dit don Joan Burguès y de Jo, segons lo
llibre de Vàluas trienni 1671, foli 161, se troba
continuat altre de les fermances donadas per lo
ardiaca y canonge Paulo Pla, ohydor ecclesiàstich que fou en lo trienni 1617, lo qual Pla, segons lo llibre dec Vàluas trienni 1680, foli 209,
consta restar a dèurer la quantitat de 120 lliures
que dit Paulo Pla junt ab Felip de Sorribas, de
present militar, y Miquel Serdà, de present real,
en dit trienni foren condempnats simul et in solidum en la visita de dit trienni, feta en lo trienni 1620, donar y pagar al General sobre lo pintar dels tres pilars de la capella de la present casa
ab ulterior liquidació reservada, com consta en
lo llibre de Vàluas trienni 1620, foli 534; dich,
120 lliures
Axí que resta obligat dit censal en la quantitat
de quatre mil nou-centas setanta-set lliuras,
tretse sous y quatre de las sinch partidas tretas
enfora; dich, 4.977 lliures, 13 sous, 4.
Y esta és la relació que fa a vostra senyoria, salvat
en tot error de compte. Del apocento del racional, als 19 de febrer 1685.
Erasma de Lana y Fontanet, racional.

Molta bé saben y ignorar no podan vostres mercès, senyors administradors del Ospital General
de la Santa Creu, com en la extracció dels censals feta per los molt il·lustres senyors deputats y
oÿdors de comptes del General de Cathalunya
del trienni 1683 en jornada del 1 de juliol
1683b, inseguint lo disposat en la concòrdia feta
entre lo molt il·lustre consistori dels senyors deputats y oÿdors de comptes del General de Cathalunya de una, y los acrehedors censalistas de
dit General de Cathalunya de part altre, sortejaren vostres mercès enc 3 censals; lo un, pensió
148 sous, 3, pagador a 10 de octubre; lo altre,
de pensió 1.200 sous, al 2 de octubre; y lo altre
pensió 282 sous, 3, pagador a 9 de juny, que
tots anys rebien sobre lo General de Catalunya.
Y escrigueren en la taula dels comuns depòsits
de la present ciutat de Barcelona a vostres
mercès, senyor administradors, en lluÿció, quitació y extinció del sobredit censal per los il·lustres senyors aleshores deputats y oÿdors de
comptes de dit General a solta del escrivà major
de la casa de la Deputació, la qual partida fonch
intimada a vostres mercès. Y axí mateix, saben e
ignorar no podan vostres mercès com per la relació feta per Erasma de Lana y Fontanet, donzell, racional y arxiver de la present casa de la
Deputació, als senyors deputats y oÿdors als 19
de agost 1683, estigué dit censal embrasat y
obligat a la solució de una partida a dit General
deguda per Jaume Aguilar, possessor que és de
dit censal, que pren suma de 148 lliures, per las
causas y rahons contengudas y expressades llargament en dita relació, la qual se troba en lo
dietari del trienni 1683, còpia de la qual presenta y entrega a vostra mercè. Per lo que lo procurador fiscal del General de Cathalunya, en ovservansa del disposat en dita concòrdia y
signanter en los números 12, 13 y 14 de ella, requereix i //171/5v // interpel·la a vostres mercès,
senyors administradors, revolten als molt il·lustres senyors deputats del General de Cathalunya
lo preu del censal és estat dit y escrit per dits senyors tunch deputats y oÿdors de comptes en
lluÿció y extinció del censal dalt expressat, en lo
qual foren estrets en sort vostres mercès, senyors administradors, en dita casa de la Deputació, junt ab les pensions se’ls resten devent per
rahó de aquell, en solució y paga y bon compte
de dita partida està dit Jaume Aguilar en los llibres de Vàlues de la casa de la Deputació per les
causes y rahons contengudes en dita relació per
dit racional feta, y semblantment, paguen íntegrament la sobredita quantitat de sent quaranta-y-vuyt lliuras, devent. Y perquè ignorància
a. requesta intercalada entre els folis 170v i 171r del dietari
del trienni 1683-1686.
b. 1683 interlineat al marge esquerre.
c. en ... juny interlineat al marge superior del document.

a. foliació errònia.
b. Vega al manuscrit.
c. de Vàluas interlineat.
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al·legar no pugen, se’ls fa present interpel·lació,
reerint al notari ne lleve acte.
171
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Die veneris 23 februarii 1685.
Los administradors, los il·lustres senyors don
Ramon Sans, ardiaca y canonge de la Seu de
Barcelona, Francisco Maymó, canonge de dita
Seu y doctor en drets, Joan Joffreu y Jaume
Llobateras, mercader, personalment trobats.
Testes sunt lo reverend Agustí Costa, prevere en
la iglésia de Sant Jaume de la present ciutat beneficiat, lo doctor Jaume Corbera, notari públic
de Barcelona, y Vicens Gavarró, escrivent, qui,
et cetera.
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Fasa fe, lo infrascrit, com la malaltia del senyor
Emanuel Rossell, receptor de las avarias, està
tota via continuant y li impedeix lo anar per los
carrers. Y així ho firmo, vuy, als 24 de febrer
1685.
Doctor Francisco Boneu.
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B. Emmanuelb de Lanuça y Semmanat.
Molt il·lustre senyor.
Erasma de Lana y Fontanet, donzell, racional
de la present casa, a vostra senyoria fa relació
com per orde y deliberació de vostra senyoria
dels 19 de agost 1683 té feta exacta averiguació
ab los llibres de Vàluas y altres de la present casa
acerca de aquell censal penció 93 sous, 9, pagador a 4 de janer, que sortejà lo noble don Emanuel de Lanuça y Semmanat en la extracció de
censals que al primer de juliol també proppassat
del corrent any fou vostra senyoria servit fer. Y
segons los llibres, se troba lo següent:
Primo, dit censal fou y possehí don Anton de
Semmanat y de Lanuça. Lo qual, segons lo llibre de Vàlues trienni 1680, foli 227, se troba
continuat altre de les fiansas donades per Pere
Fuster, deputat real que fonch en lo trienni
1623, lo qual, junt ab sos condeputats consta
en dit llibre de Vàlues trienni corrent de 1686, y
en diffarens fòleos restaria ha dèurer diverses
quantitats per lo que foren condempnats en la
visita de dit trienni, feta en lo de 1626. Però per
a. certificat intercalat entre els folis 172v i 173r del dietari
del trienni 1683-1686.
b. relació intercalada entre els folis 172v i 173r del dietari del
trienni 1683-1684.
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quant segons lo cabreu de dit mes de janer, foli
171, consta que dit don Anton Semmanat sols
possehí dit censal com a usufructuari, per lo que
no pot estar obligat aquell en ninguna quantita
reste a dèurer per rahó de dita fiança; y per ço,
no·s trau res enfora.
Ítem, dit censal fou y possehí don Galceran de
Semmanat y de Lanuça, canonge de la Seu de
Barcelona. Lo qual, segons lo llibre de Vàluas
trienni 1671, foli 228, se troba continuat altre
de les fiances donadas per Jaume Badaula, ohydor real que fonch en lo trienni 1635, lo qual,
segons lo llibre de Vàluas trienni 1680, foli 258,
restà a dèurer la quantitat de 243 lliures, 6 sous,
2, ço és, [...] 68 lliures, 11 sous, 8, de resta de
aquellas 1.050 lliures, 2 sous, que en lo llibre de
Vàluas trienni 1638, foli 538 se formà dèbit a
fra don Miquel de Alentorn, don Francisco //
173/3v // de Llupià, mossèn Pere Prats, don Enrich de Alemany, mossèn Francesc Malla y Conanglell, y a dit Badaula, deputats y ohydors de
dit trienni 1635, per lo que foren condempnats
en la visita de dit trienni, feta en lo de 1638, ço
és, 50 lliures sobre la querella número 15; 135
lliures, 2 sous, sobre la querella número 14; 200
lliures sobre lo querella número 12; y 665 lliures sobre la querella número 1, en la qual se
tracta de un sintillo de or. Y las restants 74 lliures, 14 sous, 6, de resta de aquellas 85 lliures, 8
sous, que en dit llibre de Vàluas trienni 1638,
foli 539 se formà dèbit a dits deputats y ohydors
y misser Francesc y don Ramon de Magarola
per lo que foren condempnats en dita visita sobre la querella número 23; dich,
243 lliures, 6 sous, 2
Ítem, dit censal fou y possehí don Enrich Semmanat de Lanuça, lo qual, segons lo llibre de
Vàluas trienni 1680, foli 246, entre altres fianses donades per Antoni Axada, deputat real
trienni 1632, lo qual Axada, segons dit llibre de
Vàluas, foli 247, junt ab sos condeputats, restan
a dèurer la quantitat se trobe, 13 sous ya vuyt;
dich
13 sous, 8
Dit don Enrich de Semmanat, segons lo llibre
de Vàlues trienni 1677, foli 277, se troba continuat altre de las fiansas del degà Paulo de Rosso, deputat ecclesiàstich que fonch del trienni
1650, lo qual Pau del Rosso junt ab Pau de Llosellas, Bernat Ferrer, deputat ecclesiàstich, militar y real, doctor Jacintho Sausa y misser Luís
Valencià, ohÿdors ecclesiàstich y militar, segons
lo llibre de Vàlues trienni 1653, foli 633, consta
que foren condempnats en la visita de dit trienni 1650, feta en lo de 1653, sobre la querella de
a. y vuyt interlineat.
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número 3 en la quantitat de 2.999 lliures, 4
sous, in solidum, de las quals, segons dit llibre y
foli 633 y 687 y 759, y Vàluas trienni 1656, foli
634, consta // 173/4r// haver-se pagat ab diffarents partidas la quantitat de 2.299 lliures, 10
sous, 6, com de las restants 699 lliures, 13 sous,
6, a cumpliment de 1.999 lliures, 4 sous, se
donà dèbit en particular, ço és, a Bernat Ferrer
[de qu]antitat de 599 lliures, 16 sous, 9; consta
en dit llibre de Vàluas trienni 1656, foli 634,
701 y 702. Y per quant dit Bernat Ferrer als 14
de juliol 1659 féu concert de la quantitat de
1.670 lliures, 19 sous, 11, compresas ditas 599
lliures, 16 sous, 9, del qual, segons lo llibre de
Vàluas trienni 1680, foli 269, consta restar a
dèurer la quantitat de 1.595 lliures, 13 sous,
11. Y com en dita quantitat fossen condempnats dits deputats simul et in solidum, com dessobre està dit, assí se dóna dèbit a dit Paulo del
Rosso de las ditas 599 lliures, 16 sous, 9, se li
formà dèbit com de las 99 lliures, 16 sous, 9,
del doctor misser Valencià no se fa càrrega per
quant aquell, tant de ditas 99 lliures, 16 sous, 9
com de major quantitat, féu també concert, lo
qual se ha acabat de pagar; dich,
599 lliures, 16 sous, 9
Ítem, dit de Rosso, Llosellas, Ferrer, Sausa y Valencià, segons dit llibre de Vàlues trienni 1653,
foli 634, consta que foren condempnats en la
dita visita sobre la querella número 55 en la
quantitat de 200 lliures simul et in solidum, de
las quals, segons dit llibre de Vàlues y foli, consta haver-se pagat la quantitat de 80 lliures, com
de la restants 120 lliures se forma dèbit en particular, ço és, 40 lliures a dit Llosellas, 40 lliures a
dit Ferrer y 40 lliures a dit Valensià, com apar en
lo llibre de Vàluas trienni 1656, foli 600, 700,
701 y 702, las quals 40 lliures de la part de dit
Ferrer estan compresas en lo dit concert per ell
fet, y las 40 lliures de la part de dit Llosellas estan
compresas ab la quantitat de 1.024 lliures, 2
sous, 6, que als 11 de //173/4v// juliol 1659 féu
concert, del qual, segons dit llibre de Vàlues
trienni 1680, foli 301, consta restar-se a dèurer
la quantitat de 709 lliures, 2 sous, 6. Axí que essent condempnats in solidum, assí se donà dèbit
al dit del Rosso de la quantitat de 80 lliures, ço
és, 40 lliures per dit Llosellas y 40 lliures per dit
Ferrer, com las 40 lliures de la part de dit Valencià ja estan pagades, com desobre està dit; dich,
80 lliures
Dits del Rosso, Llosellas, Ferrer, Sansa y Valensià, segons dit llibre de Vàlues trienni 1653, foli
637, consta que foren condempnats en dita visita sobre la querella de número 25 in solidum en
la quantitat de 36 lliures, de les quals, segons dit
llibre de Vàlues y fòlios, consta haver-se pagat la
quantitat de 7 lliures, 4 sous, com de las restants
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28 lliures, 16 sous, ço és, se forma dèbit en particular a dit Llosellas de 7 lliures, 4 sous; a dit
Ferrer, de 7 lliures, 4 sous; a dit Valensià, de 7
lliures, 4 sous, segons dit llibre de Vàlues trienni
1656, foli 604, 700, 701, 702, com de las restants 7 lliures, 4 sous, segons dit llibre de Vàlues
trienni 1680, foli 280, se resten a dèurer. Ab
què per les rahons sobredites, assí se fa càrrega a
dit del Rosso de 21 lliures, 12 sous, ço és, 7 lliures, 4 sous de la part de dit Ferrer, 7 lliures, 4
sous, de la part de dit Lloselles y set lliures, quatre sous, que vui se resten a dèurer, com las 14
lliures, 8 sous, per las parts de dit Llosellas són
compresas ab dits concerts; dich,
21 lliures, 12 sous
Dits del Rosso, Llosellas, Ferrer, Sansa y Valensià, segons dit llibre de Vàluas trienni 1653, foli
638, consta que foren condempnats sobre la
querella número 19 simul et in solidum en la
quantitat de 245 lliures de bona moneda, de las
quals, segons dit llibre de Vàluas y foli 638,
consta haver-se pagat la quantitat de 49 lliures,
com las restants 196 lliures se forma dèbit en
particular, ço és, a dit Llosellas de 49 lliures, a
dit Ferrer de 49 lliures, y a dit Valensià de 49
lliures, // 173/5r// com apar en lo llibre de Vàluas trienni 1656, folis 605, 700, 701 y 702, las
quals van compresas ab dits concerts, y las restants 49 lliures, segons dit llibre de Vàlues trienni 1680, foli 280, se resten a dèurer. Ab què per
las rahons atràs ditas, assí se fa càrrega a dit del
Rosso de 147 lliures, ço és, 49 lliures de la part
de dit Ferrer, 49 lliures de la part de dit Llosellas y 49 lliures que vuy se resten a dèurer; dich,
147 lliures
Dits del Rosso, Llosellas, Ferrer, Sansa y Valensià, segons dit llibre de Vàluas trienni 1653, foli
368, consta que foren condempnats en dita visita sobre la querella número 46 simul et in solidum en la quantitat de 180 lliures de bona moneda, de las quals, segons dit llibre de Vàluas y
foli, consta haver-se pagat la quantitat de 36
lliures, com de las restants 144 lliures se formà
dèbit en particular, ço és, 36 lliures a dit Llosellas, 36 lliures a dit Ferrer, 36 lliures a dit Valensià, segons dit llibre de Vàlues trienni 1656, folis 606, 700, 701 y 702, las quals van compresas
ab dits concerts, y las restants 36 lliures, segons
dit llibre de Vàlues trienni 1680, folia 280, se
resten a dèurer. Ab què per las rahons atràs dites, assí se fa càrrega a dit de Rosso de 108 lliures, ço és, 36 lliures de la part de dit Ferrer, 36
lliures de la part de dit Llosellas y 36 lliures lliures que vuy se resten a dèurer; dich
108 lliures

a. foli 280 interlineat al marge esquerre.

Dits del Rosso, Llosellas, Ferrer, Sansa y Valensià, segons dit llibre de Vàluas trienni 1653, foli
638, consta que foren condempnats en dita visita sobre la querella número 47 simul et in solidum en la quantitat de 60 lliures, de las quals,
segons dit llibre y foli, consta haver-se pagat la
quantitat de 12 lliures, com de las restants 48
lliures se formà dèbit en particular, ço és, a dit
Llosellas de 12 lliures, a dit Ferrer de 12 lliures,
a dit Valensià de 12 lliures, segons dit llibre de
Vàlues trienni 1656, folis 606, 700, 701 y 702,
las quals van compresas ab dits concerts, y las
restants 12 lliures, segons dit llibre de Vàluas,
trienni 1680, foli 281, se resten a dèurer. Ab
què per les // 173/5v// rahons sobredites se fa
càrrega a dit del Rosso de 36 lliures, ço és, 12
lliures de la part de dit Ferrer, 12 lliures de la
part de dit Rosellas y 12 lliures que vuy se restan
a dèurer; dich,
36 lliures
Dits del Rosso, Llosellas, Ferrer, Sansa y Valensià, segons dit llibre de Vàluas trienni 1653, foli
639, consta que foren condempnats en dita visita sobre la querella número 48 in solidum en la
quantitat de 75 lliures, de las quals, segons dit
llibre y foli, consta haver-se pagat la quantitat
de 15 lliures, com de las restants 60 lliures se
formà dèbit en particular; ço és, a dit Llosellas
de 15 lliures, a dit Ferrer de 15 lliures, a dit Valensià de 15 lliures, segons dit llibre de Vàlues
trienni 1636, folis 608, 700, 701 y 702, las
quals van compresas ab dits concerts, y las restants 15 lliures, segons dit llibre de Vàlues trienni 1680, foli 281, se restan a dèurer. Ab què per
las rahons atràs ditas, assí se fa càrrega a dit del
Roso de 45 lliures, ço és, 15 lliures per Llosellas, 15 lliures per Ferrer y 15 lliures que vuy se
resten a dèurer; dich,
45 lliures
Dits del Rosso, Llosellas, Ferrer, Sansa y Valensià, segons dit llibre de Vàlues trienni 1653, foli
640, consta que foren condempnats en dita visita sobre la querella número 28 en la quantitat
de 96 lliures, 12 sous, moneda de plata, de las
quals, segons dit llibre y foli 639a, consta haverse pagat la quantitat de 30 lliures, 3 sous, 8, de
ardits per lo valor de 19 lliures, 6 sous, 5, plata,
com de las restants 77 lliures, 5 sous, 7, se
formà dèbit en particular, ço és, a dit Llosellas
de 32 lliures, 3 sous, 5, de ardits per lo valor de
19 lliures, 6 sous, 5, plata; a dit Ferrer de 32
lliures, 3 sous, 5, de ardits per lo valor de 19
lliures, 6 sous, 5, de plata; y a dit Valensià de 32
lliures, 3 sous, 5, de ardits, per lo valor de 19
lliures, 6 sous, 5, de plata, segons dit llibre de
Vàluas trienni 165[6], folis 609, 701 y 702, las
a. 639 interlineat al marge esquerre.
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quals van compresas ab dits concerts; y las restants 19 lliures, 6 sous, 5, de plata, segons dit
llibre de Vàluas trienni 1680, foli 281, se resten
a // 173/6r// dèurer. Ab què per las rahons sobreditas, assí se fa càrrega a dit del Rosso de 96
lliures, 10 sous, 3, ço és, 32 lliures, 2 sous, 5,
per part de dit Ferrer; 32 lliures, 2 sous, 5, per
part de dit Llosellas, y 32 lliures, 2 sous, 5, per
lo valor de ditas 19 lliures, 6 sous, 5, se resten a
dèurer vuy; dich,
96 lliures, 10 sous, 3
Dits del Rosso, Llosellas, Ferrer, Sansa y Valensià, segons dit llibre de Vàluas trienni 1653, foli
640, consta que foren condempnats per dita visita sobre la querella número 62 en la quantitat
de 50 lliures, de las quals, segons dit llibre y foli,
consta haver-se pagat la quantitat de 10 lliures,
com de las restants 40 lliures se formà dèbit en
particular, ço és, a dit Lloselllas de 10 lliures, a
dit Ferrer 10 lliures, y a dit Valensià 10 lliures,
dit llibre de Vàlues trienni 1656, folis 609, 700,
701 y 702, las quals van compresas ab dits concerts, y las restants 10 lliures, segons dit llibre
de Vàluas trienni 1680, foli 282, se restan a
dèurer. Ab què per las rahons sobreditas, assí se
fa càrrega a dit del Rosso de 30 lliures, ço és, 10
lliures per la part de dit Llosellas y 10 lliures per
la part de dit Ferrer y 10 lliures que vuy se restan a dèurer; dich,
30 lliures
Dits del Rosso, Llosellas, Ferrer, Sansa, Valensià
y Vicens Ferriol, junt ab lo dit Francesc Llanes,
mossèn Pere Anton Serra, misser Joan Baptiste
Pastor, Joseph de Urrea, Sebastià Costa, Joseph
Miquel Quintana, Joseph Quintana, misser Gismundo Bofill, Antoni Nin, Hierònim Galí, Miquel Marquès, Salvador Tos, Melchior Pagès,
los tres verguers del concistori, y Jaume Bravo,
correu, segons dit llibre de Vàluas trienni 1653,
foli 691, consta que foren condempnats en dita
visita sobre la querella número 36 en la quantitat de 353 lliures, moneda de plata, ço és, dits
deputats en 31 lliures, 17 sous de plata quiscun;
dits Llanes, Serra, Pastor, Urrea, Costa y Joseph
Miquel Quintana en // 173/6v// 15 lliures, 18
sous, 6, de plata quiscun; Joseph Quintana, dit
Bofill y Nin, en 11 lliures, 3 sous, de plata quiscun; dit Galí en 9 lliures, 11 sous, 9 de plata; dits
Marquès y Tos en 7 lliures, 19 sous, 9, de plata
quiscun; dit Pagès en 4 lliures, 15 sous, de plata;
los 3 verguers y Jaume Bravo en 2 lliures, 11
sous de plata quiscun. De les quals, segons dit
llibre, foli 751 y 754 y 689 y Vàluas trienni
1656, foli 589, consta haver-se pagat la quantitat de 94 lliures, 1 sou, 3, de plata per differents
subjectes, com de las restants 258 lliures, 18
sous, 9, se’n donà dèbit particular, ço és, 29 lliures, 7 sous, a dit Llosellas; 29 lliures, 7 sous, a dit
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Ferrer; 29 lliures 7 sous, a dit Valensià; 29 lliures, 7 sous, a dit Ferriol; 14 lliures, 13 sous, 6, a
Joseph Miquel Quintana; consta en dit llibre de
Vàlues trienni 1656, folis 589, 700, 701, 702,
703 y 685. De les quals 14 lliures, 13 sous, 6 de
plata y per lo valor de aquellas 26 lliures moneda
corrent, Joseph Quintana, fill de dit Joseph Miquel Quintana, als 20 de juliol 1659 féu concert
de la quantitat de 1.409 lliures, 1 sou, 6, compresas ditas 26 lliures, del qual concert, segons
dit llibre de Vàluas trienni 1680, foli 301, consta restar-se a dèurer la quantitat de 1.259 lliures,
1 sou, 6, y las parts de dits Llosellas, Ferrer, Valensià, estan compresas en los atràs dits concerts;
y las 29 lliures, 7 sous, per la part de dit Ferriol
per lo valor de aquellas 49 lliures, 5 sous, 5, moneda corrent, estan compresas ab lo concert que
als 24 de juliol 1665 dit Vicens Ferriol féu de
quantitat de 343 lliures, 9 sous, 8. Les quals, segons lo llibre de Vàluas trienni 1668, foli 319,
consta haver-se pagadas. Y segons dit llibre de
Vàluas trienni 1668, foli 289, consta haver-se
pagat per compte de Melchior Pagès la quantitat
de 22 lliures, 10 sous, moneda corrent, per lo
valor de 15 lliures de plata a compte de dita querella, com las restants 104 lliures, 7 sous, 3, de
plata, segons dit llibre de Vàluas trienni 1680,
foli 278, consta se resten a dèurer. Així que a dit
Paulo del Rosso assí se li fa càrrega de la quantitat de 177 lliures, 14 sous, 9, de plata, ço és, 29
lliures, 7 sous, de plata per la part // 173/7r // de
dit Llosellas, 29 lliures, 7 sous, dea plata per la
part de dit Ferrer; 14 lliures, 12 sous, 6, de plata
per la part de dit Quintana; y 104 lliures, 7 sous,
3, de plata que se resten a dèurer; dich,
177 lliures, 14 sous, 9, plata
Dits del Rosso, Llosellas, Ferrer, Sansa y Valensià, segons dit llibre de Vàluas trienni 1653, foli
685, consta foren condempnats en dita visita
sobre la querella número 223 en la quantitat de
400 lliures de bona moneda in solidum, de las
quals, segons dit llibre y foli, consta haver-se pagat la quantitat de 80 lliures, com de las restants
320 lliures se formà dèbit en particular, ço és, a
dit Llosellas de 80 lliures; a dit Ferrer de 80 lliures; y a dit Valensià de 80 lliures; consta en dit
llibre de Vàluas trienni 1656, folis 614, 700,
701 y 702, las quals, van compresas ab dits concerts, y las restants 80 lliures, segons dit llibre
de Vàlues trienni 1680, foli 284, se resten a
dèurer. Ab què per les rahons atràs ditas, assí se
fa càrrega a dit del Rosso de 240 lliures, ço és,
80 per la part de dit Llosellas, 80 per la part de
dit Ferrer y 80 que·s resten a dèurer, dich,
240 lliures

foli 636, se troba continuat un dèbit, a bé que
sens quantitat certa, a dit Paulo del Rosso y Vicens Ferriol, dient aquell deven dar la mytat de
quantitats per ells deliberadas que exediren la
llegítimament deguda en benefici del General
pagada per rahó de las estrenas de Nadal, de
Sant Jordi y de Sant Joan de juny als officials del
General, axí que lo un pagant lo altre que sie líbero, y a cada un dels officials que llegítimament reberen ditas estrenas, reservada la liquidació en la querella de número 1, de la
quantitat y valor de moneda fahedora //
173/7v// sobre de la querella de número 31, lo
qual dèbit en la mateixa conformitat sens quantitat certa se troba en peu, segons dit llibre de
Vàluas trienni 1680, foli 280; dich,
a... lliures,b... diners
Notac. Se adverteix que las quantitats se carregan
a dit del Rosso de las parts se ha dit de dits Joan
Pau Llosellas, Bernat Ferrer y Joseph Miquel
Quintana, segons las partidas respectivament se
diu, se li fan càrrega de aquelles per quant segons
dit llibre de Vàluas trienni 1653, folis citats, y en
totas ditas querelas, o casi totas, se diu ésser estats dits de present condempnats in solidum, per
lo que apar que no podian després dividir-se las
quantitats condempnades en dites quereles pro
viril part. La qual nota assí se continua perquè en
tot cas se·n hage la deguda rahó.
Axí que restaria obligat dit censal en la quantitat
de mil vuytanta-y-sinch lliuras, dotse sous y
onse, ço és, 243 lliures, 19 sous, 2, de las dos
primeras partidas tretas enfora dels dèbits de
don Galceran y don Enrich de Semmanat, y las
restants 1.581 lliures, 13 sous, 9, de las tretse
partidas tretas enfora dels dèbits de dit del Rosso, ço és, quiscuna de elles segons la espècia de
la moneda en què foren condempnats; dich,
1.825 lliures, 12 sous, 11.
Y esta és la relació fa a vostra senyoria, salvat en
tot error de compte. Del aposento del racional,
als 23 de febrer 1685.
Erasma de Lana y Fontanet, racional.
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Ítem, segons dit llibre de Vàlues trienni 1653,
a. de plata interlineat.
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No 1. Abadessad y convent de las monjas de
Hierusalem.
Molt il·lustre senyor.
a. a continuació un espai en blanc.
b. a continuació un espai en blanc.
c. Nota escrit al marge esquerre.
d. relació intercalada entre els folis 172v i 173r del dietari del
trienni 1683-1686.

Erasma de Lana y Fontanet, donsell, racional de
la present casa, a vostra senyoria fa relació com
per orde y deliberació de vostra senyoria dels 19
de agost de 168[3] té feta exacta averiguació en
los llibres de Vàluas de son offici y altras de la present casa acerca de aquell censal penció 75 sous,
pagador a 24 de maig, que sortejaren la reverend
abadessa y convent de las monjas de Hierusalem
de Barcelona en la extracció de censals que al primer de juliol 1683 fou vostra senyoria servit fer.
Y segons dits llibres, se troba lo següent.
Dit censal fou y possehí don Joan de Semmanat y
de Requesens. Y segons lo llibre de Vàluas trienni 1635, foli 2, consta que en la caució prestada
per mossèn Jordi Benet de Marimon, receptor
del General en la sobrecol·lecta de Ponent, als 27
de novembre 1521, entre altras fiansas se troba
continuat mossèn Joan de Santcliment obligat
per 500 lliures, lo qual Jordi Benet de Marimon,
segons lo llibre de Vàluas trienni 1680, foli 342,
consta restar a dèurer la quantitat de 76 lliures, 2
sous, 2. Y com en ningun dels llibres de Vàluas
consta ni se troba que dit Joan de Santcliment ni
altre per ell hagen pagat cantitat alguna a compte
de dites 500 lliures per rahó de dita fiança, per
ço, suposant ésser uns mateixos subjectes lo don
Joan de Santcliment y Requesens y lo mossèn
Joan de Semmanat, obligat, assí se fa càrrega de
ditas setanta-sis lliuras, dos sous y dos; dich,
76 lliures, 2 sous, 2

Dit censal possehiren lo doctor Gerònim Jover y
Bernat Jover, de la vila de Puigcerdà. Y encara
que segons dit llibre de Vàlues, trienni 1587, foli
277, entre altres fiansas donades per Pere Solà,
arrendatari de la Bolla de Puigcerdà de dit trienni 1587, arrendada per 2.151 lliures quiscun
any, se troba continuat Gerònim Jover, doctor
en medicina, lo qual se obligà per 200 lliures
quiscun any, del qual arrendament, segons lo llibre de Vàluas trienni 1680, foli 29, consta restarse a dèurer la quantitat de 199 lliures, 10 sous.
Però per quant segons lo capbreu de dit mes de
mars, foli 519, consta que dit Gerònim Jover y
Bernat Jover sols possehiren dit censal com a administradors de dita causa pia fundada per dit
Llorens Jover, no pot estar obligat dit censal per
qualsevol quantitat se restàs a dèurer per rahó de
dita fiança; y per ço, no·s trau res enfora.
Y esta és la relació que fa a vostra senyoria. Del
aposento del racional, als 2 de mars 1685.
Erasma de Lana y Fontanet, racional.

173
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Per la quantitat restaria obligat dit censal. Y esta
és la relació que fa a vostra senyoria, salvat en
tot error de comptes. Del aposento del racional,
als 28 de febrer 1685.
Erasma de Lana y Fontanet.

173
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No 2. Administradorsa de la causa de misser
Llorens Jover.

No 3. Donaa Theresa Pérez Llobet y de Oluja.
Molt il·lustre senyor.
Erasma de Lana y Fontanet, donsell, racional de
la present casa, a vostra senyoria fa relació com
per orde y deliberació de vostra senyoria dels 19
del mes de agost de 168[3] té feta exacta averiguació en los llibres de Vàluas de son offici y altres de la present casa acerca de aquell censal
penció 60 sous, 6, pagadors al primer de juny,
que sortejà dona Theresa Llobet de Oluja en la
extracció de censals que al primer de juliol 1683
fou vostra senyoria servit fer. Y segons dits llibres, se troba lo següent.

Erasma de Lana y Fontanet, donsell, racional de
la present casa, a vostra senyoria fa relació com
per orde y deliberació de vostra senyoria dels 19
del mes de agost de 168[3], té feta exacta averiguació en los llibres de Vàluas de son offici y altras de la present casa acerca de aquell censal
penció 570 sous, pagador a 4 de mars, que sortejaren los administradors de la causa pia de misser Llorens Jover en la extracció de censals que al
primer de juliol 1683 fou vostra senyoria servit
fer. Y segons dits llibres, se troba lo següent.

Dit censal fou y possehí Honofre Llobet,
burgès de Perpinyà. Lo qual, segons lo llibre de
Vàluas trienni 1671, foli 306, se troba continuat altre de les fiances donades per Pau de Vinyes, ohydor militar que fonch en lo trienni
1653. Lo qual de Vinyes, segons lo llibre de Vàluas trienni 1680, folis 313 y 315, consta restar
a dèurer la quantitat de 19 lliures, 14 sous, ço
és, 7 lliures, 14 sous a cumpliment de 37 lliures,
10 sous que dit de Vinyes junt ab lo doctor
Francesc Pejoan, misser Agustí Pinyana, deputats ecclesiàstic y real, fra don Ignasi de Ripoll y
Joan Gabriel, ohydors ecclesiàstich y real de dit
trienni, foren condempnats simul et in solidum
en la visita de dit trienni 1653, feta en lo de

a. relació intercalada entre els folis 172v i 173r del dietari del
trienni 1683-1686.

a. relació intercalada entre els folis 172v i 173r del dietari del
trienni 1683-1686.

Molt il·lustre senyor.
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[ 1684 ]
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1656, ço és, 25 lliures sobre la querella de número 21, y 12 lliures, 10 sous sobre la querella
de número 58; consta en lo llibre de Vàluas
trienni 1656, foli 641. 6 lliures de resta de
aquelles 30 lliures que dit Vinyes Pejona Pinyana, Rypoll y Gabriel foren condempnats en dita
visita simul et in solidum sobre la querella número 12; //172/10v // consta en dit llibre de Vàluas trienni 1656, foli 652. Y las restants 6 lliures, de resta de aquelles 30 lliures que los
sobredits foren condempnats simul et in solidum en dita visita sobre la querella número 64;
consta en dit llibre de Vàluas trienni 1656, foli
654; dich,
19 lliures, 14 sous
Dit Honofre Llobet, segons lo llibre de Vàluas
trienni 1677, foli 339, se troba continuat altre de
las fiansas donades per Luís Cantà y de Homs,
ohydor militar que fou en lo tirenni 1671. Lo
qual Luís Cantà, junt ab sos condeputats, segons
dit llibre y en foli 382, tenen continuada una partida de dèbit, a bé que no de quantitat certa, la
qual se originà y devallà del llibre de Vàluas trienni 1674, foli 383, la qual és del thenor següent:
«Los molt il·lustres senyors don Joseph de Camporrells, ardiaca de Andorra y canonge de la Seu
de Urgell, don Francisco Vilallonga y Xammar,
Llàtzer Talarn, ciutedà honrat de Barcelona, lo
doctor y canonge Francesc Ferrer, Lluís Cantà y
de Homs, donzell, Joseph de Thomàs, ciutedà
honrat de Barcelona, deputats y ohydors del General de Catalunya del trienni 1671, dehuen dar
totas las quantitats que per rahó de la contrafacció
de la aprehenció dels reals de vuyt hapresa en la
patrona de las galeras de Gènova hauran deliberadas pagar després de 4 de maig 1672, en què·s féu
la declaració, liquidació reservada, en què són estats condempnats en dita visita sobre la querella
número 77, la qual //173/1r// partida se troba tirada en lo llibre de Vàluas trienni 1680, foli 344.»

Erasma de Lana y Fontanet, donsell, racional de
la present casa, a vostra senyoria fa relació com
per orde y deliberació de vostra senyoria dels 19
dels mes de agost de 168[3] té feta exacta averiguació en los llibres de Vàluas de son offici y altras de la present casa acerca de aquell censal
penció 261 sous, pagador a deu de dezembre,
que sortejà lo abat y convent de Nostra Senyora
de Montserrat en la extracció de censals que al
primer de juliol 1683 fou vostra senyoria servit
fer. Y segons dits llibres, se troba lo següent.
Dit censal fou y possehí don Francisco Sans. Y
encara que segons lo llibre de Vàluas trienni
1680, foli 227, entre altres fianses donades per
misser Bernat Sala, ohydor real que fou en lo
trienni 1623, se troba continuat dit don Francisco Sans, lo qual Sala, reste a dèurer differents
quantitats per resta del que fou condempnat
junt ab sos condeputats en la visita de dit trienni
1623, feta en lo de 1626. Però per quant segons
lo capbreu de dit mes de desembre, foli 328,
consta que dit don Francisco Sans sols possehí
dit censal com a pare y llegítim administrador de
don Luís Sans, son fill, no pot estar obligat dit
censal en ninguna quantitat se reste a dèurer per
rahó de dita fiança; per ço, no·s trau res enfora.
Y esta és la relació que fa a vostra senyoria. Del
aposento del racional, als tres de mars 1685.
Erasma de Lana y Fontanet, racional.

174
/1r

Axí que resta obligat dit censal de una part en
las 19 lliures, 14 sous tretes enfora, y en tot cas,
per la quantitat restarà restar-se a dèurer per la
partida propdita.
Y esta és la relació fa a vostra senyoria, salvat en
tot error de compte. Del aposento del racional,
als 2 de mars 1685.

173
/11r

No 1. Beneficia de sant Salvador y de sant Joan.
Molt il·lustre senyor.
Erasma de Lana y Fontanet, donsell, racional de
la present casa, a vostra senyoria fa relació com
per orde y deliberació de vostra senyoria dels 19
de agost de 1683 té feta exacta averiguació en
los llibres de Vàluas y altres de la present casa
acerca de aquell censal penció 118 sous, 3, pagador al primer de octubre, que sortejà lo obtenint lo benefici sots invocació de sant Salvador,
fundat en la iglésia de Sant Joan de la present
ciutat, en la extracció de censals que al primer
de juliol 1683 fou vostra senyoria servit fer. Y
segons dits llibres, se troba lo següent.

Molt il·lustre senyor.

Dit censal fou y possehí mossèn Berenguer
d’Oms. Y encara que segons lo llibre de Vàluas
trienni 1680, foli 246, entre altres fianses donades per lo il·lustríssim senyor don Garcias Gil
Manrique, bisbe de Gerona, deputat ecclesiàs-

a. relació intercalada entre els folis 172v i 173r del dietari del
trienni 1683-1686.

a. relació intercalada entre els folis 173v i 174r del dietari del
trienni 1683-1686.

No 4. Abata y convent de Nostra Senyora de
Montserrat.

1664

tich que fou en lo trienni 1632, se troba continuat don Berenguer de Oms. Y axí mateix, segons lo llibre de Vàluas trienni 1677, foli 245,
entre altras fiansas donadas per lo canonge Honofre Ciurana, ohydor ecclesiàstich que fonch
en lo trienni 1632, se troba continuat dit don
Berenguer de Oms. Y axí mateix, segons lo llibre
de Vàlues, trienni 1671, foli 228, entre altres
fianses donadas per don Francisco de Llupià, deputat militar que fonch en lo trienni 1635, se
troba continuat dit don Berenguer de Homs, los
quals Manrique, Ciurana y Llupià, segons lo llibre de Vàluas trienni 1680 y en differents folis,
consta restar a dèurer differents quantitats per lo
que foren condempnats en las visitas de llurs respective triennis. No pot estar obligat dit censal
en ninguna cantitat se resta a dèuer per rahó de
ditas fiansas per quant, ademés de vèurer-se no
poder ser uns mateixos subjectes lo Berenguer
d’Oms, possessor de dit censal, y lo Berenguer
de Homs, obligat en ditas fiansas, per lo que va
en lo any 1498 fins en lo any 1632, segons lo
capbreu // 174/1v // de dit mes de octubre, foli
76, consta que dit mossèn Berenguer d’Oms,
possessor de dit censal, ja alienà aquell en dit any
1498 en favor del obtenint dit benefici; per lo
que no·s trau res enfora.
Y esta és la relació que fa a vostra senyoria. Del
aposiento del racional, als 14 de mars 1685.

mercader de Granollers, obligat per 300 lliures
lo any. Y axí mateix, segons lo llibre de Vàluas
trienni 1602, foli 307, entre altres fianses donades per Joan Canals, arrendatari de la Bolla de
Olot de dit trienni 1602, se troba continuat
Joan Puig, teixidor de llana, de Piera, obligat
per 200 lliures lo any, dels quals arrendaments,
segons lo llibre de Vàluas trienni 1680 y en differents folis consta restar-se a dèurer differents
quantitats. Però encara que per ningun temps
pugués constar que los dits Joan Puig, possessor
de dit censal, y los dits Puig, obligats per ditas
fiansas, fossen uns mateixos subjectes, no pot
estar obligat dit censal per qualsevol cantitat se
restàs a dèurer per rahó de ditas fiansas per
quant segons dit capbreu de janer, foli 266,
consta que lo Joan Puig, menor, qui possehí dit
censal després de Joan Puig, major, ja en lo any
1568 alienà dit censal fent venda de aquell aa
Pere Mas, de la parròquia de Sant Martí de Partegàs; per ço, no·s trau res enfora.
Y esta és la relació fa a vostra senyoria. Del aposento del racional, als 13 de mars 1685.
Erasma de Lana y Fontanet, racional.
174
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Erasma de Lana y Fontanet, racional.

174
/2r

No 1. Donaa Eleonor de Agullana
Molt il·lustre senyor.
Erasma de Lana y Fontanet, donsell, racional de
la present casa, a vostra senyoria fa relació com
per orde y deliberació de vostra senyoria dels 19
de agost de 1683 té feta exacta averiguació en
los llibres de Vàluas y altres de la present casa
acerca de aquell censal penció 65 sous, 7, pagador a 16 de janer, que sortejà dona Eleonor de
Agullana y Sabater en la extracció de censals
que al primer de juliol 1683 fou vostra senyoria
servit fer. Y segons dits llibres, se troba lo següent.
Primo, dit censal fou y possehí Joan Puig, major, y Joan Puig, menor de dias. Y encara que
segons lo llibre de Vàluas trienni 1578, foli 209,
entre altras fiansas donadas per Miquel Joan de
Junyent, arrendatari de la Bolla de Gerona de
dit trienni 1578, se troba continuant Joan Puig,
a. relació intercalada entre els folis 173v i 174r del dietari del
trienni 1683-1686.
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No 3. Priorab y convent de las Gerònimas
Molt il·lustre senyor.
Erasma de Lana y Fontanet, donzell, racional
de la present casa, a vostra senyoria fa relació
com per orde y deliberació de vostra senyoria
dels 19 de agost de 1683 té feta exacta averiguació en los llibres de Vàluas y altres de la present casa acerca de aquell censal penció 880
sous, pagadors al primer de janer, que sortejaren la reverend priora y convent del monestir de
las Gerònymas de la present ciutat en la extracció de censals que al primer de juliol 1683 fou
vostra senyoria servit fer. Y segons dits llibres, se
troba lo següent.
Dit censal fou y possehí don Pedro de Cardona,
fill y hereu de la noble dona Aldonsa, duquesa
de Cardona. Y com segons lo llibre de Vàluas
trienni 1578, foli 213, entre altres fianses donades per Miquel Gomar, arrendatari de la Bolla
de Perpinyà de dit trienni 1578, se troba continuat don Pedro de Cardona y de Eril, senyor
del Albi, lo qual arrendament, segons lo llibre
de Vàluas trienni corrent, foli 18, consta restarse a dèurer la quantitat de 19.609 lliures, 17
sous, 8. Y per quant entre totas las fiansas de dit
arrendament se havian obligat en 99 lliures més
a. a ... Partegàs interlineat al marge esquerre.
b. relació intercalada entre els folis 173v i 174r del dietari del
trienni 1683-1686.

[ 1684 ]

[ 1684 ]

per los tres anys, que defalcades rata per quantitat segons lo que quiscuna de ditas fiansas se havian obligat, sols vingué a estar obligat dit de
Cardona en 297 lliures, 4 sous, 6, de las quals se
li fan bonas 166 lliures, 13 sous, 10, per tantas li
tocan y gaudeix de aquellas 6.362 lliures, 2
sous, que ab differents libres de Vàluas // 174/3v
// y en diferents jornades consta haver pagadas
dit Miquel Gomar, principal de dit arrendament. Axí que reste a dèurer dit don Pedro de
Cardona y Erill per rahó de dita fiança y a cumpliment de ditas 892 lliures, 4 sous, 6, la quantitat de set-centas vint-y-sinch lliures, deu sous y
vuyt; dich,
725 lliures, 10 sous, 8
Ítem, segons lo llibre de Vàluas trienni 1680,
foli 246, entre altres fianses donades per lo
il·lustríssim senyor don Garcias Gil Manrique,
bisbe de Barcelona, deputat ecclesiàstich que
fou en lo trienni 1632, se troba continuat don
Pedro de Aragó, marquès del Povar, lo qual
il·lustríssim senyor don Garcias Gil Manrique,
segons lo llibre de Vàluas, foli 247, consta restar
a dèurer la quantitat de 13 sous, 8, per resta del
que junt ab sos condeputats fou condempnat en
la visita de dit trienni 1632, feta en lo de 1635.
Però ha demés de que se veu, segons lo discurs
dels anys, dit don Pedro de Cardona possehia
dit censal que fou, com abaix se dirà, en lo any
1566, y lo don Pedro que se obligà en dita fiansa fou en lo any 1632. Segons lo capbreu de dit
mes de janer, foli 55, consta que dit don Pedro
de Cardona, possessor de dit censal, ja alienà
aquell en favor de dita priora y convent en dit
any 1566, per lo que per ningun cas pot estar
obligat dit censal per rahó de dita fiança; y per
ço, no·s trau res enfora.
Axí que restaria obligat dit censal en la quantitat de
725 lliures, 10 sous, 8, de la partida treta enfora.
Y esta és la relació que fa a vostra senyoria. Del
aposento del racional, als 13 de mars 1685.
Erasma de Lana y Fontanet, racional.

175
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No 1. Dona Carlos Francisco de Cocovarem
Molt il·lustre senyor.
Erasma de Lana y Fontanet, donzell, racional
de la present casa, a vostra senyoria fa relació
com per orde y deliberació de vostra senyoria
dels 19 de agost de 1683 té feta exacta averia. relació intercalada entre els folis 174v i 175r del dietari del
trienni 1683-1686.
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guació ab los llibres de Vàluas y altres de la present casa acerca de aquell censal penció 230
sous, pagador als 30 de juny, que sortejà don
Carlos Francisco de Cocovarem en la extracció
de censals que al primer de juliol 1683 fou vostra senyoria servit fer. Y segons dits llibres, se
troba lo següent.
Dit censal fou y possehí Pere Pau de Belloch. Y
encara que segons lo llibre de Vàlues trienni
1677, foli 345, se troba continuat altre de las
fiansas donadas per don Alexandro de Alentorn,
deputat militar que fou en lo trienni 1614, lo
qual Alentorn junt ab sos condeputats, segons
lo llibre de Vàluas trienni 1680, foli 343, consta
restar a dèurer la quantitat de 1.716 lliures, 2
sous, 7. Però per quant segons lo capbreu de dit
mes de juny, foli 722, consta que dit Pere Pau
Belloch sols possehí dit censal com a usufructuari, per lo que no pot aquell estar obligat per
rahó de dita fiança; per ço, no·s trau res enfora.
Dit censal fou y possehí don Pedro Reguer. Lo
qual, segons lo llibre de Vàluas trienni 1677,
foli 345, se troba continuat altre de las fermanças donadas per don Alexandro de Alentorn y de fra Jaume Joan de Pelegrí, camarer de
Arles, deputat militar y ohydor ecclesiàstich respectivament que foren en lo trienni 1614, los
quals Alentorn y Pelegrí junt ab llurs condeputats, segons lo llibre de Vàluas trienni 1680, foli
343, consta restar a dèurer de dita quantitat de
1.716 lliures, 2 sous, 7, a cumpliment de 1.886
lliures, 5 sous, 3, foren condempnats en la visita
de dit trienni 1614, feta en lo de 1617, per los
excessos se feren de guants, verguetas, músichs
y rams barberins per la festa del gloriós sant Jordi, com consta en // 175/1v // lo llibre de Vàluas
trienni 1617, foli 690; dich,
1.716 lliures, 2 sous, 7
Dit don Pedro Reguer, segons lo llibre de Vàluas trienni 1680, foli 248, se troba continuat
altre de las fianças de misser Joseph Massó, ohÿdor real que fou en lo trienni 1632, lo qual, segons dit llibre de Vàluas, foli 297, resta a dèurer
la quantitat de 13 sous, 8, que són de resta y de
aquelles 17 lliures que dit Massó junt ab sos
condeputats foren condempnats in solidum en
la visita de dit trienni 1632, feta en lo de 1635,
sobre la querella de número 212; consta en lo
llibre de Vàluas trienni 1635, foli 288; dich,
13 sous, 8
Ítem, dit censal fou y possehí mossèn Bernat
Sala, ohydor real que fou en lo trienni 1623. Lo
qual, junt ab sos condeputats, fou condempnat
en la visita de dit trienni, feta en lo de 1626, pagar al General, ço és, sobre la querella de número 33, en subsidi dels officials en la present casa,

Bolla y General en dita querella nomenats, la
quantitat de 9.475 lliures, 5 sous, 2, que foren
pagades a dits officials per satisfacció de treballs
presos per los drets de galeras; y en lo decret de
execució de dita querella fou remesa la declaració e o execució de aquella a major deliberació
de las Corts Generals se estavan celebrant en dit
any 1626, y de la que no·s troba haver-ne donat
dèbit a dits deputats y ohydors en ningun llibre
de Vàluas.
Notaa. Però per quant ab la baix chalendada declaració per los predecessors de vostra senyoria
feta aserca del dupte proposat per dit racional,
fonch declarat que en quant al què tenia respecte a
l’interès de dita querella, per quant ditas Corts estan indecissas, se degués prestar caució al General
per la quantitat dels censals que estan o podan estar obligats; lo que se adverteix a vostra senyoria.
Així que no·s trau res enfora.
Ítem, sobre la querella número 18 foren condempnats dits deputats y ohydors pagar al General en subsidi de Francesc Collbaró per satisfaccions de treballs de differents scriptures, y en
lo decret de execució de dita querella remeteren
la declaracó e o execució de aquella a major deliberació, de la qual quantitat no·s troba ha- //
175/2r// ver-se’n donat dèbit en lo llibre de Vàluas a dits deputats y ohydors ni a dit Collbaró.
Però per quant ab la deliberació per los precedents de vostra senyoria presa als 9 de desembre
1681 ab concell dels magnífics assessors de la
present casa, fonch declarat que atès que en dita
visita fou reservada a major deliberació, no consta per ço haver-se de remètrer a dit decret de
execució, y per consegüent, no poder-se executar dita sentència de visita ni poder-ne haver
rahó en lo present cas; y axí, no·s trau res enfora.
Ítem, sobre la querella número 18 foren dits
deputats y ohydors condempnats pagar al General 90 lliures per tantas ne havian fet pagar a
dit Francesc Collbaró per treballs extraordinaris, de la qual partida no·s troba se donàs dèbit
en los llibres de Vàluas ni a dits deputats en
comú ni en particular ni a dit Collbaró. Però per
quant en lo decret de execució de dita quantitat
fou confirmada dita sentència en quant tenia
respecte a ditas 90 lliures; per ço, se trauen enfora; dich,
90 lliures
Ítem, segons lo llibre de Vàluas trienni 1680,
foli 227, consta restar a dèurer dit Bernat Sala y
sos condeputats la quantitat de 1.590 lliures, 16
sous, 1. Las quals són de resta de aquellas 2.538
a. Nota escrit al marge esquerre.
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lliures foren dits deputats condempnats sobre
las querellas de número141 y 165, de las quals
se formà dèbit en lo llibre de Vàluas trienni
1626, foli 656, ço és, de una part en pagar per
iguals parts tot lo que·s restaria a cobrar de
aquellas 1.480 lliures que feren pagar tant als
officials mecànichs servian a la present casa, com
també a altres differents personas que no sols no
obtenian officis estipendiats del General, però
ni encara servian a la present casa de officials
macàncihs, per plusos y sobreplusos de las insiculacions // 175/2v// del any 1624 y de 1625.
Los quals, segons la declaració foren servits fer
los tunch senyors deputats junt ab los magnífics
assessors de la present casa sots dita jornada de
9 de desembre 1671 asserca del dupte proposat
per dit racional, tant per lo que té respecte dita
matèria dels interesos de dits officials macànichs
com també a altres caps. Y fou sa senyoria servit
declarar que baix dita paraula «macànichs» estavan compresos los demés subjectes havian cobrat dits plusos y sobreplusos, los quals, no
constava ésser officials estipendiats del General.
De las quals 1.480 lliures consta, segons los llibres de Vàluas, restar-se a dèurer la quantitat de
707 lliures, 2 sous. Axí que toca per la sisena y
part de dit Bernat Sala, 117 lliures, 17 sous; y de
altra part, 883 lliures, 14 sous, 1, a cumpliment
de las restants quantitats y a cumpliment de las
ditas 2.538 lliures foren condempnats en ditas
dos querelas. Ab què resta a dèurer dit misser
Bernat Sala la quantitat de mil una lliura, onse
sous y un diner; dich;
1.001 lliures, 11 sous, 1
Ítem, sobre la querella número 31 foren condempnats los officials del General en pagar la
quantitat de 2.368 lliures per tantas que los deputats y oÿdors los ne feren pagar en dit trienni per
satisfaccions de treballs extraordinaris y en subsidi de dits officials, foren dits deputats y ohydors
condempnats en pagar totas las quantitats faltarian y no se haurien pogut cobrar de dits officials,
de las quals se’ls ne forma dèbit en lo dit llibre de
Vàlues trienni 1626, foli 709, de las quals 2.368
lliures, segons dit llibre de Vàluas trienni 1680,
foli 248, consta restar-se a dèurer la quantitat de
quatre-centas trenta-quatre lliures; dich;
434 lliures
Ítem, dit censal fou y possehí Rafel // 175/3r//
Càrcer y Bals. Lo qual, segons dit llibre de Vàluas trienni 1680, foli 344, se troba continuat
altre de las fermanças donadas per don Joseph
de Camporrells, deputat ecclesiàstich que fonch
en lo trienni 1671. Lo qual de Camporrells junt
ab sos condeputats, segons dit llibre y foli, tenen continuada una partida de dèbit, a bé que
no de quantitat certa, la qual se origina y devalla
del llibre de Vàluas trienni 1674, foli 383, la

[ 1684 ]

[ 1684 ]

qual és del thenor següent: «Los molt il·lustres
senyors don Joseph de Camporrells, ardiaca de
Andorra y canonge de la Seu de Urgell, don
Francisco de Vilallonga y Xammar, Llàtzer Talarn, ciutedà honrat de Barcelona, lo doctor y
canonge Francesc Ferrer, Lluís Canter y de
Homs, donzell, Joseph de Thomàs, ciutedà
honrat de Barcelona, deputats y ohydors del
General de Catalunya del trienni 1671, dehuen
dar totas las quantitats que per rahó de la contrafacció de la aprehenció dels reals de vuyt
apresos en la patrona de las galeras de Gènova
hauran deliberadas pagar després de 4 de maig
1672, en què·s féu la declaració, liquidació reservada, en què són estats condempnats en dita
visita sobre la querella número 77»; dich,
a... lliures,b... sous

Així que resta obligat dit censal en la quantitat de
las sis partidas tretas enfora, que juntas prenen
summa de 3.485a lliures, 13 sous, 6; tres mil
quatre-centas vuytanta-sinch lliuras, tretse sous
y sis; dich, 3.485 lliures, 13 sous, 6, y de altra
part, la obligació de la fiança feta per dit Rafel
Bals, en cas fos lo mateix possessor de dit censal.
Y esta és la relació que fa a vostra senyoria, salvat
en tot error de compte. Del aposento del racional, als 17 del mars 1685.
Erasma de Lana y Fontanet, racional.
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Ítem, segons lo llibre de Vàluas trienni 1680, foli
227, entre altres fianses donades per Francesc Pla
y de Cadell, deputat militar que fou en lo atràs dit
trienni 1623, se troba continuat Rafel Bals, lo
qual Pla y de Cadell, segons dit llibre de Vàluas,
reste a dèurer la quantitat se ha fet càrrega en las
sinch partidas se tracta del interès de misser Bernat Sala, ohydor real en dit trienni, que per no duplicar dèbit assí, no·s tornan a tràurer enfora.
Notac. Però en cas que dits Rafel Càrcer y Bals,
possessor de dit censal, y lo Rafel Bals, fiança de
dit Pla y de Cadell, fossen un mateix sub- //
175/3v // jecte, vindrie a estar també obligat dit
censal per rahó de dita fiança feta per dit Rafel
Bals, encara que assí no·s trau quantitat enfora
per no duplicar dèbit, com està dit.
Ítem, dit censal fou y possehí fra Miquel Salavardenya, abat de Sant Miquel de Cuixà. Lo qual,
segons lo llibre de Vàluas trienni 1671, se troba
continuat altre de las fianças donadas per fra don
Miquel de Alentorn, deputat ecclesiàstich que
fou en lo trienni 1635. Lo qual de Lentorn junt
ab sos condeputats en la visita de dit trienni, feta
en lo de 1638, foren condempnats, ço és, 15 lliures sobre la querella númerod 15; 135 lliures, 2
sous sobre la querella número 14; 200 lliures sobre la querella número 12; 665 lliures sobre la
querella número 1 y 85 lliures, 8 sous sobre la
querella número 3, junt ab misser Francesc Vidal
y don Ramon de Magarola, assessors, que juntas
ditas quantitats prenen summa de 1.135 lliures,
10 sous, de las quals, segons lo llibre de Vàluas
trienni 1680, foli 258, consta restar-se a dèurer
la quantitat de 243 lliures, 6 sous, 2; dich,
243 lliures, 6 sous, 2
a.
b.
c.
d.

a continuació un espai en blanc.
a continuació un espai en blanc.
Nota escrit al marge esquerre.
número ... querella interlineat al marge dret.

No 2. Vicarib y convent de Santa Maria del Mar
Molt il·lustre senyor.
Erasma de Lana y Fontanet, donzell, racional de
la present casa, a vostra senyoria fa relació com
per orde y deliberació de vostra senyoria dels 19
de agost de 1683 té feta exacta averiguació ab los
llibres de Vàluas y altres de la present casa acerca
de aquells dos censals, lo un penció 44 sous, pagador al primer de juny, y lo altre penció 1.000
sous, pagador al primer de setembre, que sortejaren los reverends vicari y comunitat de Santa
Maria del Mar en la extracció de censals que al
primer de juliol 1683 fou vostra senyoria servit
fer. Y segons dits llibres, se troba lo següent.
Primo, lo censal pensió 44 sous, pagador al primer de juny, fou y possehí mossèn Francesc Miquel Pol, ciutedà de Barcelona. Y encara que segons lo llibre de Vàlues trienni 1635, foli 19,
entre altres fiances donades per Pere Rovira,
quòndam, mercader, guarda estimador y escrivà
del deffenedor, provehit cullidor en la taula del
Barcelona per suspenció de Joan Vidal, cullidor
de aquella, en la caució per dit Rovira prestada a
31 de janer 1576 se troba continuat mossèn
Joan Miquel Pol obligat per 300 lliures, lo qual
Pere Rovira, segons lo llibre de Vàluas trienni
1680, foli 154, consta restar a dèurer la quantitat de 258 lliures, 7 sous, 4. Encara que per ningun temps pogués constar que los dits Francesc
Miquel Pol, possessor de dit censal, y lo dit
Joan Miquel Pol, obligat en dita fiança, fossen
un mateix subjecte, no pot estar obligat dit censal per qualsevol quantitat se restés a dèurer per
rahó de dita fiança, per quant segons lo capbreu
de dit mes de juny, foli 130, consta que lo dit
Francesc Miquel Pol sols possehí dit censal com
a usufructuari; y per ço, no·s trau res enfora.
a. 3.485 ... 6 interlineat al marge esquerre.
b. relació intercalada entre els folis 174v i 175r del dietari del
trienni 1683-1686.

1668

Ítem, lo altre censal pensió 1.000 lliures, pagador al primer // 174/4v // de setembre, fou y
possehí Anton Vidal, major, y Anton Vidal, menor, mercader, pare y fill. Y encara que segons
lo llibre de Vàluas trienni 1623, foli 950, en la
caució prestada per JoanVidal, menor, receptor
de la Bolla de Barcelona, als 25 de desembre
1567, entre altras fianças donadas en dita caució se troba continuat Anton Vidal, mercader,
ciutadà de Barcelona, obligat per 200 lliures, lo
qual Joan Vidal, segons dit llibre de Vàluas
trienni 1680, foli 241, consta restar a dèurer la
quantitat de 4.402 lliures, 12 sous. Però encara
que per ningun temps pugués constar que los
dits Anton Vidal, possessor de dit censal, y lo
Anton Vidal, obligat en dita fiança, fossen un
mateix subjecte, no pot estar obligat dit censal
en ninguna quantitat restàs a dèuerer per rahó
de dita fiança, per quant segons dit capbreu de
dit mes de setembre, foli 52, consta que dit censal ja fou quitat y lluït a dit Antoni Vidal als 12
de janer 1567, onse mesos antes de fer dita obligació. Per lo qual queda líbero dit censal; y per
ço, no·s trau res enfora.

Oÿdors ecclesiàstichs.
Per lo lloch de oÿdor ecclesiàstich religiós que
vaca per mort de fra Equilino de Nadal, se proposan: fra Hyerònim Móra. Fra Joseph Pi. Per
lo lloch de oÿdor eclesiàstic de Tortosa que vacca per mort del doctor Joan Costa, se proposan:
lo doctor Rafel de Pinyana. Lo doctor Ignasi
Rius. Canonges de dit Capítol.
175
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Deputats militars.
Per lo lloch de deputat militar de la vegueria de
Barcelona que vacca per mort de mossèn Antoni
Puignau, se proposan: mossèn Jacinto Sagrera y
Xiffré. Mossèn Lluýs de Valencià. Per lo lloch de
deputat militar noble de la vegueria de Barcelona
que vacca per mort de mossèn Frnacisco Pons, se
proposan: mossèn Anton de Valencià, ja enseculat en oÿdor. Mossèn Lluýs de Valencià. Per lo
lloch de deputat militar noble de la vegueria de
Lleyda que vacca per mort de don Joan de Çarriera, se proposan: don Francisco Muntaner y
de Çacosta, ja inseculat en oÿdor militar. Don
Joseph de Ramon. Per altre lloch de deputat militar de dita vegueria de Lleyda que vacca per
mort de mossèn Joan Pau Llop, se proposan:
mossèn Ramon Xammar y Meca, ja ensaculat en
oÿdor. Mossèn Andreu Reart y Ycart. Per lo
lloch de deputat militar de la vegueria de Balaguer que vacca per mort de mossèn Joan Baptista Roca, se proposan: mossèn Lluýs Soler, ja ensaculat en oÿdor. Mossèn Joseph Amat y de
Boxadós. Per lo lloch de deputat militar de la vegueria de Cervera que vacca per mort de mossèn
Aleix de Fluixà, se proposan: mossèn Joan de
Claresvalls, ja ensaculat en oÿdor. Mossèn Francisco Miquel y d’Escallar.

Y esta és la relació que fa a vostra senyoria. Del
aposento del racional, als 23 de mars 1685.
Erasma de Lana y Fontanet, racional.

175
/5v

A. Senyor.a
Los deputats y oÿdors de comptes del General
del principat de Catalunya per als llochs vuy vacats fins lo die present de deputats y oÿdors de
comptes dels tres estaments proposan a vostra
magestat los subjectes contenguts en lo infraescrit memorial.
Deputats ecclesiàstichs.
Per lo lloch de deputat ecclesiàstich religiós que
vacca per mort de fra don Galceran de Vilallonga, se proposan: fra Climent de Solanell. Fra
don Bernardino Llúria. Per lo lloch de deputat
eclesiàstic de Vich que vacca per mort del doctor Esteve Mercadal, ardiaca y canonge de dit
Capítol, se proposan: lo canonge Magí Colldelrram, ja inseculat en oÿdor. Lo canonge Joseph
Llinàs. Per lo lloch de deputat eclesiàstic del
Capítol de Urgell que vaca per mort del doctor
Joseph Peris, canonge de dit Capítol, se proposan: lo doctor Ignasi de Cruïlles. Lo doctor Jaume Andreu.

Per lo lloch de oÿdor eclesiàstic del Capítol de
Vich que vacca per munta de mossèn Magí
Colldelrram, se proposan: lo canonge Pere Oliver. Lo canonge Joseph Vidal.
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a. memorial intercalat entre els folis 174v i 175r del dietari
del trienni 1683-1686.

1669

Oÿdors militars.
Per lo lloch de oÿdor militar de la vegueria de
Barcelona que vacca per mort de mossèn Joseph
de Armengol, se proposan: mossèn Joseph
Pons. Mossèn Anton de Fluixà. Per lo lloch de
oÿdor militar de la vegueria de Lleyda que vacca
per mort de mossèn Joan Moner, se proposan:
mossèn Miquel Móra y Navarro. Mossèn Anton
Móra y Xammar. Per lo lloch de oÿdor militar
de la vegueria de Gerona que vacca per mort de
mossèn Joan de Avinyó, se proposan: mossèn
Joseph Valls y Serradell. Mossèn Joachim Valls
y Serradell. Per lo lloch de oÿdor militar de la
vegueria de Barcelona que vacca per munta de
mossèn Anton de Valencià de oÿdor en deputat,
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se proposan: mossèn Thomàs de Pallarès,
Mossèn Francisco Paÿssa. Per altre lloch de oÿdor militar de la vegueria de Barcelona que vacca per munta de mossèn Lluýs Soler de oÿdor
en deputat, se proposan: mossèn Julià Climent
de Solanell. Mossèn Francisco de Solanell. Per
altre lloch de oÿdor militar de la vegueria de
Barcelona que vacca per munta de mossèn Joan
de Claresvall de oÿdor a deputat, se proposan:
mossèn Anton de Vilaplana. Mossèn Anthoni
Feliu. // 175/6v // Per lo lloch de oÿdor militar
de la vegueria de Cervera que vacca per munta
de don Francisco de Montaner y de Çacosta dea
oÿdor en deputat, se proposan: mossèn Christòphol de Farnés. Mossèn Antoni Pere y Tort.
Per lo lloch de oÿdor militar de la vegueria de
Barcelona que vacca per munta de mossèn Ramon Xammar y Meca de oÿdor a deputat, se
proposan: mossèn Hyerònim de Rocabertíb.
Mossèn Francisco Moner.

llonch. Per lo lloch de oÿdor real de Tortosa
que vacca per mort de mossèn Joseph Xivelli, se
proposan: lo doctor misser Onofre Cartes y
Pinyana. Mossèn Joseph Serras.a
Dattus en Barcelona, a XXXI de mars MDCLXXXV.

175
/7r

Deputats reals.
Per lo lloch de deputat real de Barcelona que
vacca per mort de mestre Miquel Boneu, se
proposan: lo doctor misser Joan Dalmau. Lo
doctor misser Francisco Salamanca. Per altre
lloch de deputat real de Barcelona que vacca per
mort del doctor misser Francisco Campderrós,
se proposan: lo doctor misser Joseph Pujades.
Lo doctor misser Joseph Vidal. Per altre lloch
de deputat real de Barcelona que vacca per mort
del doctor misser Joseph Roig y Riera, se proposan: mossèn Joseph Catà y Bertran. Mossèn
Joseph Baptista Reverter. Per lo lloch de deputat real de Gerona que vacca per mort de mossèn Joseph Font y Llorens, se proposan: lo doctor misser Joan Vilar, ja ensaculat en oÿdor. Lo
doctor Hyerònim Fontdevila. Per altre lloch de
deputat real de Gerona que vacca per mort de
Francisco Burguès, se proposan: mossèn Fèlix
Ferrer, ja ensaculat en oÿdor. Mossèn Balthazar
Ferrer. // s.n.r // Per altre lloch de deputat real
de Gerona que vacca per mort de mossèn Francisco Sala de Bàscara, se proposan: lo doctor
Pere Ignasi Deu. Lo doctor Joseph Moret.
Oÿdors reals.
Per lo lloch de oÿdor real de Barcelona que vacca per mort del doctor misser Bonaventura
Braçó, se proposan: lo doctor misser Ramon
Pellisser y Vidal. Lo doctor misser Joan Baptista
de Lané. Per altre lloch de oÿdor real de Barcelona que vacca per mort del doctor misser Rafel
Taixidor y Ferrer, se proposan: lo doctor misser
Joseph Alòs y Ferrer. Mestre Joseph Camp-

B. Senyor.b
Los deputats y oÿdors de comptes del General
del principat de Catalunya per als llocs vuy vacants fins lo die present en las bolsas dels officis
de la casa de la Deputació de dit General, proposan a vostra magestat los subjectes contenguts en lo infrascrit memorial.
Bolsa de regent los comptes.
Per lo lloch eclesiàstic de la bolsa de regent lo
comptes que vaca per mort de fra don Galceran
de Vilallonga, se proposan: fra don Balthazar de
Muntaner y de Çacosta, de present deputat eclesiàstic. Fra Climent de Solanell. Fra don Jaume
d’Escallar. Per altre lloch de dita bolsa de regents
los comptes que vaca per mort de fra Equilino de
Nadal, se proposan: fra Francisco de Ballaró. Fra
Pons Puigdesallit. Fra Dimas de Malla. Per altre
lloch eclesiàstic de dita bolsa de regent los comptes que vaca per mort del doctor Esteve Mercadal, se proposan: don Ramon Sans y Puig, ardiaca y canonge de la Seu de Barcelona. Doctor
Rafel Montagut, canonge de dita Seu. Doctor
Joseph Ramon, canonge de dita Iglésia. Per lo
lloch militar de dita bolsa de regent los comptes
que vaca per mort de don Francisco Pons, se proposan: don Pedro de Cartellà y Desbach, de present oÿdor militar. Mossèn Joseph Ros. Don
Francisco Moner. Per lo lloch de real de dita bolsa de regent los comptes que vaca per mort del
doctor misser Franscisco Campderrós, // 175/7v
// se proposan: lo doctor misser Onofre Cartes.
Mossèn Onofre Cartes. Mossèn Joseph Serres.
Bolsa de exactor.
Per lo lloch eclesiàstic de la bolsa de exactor que
vaca per mort del doctor Joan Costa, canonge
de Tortoza, se proposan: fra don Balthazar
Muntaner y de Çacosta, de present deputat
eclesiàstic. Fra don Jaume d’Escallar. Fra Climent de Solanell. Per lo lloch militar de dita
bolsa de exactor que vaca per mort de mossèn
Francisco Pons, se proposan: don Pedro de
Cartellà y Desbach, de present oÿdor militar.
a. a continuació quatre línies ratllades.
b. memorial intercalat entre els folis 174v i 175r del dietari
del trienni 1683-1686.

a. de ... deputat interlineat.
b. a continuació ratllat Mossèn Francisco de Fluixà.

1670

Mossèn Joseph Ros. Don Francisco Moner. Per
lo lloch militar de dita bolsa de exactor que vaca
per mort del doctor misser Francisco Campderrós, se proposan: mossèn Joseph Melich, de
present deputat real. Mossèn Joseph Catà y
Bertran. Lo doctor misser Pere Servat. Per altre
lloch real de dita bolsa de exactor que vaca per
mort de mestre Miquel Boneu, se proposan: lo
docotor misser Onofre Cartes. Mossèn Onofre
Cartes. Mossèn Joseph Andreu Alaix.
Bolsa de receptor de la Bolla.
Per lo lloch ecclesiàstich de la bolsa de receptor
de la Bolla // 175/8r // que vaca per mort de
mossèn Joan Pagès y de Vallgornera, se proposan: fra don Feliciano Sayol. Fra don Bernat
Gorchs. Fra don Gaspar Reart. Per altre lloch
eclesiàstic de dita bossa de receptor de la Bolla
que vaca per mort del doctor Esteve Mercadal,
ardiaca y canonge de Vich, se proposan: fra Dimas de Malla. Fra Pons Puigdessallit. Fra Francisco de Ballaró. Per lo lloch real de dita Bolla
de receptor de la Bolla que vaca per mort del
doctor misser Francisco Campderrós, se proposan: mossèn Joseph Melich, de present deputat
real. Mossèn Joseph Catà y Bertran. Lo doctor
misser Pere Servat.
Per altre lloch real de dita bossa de receptor de
la Bolla que vaca per mort de mestre Miquel
Boneu, se proposan: lo doctor misser Onofre
Cartes. Mossèn Onofre Cartes. Mossen Joseph
Serres. Per altre lloch real de dita bossa de receptor de la Bolla que vaca per haver mudat de
estat de real a militar mossèn Francesc Lentisclar, se proposan: mossèn Juan Joffreu. Mossèn
Benet Joffreu. Lo doctor misser Joseph Alòs.
Bolsa de donador de ploms.
Per lo lloch eclesiàstic de la bolsa de donador de
ploms que vaca // 175/8v // per mort de Jaume
Mas, se proposan: fra Francisco de Mongay, de
present oÿdor eclesiàstic. Fra Francisco de Ballaró. Fra Pons Puigdesallit. Per altre lloch eclesiàstic de dita bolsa de donador de ploms que
vaca per mort del doctor Joan Costa, canonge
de Tortoza, se proposan: fra Fèlix Pinyana.
Mossèn Llorens Miquel, canonge de Tortoza.
Lo doctor Phelip Muns, canonge de Tortoza.
Per altre lloch eclesiàstic de dita bolsa de donador de ploms que vaca per mort del doctor Esteve Mercadal, ardiaca y canonge de Vich, se
proposan: lo doctor Francisco Blanch, canonge
de Urgell. Lo doctor Phelip Muns, canonge de
Tortoza. Lo doctor Rafel de Pinyana, canonge
de Tortoza. Per altre lloch eclesiàstic de dita
bolsa de donador de ploms que vaca per mort
de mossèn Joan Pagès y de Vallgornera, se pro1671

posan: mestre Jaume Fontana. Lo doctor Francisco Joda y Gil. Mestre Agustí Fetjó. Per altre
lloch real de dita bolsa de donador de ploms
que vaca per mort de mestre Miquel Boneu, se
proposan: lo doctor misser Onofre Cartes. //
175/9r // Mossèn Onofre Cartes. Mossèn Joseph Llopicó. Per altre lloch real de la bolsa de
donador de ploms que vaca per mort de mossèn
Francisco Burguès, se proposan: mestre Pere
Joan Soler. Lo doctor Joseph Oliver. Lo doctor
Anton Rebot. Per altre lloch real de dita bolsa
de donador de ploms que vaca per mort del
doctor misser Rafel de Teixidor y Ferrer, se proposan: lo doctor Jacintho Dou. Mestre Jaume
Solà. Mestre Joseph Pomada.
Bolsa de Síndich.
Per lo lloch eclesiàstic de la bolsa de síndich que
vaca per mort del doctor Juan Costa, canonge
de Tortoza, se proposan: fra don Balthazar
Montaner y de Çacosta, de present deputat
eclesiàstic. Fra don Bernardino de Llúria. Fra
don Benet de Manyalich. Per altre lloch eclesiàstic de dita bolsa de síndich que vaca per
mort de fra Aquilino de Nadal, se proposan: lo
doctor Sebastià Ferrer, canonge de Urgell. Lo
doctor Pere Grimalet. Lo doctor Joseph
Blanch. Per lo lloch militar de dita bolsa de síndich que vaca per mort de don Joseph de Armengol, se proposan: don Miquel de Pallarès,
de present deputat militar. Mossèn Anton Valencià. Mossèn Francisco Païssa. Per altre lloch
militar de dita bolsa de síndich que vaca per
mort de mossèn Francisco Pons, se proposan:
don Pedro Cartellà y Desbach, de present oÿdor militar. // 175/9v // Mossèn Joseph de Serdà
y Maduxer. Mossèn Ramon de Vilanova. Per altre lloch militar de dita bolsa de síndich que
vaca per mort de mossèn Francisco Armengol,
se proposan: mossèn Thomàs de Pallarès. Mossèn Anton Valencià. Mossèn Francisco Païssa.
Bolsa de scrivent ordinari de regent los comptes.
Per lo lloch eclesiàstic de dita bolsa de scrivent
ordinari de regent los comptes que vaca per mort
del doctor Esteve Mercadal, se proposan: fra
Francisco de Mongay, de present oÿdor eclesiàstic. Fra Hierònim Móra. Fra Francisco de Ballaró. Per altre lloch eclesiàstic de dita bolsa de scrivent ordinari de regent los comptes que vaca per
mort del doctor Juan Costa, se proposan: fra don
Rafel Moner. Fra don Jaume d’Escallar. Fra Sebastià Bergonyó. Per lo lloch militar de dita bolsa de scrivent ordinari de regent los comptes que
vaca per mort de mossèn Francisco Pons, se proposan: mossèn Thomàs Pallarès. Mossèn Anton
Valensià. Mossèn Francisco Païssa. Per altre
lloch militar de dita bolsa de scrivent ordinari de
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regent los comptes que vaca per mort de mossèn
Juan Avinyó, se proposan: don Francisco Montaner y de Çacosta. Don Joseph Ramon. Don
Miquel Ramon. Per lo lloch real de dita bossa de
scrivent ordinari de regent los comptes que vaca
per mort del doctor misser Francisco Campderrós, se proposan: mossèn Joseph Melich, de present deputat real. Mossèn Joseph Catà y Bertran.
Lo doctor misser Pere Servat. Per altre lloch real
de dita bossa de scrivent ordinari de //175/10r //
regent los comptes que vaca per mort de mossèn
Pau Reull de Tortoza, se proposan: lo doctor
misser Onofre Cartes. Mossèn Onofre Cartes.
Mossèn Joseph Llopicó.
Bolsa de escrivent ordinari de racional. Per lo
lloch de scrivent ordinari del racional que vaca
per mort de mossèn Francisco Reverter, notari,
se proposan: Lluís Fontana. Joseph Monclar.
Ramon Godolà. Notaris públichs de Barcelona
Bolsa de assessor y advocat fiscal de la visita.
Per lo lloch de assessor y advocat fiscal de la visita que vaca per mort del doctor Joan Carbonell,
se proposan: lo doctor misser Francisco Ventamon. Lo doctor misser Joseph Valls. Lo doctor
misser Joseph Llorens. Per altre lloch de dita
bossa de assessor y advocat fiscal de la visita que
vaca per mort del doctor Rafel Teixidor, se proposan: lo doctor Pere Servat. Lo doctor Hierònim Cellerés. Lo doctor Rafel Lampillas. Per altre lloch de dita bolsa de assessor y advocat
fiscal de la // 175/10v // visita que vaca per mort
del doctor Juan Baptista Roca, se proposan: lo
doctor misser Onofre Cartes. Lo doctor misser
Vicens Vidal. Lo doctor misser Dionís Pinyana.
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No 3. Abadessaa y convent de Valldonzella.
Molt il·lustre senyor.
Erasma de Lana y Fontanet, donzell, racional de
la present casa, a vostra senyoria fa relació com
per orde y deliberació de vostra senyoria dels 19
de agost 1683 té feta exacta averiguació ab los llibres de Vàluas y altras de la present casa acerca de
aquell censal pensió 720 sous, pagador a 23 de
agost, que sortejaren la reverend abadessa y convent de Valldonzella en la extracció de censals
que al primer de juliol 1683 fou vostra senyoria
servit fer. Y segons los llibres, se troba lo següent:
Primo, dit censal fou y possehí Joan de Malla, y
com segons lo llibre de Vàluas trienni 1578, foli
a. relació intercalada entre els folis 175v i 176r del dietari del
trienni 1683-1686.
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209, se troba continuat don Joan Malla junt ab
don Felip Malla altre de las fiansas de Miquel
Joan de Junyent, arrendatari de la Bolla de Gerona de dit trienni 1578, arrendada per preu de
2.130 lliures per any, del qual arrendament segons lo llibre de Vàluas trienni corrent de 1680,
foli 16, consta restar-se a dèurer la quantitat de
14.125 lliures, 12 sous, 11 diners, lo qual don
Joan de Malla junt ab dit don Felip de Malla se
obligaren per 800 lliures quiscun any de dit
arrendament. Y per quant entre totas las fiansas
se havian obligat en 2.895 lliures més per any
del que muntave dit arrendament, que defalcades rata per quantitat que ditas fiansas se havian
obligat, sols vingueren dit don Joan y don Felip
Mallas a estar obligats per 704 lliures, 3 sous, 4,
per quiscun any, que los tres anys junts fan
2.112 lliures, 11 sous, de las quals se li fan bonas 1.075 lliures, 11 sous, 11 2/1, li tocan y
gaudeix de aquellas 32.537 lliures 16 sous, 7,
ço és, 24.272 lliures, 5 sous, 7, que en differents llibres de Vàlues consta que en // 176/1v //
differents jornadas haver pagat dit Miquel Joan
de Junyent, principal de dit arrendament, y sos
hereus; y les restans 8.265 lliures, 11 sous, que
semblantment en diffarents llibres de Vàlues y
en diffarents jornadas consta haver pagat mossèn Lluýs Salgueda, qui fou partícip en dit
arrendament, com apar en lo llibre de Concerts,
foli 19. Axí que, constant ésser un mateix subjecte lo Joan Malla, possessor de dit censal, y
don Joan Malla, debitor, restaria obligat dit
censal per rahó de dita fiansa y a cumpliment de
las ditas 2.112 llires, 11 sous, la quantitat de mil
trenta-sis lliures, onse sous y malla; dich,
1.036 lliures, 11 sous i malla
Notaa. Lo dit censal segons dit capbreu, foli
325, diu fou lluït y quitat a Joan Francesc Codina per dita abadessa y convent de Valldonzella
com a tenint facultat de don Gersamí Malla, hereu, fill llegítim successor de dit don Joan Malla
y Gerònima Malla, muller sua, ço és, de dit Joan
de Malla ab lo testament per ell fet a 24 de janer
1579, en cas lloch hague lo fideicomís per ell
aportat en dit son testament per mort de don
Felip de Malla, en primer lloch hereu instituït,
com de dit fideicomís consta en declaració feta
per lo veguer de Barcelona a 9 de novembre
1593. Y com en la antecedent partida se diu que
dit don Felip Malla junt ab don Joan Malla restan debitors en la quantitat en dita antecedent
partida continuada per rahó de la fiansa feta en
lo arrendament de la Bolla de Gerona trienni
1578, en cas que dit don Felip Malla fos arribat
a ésser senyor de dit censal y agués pogut aquell
obligar, quedaria dit censal també obligat per //
176/2r // lo personal dèbit don Felip de Malla
a. Nota escrit al marge esquerre.

per la sobredita quantitat, que per no múltiplicar dèbit, así no·s trau enfora
a
... sous,b... lliures

dèurer a cumpliment de ditas 1.080 lliures, la
quantitat de tres-centes sexanta lliures; dich,
360 lliures.

Ítem, segons lo llibre de Vàluas trienni 1677,
foli 164, entre altras fiansas donadas per Honofre Ciurana, donzell, sobrecullidor del General
en la sobrecol·lecta de Llevant, en la caució per
dit de Ciurana prestada a 31 de janer 1581 se
troba continuat dit don Felip de Malla obligat
per 500 lliures, lo qual Honofre Ciurana, segons
lo llibre de Vàlues trienni 1680, consta restar a
dèurer la quantitat de 9.773 lliures, 7 sous, 10,
ab dos differents partidas, ço és, en foli 165,
8.123 lliures, 7 sous, 10, y las restants 1.650
lliures en foli 170, dit Honofre Ciurana, e o per
ell Anton Rossell, mercader, qui per impediment de dit Ciurana servia dit offici, los quals
dèbits se originan y devallan del llibre de Vàlues
trienni 1587, folis 205, 314, 317 i 320. Y com
en ningun llibre de Vàluas consta ni se troba que
dit don Felip Malla age pagat quantitat alguna al
General de las 500 lliures de dita fiansa; per çò,
en cas aquell age pogut obligar dit censal, queda
aquell obligat en ditas sinch-centas lliuras; dich,
500 lliures

Ítem, dit censal fou y possehí Joan Benet Codina. Lo qual, segons lo llibre de Vàlues trienni
1671, foli 74, se troba continuat altre de las fiansas de Ferrando Oliver, arrendatari de la Bolla de
Tarragona trienni 1578, obligat per 389 lliures,
3 sous, 1, quiscun any, del qual arrendament, segons lo llibre de Vàluas trienni 1680, foli 22,
consta restar-se a dèurer la quantitat de 3.804
lliures, 6 sous, 3. Y axí mateix, segons dit llibre de
Vàluas trienni 1671, foli 46, entre altras fiansas
donadas per Miquel Joan de Junyent, arrendatari de la Bolla de Gerona trienni 1578, se troba
Joan Benet Codina obligat per 500 lliures lo any,
del qual arrendament segons lo llibre trienni
1680, foli 16, consta restar-se a dèurer la quantitat de 14.125 lliures, 12 sous, 11. Però per quant
segons lo capbreu de dit mes de agost, foli 325,
consta que dit Joan Benet Codina sols possehí
dit censal com a pare y llegítim administrador de
son fill, no pot estar obligat dit censal en ninguna
quantitat se reste a dèurer per rahó de ditas fiansas; y per ço, no·s trau res enfora.

Dit don Felip Malla segons lo llibre de Vàluas
trienni 1683, foli 75, se troba continuat altre de
las fiansas donadas per mossèn Joan de Gualbes,
sobrecullidor del General de la part de Ponent,
en la caució per dit de Gualbes prestada als 19
de febrer 1578, lo qual Joan de Gualbes segons
lo llibre de Vàlues trienni 1680, foli 167, consta
restar a dèurer del compte de dita caució la
quantitat de 5.221 lliures, 2 sous, 3, lo qual don
Felip Malla se obligà per 400 lliures. Y en ningun llibre de Vàluas consta haver aquell pagat
quantitat alguna a compte de dita fiansa; per ço,
en tot cas resta // 176/2v// obligat dit censal en
ditas quatre-centas lliuras; dich,
400 lliures

Ítem, dit censal fou y possehí Antoni Vidal, mercader, y encara que segons lo llibre de Vàluas
trienni 1623, foli 50, en // 176/3r// la caució
prestada per Joan Vidal, receptor de la Bolla de
Barcelona, als 25 de desembre 1567, entre altras
fiansas donadas en dita caució, se troba continuat Anton Vidal, mercader, ciutadà de Barcelona, obligat per 200 lliures, lo qual Joan Vidal,
segons dit llibre de Vàluas trienni 1680, foli
241, consta restar a dèurer la quantitat de 4.402
lliures, 12 sous. Però encara que per ningun
temps pogués constar que los dits Anton Vidal,
possessor de dit censal, y lo Anton Vidal, obligat
en dita fiansa, fosen un mateix subjecte, no pot
estar obligat dit censal en ninguna quantitat se
restàs a dèurer per rahó de dita fiansa per quant
segons dit capbreu de agost, foli 324, consta
que dit Antoni Vidal sols possehí dit censal com
a usufructuari; y per ço, no·s trau res enfora.

Ítem, dit censal fou y possehí Joan Francesc Codina, lo qual segons lo llibre de Concerts, foli
63, consta que als 16 de maig 1620 ab acte en la
Escrivania Major del General in solutum donada, assiganda al General la quantitat de 1.080
lliures diu li devia mossèn Miquel Oliver, donzell. Constava ab acte rebut en poder de Joan
Sever Pedralbes, notari de Barcelona, a 11 de
febrer 1613. Los quals dit Oliver havian de pagar dins vint-y-un any, y dit Codina las pagava
per compte de la Bolla de Tarragona trienni
1578, de las quals sols se’n han pagat 450 lliures. Consta en los llibres de Vàlues trienni
1623, foli 53 y 1626, foli 54. Axí que se reste a

Axí que en tot cas, restaria obligat dit censal en
las quantitats de las quatre partidas tretas enfora, que juntas prenen summa de dos mil doscentes noranta-sis lliuras, onse sous y malla;
dich, 2.296 lliures, 11 sous i malla.
Y esta és la relació que fa a vostra senyoria, salvat
en tot error de compte. Del aposiento del racional, als 28 de mars de 1685.
Erasma de Lana y Fontanet, racional.

a. a continuació un espai en blanc.
b. a continuació un espai en blanc.
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178
/1r

No 1. Dona Diego Despalau.
Molt il·lustre senyor.
Erasma de Lana y Fontanet, donzell, racional
de la present casa, a vostra senyoria fa relació
com per orde y deliberació de vostra senyoria
dels 19 de agost 1683 té feta exacta averiguació
ab los llibres de Vàluas y altres de la present casa
acerca de aquell censal penció 240 sous, pagador a 17 de juliol, que sortejà don Diego Despalau y de Sullà en la extracció de censals que al
primer de juliol 1683 fou vostra senyoria servit
fer. Y segons dits llibres de Vàlues, se troba lo
següent:
Primo, dit censal fou y possehí Galceran Meca,
donzell. Y encara que segons lo llibre de Vàluas
trienni 1635, foli 52, entre altres fiances donades per Miquel Joan de Junyent, arrendatari de
la Bolla de Gerona trienni 1578, se troba continuat don Galceran Meca y de Clasquerí obligat
per 500 lliures lo any, del qual arrendament, segons lo llibre de Vàluas trienni 1680, foli 16,
consta restar-se a dèurer la quantitat de 14.125
lliures, 12 sous, 11. Y axí mateix, segons dit llibre de Vàluas trienni 1635, foli 53, entre altres
fianses donadas per Ferrando Oliver, arrendatari de la Bolla de Tarrragona de dit trienni 1578,
se troba dit don Galceran Meca y Clasquerí
obligat per 500 lliures lo any, del qual arrendament, segons dit llibre de Vàluas trienni 1680,
foli 17, consta restar-se a dèurer la quantitat de
15.359 lliures, 8 sous, 9. Y axí mateix, segons
dit llibre de Vàluas trienni 1635, foli 54, entre
altres fianses donades per Miquel Gomar, arrendatari de la Bolla de Perpinyà de dit trienni
1578, se troba continuat dit don Galceran
Meca y de Clasquerí obligat per 300 lliures lo
any, del qual arrendament, segons dit llibre de
Vàluas trienni 1680, foli 18, consta restar-se a
dèurer la quantitat de 19.609 lliures, 17 sous,
8. Però per quant segons lo capbreu de dit mes
de juliol, foli 1.237, consta que dit Galceran
Meca, possessor de dit censal, en lo any 1[6]41
alienà e o especialment obligà dit censal a mossèn Miquel Despalau, y per consegüent, molts
anys antes de fer ditas obligacions no possehia
aquell, per lo que no pot dit censal estar obligat
per ninguna quantitat se reste a dèurer per rahó
de ditas fianças; // 178/1v // y per ço, no·s trau
res enfora.
Ítem, dit censal fou y possehí mossèn Miquel
Despalau, donzell en Barcelona domiciliat. Y
com segons lo llibre de Vàluas trienni 1575, foli
185, entre altres fianses donades per March
a. relació intercalada entre els folis 177v i 178r del dietari del
trienni 1683-1686.
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Honofre de Vergós, donzell, arrendatari de la
Bolla de Camprodon trienni 1575, se troba
continuat don Miquel Despalau, en Barcelona
populat, obligat per 200 lliures lo any, que los
tres anys junts són 600 lliures, del qual arrendament, segons lo llibre de Vàluas trienni 1680,
foli 9, consta restar-se a dèurer la quantitat de
624 lliures, 4 sous. Al qual Despalau se li fan
bonas 248 lliures per tantas, ço és, 80 lliures
que segons dit llibre de Vàluas trienni 1575, foli
185, als 12 de juny 1577 consta haver pagat dit
Despalau; y las restants 168 lliures, 6 sous, 8,
que li tocan y gaudeix de aquellas 1.010 lliures
que en differents llibres de Vàluas y en differents jornades consta haver pagat dit March
Honofre de Vergós. Axí que reste a dèurer dit
Despalau a cumpliment de las ditas 600 lliures
la quantitat de tres-centas sinquanta-una lliura,
tretse sous y quatre; dich,
351 lliures, 13 sous, 4
Ítem, segons lo llibre de Vàluas trienni 1578,
foli 193, entre altras fiansas donadas per mossèn
Francesc Çalbà y de Vallseca, donzell, arrendatari de la Bolla de Vila franca de Panadès de dit
trienni 1578, se troba continuat don Miquel
Despalau. Del qual arrendament, segons dit llibre de Vàluas trienni 1680, foli 13, consta restar-se a dèurer la quantitat de 12.463 lliures, 11
sous, 4. Lo qual Despalau se obligà per 500 lliures lo any, que los tres anys junts són 1.500 lliures. Y per quant entre totas las fiansas de dit
arrendament se obligaren per 2.997 lliures més
per los tres anys del que se havian de obligar, y
per quiscun any la quantitat de 999 lliures més
del // 178/2r// que muntava dit arrendament,
que defalcadas rata per quantitat segons lo que
quiscuna de ditas fianças se havian obligat, sols
vingué a estar obligat dit don Miquel Despalau
per 444 lliures, 10 sous quiscun any, que los
tres anys junts són 1.333 lliures, 10 sous, de las
quals se li fan bonas 424 lliures, 2 sous, 3, que
gaudeix y li tocan de aquellas 7.724 lliures, 2,
que en diferents llibres de Vàlues y en differents
jornadas consta haver pagat dit Çalbà, principal
de dit arrendament. Axí que reste a dèurer dit
don Miquel Despalau a cumpliment de ditas
1.333 lliures, 10 sous, la quantitat de nou-centas quatre lliuras, set sous y nou; dich;
904 lliures, 7 sous, 9
Ítem, segons dit llibre de Vàluas trienni 1578,
foli 209, entre altres fiances donades per
mossèn Miquel Joan de Junyent y de Rovira,
arrendatari de la Bolla de Gerona trienni 1578,
del qual arrendament, segons dit llibre de Vàluas trienni 1680, foli 16, consta restar-se a
dèurer la quantitat de 14.125 lliures, 12 sous,
11, se troba continuat don Miquel Palau obligat per 800 lliures lo any. Y per quant entre to-

tas las fiansas se havian obligat en 2.899 lliures
més per any del que muntave dit arrendament,
que se defalca y ratta per quantitat segons lo
que quiscuna de ditas fiansas se havian obligat,
sols vingué dit don Miquel Palau a estar obligat
per 704 lliures, 3 sous, 4, per quiscun any, que
los tres anys junts fan 2.112 lliures, 10 sous, de
les quals se li fan bonas 1.075 lliures, 11 sous,
11, que li tocan y gaudeix de aquellas 32.537
lliures, 16 sous, 7, ço és, 24.272 lliures, 5 sous,
7, que en differents llibres de Vàluas y en differents jornadas consta haver pagat dit Miquel
Joan de Junyent, principal de dit arrendament,
y sos hereus; y las restants 8.265 lliures, 11
sous, que semblantment en differents llibres de
Vàluas y en differents jornadas consta haver pagat mossèn Lluís Falguera, // 178/2v// qui fou
principal en dit arrendament; apar en lo llibre
de Concerts, foli 19. Axí que resta a dèurer dit
don Miquel Palau a cumpliment de les dalt dites
2.112 lliures, 10 sous, la quantitat de mil trenta-sis lliuras, devuyt sous y malla; dich,
1.036 lliures, 18 sous y malla
Nota que en lo llibre de Vàluas trienni 1596,
foli 664, baix la resta del dèbit de dita Bolla se
troba continuada una partida del thenor següent: « E aa... de juliol de dit any, 2.471 lliures, 6 sous, 8, que per sèdula dels senyors deputats del torn corrent y per cauthela feta a 2 de
maig 1598 són estadas ditas en la taula de la ciutat a don Anton Despalau, fill del noble don
Miquel Despalau y dona Joana Despalau, cónjuges, per la causa de agraduació de Lluís Salgueda per la lluyció y restitució del preu de tot
aquell censal de preu y proprietat de 1.400 lliures y de pensió 70 lliures que Gerònyma Salgueda y Luís Salgueda, mare y fill, eran tinguts y
obligats al quòndam Miquel Despalau, y per las
pencions y rata de dit censal per dos provisions
fetas en lo procés de dita agraduació a 29 de
mars 1599 y a 26 de maig de dit any, com més
llargament apar en dita cauthela; dich, 2.471
lliures, 6 sous, 8.
Ítem, nota que en lo llibre de Vàluas trienni
1505, foli 555, baix de la resta del dèbit de dita
Bolla se troban continuadas dos partidas, la una
de las quals és del thenor següent: E ab... de juliol 1618, 97 lliures, 3 sous, que per albarà dels
senyors deputats y en virtut de cauthela feta en
llur consistori al primer del corrent, són estadas
ditas en la taula de la ciutat a don Anton Despalau, en Barcelona populat, per tantas que ab una
provisió feta per los magnífics assessors en lo
procés de la execució dels béns de Salguedas dit
dia és estat agraduat, com més llargament apar
a. a continuació un espai en blanc d’uns 35mm.
b. a continuació un espai en blanc d’uns 35mm.

en dita provisió y cauthela e són notadas en lo
llibre Comú, folia...; dich, 97 lliures, 3 sous.
Ab què dits pagaments se infereix que lo dit
don Anton Despalau, com a hereu de dit don
Miquel, son pare, recibia del General ditas
quantitats per lo qual respecte posa combigüitat
si dit don Miquel Despalau resta debitor no per
rahó de la fiança feta en dita Bolla de Gerona de
dit trienni 1578, per la qual averiguació apar
deuria vostra senyoria servir-se ordenar fer-se
exacta averiguació // 178/3r// del que contenen
y comprenen ditas provisions fetas per los magnífics assessors.
Ítem, dit censal fou y possehí don Enrich Despalau. Lo qual, segons dit llibre de Vàluas trienni 1578, foli 193, se troba continuat entre altres
fianses donades per mossèn Francesc Çalbà de
Vallseca, arrendatari de la Bolla de Vilafranca de
Panadès. Del qual arrendament, segons dit llibre de Vàluas trienni 1680, foli 13, consta restar-se a dèurer la quantitat de 12.463 lliures, 11
sous, 4. Lo qual don Enrich Despalau se obligà
per 500 lliures lo any, que los tres anys junts són
1.500 lliures. Y per quant entre totas las fiansas
de dit arrendament se obligaren per 2.997 lliures més per los tres anys del que se havian de
obligar, y per quiscun any la quantitat de 999
lliures més del que muntava dit arrendament,
que defalcadas rata per quantitat segons lo que
quiscuna de ditas fiansas se havian obligat, sols
vingué a estar obligat dit don Miquel Despalau
per 444 lliures, 10 sous, quiscun any, que los
tres anys junts són 1.333 lliures, 10 sous, de las
quals se li fan bonas 424 lliures, 2 sous, 3, que
gaudeix y li tocan de aquellas 7.724 lliures, 2,
que en diferents llibres de Vàlues y en differents
jornadas consta haver pagat dit Çalbà, principal
de dit arrendament. Axí que reste a dèurer dit
don Miquel Despalau a cumpliment de ditas
1.333 lliures, 10 sous, la quantitat de nou-centas quatre lliuras, set sous y nou; dich;
904 lliures, 7 sous, 9
Ítem, segons dit llibre de Vàluas trienni 1578,
foli 209, entre altras fiansas donadas per mossèn
Miquel Juan de Junyent, arrendatari de la Bolla
de Gerona de dit trienni 1578, del qual arrendament, segons lo llibre de Vàluas trienni corrent de 1680, foli 16, // 178/3v// consta restarse a dèurer la quantitat de 14.125 lliures, 12
sous, 11 diners, se troba continuat dit don Enrich Despalau obligat per 500 lliures lo any. Y
per quant entre totas las fiansas se havian obligat en 2.895 lliures més per any del que muntave dit arrendament, que defalcadas rata per
quantitat segons lo que quiscuna de ditas fiana. a continuació un espai en blanc d’uns 5mm.
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sas se havian obligat, sols vingueren dit don Enrich a estar obligats per 440 lliures, 2 sous, 2,
quiscun any, que los tres anys junts són 1.320
lliures, 6 sous, 8, de las quals se li fan bonas 672
lliures, 5 sous, li tocan y gaudeix de aquellas
32.537 lliures 16 sous, 7, ço és, 24.272 lliures,
5 sous, 7, que ab differents llibres de Vàlues y
en differents jornadas consta haver pagat dit
Miquel Joan de Junyent, principal de dit arrendament, y sos hereus; y las restans 8.265 lliures,
11 sous, que semblantment en diffarents llibres
de Vàlues y en diffarents jornadas consta haver
pagat mossèn Luýs Salgueda, qui fou partícip
en dit arrendament, com apar en lo llibre de
Concerts, foli 19. Axí que resta a dèurer dit
dion Enrich Despalau per rahó de dita fiança y a
cumpliment de las ditas 1.320 lliures, 6 sous, 6,
la quantitat de sis-centas quaranta-vuyt lliuras,
un sou y sis; dich,
648 lliures, 1 sou i 6
Ítem, dit censal fou y possehí don Dalmau Despalau. Lo qual, segons lo llibre de Vàlues trienni
1617, foli 328, se troba continuat altre de las
fiansas in solidum obligadas de Felip Salazar,
apothecari, arrendatari de la Bolla de Trempa y
Pallàs de dit trienni 1671. Del qual arrendament, segons lo llibre de Vàlues trienni 1680,
foli 6[5], consta restar-se a dèurer la quantitat
de setanta-set lliures, tretse sous y quatre, //
178/4r// per la qual quantitat resta obligat dit
don Dalmau; dich,
77 lliures, 13 sous, 4
Ítem, dit don Dalmau Despalau, segons lo llibre de Vàluas trienni 1680, foli 22, se troba
continuat altre de las fiansas donadas per misser
Bernat Sala, ohydor real que fou en lo trienni
1623. Lo qual junt ab sos condeputats fou condempnat en la visita de dit trienni, feta en lo de
1626, pagar al General, ço és, sobre la querella
de número 33 en subsidi dels officials de la present casa, Bolla y General en dita querella nomenats, la quantitat de 9.475 lliures, 5 sous, 2,
que foren pagades a dits officials per satisfacció
de treballs presos per los drets de galeras. Y en
lo decret de execució de dita querella fou remesa la delcaració e o execució de aquella a major
deliberació de las Corts Generals se estavan celebrant en dit any 1626, de la qual quantitat
no·s troba haver donat dèbit a dits deputats ni
ohydors en ningun llibre de Vàluas.
Notab. Però per quant ab la baix chalendada declaració per los predecessors de vostra senyoria
feta acerca del dupte proposat per dit racional,
fonch declarat que en quant al que tenia respeca. Termens al document.
b. Nota escrit al marge esquerre.
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te al interès de dita querella, per quant ditas
Corts estan indecisas, se degués prestar caució
al General per la quantitat dels censals que estan
o poden estar obligats; lo que se adverteix a vostra senyoria. Y així, no·s trau res enfora.
Ítem, sobre la querella número 18 foren condempnats dits deputats y oÿdors pagar al General en subsidi de Francesch Collbaró, notari, la
quantitat de 900 lliures per tantas ne havien pagadas a dit Collbaró per satisfaccions de treballs
de differents escrituras y en lo decret de execució de dita querella remateren la declaració e o
execució de aquella a major deliberació; de la
qual quantitat no·s troba haver-se’n donat dèbit
en lo llibre de Vàluas a dits deputats y ohydors
ni a dit Collbaró. Però per quant ab la declaració per los antecessors de vostra senyoria de 9
de desembre 1671 ab concell dels magnífics assessors de la present casa fonch declarat que en
quant al què tenia respecte al interès de ditas
900 lliures, attès que en dita visita fou reservada
a major deliberació, no consta, per ço, haver-se
de remètrer a dit decret de execució, y per consegüent, no poder-se executar dita sentència de
visita ni poder-ne haver rahó en lo present cas. Y
axí, no·s trau // 178/4v// res enfora.
Ítem, sobre la querella número 18 foren dits
deputats y ohydors condempnats en pagar al
General 90 lliures per tantas ne havian fet pagar
a dit Collbaró per treballs extraordinaris, y de la
qual partida no·s troba se’n donàs dèbit en los
llibres de Vàluas ni a dits deputats en comú ni
en particular ni a dit Collbaró; però per quant
en lo decret de execució de dita querella fou
confirmada dita sentència en quant tenia respecte a ditas 90 lliures; per ço, se trauen enfora.
90 lliures
Ítem, segons lo llibre de Vàluas trienni 1680,
foli 227, consta restar a dèurer dit misser Bernat
Sala y sos condeputats la quantitat de 1.590
lliures, 16 sous, 1. Las quals són de resta de
aquelles 2.538 lliures foren dits deputats condempnats sobre las querellas número 41 y 165,
de las quals se’ls formà dèbit en lo llibre de Vàluas trienni 1626, foli 656, ço és, de una part en
pagar per iguals parts tot lo que faltaria a cobrar
de aquellas 1.480 lliures que feren pagar tant als
officials mecànichs servian a la present casa, com
també a differents personas que no sols no obtenian officis stipendiats del General, però ni
encara servian a la present casa de officials macànichs, per plusos y sobreplusos de las insiculacions del any 1624 y de 1625. Los quals, segons
la declaració foren servits fer los tunc senyors
deputats junt ab los magnífics assessors de la
present casa sots dita jornada de 9 de desembre
1671 acerca del dupte proposat per dit racional,

tant per lo que té respecte dita matèria dels interessos de dits officials macànichs com també a
altres caps, y fou sa senyoria servit declarar que
baix dita paruala «macànichs» estavan compresos los demés subjectes havian cobrat dits plusos y sobreplusos, los quals no constava ésser officials estipendiants del General. De las quals //
178/5r// 1.480 lliures consta, segons lo llibre de
Vàluas, restar-se a dèurer la quantitat de 707
lliures, 2 sous. Axí que toca per la sisena y part
de dit misser Bernat Sala, 117 lliures, 17 sous; y
de altra part, 883 lliures, 14 sous, 1, a cumpliment de las restants quantitats a cumpliment de
las ditas 2.538 lliures foren condempnats en ditas dos querelas. Ab què resta a dèurer dit misser Bernat Sala la quantitat de mil una lliura,
onse sous y un diner; dich;
1.001 lliures, 11 sous, 1

178
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Ítem, sobre la querella número 31 foren condempnats los officials del General en pagar la
quantitat de 2.368 lliures per tantas que los deputats y ohydors los ne feren pagar en dit trienni per
satisfaccions de treballs extraordinaris y en subsidi de dits officials foren dits deputats y ohydors
condempnats en pagar totas las quantitats faltarian o no se haurien pogut cobrar de dits officials,
de las quals se’ls ne forma dèbit en lo dit llibre de
Vàlues trienni 1626, foli 709, de las quals 2.368
lliures, segons dit llibre de Vàluas trienni 1680,
foli 248, consta restar-se a dèurer la quantitat de
quatre-centas trenta-quatre lliures; dich;
434 lliures
Ítem, dit don Diego Despalau, vuy possessor de
dit censal, segons lo llibre de Vàluas trienni corrent 1683, foli 564, se troba continuat altre de las
fiansas donadas per don Joan Amat y Despalau,
deputat militar que fou fou en lo trienni proppassat de 1680. Lo qual, segons dit llibre de Vàlues y
foli, resta a dèurer la quantitat de 2 lliures, 10
sous, que són de resta de 15 lliures que dit Amat,
junt ab sos condeputats, foren condempnats simul et in solidum en la visita de dit trienni, feta en
lo de 1683, sobre la querella número 10; dich,
2 lliures, 10 sous
Així que resta obligat dit censal en las quantitats
de //178/5v// las vuyt partidas tretas enfora, que
juntas prenen summa de sinch mil catorse lliuras, dotse sous y nou y malla; dich;
5.014 lliures, 12 sous, 9 i malla
Y esta és la relació que fa a vostra senyoria, salvat
en tot error de compte. Del aposento del racional, als 2 de abril 1685.

No 2. Administradorsa de la causa pia de mossèn Barthomeu Raich, prevere
Molt il·lustre senyor.
Erasma de Lana y Fontanet, donzell, racional
de la present casa, a vostra senyoria fa relació
com per orde y deliberació de vostra senyoria
dels 19 de agost 1683 té feta exacta averiguació
ab lo llibre de Vàluas y altres de la present casa
acerca de aquell censal pensió 100 sous, pagador a 13 de novembre, que sortejaren los administradors de la causa pia de mossèn Barthomeu
Raich, prevere, en la extracció de censals que al
primer de juliol 1683 fou vostra senyoria servit
fer. Y segons los llibres, se troba lo següent:
Primo, dit censal fou y possehí mossèn Joan
Bernat Terré. Y encara que segons lo llibre de
Vàlues trienni 1635, foli 46, entre altres fianses
donades per mossèn Enrich Terré de Picalqués,
menor, en la obligació que féu de quantitat de
4.651 lliures, 9 sous, 8, per mossèn Enrich Terré, major de dies, son pare, se troba continuat
deu Joan Terré, major, obligat in solidum, de la
qual quantitat, segons lo llibre de Vàluas trienni
1680, foli 162, consta restar-se a dèurer la quantitat de 3.820 lliures, 7 sous, 7. Y axí mateix, segons dit llibre de Vàluas trienni 1635, foli 41,
entre altras fiansas donadas per Pere Verdera,
arrendatari de la Bolla de Cardona trienni 1575,
se troba continuat don Joan Terré y de Icart
obligat per 200 lliures lo any, del qual arrendament, segons lo llibre de Vàluas trienni 1680,
foliu 10, consta restar-se a dèurer la quantitat de
48 lliures, 15 sous. Y axí mateix, segons dit llibre
de Vàluas trienni 1635, foli 53, entre altres fianses donades per Ferrando Oliver, arrendatari de
la Bolla de Tarragona trienni 1578, se troba
continuat dit don Joan Terré y de Icart obligat
per 1.000 lliures lo any, del qual arrendament
segons dit llibre de Vàluas trienni 1680, foli 17,
consta restar-se a dèurer la quantitat de 15.359
lliures, 8 sous, 9. Y axí mateix, segons dit llibre
de Vàlues trienni 1635, foli 63, entre altres fianses donades per Honofra Ciurana, sobrecullidor
del General de la sobrecol·lecta de Llevant, en la
caució per ell prestada a 31 de janer 1581 se troba continuat dit don Joan Terré y de Icart obligat per 200 lliures, lo qual Ciurana, segons dit
llibre de Vàluas trienni 1680, foli 165, consta
restar a dèurer de dita caució la quantiat de
8.123 lliures, 7 sous, 10. // 178/6v // Y encara
que per ningun temps pogués constar que los
sobredits Joan Bernat Terré, possessor de dit
censal, y lo dit don Joan Terré, major, y don
Joan Terré y de Icart, obligat en ditas fiansas,

Erasme de Lana y Fontanet
a. relació intercalada entre els folis 177v i 178r del dietari del
trienni 1683-1686.
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fossen un mateix subjecte, no pot estar obligat
lo dit censal per ninguna quantitat se restàs a
dèurer per rahó de dites fianses, per quant segons dit capbreu de novembre, foli 198, consta
que dit Joan Bernat Ferré, possessor de dit censal, en lo any 1484 féu donació de aquell en favor de mossèn Bernat Terré, son fill. Y axí, en
tot cas ja no possehia dit censal lo dia de ditas
obligacions; y per ço, no·s trau res enfora.

lues trienni 1680, foli 154, consta restar a dèurer la quantitat de dos-centas sinquanta-vuyt
lliuras, set sous y quatre, que constava que dit
Francesc Miquel Pol, possessor de dit censal, y
dit Joan Miquel Pol, obligat per dita fiansa, fossen un mateix subjecte, estaria obligat dit censal
en dita quantitat; dich, 258 lliures, 7 sous, 4.
Ítema

Y esta és la relació que fa a vostra senyoria. Del
aposento del racional, als 7 de abril 1685.
178
/9r

Erasma de Lana y Fontanet, racional.
178
/7r

Certificha y fas fe com la indisposició que impedeix lo caminar al senyor Emmanuel Rossell, receptor de las avarias, està vuy continuant de la
manera que en altres relacions he certificat. Y
axí ho firmo, vuy, a 11 de aril 1685.
Doctor Francisco Boneu.

178
/8r

Certifichb y fas fe yo, Joseph Sauleda, cavaller,
subrogat en lo offici de escrivà major del General y present casa de la Deputació, com en un llibre intitulat «Dietari triennio 1683» ab cubertas
de pergamí, recòndit en lo archiu de dita casa de
la Deputació y en jornada de 14 de abril 1685,
se troba cusida una relació del magnífic racional,
la qual és del thenor següent: «Molt il·lustre senyor. Erasma de Lana y Fontanet, donzell, racional de la present casa, a vostra senyoria fa relació com per orde y deliberació de vostra
senyoria dels 19 de agost 1683 té feta exacta haveriguació ab lo llibre de Vàlues y altres de la
present casa acerca de aquells censals, lo un de
pensió dos-cents coranta sous, pagador a onse
de mars, y lo altre pensió sexanta-dos sous y sis
diners, pagador a 12 de abril, que sortejaren los
administradors de la causa pia de Galceran de
Copons en la extracció de censals que al primer
de juliol 1683 vostra senyoria fou servit fer. Y segons los llibres, se troba lo següent: Primo, dit
censal penció 62 sous, 6, pagador a 12 de abril,
fou y possehí mossèn Francesc Miquel Pol, del
orde de Sant Jaume de la Espasa, y com segons
lo llibre de Vàlues trienni 1635, foli 19, entre altres fiansas donadas per Pere Rovira, mercader,
guarda estimador y escrivà del defenedor, provehit cullidor en la taula de Barcelona per suspensió de Joan Vidal, cullidor de aquella, en la
caució per dit Rovira prestada a 31 de janer
1576 se troba continuat mossèn Joan Miquel
Pol, lo qual se obligà per tres-centas lliuras, lo
qual // 178/8v // Rovira, segons lo llibre de Vàa. certificat intercalat entre els folis 177v i 178r del dietari
del trienni 1683-1686.
b. certificat intercalat entre els folis 177v i 178r del dietari
del trienni 1683-1686.

1678

No 3. Administradorsb de la causa pia de Galceran de Copons
Molt il·lustre senyor.
Erasma de Lana y Fontanet, donzell, racional
de la present casa, a vostra senyoria fa relació
com per orde y deliberació de vostra senyoria
dels 19 de agost 1683 té feta exacta averiguació
ab lo llibre de Vàluas y altres de la present casa
acerca de aquell censal pensió 240 sous, pagador a 11 de mars, y lo altre pensió 62 sous, 6,
pagador a 12 de abril, que sortejaren los administradors de la causa pia de Galceran de Copons en la extracció de censals que al primer de
juliol 1683 fou vostra senyoria servit fer. Y segons los llibres, se troba lo següent:
Primo, dit censal penció 62 lliures, 6, pagador a
12 de abril fou y possehí mossèn Francesc Miquel Pol, del orde de Sant Jaume de la Espasa. Y
com segons lo llibre de Vàluas trienni 1635, foli
19, entre altres fianses donades per Pere Rovira,
mercader, guarda estimador y escrivà del defenedor, provehit cullidor en la taula del Barcelona
per suspenció de Joan Vidal, cullidor de aquella,
en la caució per dit Rovira prestada a 31 de janer
1576 se troba continuat mossèn Joan Miquel
Pol, lo qual se obligà per 300 lliures, lo qual Rovira, segons lo llibre de Vàluas trienni 1680, foli
154, consta restar a dèurer la quantitat de 258
lliures, 7 sous, 4. Axí que, constant que dit Francesc Miquel Pol, obligat en dit censal, y dit Joan
Miquel Pol, obligat en dita fiança, fossen un mateix subjecte, estaria obligat dit censal en dita
quantitat; dich,
258 lliures, 7 sous, 4
Ítem, dits dos censals foren y possehiren mestre
Bernat Miquel, doctor en medicina, fill y hereu
de Joan Miquel, també doctor en medicina, y
de Eulària Miquel, muller sua, lo qual, segons
lo llibre de Vàluas trienni 1635, foli 4, //
178/9v// se troba continuat altre de las fianças
donadas per Jordi Bofill, cullidor del General de
a. text incabat.
b. relació intercalada entre els folis 177v i 178r del dietari del
trienni 1683-1686.

la sobrecol·lecta de Ponent, en la caució per dit
Boffill prestada als 15 de setembre 1524 obligat
per 100 lliures. Lo qual Boffill, segons dit llibre
de Vàluas trienni 1680, foli 141, consta restar a
dèurer la quantiat de 338 lliures, 18 sous, 6. Y
com en ningun llibre de Vàluas conste que dit
Bernat Miquel y altre per ell, hage pagat quantitat alguna per rahó de dita fiança; per ço, assí se
li dona dèbit de ditas cens lliuras; dich,
100 lliures
Ítem, segons dit llibre de Vàluas trienni 1680,
foli 234, se troba continuat mossèn Bernat Miquel, donzell, reste a dèurer la quantitat de 42
lliures, 16 sous que són de resta de aquelles 57
lliures, 16 sous que fou condempnat en la visita
del trienni 1629, feta en lo de 1632, ço és, 9 lliures, 16 sous, sobre la querella número 109, y 48
lliures sobre la querella número 51; apar en lo
llibre de Vàluas trienni 1632, folis 636, 645 y
696. Però se veu no poder ésser uns mateix subjectes los dits mestre Bernat Miquel, possessor
de dit censal, y lo dit mossèn Bernat Miquel,
donzell, debitor. Per lo qual, lo censal pensió 62
lliures, 6, pagador a 12 de abril, segons lo capbreu de dit mes, foli 468, consta que lo dit Bernat Miquel, possessor de dit censal, ja en lo any
1530 era mort, per quant en dit any fou consignat dit censal a Joana Miquel, muller de dit Bernat, per los tudors y curadors de Joan Francesc
Miquel, son fill. Y lo altre censal pensió 240
sous, pagador a 11 de mars, segons lo capbreu
de dit mes, foli 313, consta que a dit censal succehí Francesc Joan Miquel, fill y hereu de dit
Bernat, ab son testament fet al primer de desembre 1528. Ab què·s veu que en ésser viu dit Bernat Miquel, possessor de dit censal, havent-hi
una centúria de anys de differència; per lo que
no poden estar obligats dits censals per rahó de
dites fiances; y per ço, no·s trau res enfora.

de tres-centes sinquanta-vuyt lliures, set sous y
quatre; dich, 358 lliures, 7 sous, 4.
Y esta és la relaió que fa a vostra senyoria, salvat
en tot error de compte. Del aposento del racional, als 6 de abril 1685.
Erasma de Lana y Fontanet, racional.

182
/1r

Certificha y fas fe yo, lo doctor Francisco Boneu, com la indisposició del senyor Emanuel
Rossell, receptor de las avarias del General de
Catalunya, ha continuat des de onse de abril
proppassat, que fiu la última relació de la indisposició de dit senyor Rossell, fins al vint del current mes de maig. En fe de las quals cosas fas la
present certificatòria, scrita de mà agena y sotscrita de la mia pròpia. En Barcelona, vuy, als
vint-y-dos de maig del any mil sis-cents vuytanta-y-sinch.
Doctor Francisco Boneu.

183
/2r

Ítem, dits dos censals foren y possehí altre Bernat //178/10r// Miquel, donzell. Y encara que en
ningun temps pugués constar ésser lo mateix
subjecte de mossèn Bernat Miquel, donzell, de
qui antecedentment se ha dit restar a dèurer la
quantitat de 42 lliures, 16 sous, per la condempnació de dita visita del trienni 1629, no
poden estar obligats dits censals per rahó de dit
dèbit per quant lo censal pensió 62 sous, 6, pagador a 12 de abril, segons lo capbreu de dit
mes, foli 470, consta que dit Bernat Miquel ja
alienà dit censal en lo any 1528. Y lo altre censal
pensió 240 sous, pagador a 11 de mars, segons
lo capbreu de dit mes, foli 314, consta que dit
Bernat Miquel ja alienà dit censal en dit any
1628; per lo que no·s trau res enfora.
Axí que restan obligats dits censals en las dos
partidas tretas enfora, que juntas prenen summa
1679

Moltb bé sap y ignorar no pot vostra paternitat,
senyor pare prior del convent de Santa Catherina de la present ciutat, com en la extracció dels
censals feta per los molt il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes del General de Cathalunya del trienni 1683 en jornada del 1 de juliolo 1683, inseguint lo disposat en la concòrdia
feta entre lo molt il·lustre consistori dels senyors deputats y oÿdors de comptes del General
de Cathalunya de una, y los acrehedors censalistas de dit General de Cathalunya de part altre,
sortejà vostra paternitat en un censal de penció
baix expresada en la relació del racionalc en jornada en aquell contenguda, que·s de quantitat
de 118 sousx, 1 i malla, que tots anys rebien sobre lo General de Catalunya. Y escrigueren en la
taula dels comuns depòsits de la present ciutat
de Barcelona a vostra paternitat en lluÿció, quitació y extinció del sobredit censal per los il·lustres senyors aleshores deputats y oÿdors de
comptes de dit General a solta del escrivà major
de la casa de la Deputació, la qual partida fonch
intimada a vostra paternitat. Y axí mateix, sabem e ignorar no pot vostra mercè com per la
relació feta per Erasma de Lana y Fontanet,
donzell, racional y arxiver de la present casa de
la Deputació, als senyors deputats y oÿdors als
a. certificat intercalat entre els folis 181v i 182r del dietari
del trienni 1683-1686.
b. Requesta intercalada entre els folis 182v i 183r del dietari
del trienni 1683-1686.
c. racional ... malla interlineat al marge esquerre.

[ 1685 ]

[ 1685 ]

19 de agost 1683, estigué dit censal embrasat y
obligat a la solució de una partida a dit General
deguda per don Joan Blan y Ribera, possessor
que és de dit censal, que pren suma de 169 lliures, 11 sous, 7, per las causas y rahons contengudas y expressades llargament en dita relació,
la qual se troba en lo dietari del trienni 1680,
sots jornada de 20 de desembre de 1683, còpia
de la qual presenta y entrega a vostra mercè. Per
lo que lo procurador fiscal del General de Cathalunya, en ovservansa del disposat en dita
concòrdia y signanter en los números 12, 13 y
14 de ella, requereix i // 183/2v // interpel·la a
vostra paternitat, pare prior de Santa Catharina
Màrtir, revolte als molt il·lustres senyors deputats del General de Cathalunya lo preu del censal és estat dit y escrit per dits senyors tunc deputats y oÿdors de comptes en lluÿció y extinció
del censal dalt expressat, en lo qual fou extret en
sort vostra paternitat en dita casa de la Deputació, junt ab les pensions se’ls resten devent per
rahó de aquell, en solució y paga y bon compte
de dita partida estant dit don Joan Blan y Ribera en los llibres de Vàlues de la casa de la Deputació per les causes y rahons contengudes en
dita relació per dit racional feta, y semblantment, paguen íntegrament la sobredita quantitat de sent sexanta-nou lliuras, onsa sous y set,
devent. Y perquè ignorància al·legar no pugen,
se’ls fa present interpel·lació, requerint al notari
ne lleve acte.

apprisia thenoris sequenti: «Franciscus Espolla,
major dierum, ligni faber ville Bascare, diocesis
Gerundensis, tabularius bule sive tauler de la Bolla tabule dicte ville Bacare, collecte civitatis Gerunde, dicto nomine, gratis, et cetera. Citra, et
cetera. Constituto procuratorem meum certam, et
cetera. Itaquod, et cetera. Don Joachimum Ros,
notarium regium et causidicum, civem Barcinone, meo in manibus et poss admodum reverendorum // 186/1v // et illustrium dominorum
deputatorum Generalis presenti principatus Cathalonie seu alterius cuiusvis persone ab ipsis potestatem habentis vel habiture dictum offitium
tabulari bule sive de tauler de la Bolla dicte tabule dicte ville Bascara una cum eius licris et emolumentis, honoribus, oneribus, pribilegiis et prerrogativis universis pure, libere et simpliciter
renuntiandum et cedendum renuntiationique et
cessioni hujusmodi concentiendum et concensum
meum pariterque et acensum prebendum et prestandum dictisque dominis deputatis sevaliis persone seu personis phorpicem sive la tanalla et ceram at librum bule sive de Manifest tradendum,
restituendum et liberandum suplicationes quascunque ad idforsan necessaria providendum
aliaque omnia et singul circa premissa necessaria
et quomodo libet oportuna faciendum, et cetera.
Et demum, et cetera. Relevans, et cetera. Promito
rattum, et cetera. Et non revocare, et cetera, sub
bonorum meorum omnium obligatione, et cetera.
Actum Bascare die septima novembris millesimo
sexcentesimo octuagesimo quarto. Testes Joannes
Mitja, lanio ville Bascare, et Amerius Vilardell,
laborator loci de Parets.

Diea prima juny 1685. La present requesta és
estada presentada al pare prior de Santa Caterina, trobat en lo clàustro a instància de dit
procurador fiscal, lo qual ha respost que se aturava lo termini de la constitució per a respòndrer.
Testes Barthomeu Romeu, mercader, y lo doctor en filosofia Francisco Tagell, estudiant en
lleys.

186
/1

In quorum fidem ego idem Ignatius Ferrer, notarius, hic me subscribo et meum appono
sig+num.

186
/2

A.
Universib fidem facio ego, Ignatius Ferrer, regia
ac illustrissimi et reverendissimi domini Gerundensis episcopi domini ville et termini Bascare
auctoritatibus notarius publicus regensque notariam et scribaniam publicas dictorum ville et termini in eisdemque susbstitutus a nobili domino
Francisco de Miquel, Gernunde populato, domino utili et proprietario earundem quod penes me
fuit requeptum quoddam instrumentum in ejus
a. Die ...lleys interlineat al final del document.
b. procura intercalada entre els folis 185v i 186r del dietari
del trienni 1683-1686.

1680

B.
Certidicha y fas fe yo, lo baix firmat, com Francesc Espolla, fuster de la vila de Bàscara, qui ha
exercit per algun espay de temps lo offici de tauler de dita vila, no és debitor al General en
quantitat alguna.
Del aposiento del racional, vuy, als XVIII de juny
MDCLXXXV.

Joan Baptista Reverter, subrogar en lo offici de
racional.

a. certificat intercalat entre els folis 185v i 186r del dietari
del trienni 1683-1696.

188
/1r

Ducha de Sanlúcar, marquès de Leganès y de
Morata, llochtinent y capità general.
Venerable, nobles y amats de la real magestat.
Los deputats y oïdors de comptes de la casa de
la Diputació del General de Cathalunya en Barcelona residints. Lo rey nostre senyor, que Déu
guarde, és estat servit enviar-nos un real orde
firmat de sa real mà y despachat en deguda forma de la Real Cancilleria del Supremo Consell
de Aragó que és del thenor següent: «El rey.
Ilustre marqués de Leganés, primo, gentilhombre
de mi cámara, mi lugarteniente y capitán general. Con vuestra carta de veinte y ocho de abril
próximo passado se ha rezivido la proposición de
los diputados y oidores de quentas del General de
essos Principado y condados para los lugares vacantes en las bolsas de diputados y oidores de los
tres estamentos hasta el día de treinta y uno de
marzo del presente año. Y haviendo discurrido
por los méritos de cada uno de los que proponen y
conciderado lo que de ellos se os offreze y los demás
que proponéis, y otros de quien tengo satisfacción
para concurrir a estos oficios, usando de la facultad que el rey, mi senyor y padre, que haya gloria,
se reservó quando concedió a la Diputación los
privilegios de sus constituciones y en la insaculación general que hizo en conformidad de dicha
reserva en treinta y uno de enero del año passado
mil seiscientos sinquenta y quatro de poder nombrar las personas que le pareciesse, assí de las propuestas por los diputados y oidores como de //
188/1v // qualquier otras que bien visto le fuesse,
ha resuelto nombrar para dichos lugares vacantes
hasta el día referido los que siguen:
Bolsa de diputados eclesiásticos.
1.b Para un lugar de diputado eclesiástico religioso que vaca por muerte de fra don Galcerán de
Vilallonga, a fra Climent de Solanell. 2c Para
otro lugar de diputado eclesástico del Capítulo de
Vique que vaca por muerte del doctor Esteban
Mercadal, arzediano y canónigo de dicho Capítulo, a Magí Colldelrram. 3.d Para otro lugar de
diputado eclesiástico del Capítulo de Urgel que
vaca por muerte del doctor Joseph Peris, canónigo
de dicho Capítulo, al doctor don Ignasio de Cruïlles.
Oidores eclesiásticos.
4.ePara un lugar de oidor eclesiástico religioso
que vaca por muerte de fra Aquilino de Nadal, a
a. nominació intercalada entre els folis 185v i 186r del dietari del trienni 1686-1689.
b. 1 escrit al marge esquerre.
c. 2 escrit al marge esquerre.
d. 3 escrit al marge esquerre.
e. 4 escrit al marge esquerre.
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fra Gerónimo Móra. 5.a Para otro lugar de oidor
eclesiástico de Tortosa que vaca por // s.n.r //
muerte del doctor Juan Costa, al doctor Raphel
de Pinyana, canónigo del mismo cavildo. 6.b
Para otro lugar de oidor eclesiástico del Capítulo
de Vique que vaca por munta de mosén Magí
Colldelrram, al canónigo Pere Oliver.
Diputados militares. 7.c Para un lugar de diputado militar de la veguería de Barcelona que
vaca por muerte de mosén Antonio Pinyana, a
mosén Jacinto Sagrera y Xifré. 8.d Para otro lugar de diputado militar de dicha veguería de
Barcelona que vaca por muerte de mosén Francisco Pons, a mosén Anton Valencià. 9.e Para otro
lugar de diputado militar noble de la veguería de
Lérida que vaca por muerte de don Joan Çarriera, a don Francisco Montaner y de Çacosta. 10.f
Para otro lugar de diputado militar de dicha vegueria de Lérida que vaca por muerte de mosén
Juan Pau y Llop, a mosén Ramon Xammar y
Meca. 11g. Para otro lugar de diputado militar
de la veguería de Balaguer que // s.n.v // vaca por
muerte de mosén Juan Bautista Roca, a mosén
Lluís Soler. 12.h Para otro lugar de diputado militar de la veguería de Cervera que vaca por
muerte de mosén Aleix Fluvià, a mosén Juan de
Claresvalls.
Oidores militares.
13.i Para otro lugar de oidor militar de la veguería de Barcelona que vaca por muertede mosén
Joseph Armengol, a mosén Joseph Pons. 14.j Para
otro lugar de oidor real de la vegueria de Lérida
que vaca por muerte de mosén Juan Moner, al
doctor miser Domingo Verdier. 15.k Para otro lugar de oidor militar de la veguería de Tarragona
que vaca por muerte de mosén Antoni de Monserrat, a mosén Miquel Móra y Navarro. 16.l Para
otro lugar de oidor militar de la veguería de Girona que vaca por muerte de mosén Juan de
Avinyó, a mossén Joseph Valls y Serradell. 17.m
Para otro lugar de la veguería de Barcelona que
vaca // s.n.r // por munta de mosén Anton de Valencià de oidor a diputado, a mosén Thomàs de
Pallarès. 18.n Para otro lugar de oidor militar de
a. 5 escrit al marge esquerre.
b. 6 escrit al marge esquerre.
c. 7 escrit al marge esquerre.
d. 8 escrit al marge esquerre.
e. 9 escrit al marge esquerre.
f. 10 escrit al marge esquerre.
g. 11 escrit al marge esquerre.
h. 12 escrit al marge esquerre.
i. 13 escrit al marge esquerre.
j. 14 escrit al marge esquerre.
k. 15 escrit al marge esquerre.
l. 16 escrit al marge esquerre.
m. 17 escrit al marge esquerre.
n. 18 escrit al marge esquerre.
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la veguería de Barcelona que vaca por munta de
mosén Lluís Soler de oidor a diputado, a mosén
Julià Climent de Solanell. 19 .a Para otro lugar
de oidor militar de la veguería de Barcelona que
vaca por munta de mosén Juan de Claresvalls de
oidor a diputado, a mosén Anton de Vilaplana.
20.b Para otro lugar de oidor militar de la veguería de Cervera que vaca por munta de don Francisco de Montaner y de Çacosta de oidor a diputado, a mosén Christòfol de Farnés. 21.c Para otro
lugar de oidor militar de la veguería de Barcelona que vaca por munta de mosén Ramon Xammar y Meca de oidor a diputado, a mosén Gerònim de Rocabertí.

insiculados en ellas. Pero que sólo tengan derecho
a estarlo mientras yo no se lo prohiviere, sin que
por quedar ahora insaculados puedan allegar ni
pretender drecho de pocessión ni otro alguno para
estar en dichas bolsas no siendo mi voluntad. Reservándome, como me reservo, la facultad de excluirlos o desinsacularlos con causa o sin ella como
me pareziere, por ser conforme a la reserva que se
hizo el rey, mi senyor y padre, que haya gloria, de
lo tocante a estas insaculaciones en la concessión
que hizo de dichas constituciones y privilegios al
Principado. Y en esta conformidad libraréis este
nombramiento a los diputados y oydores de qüentas para que insaculen y pongan en las bolsas de
dichos officios a las personas arriva nombradas,
guardando en ella la forma acostumbrada en semejantes casos. Dattus en Madrid, a quatro de
junio mil seiscientos ochenta y sinco. Yo, el rey. Vidit don Petrus Villacampa, regens et prothesaurario generali. Vidit Calatayud. Vidit don Joannes Baptista Pastor, regens. Vidit don Josephus
Rull, regens. Vidit Marchi de Canales. Vidit Comes et Torro. Don Hieronimus Dalmao et Cassanate, secretarius. Insiculación para los lugares
vacantes en las bolsas de diputados y oidores de
quentas del //s.n.v // General de la Diputación de
Cathaluña hasta el día treinta y uno de marzo
de este año de mil seiscientos pochenta y sinco. Va
con consulta.» Y perquè los reals ordes de sa magestat deuhen ser ab tot effecte cumplits y executats, vos diem y manam que encontinent sens
móra ni dilació alguna poseu en execució lo
prechalendat real orde de sa magestat si y de la
manera que en ell està contengut y expressat,
per ésser esta sa real voluntat y nostra. Dattus en
Barcelona, a XVIIII de juny MDCLXXVII.

Diputados reales.
22.d Para un lugar de diputado real de Barcelona que vaca por muerte de mestre Miquel Boneu,
al doctor miser Juan Dalmau. //s.n.v // 23.e Para
otro lugar de diputado real de Barcelona que
vaca por muerte del doctor miser Francisco
Campderrós, al doctor miser Joseph Pujades. 24.f
Para otro lugar de diputado real de Barcelona
que vaca por muerte del doctor miser Joseph Roig
y Riera, a mosén Joseph Catà y Bertran. 25.g
Para otro lugar de diputado real de Gerona que
vaca por muerte de mosén Joseph Font y Llorens,
al doctor miser Juan Vilar. 26.h Para otro lugar
de diputado real de Gerona que vaca por muerte
de mosén Francisco Burguès, a mosén Fèlix Ferrer. 27.i Para otro lugart de diputado real de
Gerona que vaca por muerte de Francisco Sala de
Bàscara, al doctor Pere Ignasi Deu.
Oidores reales.

El marquès de Leganès. Vidit Montserrat, cancellarius. Balthasar de Oriol et Marcer, junior.

Para un lugar de oidor real de Barcelona que
vaca por muerte de miser Buenabentura Brazó,
al docto miser Ramon Pellicer y Vidal. Para otro
lugar de oidor real de Barcelona que vaca por
muerte del doctor miser Raphael Teixi- // s.n.r //
dor, al doctor miser Joseph Alòs y Ferrer. Para un
lugar de oidor real de Tortosa que vaca por muerte de mosén Joseph Xivelli, al doctor miser Onofre
Cartes.
Todos los quales arriva nombrados de nuevo es mi
voluntad que concurran y sean insaculados respectivamente en los lugares vacantes en dichas
bolsas en la conformidad que lo están los demás
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

In curie locumtenentie XII, folio LXXXXIIII.
Vuestra excelencia manda a los diputados y oydores de quentas de la casa de la Diputació del General de Cathaluña que pongan en execución la
real orden de su magestat arriba expressada.

188
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Ducha de Sanlúcar, marquès de Leganès y de
Morata, llochtinent y capità general.
Venerable, nobles y amats de la real magestat.
Los deputats y oïdors de comptes de la casa de
la Diputació del General de Cathalunya en Barcelona residints. Lo rey nostre senyor, que Déu
guarde, és estat servit enviar-nos un real orde

19 escrit al marge esquerre.
20 escrit al marge esquerre.
21 escrit al marge esquerre.
22 escrit al marge esquerre.
23 escrit al marge esquerre.
24 escrit al marge esquerre.
25 escrit al marge esquerre.
26 escrit al marge esquerre.
27 escrit al marge esquerre.

a. nominació intercalada entre els folis 185v i 186r del dietari del trienni 1686-1689.
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firmat de sa real mà y despachat en deguda forma de la Real Cancilleria del Supremo Consell
de Aragó que és del thenor següent: «El rey.
Illustre marqués de Leganés, primo, gentilhombre
de mi cámara, mi lugarteniente y capitán general. Haviendose visto la proposición que han echo
los diputados y oydores de qüentas del General en
essos Principado y condados, la qual me remitís en
carta de veinte y ocho de abril próximo passado,
para los lugares vacantes en las bolsas de los officios del General y casa de la Diputación que corren por insaculación hasta el día de treinta y
uno de marzo de este año, y discurrido por los méritos de cada uno de los que proponen y lo que de
ellos se os offreze, y también de otros que han concurrido, y usando [de la facultad] que el rey, mi
señor y padre, que haya gloria, se reservó en la
concessión que les hizo de sus privilegios y constituciones, y de la forma en que han de correr estas insaculaciones y lo dispuesto en veinte y tres de henero de mil seiscientos sinquenta y quatro y veinte y
siete de agosto de mil seiscientos sinqüenta y sinco,
de poder nombrar las personas que le pareciesse
para estar insaculadas en dichas bolsas, assí de las
propuestas por los diputados y oidores de quentas
como de otras las que /(1)88/2v/ pareziere conbenir, he resuleto nombrar para los lugares vacantes en las dichas bolsas de dichos officios a las personas que siguen.
Bolsa de regente las qüentas.
Para un lugar eclesiástico de la bolsa de regente
las quentas que vaca por muerte de fra don Galcerán de Vilallonga, a fra don Balthasar de
Montaner y de Çacosta. Para otro lugar eclesiástico de la dicha bolsa de regente las qüentas que
vaca por muerte de fra Equilino de Nadal, a fra
Francisco de Ballaró. Para otro lugar eclesiástico
de la dicha bolsa de regente las qüentas que vaca
por muerte del doctor Esteban Mercadal, al don
Ramon Sans y Puig. Para otro lugar militar de
la dicha bolsa de regente las qüentas que vaca por
muerte de don Francisco Pons, a don Pedro de
Cartellà y Desbach. Para otro lugar real de dicha
bolsa de regente las qüentas que vaca por muerte
del doctor misser Francisco Campderrós, al doctor
miser Onofre Cartes.

otro lugar real de dicha bolsa de exactor que vaca
por muerte de mestre Miquel Boneu, al doctor miser Onofre Cartes.
Bolsa de receptor de la Bolla.
Para un lugar eclesiástico de la bolsa de receptor
de la Bolla que vaca por muerte del doctor Esteva
Mercadal, a fra Dimas de Malla. Para otro lugar real de dicha bolsa de receptor de la Bolla que
vaca por muerte del doctor miser Francisco
Campderrós, a mosén Joseph Melic. //s.n.v // Para
otro lugar real de dicha bolsa de receptor de la Bolla que vaca por muerte de mestre Miquel Boneu,
al doctor Onofre Cartes. Para otro lugar de dicha
bolsa de receptor de la Bolla que vaca por haver
mudado de estado de real a militar mosén Francisco Lentisclar, a mosén Juan Joffreu.
Bolsa de donador de los ploms.
Para un lugar eclesiástico de la bolsa de donador
de los ploms que vaca por muerte del doctor Jaime
Mas, a fra Francisco de Mongai. Para otro lugar
eclesiástico de dicha bolsa de donador de los plomos que vaca por muerte del doctor Juan Costa, a
fra Fèlix Pinyana. Para otro lugar eclesiástico de
dicha bolsa de donador de los ploms que vaca por
muerte del doctor Esteva Mercadal, al doctor
Francisco Blanch. Para otro lugar eclesiástico de
dicha bolsa de donador de los ploms que vaca por
muerte de mosén Juan Pagès de Vallgornera, a
fra Francisco Ballaró. Para otro lugar militar de
dicha bolsa de donador de los ploms que vaca por
mierte de mosén Francisco Pons, a don Pedro de
Cartellà y Desbach. //s.n.r // Para otro lugar real
de la dicha bolsa de donador de los ploms que vaca
por muerte del doctor misser Francisco Campderrós, a mestre Jaume Fontana. Para otro lugar
real de dicha bolsa de donador de los ploms que
vaca por muerte de mestre Miquel Boneu, al doctor miser Onofre Cartes. Para otro lugar real de
dicha bolsa de donador de los ploms que vaca por
muerte de mosén Francisco Burguès, a mestre Pedro Juan Soler. Para otro lugar real de dicha bolsa de donador de los ploms que vaca por muerte de
miser Raphael Teixidor, al doctor Jacinto Dou.
Bolsa de síndich.

Bolsa de exactor.
Para un lugar eclesiástico de la bolsa de exactor
que vaca por muerte // s.n.r // del doctor Juan
Costa, canónigo de Tortosa, a fra don Balthasar
Montaner y de Çacosta. Para un lugar militar
de la dicha bolsa de exactor que vaca por muerte
de mosén Francisco Pons, a don Pedro de Cartella
y Desbach. Para otro lugar real de la dicha bolsa
de exactor que vaca por muerte del doctor Francisco Campderrós, a mosén Joseph Melic. Para
1683

Para un lugar eclesiástico de la bolsa de síndico
que vaca por muerte del doctor Juan Costa, a fra
don Balthasar de Montaner y de Çacosta. Para
otro lugar eclesiástico de la dicha bolsa de síndico
que vaca por muerte de fra Aquilino de Nadal,
al doctor Sebastián Ferrer, canónigo de Urgel.
// s.n.v // Para otro lugar militar de la dicha bolsa de síndico que vaca por muerte del doctor Joseph Armengol, a don Miguel de Pallarès.
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Bolsa de escrivent ordinari de regent los comptes.

concessión de dichas constituciones y privilegios a
esse Principado y condados, en cuya conformidad
libraréis este nombramiento y insaculación a los
diputados y oidores de qüentas y tendréis la mano
en la execución de lo arriva dispuesto y de lo que el
rey, mi senyor y padre, que haya gloria, ordenó en
la insaculación que hizo para estos officios en veinte y siete de agosto de mil seiscientos sinqüenta y sinco. Datus en Madrid, a quatro de junio mil seiscientos ochenta y sinco.Yo, el rey. Vidit don Petrus
Villacampa, regens et prothesaurario generali.
Vidit Calatayud. Vidit don Joannes Baptista Pastor, regens. Vidit don Josephus Rull, regens. Vidit
Marchio de Canales. Vidit Comes et Torro. Don
Hieronimus Dalmao et Cassanate, secretarius.
Insiculación de los lugares vacantes en las bolsas de
los officios de la cassa de la Diputación de Cathaluña y su Generalidad que aquí se expressan. Va
con consulta.» Y perquè los reals ordes de sa magestat deuhen ser ab tot effecte cumplits y executats, vos diem y manam que encontinent sens //
s.n.v // mora ni dilació alguna poseu en execució
lo prechalendat real orde de sa magestat si y de la
manera que en ell està contengut y expressat, per
ésser esta sa real voluntat y nostra. Dattus en Barcelona, a XVIIII de juny MDCLXXVII.

Para un lugar eclesiástico de la bolsa de escriviente
ordinario de regente las quentas que vaca por
muerte del doctor Esteban Mercadal, a fra Francisco de Mongai. Para otro lugar eclesiástico de la
dicha bolsa de escriviente ordinario de regente las
quentas que vaca por muerte del doctor Juan Costa, a don Raphael Moner. //s.n.r // Para otro lugar
militar de la dicha bolsa de regente las qüentas y escriviente ordinario que vaca por muerte de mosén
Francisco Pons, a mosén Thomàs de Pallarès. Para
otro lugar militar de la dicha bolsa de escriviente
ordinario de regente las qüentas que vaca por
muerte de mosén Juan Avinyó, a don Francisco
Montaner y Çacosta. Para otro lugar real de dicha
bolsa de escriviente ordinario de regente las quentas que vaca por muerte del doctor miser Francisco
Campderrós, a mosén Joseph Melich. Para otro lugar real de dicha bolsa de escriviente ordinario de
regente las qüentas que vaca por muerte de mosén
Pau Reull, al doctor miser Onofre Cartes.
Bolsa de escrivent ordinari de racional. Para un
lugar de la bolsa de escriviente ordinario de racional que vaca por muerte de Francisco Reverter, a Luís Fontana.
s.n.v

El marquès de Leganès. Vidit Montserrat, cancellarius. Balthasar de Oriol et Marcer, junior.

Bolsa de acessor y advocat fiscal de la visita.
Para un lugar de acessor y advogado fiscal de la visita que vaca por muerte del doctor Juan Carbonell, al doctor misser Francisco Vertamon. Para
otro lugar de dicha bolsa de assessor y advogado fiscal de la visita que vaca por muerte del doctor
Raphel Teixidor, al doctor Bernardo Corts. Para
otro lugar de assessor y advogado fiscal de la visita
que vaca por muerte del doctor Buenaventura
Brasó, al doctor Pedro Servat. Para otro lugar de
dicha bolsa de acessor y advogado fiscal de la visita
que vaca por muerte del doctor Juan Bautista
Roca, al doctor misser Onofre Cartes.
Todos los quales arriva nombrados de nuevo es mi
voluntad que concurran y sean insaculados respectivamente en los lugares vacantes en la forma y
manera que lo están los demás insaculados, como
está dispuesto y declarado por el rey, mi señor y padre, que haya gloria, en la insaculación que hizo
de estos officios y otros de esta calidad en veinte y
siete de agosto de mil seiscientos sinquenta y sinco, y
sólo tengan drecho a estar insaculados en //s.n.v //
dichas bolsas mientras yo no se lo prohiviere, sin que
por quedar ahora insaculados en ellas puedan
allegar ni prentender drecho de possessión alguno
para estarlo, no siendo mi voluntad. Reservándome, como me reservo, la facultad de excluirlos o desinsacularlos con causa o sin ella como mejor me
pareciere, por ser esto conforme a la reserva que su
magestad se hizo de lo tocante a estos officios en la

In curie locumtenentie XII, folio C.
Vuestra excelencia manda a los diputados y oidores de quentas de la casa de la Diputació del General de Cathaluña que pongan en execución la
real orden de su magestat arriba expressada.

188
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A.
Certificoa y fas fe jo, lo infrafirmat, de com la
pertinàs malaltia del senyor Arasma de Lana y
Fontanet, de la qual fiu relació als 4 de maig
proppassat, ha durat des de dit die fins als 10 del
mes de juriol corrent de 1685 inclusive.
Lo doctor en medicina Pau Sabater.

188
/4r
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No 3. Duchb de Sanlúcar, marquès de Leganès y de Morata, llochtinent y capità general
Venerable, nobles y amats de la real magestat.
Los insaculadors que de present vos trobau
a. certificat intercalat entre els folis 185v i 186r del dietari
del trienni 1686-1689.
b. decret intercalat entre els folis 185v i 186r del dietari del
trienni 1686-1689.

junts en la casa de la Diputació del General de
Cathalunya de la present ciutat de Barcelona.
Per part de don Gerònim de Rocabertí Nós és
estat representat que en lo lloch de oïdor militar
de la vegueria de Barcelona que vaca per munta
de mossèn Ramon Xammar y Meca de oïdor a
diputat, ve anomenat en las insaculacions fetas
per sa magestat dient «a mossèn Gerònim de
Rocabertí» y que per dit respecte, essent noble,
féu reparo que reste insaculat com a mossèn. Y
per quant la intenció de sa magestat no és just
que reste frustrada en manera alguna, vos diem
y manam que insaculeu al dit don Gerònim de
Rocabertí com a mossèn, no obstant sie noble,
que per esta vegada dispensam en quant menester sie a est impediment, volent se observe en
tots los demés los requisits, ús y costum que se
ha tingut en semblants insaculacions, per ser
esta la real voluntat de sa magestat y nostra.
Dattus en Barcelona, a III de juliol MDCLXXXV.

El marquès de Leganès. Vidit Montserrat, cansellarius. Balthasar de Oriol et Marcer.
In curie locumtenentie XII, folio CXIIII.
Vuestra excelencia manda a los insaculadores
que se hallan juntos en la casa de la Diputación
del General de Cathaluña pongan en execución
la orden de vuestra excelencia arriba expressada.
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Venerable, nobles y amats de la real magestat.
Los insaculadors que de present vos trobau
junts en la casa de la Diputació del General de
Cathalunya de la present ciutat de Barcelona.
Per part de don Joseph Pons nos és estat representat que en lo lloch de oïdor militar de la vegueria de Barcelona que vaca per mort de
mossèn Joseph Armengol ve anomenat en las
insaculacions fetas per sa magestat dient «a
mossèn Joseph Pons» y que per dit respecte, essent noble, féu reparo que reste insaculat com a
mossèn. Y per quant la intenció de sa magestat
no és just que reste frustrada en manera alguna,
vos diem y manam que insaculeu al dit don Joseph Pons en lo lloch sobredit com a mossèn,
no obstant sie noble, que per esta vegada dispensam en quant menester sie a est impediment, volent se observe en tots los demés los requisits, ús y costum que se ha tingut en
semblants insaculacions, per ser esta la real voluntat de sa magestat y nostra. Dattus en Barcelona, a III de juliol MDCLXXXV.

El marquès de Leganès. Vidit Montserrat, cansellarius. Balthasar de Oriol et Marcer.
In curie locumtenentie XII, folio CX.
Vuestra excelencia manda a los insaculadores
que se hallan juntos en la casa de la Diputación
del General de Cathaluña pongan en execución
la orden de vuestra excelencia arriba expressada.

188
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No 4. Ducha de Sanlúcar, marquès de Leganès y de Morata, llochtinent y capità general
Venerable, nobles y amats de la real magestat. Los
insaculadors que de present vos trobau junts en la
casa de la Diputació del General de Cathalunya de
la present ciutat de Barcelona. Per part de don
Christòfol de Farnés nos és estat representat que
en lo lloch de oïdor militar de la vegueria de Cervera que vaca per munta de don Francisco de Montaner y de Çacosta de oïdor a diputat, ve anomenat
en las insaculacions fetas per sa magestat dient «a
mossèn Christòfol de Farnés « y que per dit respecte, essent noble, féu reparo que reste insaculat com
a mossèn. Y per quant la intenció de sa magestat no
és just que reste frustrada en manera alguna, vos
diem y manam que insaculeu al dit don Christòfol
de Farnés en lo lloch sobredit com a mossèn, no
obstant sie noble, que per esta vegada dispensam
en quant menester sie a est impediment, volent se
observe en tots los demés los requisits, ús y costum
que se ha tingut en semblants insaculacions, per
ser esta la real voluntat de sa magestat y nostra.
Dattus en Barcelona, a III de juliol MDCLXXXV.

No 5. Ducha de Sanlúcar, marquès de Leganès y de Morata, llochtinent y capità general

El marquès de Leganès. Vidit Montserrat, cansellarius. Balthasar de Oriol et Marcer.
In curie locumtenentie XII, folio CXIII.
Vuestra excelencia manda a los insaculadores
que se hallan juntos en la casa de la Diputación
del General de Cathaluña pongan en execución
la orden de vuestra excelencia arriba expressada.

188
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a. decret intercalat entre els folis 185v i 186r del dietari del
trienni 1686-1689.

1685

No 6. Duchb de Sanlúcar, marquès de Leganès y de Morata, llochtinent y capità general
Venerable, nobles y amats de la real magestat.
Los insaculadors que de present vos trobau junts
a. decret intercalat entre els folis 185v i 186r del dietari del
trienni 1686-1689.
b. decret intercalat entre els folis 185v i 186r del dietari del
trienni 1686-1689.

[ 1685 ]

[ 1685 ]

en la casa de la Diputació del General de Cathalunya de la present ciutat de Barcelona. Per part
de don Juan de Claresvalls nos és estat representat que en lo lloch de oïdor militar de la vegueria
de Cervera que vaca per mort de mossèn Aleix
Fluvià, ve anomenat en las insaculacions fetas per
sa magestat dient «a mossèn Juan de Claresvalls»
y que per dit respecte, essent noble, féu reparo
que reste insaculat com a mossèn. Y per quant la
intenció de sa magestat no és just que reste frustrada en manera alguna, vos diem y manam que
insaculeu al dit don Juan de Claresvalls en lo
lloch sobredit com a mossèn, no obstant sie noble, que per esta vegada dispensam en quant menester sie a est impediment, volent se observe en
tots los demés los requisits, ús y costum que se ha
tingut en semblants insaculacions, per ser esta la
real voluntat de sa magestat y nostra. Dattus en
Barcelona, a III de juliol MDCLXXXV.

El marquès de Leganès. Vidit Montserrat, cansellarius. Balthasar de Oriol et Marcer.
In curie locumtenentie XII, folio CXII.
Vuestra excelencia manda a los insaculadores
que se hallan juntos en la casa de la Diputación
del General de Cathaluña pongan en execución
la orden de vuestra excelencia arriba expressada.
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Venerable, nobles y amats de la real magestat.
Los insaculadors que de present vos trobau
junts en la casa de la Diputació del General de
Cathalunya de la present ciutat de Barcelona.
Per part de don Ramon Xammar y Meca nos és
estat representat que en lo lloch de diputat militar de la vegueria de Leida que vaca per mort de
mossèn Pau y Llope, ve anomenat en las insaculacions fetas per sa magestat dient «a mossèn
Ramon Xammar y Meca» y que per dit respecte,
essent noble, féu reparo que reste insaculat com
a mossèn. Y per quant la intenció de sa magestat
no és just que reste frustrada en manera alguna,
vos diem y manam que insaculeu al dit don Ramon Xammar y Meca en lo lloch sobredit com a
mossèn, no obstant sie noble, que per esta vegada dispensam en quant menester sie a est impediment, volent se observe en tots los demés los
requisits, ús y costum que se ha tingut en semblants insaculacions, per ser esta la real voluntat
de sa magestat y nostra. Dattus en Barcelona, a
III de juliol MDCLXXXV.

El marquès de Leganès. Vidit Montserrat, cansellarius. Balthasar de Oriol et Marcer.
In curie locumtenentie XII, folio CXIII.
Vuestra excelencia manda a los insaculadores
que se hallan juntos en la casa de la Diputación
del General de Cathaluña pongan en execución
la orden de vuestra excelencia arriba expressada.
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No 7. Ducha de Sanlúcar, marquès de Leganès y de Morata, llochtinent y capità general
Venerable, nobles y amats de la real magestat.
Los insaculadors que de present vos trobau
junts en la casa de la Diputació del General de
Cathalunya de la present ciutat de Barcelona.
Per part de don Lluís Soler nos és estat representat que en lo lloch de diputat militar de la vegueria de Balaguer que vaca per mort de
mossèn Joan Bautista Roca, ve anomenat en las
insaculacions fetas per sa magestat dient «a
mossèn Lluís Soler» y que per dit respecte, essent noble, féu reparo que reste insaculat com a
mossèn. Y per quant la intenció de sa magestat
no és just que reste frustrada en manera alguna,
vos diem y manam que insaculeu al dit don
Lluís Soler en lo lloch sobredit com a mossèn,
no obstant sie noble, que per esta vegada dispensam en quant menester sie a est impediment, volent se observe en tots los demés los requisits, ús y costum que se ha tingut en
semblants insaculacions, per ser esta la real voluntat de sa magestat y nostra. Dattus en Barcelona, a III de juliol MDCLXXXV.

No 8. Ducha de Sanlúcar, marquès de Leganès y de Morata, llochtinent y capità general

El marquès de Leganès. Vidit Montserrat, cansellarius. Balthasar de Oriol et Marcer.
In curie locumtenentie XII, folio CXII.
Vuestra excelencia manda a los insaculadores
que se hallan juntos en la casa de la Diputación
del General de Cathaluña pongan en execución
la orden de vuestra excelencia arriba expressada.
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a. decret intercalat entre els folis 185v i 186r del dietari del
trienni 1686-1689.

1686

No 9. Duchb de Sanlúcar, marquès de Leganès y de Morata, llochtinent y capità general
Venerable, nobles y amats de la real magestat.
Los insaculadors que de present vos trobau
a. decret intercalat entre els folis 185v i 186r del dietari del
trienni 1686-1689.
b. decret intercalat entre els folis 185v i 186r del dietari del
trienni 1686-1689.

junts en la casa de la Diputació del General de
Cathalunya de la present ciutat de Barcelona.
Per part de don Jacinto Sagrera y Xifré nos és
estat representat que en lo lloch de diputat militar de la vegueria de Barcelona que vaca per
mort de mossèn Antoni Puignau, ve anomenat
en las insaculacions fetas per sa magestat dient
«a mossèn Jacinto Sagrera y Xifré» y que per dit
respecte, essent noble, féu reparo que reste insaculat com a mossèn. Y per quant la intenció
de sa magestat no és just que reste frustrada en
manera alguna, vos diem y manam que insaculeu al dit don Jacinto Sagrera y Xifré en lo lloch
sobredit com a mossèn, no obstant sie noble,
que per esta vegada dispensam en quant menester sie a est impediment, volent se observe en
tots los demés los requisits, ús y costum que se
ha tingut en semblants insaculacions, per ser
esta la real voluntat de sa magestat y nostra.
Dattus en Barcelona, a III de juliol MDCLXXXV.

sa real voluntat de sa magestat y nostra. Dattus
en Barcelona, aa... de juliol MDCLXXXV.
El marquès de Leganès. Vidit Montserrat, cansellarius. Balthasar de Oriol et Marcer.
In curie locumtenentie XII, folio CXV.
Vuestra excelencia manda a los insaculadores
que se hallan juntos en la casa de la Diputación
del General de Cathaluña pongan en execución
la orden de vuestra excelencia arriba expressada.
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El marquès de Leganès. Vidit Montserrat, cansellarius. Balthasar de Oriol et Marcer.
In curie locumtenentie XII, folio CXII.
Vuestra excelencia manda a los insaculadores
que se hallan juntos en la casa de la Diputación
del General de Cathaluña pongan en execución
la orden de vuestra excelencia arriba expressada.
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No 10. Ducha de Sanlúcar, marquès de Leganès y de Morata, llochtinent y capità general
Venerable, nobles y amats de la real magestat.
Los insaculadors que de present vos trobau
junts en la casa de la Diputació del General de
Cathalunya de la present ciutat de Barcelona.
Per part del doctor misser Domingo Verdier,
cavaller, nos és estat representat que ve anomenat en las insaculacions fetas per sa magestat en
lo lloch de oïdor militar de la vegueria de Lleida
que vaca per mort de mossèn Juan Moner, y així
com havie de dir en aquellas «Para otro lugar de
oidor militar», diu «Para otro lugar de oidor
real», lo que es veu clarament que és estat equivocació de dir «real» havent de dir «militar». Y
com la intenció de sa magestat sie estada insacular lo dit lloch de oïdor com a militar, conforme
vacave, y no com a real; per ço, vos diem y manam que corregint dita equivocació, insaculeu
en lo dit lloch vacant de oïdor militar de la vegueria de Lleida per mort de mossèn Juan Moner al dit doctor misser Domingo Verdier en lo
qual ve anomenat per sa magestat, per ser esta
a. decret intercalat entre els folis 185v i 186r del dietari del
trienni 1686-1689.

1687

Moltb bé saben y ignorar no podan vostres
mercès, senyor don Carlos Francisco de Cocovarem y senyora dona Maria Cocovarem y Càrcer, comc a usufructuari y proprietària, com en
la extracció dels censals feta per los molt il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes del
General de Cathalunya del trienni 1683 en jornada del 1 de juliol 1683, inseguint lo disposat
en la concòrdia feta entre lo molt il·lustre consistori dels senyors deputats y oÿdors de comptes del General de Cathalunya de una, y los
acrehedors censalistas de dit General de Cathalunya de part altre, sortejaren vostres mercès en
un censal de penció 230 sous, pagadord a 30 de
juny, expressade baix en la relacióe del magnífic
racional en jornada de 17 de mars 1685, que
tots anys rebien sobre lo General de Catalunya.
Y escrigueren en la taula dels comuns depòsits
de la present ciutat de Barcelona vostres mercès
en lluÿció, quitació y extinció del sobredit censal per los il·lustres senyors aleshores deputats y
oÿdors de comptes de dit General, a solta del
escrivà major de la casa de la Deputació, la qual
partida fonch intimada a vostres mercès. Y axí
mateix, saben e ignorar no pot vostra mercè
com per la relació feta per Erasma de Lana y
Fontanet, donzell, racional y arxiver de la present casa de la Deputació, als senyors deputats y
oÿdors als 19 de agost 1683, estigué dit censal
embrasat y obligat a la solució de una partida a
dit General deguda per don Pedro Reguer, Bernat Sala y Rafel Càrcer, possessors que foren de
dit censal, que pren suma de 3.485 lliures, 13
sous, 6, per las causas y rahons contengudas y
expressades llargament en dita relació, la qual se
troba en lo dietari del trieni 1683, sotjs jornada
del 1 de abril 1685, còpia de la qual presenta y
entrega a vostra mercè. Per lo que lo procurador fiscal del General de Cathalunya, en ovsera. a continuació un espai en blanc d’uns 7mm.
b. requesta intercalada entre els folis 188v i 189r del dietari
del trienni 1683-1686.
c. com ... proprietaria interlineat al marge dret.
d. pagador ... juny interlineat al marge dret.
e. relació ... 1685 interlineat al marge esquerre.

[ 1685 ]

[ 1685 ]

vansa del disposat en dita concòrdia y signanter
en los números 12, 13 y 14 de ella, requereix y
// 189/2v // interpel·la a vostres mercès, senyor
don Carlos Francisco de Cocovarem y senyora
dona Maria dea Cocovarem y Càrser, revolten
als molt il·lustres senyors deputats del General
de Cathalunya lo preu del censal és estat dit y
escrit per dits senyors tunch deputats y oÿdors
de comptes en lluÿció y extinció del censal dalt
expressat, en lo qual fou extret en sort vostra
mercè en dita casa de la Deputació, junt ab les
pensions se’ls resten devent per rahó de aquell,
en solució y paga y bon compte de dita partida,
estant dits don Pedro Reguer, Bernat Salab y
Rafel Càrser en los llibres de Vàlues de la casa de
la Deputació per les causes y rahons contengudes en dita relació per dit racional feta, y semblantment, paguen íntegrament la sobredita
quantitat de tres mil quatra-sentas y vuitantasinch lliures, tretsa sous y sis, devent. Y perquè
ignorància al·legar no pugen, se’ls fa present interpel·lació, requerint al notari ne lleve acte.

torum Generalis Cathalonie aut alterius cujusuis persone ab ipsis potestatem habentis dictum
offitium tabularii Generalis Cathalonie dicte ville Sancti Petri Pescatoris una cum ejus lucris et
emolumentis, honoribus, oneribus et perrogativis
univerisis, pure, libere et simpliciter. Renuntiandum et cedendum renuntiationique et cessioni
hujusmodi //198/1v // concentiendum consensum
meum pariter et acensum prebendum et prestandum supplicationesque quascunque forean necessarias, porrigendum et presentandum, providerique et assignari petendum aliaque omnia et
singula circa premisa necessaria et quomodo libet
opportuna et que ego facere possem si presens adessem etiam si talia forent que mandatum exigerint speciale faciendum, dicendum et firmandum et cum posse substituendi, et cetera.
Demum, et cetera. Promito rattum, et cetera. Et
non revocare, et cetera. Oblis bona, et cetera. Actum in villa Sancti Petri Piscatoris, comitatus
Emporiarum, die sexto maii millessimo sexcentesimo octuagessimo quinto. Testes reverendus Josephus Rochal, presbitera, et Joannes Puig, agriciola dicte ville Sancti Petri Piscatoris. Presbiter
approbo.

Die 14 julii 1685.
Testes sunt Miquel Pomes, sabater, ciutedà de
Barcelona, Pere Joan Fontsavila, de la família de
don Joseph Pons, en Barcelona populat, y Vicens Gavarró, scrivent. Qui, et cetera.
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/1r

Procurac feta per lo reverend Bernat Valls,
prevere y beneficiat de Sant Pere Pescador, al
magnífic Josep Camps, doctor en drets, ciutadà
de Barcelona.

Ego, notarius predictus et infrascriptus.
In quorum etiam fidem ego, idem Michael Pastell, notarius predictus, hic me subscribo et meum
solitum appono sig+num.
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Universi et singulis fidem facio ego, Michael Pastell, auctoritate exellentissimi domini comitis
Emporiarum notarius publicus ville Castillonis
et comitatus Emporiaris substitutus in notaria
publica dicte ville dicta de Matllen, quod penes
me fuit receptum quoddam instrumentum in
ejus apprisia thenoris sequentis: «Bernanrdus
Valls, presbiter et beneficiatus parrochialis ecclesie de Sancti Petri, ville Sancti Petri Piscatoris,
comitatus Emporiarumm, diocesis Gerunde, tabulariusque Generalis Cathalonie tabule Generalis dicte ville Sancti Petri Piscatoris. Gratis, et
cetera. Citra, et cetera. Constituto, et cetera, procuratorem meum certum, et cetera. Ita, et cetera.
Vos, magnificum Josephum Camps, utriusque juris doctor, civem Barcinone, licet absentem, et cetera, ad et pro me et nomine meo in manibus et
posse admodum illustrium dominorum Deputaa. de Càrser interlineat al marge esquerre.
b. Sala ... Càrser interlineat al marge esquerre.
c. procura cusida intercalada entre els folis 197v i 198r del
dietari del trienni 1683-1686.

1688

D. Molt il·lustre senyor.
Havent als 12 de janer 1683 donat notícia lo
noble don Francisco Junyent y de Pons als molt
il·lustres senyors deputats y ohidors que aleshores eran com a instància del noble don Anton de
Copons se proseguia en la Real Audiència, a relació del alesores magníficb, vuy noble, don Jaume de Potau, contra de dit Junyent causa per
raó de un censal que fa y presta lo General de
Cathalunya, ab lo pretext que dit General no
pagava o no era solvendo, lo que era contra lo
ajustat y disposat en la concòrdia feta per dit
General ab sos acreedors et signanter contra lo
capítol 8 de aquella, en lo qual se conté que ni
étiam los acreedors que no hauran firmat la dita
concòrdia no pugan haver-las contra los qui estan altrament obligats als dits censals ab lo
pretext de que lo General no·ls paga o no és
solvendo, y no menos, contra lo decret del excel·lentíssim lloctinent general interposat a dita
concòrdia, al què devian dits molt il·lustres senyors deputats y ohidors contradir per lo juraa. Presbiter interlineat a continuació de Piscatoris.
b. magnífic interlineat.

ment exprés y particular que des de que se ha fet
y firmat dita concòrdia prestan y acostuman
prestar de fer observar dita concòrdia, en virtut
del capítol 15 de aquella.
Y havent suplicat dit don Francisco Junyent y
de Pons als tunch molt il·lustres deputats y ohidors procurassen evadir la prosequció de dita
causa en dita Reial Audiència o ja fent que lo
fisch per son interès en ella demanàs lo procés
perquè fos declarada en la present casa per los
magnífics assessors, o ja suplicant al excel·lentíssim lloctinent general que en observança de dita
concòrdia se ordenàs no ser declarat en ella. Foren lo dits molt il·lustres senyors deputats y ohidors servits de fer formar un memorial o suplicació, lo qual presentà lo síndic de la present
casa al dit excel·lentíssim lloctinent general, suplicant la suspenció de dita causa com a perjudicial a dita concòrdia, com de tot lo dit és de
vèurer en lo dietari en la dita jornada de 12 de
janer 1683. Y en effecte se obtingué que lo dit
excel·lentíssim lloctinent general ordenàs al noble regent la real Cancelleria digués al dit magnífic, vuy noble, don Jaume de Potau suspengués dita causa y no declaràs en ella; axí que per
dita raó se ha parat en dita causa fins vuy.

drer, los infrascrits assessors reffereixen y relació
fan a vostra senyoria que lo que pot vostra senyoria fer y obrar en orde al contengut en dita
suplicació és enviar un recado a sa excel·lència
suplicant-li sia servit manar se observe la
concòrdia feta entre vostra senyoria y sos acrehedors y que·s done tota la providència per a
què aquella sie observada per los nobles y magnífics doctors del Real Consell, suposat que dita
concòrdia se troba decretada auctoritate regia
per los antecessors de sa excel·lència, y que per
dit effecte, sia fet lo recado en la forma acostumada si y conforme se féu a 12 de janer 1683.
De Sayol, assessor. Areny, assessor subrrogat.
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Y com lo dit don Francisco Junyent y de Pons
novament haja entès que lo dit don Anton de
Copons instà al dit noble don Jaume de Potau la
declaració de dita causa, y havent-se dit per dit
don Francisco Junyent al dit noble don Jaume de
Potau lo de dit orde del dit noble regent la Real
Cancilleria en què no declaràs en dita causa, ha
respost dit don Jaume de Potau que no·s recordava de dit orde. //198/2v // Per ço, dit don Francisco Junyent y de Pons suplica a vostra senyoria
sia de son servey per medi de son síndic o en la
forma millor apareixerà a vostra senyoria, suplicar novament al excel·lentíssim lloctinent general en observança de dita concòrdia y decret de
ella, mane suspèndrer dita causa y que no·s passe
a la declaració de ella, que a més de ser lo dit en
cumpliment del jurament se féu a vostra senyoria
prestat de procurar la observança de dita concòrdia, ho rebrà a mercè de vostra senyoria. Officio,
et cetera. Altissimus, et cetera. De Cardona.
Oblata XXX augusti MDCLXXXV in concistorio, et
cetera. Et domini deputati intervenientibus dominis auditoribus computorum comiserunt predicta magnificis assessoribus Generalis Cathalonie qui super supplicatis relationem faciant in
scriptis. Josephus Sauleda, scriba major Generalis
Cathalonie subrogatus.
Vista la suplicació a vostra senyoria presentada
per lo noble don Francisco Junyent; vist lo contengut en ella, y attès lo que·s devia y deu attèn1689

F.
Fasa fe yo, Francisco Cotxet y Soler Ferran, notari públich de Barcelona avall escrit, com ab
acte rebut en Barcelona en poder meu als vinty-sinch dies del mes de juny del any mil sis-cents
vuytanta-quatre, Joseph Camps, pagès de la
parròquia de Sant Hipòlit de Voltagà, bisbat de
Vich, ha fet y firmat procura a Joseph Ignasi
Camps, doctor en Filosofia y Theologia, en
Barcelona residint, a dit acte present, per a què
per ell y en son nom puga promètrer donar y
pagar als molt il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes del General de Catalunya en
los terminis y pagas, modo y forma a dit son
procurador ben vistos, la quantitat de tres-centas y vint lliures, moneda Bacelona, a cumpliment de mil lliures en les quals dit Joseph
Camps y altres són estats condemnats a pagar a
dits senyors deputats y oÿdors de comptes per
rahó del torp que contra aquells és estat delcarat
per los magnífics assessors de dit General de Catalunya, com de les restants sis-centas vuytanta
lliures los dits deputats los ne hajan fet gràcia y
remissió, y per ço donar qualsevols fermansas y
promètrer servar y rellevar aquellas y llurs béns
indemmes // 200/1v // sobre si y sos béns sens
dilació ni escusa alguna, ab lo acostumat salari
de procurador dins Barcelona, deu sous, y fora
d’ella, vint sous barcelonesos, ab promesa de
restituir totas las despesas, danys y interessos, y
per raó de las sobreditas cosas, fer y firmar qualsevols actes de debitoris, promesas y obligacions, ab totas obligacions, renunciacions, axí
del benefici de novas constitucions divididoras y
cedidoras accions y de la consuetut de Barcelona que parla de dos o molts que assoles se obligan, com altres degudas y pertanyents submissions de son propri fur, facultat de variar lo
a. certificat intercalat entre els folis 199v i 200r del dietari
del trienni 1683-1686.
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judici una y moltas vegadas, scriptura devers
obligació de sa persona y béns simul et in solidum ab las ditas fermansas mobles e immobles,
et cètera, com de deutes fiscals y reals ab substitució de procuradors acostumada dels notaris y
scrivans de la cort de la vegaria de Barcelona per
a firmar en dia no feriat la dita scriptura de ters y
demés clàusulas y cauthelas a dit procurador
ven bistas, ab juraments que en ànima puga
prestar cobradas, prometent tenir per ferm y
agredable tot lo que farà dit son procurador y
no revocar-ho sots obligació de tots sos béns,
com de ditas y altres coses en dit acte estan més
llargament contengudas, al qual se ha relació.
En lo qual foren presents per testimonis Joan
Batista Cotxet, estudiant en Theologia, y Francisco Serra, scrivent, habitants en Barcelona.
Premissis alieno calamo scriptis fidem facio ego,
Franciscus Cotxet et Soler Ferran, apostholica regiaque auctoritatibus notarius publicus Barcinone manu propria.
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A.
Certificha he fas fe jo, lo doctor en medicina
avall scrit, com la malaltia del senyor Joseph Ferrer, notari real col·legiat y scrivent ordinari de la
Scrivania Major de la casa de la Deputació, de
la qual fiu relació al molt il·lustre concistori dels
senyors deputats als nou de juriol proppassat
del corrent any mil sis-cents vuytanta-sinch,
aquella ha continuat vuy, die present y baix
scrit, va continuant, en fe del que fas la present.
Scrita de mà agena y firmada de mà pròpia. En
Barcelona, als dinou de setembre mil sis-cents
vuytanta sinch.
Doctor Jaume Pujades.
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Muyb ilustre señor.
He rezivido la de vuestra señoría muy ilustre de
15 del corriente con la adjunta para Gaspar Gatillepa, el qual, según me ha informado don
Francisco Argimir, se halla al presente en Sebilla,
a donde lo encaminaré con certificatoria el martes, dia en que parte el ordinario, según vuestra
señoría ilustre es servido ordenarme.

Certificha y fas fe, lo doctor infrascrit, com la
malaltia del senyor Francisco Marí i Ginovès, de
la qual fiu relació en lo molt il·lustre concistori
dels senyors deputats als catorze de agost proppassat del corrent any 1685, aquella ha continuat y vuy, die present y baix scrit, va continuant. En fe del que fas la present, escrita de mà
agena y firmada de la pròpia. En Barcelona, a
sinch de setembre 1685.

Los reyes salieron el miércoles en coche a dar gracias a la Virgen de Atocha por la toma de Neusel
y demás felizes suzesos que han tenido las armas
christianas contra el enemigo común. Ruego a
Dios se continuen muy prósperos y guarde a vuestra señoría muy ilustre muchos años, como deseo y
he menester. Madrid, y setiembre 22 de 1685.

Doctor Joan Alòs.

Muy ilustre señor.
204
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C.

Besa las manos de vuestra señoría muy ilustre, su
rendido servidor.

Remitob a vuestra senyoría el incluso despacho de
su magestad y copia de memorial que acompaña
tocante a la pretensión del maestro de campo don
Luís de Areny y de Armengol, governador del castillo de Valençia, para que en la vista de su contenido me informe vuestra señoría lo que açerca de
ella se ofreçiere a fin de poder responder a su magestad. La Divina guarde a vuestra señoría muchos años. Barcelona, 24 de setiembre 1685.

Muy ilustres señores diputados del General del
principado de Cataluña. Benito de Pelegrí.
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No 1.
Jesúsc, Maria, Joseph cum beato Georgio.

Señores diputados del General deste Principado.

En lo fet consultat per part dels molt il·lustres
senyors deputats y oÿdors de comptes del principat de Catalunya als magnífics assessor y advo-

a. certificat intercalat entre els folis 200v i 201r del dietari
del trienni 1683-1686.
b. carta intercalada entre els folis 203v i 204r del dietari del
trienni 1683-1686.

a. certificat intercalat entre els folis 203v i 204r del dietari
del trienni 1683-1686.
b. carta intercalada entre els folis 204v i 205r del dietari del
trienni 1683-1686.
c. vot intercalat entre els folis 208v i 209r del dietari del
trienni 1683-1686. Vot escrit a dues columnes.

El marqués de Leganés.

1690

cat fiscal y consulents infrascrits en y sobre si
pot lo molt il·lustre concistori, no obstant lo
ajustat en lo capítol 12 de la concòrdia que féu y
firmà entre dit molt il·lustre concistori y los
acrehedors a 2 de agost de 1670, fer la extracció
dels censals de pròxim fahedora, y las demés
que en havant se offeriran, ab los pactes y condicions llargament continuats en la deliberació
feta als 18 de octubre 1685.
Vista dita deliberació. Vista dita concòrdia y attentament examinada, y particularment lo dit
capítol 12, y demés consernens en aquell. Vist
tot lo que se havia de vèurer.

Quarto, que lo dret de la retensió que renuncia
lo General als acrehedors que condonan, ab la
salvetat expressada, notòriament no és equivalent ni comparable ab lo benefici que conseguiran la Generalitat y acrehedors no condonats ab
la condonació, per quant comuna y regularment lo crèdit de la Generalitat és molt inferior
a la quantitat que importan las ditas 27 pencions condonadas, com també perquè seran
molts, com són estats, los acrehedors que han
condonat que no són estats debitors a la Generalitat; y axí, lo benefici de la condonació és infalible, y lo de la retenció és contingut il·líquid e
incert.

Attès y considerat o, lo contengut en lo dit capítol 12, 13 y demés consernens, és matèria
utrinque obligatòria, axí per part dels acrehedors condonats y no condonats, axí los que se
troban debitors del General, com los que no,
com per part de la Generalitat; o, no és utrinque
obligatòria, sinó és tant solament als acrehedors
debitors.

Quinto, perquè la experiència ha ensenyat y fe
evidència de las ditas rahons de conveniència,
puix que després que la concòrdia corre, se ha
exhonerat la Generalitat ab lo benefici de la
condonació en la quantitat de setanta-vuyt mil y
sinch-centas lliuras, y per lo medi de la retenció
sols ha cobradas nou mil y set-centas vuytantasinch lliuras, onse sous y onse.

Si és utrinque obligatòria, com sie evident la
utilitat que resultaria axí a dita Generalitat com
als mateixos acrehedors // 209/1v // no condonats, per quant ab aquest medi se facilita la condonació de les 27 pencions que deu la Generalitat a sos acrehedors, las quals importan altra
tant que lo preu respectivament dels censals y
més de un ters, del que se segueixen diferents
beneficis tant a la Generalitat com als acrehedors que no condonan.

Axí que com és dit, se facilitaria ab lo dit medi la
condonació dels acrehedors y seria major lo número dels condonats, sabent que no sols à de
retenir, com fins vuy se’ls havia retingut, lo preu
dels censals ab lo medi antecedent de // 209/2v
// la averiguació y causa, segons se diu, y an insiculat molts acrehedors que reparavan en condonar, lo que de necessitat à de cedir en major benefici de la Generalitat y dels acrehedors no
condonats, com està dit.

Primo, perquè dexaria la Generalitat los següents anys de pagar las mitjas pencions que
acostuma pagar quiscun any a sos acrehedors a
tots aquells altres acrehedors que haurian condonat; y la mitja penció que se escusaria de pagar la Generalitat als acrehedors que hauran
condonat, se aplicarà per las lluÿcions fahedoras
de las proprietats dels censals.

A vista de tot lo qual, ni per rahó del contracte
ni per rahó del jurament, encara que fos utinque
obligatòria, restaria la Generalitat precissada a
apartar-se del dit dret de la retenció, ab la salvetat expressada, no per rahó del contracte, perquè sempre y quant las cosas de aquell no notabiliter mutantur seu alternatur in damnum
contrahentis no és vist obligar-se haver de continuar dit contracte, per quant ningun enten
obligar-se en allò que li à de ser notablement
danyós y prejudicial.

Secundo, que ab la sola condonació queda liberat lo General de la càrrega y obligació de las 27
pencions, y axí bé, millorada la condició de la
Generalitat debitora en què interessan sos acrehedors.
Tertio, perquè tollerant que lo acrehedor gaste
lo preu del censal extret antes de la averiguació
del crèdit que pot tenir contra lo acrehedor
condonat, queda il·lès y salvat son dret per a demanar-lo, si y conforme se estyla y practica ab
los demés que no condonan, segons la sèrie y
thenor de la dita concòrdia; ab la qual preservació del dret y // 209/2r // acció competent a la
Generalitat, y no altrament, se li permetrà gastar lo preu.
1691

1. Segons doctrina del angèlich doctor St.
Thom. 4. sent. dict. 38, quest. 1, art. 3, questiuncula 1 ad primum. St. Anthonio, De flor 2 p. tit.
10, cap. 6, § 5. Navarro in Summa, cap. 18, hispan. no. 5, latine no. 7. Sylvester, verbo votum 2,
q. 17, verbo juramentum 3, q. 1, particula 9 et
juramentum 4, q. 6. Molina, tom. 2 De justitia,
disp. 272, col. 2 et 7, notabili 4. Cramel, tom. 1
Theol. fundam., fundamento 51, quest. 4, no
1399, a hont cita a Bonacina, a Bartholomeu de
Sancto Fagúndez y a Rodríguez Mayor in 4,
dict. 38, quest. 1, col. 5, corol. 5. Cartusiano,
quest. 2, § queritur. Item archiodiaconus et plu-
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res alii quos scitat et sequitur Sanchez in Decal.,
lib. 3, cap. 17, no. 23. Raphael de la Torre in 2. 2,
q. 89, art. 9, disp. 1. Dominicus Soto, De justitia
et jure, lib. 8, q. 1, art. 7 pag. mihi 706, col. 2. Et
idem met. D. Thom. in 4, dict. 27, De libro sapientie. Pirhing, lib. 2, decretalium tit. 24, no.
109, scitans Layman et alios, glosa in cap. veniem
16 verbo persivisset, tit. De jure jurando. Toque
probatur ex cap. venien 16, tit. De jure jurando,
ex cap. 5, vallis 23, tit. De jure jurando ex cap.
petitio 31, tit. De jure jurando. Suarez, lib. 2, De
juramento, cap. 11, no. 12. Azor pe pª, lib. 11,
cap 11, q. 3.

que·s fassa en dita conformitat serà segons sa
voluntat y consentiment tàcit y pressumpto, lo
qual basta encara que ý entrevinga jurant en
contracte y sia confirmatori d’ell.
4. l. expressa, ff. De regulis juris, d. Thom 2.2, pe
32, art. 8 ad. 1. Navarro, cap. 17, no. 105. Molina, tom. 2, De justitia et jure, dict. 276. Azor,
lib. 12, quest. 2, 3 et 4. Rodriguez, 2, De regul., q.
57, art. 2. Bartholo a Sto. Fausto in suo Thezau.,
lib. 8, q. 159, no 3.
En consideració del sobredit és proposició comuna dels doctors que lo hereu gravat pot molt
bé permutar la cosa del fideicomís ab altra que
cedesca en major utilitat de aquell, no obstant la
prohibició de alienar, y dita cosa permutada se
subrroga en lloch de la primitiva.

Perquè si se hagués previst al temps de la promesa lo que després havia de subseguir en son
dany y prejudici, se presum que no s’i haguera
obligat, com ó discorren los dalt citats y és comuna sentència entre los doctors, axí theòlegs
com jurisconsults.

5. Peregrinus, De fideicomissis, art. 4, no. 32,
art. 44, no. 31. Fuzarius, De subs., quest. 530, no.
13 et 4. Gimba, decis 111, no. 24. Xammar, Rerum judicatarum, diffin. 5 a no. 31. Molina, De
Primogeniis, lib. 4, cap. 1. Andreolo, controvertia 369 a no. 3. D. Jos. Rosa, consul. 32 ex no. 20.

A la dita theòrica aludeix també altra proposició
en dret constant de que en qualsevol contracte
sub intelligitur, la clàusula rebus sic stantibus.
2. l. quod Servius, ff. De condition causa datus,
Cassanate, cons. 43 art. 24. Castillo, cons. th. 4
cap. 59, art. 3. Salgado in Labyr. creditorum, pe
pª, cap. 25, no. 21. Ciricacus, // 209/3r // contro.
103, no. 35. Rota, decis. 145, no. 9 pe 8, recens.
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mesa cui accedit y no obligant lo contracte ni
tampoch lo jurament. Y en dita conformitat,
tots los doctors dalt referits ensenyan que ni en
lo predit cas obliga lo jurament, perquè en
aquell sub intelligitur partier la clàusula rebus
sich stantibus.
3. D. Raymundi de Peñafort in sua Summa, tit.
9, de jur. pag. mihi 95 et 96, et ibidem Joannes de
Siburbo in suis glosis supradictis divi Raymundi,
cap. Sericus, cap. Querela, cap. Quem admodum,
cap.Brevis de jure jurando. Valeron destran., tit.
3, q. no. 48. Josephus Urceolus, De tran. 9, q. 7,
no. 43. Sylvester, tom. 2, verbo juramentum 3, no.
3, los quals parlan en tèrmens de transacció.
Semblantment, per rahó de la utilitat evident
que se’ls ha de seguir als acrehedors que no
condonan de que lo molt il·lustre concistori admeta la condonació indistintament de qualsevol
acrehedor, no usant de la retenció dels preus en
la forma contenguda en dit capítol 12, és de
presumir que dits acrehedors no condonats an
de assentir a dita deliberació fahedora, per
quant sempre que se millora lo partit dels acrehedors no condonats o de la perçona a qui és la
obligació, és de crèurer que qualsevol innovació
1692

Y quant la refferida doctrina pogués tenir alguna dificultat per rahó de la promesa y jurament
fet al home, no·s pot commutar en millor y major benefici del acrehedor. Emperò, esta theòrica se limita quant concorre consentiment exprès o tàcit approbatiu de la perçona a qui se ha
fet la promesa y obligació, com és de vèurer en
los mateixos doctors que estableixen.
6. Pavor in cap. Pencevit, lo. 2 De jure jurando et
ibi Felinus, no 2 et comuniter repetentes Barboza
in collectanis ad dictum cap. 2. Pirhing, lib. 2, decretalium, tit. 24, no. 129. Azor, pe 1, lib. 11, cap.
10, quest. 1, asserentes idem convenit doceri a theologis de voto. Sanchez, De matrim., lib. 1, disp.
46, no 11, versicul. ad 2. Joannes de Valboa in
prelectionibus Salmaticen, tom 2, pag. 249 cum
sequentibus. Summa silvertina, verbo juramentum 5, quest. 6, fol. 67, pe 2. Anthonius de Fuentes, Canonicarum lectionum, lib. 2, cap. 1 et 2.
Y que dit consentiment resultarie de la notificació que la Generalitat farà a sos acrehedors per
medi del edicte.
Ajusta’s al sobredit altre proposició certa e infalible: que los contractes, encara que jurats, se
regulan per la causa final que·ls motiva, y de tal
manera, que cessant dita causa, cessa també la
dita obligació del contracte y jurament; y com la
causa final de dit contracte jurat, fonch la utilitat de una y altre part, no faltant a aquella, com
resta dit, ni tanpoch se falta al contracte ni al jurament.

7. Sanchez, lib. 4, cap. 2, De maritim, no. 42.
Suarez, lib. 4, de voto, cap. 18, no. 3. Prado, cap.
31, de voto, quest 13, no 4. Tamburing in Decal.,
lib. 3, cap. 13, no. 12. Leander, thom. 2 in Decal.,
tract. 1, disp. 12, quest. 1. Joannes a Matre, Dei
in cursa Salamantie, tract. 17, de voto et juramento, cap. 3, puncto 2, no 17; et communiter
doctores.
Si lo contengut en dit capítol 12 y altres concernents de dita concòridia no és utrinque obligatori, com apar no ser-ho, per quant en dit capítol 12 sols los acrehedors debitors se obligaren
y prometeren passar per la retenció dels preus
dels censals en què sortejassen fins fer-se la averiguació y discussió del que inportaven lo crèdit
y dèbit, emperò, la Generalitat no se obliga ni
precisa a valer-se de dita retenció, y axí és evident que de part //209/4r // sua no ý à obligació
ni promesa, sinó sols se pot contemplar una estipulació en què la Generalitat stipulà y demanà
a sos acrehedors que se subjectassen a dita retenció, y estos la prometeren. Y és principi cert
que la stipulació no és contracte ultro citroque
obligatori y que sols obliga al promissor y no al
estipulant.
8. l. habeo, ff. de verborum obligationibus late
cartrem. consil. 93, lib. 2. Cancer, Variar, parte
3, cap. 1, De actionibus et obligationibus, no.
114.
Y per esta rahó, encara que ubi quis promisit alteri vendere stipulationem cogi possitad vendendum ille vero cui facta est promissio non potest
cogi ademendum, 9. Cancer, dicto cap. 1, no. 113
ex Boherio, decis. 3, no. 3, decis 48 et 49. Petra,
De fideicommissis, quest. 8, no 23. Paulus Castrenssis on l. Bone fidei, § sitamen ff. deco quod
certo heo.
Cessant la obligació en la Generalitat, cessa
també lo vincle del jurament, lo qual sempre és
respectiu y accessori de dita obligació y segueix
la naturalesa, qualitats y condicions del contracte.
10. Covarru. in cap. Quamvis de pactis, in 6, § 4,
no. 2. Suarez, lib. 3, moralium, cap. 16. Layman,
lib. 4, tract. 3, cap. 9, no. 6. Castro Palao, p. 3,
tract. 14, disp. 2, puncto 14, no. 4. Pirhing, citatus no. 114 ex cap. Quem admodum, 25 in principio, tit. De jure jurando; et communiter theologi. Sperellus, decis. 169, no. 20. Paulus Rubens in
Annotationibus ad decis 1, no. 42. p..8, recentiorum Rota coram Mersino, decis 46, no. 6, tom. 1;
coram Seraphino, decis 66, no. 4; coram Burat,
decis 281, no. 16 et decis 581, no. 9 et in recentioribus, decis 586 a no. 9, parte 5, recentiorum
Fontan., decis 418, no. 4.
1693

En tot cas, la obligació dels acrehedors debitors
de subjectar-se a la dita retenció apar que mira
sols a favor de la Generalitat y que dits acrehedors no tingueren atenció als altres acrehedors,
y segons proposicions certas de justícia, lo contracte accipit legem a mente contrehentium et a
causa finalis.
11. l. in conventionalibus ff. de verborum obligationibus, l. in stipulationibus 34 de regul. juris.
Perez ad tit. 7, lib. 5, ordinat. pag. 188 . Ubesembech, concil. 51, no. 57; Belonus, jurium concil.
58, no. 6. Gratianus, Disceptationem forentium,
cap. 767, no. 21. Urceolus, De transact., quest. 7,
no. 53. Bondeu, consultatione 48, no. 88.
Ni lo contracte pot extèndrer-se ultramentem et
intentionem agenitum.
12. Soscinus senior, concil. 73, no. 3, volum //
209/4r // 1. Ubesembech, concil. 58, no. 57 et concil 76, no. 3. Conanus in Comentariis juris civilis, lib. 7, cap. 1, no. 13. Anthonius Gomez ad l.
22 Tauri, no. 24. Urceolus, De transcact., quest.
7, no. 54.
Y axí, no havent estat la intenció de dits acrehedors debitors en dit capítol 12 de subjectar-se a
la retenció predita en son benefici ni de altre
que de la Generalitat, és vist entrar altra regla de
dret y principi en Tehologia que dicta que qualsevol pot renunciar a son benefici.
13. l. si quis in conscribendo cap. De episcopis et
clericis, l. penultima Cod. De pactis. D. Thom.
2.2. quest. 89. art. nono ad 2. Suarez, De religione, tom. 2. lib. 2. De juramento, cap. 39. Castro
Palau tom. 3. disp. 3. puncto no. 3. Fagundez in
Decalogum, tom. 1, lib. 2, cap. 32, no. 1 et 8. Molina tom. 2, De justitia et jure tractatu, 2, De
contract., disput. 263. Trullench, tom. 1 in Decalogum, lib. 2, cap. 1, dub. 21, no. 5. Escovar, tom.
4 in Decalog., lib. 29, seccione 1, cap. 8, no. 48.
Bonascina , tom. 2, tractat. De legibus, disp. 4,
quest. 1, puncto 17, no. 3. Anthonius a Spiritu
Sancto, tom. 2, tract. 5, seccione 28, no. 190 et
192. Leandro, tom. 2, disput. 15, quest. 10. Vincentius Candidus, tom. 2, disquisitione 26, De
Sacramentis, art. 15 dubio. 3. Machado, tom. 1,
lib. 2, parte 3. Sotus, De justitia et jure, lib. 8,
quest. 1. Thom. Sanchez in Decal., lib. 4, cap. 20,
no. 4. Thomas Tamburinus, lib. 3 in Decal, cap.
7 § 2 no. 1. Pirhing, tom. 2 in Jus canonicum, lib.
2, decretalium tit. 24, seccione 4 § 3, no. 123. Ubi
docet esse certum si principaliter in favorem hominis prestitum est juramentum ut in nostro
casu.
Al sobredit no obstaria si·s digués que la transacció y demés contractes són individuos ab los
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pactes en aquell contenguts, perquè esta regla
no proceheix sempre y quant concorran en lo
contracte diferents perçonas, y los pactes de
aquell són separats y diversos, sens tenir dependència necessària uns de altres, ni que dits
pactes se convinguessen de tal manera que uns
sens altres no se haurian ajustat y concordat,
perquè en dits casos no se judica per individuo
lo contracte ni los pactes de aquell, ans bé, no
poden subsistir uns y altres, no com en tèrmens
de transaccions són expressas las doctrinas.
14. Rota, decis. 439, no. 30 et 31 pe 9 recentiorum
et decis 59, no. // 209/5r // 6, pe 14 et coram Davoseto, decis 543, no. 5 et decis 59, no. 7, pe 15, recentiorum Nata, concil. 133 toto; Ciriacus controver. 90 a no. 25; Andreolus, controver 390 a
no. 59; Valeron, De transact., no. 6, quest. 2 a no.
61, late Urceolus eodem tract, quest. 97 toto et
precipue no. 24 omnino videndus Clemens Merhimus, decis. 621, no. 8.
Las quals se aplican admirablement en nostre
cas perquè en dita concòrdia hi són la Generalitat, acrehedors que són debitors y acrehedors
que no u són, y los acrehedors debitors són los
que en dit capítol 12 se obligaren a passar per
dita retenció, fent la promesa y contractant ab la
Generalitat y no als acrehedors purs, ni la Generalitat admeté dit pacte a favor de ells, sinó sols
de la mateixa Generalitat, sens tenir dependència alguna ni connexitat necessària en lo dit pacte los acrehedors purs ab los debitors, ni la
matèria de dit capítol 12 y altres de la mateixa
qualitat ab los restants de la dita concòrdia, de
tal manera que los dits acrehedors purs de la
matexa manera havian concordat ab la Generalitat encara que no fos fet lo dit pacte presertim
si·s considera que la dita retenció alii jure li
competiria a la Generalitat, essent com són los
crèdits líquits.
15. l. unica Cod. etiam ob chirographariam pecuniam Neguz. de pignori membro 3, par. 5, n.
46 et sequentis. Merhim, eodem tract., lib. 1,
quest. 25, neg. lib. 4. Chiriac, contr. 430 n. 13 th.
3. Fontan, decis 208, n. 18. Gayto, De credito,
cap. 4, quest. 8, n. 1066, Portio, De manub., obs.
12, n. 100 et De subhastatio., refol. 35, n. 2.
Rota, part medin., De pignori, decis. 151, n. 4
coram Buratto, deciss. 858, n. 3, Border, colluctat. legal. 37, n. 5.
Semblantment, no obstaria la conclusió de dita
concòrdia en la qual las parts axí de la Generalitat com dels acrehedors, prometeren y juraren
la dita concòrdia generalment ab los pactes en
aquella contenguts, perquè se respon que dita
Generalitat resoluitur in sua singularitate singula singulis referendo, ço és, la Generalitat en
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quant se obliga y jura los acrehedors en quant
respectivament en aquell se obligaren, per
quant sempre que en un acte ý ha diferents disposicions entre diferents perçonas y després se
segueix altre general sub intelligitur in illa la
clàusula singula singulis referendo.
16. Surdus, concil. 48, no. 18. Mantica, De factis, lib. 2, tit.3, no 18. Viccianus, De jure patronatus, pe 2, lib. 3, cap. 8, no. 279. Salgado, De
Supreme ad Sanctissimus, pe pª, cap. 2, no. 86.
Fontanella, decis 597, no. 12.
Y en térmens de transacció proceheix també
esta regla com al propòsit observa Orceolus.
17. Quest., De transact., quest 97, no. 15, cum
Lancelloto Gallia, concil. 40, no. 29. Ciriacus,
controver. 90, no. 38 cum sequentibus.
Finalment, no podia ofèndrer si·s digués que los
acrehedors purs tindrian algun interés y benefici
en la retenció convinguda en dit capítol 12 y
que la Generalitat, precindint del contracte no
podria obar ni concordar in fraudem et prejuditium de sos acrehedors, com non sint debitores
suis pactionibus et transactionibus creditorum
jura ledere.
18. l.,Debitorem, Cod. De pactis, l. Debitorem,
Cod. De pignonibus, l. Filius familias, § divi, ff.
de legatis primo.
Perquè no proceheix esta theòrica indistinctament, sinó quant la transacció o altre pacte se fa
ab ànimo de fraudar lo acrehedor y que lo frau
sie cum eventu.
19. l. ait pretor 10 § 1. l. si quis 15 a que in fraudem creditorum l. fraudis, 79. aliis 80, De regul.
juris, § in fraudem, Institutionum, ex quibus
causis manu mittere non licet. Cephalus, //
209/6v // concil. 179, no. 9. Marcardus, De probationibus, conlusione 815, no. 7. Oliba, De actionibus, pe pª lib. 2, § Si quis in fraudem, 6, no.
5 et 16. Ciriacus, controver. 319, no. 17. Valeron, De transact., no. 4, quest. 9, no. 21.
Y axí mateix, és menester que si lo frau es parte
eius cumquo transactum vel contractum est sive
ex causa lucrativa.
20. l. 1, l. 6. (et) 3 hoc edictum ff. de his que in
fraudem creditorum Joannes Baptista Toro in
Compendio decis., tom. 2, versiculo Transcactio
inhita. Valeron, dicto tit. 4, quest. 9, no 21.
Y per ço, si debitor non diminuendi patrimonii
causa sed augendo potius transigit contra bonam
fidemerit transcactionem recindere.

21. Cancer variar, pe. 3, cap. 1, no. 141. Toro in
Compendio decis, tom. 2, ver. Transactio inhita
inter debitorem . Valeron, De transcact. 2, tit. 5,
quest. 9, no. 22 in fine.

digo en la Universitat de Barcelona, consulente.
Narciso Vilar, recctor del colegio de la Compañía
de Jesús de Barcelona, excathedrático de Theología en el mismo, calificador //213r // de la Inquisición, examinador sinodal en los obispados de Barcelona y Gerona, consulente. Galderique Río, de
la Companñía de Jesús, lector de prima de Theología en el colegio de Belén y calificador del Santo
Oficio, consulente. Hierònim de Ferrer y Vinyals, en Philosophia y en quiscun dret doctor,
consulent.»

Y per la matexa rahó pot lo hereu gravat transigir si la transacció no és en frau del fideicomís.
22. Molina, De Primogeniis, lib. 1, cap. 27, no.
18. Valeron, De transact., no 4, quest. 2, no 12.
La Generalitat tollerant que los acrehedors debitors gasten los preus dels censals extrets sens
usar del benefici de la retenció, no fa frau ni prejudici algú in concilio nec in eventu als acrehedors purs, ans bé, enten fer, y effectivament fa
son negoci y benefici, com se à dit, menos concórrer lo frau per part dels acrehedors debitors,
en los quals nos·s pot considerar lo ànimo de
fraudar que també requereix lo dret, ans bé,
apar que si algun prejudici pogués contemplarse, seria contra sos mateixos acrehedors debitors.
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Per ço y altrament, són de vot y parer que pot y
deu lo molt il·lustre concistori admètrer la condonació de las 27 pencions se dehuen als acrehedors de dita Generalitat y dexar-los gastar y
tràurer las quantitats dels preus dels censals que
han sortejat sens inpedir-los la solta de dit diner
ni usar de la retenció de aquell per rahó de la
averiguació si són debitors o no a la Generalitat.
Ab expressa, emperò, salvetat que si apar dels
llibres de dita casa restar debitors en alguna
quantitat y agan demanar la cobrança y perquè
vinga a nom de tots los acrehedors del principat
de Catalunya sien publicats edictes ab insinuació del contingut en la deliberació fahedora.
De Sayol, assessor. Lampillas, fisci Generalis advocatus. Areny, assessor subrrogatus.
Fra Diego Carli, mestre y prior de Santa Catherina, verge i màrtir, de Barcelona y orde de predicadors, excatedàtich de Scriptura de la universitat secular y examindor sinodal del bisbat i
diòcesi de la dita ciutat, consulent. Fra Diego
Carli, mestre y prior de Santa Catherina, verge i
màrtir, de Barcelona y orde de predicadors, excatedràtich de Scriptura de la universitat secular
y examindor sinodal del bisbat i diòcesi de la
dita ciutat, consulent. Raymundo Costa, maestro cathedrático de prima de la Universidad de
Barcelona y examinador sinodal de su obispado,
consulente. Vitoriano de Valdà, òlim pavordre
de la Santa Iglésia metropolitana de València,
catthedrático de prima de canonesensus universidad y examinador en ambas jurisprudencias,
consulente. Joseph Delfau, doctor en ambos derechos, cathedrático de prima de leyes y antes de có1695

Poenesa Josephus Freset et Corall, notarius publicus regio collegio Barcinone.
Bé saben vostres mercès, lo magnífic advocat
fiscal, doctor Rafel Llampillas, y procurador fiscal, Joseph Brosa, exercint en lo General de Cathalunya dits càrrechs, com per part del patró
Emanuel Beaumont, de nació francès, després
de interposada per aquell appelació en la causa
de suspitas contra las personas del doctor Joseph Llorens, assessor de la Diputació local de
Tarragona, y Juan Pau Salinas, notari de aquella, per la denegació féu lo molt il·lustre reverend doctor y canonge Juan Alamany, com ha
pretès deputat local de dita colecta, de recusar
dits dos subjectes per suspectes, ab lo sol jurament del dit patró fonch en la súpplica de evocació de dita causa de dit pretès deputat local al
molt il·lustre concistori de la Deputació, dada
als 9 de juny 1685, comulada per suspecte també la persona de dit doctor Alamany. La qual
súpplica insertada y buidada en las lletras citatòrias y inhibitòrias y presentadas aquellas a tots
dits tres subjectes, foren ab articles donats als
28 de dit mes y any y testimonis sobre aquells
rebuts, al·legades y provadas no sols oppressions per causas de suspitas contra dits tres subjectes més que suficients per no haver de ser
compelit dit patró Beaumont tractar la causa
principal de pretès comís en dita Deputació local y, per consegüent, a vista de la prova, haver
de instar vostra mercè lo asumir-se dit molt
il·lustre concistori dita causa.
Però encara per lo altre medi de provada nul·litat quid quid esset de oppresionibus auessent nec
ne probate pro ut phenisime sunt devian vostres
mercès instar lo mateix, puix per medi de las
provadas nul·litats per la incompetència de jutge com ha deputat local, provada ab sinch testimonis omni exceptione majores que afirman de
visu que en un mateix temps dit doctor Alemany durant dita causa de pretès commís antes
a. requesta intercalada entre els folis 214v i 215r del dietari
del trienni 1683-1686.
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y després exercia lo càrrech de diputat local y lo
offici de commisari y official de la Santa Inquisició, lo que encontra ab la constitució 16, Corts
1585, títol «De personas prohibidas regir officis», com per tal official de la Santa Inquisició
sia per dit actual exercissi reputat dit doctor
Alemany y altre qualsevol persona per la constitució 49, Corts 1599, y per exercint aquell dits
dos càrrechs en dita mateixa ciutat // 215/3v //
de Tarragona a un mateix temps sobredit, lo
que encontra ab la constitució primera, títol
«Que ningú puga», etcètera, lo que devian vostres mercès evitar per fugir las penas de la constitució de la observansa per incumbir axí quant
a la instància, a la obligació tenen vostres
mercès respective de dits officis de continuar
aquella fins ha conseguir-se lo que demana dit
municipal dret.
Y repetidas vegadas judicialment dit patró Beaumont, en oposició del que vostres mercès ab repetidas sèdulas en la causa vertent devant lo
molt il·lustre consistori han feta y contradit al
asumir-se aquell dita causa, com sempre dit patró li ha instat, lo que no poden vostres mercès
ignorar per ser fet propri y recent de vostres
mercès, venint la matèria a cas que per culpa de
vostres mercès se continuava y se ha continuat
en dit doctor Alamany la dita incompetència de
jutge, per no haver vostres mercès fetas las diligèncias devian fer; y per consegüent, no poder
tenir lloch lo tornar dit patró Beaumont per
dita rahó ha subjectar la causa del pretès comís a
la conxensa de dit incompatent jutge.
Tot lo que no obstant vent vostres mercès ab
tota evidència nullitate notòria nul·los tots los
prosehiments fets contra dit patró, ab insenable
vici és estat per vostres mercès instada sots capa
del capítol 29, Corts 1533, no ésser lloch al assumir-se dit molt il·lustre consistori la dita causa
contra lo exemplar de la casa dels 26 de abril
1677 en la causa de Isidoro Auxirot contra lo
procurador fiscal de la Deputació, en la qual, no
obstant lo capítol 29 de ditas Corts, fonch ab lo
sol motiu de oppressió evocada la causa de la
Deputació local de Manressa al molt il·lustre
concistori, com sia sert que los capítols de Cort,
per lo capítol 39, Corts 1599, no deguen servar-se a la lletra, sinó és en quant servar se pugan, y sia sert que que en lo cas de oppressió, no
sols no·s deuen, però encara ni·s podana servar a
la lletra.
Obtingueren vostres mercès de fer propícia la
provissió son dia 22 de setembre proppassat declarant-se no ésser lloch assumir-se dit molt
il·lustre concistori la causa, ans bé, en observan-

sa de dit capítol 29, haver de ser restituhida al
mateix pretès deputat local de Tarragona. De la
qual provissió supplicà dit patró Beaumont, y
en dita causa de supplicació offerí sos articles,
manifestadas las oppressions y axí las nul·litats
preditas de dits prosehiments coram inferiore et
incompatente judice contra dit patró fets. E com
no obstant que dita provissió de 22 de setembre
1685, ab la qual se ha declarat no tenir lloch la
evocació de dita causa al molt il·lustre concistori y que de aquella pendesca causa de supplicació, deguen vostres mercès ab tot effecte instar
dita evocació per quant ab dita provisió se ha
contrafet als capítols de Cort y constitució de
Cathalunya que ipso jure et facto denegan lo
exercisi de officials del General als officials del
Sant Officia, // 215/7r // y axí bé, degan vostres
mercès en virtut de sos officis instar la observança de dits capítols y constitució, no permetent que ab una provissió se vulneren aquells.
Y de altre part, perquè és incompetible que la
conexensa de dita causa puga tractar-se devant
de dit pretès deputat local. Primo, perquè tots
los procehiments devant de ell fets, com se ha
dit, són nul·los ex deffectu jurisdictionis per lo
impediment de ser official del Sant Offici. Y encara que en assò se pretengués donar providència, la que fins vuy no apareix in tot processu, en
tot cas no servaria la nul·litat dels actes fets baix
sa jurisdicció et coram ipso nul·lament.
Secundo, perquè havent dit patró Beaumont
donat per suspecte a dit deputat local ab tantas
veras, és oppressió manifesta voler que litigue
devant del mateix contra del qual ha llegat oppression, lo que més fa al cas.
Tertio, perquè lo dit deputat local té interès
propri y peculiar en la conexensa de dit pretès
frau, perquè de la prova feta en procés consta
que lo dit deputat local, en comitiva dels demés
officials y officio officiant, anà, estigué y assistí
en lo acte de la aprehensió que·s féu del pretès
frau, així que en cas de restitució, com se creu
estaria obligat aquell com los demés officials,
encara que servada indempnitat entre ells en
restitució lo haprès. Y en aquest punt és digne
de tota ponderació que de las pòlisas de carregament y testimonial dels mariners y altres,
consta en procés que en lo càrrech de dita barca
se trobaven tres sequets segellats y mercats, en
lo un dels quals hi havia sinch-centas dobles y
en los dos altres sis-centas pessas de vuyt; y en lo
acte de inventari que·s prengué per dits officials
no se han continuat ditas doblas y reals de vuyt
y moltas altres cosas que en procés consta faltar
a. a continuació altra còpia d’aquest mateix document cusida intercalada entre els folis 215/3v i 215/7r.

a. Podan interlineat, damunt se deuan ratllat.
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del que lo patró aportava en dita barca, y se veu
quant poca confiansa se pot tenir de la administració de justícia en un jutge que de la sentència
per ell pronunciada depengué lo restar ell obligat ho deslliurat en la solució y restitució de
tant gran(s) summas.

que en si aportaria, y ja per los pochs o ninguns
medis que han restat a dit patró ocasionats per
los officials del General aprehenent-lo tot quant
en si aportava, tant lo que estava subjecte a comís com lo que no podia en tot cas comissar-se,
com són, entre altres cosas, dos padrés de bronso ab sos servidós, de considerable valor, que ab
motiu de gastos se’ls ne aportaren de la tartana
de dit patró, sent axí que los dits gastos no·ls
devia pagar lo patró sinó de la cosa apresa en cas
hagués insidit en comís, segons la disposició de
capítols de Cort, posant a dit patró en estat de
desemparar la defensa de dita causa y acudir a
medis superiors, dels quals podrian resultar sinistres successos perjudicials al bé públich, a la
reflecció dels quals danys y gastos suportats per
dit patró que en havant suportarà, estant indubitadament obligats vostres mercès.

Quarto, perquè suposada la exhistència de dits
diners, y que en cas se declarasen comisats redundarian en útil de General, deuen vostres
mercès en virtut de sos officis procurar que la
causa se tracte y desidesca en lo tribunal més
utilós per la utilitat del General y remòurar-la
del tribunal en lo qual se podria fraudar dita Generalitat, lo qual frau est molt factible succheiria
en la Deputació local, puix los officials de ella en
cas de declaració de comís no denunciarian dits
diners ni declararian lo comís acerca de ells, per
tenir-los incorporats u no haver-los de restituhir, quedant lo General fraudat en dit cas.

Per tant y altrament, lo llegítim procurador de
dit patró Emanuel Beaumont, com ha tenint especial poder, del qual se fa ocular ostenció a
vostres mercès en autèntica forma pro ut ecce legatur y de aquells se entrega a vostres mercès
còpia junt amb altre de la present requesta, interpela y requereix a vostres mercès que sens
móra ni tardansa alguna insten y procuren de
que la causa del pretès commís sia evocada y
asumida al tribunal dels molts il·lustres senyors
deputats, removent-la in totum de la Deputació
local de Tarragona, fent los prosehiments y elegint los medis més breus y necessaris per la
prompta expedició de dita causa y removent los
impediments que poden reterdar aquella. Altrament, los protesta de tots los danys y dampnatges, gastos y interessos y despessas que forsan se
ocassionaran a no fer lo sobredit; y així mateix,
los acusa las penas dels capítols de Cort en què
insidiran com ha contrafactors y no solisitants lo
interès y útil del General, per lo que se reserva
totas las accions per a proposar-las en los tribunals més convenients; y així mateix, protesta
dels danys que·s poden ocasionar al bé públich y
de tot lo demés de què·s lícit de protestar y protesta. Requirens vos notarius, et cetera.

Y axí bé, remoguda que sia dita causa de la Deputació local, resta finida la causa de suplicació
de la dita provissió de 22 de setembre 1685, en
la qual no han volgut vostres mercès comparèixer y fer las parts fiscals. Sens que puga en assò
obstar si·s dehia que en lo estat que està la causa
limitada a certas suspitas no sa pot conèxer en
causa de appelació de persona no compresa y
suspitas no al·legades in actu appelationis, perquè se respòn primerament que las suspitas y
causas al·legades contra dit deputat local són
tant privilegiadas que se poden deduhir en qualsevol judici y instància, y lo que és més, que lo
superior al sol fum de // 215/7v // oppressions,
adhuc sens al·legació de part, deu sublevar lo
procés, com està ja deduhit en causa.
Segonament, perquè las nul·litats y defecte de
jurisdicció del diputat local han vingut a nova
notícia després de haver-se apel·lat de la provissió de la denegació de las suspitas, y expost ha
vingut lo temor de la oppresió y violèncias futuras per dit diputat local si se remetia la conexensa, en lo qual cas, segons disposició de dret,
asentada y no controvertida no·s requereix apelació, ans bé, segons ella, deu lo superior
remòurer las violèncias y oppresions futuras assumint esta causa, lo que milita ab majoritat de
rahó en nostro cas, pus tenim violèncias de present. Majorment, que si vostres mercès permeten que·s continue lo judici en lo estat que·s
troba, pendent una causa de supplicació de la
dita provissió de 22 de setembre 1685, y havent-se suspitat un altercat per la comparició
dels arrendataris y admissió de prova dels articles inpertinents y infimatoris per aquells presentats, és totalment impedir lo èxhit de la causa, sens esparansas de que puga lo patró
conseguir lo fi de aquella, ja per las delacions
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1697

Diea vigesima tertia mensis octubris anno a
Nativitate Domini millesimo sexcentesimo octuagesimo quinto. Barcinone.
Ego Emanuel Beaumont, nauta francigena, patronus post Deum cuiusdam gànguil, oriundus et
habitatores civitatis de Marseya, regni Francia,
ad presente Barcinone adventus. Gratis, et cetera. Citra tamen revocationem, et cetera. Constia. procura intercalada entre els folis 214v i 215r del dietari
del trienni 1683-1686.
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scripturas tocantsa a cosas de la Generalitat a
semblants officials haja contravingut vostra
mercè a las constitucions generals de Cathalunya, capítols de Cort, usos, stils y observança de
la casa, per quant segons aquells y aquellas toca
privative al scrivà major de dita casa, sens poderse immiscuir altre notari, y fent lo contrari, incideix en moltas penas, particularment havent-seli posat a notícia lo sobredit en las respostas que
se li feren en lo mateix acte, com està referit. Per
ço, dit procurador fiscal de orde del molt il·lustre concistori, usant per ara de sa benignitat, lo
requereix que encontinent entregue y done en
mà y poder de Joseph Sauleda, scrivà major subrogat del General, los dits actes original de ditas presentacions y requestes; altrament, recusant, lo que no·s creu, protesta de tots danys y
despesas // 216/2v // y procehir contra vostra
mercè y sos béns civil y criminalment conforme
las generals constitucions de Cathalunya, capítols y actes de Cort, usos y costums del General
se trobara disposat y de tot lo que de dret li serà
permès. Requirens, et cetera.

tutio et ordeno procuratorem meum certum, et
cetera, itaquod, et cetera, vos, Jacobum Pasqual,
mercatorem francigenam, civitatis Marcilia dicti regni Francie, presentem, ad omnes littes sive
causas tam civiles quam criminales, tam activas
quam passivas, tam principales quam apellatorias et tam motas quam monendas, large cum
amplissimo solito et assueto litium cursa facultatibus expressis quascumque requisitones et alias
quavis scripturas tam publicas quam privatas
quibuscuis persone seu personis presentandi et notificandi seu presentari // 215/5v // et notificari,
faciendi et decarum presentatione instrumenta
quecumque faciendi seu fuieri faciendi instandi
et requiriendi jurandi, et cetera. Calumnia, et
cetera. Cauciones quasuis potestatem, et cetera.
Clama et retroclama que suis exponendis exeuciones quasuis instandi, et cetera, et cum pose
substituendi , et cetera. Et demum, et cetera, et
non revocare, et cetera. Actum, et cetera.
Testes sunt magnificus Jhacynthus de Roblat, capitanius refirmatus sue magestatis in civitatie
Tarragoni populatus, et Josephus Gurri, sartor
civis Barcinone.
In quorum propria manu scriptum fidem ego,
Franciscus Llauder, civis honoratus regiaque
auctoritate notarius publicus Barcinone, me
subscribo et meum appono signum.
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Molta bé sap y ignorar no pot vostra mercè,
senyor Joseph Forés, notari real col·legiat, que
en lo dia de divendres proppassat, que comptàvem a 26 del present y corrent mes de octubre,
com a instància del patró Emanuel Beaumont,
de nació francès, se conferí en la casa del magnífic doctor Rafael Llampillas, advocat fiscal del
General de Cathalunya, a effecte presentar-li,
com li presentà, una requesta que comença: «Bé
saben vostres mercès» y acaba «requirens vos notarius, et cetera». Y així mateix de conferir-se en
la sala real devant Joseph Brossa, subrrogat de
procurador fiscal de dit General, presentant-li la
mateixa requesta lo dia de aïr, que comptàvem
als 27 del mateix. Y de una y de altre presentació respective ne llevà actes autèntichs, no obstant que se li fou a vostra mercè respost y requerit per dit magnífic advocat fiscal y procurador
de dit General que no admetian dita presentació
per no constar de la llicència del molt il·lustre
concistori y habilitació de dita scriptura e intervenció del scrivà major del General ab las salvetats de las prerogativas y drets fiscals; y com en
lo llevar dits actes y presentar ditas requestas o
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A. Senyor.b
Los deputats y oïdors de comptes del General
de Catalunya per al offici de deputat local de la
ciutat y col·lecta de Tarragona perc al resíduo
del present y corrent trienni 1683, lo qual offici
de present vaca per ésser estat provehit en persona contra la forma del capítol 36 de las Corts
del any 1599, que disposa que officials dels Sant
Offici no pugan obtenir offici del General, proposan a vostra magestat los subjectes continguts
en lo infrascrit memorial:
Lo doctor Joan Alemany. Lo doctor Bernat Miró. Mossèn Ramon Moller, canonges de Tarragona.
Dattus en Barcelona, al primer de desembre
MDCLXXXV.
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a. requesta intercalada entre els folis 215v i 216r del dietari
del trienni 1683-1686.

1698

B. Excel·lentíssim senyor.d
Los deputats y oïdors de comptes del General
de Catalunya per al offici de deputat local del
General de la ciutat y col·lecta de Tarragona en
lo ínterim que sa magestat, Déu lo guarde, pren
a. tocants ... officials interlineat al marge esquerre.
b. memorial intercalat entre els folis 228v i 229r del dietari
del trienni 1683-1686.
c. Per ... 1683 interlineat al marge esquerre.
d. memorial intercalat entre els folis 228v i 229r del dietari
del trienni 1683-1686.

resolució en la provisió de aquell per lo resíduo
del present y corrent trienni 1683, lo qual offici
de present vaca per ésser estat provehit en persona contra la forma del capítol 36 de de las
Corts del any 1599, que disposa que officials
dels Sant Offici no pugan obtenir offici del General, proposan a vostra magestat los subjectes
continguts en lo infrascrit memorial:

Erasma de Lana y Fontanet, racional.
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A.
Remitoa a vuestra señoría el adjunto real despacho con las copias de memorial y carta que acompaña, para que en vista de su contenido me ynforme vuestra señoría lo que se le ofreciere sobre la
pretensión de Miguel de Torres de que pueda pasar desde luego en Ponçiano Torres, su hijo, el
ofiçio de tablagero de la Diputación del General
de Tortosa a fin de dar cuenta de ello a su magestad. La Divina guarde a vuestra señoría muchos
años. Barcelona, 26 de abril 1685.

Lo doctor Joan Alemany. Lo doctor Bernat
Miró. Mossèn Ramon Moller, canonges de Tarragona.
Dattus en Barcelona, al primer de desembre
MDCLXXXV.

Marqués de Leganés
229
/3r

C. Muya ilustre señor.
Señores diputados del General deste Principado.
Di noticia a vuestra señoría muy ilustre por el
pasado cómo se había mandado dar la copia de
despacho tocante al modo de la cobrança del fiscal
de la regia corte. Ha resuleto de esto que, haviéndola nuevamente visto el Consejo, ha mandado
en vista de su contenido que se suspendiese el darla, por ser despacho de ofiçio y tener inconbeniente. Y aunque después he ynstado con porfía, pareçiéndome que haviéndose participado una vez,
entonzes no ynportaría el entregarse a la parte;
agora he allado la exclusiva en el señor secretario.
Doy a vuestra señoría muy ilustre esta notiçia o
para que recurran a esos registros o disponga lo
que conbendrá hazer, pues a todo hallará pronto
mi rendimiento vuestra señoría muy ilustre, a
quien guarde Nuestro Señor largos años, que deseo y he menester. Madrid, y noviembre 24 de
1685.
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B.
Remitob a vuestra señoría el adjunto despacho de
su magestad tocante a la pretensión de Francisco
Baró, natural de Mataró, de poder renunciar a
favor del doctor Salvador Baró, su hermano, el
ofiçio que tiene en la Generalidad deste Principado de sobrecullidor de la parte de Poniente, para
que en vista de lo expresado en dicho despacho y
copia de memorial que acompaña, me ynforme
vuestra señoría lo que en la materia se ofrecerá a
fin de poder dar quenta de ello a su magestad. La
Divina guarde a vuestra señoría muchos años.
Barcelona, 17 de abril 1685.
Marqués de Leganés

Muy ilustre señor.
Señores diputados del General deste Principado.
Besa la mano de vuestra señoría muy illustre su
rendido servidor, Benito de Pelegrí.
Muy illiustres señores diputados del General del
principado de Cataluña.
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Certifichb y fas fe lo baix firmat com tinch mirats los llibres de Vàlues de mon offici y en ells
no consta que Bernardí Verdaguer, de la vila de
Sant Ipòlit, dega quantitat alguna al General.
Del aposento del racional, al primer de desembre de 1685.
a. carta intercalada entre els folis 228v i 229r del dietari del
trienni 1683-1686.
b. certificat intercalat entre els folis 230v i 231r del dietari
del trienni 1683-1686.

1699

C. Excel·lentíssimc senyor.
Los deputats y oÿdors de comptas del General
de Catalunya diuen als 26 de abril 1685 fou
vostra excel·lència servit enviar-los un paper firmat de vostra excel·lència contenint la pretenció de Miquel Torras, altre dels taulers del General de la ciutat de Tortosa, que sa magestat,
Déu lo Guarde, lo fasa gràcia de que puga renunciar dit offici a favor de Ponciano Torras,
a. carta intercalada entre els folis 241v i 242r del dietari del
trienni 1683-1686.
b. carta intercalada entre els folis 241v i 242r del dietari del
trienni 1683-1686.
c. informe intercalat entre els folis 242v i 243r del dietari del
trienni 1683-1686.
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son fill, en consideració de sos serveys, dient-los
que té orde de sa magestat de informar en esta
pretenció oynt a dits deputats lo que se’ls offeresca sobra la matèria. Y obeynt al què vostra
excel·lència és servit manar-los, diuen que la
magestat del senyor rey, pare de sa magestat,
que glòria haja, ab son real decret dat en Madrit
als 25 de juliol 1654, fou servit fer mersè a dits
deputats y oÿdors que los officis de aquest gènero se proveescan a nominació de sa magestat
preseynt proposició per dits deputats y oÿdors
faedora, com així fins ara, després, ansà, se·s observat en los officis que han vacat tant per mort
com per renunciació, y deu tenir lloch lo dit real
decret de sa magestat així quant vacan estos officis per renunciació com per mort.

se·s observat en los officis que han vacat tant per
mort com per renunciació, y deu tenir lloch lo
real decret de sa magestat així quant vacan los
officis per renunciació com quant vacan per
mort. Per les quals rahons, dits deputats y oïdors de comptes suplican a vostra excel·lència
sia servit presentar a sa magestat aquellas a effecte que sa magestat sia servida pendra la resolució més convenient a son real servey en observança del sobredit real decret, conforme fins
vuy se·s observat, que·u rebran a singular mercè
de la mà y grandesa de vostra excel·lència.
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Die vigessima septima mensis octobris millessimo
sexcentesimo octuagessimo tertio Barcinone.

Per las quals rahons, dits deputats y oÿdors suplican a vostra excel·lència sia servit representar
a sa magestat aquellas a effecte que sia servit
pènder la resolució més convenient a son real
servey en observança del sobredit real decret,
conforme fins vuy se és observat, que ho rebrà a
singular mersè de la mà y grandesa de vostra excel·lència.

243
/2r

Ego Michael Garcia, mercator civis Barchinone,
gratis, et cetera. Constituo et ordino procuratorem meum certum, et cetera. Itaquod, et cetera.
Vos Bernardum Fumader, notarius causidicum
civem Barcinone, presentem, ad omnes lites sive
causas activas et pasivas, principales et appelatorias, motas et movendas large cum amplissimo solito et assueto litium et causam cursu facultatibus expressis de calumpnia et aliter jurandi, et
cetera, cautiones quasuis tam juratorias quam
fidejussorias prestandi et clama et retroclama exponendi, et cetera, et exequtiones quasuis instandi et cum posse substituendi, et cetra, et demum,
et cetra, promito habere ratum, et cetera. Actum,
et cetera.

D. Excel·lentíssima senyor.
Los deputats y oïdors de comptes del General
de Catalunya diuhen que a 18 del corrent mes
de gener fou vostra excel·lència servit enviar-los
un paper firmat de vostra excel·lència de data de
17 de dit mes dient-los en ell que Francesc
Baró, natural de Mataró, pretén que sa magestat, que Déu guarde, li fasse gràcia de poder renunciar lo offici de sobrecullidor del General de
la part de Ponent a favor del doctor Salvador
Baró, son germà, en consideració de sos serveis,
dels de Jaume Baró, son pare, de son germà
Jaume Baró y del capità Pau Fornells, son oncle.
Y és servit dir-los que té orde de sa magestat de
informar en esta pretenció oynt a dits deputats
lo que se’ls offeresca en aquella, y així, que digan lo que senten en la matèria. Per ço, obehint
al què vostra excel·lència és servit manar-los,
diuhen com sa magestat, que sia en glòria, ab
son real decret dat en Madrid als 25 de juliol
1654 fou servit fer mercè als deputats y oïdors
de comptes que lo dit offici de sobrecullidor del
General de la part de Ponent, que obté vuy dit
Francesc Baró y lo serveix com a subrrogat dit
doctor Salvador Baró, son germà, ab altres, se
provehesca a nominació de sa magestat presehint proposició o terna fahedora per los deputats y oïdors, com així fins ara, després, ençà,

A. Procuraa de Miquel Garcia

Testes sunt Raphel Angli et Felix Costa, scriptores
Barcinone degentes.
Premissis licet aliena manu scriptis fidem facio
ego, Ludaldus Rotllam, auctoritatibus apostolica
et regia notarius publicus et de collegio notariurum regiorum publicorum Barchinone, hec propria scribens manu.

247
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a. informe intercalat entre els folis 242v i 243r del dietari del
trienni 1683-1686.
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Moltb bé sap vostra mercè y ignorar no pot,
senyor Joseph Brossa, subrrogat en lo offici de
procurador fiscal del General de Catalunya,
com per resta del arrendament dels drets de la
Bolla de la present ciutat y sa col·lecta del trienni pròxim passat se està devent a la Generalitat
serta quantitat, per rahó de la qual se féu un
ajust entre los molt il·lustres senyors deputats y
a. procura intercalada entre els folis 245v i 246r del dietari
del trienni 1683-1686.
b. requesta intercalada entre els folis 246v i 247r del dietari
del trienni 1683-1686.

oïdors de comptes y alguns dels debitors del dit
arrendament, designant-los serts terminis per
pagar dita quantitat. Per lo cumpliment dels
quals donaren per fidejusors a difarents persones, y entre altres, Joseph Mas, sastre, Jordi
Creus, jove valluter, Rafel Casamitjana, jove
sombraré, y Miquel Comes, sastre. Y havent fet
Miquel Garcia, mercader, pòlisas per lo banch a
effecte de pagar las quantitats per las quals havian fet fermansa los sobredits, y no sent estades
bones ditas pòlisas, és estat capturat, com en effecta fins vuy està detingut en les càrses de la
casa de la Deputació, sens que per dita captura
lo General haja pogut cobrar son crèdit ni tinga
esperansa de cobrar-los, perquè avent fet ceció
de béns a favor del General no se li à trobat cosa
pròpria y lo que més és poc; per sa pobresa y miserabilitat, lo General li està prestant los aliments en grau perjudici del mateix General,
sent així que si se executaren los principals debitors de dita resta de arrendament, y asenyaladament a Rafel Guinart, cavaller, és infalible que
dit General cobraria segons los plasos donats
pagas, cessas y, en son cas, las cedidores.

demés lísit de protestar, protesta. Requirens vos
notarius, et cetera.
De Sayol, assessor.a

250
/1r

No 2.
Remitob a vuestra señoría el incluso real despacho
tocante a la pretensión de Onofre Cartes, oydor
real deste Principado, y la copia de memorial que
acompaña para que a inteligençia de su contenido me informe vuestra señoría lo que açerca de
ella se ofreçiere a fin de poder responder a su magestad. La Divina guarde a vuestra señoría muchos años. Barcelona, a 4 de marzo 1686.
El Marqués de Leganés.

250
/2r

E com en virtut de comissió donada a vostra excel·lència com a procurador fiscal per los molt
il·lustres senyors deputats, y així bé, per rahó de
son offici, dega fer las degudas diligèncias perquè lo General reste satisfet, perquè si bé és veritat que segons disposició de dret puga executar a qualsevol // 247/2v// dels obligats, emperò,
quant a notòria se veu vexant a un dels obligats
no·s pot alcansar la paga per la pobresa o, altrament, y dels altres pot cobrar fent las forsas, deu
recórrer a aquells y no permètrer que la condició de la Generalitat se deteriore tant en dexar
de cobrar son crèdit com en pagar aliments a un
dels quals no·s pot cobrar lo dèbit, tot lo que
cesaria fent vostra senyoria las degudas diligèncias dalt referidas. Per tant y altrament, dit Miquel Garcia, o son llegítim procurador que son
poder ostenta, requereix i interpel·la a vostra senyoria que sens móra ni tardansa alguna fase
execussió ya los demés medis estilats en semblants casos contra la persona y béns de dit Rafel Guinart, principal debitor, y demés persones
obligades a las quantitats que per rahó de las
quals està capturat dit Garcia y altres que·s degan per rahó de dit arrendament. Altrament, li
protesta de tots los drets y accions, axí compatens contra vostra senyoria tant per la vexació li
fa tenint capturat infructíferament, com per la
col·lusió que fa en excusar a dit Guinart y los
demés obligats qui podan pagar y del dany que
ocasiona al General en dita omissió, escusada la
qual, se subseguiria la excarsaració de dit Garcia, y de tots danys, gastos y despeses y de tot lo
a. y ... contra la interlineat al marge esquerre.
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No 3. Excel·lentíssimc senyor.
Los deputats y ohidors de comptes del General
de Catalunya, responent al paper que han rebut
de vostra excel·lència de 4 del corrent ab lo inclús real despaig de sa magestat, Déu lo guarde,
ab què se serveix encarregar a vostra excel·lència
informe sobre la pretenció de Onofre Cartes, de
present ohidor real del present Principat, sobre
la pretenció de renunciar lo offici de guarda ordinària del General de la ciutat de Tortosa, que
obté a favor de Thomàs Cartes, son nebot, en
concideració de sos serveis, ohint a dits deputats
sobre esta pretenció lo que se’ls offeresca,
diuhen y representan a vostra excel·lència com
sa magestat, que Déu glòria haja, ab son real decret dat en Madrid, als 25 de juliol 1654, fou
servit fer mercè a dits deputats y ohidors de que
lo dit offici, y altres compresos ab dita real reserva, en la vacant de aquells se provehissen a nominació de sa magestat, precehint proposició o terna fahedora per dits deputats y ohidors, com així
fins ara, després, ensà, se és observat en los officis que han vacat tant per mort com per renunciació. Per las quals rahons los dits deputats y ohidors de comptes supliquen a vostra excel·lència sia servit representar a sa magestat
aquellas a effecte de què mane pèndrer la resolució més convenient a son real servey en observança del sobredit real decret, conforme fins vuy
se és obsertvat, que ho rebran a singular mercè
de la mà y grandesa de vostra excel·lència.

a. De Sayol, assessor escrit al marge inferior esquerre.
b. carta intercalada entre els folis 249v i 250r del dietari del
trienni 1683-1686.
c. carta intercalada entre els folis 249v i 250r del dietari del
trienni 1683-1686.
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No 4. Elarey.
Ilustre marqués de Leganés, primo, gentilhombre
de mi cámara, mi lugarteniente y capitán general. Por parte de Onofre Cartes, oidor real de esse
Principado y natural de la ciudad de Tortosa, se
ha dado el memorial, de que se remite copia, en
que refiere cumplir en las obligaciones de leal vasallo todo el tiempo que duraron las alteraciones
de Cataluña, mostrando su fineza en todas las
ocasiones que se offrecieron de mi servicio, y en
particular, en el año de 40 procuró sosegar y perseguir los motines que se levantaron en dicha ciudad de Tortosa. Y en el sitio que pusieron franceses en ella el de 48, por cuia causa le saquearon su
casa, con pérdida de más de 3.000 ducados de
plata, haviéndose precissado a dejar su patria y
hazienda y con su mujer y hijo pasarse a la villa
de Vinarós, en el reyno de Valencia, hasta que dicha ciudad se vió libre de las armas de Francia.
Por varios motivos más suplica sea servido de darle licencia para renunciar el oficio de guarda ordinaria del General de dicha ciudad de Tortosa a
favor de Thomás, // 250/3v // su sobrino. Y antes
de tomar resolución sobre esta pretención, he resuelto encargar y mandaros, como lo hago, que
oyendo a los diputados me informéis sobre ella lo
que se os ofreciera y pareciere para que, entendido, mande lo que combenga. Datus en Madrid, a
22 de febrero 1686.

present casa que no estan arxivades des del any
mil sis-cents sexanta-y-vuyt exclusive fins per
tot lo trienni proppassat de mil sis-cents vuytanta, en lo llibre recòndit de la Mulassa Nova o en
altre llibre tercer quant sie necessari fer-se, y
que ho fasse ab lo modo y forma que Pere Pau
Vidal, escrivà major que fou de la present casa,
las continuà y arxivà en lo llibre dit de la Mulassa Vella y segons està en aquell contengut y
continuat, y que assò fassa a gastos pròpis de dit
Argila, privant-lo y suspenent-lo en cas de contrafacció dels salaris, adealas y demés emoluments de son offici. La qual sentència se és feta
ab motiu que del capítol 6 de las Corts 1599 literalment consta que lo escrivà major del General té obligació de arxivar las escripturas de la
present casa en la dita forma a sos gastos pròpis
y sens salari ni remuneració alguna, interpretant
així aquellas paraulas de dit capítol 6; ibi: «aportant un llibre en lo qual estigan continuades y
arxivades totas las ditas escripturas y los llochs
en los quals seran recòndidas per lo escrivà major» y aquellas altres en lo número 3; ibi: «entenent, emprerò, que conçecutivament lo escrivà
major, qui ara és y per temps serà, sots la mateixa pena hage y sie obligat per rahó de son offici
de tenir arxivades totas las ditas scriptures
// 251/ 1v // que farà cada trienni, so és, dins sis
mesos aprés que serà finit lo trienni», com apar
de la dita sentència de visita que impugnative
tantum se presenta.

Yo, el rey.
Don Hieronimus Dalmao et Casanate, secretarius.
Al virrey de Catalunya,
Copia.
Lo original es despachà per Cancellaria.

251
/1r

No 5. Moltb il·lustre senyor.
Ab la sentència feta la visita del trienni proppassat del General de Cathalunya sobre la querela
de número 12 per lo procurador fiscal de dita
visita, fulminada contra esta part de Joan Argila,
cavaller y escrivà major del General de Cathalunya, la qual fou publicada als vint de maig mil
sis-cents vuytanta y quatre, és estat condempnat
dit Joan Argila en haver de continuar y arxivar
dins un any totas las escripturas del arxiu de la
a. reial despatx intercalat entre folis 249v i 250r del dietari
del trienni 1683-1686.
b. súplica intercalada entre els folis 250v i 251r del dietari del
trienni 1683-1686.
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Y com, molt il·lustre senyor, lo dit capítol 6 en
quant obliga al escrivà major lo haver de arxivar,
no·s puga entèndrer ni interpretar en la forma
que se ha interpretat y declarat en la dita sentència de visita, tant respecte del modo de arxivar
com també en quant a la paga y satisfacció dels
treballs, perquè si bé en lo dit capítol se troban
aquellas paraulas ja referidas; ibi: «aportant un
llibre en lo qual estigan continuades y arxivades
totas las ditas scripturas y los llochs en los quals
seran recòndidas per lo escrivà major». Y aquellas altres: « Entenent, emperò, que consequutivament lo escrivà major que ara és y per temps
serà sots la mateixa pena hage y sie obligat per
rahó de son offici de tenir arxivades totas las ditas escripturas que farà cada trienni». Emperò,
las ditas paraulas sols se entenan y significan de
que dit scribà major hage de continuar y arxivar
en un llibre las escripturas del General notant
los llochs en los quals seran recòndidas, y així
bé, posant lo escribà major los llibres de cada
trienni, so és, dietari, deliberacions, registres y
altres, en lo arxiu y en sa instància, ab sos nombres en cada un d’ells. Y continuant en un llibre
tots los dits llibres de cada trienni, dient la
instància en què estan y número ab què se troban signats, cumpleix dit escribà major a sa
obligació y a la mente y lletra de dit capítol,

puix que pròpriament lo arxivar no és altra cosa
ni significa més, ni importan altra obligació las
paraulas de dit capítol.
Y encara que Pere Pau Vidal, que és lo escrivà
major que·s trobava en lo any 1599 que·s féu
dit capítol, després de las //251/2r // ditas Corts,
passant a arxivar las escripturas del General en
conformitat del ordenat en dit capítol, archivà
aquellas no sols en lo que tenia obligació, que
era merament lo arxivar en la dita forma, sinó
que també passà a resumir y compendiar algunas cosas particulars de las contengudas en cada
un de dits llibres, trahen y sumant algunas proposicions y notant los fòleos dels dits llibres en
los quals se trobavan o de a hont se trehian; no
emperò, de aquí se pot fer argument ni inferir
que la mente de la Cort fos que se arxivàs en la
dita forma, perquè lo sobradit que féu de més
dit Vidal no fou arxivar, sinó resumir y compendiar y tràurer algunas conclusions o proposicions de las cosas que lo apareguere notables de
dits llibres.
Y no fou molt que lo dit Vidal ho fes en la dita
forma, perquè a més que la perícia sua particular, ultra de la corresponent a la obligació de son
offici, lo acompanyava per a semblant treball,
com la Cort havia en dit capítol 6 donat facultat
als deputats de satisfer a dit escrivà major lo treball que tindria de posar dit arxiu en orde, dexant-lo a arbitre de dits deputats, pogué dit escrivà major fer lo treball tan extraordinari y
difficultós, encara que li costàs molt y consumís
en ell molt de temps, ab la esperança de la condigna satisfacció que li havian de fer, com li feren
los deputats; y per consegüent, no hi ha rahó
que lo que féu voluntariament dit Vidal de resumir y compendiar algunas cosas de las contengudas dins dits llibres, pagant-se-li sos treballs,
se vulla atribuhir a obligació precissa del escrivà
major y al sentit y mente de las Corts en dit capítol 6, quant ni la proprietat y sentit literal de las
paraulas de dit capítol podan deduhir dita obligació, per ser cosa distinta y different lo resu- //
251/2v // mir y compendiar del arxivar dits llibres, y en esta conformitat los que tenen obligació per rahó de sos officis de arxivar, no la tenen
de resumir y compendiar, sinó sols posar las escripturas en bona forma, formar-ne llibres y posar-les en sos armaris, com se veu clar en los escrivans de manament y arxiver ral, lo qual encara
que tinga obligació de arxivar, no compendia, ni
resumeix scriptura alguna, com consta de la certificatòra que da don Joan Baptista de Aloy, com
a arxiver real, que se exhibeix ut inserat.
Ni la mente de la Cort pogué ser tal, puix al
temps que·s féu dit capítol encara dit Vidal no
havia fet dit treball ab la dita forma de compen1703

diar y resumir, ni podia saber la Cort que ho fes
axís, per ser futurum contingens, y podia fer-ho
dit Vidal de altra manera. Y així bé, lo dit capítol
6 no pot en manera alguna interpretar de que
dit escrivà major dega arxivar las escripturas del
General en la dita forma que las arxivà després
dit Pere Pau Vidal, compendiant y resumint diferents cosas de las contengudas en dits llibres.
Y en esta conformitat ho ha declarat així la observansa, puix que regonexent los molt il·lustres
senyors deputats y ohidors que era útil y convenient al General lo resumir y compendiar lo
contengut en los llibres de cada trienni, no ho
ha aplicat per obligació precissa del escrivà major, sinó que com a treball extràneo y fora de sa
obligació han comès al escrivà major lo fer-ho,
aplicant-li altra persona de perícia per millor assert de la obra, donant-los a un y altre deguda
satisfacció de son treball, com consta de la deliberació que féu lo molt il·lustre consistori als 2
de maig 1640, ab la qual, per arxivar ditas escripturas y fer lo treball de resu-a //251/4r // mir
y compendiar que havia fet dit Pere Pau Vidal,
anomenaren y aplicaren al escrivà major a don
Enrich Alemany, offerint pagar a un y altre los
treballs de dita obra. Y així mateix, ho feren los
deputats del trienni 1668, elegint lo doctor
misser Lluís Valencià y assossiant-lo al escrivà
major, los quals continuaren dit treball, pagantlos a un y altre lo degut per ell, sens que ya may
se sie manat al escrivà major que ho fes per rahó
de son offici, regoneixent que no era aquexa sa
obligació.
Y dat cas que las ditas paraulas del dit capitol 6,
en quant disposan que lo dit escrivà major hage
de arxivar, se haguessen de entèndrer y interpretar en la dita forma, so és, no sols arxivant los
llibres de cada trienni, sinó també resumint y
compendiant las cosas particulars contengudas
en dits llibres; no de aquí se seguiria que lo escrivà major hagués de fer dit treball a sos gastos
y ab lo salari sol ordinari de son offici sens retribució y paga particular del dit treball, tant notable y extraordinari, conforme se ha declarat en
dita visita, ni tal cosa ordena lo dit capítol 6 de
ditas Corts. Y si bé en dit capítol, parlant del escrivà major se lligen aquellas paraulas: «sie obligat per rahó de son offici de tenir arxivades totas las ditas escripturas que farà cada trienni»,
emperò, no podan ditas paraulas «per rahó de
son offici» entèndrer-se y interpretar-se a sos
gastos y ab lo salari ordinari sens remuneració y
retribució de aqueix treball, sinó sols que lo arxivar ditas escripturas fos operació de allí al devant aplicada al offici de escrivà major.
a. a continuació intercalat un certificat transcrit tot seguit
després d’aquest document.
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Axí que com sobre los afers extraordinaris que
se offereixen en la present casa hi hagués ya antes de las Corts de 1599 disposicions et signanter la del capítol 4, de las Corts de 1452, en lo
llibre de Quatre //251/4v // Senyals, pàgina 298,
que ordenan que dits afers hagen los deputats y
ohidors de aplicar-los als official o officials a qui
venen apropriats, havent la Cort en dit capítol 6
volgut que se arxivase las escripturas del General, per llevar dificultats a quin official tocava fos
aquest treball extraordinari, lo aplicà al escriva
major qui alashoras era y per temps seria, com a
més apropriat y pertanyent a son offici que a
ningun altre offici de la present casa; y aqueixa
intel·ligència tenen las ditas paraules «per rahó
de son offici», y no en manera alguna la que li
ha volgut donar la sentència de visita que ho hagués de fer a sos gastos y ab lo sol salari ordinari.
Y que no pugan las ditas paraules «per rahó de
son offici» entèndrer-se a sos gastos y sens satisfacció de treball, se prova ab moltas rahons, et
primo, ab lo mateix que disposa la Cort en dit
capítol respecte del escrivà major que alashoras
era, ordenant que hagués de arxivar las ditas escripturas deixant la satisfacció a arbitre dels diputats. Y així, havent volgut la Cort que·s pagàs
a dit escrivà major lo treball de arxivar totas las
escripturas ultra de son salari, se ha de entèndrer que lo mateix volgué respecte dels escrivans majors que per temps serian, suposat que
no digué la Cort respecte dels dits escrivans majors que per temps serian que haguessen de arxivar a sos gastos y ab lo sol salari ordinari, lo que
si ho hagués volgut, ho haguera expressat.
Secundo, perquè no·s pot negar que lo arxivar
las escripturas de cada trienni, entenent-se lo arxivar de resumir y compendiar las cosas contengudas en los llibres de cada 251 // s.n.r // trienni,
és un treball extraordinari y tant exorbitant, treballós y dificultós com se dexa entèndrer, y de
atra part, és treball que té tracte successiu y, per
consegüent, encara que lo escrivà major per
rahó de son offici tingués obligació de fer dit
treball com a pertanyent y apropriat a dit son
offici, no de aquí se seguiria que no se li hagués
de pagar dit treball per ser disposició de dret.
Y altrament, és cosa assentada en la present casa
que semblants treballs tenen tracte successiu,
encara que sien per la Cort apropriats a algun
official, axí que lo dit official los dega fer per
rahó de son offici, tantmateix se pagan y satisfan
al tal official ultra de son salari ordinari, com
consta del vot que·s féu en la present casa a 29
de janer de 1625, ab lo qual se declarà que no
obstant que ab lo capítol 63 de las Corts del any
1599 se ordenà que se armessen quatre galeras
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y que per rahó de ellas se impossassen nous
drets, aplicant-se lo treball de la col·lectació,
d’ells als officials del General, devian los molt
il·lustres senyors deputats y ohidors pagar als
officials del dit General ultra de sos salaris ordinaris lo treball que per rahó de ditas galeras y
nous drets de ellas tenian en son respective officis, y axís se observà y declarà després en contradicctori judici ab sentència feta als 16 de maig
1633 a favor de Francisco Corretger y Mestre,
credenser del General, a 27 de juny 1636 a favor dels officials de la taula de la present ciutat a
favor dels officials en los anys 1637, 1638 y
1639, no obstant que los molt il·lustres senyors
visitadors ab sentència de visita havian declarat
lo contrari. Y en esta conformitat són innumerables los vots y sentèncias en la present casa ab
què se ha declarat que los treballs extraordinaris
qui tenen tracte successiu se hagen de pagar als
officials a qui són estats aplicats y suportan
aquells ultra de son salari ordinari, no obstant lo
251 // s.n.v // capítol 4 de las Corts de 1452 del
llibre dels Quatre Senyals y lo capítol 97 del
nou redrés, Corts 1599. Y axí bé, se deu també
pagar al escrivà major lo treball de arxivar las escripturas de cada trienni ab la dita forma de resumir y compendiar lo contengut en ditas escripturas y llibres.
Tertio, se prova lo sobradit per la observansa,
attès que tot lo que se ha arxivat ab la dita forma després de dit any de 1599 se ha pagat al escrivà major y a la persona que se li ha aplicat per
major perfecció de la obra ultra del salari ordinari de dit escrivà major, com se ha dit, la qual
observança lleva tota dificultat y és la que tribueix millor y més segura interpretació a dit capítol 6, Corts 1599. Axí que del sobradit resulta que en virtut de dit capítol 6 no té obligació
lo escribà major de haver de arxivar las escripturas del General en la dita forma, so és, compendiant y resumint lo contengut en dits llibres,
conforme ho féu Pere Pau Vidal, y que, en tot
cas, no deu fer-ho a sos gastos y ab lo sol salari
ordinari, sinó que se li deu pagar y satisfer
aqueix treball tant ponderable ultra de son salari ordinari.
Sens que puga en res obstar la dita sentència de
visita, perquè aquella no està fundada ab disposició expressa de capítol de Cort, ab lo qual se
ordena lo que ab dita sentència se ha declarat, y
ésser cert que no és lícit als visitadors fer novas
lleys y ordinacions penals y generals in futurum, sinó sols corregir los excessos y fraus comesos per los deputats y ohidors y altres officials
del General, com apar del vot dels nobles y
magnífics doctors del Real Concell fet als 30 de
octubre 1621 y del sobre referit fet per los magnífics assessors y advocat fiscal de la present casa

alsa // 251/9r // 29 de janer 1625 y molts altres
moderns y de la declaració de dubte fet en cas
semblant sobre una sentència que los visitadors
del trienni 1665 havian fet contra los deputas y
ohidors sobre los dols havian donat per la mort
del sereníssim rey don Felip Quart, de gloriosa
memòria, que se exhibeix ut inserat si et . Y altrament, perquè la interpretació que dits visitadors han volgut donar a dit capítol 6 del nou redrés del any 1599, a més que és contra la lletra y
mente de dit capítol y contra lo que fins vuy se
ha obsevat, com se ha dit, és cosa que no la han
poguda fer dits visitadors, per tocar als molt
il·lustres senyors deputats y ohidors ab sos assessors privative ad quoscumque lo interpretar y
delcarar en cas de dubte los capítols de Cort, segons lo capítol 39 del nou redrés de 1599.
Y en esta conformitat sempre que en la visita se
ha offert dubte sobre la intel·ligència de algun
capítol de Cort, se ha remés la declaració de
aquell als molt il·lustres senyors deputats, conforme són molts los exemplars en la present
casa, encara que lo tal dubte hage recaygut sobre la declaració fahedora en alguna querela per
lo procurador fiscal de la visita contra los deputats o altre official del General fulminada, com
apar de la declaració de dubte que feren los deputats sobre la querela núemro 47 de la visita
del trienni 1659 que per los visitadors fonch remesa al consistori. Axí que la dita sentènca de
visita no pot tenir exequució ni perjudicar al dit
offici de escrivà major u als obtenints aquell.
Per tot lo que se offereix a esta part difficultat y
dubte si deu obtemperar dita sentència fundada
en la interpretació que se ha fet ab ella del dit
capítol 6, Corts 1599, no essent capàs dit capítol de admètrer tal interpretació, y altrament,
no tenint //251/9v // dits visitadors jurisdicció ni
poder per a fer-la. Per ço, desitjant assertar en la
obligació de son offici y escussar las penas que
se li comminan ab dita sentència y que no se li
puga imputar a inobediència alguna, y perquè
tot se encamine a tot bé y útil del General, proposant a vostra senyoria dubte sobre la
intel·ligència de las ditas paraulas de dit capítol
6: «entenent, emperò, que consecutivament lo
escrivà major que ara és y per temps serà sots la
metixa pena hage y sie obligat per rahó de son
offici de tenir arxivades totas las ditas escripturas
que farà cada trienni, so és, dins sis mesos aprés
que serà finit lo trienni», és a saber, com se entenen aquellas paraulas, «tenir arxivades», si és
en la dita forma que esta part pretén, o bé, compendiant y resumint lo contengut en los llibres
de cada trienni, com féu dit Pere Pau Vidal. Y

axí mateix, com se entenen aquellas altres «per
rahó de son offici», si és que se entengan sols
que lo escrivà major per rahó de son offici dega
fer lo dit treball com a apropriat a ell, que és lo
sentit literal y genuïno, o bé, si se entén que ho
hage de fer a sos gastos propis y ab lo sol salari
ordinari de son offici.
Suplica a vostra senyoria sie servit, juntament ab
los magnífics assessors, declarar dit dubte y fer
declaració de ditas paraulas sens apartar-se de la
lletra y observansa en quant se puga del modo
jahuen aquellas en dit capítol en virtut del capítol 39, Corts 1599, lo qual facilite y allane per
ara y en lo esdevenidor semblant dificultat, perquè lo suplicant y los demés que per temps obtindran dit offici sàpien lo que sia de sa obligació en dit particular. Officio, et cetera.
Joan de Argila, secretari y scrivà major del General, en causa pròpira.
Oblata VII augusti MDCLXXXV in consistorio.
251
/10r

Et domini deputati intervenientibus dominis auditoribus computorum comiserunt ujusmodi tribium magnificis asesoribus Generalis Cathalonie
qui una cum suis dominationibus illud videant
desidant et declarent servata forma capitoli curie.
Doctor Didacus Martines, coadjutor primus
Scribe Majoris propter impedimentur Joannis
Argila.

251
/3r

a. a continuació un certificat i un vot transcrits després d’aquest document.

1705

Dona Joan Bautista de Aloy, per la sacra, cathòlica y real magestat escrivà de manament en
los regnes de la Corona de Aragó ab exercici en
la Lochtinència General del present principat de
Cathalunya y en dits regnes son real archiver del
Reial Archiu de la ciutat de Barcelona.
Certifico y fas fe com los scrivans de manament
d’esta Llochtinència han acostumat y acostumen de copiar les conclusions que·s fan en la
Reial Audiència, y copiades, entregar-les al archiver del Reial Archiu, lo qual ne forme sos llibres y pose en dit archiu, a ont se trobe continuat. Que se·s fet en aqueixa forma sempre y de
moltes centúries a esta part, sens que se aye alterat aquest orde ni tinguen obligació, així los escrivans de manament ni lo archiver ni scrivà de
manament, fer-ho de altra manera ni ha resumir-les, compendiar-les ni substansiar-les, ans
bé, deuen copiar-les en sa pròpia figura y de vera. certificat intercalat entre els folis 250v i 251r del dietari
del trienni 1683-1686.

[ 1685 ]

[ 1685 ]

bo ad verbum sicut puent, sens que en estes ni altres scriptures així los escrivans de manament
tinguen obligació de fer altra diligència. Del
que fas la present certificatòria de mà pròpia y
sellada ab lo sello de mes armes per a què a ont
convingue se li done entera fe y crèdit. Vuy, als
dinou de desembre mil sis-cents vuitanta-yquatre.

trienni en lo ingrés de ell, tant los senyors consistorials que vuy són com lo quòndam doctor
Thomàs de Nogués, que era deputat militar, reberen y cobraren las ditas sinch canas, quatre
palms, cada hun de ells de drap rafí de Sagòbia a
raó de 20 lliures cana per las ditas gramallas,
com consta del llibre comú del corrent trienni, a
ont estan continuadas las partidas de las gramallas ab lo thenor següent: «sinch canas, quatre
palms de drap refí de Sagòbia a vint lliures cana,
per la gramalla toca a cada un dels senyors consistorials per lo ingrés de llur càrrech». Y així
mateix, se troba continuat dels altres officials
gaudint de priviliegi militar de drap 24è fi de
Barcelona per las rahons sobreditas y als no gaudints de 22è de Gerona, segons los llibres de
comptes rotut. Attès que consta per dit molt
il·lustres senyor don Bernat de Ayemerich y
Cruÿll[es] // 251/8r // fonch extret en deputat
militar per mort de dit Thomàs de Nogués.
Attès, finalment, que dits vots consta que los visitadors sols poden ordenar per a in futurm cosas que estan ja disposadas per capítols de Cort,
y com lo contengut en dita exortació no estiga
disposat en algun capítol de Cort. Aquestas y altres cosas attesas, los deputats y oÿdors, assessors, advocat fiscal, declaran dit dupte dient que
al molt il·lustre don Bernat de Aymerich y Cruïlles, deputat militar, se li deu donar drap per la
gramalla de la mateixa spèçia que se ha donar als
senyors consistorials antecessors y del present
trienni.a Miquel de Pallarès.b Joan Pagès y de
Vallgornera. Pere Orient. Doctor Diego Morera. Doctor Francisco Bonau. Olaguer Monserrat, assessor. Figarola, advocat fiscal del General de Catalunya. Vilaplana, assessor.»

Com archiver, Don Joan Bautista de Aloy.
251
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Certifich y fas fe yo, Joseph de Sauleda, cavaller
subrogat en lo offici de secretari y scrivà major
del General de Catalunya avall firmat, com en lo
llibre de duptes recòndit en la Scrivania Major
del General de Cathalunya y present casa de la
Deputació y en foli 54, se troba lo dupte del
thenor següent: «Los molt il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes del General de Catalunya, assessors y advocat fiscal de dit General, en virtut de capítol 47, Corts 1599, del nou
redrés, ab lo qual se dona forma a la declaració
de duptes suscitats per lo magnífic racional de la
present casa.
Vist lo dupte firmat per dit magnífic racional y
la comissió de aquell feta ab la forma acostumada. Vista la exortació feta per los visitadors del
trienni 1655 sobre la querela de número 32 en
lo dupte referida. Vist un llibre intitulat llibre de
Gastos per la funeraria se ha feta per la mort del
rey, nostre senyor, que morí als 17 de setembre
1665. Vistos alguns llibres nomenats llibres comuns en los quals estan continuadas las partidas
de las gramallas que en lo ingrés dels triennis se
acostuman donar als senyors consistorials y demés oficials, los quals y lo sobradit estan recòndits en lo aposento del regent los comptes de la
present casa de la Deputació. Vist un vot donat
als 14 de desembre 1608 per los molt reverend
canceller, magnífic regent y doctors del Reial
Consell nomenats per los deputats y visitadors
en aquell trienni. Vist altre vot donat per altres
magnífics doctors del Reial Consell als 30 de
octubre 1621. Vist, finalment, altre vot [donat]
//251/5v // als senyors deputats en diada de 4 de
desembre 1657 fet per molts nobles y magnífics
doctors de la Reial Audiència en orde de las
exortacions que fan los visitadors. Vist lo que se
havia de vèurer.

En fe de las quals cosas fas la present certificatòria. De la Scrivania Major del General de Catalunya, als XVIIIIº de dezembre MDCLXXXIIIIº.c
251
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Attès que de dit llibre de dita funeraria consta
que per lo dol del rey, nostre senyor, que és en
glòria, se donà per vistuari als consistorials y als
officials mestres gaudint del for militar 24è contrafet de Sagòbia, y als demés officials 24è fi de
Barcelona. Attanent, així mateix, que de dits llibres comuns consta que las gramallas que donan en lo ingrés del trienni són adealas y las adealas, són loco salarii. Attenent que en lo corrent
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No 5.
Vistd lo dupte proposat per part de Joan Argila,
cavaller, escrivà major de la present casa, acerca
de la intel·ligència del capítol 6, Corts 1599, sobre lo modo de archivar les escriptures, y si lo
treball de archivar les escriptures ha de ser ab remuneració o sens ella. Vist lo referit capítol.
Vista la sentència de visita sobre la querella de
número 12 contra dit Argila fulminada. Vista la
deliberació feta per lo molt il·lustre concistori
dels senyors deputats y oÿdors en la qual està insertada la estima y relació per experts feta sobre
a. a continuació ratllat Miquel de Pallarés.
b. Miquel de Pallarès interlineat al final del document.
c. a continuació Miquel de Pallarés. Ita approbat notarius
infrascritputs manu propia.
d. vot intercalat entre entre els folis 250v i 251r del dietari del
trienni 1683-1686.

Diea decima septima mensis novembris ano a
Nativitate Domini millesimo sexcentesimo octuagesimo tertio, Barchinone.

los treballs féu Pere Pau Vidal en posar en orde
lo archiu, segons la Cort li tenie manat. Vist lo
original procès vertent en la causa que se aportava als 6 de octubre 1622, notari lo escrivà major, entre Mònica Vidal, muller del quòndam
Pere Pau Vidal, contra lo procurador fiscal sobre la dita estima y remuneració de haver archivat. Vist lo capítol 39, Corts 1599, lo qual done
forme sobre les declaracions de duptes suitats
per la intel·ligència de paraules, dubtes dels capítols de Cort. Vist tot lo demés que se havia de
vèurer consernent a la subjecta matèria.

Ego Gaspar Gatillepas, mercator olim vero botiguerius telam civis Barchinone, habens offitium unius
ex vigariis admodum illustrium dominorum deputatorum Generalis Catalonie, dicto nomine,
gratis, et cetera. Constituto et ordino procuratorem
meuem certum, et cetera. Itaquod, et cetera. Vos reverendum pater Ignasium Camos, sacerdotem collegii Soscietatis Jesu Barchinona presentem ad videliscet pro mei dicto nomine et nomine meo in
concistorio dictorum admodum illustrium dominorum deputatorum et alibi ubi expediat comparendum offitium virgarii cum omnibus juribus et
perrogativis illius in manibus et posse dictorum admodum illustrium dominorum deputatorum seu
alterius cuiquis persone inde de predictis commissionem seu potestatem habentis vel habitura pure, //
256/1v // libera et simpliciter in favorem Josephi Pelegri, passamanerii civis dicta presentem civitatis,
resignandum et dictam renuntiationem, resignationem et cessionem recipi et admiti petendum et
suplicandum et pro inde quasuisque supplicationes
tam verbo quam in scripti, cum motivis conciderationibus atque causis vobis dicto reverendo procuri
meo constituo benevisis et in dictas suplicationibus
exprimendis eisdem dandum, offerendum et presentandum et si opus fuerit quasqumque requisitiones et processus eisdem presentandum et de predictis,
omnibus et singulis, unum vel plura, publicum et
publica fieri faciendum, petendendum et habendum instrumentum et instrumenta juxtaformam
capitula, actis, usum, practicam, stilum et observantiam dicti Generalis Catalonie et omnia alia et
singula quecirca dictum renuntiationem, resignationem et cessionem et suo casu nominationem, fieri
requirantur faciendum et libere exercendum et demum et promito dicto nomine predicta habere rattus et non revocare. Actum, et cetera.

Attès y considerant que lo dupte proposat té dos
parts. La primera, si lo verb «archivar» se à de
entèndrer «abreviar, notar o fer índice» o si ha
de entèndrer-se «compendiar, resumir o substanciar les escriptures del archiu». La segona, si
dit treball ha de ser ab lo salari ordinari o ab remuneració. En quant a la primera part, attès que
la causa final de la Cort en lo preàmbol de dit capítol és per a què ab prestesa y facilitat se puguen
trobar les escriptures convenients en qualsevol
ocurrència de negocis, ibi: «per a què les escriptures del General estigan recòndidas y custòdidas conforme la qualitat de elles requireix en
tota occasió la que de ellas serà necessària, sea
promptament y ab facilitat trobada», se segueix
manifestament que lo archivar se ha de entèndrer per substanciar o compendiar o resumir.
251
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Attès y considerat que la millor y més prestant
interpretació de la lley és la observansa per los
actes immediats y subseguits y que dit Pere Pau
Vidal, en execució del que se li fou manat per la
Cort, substancià, distribuí y ordenà les escriptures en lo archiu ab mètedo fàcil y clar per a poder-se trobar ab prestesa, com ne fan relació los
dits experts ab la estima y judici ne feren, com
està dit.
Per tant i altrament, los sobredits assessors, deputats y oÿdors de comptes ab sos assessors
unànimes y conformes, declaren que les paraules referides // 251/7r // «per rahó de son offici»
continuades en la clàusula, «entenent, emperò,
que consecutivament lo escrivà major qui ara és
y per temps serà, sots la mateixa pena age y sia
obligat per rahó de son offici de tenir archivades
totas las ditas escripturas que fasa cada trienni»,
se han de entèndrer ab lo sol salari ordinari y no
de remuneració.

Testes sunt Josephus Antonius Roig, curitor auris
civis et Petrus Clos, gramatice studens Barcinona
habitator.
Premissis fidem do ego Franciscus Llauder, civis
honoratus regiaque auctoriate notarius publicus
Barchinone hec et supradicta propria scribens
manu.
256
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Don Miquel de Pallarès. Don Pedro de Cartellà
y Desbach. Doctor Sayol, assessor. Don Balthasar de Montaner y de Sacosta. Fra Francisco de
[Mongay]. Joseph Melich. Onofre Cartes.
Areny, assessor subrrogat.
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B. Moltb il·lustre senyor.
Gaspar Gatillepas, mercader, ciutadà de Barcelona, proprietari de un dels officis de verguer de
a. procura intercalada entre els folis 255v i 256r del dietari
del trienni 1683-1686.
b. súplica intercalada entre els folis 255v i 256r del dietari del
trienni 1683-1686.

[ 1685 ]

[ 1686 ]

vostra senyoria, per medi del reverend pare Ignasi Camós, sacerdot de la Companyia de Jesús,
ha solicitat diffarents vegadas en observança del
capítol 69 de las Corts del any 1599, fos vostra
senyoria servit admètrer la renunciació de dit
offici y aquell passàs en cap de Joseph Pelegrí,
mestra passamaner.
Y havent-se pretès per part del procurador fiscal
del General de Cathalunya que dit offisi seria
debitor a dita Generalitat en alguna quantitat
per rahó de algun segrest tingué Jaume Casas,
antecessor possessor de dit offici, y que en algun
capítol de Cort estaria disposat que no·s pugan
admètrer renunciacions de officis si són debitors los officials que primer no paguen lo deute.
Y encara que de dit capítol de Cort que tal dispose se volgués valer dit procurador fiscal, no
seria aplicable en nostre fet per moltas consideracions, totas rellevants, y per esta sola: que sobra lo dit fet del segrest penja causa indecissa
contra dit Casas y sas fiansas y que aquella no sia
declarada, no·s pot dir sia debitor líquit y indubitat; y encara se hauria de averiguar si ho seria
lo offici; ni tal reparo se féu a dit Gatillepas
quant subrrogà en lo exercici de aquell a Pau
Sayol.
E com, il·lustre senyor, dit Gatillepas vuy se troba en lo regne de Sivilla, molt distant de la present ciutat, y altrament, alcansa poca salut y és
molt contingent sobrevenir-li algun accident y
morir y pèrdrer’s l’offisi, per lo que, desitjant dit
Gatillepas asegurar dit accident, supplica lo llegítim procurador ab poders specials sia vostra
senyoria servit admètrer la renunciació de dit
offici y aquell passar-lo en cap de dit Pelegrí,
aprobant vostra senyoria la persona de aquell ab
tots los honors, lucros y emoluments sens prejudici de las pretensions del procurador fiscal,
que ho rebrà a favor de la poderosa mà de vostra
senyoria. Offisio, et cetera. Altissimus, et cetera.
Ribes.
Oblata prima aprilis MDCLXXXVI in consistorio.
Et domini deputati intervenientibus dominis auditoribus computorum comiserunt predicta magnificis assessoribus Generalis Cathalonia qui una
cum magnifico advocato fiscalis dicti Generalis
super supplicatis relationem in scriptis faciant.
Josephus Sauleda, scriba majoris Generalis Cathalonie subrogatus.
Vista la present suplicació presentada per Gaspar Gatillepa, mercader, als molt il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes del General
de Catalunya. Vista la comissió feta als assessors
infraescrits per a què // 256/2v // relació fassen
en escrits. Vista la procura feta per dit Gatillepa
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en favor del reverend Pere Ignasi Camós, saserdot de la Companyia de Jesús, de Barcelona,
per a renunciar lo offici de altre dels verguers de
la present casa a favor de Josep Peregrí, pasamaner, ciutadà de Barcelona, feta als 17 de novembre 1683, de la qual fa fe Francisco Llauder, notari públic de Barcelona. Vist lo capítol 9, Corts
1542. Vist lo capítol 89 del nou redrés, Cors
1599. Vist lo procés de la causa que se aporte en
la present casa a relació dels assessors entre los
acreadors de la universal heretat y béns del
quòndam Joan Pau Negrell, donzell, de una, y
lo procurador fiscal del General de part altra.
Vista la nominació de segrestador feta ab provisió per los tunc magnífics assessors als 15 de
mars 1665 en la presona de Jaume Cases, subrrogat en lo offici de altre de porter o veguer de
la present casa. Vistos los procehiments que en
dita causa se són fets a instància de dit procurador fiscal contra de dit Gatillepa com a proprietari de dit offici, y fermançes donades per dit
Cases per la nominació de dit Segrest. Vistes
moltes y diferents nominacions de segrestadors
per diverses haziendas segrestades, en las quals
sempre són estats nomenats los verguers de la
present casa. Vist lo capítol 4 de las Cors 1542,
llibre dels Quatre Senyals. Vist lo directori de la
visita de mir baix títol «càrrechs del exactor del
General», número 13. Vist tot lo demés que se
havia de vèurer consernent a la subjecta matèria.
Attès encara que y considerat que per lo dit capítol 9, Cors 1542, està estatuhit y ordenat que
los deputats y oÿdors de comptes no pugan
admètrer renunciacions de officis fahedoras per
officials impedits o culpats de haver delinquit en
llur offici, que primer no haigen examinat y vist
si lo tal official serà dels que tenen administració
de pecúnias del dit General y serà deutor en alguna quantitat de pecúnia per rahó de son offici; y en cas que troben aquest reste deutor al dit
General, que antes de admètrer la renunciació,
lo compel·lesquen, que pach y de fet haige de
haver pagat tot lo que·s trobarà ésser deutor.
Emperò, attès y considerat que·s conclusió serta
e indubitada en dret que ningú se pot dir acreador ni debitor nissi prius discussis rationibus, y
com estos comptes y la calitat de ser debitor ho
acreador dit Cases, verguer, dependesca de la
declaració de la causa devant de vostra senyoria
se aporta entre lo procurador fiscal y dit Cases,
de aquí és que per esta rahó no·s pot impedir la
renunciació // 256/3r // de dit offici de verguer
que lo dit Gaspar Gatillepas pretén fer del offici
de verguer a favor de Joseph Pelegrí, majorment quant la Generalitat reste precausionada
en la obligació en què resta lo dit offici y fianças
de dit Cases a tot quant cobra per rahó de dit
seqüestro.

Per tot lo que, y altrament, los infrascrits assessors fan relació a vostra senyoria que ha y déu
admètrer la renunciació de offici de verguer que
fa lo dit Gatillepas en mà y poder de vostra senyoria a favor del referit Joseph Pelegrí. Així ho
senten. En Barcelona, als 9 de abril 1686.
256
/4v

De Sayol, assessor. Areny, assessor subrrogat.

256
/4r

quant en tot cas lo dia féu dita obligació ya no
podia tenir domini en dita part de censal, per
quant aquell entrà en poder sol de dits administradors en lo any 1505, com apar en dit capbreu, foli 208. Y per çò, no·s trau res enfora.

D. Administradorsa del Hospital General de
Santa Creu de Barcelona
Molt il·lustre senyor.
Erasma de Lana y Fontanet, donzell, racional
de la present casa, a vostra senyoria fa relació
com per orde y deliberació de vostra senyoria de
deu de desembre proppassat y del any 1685, té
feta exacta averiguació ab los llibres de Vàluas y
altres de la present casa acerca de aquells sinch
sensals, ço és, lo un pensió 10 sous, 5, pagador a
3 de febrer; altra pensió 320 sous, pagador a 6
de juny; altra pensió 570 sous, pagador a 13 de
agost; altra pensió 2.000 sous, pagador a 20 de
setembre; y lo altra pensió 400 sous, pagador a
17 de octubre, que junt ab altres sensals sortejaren los administradors del Hospital General de
Santa Creu, de la present ciutat de Barcelona,
en la extracció de censals per vostra senyoria
feta al primer de desembre proppassat de 1685.
Y segons dits llibres, se troba lo següent:
Primo, dit censal pensió 10 sous, 5, pagador a 3
de febrer, segons lo capbreu de dit mes de febrer, foli 208, se diu rèbrer aquell dits administradors per divissió y transacció feta per Eleonor
Sinisterra y Nicolau Bret, y dits administradors
de part altra; lo que apar insinuaria aver pogut
tenir dret dit Nicolau Bret en dit censal. Y, com
segons lo llibre de Vàluas trienni 1635, foli 5,
en la caució prestada als 12 y 15 de mars 1529
per Antoni Matheu Serra, quòndam, cullidor
de las entrades y eixidas del General de la taula
de Barcelona, entre altes fiansas se troba continuat Nicholau Bret, mercader, obligat per 200
lliures, lo qual Antoni Matheu Serra, segons lo
llibre de Vàluas trienni corrent 1683, foli 148,
consta restar a dèurer la quantitat de 481 lliures,
18 sous. Però encara que per ningun temps pogués constar que dit Nicholau Bret, del qual se
parla en dit capbreu, y lo dit Nicholau Bret,
obligat, fossen un mateix subjecte, y que en tot
cas, aquell tingués dret en dit censal, no podria
aquell estar obligat per qualsevol quantitat
restàs a dèurer per rahó de dita fermansa, per
a. relació intercalada entre els folis 255v i 256r del dietari del
trienni 1683-1686.
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Ítem, lo censal pensió 320 sous, pagador a 6 de
juny, fou creat en favor de Pere Malla, ciutedà
de Barcelona, y després de sa mort, fou possehit
per altre Pere Malla, son fill. Y encara que segons lo llibre de Vàluas trienni 1650, foli 369,
entre altres fiansas in solidum obligadas donadas per Pere Màrtir Antich, arrendatari de la
Bolla de Puigcerdà de dit trienni 1650, se troba
continuat Pere Malla, botiguer de dita vila de
Puigcerdà, del qual arrendament, segons dit llibre de Vàluas trienni 1683, foli 100, consta restar-se a dèurer la quantitat de 1.792 lliures, 10
sous. Però se veu ocularment no poder ser un
mateix subjecte ningun dels dos Peres Malla,
pocessors de dit cenal, y lo dit Pere Malla, obligat, per la disparitat de temps se troba del un
Malla al altre, per quant segons lo capbreu de
dit mes de juny, foli 57, consta que lo últim
Pere Malla, pocessor de dit censal, vivia en lo
any 1487, pues en aquell féu son testament, y
cent trenta-set anys antes de dita obligació, per
lo que no pot estar obligat dit censal per rahó
de dita obligació; y per ço, no·s trau res enfora.
Ítem, dit censal fou y possehí Francesch Gilabert, parayre. Y encara que segons dit llibre de
Vàluas, trienni 1635, foli 203, entre altres fiansas donadas per Ramon Torner, arrendatari de
la Bolla de Monblanch y Prades, trienni 1617,
se troba continuat Francesc Gilabert, pagès de
la vila de Tàrrega, obligat per 150 lliures lo any,
del qual arrendament, segons lo llibre de Vàluas
trienni 1683, foli 65, consta restar-se a dèurer la
quantitat de 2.468 lliures, 15 sous. Però també
se veu no pot ésser un mateix subjecte lo dit
Fransesch Gelabert, pocessor de dit censal, y lo
Francesch Gelabert, obligat, per quant dit capbreu, foli 65, consta que lo pocessor de dit censal vivia en lo any 1545, en lo qual alienà aquell,
avent-hi tanta disparitat de temps des de dit any
fins lo any 1617 que·s féu dita obligació. Per lo
que no pot estar obligat dit cenal per qualsevol
quantiat se restàs a dèurer per rahó de dita fermansa; y per ço, no·s trau res enfora.
Dit censal fou y possehí mossèn Hierònim Galceran Serapio de Sorribas. Y encara que en lo llibre de Vàluas trienni 1677, foli 164, entre altres
fiansas donadas per Honofre Ciurana, donzell,
sobrecullidor del General en la sobrecol·lecta de
Llevant, en la caució per dit Ciurana presentada
als 31 de janer 1581 se troba continuat dit Sorribas obligat per 500 lliures, lo qual Honofre //
256/5r // Ciurana, segons dit llibre de Vàluas

[ 1686 ]

[ 1686 ]

trienni 1683, consta restar a dèurer la quantitat
de 9.723 lliures, 7 sous, 10, ab dos diferents
partidas, ço és, en foli 165, 7.773 lliures, 7 sous,
10, y las restans 1.650 lliures en foli 170, dit
Honofre Ciurana e o per ell, Antoni Rossell,
mercader, qui servia per inpediment de dit Ciurana dit offici. Però no pot estar obligat dit censal per qualsevol quantitat restàs a dèurer dit
Sorribas per rahó de dita fiansa per quant, segons dit capbreu, foli 66, consta que dit de Sorribas ya alienà dit censal en lo any 1579, y axí,
dos anys antes de dita obligació; y per ço, no·s
trau res enfora.
Ítem, segons lo llibre de Vàluas trienni 1617,
foli 32, entre altres fiansas donadas per Francesc
de Monmany, òlim cullidor de las entradas y eixidas del General de la taula de Barcelona, en la
caució per dit Monmany prestada als 13 de juny
1572 se troba continuat dit Gerònim Galceran
de Sorribas obligat per 1.000 lliures, lo qual
Francesch Monmany, segons dit llibre de Vàluas trienni 1683, foli 161, consta restar a dèurer la quantitat de 909 lliures, 7 sous, 3. Y com
en ningun llibre de Vàluas consta ni se troba
que dit de Sorribas ni altre per ell ajan pagat
quantitat alguna a compte de ditas mil lliures
per rahó de dita fiansa, per ço, se li fa càrrega de
ditas nou-centas nou lliures, set sous y tres resta
a dèurer dit Monmany
909 lliures, 7 sous, 3
Ítem, segons lo llibre de Vàluas trienni 1578,
foli 209, entre altres fiansas donadas per Miquel Joan de Junyent y Rovira, arrendatari de la
Bolla de Girona de dit trienni 1578, se troba
continuat dit Gerònim Galceran Serapio de Sorribas obligat per 2.000 lliures lo any, que los
tres anys junts són 6.000 lliures. Y per quant
entre totas las fiansas se havian obligat en 2.899
lliures més per any del que muntava dit arrendament, que defalcadas rata per quantiat segons lo que quiscuna de ditas fiansas se avian
obligat, sols vingué dit de Sorribas estar obligat
per 1.760 lliures, 8 sous, 8, quiscun any, que
los tres anys junts són 4.281 lliures, 6 sous, de
las quals se li fan bonas 2.688 lliures, 19 sous,
19, li tocan y gaudeix // 256/5v// de aquellas
32.537 lliures, 16 sous, 7; ço és, 24.272 lliures,
5 sous, 7, que en diferents llibres de Vàlues y
en diferents jornadas consta aver pagat dit Miquel Joan de Junyent, principal de dit arrendament, y sos hereus; y les restans 8.265 lliures,
11 sous, que semblantment en diferents llibres
de Vàlues y en diferents jornadas consta haver
pagat mossèn Lluýs Salgueda, qui fou partícip
en dit arrendament, com apar en lo llibre de
Concerts, foli 19. Així que resta a dèurer dit de
Sorribas per rahó de dita fiansa y a cumpliment
de ditas 4.281 lliures, 6 sous, la quantitat de
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mil sinch-centas noranta-dos lliures, sis sous y
dos; dich,
1592 lliure, 6 sous, 2
Ítem, segons lo llibre de Concerts, foli 15,
consta que dit Gerònim Galceran Serapio de
Sorribas féu concert o firmà debitori als 22 de
novembre 1586 de la quantitat de 1.746 lliures,
17 sous, 4, a cumpliment de 2.620 lliures, 6,
diu lo tocavan a pagar per la sua participació en
dita Bolla de Girona, trienni 1578, com las restans 873 lliures, 8 sous, 9, tingués ya pagadas,
las quals 1.746 lliures, 17 sous, 4, prometé pagar ab quatre iguals pagas, ço és, a 21 de mars
1588, a 21 de desembre 1589, a 21 de setembre 1591 y la útlima a 21 de juny 1593. De las
quals, segons los llibres de Vàluas, no consta
aver pagat més que 650 lliures, com apar en los
llibres de Vàluas trienni 1587, foli 411; 1602,
foli 565, y trienni 1608, foli 574, de las quals se
defalcan 6 sous, 8, que en lo llibre de Vàluas
trienni 1608, foli 574, se donà dèbit al compte
de dita Bolla per tants que als tans de maig
1609 diu foren pagats a Joan Baptista Cassador
per lo ters de 20 sous que ab summa de 14 lliures foren pagadas a dit Cassador, y dits, per mitja dieta de segrestar la quantitat de 3.419 lliures, 4 sous, 10, en lo banc, en lo compte dels
administradors de la heretat del quòndam Nuri
Joan de Sorribas, fermansa de dita Bolla. Però
no obstant que dit Nuri Joan de Sorribas no·s
troba continuat altra // 256/6r// de las restants
fiansas de dit arrendament, per quant se troba
aquell continuat altre de las fiansas donadas per
dit Gerònim Galceran Serapio de Sorribas en dit
concert, se són defalcats dits 6 sous, 8, ab què
defalcats dits 6 sous, 8, de ditas 650 lliures, sols
té pagat dit Gerònim Galceran de Sorribas la
quantitat de 649 lliures, 13 sous, 4. Axí que resta a dèurer dit de Sorribas a cumpliment de las
ditas 1.746 lliures, 17 sous, 4, de dit concert la
quantitat de mil noranta-set lliures, quatre sous;
dich
1.097 lliures, 4 sous.
Ítem, dit censal fou y possehí Antoni Vidal, mercader. Y encara que segons lo llibre de Vàluas
trienni 1683, foli 206, se troba continuat un dèbit de quantitat de 2 lliures, 8 sous a Antoni Vidal, tauler del General, de Malgrat, lo qual dèbit
se origina y devalla del llibre de Vàluas trienni
1620, foli 533, per tantas fou condempnat en la
visita del trienni 1617. Y axí mateix, segons lo
llibre de Vàluas trienni 1623, foli 950, entre altres fiansas donadas per Joan Vidal, menor de
dias, cullidor de la Bolla de Barcelona, en la caució per dit Joan Vidal prestada als 25 de desembre 1587 se troba continuat Antoni Vidal, mercader, ciutadà de Barcelona, per 200 lliures, lo
qual Joan Vidal, segons lo llibre de Vàluas cor-

rent trienni 1683, foli 241, consta restar a dèurer la quantitat de 4.402 lliures, 12 sous. Y Així
mateix, segons lo llibre de Vàluas trienni 1614,
foli 377, entre altres fiansas donadas per Daniel
Camps, arrendatari de la Bolla de Vilafranca de
Penadès de dit trienni 1614, se troba continuat
Antoni Vidal, taverner, de Barcelona, obligat
per 400 lliures lo any; del qual arrendament, segons lo llibre de Vàluas trienni 1683, foli 60,
consta restar-se a dèurer la quantitat de 5.877
lliures, 5 sous, 3. Però encara que per ningun
temps pogués constar que dits Antoni Vidal,
continuats en ditas obligacions, y lo dit Antoni
Vidal, pocessor de dit censal, fossen un mateix
subjecte, no pot aquell estar obligat per ninguna
quantitat se restàs a dèurer per rahó de ditas
obligacions y fermansas, per quant segons lo
capbreu de dit mes de juny, foli 66, consta que
dit Antoni Vidal sols possehí dit censal com ha
usufructuari;y per ço, no·s trau res enfora.

dit censal per ninguna quantitat se reste a dèurer per rahó de dita fiansa, per quant segons lo
capbreu de dit mes de setembre, foli 740, consta que dit Joseph Batista Estor sols possehí dit
censal com ha usufructuari, per lo que queda líbero; y per ço, no·s trau res enfora.
Ítem, lo altre censal pensió 400 sous, pagador a
17 de octubre, fou y possehí lo doctor en medicina Francesch Gimbert. Y encara que segons lo
llibre de Vàluas trienni 1677, foli 335, se troba
continuat altra de las fermansas de Jaume Llobregat y Amell, ohidor militar que fonch en lo
trienni 1659, lo qual, junt ab sos condeputats,
segons lo llibre de Vàluas trienni corrent 1683 y
en los fòleos baix especificats, consta restar a
dèuerer la quantitat de 664 lliures, 4 sous, ço és,
en foli 335, 300 lliures per tantas foren condempnats simul et in solidum en la visita de dit
trienni 1659, feta en lo de 1662 sobre la querela
de número 6; consta en lo llibre de Vàluas trienni
1662, foli 602. // 256/7r // En dit foli 335, 21
lliures, 14 sous, per resta de 65 lliures foren condempnats sobre la querela número 26; consta en
lo llibre de Vàluas trienni 1662, foli 606. En dit
foli 335, 270 lliures foren condemnats simul et
in solidum sobre la querella número 5; consta en
lo dit llibre de Vàluas trienni 1662, foli 610 y en
dit foli 335. Las restants 72 lliures, 10 sous, que
dits deputats junt ab Joan Guinart, regent los
comptes del General, foren condemnats simul et
in solidum sobre la querella número 2; consta en
dit llibre de Vàluas trienni 1662, foli 607. Però
per quant segons lo capbreu de dit mes de octubre, foli 874, consta que dit doctor Francesch
Gimbert en lo any 1630 alienà dit censal en favor
de Antoni Aleix Cesilles, notari, y per consegüent, molts anys antes de fer dita fiansa; per lo
que no pot estar obligat dit censal per rahó de
dita fiansa; y per ço, no·s trau res enfora.

Ítem, lo censal pensió 570 sous, pagador a 13
de agost, fou y possehí Joan Cabeça, negociant.
Y encara que segons lo llibre de // 256/6v // Vàluas trienni 1623, foli 180, en la caució prestada
per dit Joan Vidal, menor, cullidor de la Bolla
de Barcelona, als 28 de [juliol] 1554, entre altres fiansas se troba continuat Andreu Joan Cabeça, mercader, obligat per 1.000 lliures, y en
altra caució prestada per dit Vidal als 2 de desembre 1559, entre altras fiansas se troba continuat Joan Cabeça, borgès, obligat per 200 lliures; lo qual Joan Vidal resta a dèurer la quantiat
en la pròxima partida mencionada. Però encara
que per ningun temps pogués constar que dits
Andreu Joan Cabeça y Joan Cabeça, continuats
en ditas fiansas, y lo dit Joan Cabeça, pocessor
de dit censal, fossen un mateix subjecte, no pot
estar obligat dit censal per ninguna quantitat se
restàs a dèurer per rahó de ditas fiansas, per
quant segons dit capbreu, foli 921, consta que
lo dit Joan Cabeça, pocessor de dit censal, sols
possehí aquell com ha pare y llegítim administrador de sos fills, per lo que queda líbero dit
censal; y per ço, no·s trau res enfora.
Ítem, lo censal pensió 2.000 lliures pagador a
20 de setembre, fou y possehí misser Joseph Batista Estor. Y encara que, segons lo llibre de Vàluas trienni 1680, foli 227, entre altres fiansas
donadas per Pere Fuster, deputat real que fou
en lo trienni 1623, se troba continuat don Joseph Estor, lo qual Pere Fuster junt ab sos condeputats consta restar a dèurer diferents quantitats per resta del que foren condempnats en (la
visita de) dit trienni 1623, feta en lo de 1626.
Però encara que per ningun temps pogués
constar que dit Joseph Batista Estor, pocessor
de dit censal, y lo dit don Joseph Estor, fiansa,
fossen un mateix subjecte, no pot estar obligat

Axí que resta obligat lo dit censal pensió 320 sous,
pagador a 6 de juny, per las quantiats de las tres
partidas tretas enfora, que juntas prenen summa
de tres mil sinch-centas noranta-vuit lliures, desset sous y sinch; dich, 3.598 lliures, 17 sous, 5.
Y esta és la relació que fa a vostra senyoria. Del
aposento del racional, salvat en tot error de
compte, als 4 de abril 1686.
Erasma de Lana y Fontanet.

259
/1r

1711

No 1. Molta il·lustre senyor.

a. relació intercalada entre els folis 258v i 259r del dietari del
trienni 1683-1686.

[ 1686 ]

[ 1686 ]

Erasma de Lana y Fontanet, donzell, racional
de la present casa, a vostra senyoria fa relació
com per orde y deliberació de vostra senyoria de
10 de desembre 1685 té feta exacta averiguació
ab los llibres de Vàluas y altras de la present casa
acerca de aquell censal penció 547 sous, 4, pagador a 26 de setembre, que sortejà la noble
dona Theresa Omdedeu y Amigó en la extracció de censals que al primer de dit mes y any
1685 fou vostra senyoria servit fer. Y segons dits
llibres, se troba lo següent:
Primo, dit censal fou y possehí don Bernat de
Boxadós, lo qual, segons lo llibre de Vàluas
trienni 1578, foli 209, se troba continuat altra
de las fiansas de Miquel Joan de Junyent, arrendatari de la Bolla de Gerona de dit trienni 1578,
arrendada per preu de 2.130 lliures per any, del
qual arrendament, segons lo llibre de Vàluas
trienni corrent de 1680, foli 16, consta restar-se
a dèurer la quantitat de 14.125 lliures, 12 sous,
11 diners, lo qual Bernat de Boxadós se obligà
per 300 lliures lo anny. Y per quant entre totas
las fiansas se havian obligat en 2.895 lliures més
per any del que muntave dit arrendament, que
defalcades rata per quantitat segons lo que quiscuna de ditas fiansas se havian obligat, sols vingué dit de Boxadors a estar obligat per 264 lliures, 1 sou, 3, per quiscun any, que los tres anys
junts són 793 lliures, 3 sous, 9, de las quals se li
fan bonas 403 lliures, 7 sous, li tocan y gaudeix
de aquellas 32.537 lliures, 16 sous, 7, ço és,
24.272 lliures, 5 sous, 7, que en differents llibres de Vàlues y en differents jornadas consta
haver pagat dit Miquel Joan de Junyent, principal de dit arrendament, y sos hereus; y les restans 8.265 lliures, 11 sous, que semblantment
// 259/1v // en diffarents llibres de Vàlues y en
diffarents jornadas consta haver pagat mossèn
Lluýs Salgueda, qui fou partícip en dit arrendament, com apar en lo llibre de Concerts, foli 19.
Axí que resta a dèurer dit don Bernat de Boxadors a cumpliment de ditas 793 lliures, 3 sous,
9, la quantitat de tres-centas vuytanta-vuyt lliuras, setse sous y nou; dich,
388 lliures, 16 sous, 9
Dit don Barnat de Boxadors, segons dit llibre
de Vàluas trienni 1578, foli 215, se troba continuat altra de las fiansas de March Colomer,
arrendatari de la Bolla de Cervera de dit trienni
1578, arrendada per preu de 3.662 lliures per
any, del qual arrendament, segons dit llibre de
Vàluas trieni 1683, foli 19, consta restar-se a
dèurer la quantitat de 577 lliures, 8 sous, lo
qual don Bernat de Boxadors se obligà per 600
lliures lo any. Y per quant entre totas las fiansas
se havian obligat en 938 lliures més per any del
que muntava dit arrendament, que defalcadas
rata per quantiat segons lo que quiscuna de di1712

tas fiansas se havian obligat; sols vingué dit de
Boxadors estar obligat per 473 lliures, 13 sous,
per quiscun any, que los tres anys junts són
1.432 lliures, 19 sous, 1, de las quals se li fan
bonas 322 lliures, 10 sous, 11, li tocan y gaudeix de aquellas 2.472 lliures, 17 sous, que en
difaréns llibres de Vàluas y difarents jorandas
consta haver pagat lo principal de dit arrendament. Y per quant no consta que per compte de
dit don Bernat se hage pagat quantitat alguna,
assí se li fa càrrega de las sobreditas sinch-centas
setanta-set lliures, vuyt sous y deu se resta a
dèurer de dit arrendament; dich,
577 lliures, 8 sous, 10
Y axí mateix, segons lo llibre de Concerts, foli
20, consta que als // 259/2r// 23 de juny 1586
don Joan Burguès y de Jo féu concert de la
quantitat de 1.619 lliures, 8 sous, 4, a cumpliment de 2.428 lliures, 13 sous, 4, diu li tocavan
a pagar per son ters que participava en dita Bolla
de Cervera de dit trienni 1578, las quals prometé pagar ab quatre pagues, ço és, a 21 de mars
1588, 21 de dezembre 1589, 21 de setembre
1591 y 21 de juny 1593. Y entre altras fiansas
de dit concert, donà dit a dit don Bernat de Boxadors, lo qual se obligà per 609 lliures, 2 sous,
4, de la qual quantitat sols se troba havent-se
pagat 86 lliures, 14 sous, que als 23 de juliol
1664 pagà per lo banch Joan Busquets, pagès
de Bràfim; ab què se restarian a dèurer 522 lliures, 8 sous, 4, a cumpliment de las sobreditas
609 lliures, 2 sous, 4, hauria fet fermansa en dit
concert. Però per quant de dit arrendament sols
se resta a dèurer la dita quantitat de 577 sous, 8
lliures, 10, y ja se li·n ha donat càrrega en la
propdita partida; per ço, assí no·s torna a trèurer
enfora, per no multiplicar un mateix dèbit.
Dit don Bernat de Boixadors, segons dit llibre
de Concerts, foli 48, se troba altra de las fiansas
in solidum obligadas en lo concert que als 25 de
mars 1598 don Joan de Eril féua promettent pagar al General la quantitat de 1.350 lliures, 1
sou, 8, restave a dèurer com ha partícip de la Bolla de Gerona trienni 1578, de la qual, segons dit
llibre de Vàluas trienni 1683, foli 16, consta restar-se a dèurer la quantiat de 14.125 lliures, 2
sous, 1. Però per quant segons lo capbreu de dit
mes de setembre, foli 221, consta que dit don
Bernat de Boxadors ja en lo any 1591 havia fet
in solutum dació de dit censal per rahó de qualsevol quantitat que se pogués restar a dèurer de
dita fiansa; y per ço, no·s trau res enfora.
Ítem, dit censal fou y possehí don Joan Lluís de
Boxadors. Y encara que segons lo llibre de Vàluas trienni 1680, foli 227, entre altras fiansas
a. féu interlineat.

donadas per lo il·lustre senyor don Pedro de
Magarola, deputat eclesiàstic que fou en lo
trienni 1623, se troba continuat Lluís de Boxadors, lo qual de Magarola, segons lo llibre de
Vàluas trienni 1683 y en diferents folis, resta a
dèurer difarents quantitats. Y axí mateix, segons
lo llibre de Vàluas 1680, foli 246, // 259/2v //
entre altras fiansas donadas per Honofre Ciurana, ohidor ecclesiàstich que fou en lo trienni
1632, se troba continuat Lluís Llull y de Boxadors, lo qual Ciurana, junt ab sos condeputats,
reste a dèurer la quantitat de 20 lliures, 5 sous,
8. Y axí mateix, segons lo llibre de Vàluas trienni 1671, foli 228, entre altres fiansas donadas
per Pere Prats, deputat real del trienni 1635, se
troba continuat Lluís de Boxadors, lo qual
Prats, segons dit llibre de Vàluas trienni 1683,
foli 258, reste a dèurer la quantitat de 243 lliures, 6 sous. Però per quant segons dit capbreu
de setembre, foli 221, consta que dit don Joan
Lluís de Boxadors, possessor de dit censal, ja no
possehia aquell en lo any 1591, per quant en dit
any lo possehia dit don Dimas de Boxadors per
la in solutum donació a ell feta per lo dit don
Bernat de Boxadors, com desobre està dit, per
lo que encara que per ningun temps pogués
constar que lo sobredit don Joan Lluís de Boxadors, possessor de dit censal, y los dits Lluís Boxadors, obligat en ditas fiansas, fossen un mateix subjecte, no pot estar obligat dit censal en
ninguna quantitat que se restàs a dèurer per
rahó de ditas fiansas; y per ço, no·s trau res enfora.
Ítem, dit censal fou y possehí Emanuel Guiamet
y Lladó, ciutadà honrat de Barcelona. Lo qual,
segons lo llibre de Vàluas trienni 1677, foli 277,
se troba continuat altre de las fiansas Bernat
Ferrer, deputat real que fou en lo trienni 1650,
lo qual Barnat Ferrer junt ab Pau de Rosso y
Pau de Llosellas, deputats en lo bras militar, lo
doctor Jacynto Sança y misser Lluís Valencià,
oÿdor ecclesiàstich y militar, segons lo llibre de
Vàluas trienni 1653, foli 633, consta que foren
condempnats en la visita de dit trienni 1650,
feta en lo de 1653, sobre la querella de número
3, en la quantitat de 2.999 lliures, 4 sous, in solidum, de las quals, segons dit llibre y foli 633,
687 y 759, y Vàluas trienni 1656, foli 634,
consta haver-se pagat la quantitat de 2.299 lliures, 10 sous, 6, com de las restants 699 lliures,
13 sous, 6, a cumpliment de ditas 2.999 lliures,
4 sous, se donà dèbit en particular; so és, a dit
Barnat Ferrer // 259/3r // la quantitat de 599
lliures, 16 sous, 9, y misser Lluís Valencià de la
quantitat de 99 lliures, 16 sous, 9; consta en dit
llibre de Vàluas trienni 1656, foli 634, 701 y
702. Y per quant dit Barnat Farrer a 14 de juliol 1659 féu concert de la quantitat de 1.670
lliures, 19 sous, 11, compresas ditas 599 lliures,
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6 sous, 9, del qual, segons dit llibre de Vàluas
trienni 1683, foli 296, consta restar a dèurer la
quantitat de 1.595 lliures, 3 sous, 11. Y com en
dita quantiat fossen condempnats dits deputats
simul et in solidum, com dessobre està dit, assí
se dona dèbit a dit Bernat Farrer de las ditas
sinch-centas noranta-nou lliuras, setse sous y
nou, se li formà dèbit, com de las 99 lliures, 16
sous, 9, del doctor misser Valencià no se fa càrrega per quant aquell tant de ditas 99 lliures, 16
sous, 9, com de major quantitat, féu també
concert, lo qual té acabat de pagar; dich,
599 lliures, 16 sous, 9
Ítem, dits Ferrer, del Rosso, Llosellas, Sança y
Valencià, segons dit llibre de Vàluas trienni
1653, foli 634, foren condempnats en dita visita sobre la querella número 55 en la quantitat
de 2.000 lliures simul et in solidum, de las quals,
segons dit llibre de Vàluas y foli consta haver-se
pagat la quantitat de 80 lliures, com de las restants 120 lliures se fermà dèbit en particular, ço
és, 40 lliures a dit Ferrer, 40 lliures a dit Llosellas y 40 lliures a dit Valencià, estan compresas
en lo dit concert per ell fet, y las 40 lliures de la
part de dit Llosellas estan compresas ab la quantitat de 1.024 lliures, 2 sous, 6, que als 14 de juliol 1659 féu concert, del qual, segons dit llibre
de Vàluas trienni // 259/3v// 1683, foli 301,
consta restar-se a dèurer la quantitat de 709
lliures, 10 sous, 6. Axí que, essent condempnats
in solidum, assí se dóna dèbit a dit Ferrer de la
quantitat de 80 lliures, ço és, 40 lliures per dit
Llosellas y 40 lliures per dit Ferrer, com las 40
lliures de la part de dit Valencià ja estan pagadas, com desobre està dit; dich,
80 lliures
Ítem, dits Ferrer, de Rosso, Llosellas, Sansa y de
Valencià, segons dit llibre de Vàluas trienni
1653, foli 638, consta que foren condempnats
sobre la querella número 19 simul et in solidum
en la quantitat de 245 lliures de bona moneda,
de las quals, segons dit llibre de Vàluas y foli,
consta haver-se pagat la quantitat de 49 lliures,
y com de las restans 196 lliures se forma dèbit
en particular, ço és, a dit Ferrer de 49 lliures, //
259/4r// dit Llosellas de 49 lliures, y dit Valencià
de 49 lliures, com apar en dit llibre de Vàluas
trienni 1656, foli 605, 700, 701 y 702, las quals
van compresas ab dits concerts, y las restants 49
lliures, segons lo dit llibre de Vàluas trienni
1683, foli 280, se resten a dèurer, ab què per las
rahons atràs ditas assí se fa càrrega a dit Ferrer,
ço és, 49 lliures per sa part y 49 lliures de la part
de dit Llosellas y 49 lliures que vuy se resten a
dèurer; dich,
147 lliures
Dits Ferrer, del Rosso, Llosellas, Sansa y Valen-

[ 1686 ]

[ 1686 ]

cià, segons dit llibre de Vàluas trienni 1653, foli
368, consta que foren condempnats en dita visita sobre la querella número 46 simul et in solidum en la quantitat de 180 lliures de bona moneda, de las quals, segons dit llibre de Vàluas y
foli, consta haver-se pagat la quantitat de 36
lliures, com de las restans 144 lliures se forma
dèbit en particular, ço és, de 36 lliures a dit Valencià, segons dit llibre de Vàluas trienni 1656,
foli 606, 700, 701 y 702, las quals van compresas ab dits concerts; y las restants 36 lliures, segons dit llibre de Vàlues trienni 1683, foli 280,
se resten a dèure; ab què per las rahons atràs ditas, assí se fa càrrega a dit Ferrer, ço és, 36 lliures per sa part, 36 lliures per la part de dit Llosellas y 36 lliures que vuy se restan a dèurera; dich,
108 lliures
Dits Ferrer, de Rosso, Llosellas, Sansa y Valencià, segons dit llibre de Vàluas trienni 1653, foli
638, consta foren condempnats en dita visita
sobre la querella número 47 simul et in solidum
en la quantitat de 60 lliures, de las quals, segons
dit llibre de Vàluas y foli consta restar haver-se
pagat la quantitat de 120 lliures, com de las restans 48 lliures se formà dèbit en particular, ço
és, a dit Ferrer de 12 lliures, a dit Llosellas de //
259/4v// 12 lliures, a dit Valencià de 12 lliures,
segons dit llibre de Vàluas trienni 1656, foli
606, 700, 701 y 702, las quals van compresas
ab dits concerts, y las restants 12 lliures, segons
dit llibre de Vàlues trienni 1683, foli 28[1]b, se
restan a dèurer, ab què per las rahons sobreditas
assí se fa càrrega a dit Ferrer de 36 lliures, ço és,
12 lliures de sa part, 12 lliures de la part de dit
Llosellas i 12 lliures que vuy se resten a dèurer;
dich,
36 lliures
Dits de Ferrer, del Rosso, Llosellas, Sansa y Valencià, segons dit llibre de Vàlues trienni 1653,
foli 639, consta que foren condempnats en dita
visita sobre la querella número 48 in solidum en
la quantitat de 75 lliures, de las quals, segons dit
llibre de Vàluas y foli, consta haver-se pagat la
quantitat de 15 lliures, com de las restans 60
lliures se formà dèbit en particular, ço és, a dit
Ferrer de 15 lliures, a dit Llosellas de 15 lliures,
y a dit Valencià de 15 lliures, segons dit llibre de
Vàluas trienni 1683, foli 281, se resten a dèurer;
ab què per las rahons atràs ditas, assí se fan càrrega a dit Ferrer de 45 lliures, ço és, 15 lliures
per sa part, 15 lliures per la part de dit Llosellas
y 15 lliures que vuy se restan a dèurer; dich,
45 lliures
Dits de Ferrer, del Rosso, Llosellas, Sansa y Vaa. a continuació repetit a dèurer.
b. 281 interlineat.
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lencià, segons dit llibre de Vàlues trienni 1653,
foli 640, consta que foren condempnats en dita
visita sobre la querella número 28 en la quantitat de 96 lliures, 2 sous, moneda de plata, de las
quals, segons dit llibre de Vàluas y foli 689,
consta haver-se pagat la quantitat de 30 lliures,
3 sous, 8, de ardits per lo valor de 19 lliures, 6
sous, 5, de plata, com de las restans 77 lliures, 5
sous, 7, se formà dèbit en particular, ço és, a dit
Ferrer de 32 lliures, 3 sous, 5, // 259/5r// de ardits per lo valor de 19 lliures, 6 sous, 5, de plata;
a dit Llosellas de 32 lliures, 3 sous, 5, de ardits
per lo valor de 19 lliures, 6 sous, 5, y a dit Valencià de 32 lliures, 3 sous, 5, de ardits per lo
valor de 19 lliures, 6 sous, 5, segons dit llibre de
Vàluas trienni 1656, foli 609, 701 y 702, las
quals van compresas a dits concerts, y las restants 19 lliures, 6 sous, 5, de plata, segons dit
llibre de Vàluas trienni 1683, foli 281, se resten
a dèurer; ab què per las rahons atràs ditas, assí se
fan càrrega a dit Ferrer de 96 lliures, 10 sous, 3,
ço és, 32 lliures, 3 sous, 5, per sa part; 32 lliures,
3 sous, 5, per la part de dit Llosellas y 32 lliures,
3 sous, 5, per lo valor de 19 lliures, 6 sous, 5, de
plata se restan a dèurer; dich,
96 lliures, 10 sous, 3
Dits de Ferrer, del Rosso, Llosellas, Sansa y Valencià, segons dit llibre de Vàlues trienni 1653,
foli 650, consta que foren condempnats en dita
visita sobre la querella número 62 en la quantitat de 90 lliures, de las quals, segons dit llibre de
Vàluas y foli, consta haver-se pagat la quantitat
de 10 lliures, com de las restans 40 lliures se
formà dèbit en particular, ço és, a dit Ferrer de
10 lliures, a dit Llosellas de 10 lliures, y a dit Valencià de 10 lliures, segons dit llibre de Vàluas
trienni 1683, foli 282, se resten a dèurer; ab
què per las rahons sobreditas, assí se fà càrrega a
dit Ferrer de 30 lliures, ço és, 10 lliures per sa
part, 10 lliures per la part de dit Llosellas y 10
lliures que vuy se restan a dèurer; dich,
30 lliures
Dits de Ferrer, del Rosso, Llosellas, Sansa y Valencià y Vicens Ferrol, junt ab lo doctor Francesc Llunes, misser Pere Antoni Serra, //
259/5v// misser Joan Batista Pastor, Joseph de
Urrea, Sebestià Costa, Joseph Miquel Quintana, Joseph Quintana y misser Gismundo Bofill,
Anthoni Nin, Jerony Galí, Miquel Marques,
Salvador Tos, Melchior Pagès, lo(s) tres verguers del consistori, y Jaume Brau, correu, segons dit llibre de Vàlues trienni 1653, foli 691,
consta que foren condempnats en dita visita sobre la querella número 36 en la quantitat de
353 lliures, moneda de plata, ço és, dits deputats en 31 lliures, 17 sous, de plata quiscun; dits
Serra, Urrea, Costa y Joseph Miquel Quintana
en 15 lliures, 18 sous, 6, de plata quiscun; Jo-

seph Quintana, dits Bofill y Nin en 11 lliures, 3
sous de plata quiscun; dit Pagès en 4 lliures, 15
sous, 9, de plata; los tres verguers y Jaume Bravo en 2 lliures, 11 sous de plata quiscun, de las
quals, segons dit llibre, foli 751, 754 y 689, y
Vàluas trienni 1656, foli 589, consta haver-se
pagat la quantitat de 94 lliures, 1 sou, 3, de plata per difarents subjectes, com de las restans
258 lliures, 18 sous, 9, se’n donà dèbit particular, ço és, 29 lliures, 7 sous a dit Ferrer; 29 lliures, 7 sous a dit Llosellas; 29 lliures, 7 sous a dit
Valencià; 29 lliures, 7 sous a dit Ferriol; 14 lliures, 13 sous, 6, a dit Joseph Miquel Quintana;
consta en dit llibre de Vàlues trienni 1656, foli
589, 700, 701, 702, 703 y 685. De las quals 14
lliures, 13 sous, 6, de plata y per lo valor de
aquellas 26 lliures moneda corrent, Joseph
Quintana, fill de dit Joseph Miquel Quintana,
als 20 de juliol 1659 féu concert de la quantitat
de 1.409 lliures, 1 sou, 6, compresas ditas 20
lliures, del qual concert, segons dit llibre de Vàluas de dit trienni 1683, foli 301, consta restarse a dèurer la quantitat de 1.259 lliures, 1 sou,
6. Las parts de dit Ferrer, // 259/6r // Llosellas,
Valencià, estan compresas en los atràs dits concerts. Y las restants 29 lliures, 7 sous, per la part
de dit Ferriol y per valor de aquellas 49 lliures, 5
sous, 5, moneda corrent estan compresas ab lo
concert que als 24 de juliol 1665 dit Vicens Ferriol féu de quantitat de 343 lliures, 9 sous, 8, las
quals, segons lo llibre de Vàlues del trienni
1668, foli 319, consta haver-se pagadas. Y segons dit llibre de Vàluas trienni 1668, foli 289,
consta haver-se pagadas per compte de Melchior Pagès la quantitat de 22 lliures, 10 sous
moneda corrent per lo valor de 15 lliures de plata a compte de dita quantitat, com las restants
104 lliures, 7 sous, 3 de plata, segons dit llibre
de Vàluas trienni 1683, foli 278, consta se resten a dèurer. Axí que a dit Ferrer assí se li fa càrrega de la quantitat de 177 lliures, 14 sous, 9,
de plata, ço és, 29 lliures, 7 sous de plata per la
part de dit Ferrer,; 29 lliures, 7 sous de plata per
la part de dit Llosellas; 14 lliures, 13 sous, 6, de
plata per la part de dit Quintana; y 104 lliures, 7
sous, 3, de plata que vuy se restava a dèurer;
dich,
177 lliures, 14 sous, 9

Llosellas de 80 lliures, y a dit Valencià de 80
lliures; consta en dit llibre de Vàluas, foli 614,
700, 701 y 702, las quals van compresas ab dits
concerts, y las restans 80 lliures, segons dit llibre de Vàluas trienni 1683, foli 284, se resten a
dèurer; ab què per las rahons atràs ditas, assí se
fa càrre- // 259/6v// ga a dit Ferrer de 240 lliures, ço és, 80 lliures per sa part, 80 lliures per la
part de dit Llosellas y 80 lliures que vuy se restan a dèurer; dich,
240 lliures
Nota. Se adverteix que las quantitats se carregan a dit Ferrer de las parts se ha dit tant per ell
mateix com de Joan Pau de Llosellas y Joseph
Miquel Quintana, segons en las partidas respective se diu, se li fan càrrega de aquellas per
quant segons dit llibre de Vàluas trienni 1653, y
en los folis citats y en totas ditas quantitats e o
casi totas ellas, se diu ésser estats dits deputats
condempnats in solidum, per lo que apar que
no podian després dividir-se las quantitats condempnadas en ditas quantitats pro virili parte,
la qual nota assí se continua perquè en tot cas
se’n hage la deguda rahó.
Axí que restaria obligat dit censal en la quantitat
de dos mil sinch-centas y quaranta-set lliures,
dinou sous y quatre, ço és, 966 lliures, 5 sous,
7, de las dos primeras partidas tretas enfora de
dèbits de don Bernat de Boxadors, y las restans
1.581 lliures, 13 sous, 9, de las onse partidas
tretas enfora dels dèbits de dit Ferrer, ço és,
quiscuna de ellas segons la spècia de la moneda
en què foren condempnats; dich, 2.547 lliures,
19 sous, 4.
Y esta és la relació que fa a vostra senyoria, salvat
en tot error de compte. Del aposento del racional, als 8 de abril 1686.
Erasma de Lana y Fontanet.
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Dits de Ferrer, del Rosso, Llosellas, Sansa y Valencià, segons dit llibre de Vàlues trienni 1653,
foli 685, consta que foren condempnats en dita
visita sobre la querella número 223 in solidum
en la quantitat de 400 lliures de bona moneda,
de las quals, segons dit llibre de Vàluas y foli,
consta haver-se pagat laa quantitat de 80 lliures,
com de las restans 320 lliures se formà dèbit en
particular, ço és, a dit Ferrer de 80 lliures, a dit

No 1. Franciscoa Sanjust y Pagès.
Molt il·lustre senyor.
Erasma de Lana y Fontanet, donzell, racional
de la present casa, a vostra senyoria fa relació
com per orde y deliberació de vostra senyoria de
10 de desembre 1685 té feta exacta averiguació
ab los llibres de Vàluas y altras de la present casa
acerca de aquells dos censals, lo un penció 281
sous, 3, pagador a 21 de juliol, y lo altre pensió
125 sous, pagador a 23 de dit mes, que sortejà
a. relació intercalada entre els folis 258v i 259r del dietari del
trienni 1683-1686.

a. la quantitat interlineat.
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Francesc Sanjust y Pagès en la extracció de censals que al primer de dit mes y any 1685 fou
vostra senyoria servit fer. Y segons dits llibres, se
troba lo següent:
Primo, lo dit censal pensió 281 sous, 3, pagador
a 21 de juliol, possehí mossèn Lluýs Honofre de
Boxadors. Y encara qe segons lo llibre de Vàluas
trienni 1680, foli 227, entre altras fiansas donadas per lo il·lustre senyor don Pedro de Magarola, deputat eclesiàstic que fou en lo trienni 1623,
se troba continuat Lluýs de Boxadors, lo qual de
Magarola, segons lo llibre de Vàluas trienni
1683 y en diferents folis, reste a dèurer diferents
quantitats. Y axí mateix, segons dit llibre de Vàluas trienni 1680, foli 246, entre altras fiansas
donadas per Honofre Ciurana, ohydor eclesiàstic que fou en lo trienni 1632, se troba continuat Lluýs Llull de Boxadors, lo qual Ciurana,
junt ab sos condeputats, reste a dèurer la quantitat de 20 lliures, 5 sous, 8. Y així mateix, en lo llibre de Vàluas trienni 1671, foli 22, entre altres
fianses donades per Pere Prats, deputat real del
trienni 1635, se troba continuat dit Luýs de Boxadors, lo qual Pere Prats, segons dit llibre de
Vàluas trienni 1683, foli 258, reste a dèurer la
quantitat 243 lliures, 6 sous, 2. Però encara que
per ningun temps pogués constar que dit Lluýs
Honofre de Boxadors y los dits Boxadors, obligats en ditas fiansas, fossen un mateix subjecte,
no pot estar obligat dit censal per ninguna quantitat se reste a dèurer per rahó de ditas fiansas,
per quant segons lo capbreu de dit mes de juliol,
folia... consta que dit Lluýs Honofre de Boxadors sols possehí dit censal com ha usufructuari;
y per ço, no·s trau res enfora.
Dits dos censals possehí don Joan de Llupià y
Çaragossa, en la vila de Perpinyà populat. Y encara que segons lo llibre de Vàluas trienni 1635,
foli 148, entre altres fianses donadas per Salvador Vergés, arrendatari de la Bolla de Tarragona
trienni 1605, del qual arrendament, segons lo
llibre de Vàluas trienni corrent 1683, foli 5[4],
consta restave a dèurer la quantitat de 2.255 lliures, 10 sous, se troba continuat don Joan de Llupià, en Perpinyà domiciliat, obligat per 800 lliures lo any. Y axí mateix, segons lo // 259/7v //
llibre de Vàlues trienni 1671, foli 122, consta
que ab deliberació de 6 de maig 1606 entre altres
fiansas de Francesc Navés, sobrecullidor del General de la part de Ponent, fou continuat dit don
Joan de Llupià per 500 lliures, lo qual Navés, segons dit llibre de Vàluas trienni 1683, foli [186],
consta restar ha dèurer la quantitat de 988 lliures, 5 sous, 8. Però no pot estar obligat dit censal
per ninguna quantitat se restàs a dèurer per rahó
de ditas obligacions per quant segons lo capbreu

de dit mes de juliol, folia..., consta que don Joan
de Llupià sols possehí dit censal com a administrador de la heretat y béns de misser Saniust fins
que Francisco Pagès tingué la edat de 25 anys; y
per ço, no·s trau res enfora.
Ítem, dits censals foren y possehiren Francesc
Miquel Pol y Miquel Pol. Y com segons lo llibre
de Vàlues trienni 1635, foli 19, entre altras fiansas donadas per Pere Rovira, mercader, guarda
estimador y scrivà del defenedor, proveedor, cullidor en la taula de Barcelona per suspensió de
Joan Vidal, en la caució per dit Rovira prestada a
31 de janer 1576 se troba continuat mossèn Joan
Miquel Pol obligat per 300 lliures, lo qual Rovira, segons dit llibre de Vàlues trienni 1683, foli
154, consta restar a dèurer la quantitat de 258
lliures, 7 sous, 4. Axí que, constant que dit Francesc Miquel Pol, o Miquel Pol, possessors de dits
censals, y lo dit Joan Miquel Pol, obligat en dita
fiansa, fosen un mateix subjecte, estaria obligat
dit censal en dita quantitat; dich,
258 lliures, 7 sous, 4
Ítem, encara que segons lo llibre de Vàluas
trienni 1617, foli 64, en la caució prestada per
Hierònym Sescases, receptor de las Bollas foranas de la col·lecta de Barcelona, als 6 de maig
1571 se troba continuat Joan Francesc Pagès,
donzell de Perpinyà, obligat per 500 lliures, lo
qual Sescases, segons lo llibre de Vàlues trienni
1683, foli 164, consta restar a dèurer la quantitat de 120 lliures, 16 sous, 7, no poden estar
obligats dits censals per quant segons dit capbreu, folib..., consta que lo Francesc Saniust y
Pagès, vuy possessor de dit censal, en lo any
1636 encara no tenia la edat de vint-y-sinch
anys cumplerts, per lo que·s veu no poder ésser
un mateix subjecte los dit Joan Francesc Pagès,
obligat, y lo dit Francisco Saniust y Pagès, possesor de dit censal, // 259/8r// per la disperitat
de temps ý ha des de dit any 1571 a dit any
1636; y per ço, no·s trau res enfora.
Axí que en tot cas estarien obligats dits dos censals per la quantitat de dos-centas sinquantavuyt lliuras, set sous y quatre, de la partida treta
enfora; dich, 258 lliures, 7 sous, 4.
Y esta és la relació fa a vostra senyoria, salvat en
tot error de comptes. Del aposento del racional,
als 2 de maig 1686.
Erasma de Lana y Fontanet, racional.

a. a continuació un espai en blanc d’uns 15mm.
b. a continuació un espai en blanc d’uns 50mm.

a. a continuació un espai en blanc d’uns 15mm.
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No 2. Doctora Diego Martines y de Folcràs

res, 10 sous, consta haver pagat, com desobre
està dit; dich
169 lliures, 11 sous, 7

Molt il·lustre senyor.
Erasma de Lana y Fontanet, donzell, racional
de la present casa, a vostra senyoria fa relació
com per orde i deliberació de vostra senyoria de
deu de desembre proppassat y del any 1685 té
feta exacta averiguació ab los llibre de Vàluas y
altras de la present casa acerca de aquell censal
pensió 600 sous, pagador a 31 de juliol, que
sortejà lo doctor Diego Martines y de Folcràs
en la extracció de censals per vostra senyoria
feta al primer de desembre proppassat de 1685.
Y segons dits llibres, se troba lo següent:
Primo, dit censal fou y possehí don Andreu
Blan y Ribera. Y com segons lo llibre de Vàluas
trienni 1569, foli 170, entre altres fiansas donadas per mossèn Anthoni Calders, donzell,
arrendatari de la Bolla de Perpinyà de dit trienni 1569, arrendada per preu de 9.311 lliures lo
any, del qual arrendament, segons lo llibre de
Vàluas trienni 1683, foli sinch, consta restar-se
a dèurer la quantitat 169 lliures, 11 sous, 7, se
troba continuat mossèn Joan Blan y Andreu,
donzell en la vila de Perpinyà domiciliat, obligat per 800 lliures lo any, que los tres anys
junts són 2.400 lliures. Y encara que segons los
llibres de Vàluas trienni 1569, foli 179; trienni
1605, foli 263; trienni 1614, foli 243; trienni
1626, foli 726 y 748; trienni 1629, foli 273;
trienni 1632, foli 299; trienni 1644, foli 27,
consta que ab difarents partidas y en difarents
jornadas són estadas pagadas ditas 2.400 lliures
importavan los tres anys junts de la fiansa feta
per dit Blan en dit arrendament, però encara la
quantitat de 5.960 lliures, 10 sous, 7, que són
// 259/9v // 3.560 lliures, 10 sous més del que
importava dita fiansa. Però per quant en lo llibre de Vàluas trienni 1626, foli 26, a hont resta
continuada la resta de dit arrendament, se troba una notta ab la qual se de diu que dit
mossèn Joan Blan Andreu fou altre dels partícips de dita Bolla, com consta ab acte rebut en
poder de Andreu Miquel Mir, notari de Barcelona; y encara que no chalenda la jornada, de la
lligenda de dita notta se col·ligeix ésser en lo
juny 1569, o poch temps antes o aprés, no obstant que en dita nota no se specifique la part y
porció en la qual entrà partícip dit Blan, se
dona per constant restar obligat per ditas 169
lliures, 11 sous, 7, que és la resta de dit arrendament fins y a tant se hage fet la averiguació
en dit acte de participació de la quantitat certa
per la qual era partícip dit Blan per vèurer si excedí o no a la sobredita quantitat de 5.960 lliu-

Ítem, dit censal possehí Bernat Valencià. Lo
qual, segons lo llibre de Vàluas trienni 1683, folis 295a y 299, consta restar a dèurer la quantitat de 16 lliures, 20 sous, las quals fou condempnat pagar en la visita del trienni 1653, feta
en lo de 1656, ço és, 15 lliures sobre la querella
núemro 58 y 1 lliura, 20 sous sobre la querella
número 25, com apar en lo llibre de Vàluas
trienni 1656, foli 642 y 659. Però per quant segons lo capbreu de dit mes de juliol, foli 1524,
consta que dit Bernat Valencià sols possehí dit
censal com a usufructuari, per lo que no pot
aquell estar obligat per rahó de dit dèbit, y per
ço, no·s trau res enfora.
Axí que resta obligat dit censal per la quantitat
de cent sexanta-nou lliuras, onse sous y set, de
la partida // 159/10r // treta enfora; dich 169
lliures, 11 sous, 7. Y esta és la relació que fa a
vostra senyoria, salvat en tot error de compte.
Del aposento del racional, als 17 de abril 1686.
Erasma de Lana y Fontant, racional.
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a. relació intrcalada entre els folis 258v i 259r del dietari del
trienni 1683-1686.
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No 3. Administradorsb del Hospital General
de Santa Creu de Barcelona
Molt il·lustre senyor.
Erasma de Lana y Fontanet, donzell, racional
de la present casa, a vostra senyoria fa relació
com per orde i deliberació de vostra senyoria de
deu de desembre proppassat y del any 1685 té
feta exacta averiguació ab los llibre de Vàluas y
altras de la present casa acerca de aquells sinch
censals, ço és, lo un penció 10 sous, 5, pagador
a 3 de fabrer; altra pensió 320 sous, pagador a 6
de juny; altra penció 570 sous, pagador a 13 de
agost; altra penció 2.000 sous, pagador a 20 de
setembre; y lo altre penció 400 sous, pagador a
17 de octubre, que junt ab altras censals sortejaren los administradors del Hospital General de
Santa Creu de la present ciutat de Barcelona en
la extracció de censals per vostra senyoria feta al
primer de desembre proppassat de 1685. Y segons dits llibres, se troba lo següent:
Primo, lo censal penció 10 sous, 5, pagador a 3
de fabrer, segons lo capbreu de dit mes de fabrer, foli 280, se diu rèbrer aquell dits adminisa. 295 y 299 interlineat al marge esquerre.
b. relació intercalada entre els folis 258v i 259r del dietari del
trienni 1683-1686.
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tradors per divisió y transacció feta per Eleonor
Sinisterra y Nicholau Bret, y dits administradors
de part altra, lo que apar insinuaria haver pogut
tenir dret dit Nicholau Bret en dit censal, y com
segons lo llibre de Vàluas trienni 1635, foli 5,
en la caució prestada als 12 y 15 de mars 1529
per Anthon Matheu Serra, quòndam, cullidor
de las entradas y eixidas del General de la taula
de Barcelona, entre altras fiansas se troba continuat Nicholau Bret, mercader, obligat per 200
lliures, lo qual Anthoni Matheu Serra, segons lo
llibre de Vàluas trienni corrent 1683, foli 148,
consta restar a dèurer la quantitat de 481 lliures,
18 sous. Però encara que per ningun temps pugués constar que dit Nicholau Bret, del qual se
parla en dit capbreu, y lo dit Nicholau Bret,
obligat, fossen un mateix subjecte, y que en tot
cas, aquell tingués dret en dit censal, no poria
aquell estar obligat per qualsevol quantitat restàs // 259/11v // a dèurer per rahó de dita fermansa per quant en tot cas lo dia féu dita obligació ja no podia tenir domini en dita partida de
censal, per quant aquell entrà en poder sol de
dits administradors en lo any 1505, com apar en
dit capbreu, foli 208. Y per ço, no·s trau res enfora.

del qual arrendament, segons lo llibre de Vàluas
trienni 1683, foli 65, consta restar-se a dèurer la
quantitat de 2.468 lliures, 15 sous. Però també
se veu no pot ésser un mateix subjecte lo dit
Fransesch Gelabert, pocessor de dit censal, y lo
Francesch Gelabert, obligat, per quant dit capbreu, foli 65, consta que lo pocessor de dit censal vivia en lo any 1645, en lo qual alienà aquell,
havent-hi tanta disparitat de temps des de dit
any fins lo any 1617 que·s féu dita obligació.
Per lo que no pot estar obligat dit cenal per
qualsevol quantiat se restàs a dèurer per rahó de
dita fermansa; // 259/12r // y per ço, no·s trau
res enfora.
Dit censal fou y possehí mossèn Gerònym Galceran Serapio de Sorribas. Y encara que en lo llibre de Vàluas trienni 1617, foli 164, entre altras
fiansas donadas per Honofre Siurana, donzell,
sobrecullidor del General en la sobrecol·lecta de
Llevant, en la caució per dit Siurana presentada
als 31 de janer 1681 se troba continuat dit Sorribas obligat per 500 lliures, lo qual Honofre
Siurana, segons dit llibre de Vàluas trienni
1683, consta restar a dèurer la quantitat de
9.423 lliures, 7 sous, 10, ab dos diferents partidas, ço és, en foli 165, 7.773 lliures, 7 sous, 10,
y las restans 1.650 lliures en foli 170, dit Honofre Ciurana e o per ell, Antoni Rossell, mercader, qui servia per inpediment de dit Ciurana
dit offici. Però no pot estar obligat dit censal
per qualsevol quantitat restàs a dèurer dit Sorribas per rahó de dita fiansa per quant, segons dit
capbreu, foli 66, consta que dit de Sorribas ja
alienà dit censal en lo any 1579, y axí, dos anys
antes de dita obligació. Y per ço, no·s trau res
enfora.

Ítem, lo censal penció 320 sous, pagador a 6 de
juny, fou creat en favor de Pere Malla, ciutadà
de Barcelona, y després de sa mort, fou possehit
per altre Pere Malla, son fill. Y encara que segons lo llibre de Vàluas trienni 1650, foli 369,
entre altras fiansasa in solidum obligadas donadas per Pere Màrtyr Antich, arrendatari de la
Bolla de Puigcerdà de dit trienni 1650, se troba
continuat Pere Malla, botiguer de dita vila de
Puigcerdà, del qual arrendament, segons dit llibre de Vàluas trienni 1683, foli 100, consta restar-se a dèurer la quantitat de 1.792 lliures, 10
sous. Però se veu ocularment no poder ser un
mateix subjecte ningun de dits Peres Malla,
possessors de dit censal, y lo dit Pere Malla,
obligat, per la disparitat de temps se troba del
un Malla al altre, per quant segons lo capbreu
de dit mes de juny, foli 57, consta que lo últim
Pere Malla, possessor de dit censal, vivia en lo
any 1487, pues en aquell féu son testament, y
cent trenta-set anys antes de dita obligació, per
lo que no pot estar obligat dit censal per rahó
de dita obligació; y per ço, no·s trau res enfora.
Ítem, dit censal fou y possehí Francesc Gilabert,
parayre, y encara que segons dit llibre de Vàluas
trienni 1635, foli 203, entre altras fiansas donadas per Ramon Torner, arrendatari de la Bolla
de Monblanch y Prades, trienni 1617, se troba
continuat Francesch Gilabert, pagès de la vila
de Tàrrega, obligat per per 150 lliures lo any,

Ítem, segons lo llibre de Vàluas trienni 1617,
foli 32, entre altres fiansas donadas per Francesc
de Monmany, òlim cullidor de las entradas y eixidas del General de la taula de Barcelona, en la
caució per dit Monmany prestada als 13 de juny
1572 se troba continuat dit Gerònym Galceran
de Sorribas obligat per 1.000 lliures, lo qual
Francesch Monmany, segons dit llibre de Vàluas trienni 1683, foli 161, consta restar a dèurer la quantitat de 909 lliures, 7 sous, 3. Y com
en ningun llibre de Vàluas consta ni se troba
que dit de Sorribas ni altre per ell ajan pagat
quantitat alguna a compte de ditas 1.000 lliures
per rahó de dita fiansa, per ço, se li fa càrrega de
ditas nou-centas nou lliures, set sous y tres, resta a dèurer dit Monmany
909 lliures, 7 sous, 3
259
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a. Fiansas interlineat.
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Ítem, segons lo llibre de Vàluas trienni 1578,
foli 209, entre altres fiansas donadas per Miquel
Joan de Junyent y Rovira, arrendatari de la Bolla de Girona de dit trienni 1578, se troba conti-

nuat dit Gerònym Galceran Serapio de Sorribas
obligat per 2.000 lliures lo any, que los tres anys
junts són 6.000 lliures. Y per quant entre totas
las fiansas se havian obligat en 2.899 lliures més
per any del que muntava dit arrendament, que
defalcadas ratta per quantiat segons lo que quiscuna de ditas fiansas se avian obligat, sols vingué dit de Sorribas estar obligat per 1.760 lliures, 8 sous, 8, quiscun any, que los tres anys
junts són 4.281 lliures, 6 sous, de las quals se li
fan bonas 2.688 lliures, 19 sous, 19, li tocan y
gaudeix de aquellas 32.537 lliures, 16 sous, 7,
ço és, 24.272 lliures, 5 sous, 7, que en diferents
llibres de Vàlues y en diferents jornadas consta
aver pagat dit Miquel Joan de Junyent, principal de dit arrendament, y sos hereus; y les restans 8.265 lliures, 11 sous, que semblantment
en diferents llibres de Vàlues y en diferents jornadas consta haver pagat mossèn Lluís Salgueda, qui fou partícip en dit arrendament, com
apar en lo llibre de Concerts, foli 19. Així que
resta a dèurer dit de Sorribas per rahó de dita
fiansa y a cumpliment de ditas 4.281 lliures, 6
sous, la quantitat de mil sinch-centas norantados lliures, sis sous y dos; dich,
1592 lliure, 6 sous, 2
Ítem, segons lo llibre de Concerts, foli 15,
consta que dit Gerònym Galcerant Serapio de
Sorribas féu concert o firmà debitori als 22 de
novembre 1586 de la quantitat de 1.746 lliures,
17 sous, 4, a cumpliment de 2.620 lliures, 6,
diu //259/13r // li tocavan a pagar per la sua participació en dita Bolla de Gerona, trienni 1578,
com las restans 873 lliures, 8 sous, 9, tingués ya
pagadas, las quals 1.746 lliures, 17 sous, 4, prometé pagar ab quatre iguals pagas, ço és, a 21
de mars 1588, a 21 de desembre 1589, a 21 de
setembre 1591 y la útlima a 21 de juny 1593.
De las quals, segons los llibres de Vàluas, no
consta aver pagat més que 650 lliures, com apar
en los llibres de Vàluas trienni 1587, foli 411;
1602, foli 565, y trienni 1608, foli 574, de las
quals se defalcan 6 sous, 8, que en lo llibre de
Vàluas trienni 1608, foli 574, se dona dèbit al
compte de dita Bolla per tants que als tans de
maig 1609 diu foren pagats a Joan Baptista
Cassador per lo ters de 20 sous que ab summa
de 14 lliures foren pagadas a dit Cassador, y
dits, per mitja dieta de segrestar la quantitat de
3.419 lliures, 4 sous, 10, en lo banc, en lo
compte dels administradors de la heretat del
quòndam Nuri Joan de Sorribas, fermansa de
dita Bolla. Però no obstant que dit Nuri Joan de
Sorribas no·s troba continuat altra de las fiansas
de dit arrendament, per quant se troba aquell
continuat altre de las fiansas donadas per dit
Gerònym Galceran Serapio de Sorribas en dit
concert, se són defalcats dits 6 sous, 8; ab què
defalcats dits 6 sous, 8, de ditas 650 lliures, sols
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té pagat dit Gerònim Galceran de Sorribas la
quantitat de 649 lliures, 13 sous, 4. Axí que resta a dèurer dit de Sorribas a cumpliment de las
ditas 1.746 lliures, 17 sous, 4, de dit concert la
quantitat de mil noranta-set lliures, //259/13v //
quatre sous; dich
1097 lliures, 4 sous.
Ítem, dit censal fou y possehí Antoni Vidal,
mercader. Y encara que segons lo llibre de Vàluas trienni 1683, foli 206, se troba continuat
un dèbit de quantitat de 2 lliures, 8 sous a Antoni Vidal, tauler del General, de Malgrat, lo
qual dèbit se origina y devalla del llibre de Vàluas trienni 1620, foli 533, per tantas fou condempnat en la visita del trienni 1617. Y axí mateix, segons lo llibre de Vàluas trienni 1623, foli
950, entre altres fiansas donadas per Joan Vidal,
menor de dias, cullidor de la Bolla de Barcelona, en la caució per dit Joan Vidal prestada als
25 de desembre 1587 se troba continuat Anthoni Vidal, mercader, ciutadà de Barcelona,
per 200 lliures, lo qual Joan Vidal, segons lo llibre de Vàluas corrent trienni 1683, foli 241,
consta restar a dèurer la quantitat de 4.402 lliures, 12 sous. Y Així mateix, segons lo llibre de
Vàluas trienni 1614, foli 377, entre altres fiansas donadas per Daniel Camps, arrendatari de la
Bolla de Vilafranca de Penadès de dit trienni
1614, se troba continuat Anthoni Vidal, taverner, de Barcelona, obligat per 400 lliures lo any;
del qual arrendament, segons lo llibre de Vàluas
trienni 1683, foli 60, consta restar-se a dèurer la
quantitat de 5.877 lliures, 5 sous, 3. Però encara que per ningun temps pogués constar que
dits Anthoni Vidal, continuats en ditas obligacions, y lo dit Anthoni Vidal, possessor de dit
censal, fossen un mateix subjecte, no pot aquell
estar obligat per ninguna quantitat se restàs a
dèurer per //259/14r // rahó de ditas obligacions
y fermansas, per quant segons lo capbreu de dit
mes de juny, foli 66, consta que dit Anthoni Vidal sols possehí dit censal com ha usufructuari; y
per ço, no·s trau res enfora.
Ítem, lo censal penció 570 sous, pagador a 13
de agost, fou y possehí Joan Cabessa, negociant. Y encara que segons lo llibre de Vàluas
trienni 1623, foli 180, en la caució prestada per
dit Joan Vidal, menor, cullidor de la Bolla de
Barcelona, als 28 de juliol 1554, entre altres
fiansas se troba continuat Andreu Joan Cabessa,
mercader, obligat per 1.000 lliures, y en altra
caució prestada per dit Vidal als 2 de desembre
1559, entre altras fiansas se troba continuat
Joan Cabessa, pagès, obligat per 200 lliures; lo
qual Joan Vidal resta a dèurer la quantiat en la
pròxima partida mencionada. Però encara que
per ningun temps pogués constar que dits Andreu Joan Cabessa y Joan Cabessa, continuats

[ 1686 ]

[ 1686 ]

en ditas fiansas, y lo dit Joan Cabessa, pocessor
de dit censal, fossen un mateix subjecte, no pot
estar obligat dit censal per ninguna quantitat se
restàs a dèurer per rahó de ditas fiansas, per
quant segons dit capbreu, foli 921, consta que
lo dit Joan Cabessa, pocessor de dit censal, sols
possehí aquell com ha pare y llegítim administrador de sos fills, per lo que queda líbero dit
censal; y per ço, no·s trau res enfora.
Ítem, lo censal pensió 2.000 lliures pagador a
20 de setembre, fou y possehí misser Joseph Batista Estor. Y encara que, segons lo llibre de Vàluas trienni 1680, foli 227, entre altras fianssas
donadas per Pere Fuster, deputat real que fou
en lo trienni 1623, se troba continuat don Joseph Estor, lo qual Pere Fuster junt ab sos condeputats, consta restar a dèurer diferents quantitats per resta del que foren condempnats en la
visita de dit trienni 1623, feta en lo de 1626.
Però encara que per ningun temps pogués
constar que dit Joseph Batista Estor, posses- //
259/14v // sor de dit censal, y lo dit don Joseph
Estor, fiansa, fossen un mateix subjecte, no pot
estar obligat dit censal per ninguna quantitat se
reste a dèurer per rahó de dita fiansa, per quant
segons lo capbreu de dit mes de setembre, foli
740, consta que dit Joseph Batista Estor sols
possehí dit censal com ha usufructuari, per lo
que queda líbero; y per ço, no·s trau res enfora.

Axí que resta obligat lo dit censal pensió 320
sous, pagador a 6 de juny, per las quantiats de
las quatre partidas tretas enfora, que juntas prenen summa de quatre mil dos-centas sexantatres lliures, un sou y sinch; dich, 4.263 lliures, 1
sou, 5.
Y esta és la relació que fa a vostra senyoria. Del
aposento del racional, salvat en tot error de
compte, als 4 de abril 1686.
Erasma de Lana y Fontanet.
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Ítem, lo altre censal pensió 400 sous, pagador a
17 de octubre, fou y possehí lo doctor en medicina Francesch Gimbert. Y encara que segons lo
llibre de Vàluas trienni 1677, foli 335, se troba
continuat altra de las fermansas de Jaume Llobregat y Amell, ohidor militar que fonch en lo
trienni 1659, lo qual, junt ab sos condeputats,
segons lo llibre de Vàluas trienni corrent 1683 y
en los folis baix specificats, consta restar a dèurer la quantitat de 664 lliures, 4 sous, ço és, en
foli 335, 300 lliures per tantas foren condempnats simul et in solidum en la visita de dit trienni
1659, feta en lo de 1662 sobre la querela de número 6; consta en lo llibre de Vàluas trienni
1662, foli 602. En dit foli 335, 21 lliures, 14
sous, per resta de 65 lliures foren condempnats
sobre la querella número 26; consta en lo llibre
de Vàluas trienni 1662, foli 606. En dit foli
335, 270 lliures foren condemnats simul et in
solidum sobre la querella número 5; consta en
lo dit llibre de Vàluas trienni 1662, foli 610 y en
dit foli 335. Las restants 72 lliures, 10 sous, que
dits deputats junt ab Joan Guinart, regent los
comptes del General, foren condemnats simul
et in solidum sobre la querella número 2; consta
en dit llibre de Vàluas //259/15r // trienni 1662,
foli 607; dich,
664 lliures, 4 sous
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Diea septima mensis maii anno a Nativitate
Domini millesimo sexcentesimo octuagessimo sexto in civitate Vici.
Magnificus dominus Josephus Alberch et Pujol,
utriusque juris doctor, Vici populatus, regens officium tabule Generalis in villa Granullariorum, diocesis Barchinone, pro illustribus dominis
deputatis Generalis Cathalonie citra revocationem, et cetera. Gratis, et cetera. Constituit et ordinavit procuratorem suos certos, et cetera. Itaquod, et cetera, illustres et nobiles dominos
dompnos Michaellem de Clariana et Ceva et Jacobum Eria et de Malla, in civitate Barchinone
populatos, licet absentes, et cetera, et quemlibet
eorum in solidum, itaquod, et cetera, sed quod, et
cetera, ad videlicet ipsius domini constituentis
nomine ac pro eo dictum officium tabule Generalis ville predicte Granullariorum cum omnibus
ejusdem officii, salariis, juribus, lucribus et proventibusb coram et admodum illustrium dominorum deputatorum dicti Generalis Cathalonie vel
coram aliis quibusvis personis de his potestatem
habentibus dictum officium in favorem magnifici domini Martiani Benet, civis honorati Barchinone, in civitate Vici populati, renuntiandum et
cedendum, et cetera, et dictam renuntiationem
fieri et admitti petendum et suplicandum, et cetera, et prohis, et cetera, suplicationes quascumque verbo vel in scriptis, dandum, offerendum et
presentandum, et cetera, et de super quecumque
renuntiationes seu quecumque renuntiationis
instrumenta cumquibusuis clausulis, provissionibus, bonorum dicti domini constituentis quorumcumque obligationibus et aliis quibusvis cauthelis
necesariis et opportunis et dictis illustribus et nobilibus dominis procuratoribus constitutis et utrique eorum in solidum // 264/1v // benevisis etiam
juramento in animam dicti domini contituentis,
prestando, faciendum et firmandum et demum,
et cetera. Ipse enim, et cetera, promisit habere
a. procura intercalada entre els folis 263v i 264r del dietari
del trienni 1683-1686.
b. a continuació ratllat etiam.

rattum, et cetera. Et non revocare, et cetera, sub
bonorum suorum omnium obligatione, et cetera.
Testes sunt reverendus dominus Joannes Baptista
Comas, sacre theologie doctor, rector ecclesie episcopalis Sancti Andree de Bancells, diocesis Vicensis, et Michael Quintana, aurificus ville Granellariorum, diocesis Barchinone.
In quoram proprio calamo scriptorum fidem ego,
Josephus Pujol, auctoritatibus apostholica et regia
ac reverendissimi domini Vicensis episcopi notarius publicus Vicensis, hic me subscribo et meum
appono sig+num.
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No 2. Donaa Eleonor de Agullana
Molt il·lustre senyor.
Erasma de Lana y Fontanet, donzell, racional
de la present casa, a vostra senyoria fa relació
com per orde y deliberació de vostra senyoria de
10 de desembre de 1685 té feta exacta averiguació ab los llibres de Vàluas y altras de la present casa asserca de aquells dos censals, lo un
penció 600 sous, pagador a 5 de maig, y lo altre
penció 180 sous, pagador a 30 de desembre,
que sortejà dona Eleonor de Agullana y Sabater
en la extracció de censals que al primer de dit
mes y any fou vostra senyoria servit fer. Y segons dits llibres, se troba lo següent.
Primo, lo censal pensió 600 sous, pagador a 5
de maig, segons lo capbreu de dit mes de maig,
foli 616, diu rebé la senyora Eleonor de Gualbes per special obligació feta en un censal de
semblant preu y penció a ella venut per don
Lluýs de Cardona y Rafel Agullana, en poder de
Anthoni Anglès, notari de Barcelona, a 27 de
maig 1535, del que apar aver tingut domini dit
don Lluýs de Cardona en dit censal. Y com segons lo llibre de Vàluas trienni 1614, foli 187,
entre altres fiansas donadas per Joan Vidal, menor, quòndam, cullidor de la Bolla de Barcelona, en la caució per dit Vidal prestada a 4 de novembre 1599 se troba continuat dit don Lluýs
de Cardona obligat per 500 lliures, y en altra
caució per dit Vidal prestada als 6 de janer 1568
dit don Lluýs se obligà per 200 lliures, com
consta en lo llibre de Vàluas trienni 1623, foli
241. Lo qual Joan Vidal, segons lo llibre de Vàluas trienni 1683, foli 241, reste a dèurer la
quantitat de 4.402 lliures, 12 sous. Però com
dita Eleonor de Gualbes en lo dit any 1535
entrà a posehir dit censal per rahó de la dita spea. relació intercalada entre els folis 265v i 266r del dietari del
trienni 1683-1686.
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cial obligació, apar que dit don Lluýs de Cardona lo die féu dita obligació ja no tenia domini
sobre aquell, per lo que no podria restar obligat
per rahó de qualsevol quantitat restàs a dèurer
de dita fiansa; y per ço, no·s trau res enfora.
Ítem, dit censal fou y possehí Gerònym de Pinós y de May. Y encara que segons lo llibre de
Vàluas trienni 1578 se troba continuat altra de
las fiansas de Miquel Joan de Junyet, arrendatari de la Bolla de Gerona del dit trienni 1578,
obligat per 440 lliures, 2 sous, [2], quiscun any,
del qual arrendament, segons lo llibre de Vàlues
trienni 1683, foli 16, se reste a dèurer la quantitat de 14.125 lliures, 12 sous, 11. Però per
quant segons dit capbreu de dit mes de maig,
foli 616, consta que dit don Gerònim de Pinós
sols possehí dit censal com ha usufructuari, per
lo que no pot // 266/1v // restar aquell obligat
per ninguna quantiat se restàs a dèurer per rahó
de dita fiansa; y per ço, no·s trau res enfora.
Ítem, dit censal fou y possehí don Pedro de
Santcliment de Gualbes y de Pinós. Y com segons lo llibre de Vàlues trienni 1617, foli 64,
entre altras fiansas donadas per Gerònym Sescases, receptor de las Bollas foràneas de la col·lecta de Barcelona, en la caució per dit Sescases
prestada als 6 de maig 1571 se troba continuat
don Pedro de Santcliment obligat per 300 lliures, lo qual Sescases, segons lo llibre de Vàluas
trienni 1683, foli 164, consta restar a dèurer la
quantitat de 120 lliures, 16 sous, 7. Y com en
los llibres de Vàlues no consta que dit don Pedro de Santcliment ni altre per ell, age pagat
quantitat alguna per rahó de dita fiansa, assí se li
fa càrrega de ditas cent vint lliuras, setse sous y
set; dich,
120 lliures, 16 sous, 7
Ítem, lo altre censal pensió 180 sous, pagador a
30 de desembre, possehí don Francesc Agullana
y de Calders. Y encara que segons lo llibre de
Vàluas trienni 1635, foli 31, entre altras fiansas
donadas per Benet de Vallgornera, donzell,
arrendatari de la Bolla de Perpinyà trienni
1572, del qual arrendament, segons dit llibre de
Vàluas trienni 1683, foli 8, consta restar-se a
dèurer la quantitat de 693 lliures, 4 sous, 6, se
troba continuat mossèn Francesc de Calders,
obligat per 243 lliures, 7 sous, 7, lo any. Y axí
mateix, segons lo llibre de Vàluas trienni 1623,
foli 950, en la caució prestada per Joan Vidal,
menor, quòndam, cullidor de la Bolla de Barcelona, als 6 de janer 1568, se troba continuat
Joan Francesc de Calders, senyor de Sagur, lo
qual se obligà per 200 lliures. Lo qual Joan Vidal, segons dit llibre de Vàluas trienni 1680, foli
241, consta restar a dèurer la quantitat de 4.402
lliures, 12 sous. Però en tot cas que per ningun
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temps pogués constar que dit don Francesc de
Agullana y Calders y los dits Calders, obligats,
fossen un mateix subjecte, no pot estar obligat
dit censal per ninguna quantitat se restàs a dèurer per rahó de ditas fiansas, per quant segons lo
capbreu de dit mes de desembre, foli 312, consta que dit don Francesc de Agullana y de Calders sols possehí dit censal com ha curador de
don Rafel Agullana; y per ço, no·s trau res enfora.
Ítem, dit censal possehí mossèn Joan Antich
Çarriera. Y encara que segons lo llibre de Vàluas
trienni 1635, foli 2, entre altras fiansas donadas
per Jordi Benet de Marimon, quòndam, receptor e o sobrecullidor del General de la col·lecta
de ponent, en la caució per dit de Marimon
prestada als 27 de novembre 1521, se troba
continuat mossèn Antich Çarriera // 266/2r//
obligat per 1.000 lliures, lo qual Jordi Benet de
Marimon, segons lo llibre de Vàlues trienni 83,
foli 341, consta restar a dèurer la quantitat de
76 lliures, 2 sous, 2. Y axí mateix, segons lo llibre de Vàluas trienni 1578, foli 212, entre altras
fiansas donadas per Ferrando Oliver, arrendatari de la Bolla de Taragona de dit trienni 1578,
se troba continuat dit Antich Çarriera obligat
per 1.751 lliures, 4 sous, los tres anys. Y axí mateix, en dit arrendament de la Bolla de Tarragona trienni 1578, entre altras fiansas se troba
continuat mossèn Joan Çarriera obligat per 486
lliures, 8 sous, 10 1/2 per any, del qual arrendament, segons dit llibre de Vàluas trienni
1683, foli 22, consta restar-se a dèurer la quantitat de 3.804 lliures, 6 sous, 3. Però encara que
per ningun temps pogués constar que dit Joan
Antich Çarriera y los dits Antich Çarriera y Joan
Çarriera, obligats, fossen un mateix subjecte, no
pot dit censal estar obligat per qualsevol quantitat se restàs a dèurer per rahó de ditas fiansas,
per quant segons dit capbreu y foli consta que
dit don Antich Çarriera sols possehí dit censal
com ha curador de dit don Rafel Agullana; y per
ço, no·s trau res enfora.

quant segons dit capbreu y foli axí mateix consta que dit misser Joan Sabater sols possehia
aquell com ha curador de dit don Rafel Agullana; per lo que no·s trau res enfora.
Y esta és la relació que fa a vostra senyoria, salvat
en tot error de compte. Del aposento del racional, als 29 de abril 1686.
Erasma de Lana y Fontanet, racional
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Ítem, dit censal possehí misser Joan Sabater, del
Real Consell. Y encara que segons lo llibre de
Vàluas trienni 1680, foli 248, entre altras fiansas donadas per Ramon de Sabater, ohydor militar del trienni 1632, se troba continuat don
Batista Sabater, lo qual Ramon de Sabater, segons dit llibre de Vàluas trienni 1683, foli 247,
reste a dèurer la quantitat de 13 sous, 8, de resta de aquellas 17 lliures que junt ab sos condeputats fou condempnat in solidum en la visita
de dit trienni 1632, feta en lo de 1635. Però encara que per ningun temps pogués constar que
dit misser Joan Sabater y dit don Joan Baptista
Sabater fossen un mateix subjecte, no pot estar
obligat dit censal per rahó de dita fiansa, per
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Dona Francisco Sunyer
Molt il·lustre senyor.
Erasma de Lana y Fontanet, donzell, racional
de la present casa, a vostra senyoria fa relació
com per orde y deliberació de vostra senyoria de
10 de desembre proppassat té feta exacta averiguació ab los llibres de Vàluas y altres de la present casa asserca de aquells tres censals, lo un
pensió 13 lliures, 7 sous, pagador a 5 de janer,
lo altre pensió 312 sous, 6, pagador a 4 de febrer, y lo altre pensió 200 sous, pagador a 26 de
mars, que sortejà don Francisco Sunyer en la extracció de censals al primer de decembre proppassat. Y segons dits llibres, se troba lo següent:
Primo, lo censal pensió 136 sous, 7, pagador a 5
de janer, fou y possehí mossèn Pere Juan Grimosachs, doctor en medicina. Y com segons lo
llibre de Vàluas trienni 1680, foli 227, entre altras fiansas donadas per lo il·listríssim senyor
don Pedro de Magarola, deputat eclesiàstic que
fou en lo trienni 1623, se troba mossèn Pere
Joan Grimosachs, lo qual don Pedro de Magarola junt ab sos condeputats fou condempnat
en la visita de dit trienni 1623, feta en lo de
1626, pagar al General, ço és, sobre la querella
de número 33, en subsidi dels officials en la present casa, Bolla y general, en dita querella nomenats, la quantitat de 9.475 lliures, 5 sous, 2,
que foren pagades a dits officials per satisfacció
de treballs presos per los drets de galeras; y en lo
decret de execució de dita querella fou remesa
la declaració e o execució de aquella a major deliberació de las Corts Generals se estavan celebrant en dit any 1626, de la qual quantitat no·s
troba haver-ne donat dèbit a dits deputats y
ohydors en ningun llibre de Vàluas.
Nota. Però per quant ab la baix chalendada declaració per los predecessors de vostra senyoria
feta asserca del dupte proposat per dit racional,
fonch declarat que en quant al què tenia respeca. relació intercalada entre els folis 267v i 268r del dietari del
trienni 1683-1686.

te al interés de dita quantitat, per quant ditas
Corts estan indecissas, se degués prestar caució
al General per la quantitat dels censals que estan
o podan estar obligats, lo que se adverteix a vostra senyoria.
Y per ara, no·s trau res enfora.
Ítem, sobre la querella número 18 foren condempnats dits deputats y ohydors pagar al General en subsidi de Francesch Collbaró, notari,
la quantitat de 900 lliures per tantas ne avian
pagadas a dit Collbaró per satisfacció de treballs
de differents scripturas, y en lo decret de exeqüció de dita querella remateren la declaració e o
execució de aquella a major deliberació; de la
qual quantitat no·s troba aver-se’n donat dèbit
en lo llibre de Vàluas a dits deputats y ohydors
ni a dit Collbaró. Però per quant ab la // 268/1v
// declaració per los predecessors de vostra senyoria de 9 de desembre 1671, ab concell dels
magnífics assessors de la present casa fonch declarat que en quant al què tenia respecte al interès de ditas 900 lliures, attès que en dita visita
fou reservada a major deliberació en lo decret
de exeqüció, y de la dita major deliberació no
consta, per ço, aver-se de remètrer a dit decret
de exequció, y per consegüent, no poder-se
exequtar dita sentència de visita ni poder-ne haver rahó en lo present cas. Y axí, no·s trau res
enfora.
Ítem, sobre la querella número 18 foren dits
deputats y ohydors condempnats pagar al General 90 lliures per tantas ne havian fet pagar a
dit Collbaró per treballs extraordinaris, de la
qual partida no·s troba se donàs dèbit en los llibres de Vàluas ni a dits deputats en comú ni en
particular ni a dit Collbaró. Però per quant en
lo decret de exequció de dita quantitat fou confirmada dita sentència en quant tenia respecte a
ditas 90 lliures; per ço, assí se carregan y trauen
enfora; dich,
90 lliures
Ítem, segons lo llibre de Vàluas trienni 1683,
foli 227, consta restar a dèurer dit don Pedro de
Magarola y sos condeputats la quantitat de
1.590 lliures, 16 sous, 1. Las quals són de resta
de aquelles 2.538 lliures foren dits deputats
condempnats sobre las querellas de números 41
y 165, de las quals se’ls formà dèbit en lo llibre
de Vàluas trienni 1626, foli 656, ço és, de una
part en pagar per iguals parts tot lo que·s faltaria
a cobrar de aquellas 1.480 lliures que feren pagar tant als officials macànichs servian a la present casa, com també a differents personas que
no sols no obtenian officis stipendiats del General, però ni encara servian a la present casa de officials macàncihs, per plusos y sobreplusos de las
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insiculacions del any 1624 y de 1625. Los
quals, segons la declaració foren servits fer los
tunch senyors deputats junt ab los magnífics assessors de la present casa sots dita jornada de 9
de desembre 1671 acerca del dupte proposat
per dit racional, tant per lo que té respecte dita
matèria dels interessos de dits // 268/2r// officials macànichs com també a altres caps, y fou sa
senyoria servit declarar que baix dita paraula
«macànichs» estavan compresos los demés subjectes havian cobrat dits plusos y sobreplusos,
los quals no constava ésser officials estipendiants del General. De las quals 1.480 lliures
consta, segons lo llibre de Vàluas, restar-se a
dèurer la quantitat de 707 lliures, 2 sous. Axí
que toca per la sisena y part de dit don Pedro de
Magarola la quantitat de 117 lliures, 17 sous; y
de altra part, 883 lliures, 14 sous, 1, a cumpliment de las restants quantitats a cumpliment de
las ditas 2.538 lliures foren condempnats en ditas dos querelas. Ab què resta a dèurer dit don
Pedro de Magarola la quantitat de mil una lliura, onse sous y un diner; dich;
1.001 lliures, 11 sous, 1
Ítem, sobre la querella número 31 foren condempnats los officials del General en pagar la
quantitat de 2.368 lliures per tantas que los deputats y ohydors los ne feren pagar en dit trienni per satisfaccions de treballs extraordinaris y
en subsidi de dits officials, foren dits deputats y
ohydors condempnats en pagar totas las quantitats faltarian y no se haurian pogut cobrar de
dits officials, de las quals se’ls ne forma dèbit en
lo dit llibre de Vàluas trienni 1626, foli 709, de
las quals 2.368 lliures, segons dit llibre de Vàluas trienni 1680, foli 248, consta restar-se a
dèurer la quantitat de quatre-centas trenta-quatre lliures; dich;
434 lliures
Ítem, dit censal possehí Joan Sunyer. Y no obstant, segons lo llibre de Vàluas trienni 1683, foli
308, se troba continuat un dèbit de quantitat
14 sous, 4, a Joan Sunyer, tauler de la Pobla,
per tants fou condempnat en la visita del trienni
1656, feta en lo de 1659, sobre la querella número 170, com consta en lo llibre de Vàluas de
dit trienni 1659, encara que per ningun temps
pogués constar que dit misser Joan Sunyer, possessor de dit censal, y lo dit Joan Sunyer, debitor, fossen un mateix subjecte, no pot estar
obligat dit censal per rahó de dit dèbit per
quant segons lo capbreu de dit mes de janer,
foli 298, consta que dit misser Joan Sunyer sols
possehí dit censal com ha usufructuari y després
com ha pare y legítim administrador de Marianna, sa filla; y // 268/2v// per ço, no·s trau res enfora,
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Ítem, lo altre censal pensió 100 sous, pagador a
4 de febrer, fou y possehí misser Francesc Gort,
doctor en drets. Lo qual, segons lo llibre de Vàluas trienni 1566, foli 162, se troba continuat
altre de las fiansas donadas per Francesc Iglésias, arrendatari de la Bolla de Figueras de dit
trienni 1566, lo qual Gort se obligà en dit
arrendament per 112 lliures lo any, que los tres
anys junts són 336 lliures. Del qual arrendament, segons dit llibre de Vàlues trienni corrent
de 1683, foli 4, consta restar-se a dèurer la
quantitat de 807 lliures, 19 sous, 8, de las quals
336 lliures no consta aver-ne pagat dit Gort ni
altre per ell quantitat alguna y sols se li fan bonas 148 lliures, 13 sous, 3, gaudeix y li tocan
per sa part de aquellas 1.125 lliures, 10 sous, 4,
que en diferents jornadas y en diferents llibres
de Vàluas consta aver pagat dit Iglèsias, principal de dit arrendament. Ab què reste a dèurer
dit Gort a cumpliment de ditas 336 lliures per
rahó de dita fiansa la quantitat de cent vuytantaset lliuras y sis sous y nou; dich,
187 lliures, 6 sous, 9
Dit Francesch Gort, segons dit llibre de Vàlues
trienni 1566, foli 166, se troba continuat altre
de las fiansas donadas per dit Francesc Iglésias,
arrendatari de la Bolla de Castelló de Empúrias
de dit trienni 1566. Lo qual Gort se obligà en
dit arrendament per 378 lliures lo any, que tots
tres anys junts són 1.134 lliures, del qual arrendament, segons dit llibre de Vàlues trienni corrent 1683, foli 4, consta restar-se a dèurer la
quantitat de 417 lliures, 13 sous, 8, de las quals
1.134 lliures no consta que dit Gort ni altre per
ell agen pagat quantitat alguna, y sols se li fan
bonas 792 lliures, 6 sous, 7, que gaudeix y li tocan per sa part de aquellas 4.100 lliures que en
differents llibres de Vàluas y en differents jornadas consta aver pagat dit Iglésias, principal de
dit arrendament. Ab què reste a dèurer dit Gort
a cumpliment de ditas 1.134 lliures per rahó de
dita fiansa la quantiat de tres-centas y quarantauna lliura // 268/3r// tretse sous y sinch; dich,
341 lliures, 13 sous, 5
Dit Francesch Gort, segons lo llibre de Vàlues
trienni 1635, foli 32, consta que en la caució
prestada per Francesc Antich, mercader, òlim
sobrecullidor de la part de Ponent, a 18 de janer
1571, se troba continuat dit Francesc Gort altre
de las fiansas de dita caució obligat per 150 lliures, lo qual Francesc Antic, segons dit llibre de
Vàluas corrent 1683, foli 160, consta restar a
dèurer la quantitat de 3.109 lliures, 8, de las
quals 150 lliures no consta que dit Gort ni altre
per ell agen pagat quantitat alguna. Ab què reste a dèurer aquellas; dich,
150 lliures

1724

Ítem, dit censal possehiren los curadors de Bernat Gort, fill y hereu de dit misser Francesc
Gort. Y encara que segons lo llibre de Vàluas
trienni 1680, foli 344, entre altras fiansas donadas per don Francesc de Vilallonga y Lluýs Canta y de Oms, deputat y ohydor militars del
trienni 1671, se troba fra Bernat Gort y de Jorba, los quals de Vilallonga y Canta, segons dit
llibre de Vàlues trienni 1683, foli 343, tenen
continuada una partida de dèbit, a bé que no de
quantitat líquida. Però se veu no poder ésser un
mateix subjecte lo dit fra Bernat Gort, fiansa de
dits consistorials, y lo dit Bernat Gort, amo de
dits censals, per quant aquella en lo any 1595
encara estaba baix la potestat de curadors, com
apar en lo capbreu de dit mes de febrer, foli
181, y vèurer ocularment no poder tenir tants
anys dit fra Bernat Gort, per lo que no pot estar
obligat dit censal per rahó de dita fiansa; y per
ço, no·s trau res enfora.
Ítem, dit censal possehí Juan Mitjavila. Y encara
que segons lo llibre de Vàluas trienni 1635, foli
5, entre altras fiansas donadas per Joan Pere Piqués, arrendatari de la Bolla de Puigcerdà trienni
1575, se troba continuat Joan Mitjavila, del
lloch de Astol, obligat per 200 lliures lo any, del
qual arrendament, segons dit llibre de Vàluas
trienni 1635, foli 43, entre altras fiansas donadas
per Anthoni Matheu Serra, cullidor de les entradas y eixides del General de la taula de Barcelona,
en la caució per dit Serra prestada als 12 y 15 de
mars 1529 //268/3v// se troba continuat mossèn
Joan de Mitjavila obligat per 200 lliures, lo qual
Antoni Matheu Serra, segons dit llibre de Vàlues
trienni 1683, foli 148, consta restar a dèurer la
quantitat de 481 lliures, 18 sous. Però per quant
encara que per ningun temps pogués constar
que los dits Joan Mitjavila, obligats en ditas fiansas, y lo dit Joan Mitjavila, posessor de dit censal,
fossen un mateix subjecte, no pot dit censal estar
obligat per qualsevol quantitat se restàs a dèurer
per rahó de ditas fiansas per quant segons dit
capbreu de dit mes de febrer, foli 181, consta
que dit Joan Mitjavila sols possehí dit censal com
a altre dels marmessors del testament de Elena
Morer; y per ço, no·s trau res enfora.
Axí que restan obligats dits dos censals per la
quantitat de mil sis-centas setanta lliuras y once
sous y tres, per las sinch partidas tretas enfora;
dich, 1.670 lliures, 11 sous, 3.
Y esta és la relació fa a vostra senyoria, salvat en
tot error de compte. Del aposento del racional,
als 15 de maig 1686.
Erasma de Lana y Fontanet, racional.
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B.

Molt il·lustre senyor.

Remitoa a vuestra señoría la inclusa copia de real
despacho para que en inteligencia de su contenido
proponga vustra señoría personas para el lugar
que perteneze al cavildo de la Santa Iglesia de Vique en la bolsa de diputado eclesiástico de la Generalidad deste Principado, que baca por la
reunciaçión que dél ha hecho Magino Colldelram, canónico de dicha santa iglesia, en execución de lo que se sirve mandar su magestad. La
Divina guarde a vuestra señoría muchos años.
Barcelona, a 22 de mayo 1686.

Erasma de Lana y Fontanet, donzell, racional
de la present casa, a vostra senyoria fa relació
com per orde deliberació de vosta senyoria de
deu de decembre proppassat y del any mil siscents vuytanta-y-sinc, té feta exacta averiguació
ab los llibre de Vàluas y altres de la present casa
acerca de aquell censal pensió 649 sous, pagador al primer de agost, que sortejà lo obtenint
lo benefici sots invocació de sant Miquel en la
iglésia parrochial de Sant Miquel, de la present
ciutat, en la extracció de censals per vostra senyoria feta al primer de decembre proppassat. Y
segons dits llibres, se troba lo següent:

El marqués de Leganés.
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C.
Copiab. El rey.
Ilustre marqués de Leganés, primo, gentilhombre
de mi cámara, mi lugarteniente y capitán general. Haviéndome representado Mario Colldelram, canónigo de la Santa Iglesia de Vique, que se
halla insaculado en la bolsa de diputado eclesiástico de la Generalidad de ese Principado en un lugar que perteneze al cavildo de dicha santa iglesia,
y que en caso que sortease, no podría exerzer dicho
cargo por su crecida hedad y muchos achaques que
padeze, y suplicándome que por estos motivos fuese
servido de darle lizencia para renunciar dicha insaculación, lo he tenido por bien, y en su execución,
ha renunciado dicho lugar por medio de su procurador legítimo en manos del presidente don Pedro
Antonio de Aragón, según consta del acto original
que queda en este mi Consejo Supremo. De que ha
pareçido avisaros y encargaros prontamente participéis a los diputados de la Generalidad cómo
está vacante el lugar mençionado, ordenándoles
propogan personas para él en la forma acostumbrada para que yo insacule de ellas o de otras a que
fuere servido. Datus en Madrid, a VIII de mayo
MDCLXXXVI. Yo, el rey. Don Hieronimus Dalmao
et Casanate, secretarius. Vidit Petrus Villacampa, regens. Vidit don Joannes Baptista Pastor, regens. Vidit Valero, regens. Vidit don Antonius
Calatayud. Vidit don Josephus Rull, regens.
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C. Beneficic de Sant Miquel, en la Santa Iglésia
de Sant Miquel fundat, en Barcelona.
a. carta intercalada entre els folis 267v i 268r del dietari del
trienni 1683-1686.
b. reial despatx intercalat entre els folis 267v i 268r del dietari del trienni 1683-1686.
c. relació intercalada entre els folis 268v i 269r del trienni
1683-1686.
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Dit censal posehí don Dimas de Requesens, encara que segons lo llibre de Vàluas trienni 1635,
foli 2, entre altres fianças donadas per Jordi Benet de Marimon, receptor cullidor del General
de la sobrecol·lecta de Ponent, en la caució per
dit de Marimon prestada a 23 novembre 1521,
se troba continuat don Dimas de Requesens
obligat per 500 lliures, lo qual Jordi Benet de
Marimon, segons lo llibre de Vàluas trienni corrent 1683, foli 341, consta restar a dèurer la
quantitat de 76 lliures, 2 sous, 2. No pot dit
censal estar obligat per quasevol quantitat se
restàs a dèurer per rahó de dita fiança, encara
que per ningun temps pugués constar que dits
don Dimas de Requesens, obligat, y lo doctor
Dimas, pocessor de dit censal, fossen un mateix
subjecta, per quant en lo capbreu de dit mes de
agost, foli 214, consta que dit don Dimas de
Requesens sols posehí dit censal com a obtenint
dit benefici; y per ço, no·s trau res enfora.
Ítem, dit censal possehí lo doctor Francisco
Vila. Y encara que segons dit llibre de Vàluas
trienni 1635, foli 224, entre altres fianças donadas per Jaume Beller, arrendatari de la Bolla de
Puigsardà trienni 1620, se troba continuat
Francesch Vila y de Prat, ciutadà // 269/1v // de
Vich, obligat per 300 lliures lo any, del qual
arrendament, segons dit llibre de Vàluas trienni
1683, foli 68, consta restar-se a dèurer la quantitat de 2.389 lliures, 8 sous, 10 diners. Y així
mateix, segons lo llibre de Concerts, foli 165,
consta que a 23 de janer 1645 la senyora Rafela
Vila y de Prat y misser Francesc Vila y de Prat,
son fill, feren concert a pagar al General la
quantitat de 7.440 lliures, 10 sous, 6, tant per la
resta de dita Bolla, com de altres Bollas, del qual
concert vuy se restan a dèurer differents pagas
caygudas. Y així mateix, segons lo llibre de Vàluas trienni 1680, foli 248, entre altres fianças
donadas per misser Joseph Massó, oÿdor real
que fou en lo trienni 1632, se troba continuat
Francisco Vila, lo qual Massó, segons lo llibre
de Vàluas trienni 1683, foli 247, consta restar a

[ 1686 ]

[ 1686 ]

dèurer la quantitat de 13 sous, 8. Però encara
que per ningun temps pugués constar que alguns de dits Francisco Vila, obligats, y lo dit
Francisco Vila, pocessor de dit censal, fossen un
mateix subjecte, no podria aquell estar obligat
per ninguna quantitat se troba a dèurer per rahó
de ditas obligacions per quant segons dit capbreu y foli consta que dit Francisco Vila sols
possehí dit censal com a obtenint dit benefici; y
per ço, no·s trau res enfora.
Y esta és la relació que fa a vostra senyoria. Del
aposiento del racional, a 25 de maig 1686.
Erasma de Lana y Fontanet.
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F. Priora y convent de Montalegre

pot estar obligat dit censal per rahó de dits dèbits; y per ço, no·s trau res enfora.
Y axí mateix, encara que segons lo llibre de Vàluas trienni 1639, foli 43, entre altras fiansas
donadas per Joan Pere Piqués, arrendatari de la
Bolla de Puigcerdà trienni 1579, se troba continuat Pere Ferrer, mestre de casas, obligat per
100 lliures lo any, del qual arrendament segons
dit llibre de Vàluas trienni 1683, foli 12, consta
restar-se a dèurer la quantitat de 2.808 lliures, 7
sous, 7. Y axí mateix, segons dit llibre de Vàluas
y en diferents folis, se troban continuats diferents dèbits en nom de Pere Ferrer y Pere Pau
Ferrer, mestre de casas. Però per las rahons //
273/1v // sobreditas, se veu no poder ésser un
mateix subjecte dits Pere Ferrer y Pere Pau Ferrer, debitors, y lo dit Pere Joan Ferrer, possesor
de dit censal; per lo que no·s trau res enfora.

Molt il·lustre senyor.
Erasma de Lana y Fontanet, donzell, racional
de la present casa, a vostra senyoria fa relació
com per orde y deliberació de vostra senyoria y
de deu de decembre 1689 té feta exacta averiguació ab los llibres de Vàluas y altres de la present casa acerca de aquell censal pensió 440
sous, pagador al primer de agost, que sortejà lo
benerable prior i convent de Montalegre en la
extracció de censals per vostra senyoria feta al
primer de dezembre proppassat. Y segons dits
llibres, se troba lo següent:
Primo, dit censal fou y poscehí Pere Joan Ferrer. Y encara que segons lo llibre de Vàluas
trienni 1683, foli 279, se troba un dèbit de
quantitat de 32 lliures, 3 sous, 2, a Pere Ferrer,
receptor de Montblanc, per resta del dèbit se li
originà en la tersa de juliol, agost y setembre
1653, com consta en lo llibre de Vàluas de dit
trienni 1653, foli 485 y 779. Y axí mateix, segons dit llibre de Vàluas trienni 1683, foli 324,
se troba continuat altre dèbit de 3 lliures, 18
sous, 5, a Pere Ferrer, tauler de Falset, per tantas fou condempnat en la visita del trienni
1662, feta en la de 1669, sobre la querella de
número 69. Però se veu no poder ésser un mateix subjecte los dits Peres Ferrers, debitors, y lo
dit Pere Joan Ferrer, pocessor de dit censal, per
quant aquell, segons lo capbreu de dit mes de
agost, foli 44, consta que lo dit Pere Joan Ferrer, pocessor de dit censal, ja en lo any 1481 era
cavaller, com també, que en dit any se desféu de
dit censal, fén-ne consignació y cessió a Bernat
Benet, mercaderb, y per consegüent, 200 anys
antes de originar-se dits dèbits, per lo que no
a. relació intercalada entre els folis 272v i 273r del trienni
1683-1686.
b. mestre interlineat.
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Ítem, segons lo llibre de Vàluas trienni 1578,
foli 209, entre altres fiansas donadas per Miquel
Joan de Junyent, arrendatari de la Bolla de Gerona de dit trienni 1578, se troba continuat
Pere Joan Ferrer, mercader, obligat per 500
lliures lo any, que los tres anys junts són 1.500
lliures, del qual arrendament, segons dits llibres
de Vàluas trienni 1683, foli 16, consta restar-se
a dèurer la quantitat de 14.125 lliures, 12 sous,
11. Y així mateix, segons lo llibre de Vàlues
trienni 1599, folia 269, entre altres fianses donades per Joan Valldaura, arrendatari de Ripoll
y Sant Joan las Abadesas de dit trienni 1599, se
troba continuat Pere Ferrer, mercader, del que
segons dit llibre de Vàlues trienni 1683, foli 42,
consta restar a dèurer la quantitat de 3.114 lliures, 8 sous, 8. Però se veu no poder ser mateixos
subjectes los dits Pere Joan Ferrer y Pere Ferrer,
obligats, y lo dit pere Joan Ferrer, pocessor de
dit censal, per dos rahons: la una, perquè ja en
lo any 1482 era cavaller, com desobre està dit, y
la segona, per la disparitat de anys van des del
any 1481, que vivia lo pocessor de dit censal,
fins el any 1578, que fou la primera obligació de
dits arrendaments, per lo qual, no pot estar
obligat dit censal per ninguna quantitat se restàs
a dèurer per rahó de ditas fiansas; y per ço, no·s
trau res enfora.
Ítem, dit censal posheí Ramon de Caldés, donzell, que segons lo llibre de Vàluas trienni 1635,
foli 74, entre altres fiansas donades per Joan de
Gualbas, sobrecullidor del General de la sobrecol·lecta de Ponent, en la caussió per dit Gualbes prestada als 19 de febrer 1578 se troba continuat mossèn Joan Ramon de Calders, en
Barcelona domiciliat, obligat per 400 lliures, lo

a. foli... 1599 interlineat al marge esquerre.

qual Joan de Gualbas, segons dit llibre de Vàluas trienni 1683, foli 167, consta restar a dèurer del compte de dita causió la quantiat de
5.221 lliures, 2 [...]. Y axí mateix, segons dit llibre de Vàluas trienni 1683, foli 336, se troba
continuat un dèbit de quantitat 1.403 lliures a
mossèn Ramon de Calders, senyor de Santafé,
ohidor militar que fou en trienni 1620, per resa
del que ell, junt amb sos condiputats, foren
compdemnats en la visita de dit trienni, feta en
lo de 1623. Però se veu no poder estar obligat
dit censal per qualsevol quantitat se reste a dèurer per rahó de ditas fiansas y dèbits per dos rahons: la una, perquè dit Ramon de Calders, pocessor de dit censal, vivia en lo any 1483, y la
primera obligació de dits dèbits foren lo any
1578, molt cerca // 273/2r // de cent anys aprés;
la segona, perquè en tot cas, segons dit capbreu
de agost, foli 84, constaa que dit Bernat de Calders sols possehí dit censal com ha usufructuari;
per lo que no·s trau res enfora.
Ítem, dit censal fou y possehiren Rafel de Calders y Joan de Calders y Fernando de Calders,
germans, y després, dit Joan de Calders assoles.
Y encara que segons dit llibre de Vàluas trienni
1639, foli 74, entre altras fiansas donadas per
dit Joan de Gualbas, se troba continuat lo dit
Joan Ramon de Calders obligat per la quantitat
sobredita, lo qual Gualbas reste a dèurer la
quantitat sobremensionada. Y axí mateix, segons lo llibre de Vàluas trienni 1623, foli 950,
entre altras fiansas donadas per Joan Vidal, menor, quòndam, cullidor de la Bolla de Barcelona, en la causió per dit Vidal prestada a 6 de janer 1568 se troba continuat Joan Francesch de
Calders, senyor de Begur, lo qual se obligà per
200 lliures. Lo qual Joan Vidal, segons lo llibre
de Vàluas trienni 1683, foli 241, consta restar a
dèurer la quantitat de 4.402 lliures, 12 sous. Y
axí mateix, segons dit llibre de Vàluas trienni
1683, foli 94, se troba continuat un dèbit de 4
lliures, 10 sous, continuat a fra Joan Batista de
Calders, lo qual és de resta de 34 lliures, 10
sous, se li formà dèbit en lo llibre de Vàluas
trienni 1617, foli 261. Però adamés de que alguns de dits dèbits devallan y se originaren de
molts anys moderns, al temps que dit Joan de
Calders possehia dit censal, encara que per ningun temps pogués constar que dits Calders, debitors y obligats en dites fiansas, y lo dit Joan de
Calders, pocessor de dit censal, fossen un mateix subjecte, no pot estar obligat dit censal per
ninguna quantitat se reste a dèurer per rahó de
ditas fiansas, per quant en lo temps se contractaren dits dèbits ja dit de Calders no possehia dit
censal, per quant de aquell féu donació al dit
Rafel de Calders, son germà, en lo any 1508, y

dit Rafel de Calders, tant en nom seu propi com
a procurador de dit Fernando de Calders, féu
venda de dit censal al dit beneralble prior y convent de Montalegre en lo any 1519, com apar
en dit capbreu de agost, foli 84a; per ço, no·s
trau res enfora.
Y esta és la relació que fa a vostra senyoria. Del
aposento del (racional), Barcelona, als 28 de
maig 1686. Erasma de Lana i Fontanet, racional.
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D.
Remitob a vuestra señoría la inclusa cópia del
real despacho toncante a la insaculación que ha
hecho don Fèlix de Marimon del lugar en que estava insaculado en la bolsa de procurador fiscal
de la visita de la Generalidad deste Principado
para que en inteligencia de su contenido proponga vuestra señoría personas para él en la forma
acostumbrada, en execución de lo que se sirve
mandar su magestad. La Divina guarde a vuestra señoría muchos años. Barcelona, 29 de mayo
1686. Ilustre marqués de Leganés.
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E. Elc rey
Ilustre marqués de Leganés, primo, gentilhombre
de mi cámara, mi lugarteniente. Don Fèlix de
Marimon, consegero de capa y espada deste mi
Consejo Supremo, ha renunciado por su procurador, y en virtud de liçencia mía, en manos del
presidente don Pedro Antonio de Aragón, el lugar en que estava insaculado en la bolsa de procurador fiscal de la visita de la Generalidad dese
Principado, y he querido avisároslo y encargar y
mandaros, como lo hago, participéis a los diputados cómo el dicho lugar está baco, y assí, que propongan personas para él en la forma acostumbrada para que dellas, o otras, insacule yo a quien
fuese servido. Datus en Madrid, a XXII de febrero
MDCLXXXVI. Yo, el rey. Vidit don Joanes Bautista
Pastor, regens. Vidit Comes et Torro. Vidit Valero, regens. Vidit Calatayud. Vidit don Josephus
Rull, regens. Don Hieronimus Dalmao et Casanate, secretarius
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a. consta interlineat al marge esquerre.

1727

Senyord. Los deputats y oÿdors de comptes del
General del principat de Catalunya per als llochs
a. 84 interlineat al marge esquerre.
b. carta intercalada entre els folis 272v i 273r del trienni
1683-1686.
c. reial despatx intercalat entre els folis 272v i 273r del trienni 1683-1686.
d. memorial intercalat entre els folis 272v i 273r del trienni
1683-1686.

[ 1686 ]

[ 1686 ]

vuy vaccants fins lo die present en las bolsas de
deputats y oÿdors de comptes de dit General,
proposan a vostra magestat los subjectes contenguts en lo infrascrit memorial.

de oÿdor militar de la vegaria de Vilafranca del
Panadès que vaca per munta de mossèn Joan
Bonaventura de Gualbes y Copons de oÿdor a
deputat, se proposan: mossèn Bernat de Tristany y Vives. Mossèn Joseph Graell y Castelló.

Deputats ecclisàstichs. Per lo lloch de deputat
ecclesiàstich religiós que vaca per mort de fra
Joseph Bover, abat de Sarrateix, se proposan: lo
doctor fra Benet Sala, abat de Sant Pau del
Camp y la Portella. Fra don Bernardino de Llúria, sagristà major de Ripoll. Per lo lloch de deputat ecclesiàstich del Capítol de Tarragona
que vaca per renunciació del doctor Joseph
Valls, ardiaca de Sant Llorens y canonge de dit
capítol, se proposan: don Joseph Antoni Valls y
Pendurcho. Lo doctor Joseph Biborra, canonges de dit capítol. Per lo lloch de deputat ecclesiàstic del Capítol de Vich que vacca per renunciació de mossèn Magí Colldelram, canonge de
dit capítol, se proposan: lo doctor Francesc
Colldelram. Mossèn Isidro Alzina, canonges de
dit capítol.

Deputats reals. Per lo lloch de deputat real de
Barcelona que vaca per mort de mossèn Francisco Mas, se proposan: mossèn Ramon Vilana
Perlas, ciutadà honrat de Barcelona. Mossèn
Maurici March. // 273/6v // Per altre lloch de
deputat real de Barcelona que vacca per mort de
mossèn Jordi Carreras, se proposan: lo doctor
misser Francisco Moliner. Lo doctor misser
Pere Servat. Per lo lloch de deputat real de Lleyda que vaca per mort de mossèn Joseph Bullfarines, se proposan: mossèn Joan Casanovas, ja
ensaculat en oÿdor. Lo doctor misser Joseph
Casanovas. Per lo lloch de deputat real de Tortoza que vaca per mort de mossèn Barnat Alaix,
se proposan: mossèn Agustí Pinyana, ciutadà
honrat de Barcelona. Mossèn Pere Chies. Per
altre lloch de deputat real de Tortoza que vaca
per renunciació de mossèn Joseph Pinyana, ciutadà honrat de Barcelona, se proposan: lo doctor misser Francisco Pinyana, ja ensaculat en oÿdor. Mossèn Hierònim Pinyana.

Oÿdors ecclesiàstichs. Per lo lloch de oÿdor ecclesiàstic del Capítol de Lleyda // 273/5v // que
vaca per mort del doctor Francisco Ferrer, canonge de dit capítol, se proposan: lo doctor Gil
Nabona. Lo doctor Joan Antoni Durbàs, canonges de dit capítol. Per lo lloch de oÿdor ecclesiàstich del Capítol de Urgell que vaca per
haver permutat lo canonicat que tenie en dit capítol mossèn Francisco Senjust y Pagès, se proposan: lo doctor Joan Rovira. Lo doctor Joseph
Feliu, canonges de Urgell.
Deputats militars. Per lo lloch de deputat militar
noble de la vegaria de Cervera que vaca per mort
de don Diego Vidal, se proposan: don Francisco
de Bournomville Peraportusa Vilademany y
Cruïllas, marquès de Rupit y vescompte de Joch.
Don Francisco Moner. Per lo lloch de deputat
militar de la veguaria de Barcelona que vaca per
mort de mossèn Miquel Sabater, se proposan:
mossèn Joan Semmanar y de Torallas, ja ensacultat en oÿdor. Mossèn Phelip de Riquer, ja ensaculat en oÿdor. Per lo lloch de deputat militar de
la vegaria de Gerona que vaca per mort de
mossèn Emanuel Areny y de Pueyo, se proposan:
mossèn Joan Bonaventura de Gualbes y Copons,
ja ensaculat en oÿdor. Mossèn Magí de Villalonga. // 273/6r // Per lo lloch de deputat militar de
la vegueria de Tàrrega que vaca per mort de
mossèn Balthezar Sans, se proposan: mossèn Joseph Dalfau. Mossèn Joseph Valls.

Oÿdors reals. Per lo lloch de oÿdor real de Barcelona que vaca per mort del doctor misser
Lluís Roger, se proposan: lo doctor misser
Francisco Joda y Gil. Lo doctor misser Agustí
Colldeorellas. Per lo lloch de oÿdor real de Tortoza que vaca per munta del doctor misser
Francisco Pinyana de oÿdor a deputat, // 273/7r
// se proposan: mossèn Hierònim de Pinyana y
Galvany. Mossèn Joseph Bernadí Llop. Per lo
lloch de oÿdor real de la vila de Cervera que
vaca per mort dea...: mossèn Joan Montaner,
notari y burgès. Mossèn Joseph Montaner. Per
lo lloch de oÿdor real de la ciutat de Lleyda que
vaca per munta de mossèn Joan Casanovas de
oÿdor a deputat, se proposan: mossèn Joseph
Escolà. Mossèn Agustí Llopes.
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Oÿdors militars. Per lo lloch de oÿdor militar de
la vegueria de Barcelona que vaca per munta de
mossèn Joan Semmanar y de Toralla de oÿdor a
deputat, se proposan: mossèn Joseph de Marimon. Mossèn Antoni Pera y Tord. Per lo lloch
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Senyorb. Los deputats y oÿdors de comptes del
General del principat de Catalunya per als llochs
vuy vaccants en las bolsas dels officis de la casa
de la Deputació de dit General, proposan a vostra magestat los subjectes contenguts en lo infrascrit memorial.
Bolsa de assessors y advocat fiscal del General.
Per lo lloch de la dita bolsa de assessor y advocat
a. a continuació un espai en blanc.
b. memorial intercalat entre els folis 272v i 273r del trienni
1683-1686.

fiscal que vaca per mort del doctor Rafel Bacó,
canonge de Barcelona, se proposan: lo doctor
don Ramon Sans y Puig, canonge de la Santa
Iglésia de Barcelona y ardiaca del Penedès. Lo
doctor Francisco Roca, canonge de la Santa
Iglésia de Vich. Lo doctor Pere Benet Atxer, canonge de la Santa Iglésia de Barcelona. Per altre
lloch de la dita bolsa de assessor y advocat fiscal
del General que vaca per mort del doctor Pere
Màrtir Falrer, canonge de la Seu de Barcelona,
se proposan: lo doctor don Anton Moner y de
Bassedes, canonge de la Santa Iglésia Urgell. Lo
doctor Rafel Torrent, canonge de dita iglésia.
Lo doctor Francisco Guimal, canonge de dita
iglésia.

nonge de Lleyda, se proposan: fra don Joseph
Bru y Canter. Don Ignasi de Bru y Canter, canonge de Barcelona. Fra Gaspar de Sinispleda.
Bolla de scrivent ordinari de regent los comptes. Per lo lloch ecclesiàstich de dita bolsa de escrivent ordinari de regent los comptes que vaca
per mort del doctor Francisco Ferrer, canonge
de Lleyda, se proposan: fra Francisco de Ballaró, dispanser major de Ripoll. Fra Climent de
Solanell. Fra don Bernardino de Llúria. //
/273/9v // Per altre lloch ecclesiàstich de dita
bolsa de scrivent ordinari de regent los comptes
que vaca per renunciació del doctor Joseph
Valls, ardiaca de Sant Llorens y canonge de la
Santa Iglésia de Tarragona, se proposan: don
Joseph Antoni Valls y Pendutxo. Lo doctor Joseph Biborra. Lo doctor Andreu Selló. Per altre
lloch ecclesiàstich de dita bolsa de scrivent ordinari de regent los comptes que vaca per mort de
fra don Juan de Burutell, se proposan: fra Dimas de Malla, paborde de Palau del monestir de
Ripoll. Lo doctor Agustí Prats, canonge de Gerona. Lo doctor Miquel Bosch, canonge de
Vich.

Bolsa de regent los comptes. Per lo lloch eclesiàstic de dita bolsa de regent los comptes que
vaca per mort del doctor Francisco Ferrer, canonge de Lleyda, se proposan: lo doctor Rafel
de Pinyana y Galvany, canonge de Tortoza. //
273/8v // Lo doctor Ignasi Duiz, canonge de
Tortoza. Mossèn Hierònim Pino, canonge de
Tortoza.
Bolsa de exactor. Per lo lloch ecclesiàstich de
dita bolsa de exactor que vaca per mort del doctor fra Joseph Bover, abat de Sarrateix, se proposan: fra francisco de Ballaró. Fra Climent de
Solanell. Fra Joan Garriga. Per altre lloch ecclesiàstich de dita bolsa de exactor que vaca per
mort del doctor Francisco Ferrer, canonge de
Lleyda, se proposan: Fra Golferich Sanjust y
Pagès, paborda de Vilademar, del monestir de
Sant Pere de Rodas, del orde Sant Benet. Fra
Narcís March, sagristà major del monestir de
Santa Elena de Banyolas, de dit orde de Sant
Benet. Fra Hierònim Llenes, almoyner de dit
monestir de Santa Elena, de Banyolas.
Bolsa de receptor de la Bolla. Per lo lloch eclesiàstic de dita bolsa de receptor de la Bolla que
vaca per mort del doctor Francisco Ferrer, canonge de Lleyda, se proposan: fra Lluís de
March, paborda de Panadès, del monestir de
Sant Cugat del Vallès, de la orde de Sant Benet.
// 273/9r // Fra Francisco de March, camarer de
Sant Quirch de Colera, del orde de Sant Benet.

Bolsa de procurador fiscal de la visita. Per lo
lloch de dita bolsa de procurador fiscal de la visita que vaca per mort de mossèn Balthezar
Sans, se proposan: don Thomàs de Pallarès.
Mossèn Francisco Puigdesalit. Mossèn Jaume
Francolí. Per altre lloch de dita bolsa de procurador fiscal de la visita que vacca per renunciació
de don Fèlix de Marimon, se proposan: lo doctor misser Maurici Rechs i Gallart. Lo doctor
Joseph Rovira. Lo doctor Joseph Miralda.
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Bolsa de síndich. Per lo lloch ecclesiàstich de
dita bolsa de síndich que vaca per mort del doctor Francisco Ferrer, canonge de Lleyda, se proposan: fra Dimas Malla, paborde de Palau del
monestir de Ripoll, del orde de Sant Benet. Fra
don Bernardino Llúria. Fra Climent de Solanell.
Bolsa de donador de plany. Per lo lloch ecclesiàstich de dita bolsa de donador de plany que
vaca per mort del doctor Francisco Ferrer, ca1729

Intruccióa del que han de articular los procurador fiscal y magnífic advocat fiscal del General
de Cathalunya en la causa de suplicació interposada de la sentència proferida per lo noble don
Daniel de Sayol en la causa del comís que aporta dit procurador fiscal contra Emanuel Beaumont, de nació francès, per rahó dels punts prejudicials al fisch y Generalitat de Cathalunya
contenguts en dita sentència acerca de la exhistència de 500 dobles y 600 reals de vuyt en la
tartana a la ocassió que los officials de la Deputació local de Tarragona feren la aprehenció del
càrrech del qual se tracta en dita causa.
Primo, que lo patró Emanuel Beaumont des del
dia 18 de febrer del any 1685 molt dematí y de
antes de las set horas, que isqué del gànguil ho
tartana que patronejava, dita de Santa Anna,
a. instrucció intercalada entre els folis 278v i 279r del trienni
1683-1686.
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exhistint en lo port de Salou, per tot dit dia y
per tot lo dia 19 immediatament següent del
mateix mes no tornà al dit gàngil ho tertana ni
entrà dins de ella, perquè dit dia, havent axit
molt dematí de la tartana, o és, a las set horas
del matí poch més o menos, de allí se’n anà tot
seguidament a la vila de Vilaseca y de allí seguidament se’n anà a la vila de Reus, ha ont dormí
en casa de Thomàs Pasqual, negociant, y des de
allà lo dia 19 següent se’n anà a la vila de Vilaseca y se’n pujà seguidament al campanar de dita
vila per vèurer quin camí prenia una barca corsària genovesa. Y estant en dit campanar, fou
pres per tal Oritigas, jurat portant la vara per
absència de balle, a instància de Jaume Voltas,
fill de Joseph Voltas, tauler, y de orde de aquell
y en dit campanà estigué detingut fins que Joseph Voltas va anar a fer-los relaxar lo mateix
dia denou a la tarda, en la qual ocasió ja los oficials havian fet aprehenció del càrrech, entrant
dins la tartana havent-se fet aixir primer los mariners.

leta y de ella isqué una gran partida de dobles,
las quals contaren sobre dita taula.
De tot lo sobredit se donaran los noms dels testimonis que han de justificar y provar tot lo contengut, sempre que vulla fer dita prova encontinent.
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Ego Emanuel Beumont, nauta francigena, patronus post Deum cuiusdam gànguil, oriundus et habitator civitatis de Martega regni Francie ad presens Barchinone adinventis. Gratis, et cetera. Citra
tamen revocationem, et cetera. Constituo et ordino
procuratorem meum certum, et cetera. Itaquod, et
cetera. Vos Jacobus Pasqual, mercatorem francigenam civitatis Marcilia dicti regni Francie, presentem ad omnes lites sive causas tam civiles quam
criminales, tam activas quam passivas, tam principales quam apellatorias, et cetera, tam mota quam
movendas large cum amplissimo solito et assueto litium cursu facultatibus expressis quascumque requisitiones et alias quasvis // 279-3v // scripturas,
tam publicas quam privatas quibusvis presenta seu
presentis presentandi et notificandi seu presentari
et notificari faciendi et de earum presentatione instrumenta quascumque faciendi seu fieri faciendi,
instandi et requirendi, jurandi decalumpnias,
cautiones quasvis et astandi, et cetera, clama, et retroclama quasvis exponendi, et cetra, exequitiones
quasvis instandi, et cetera, et cum posse substinendi,
et cetera. Demum, et cetera. Promito juditio sisti, et
cetera. Habere rattum, et cetera, et non revocare, et
cetera. Actum, et cetera.

Que lo dia 20 del mateix mes, lo canonge Juan
Alamany, com ha diputat local, lo doctor Joseph Llorens, assessor, lo doctor Francisco Girona, //279/2v // advocat fiscal, lo doctor Bruno
Martí, sobrecullidor del General, isqueran de la
ciutat de Tarragona y tot seguidament se conferiran en lo port de Salou per continuar la aprehenció que lo dia antes havian comensat los demés officials, y a la nit de dit dia se’n anaren a
domir a la vila de Reus, dins lo castell del il·lustre Capítol de Tarragona, a hont s’i troba mossèn Pere Compte, prevere, Catharina Morera,
viuda, majordoma, y un miñó que·s diu Pera,
fill de aquella. Y axí mateix, s’i trobaven lo reverend Bernat Vilaplana y Juan Casanovas, licenciado, fill de Gratallops.

Testes sunt magnificus Hiacyntus de Rodolat, capitanem reformatus suas magestatis in civitate
Tarraconem populatus, et Josephus Guni, sarctor,
cives Barchinone.

Que en dita nit del dia 20, estant en dit castell,
lo canonge Alamany y demés officials digueren
que venian de Salou de fer una aprehenció de
un gàngil de cuyros, y entregaren a la majordoma una maleta, dos sachs y unas alforjas encomenant-li que ho posase en vera part molt guardat perquè y havia cosa de molt valor.
Que lo dit Juan Casanovas, licenciado, junt ab
la majordona al cap de un rato foren curiosos en
obrir los sachs y alforges y dins dels sachs y havia
plantofas turquescas, boscuit i altres cosas y en
las alforgas veren un mirall. Y en assò entrà
mossèn Vilaplana y los barallà fent-los dexar de
mirar ditas cosas.

Diea vigesima tertia mensis octobris anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo octuagesimo quinto, Barchinone.

De premissis fidem do ego Francisus Llauder, civis honoratus regiaque auctoritate notarius publicus Barchinone, hec et supradicta propria scribens manu.
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Que després de haver supat, Bruno Martí digué
al fill de la majordoma y ha Juan Casanovas portasen un llum a la cambra, a la qual entraren dit
Martí y doctor Llorens, los quals obriren la ma1730

No. 1
Senyorb. Los deputats y oÿdors de comptes del
General de Catalunya, vacant lo offici de altre
a. procura intercalada entre els folis 278v i 279r del trienni
1683-1686.
b. memorial intercalat entre els folis 281v i 282r del trienni
1683-1686.

dels taulers de dit General de la vila de Puigcerdà per mort de Anton Casas, notari, altre
dels officis del General compresos en la real reserva, proposan a vostra mercè los subjectes
contenguts en lo infrascrit memorial. Rafel Ferran, notari. Francisco Colomer. Jacintho Says.
Habitants en Puigcerdà. Dattus en Barcelona,
als XXII de juny MDLCLXXXVI.
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de dit offici en lo ínterim que sa magestat, Déu
lo guarde, pren resolució en la nominació de
subjectes per a la provisió de aquell, per ésser altre dels officials del General compressos en la
real reserva, proposan a vostra excel·lència los
subjectes contenguts en lo infrascrit memorial.
Cosme Cartas. Francesch Cartes. Jaume Cartes,
ciutadans de Tortoza. Dattus en Barcelona, als
XXII de juny de MDCLXXXVI.

No. 2
Excel·lentíssima
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senyor.

Los deputats y oïdors de comptes del General
del present principat de Catalunya, vacant lo offici de altre dels taulers de dit General de la vila
de Puigcerdà compresos en la real reserva, per la
provissió de dit offici proposan a vostra
excel·lència los subjectes contenguts en lo infraescrit memorial. Rafel Ferran, notari. Fancesc
Colomer. Jacinto Says, habitants en Puigcerdà.
Dattus en Barcelona, als XXII de juny de
MDCLXXXVI.
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No. 3
Senyorb.
Los deputats y oÿdors de comptes del General
de Catalunya, vaccant lo offici de guarda ordinària de dit General de la ciutat de Tortosa
per mort de Onofre Teixidor, altre dels officis
del General compresos en la real reserva, proposan a vostra magestat los subjectes contenguts
en lo infrascrit memorial. Cosme Cartes. Francesch Cartes. Jaume Cartes, ciutadans de Tortosa. Dattus en Barcelona, als XXII de juny de
MDCLXXXVI.
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No. 4
Excel·lentíssimc senyor.
Los deputats y oÿdors de comptes del General
del present principat de Catalunya, vaccant lo
offici de guarda ordinària del dit General de la
ciutat de Tortoza per mort de Onofre Teixidor,
altre dels officis del General, per a la provissió
a. memorial intercalat entre els folis 281v i 282r del trienni
1683-1686.
b. memorial intercalat entre els folis 281v i 282r del trienni
1683-1686.
c. memorial intercalat entre els folis 281v i 282r del trienni
1683-1686.
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A. Molta il·lustre senyor.
Barthomeu Sala, tintorer de draps de la present
ciutat de Barcelona, com a fermaça de Francesch Potau, mercader, menor en dias, y Francesch Potau, mercader, major en dies, per la
quantitat de 100 lliures en tres differents pagas
per raó del concert fet ab vostra senyoria per
dits Potaus del que restavan devent los dits de
las Bollas, trienni antecedent al de vostra senyoria, ha pagat ja a vostra senyoria las dos pagas,
que importan 66 lliures, 13 sous, 4, ab dos
iguals pòlissas. Per lo banch la una; ço és, als 9
de octubre 1684, y la altre als 18 de febrer
1686, conforme està contengut en lo llibre de
Vàluas. Y com dits Potaus degan refer a dit Sala
dita quantitat, y per recobrar de ells dit Sala
aquella, necessita de que vostra senyoria li firme
de dita quantitat àpocha ab lloch y cessió, lo
qual és molt just. Per ço, dit Barthomeu Sala suplicab a vostra senyoria sia de son servey deliberar fer-se-li dita àpocha ab lloch y cessió en la
forma que en la present casa en semblants casos
se estila, que ho rebrà a mercè de vostra senyoria. Officio, et cetera. Altissimus, et cetera.
De Cardona.
Oblata VIIIIº julii MDCLXXXVI in consistorio. Et
domini deputati intervenientibus dominis auditoribus computorum comiserunt predicta magnificis assessoribus Generalis Cathalonia qui una
cum magnifico advocato fiscalis dicti Generalis
super supplicatis relationem in scriptis faciant.
Josephus Sauleda, scriba major Generalis Cathalonie subrogatus.
Vista la sobredita soplicació presentada per Barthomeu Sala, tintorer de draps, y lo contengut
en ella. Vista la commissió feta per los molts
il·lustres senyors deputats y oïdors de comptes
del General de Catalunya. Vist tot lo que se havia de vèurer. Atenent y considerant que si lo dit
Sala à pagat a vostra senyoria com // 183/1v //
a. súplica i vot intercalats entre els folis 285v i 286r del trienni 1683-1686.
b. Suplica internlineat.

[ 1686 ]

[ 1686 ]

a fermansa de Francesch Potau, mercader, 66
lliures, 13 sous, 4, est justa la petició fa en dita
soplicació. Per ço y altrament, diem y fem relació a vostra senyoria que pot y deu firmar-li àpoca de les dites 66 lliures, 13 sous, 4 , ab lloc y
cessió sine evictione conforme en semblants cessions se estila y acostuma fer en semblants fermanses. De Sayol, assessor. Llampillas, fisci Generalis Cathalonie advocatus. Areny, assessor.

pugan tenir lo dit lloch: lo doctor Gerònim
Fontdevila. Mossèn Joseph Ginestaa. Per lo
lloch de oÿdor real de Barcelona que vacca //
286/4r // per renunciació en mà de vostra
excel·lència feta per mossèn Francisco Falguera,
ciutadà honrat de Barcelona, se proposan: lo
doctor misser Jaume Falguera. Lo doctor misser Domingo Pinyol.
Dattus en Barcelona, als
MDCLXXXVI.
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de juliol de

A.
Excel·lentíssima senyor.
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Los deputats y oÿdors de comptes del General
del present principat de Catalunya per als llochs
vuy vaccants fins lo die present de deputats y
oÿdors de comptes que han vaccas després de
enviadas las proposicions a sa magestat, Déu lo
guarde, per a cumplir lo número dels que faltan
en las bolsas de què se ha de fer extracció, proposan a vostra excel·lència los subjectes continguts en lo infrascrit memorial.
Deputats reals. Per lo lloch de deputat real de
Tortosa que vaca per mort del doctor Joseph
Ferrer y Ardenol, se proposan: mossèn Onofre
Cartes, de present oÿdor real. Mossèn Pere
Xies.
Oÿdors ecclesiàstichs. Per lo lloch de oÿdor ecclesiàstic del Capítol de Vich que vaca per renunciació en mà de vostra excel·lència feta del
canonge Joseph Llinàs, se proposan: lo doctor
Miquel Joan Bosch. Mossèn Isidro Alzina, canonges de dit capítol.
286
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XV

Oÿdors reals. Per lo lloch de oÿdor real de Barcelona que vacca per mort de mossèn Francisco
Boneu, se proposan: mossèn Joan Baptisa Reverter. Mossèn Francisco Sembasart, ciutadans
de Barcelona. Per lo lloch de oÿdor real de Tortoza que vaca per munta de mossèn Onofre
Cartes de oÿdor a deputat, se proposan: mossèn
Francesch Dehona. Lo doctor Joseph Dehona,
ciutadans de Tortoza. Per altre lloch de oÿdor
real deb mà mitjana de la ciutat de Gerona que
vaca per munta del doctor Francesch Romaguera de oÿdor a deputat de mà major, se proposan: mossèn Joseph Ginesta. Lo doctor Gerònim Fondevila. Per altre lloch de oÿdor real de
dita ciutat de Gerona de mà mitjana que vaca
per haver mudat de estat misser Joseph Pujadas,
se proposan, per mancar altres subjectes que
a. memorial intercalat entre els folis 286v i 287r del trienni
1683-1686.
b. de... mitjana interlineat al marge esquerre.
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Duchb de Sanlúcar, marquès de Leganès y de
Morata. Llochtient y capità general.
Venerable, nobles y amats de la real magestat.
Los diputats y oÿdors de comptes de la casa de
la Diputació del General de Cathalunya en Barcelona residints. Lo rey nostre senyor, que Déu
guarde, és estat servit enviar-me un real orde firmat de sa real mà y despachat en deguda forma
de cancelleria del Supremo Concell de Aragó,
que és del thenor següent: «El rey. Ilustre marqués de Leganés, primo, gentil hombre de mi cámara, mi lugarteniente y capitán general. Con
vuestra carta de quinse del passado se reçivió la
proposición que los diputados y oidores de quentas
del General de essos Principado y condados os dieron para los lugares vacantes en las bolsas de diputados y oidores de los tres estamentos hasta el
día treinta y uno de mayo de este presente año. Y
haviendo discurrido por los méritos de cada uno
de los que propone y conciderado lo que de ellos se
os offreze, y los demás que proponéis y otros de
quien tengo satisfacción para concurrir a estos officios, usando de la facultad que el rey, mi señor y
padre, que santa gloria haya, se reservó quando
concedió a la Diputación sus privilegios y constituciones y en la insaculación general que hizo en
conformidad de dicha reserva en treinta y uno de
enero del año passado mil seiscientos sinquenta y
quatro de poder nombrar las personas que le pareziere, assí de las propuestas por los diputados y oidores como de qualesquiera otras que bien visto //
287/1v // le fuesse, he resuleto nombrar para dichos lugares vacantes hasta el día referido a los
que siguen:
Diputados eclesiásticos. Para el lugar de diputado eclesiástico religioso que vaca por muerte de fra
Joseph Bober, abad de Gerri, al doctor Benito
Sala, abad de San Pablo del Campo, de Barcelona, y la Portella. Para el lugar de diputado eclesiástico del Capítulo de Tarragona que vaca por
a. a continuació dues línies ratllades.
b. decret intercalat entre els folis 286v i 287r del trienni 16831686.

renunciación del doctor Joseph Valls, arcediano
de San Lorenzo y canónigo de dicho capítulo, a
don Joseph Antonio Valls y Perucho. Para el lugar de diputado eclesiástico del Capítulo de Vique que vaca por renunciación de mosén Magí
Colldelram, canónigo de dicho capítulo, al doctor
Francisco Colldelram.
Oidores eclesiásticos. Para el lugar de oidor eclesiástico del Capítulo de Lérida que vaca por
muerte del doctor Francisco Ferrer, canónigo de
dicho capítulo, al doctor Gil Nabona. Para el lugar de oidor eclesiástico del Capítulo de Urgel
que vaca por haver permutado el canonicato que
tenía en aquel capítulo mosén Francisco Santjust
y Pagès, al doctor Juan Rovira.
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Diputados militares. Para el lugar de diputado
militar noble de la veguería de Cervera que vaca
por muerte de don Diego Vidal y Agras, a don
Francisco Bornombille Perapertussa Vilademany
y Cruïlles, marqués de Rupit, visconde de Joch.
Para el lugar de diputado militar de la veguería
de Barcelona que vaca por muerte de mosén Miquel Sabater, a mosén Juan de Semmanat y de
Toralla. Para el lugar de diputado militar de la
veguería de Tarragona que vaca por muerte de
mosén Balthasar Sans, a mosén Joseph Delfau.
Oidores militares. Para el lugar de oidor militar
de la veguería de Barcelona que vaca por munta
de mosén Juan Semmanat y de Toralla de oidor a
diputado, a mosén Joseph de Marimon. // 287/2v
// Para el lugar de oidor militar de la veguería
de Vilafranca de Panadés que vaca por munta de
mosén Juan Bonaventura de Gualves y Copons de
oidor a diputado, a mosén Bernardo Tristany y
Vives.
Diputados reales. Para el lugar de diputado real
de Barcelona que vaca por muerte de mosén
Francisco Mas, a mosén Ramon Villana Perlas,
ciudadano honrado de Barcelona. Para el lugar
de diputado real de Barcelona que vaca por
muerte de mosén Jordi Carreras, al doctor miser
Francisco Moliner. Para el lugar de diputado
real de Lérida que vaca por muerte de mosén Joseph Bullfarines, a mosén Juan Casanovas. Para
el lugar de diputado real de Tortosa que vaca por
muerte de mosén Bernat Alaix, a mosén Agustín
Piñana. Para otro lugar de diputado real de
Tortosa que vaca por renunciación de mosén Joseph Piñana, al doctor miser Fancisco Piñana.
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Oidores reales. Para el lugar de oidor real de
Barcelona que vaca por muerte del doctor miser
Lluís Roger, al doctor miser Francisco Joda y Gil.
Para el lugar de diputado real de Tortosa que
vaca por munta de miser Francisco Piñana de oidor a diputado, a mosén Gerónimo de Piñana y
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Galbany. Para el lugar de oidor real de Cervera
que vaca por muerte de mosén Joseph Puig, a mosén Juan Montaner. Para el lugar de oidor real de
la mà mitjana de la ciudad de Gerona que vaca
por ser muntado a mà major Joseph Ginesta, a Joseph Nató, notario. Para el lugar de oidor real de
Lérida que vaca por munta de mosén Juan Casanovas de oidor a diputado, a Joseph Escolà.
Todos los quales arriva nombrados de nuevo es mi
voluntad que concurran y sean insaculados respectivamente en los lugares vacantes de dichas
bolsas en la conformidad que lo están los demás
insaculados en ellas, pero que sólo tengan drecho a
estarlo mientras yo no se lo prohibiere, sin que //
287/3v // por quedar ahora insaculados puedan
alegar ni pretender drecho de pocessión ni otro alguno para estar en dichas bolsas, no siendo mi voluntad; reservándome, como me reservo, la facultad de excluirlos o desinsacularlos, con causa o sin
ella, como me pareziere, por ser conforme a reserva que el rey, mi senyor y padre, que haya gloria,
se hizo de lo tocante a estas insaculaciones en la
concessión de dichas constituciones y privilegios al
Principado. Y en esta conformidad libraréis este
nombramiento a los diputados y oidores de quentas para que insaculen y pongan en las bolsas de
dichos officios a las personas arriba nombradas,
guardando en ella la forma acostumbrada en semejantes casos. Dattus en Madrid, a seis de julio
mil seiscientos ochenta y seis. Yo, el rey. Vidit don
Antonius de Calatayud, regens. Vidit don Joannes Baptista Pastor, regens. Vidit don Josephus
Rull, regens. Vidit Valero, regens. Vidit Comes et
Torro. Vidit Geronimus Dalmao et Cassanate,
secretarius. Insaculación de los lugares vacantes
en las bolsas de diputados y oidores de quentas del
General de la Diputación de Cathaluña hasta el
día treinta y uno de mayo deste año de mil seiscientos ochenta y seis. Va con consulta.» Y perquè
los reals ordes de sa magestat dehuen // 287/4r
// ser ab tot effecte cumplits y executats, vos
diem y manam que encontinent, sens mora ni
dilació alguna, poseu en execució lo prechalendat real orde de sa magestat si y de la manera
que en ella està contengut y expressat, per ser
esta sa real voluntat y nostra. Dattus en Barcelona, a XIIII de juliol MDCLVXXXVI.
El marquès de Leganès. Vidit Montserrat, cancellarius. Balthasar de Oriol et Marcer.
In curia locumtenetia, XII, foleo CXXXXVII.
Vuestra excelencia manda a los diputados y oidores de quentas de la casa de la Diputación del General de Cathaluña que pongan en execución el
real orden de su magestat arriba expressado.

[ 1686 ]

[ 1686 ]
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Ducha de Sanlúcar, marquès de Leganès y de
Morata, lloctinent y capità general.
Venerables, nobles y amats de la real magestat.
Los diputats y oÿdors de comptes de la casa de
la Diputació del General de Catalunya en Barcelona residints. Reverent en Cristo Pare y amat
conceller de la real magestat. Nobles y amats de
la real magestat. Los insaculadors que us trobau
junts en dita casa per la insaculació y extracció
de pròxim fahedora sobre la nominació que sa
magestat és estat servit manar fer en esta nova
insaculació dels llochs vacants en las bolsas de
deputats y oÿdors de comptes de aqueixa casa y
Generalitat. Havent vist la proposició de subjectes per los llochs que han restat vacants, dels
que venian insacultats y altres que han vacat des
de 31 de maig proppassat que per vostra part
nos haveu presentat per a cumplir lo número de
ells en las bolsas que se ha de fer la pròxima extracció, y lo demés que en dita proposició representan.

lo rey nostre senyor, que goze de glòria, sobre
// 287/6r // estas y altres insaculacions. Y així
exequtareu lo sobredit ab tota puntualitat per a
què se puga fer la extracció de deputats y oÿdors
com se ha acotumat y pugan concórrer en ella
tots los sobredits. Dattus en Barcelona, a XVI de
juliol MDCLXXXVI.
El marquès de Leganès. Vidit Montserrat, cancellarius. Balthasar de Oriol et Marcer.
In curia locumtenentia, VIIII, foleo CCLXXVI.
Se manda a los deputados y oydores de quentas del
General de Cataluña y insaculadores que se hallan juntos en dicha casa que pongan en exequción la orden de su excelencia arriba expressada.
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Y tenint los mèrits presents dels proposats per
vostra part, y altres que són dignes de la gràcia
de sa magestat, havem resolt, usant de la facultat real a nos concedida, que en lo lloch de deputat real de Tortosa que vaca per mort del
doctor Joseph Ferrer y Ardevol, insaculeu a
mossèn Onofre Cartes. Per altre lloch de oÿdor
ecclesiàstich del Capítol de Vich que vaca per
renunciació de Joseph Llinàs, canonge de dit
capítol, al doctor Miquel Juan Bosch. // 287/5v
// Per altre lloch de oÿdor real de Barcelona que
vaca per renunciació de Francesc Falguera, al
doctor misser Jaume Falguera. Per altre lloch de
oÿdor real de Barcelona que vaca per mort de
Francisco Boneu, a mossèn Juan Batista Reverter. Per altre lloch de oÿdor real de Tortosa que
vaca per munta de Onofre Cartes de oÿdor a deputat, a mossèn Francesch de Hona. Per altre
lloch de oÿdor real de Gerona de mà mitjana
que vaca per munta del doctor Francesch Romaguera de oÿdor a deputat de mà major, a
mossèn Joseph Ginesta. Per altre lloch de oÿdor
real de la ciutat de Gerona de mà mitjana que
vaca per haver mudat de estat misser Joseph Pujades, al doctor Geroni Fontdevila.
Tots los quals subjectes per Nós en los dits set
llochs vacants elegits y anomenats, és la real voluntat de sa magestat y nostra que sian respectivament insaculats y concórrian ab los demés
que ya ho estan en ditas bolsas, y que solament
tingan dret de estar en ellas y concórrer en las
extraccions durant la real voluntat de sa magestat y nostra, en conformitat de la reserva que féu
a. decret intercalat entre els folis 286v i 287r del trienni
1683-1686.
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Ducha de Sanlúcar, marquès de Leganès y de
Morata, llocthinent y capità general.
Venerables, nobles y amats de la real magestat.
Los diputats y oïdors de comptes de la casa de la
Diputació del General de Cathalunya en Barcelona residints. Lo rey nostre senyor, que Déu lo
guarde, és estat servit enviar-nos una real orde
firmat de sa real mà y despachat en deguda forma de cancelleria del Supremo Consell de Aragó, que és del thenor següent: «El rey. Ilustre
marqués de Leganés, primo, gentilhombre de mi
cámara, mi lugarteniente y capitán general.
Haviéndose visto la proposición que han hecho los
diputados y oidores de quentas del General de essos
Principado y condados, la qual me remite en carta de quinse del passado, para los lugares vacantes
en la bolsa de los officios del General y cassa de la
Diputación que corren por insaculación hasta el
día treinta y uno de mayo de este año, y discurrido por los méritos de cada uno de los que se proponen y lo que de ellos se os offreze, y también de otros
que han occurrido, y usando de la facultad que el
rey, mi señor y padre, que santa gloria haya, se reservó en la concessión que les hizo de sus privilegios
y constituciones, y de la forma en que han de correr estas insaculaciones y lo dispuesto en veinte y
tres de enero de mil seiscientos y cinquenta y quatro, y veinte y siete de agosto mil seiscientos sinquenta y sinco, de poder nombrar las personas que
le parezieren para estar insaculadas en dichas
bolsas, assí de las propuestas por los diputados y oidores de // 287/7v // quentas como de otras las que
pareziere convenir, he resuleto nombrar para los
lugares vacantes en dichas bolsas a las personas
que siguen.

a. decret intercalat entre els folis 286v i 287r del trienni
1683-1686.

Bolsa de assessor y abogado fiscal del General.
Para un lugar de la bolsa de assessor y abogado
fiscal del General que vaca por muerte del doctor
Raphael Vacó, canónigo de Barcelona, al doctor
don Ramon Sanz y de Puig. Para otro lugar de
dicha bolsa de assessor y abogado fiscal del General que vaca por muerte del doctor Pedro Mártir
Febrer, canónigo de Barcelona, al doctor don Antón Moner y de Basedas.
Bolsa de regente las quentas. Para un lugar ecclesiástico de la dicha bolsa de regente las quentas
que vaca por muerte del doctor Francisco Ferrer,
canónigo de Lérida, al doctor Raphael de Piñana y Galvany.
Bolsa de exactor. Para un lugar ecclesiástico de la
dicha bolsa de exactor que vaca por muerte del
doctor fra Joseph Bober, abad de Gerri, a fra
Francisco de Ballaró. Para otro lugar eclesiástico
de la dicha bolsa de exactor que vaca por muerte
del doctor Francisco Ferrer, canónigo de Lérida,
a fra Galderich Senjust y Pagès.
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Bolsa de receptor de la Bolla. Para un lugar ecclesiástico de la dicha bolsa de receptor de la Bolla
que vaca por muerte del doctor Francisco Ferrer,
canónigo de Lérida, a fra Lluís de March, paborde de Panadés.
Bolsa de síndico. Para un lugar eclesiástico de la
bolsa de síndico que vaca por muerte del doctor
Francisco Ferrer, canónigo de Lérida, a fra Dimas Malla.
Bolsa de donador de los plomos. Para un lugar
eclesiástico de la bolsa de donador de los plomos
que vaca por muerte de don Francisco Ferrer, canónigo de Lérida, a fra Joseph de Bru y de Canter.
Bolsa de escriviente ordinario de regente las
quentas. Para un lugar eclesiástico de la bolsa de
escriviente ordinario de regente las quentas que
vaca por muerte del doctor Francisco Ferrer, canónigo de Lérida, a fra Francisco de Ballaró.
Para otro lugar eclesiástico de la dicha bolsa de
escriviente ordinario de regente las quentas que
vaca por renunciación del doctor Joseph Valls, arzediano de San Lorenzo y canónigo de Tarragona, a don Joseph Antonio Valls y Perucho. Para
otro lugar eclesiástico de dicha bolsa de escriviente
ordina- // 287/8v // rio de regente las quentas que
vaca por muerte de fra don Juan de Barutell, a
fra Dimas de Malla.
Bolsa de procurador fiscal de la visita. Para un
lugar de la dicha bolsa de procurador fiscal de la
visita que vaca por muerte de mosén Balthasar
Sans, a don Thomás de Pallarés. Para otro lugar
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de la dicha bolsa de procurador fiscal de la visista que vaca por renunciación de don Fèlix de
Marimon, al doctor miser Maurici Rechs y Gallart.
Todos los quales arriba nombrados de nuevo es mi
voluntad concurran y sean insaculados respectivamente en los lugares vacantes de dichas bolsas
en que van nombrados en la forma y manera que
lo están los demás insaculados en ellas y como está
dispuesto y declarado por el rey, mi señor y padre,
que haya gloria, en la insaculación que hizo de estos officios y otros desta calidad en veinte y siete de
agosto de mil seiscientos y sinquenta y sinco, y sólo
tengan drecho a estar insaculados en dichas bolsas
mientras //287/9r // yo no se lo prohibiere, sin que
por quedar ahora insaculados en ellas puedan
allegar ni prentender drecho de pocessión ni otro
alguno para estarlo no siendo mi voluntad. Reservándome, como me reservo, la facultad de excluirlos o desinsacularlos con causa o sin ella como
me pareziere, por ser esto conforme a la reserva
que su magestad se hizo de lo tocante a estos officios en la concessión de dichos privilegios y constituciones a esse Principado y condados, en cuya
conformidad libraréis este nombramiento y insaculación a los diputados y oidores de quentas y
tendréis la mano en la execución de lo arriba dispuesto y de lo que el rey, mi senyor y padre, que
haya gloria, ordenó en la insaculación que hizo
para estos officios en veinte y siette de agosto de
mil seiscientos y sinquenta y sinco. Datus en Madrid, a VI de julio MDCLXXXVI. Yo, el rey. Vidit
don Antonius de Calatayud, regens. Vidit don
Joanes Valero, regens. Don Hieronimus Dalmao
et Cassanate, secretarius. Insaculación de los lugares vacantes hasta treinta y uno de mayo deste
año en las bolsas de los officios de la cassa de la Diputación y Generalidad de Cathaluña que aquí
se espressan. Va con consulta. Y perquè los reals
ordes de sa magestat deuen ser ab tot effecte
cumplits y executats, vos diem y manam que encontinent // 287/9v // sens mora ni dilació alguna poseu en execució lo prechalendat real orde
de sa magestat sí y de la manera que en ell està
contengut y expressat, per ser esta la real voluntat de sa magestat y nostra. Dattus en Barcelona, a XV de juliol de MDCLXXXVI.
El marquès de Leganès. Vidit Montserrat, cancellarius. Balthassar de Oriol et Marcer.
In curia locumtenentia, XII, folio CLI.
Vuesta excelencia manda a los insaculadores que
se hallan juntos en la casa de la Diputación del
General de Cathaluña que pongan en execución
la orden de vuestra excelencia arriba expressada.
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No. 1 Loa duch de Sanlúcar, marquès de Leganès y de Morata, llochtinent y capità general.

y que per dit respecte, essent noble, féu reparo
en que reste insaculat com a mossèn. Y per
quant la real intenció de sa magestat no és just
que reste frustrada en manera alguna, per ço,
vos diem y manam que insaculeu al dit Joan de
Semmanat y de Toralla en lo lloch sobredit com
a mossèn, no obstant sie noble, que per esta vegada tant solament dispensam en quant menester sie a est impedi- // 287/11v // ment, volent se
observe en tots los demés los ús y costums se ha
tingut en semblants insaculacions, per ser esta la
real voluntat de sa magestat y nostra.

Reverent en Christo Pare y amat conceller de la
real magestat. Nobles y amats de la real magestat. Los insaculadors que de present vos trobau
junts en la casa de la Diputació del General de
Cathalunya de la present ciutat de Barcelona.
Per part de don Joseph de Marimon nos és estat
representat que en lo lloch de oïdor militar de la
veguerhia de Barcelona que vaca per munta de
mossèn Juan de Semmanat y de Toralla de oïdor a deputat, ve anomenat en las insaculacions
fetes per sa magestat dient «mossèn Joseph de
Marimon» y que per dit respecte, essent noble,
féu reparo en que reste insacultat com a mossèn. Y per quant la real intenció de sa magestat
no és just que reste frustrada en manera alguna,
per ço, vos diem y manam que insaculeu al dit
don Joseph de Marimon en lo lloch sobredit
com a mossèn, no obstant sie noble, que per
esta vegada tant solament dispensam en quant
menester sie a est impedimient, volent se observe en tots los demés los requisits, ús y costum se
ha // 287/10v // tingut en semblants insaculacions, per ser esta la real voluntat de sa magestat
y nostra. Dattus en Barcelona, a XV de juliol
MDCLXXXVI.
Marquès de Leganès. Vidit Monserrat, cancellarius. Balthasar de Oriol et Marcer.

Dattus en Barcelona, a XV de juliol MDCLXXXVI.
Marquès de Leganès. Vidit Monserrat, cancellarius. Balthasar de Oriol et Marcer.
In curia locumtenentia VIIII, foleo CCLXXV.
Vuestra excelencia manda a los insaculadores
que se hallan juntos en la casa de la Diputación
del General de Cathaluña que pongan en execución la orden de vuestra excelencia arriba expressada.
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In curia locumtenentia VIIII, foleo CCLXXV.
Vuestra excelencia manda a los insaculadores
que se hallan juntos en la casa de la Diputación
del General de Cathaluña que pongan en execución la orden de vuestra excelencia arriba expressada.
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No. 2 Lobduch de Sanlúcar, marquès de Leganès y de Morata, llochtinent y capità general.
Reverent en Christo Pare y amat conceller de la
real magestat. Nobles y amats de la real magestat. Los insaculadors que de present vos trobau
junts en la casa de la Diputació del General de
Cathalunya de la present ciutat de Barcelona.
Per part de don Juan de Semmenat y de Toralla
nos és estat representat que en lo lloch que vaca
per mort de mossèn Miquel Sabater, ve anomenat en las insaculacions fetas per sa magestat
dient «mossèn Juan de Semmenat y de Toralla»
a. decret intercalat entre els folis 286v i 287r del trienni
1683-1686.
b. decret intercalat entre els folis 286v i 287r del trienni 16831686.
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B. Ducha de Sanlúcar, marquès de Leganès y
de Morata, llochtinent y capità general.
Veneralbres, nobles y amats de la real magestat.
Los diputats y oïdors de comptes de la casa de la
Diputació del General de Cathalunya en Barcelona residints. Lo rey nostre senyor, que Déu
guarde, és estat servit enviar-nos una real orde
firmat de sa real mà y despachat en deguda forma de cancelleria del Supremo Consell de Aragó, que és del thenor següent: «El rey. Ilustre
marqués de Leganés, primo, gentilhombre de mi
cámara, mi lugarteniente y capitán general. Haviendo visto el informe de essa Real Audiencia,
juntas las tres salas, que remitisteis en carta de
XXII del passado en execución de lo que mandé escriviros en despacho de VII del mismo con motivo
de la súplica que me hizo la ciudad de Gerona de
que fuesse servido desinsicular al doctor Joseph
Pont y Llombart del lugar de diputado real en que
se halla insaculado, por no tener su habitación en
dicha ciudad de Gerona, según lo que dispone el
capítulo XVIII de las Cortes del año MDXXXXII,
he resuleto, usando de la facultad que se reservó el
rey, mi senyor y padre, que santa gloria haya, en
estas materias de insaculaciones y sus annexos y
dependientes, declarar, como en virtud de la presente declaro, que debe ser desinsiculado el dicho
doctor Joseph Pont y Llombart del refferido lugar
a. decret intercalat entre els folis 290v i 291r del trienni
1683-1686.

de diputado real en donde se halla insaculado, y
ponerse en él otro sujeto que tenga la calidad de la
habitación en Gerona y las demás que requiere dicho capítulo, en cuya conformidad daréis las órdenes necessarias para su cumplimiento, como os lo
encargo y mando que así proceda de mi determinada voluntad. Y en lo que toca a la persona del
doctor Joseph Pont y Llombart, la tendré presente
para hazerle merced. Dattus en Madrid, a XIII de
julio MDCLXXXXVI. Yo, el rey. Petrus, preses. Vidit
Marchio de Castelnovo. //291/1v // Vidit don Antonius de Calatayud. Vidit Comes et Torro. Vidit
don Josephus Rull, regens. Vidit Valero, regens.
Don Geronimus Dalmau et Cassanate, secretarius.» Y perquè los reals ordes de sa magesat
dehuen ser ab tot effecte cumplits y executats,
vos diem y manam que encontinent sens mora
ni tardansa alguna, poseu en execució lo prechalendat real orde de sa magestat sí y de la manera
que en ell està contengut y expressat, per ser esta
sa voluntat y nostra. Dattus en Barcelona, a XX
de juliol MDCLXXXXVI.

Diputació del General en Barcelona residint. Venerable, nobles y amats de la real magestat. Los
insaculadors que us trobau junts en dita casa per
la insaculació y extracció de pròxim fahedora sobre la nominació que sa magestat és estat servit
manar fer en esta nova insaculació dels llochs vacants en las bolsas de deputats y oïdors de comptes de aqueixa casa y Generalitat. Havent vist la
proposició de subjectes per lo lloch que ha restat
vacant, a causa de haver manat sa magestat ab
son real orde de XIII del corrent mes y any desinsacular al doctor Joseph Pont y Llombart, per no
tenir sa habitació en la ciutat de Gerona, conforme o disposa lo capítol XIII de las Corts del any
MDXLII, que per vostra part nos haveu presentat
per a cumplir lo número de ells en las bolsas que
se ha de fer la pròxima extracció y lo demés que
en dita proposició representau, y tenint los mèrits presents dels proposats per vostra part y altres
que són dignes de la gràcia de sa magestat, havem resolt usant de la facultat real a Nós concedida, que en lo lloch de diputat real de la ciutat de
Gerona que vaca per desinsaculació del doctor
Joseph Pont y Llombart per los motius dalt referits, insaculeu al doctor misser Geroni Fontdevila, lo qual subjecte per Nós en lo dit lloch vacant
elegit y anomenat és la real voluntat de sa magestat y nostra que sia respectivament insaculat y
concórria ab los demés que ja ó estan en ditas
bolsas, y que uns y altres solament tingan dret de
estar en ellas y concórrer en las extraccions durant la real voluntat de sa magestat y nostra, en
conformitat de la reserva que féu lo rey nostre senyor, que goça de glòria, sobre estas y altres insacula- // 291/3v // cions. Y així exacutareu tot lo
sobredit ab tota puntualitat perquè se puga fer la
extracció de deputats y oïdors com se ha acostumat y pugan concórrer en ella tots los sobredits.
Dattus en Barcelona, a XXI de juliol MDCLXXXVI.

El marquès de Leganès. Vidit Monteserrat, cancellarius. Balthasar Oriol et Marçer.
In curia locumtenentia XII, foleo CLVI.
Vuestra excelencia manda a los diputados y oidores de cuentas de la casa de la Diputación del General de Cathaluña que pongan en execución la
real orden de su magesat arriba expressada.
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C. Excel·lentíssima senyor.
Los deputats y ohidors de comptes del General
del present principat de Catalunya, per un lloch
de deputat real de la ciutat de Gerona lo qual de
present vaca per desansaculació en virtut de real
decret de sa magestat, Déu lo guarde, del doctor
Joseph Pont y Llombart, proposan a vostra excel·lència los subjectes contenguts en lo infrascrit
memorial: Mossèn Joan Baptista Serra. Mossèn
Joseph Ginesta, ensaculats en ohidors. Dattus en
Barcelona, als vint de juliol de MDCLXXXVI.

291
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El marquès de Leganès. Montserrat, cancellarius. Balthasar de Oriol et Marçer.
In curia locumtenentia XII, foleo CLVIII.
Vuestra excelencia manda a los deputatdos y oidores de quentas del General de Cathalunya y insaculadores que se hallan en dicha cassa que pongan en execución la orden de vuestra excelencia
arriba expressada.

D. Lob duch de Sanlúcar, marquès de Leganès
y de Morata, llochtinent y capità general.
Venerable, nobles y amats de la real magestat.
Los diputats y oÿdors de comptes de la casa de la

291
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a. memorial intercalat entre els folis 290v i 291r del trienni
1683-1686.
b. decret intercalat entre els folis 290v i 291r del trienni 16831686.
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E. Molta il·lustre senyor.
La Novena de insaculació que de present se
està en la present casa de la Deputació del Gea. peper intercalat entre els folis 290v i 291r del trienni 16831686.

[ 1686 ]

[ 1686 ]

nerala, pel lloch de deputat real de la ciutat de
Gerona que vacca per desensaculació del doctor Joseph Pont y Llombart, diuen a vostra excel·lència que han inhabilitada la persona del
doctor misser Gerònim Fontdevila, que venia
anomenat per vostra senyoria inseguint lo orde
donat per sa excel·lència, y la rahó que ha assistit a dita Novena per a fer la dita inhabilitació és
que lo dit doctor Gerònim Fontdevila no ha fet
constar tenir los requisits necessàris per a poder
ser ensaculat en lo dit lloch de deputat real, segons la disposició del capítol 28 de las Corts
del any 1542.
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casa per la insaculació y extracció de pròxim fahedora. Havem vist la proposició de subjectes
per no haver pogut insacular al doctor misser
Geroni Fontevila, a causa de que no tenia los requisits que disposa lo capítol XVIII de las Corts
del any MDXLII, per haver sa magestat, per rahó
de no tenir-los, manat desinsacular al doctor Joseph Pont y Llombart, que per vostra part nos
haveu representat per cumplir lo número de ells
en las bolsas que se ha de fer la pròxima extracció y lo demés que en dita proposició representau. Y tenint presents los mèrits dels proposats
per vostra part y altres que són dignes de la gràcia de sa magestat, havem resolt, usant de la facultat real a Nós concedida, que en lo lloch de
diputat real de la ciutat de Gerona que vaca per
los motius dalt referits per desinsaculació del
doctor Joseph Pont y Llombart, y també per no
haver pogut insacular al doctor misser Geroni
Fontevila, insaculeu a mossèn Juan Bautista
Serra. Lo qual subjecte per Nós en lo dit lloch
vacant elegit y anomenat és la real voluntat de sa
magestat y nostra que sia insaculat y concórria
ab los demés que ya estan en ditas bolsas, y que
sols tinga dret de estar en ellas y concórrer en las
extraccions durant la real voluntat de sa magestat y nostra, en conformitat de la reserva que és
féu lo rey nostre senyor, //291/6v // que goze de
glòria, sobre estas y altres insaculacions. Y axí
executareu tot lo sobredit ab tota puntualitat
per a què se puga fer la extracció de deputats y
oÿdors avuy com se ha acostumat y puga concórrer en ella lo sobreanomenat. Dattus en Barcelona, a XXI de juliol MDCLXXXVI.

F. Excel·lentíssimb senyor.
Los diputats y oïdors de comtes del General del
present principat de Catalunya diuen que per
los ensaculadors de la ensaculació que actualment se està fent en la casa de la Deputació del
lloch vaccant de deputat real de la ciutat de Gerona per desensaculació del doctor Joseph Pont
y Llombart, és estat inhabilitat lo doctor misser
Gerònim Fontdevila, que venia anomenat en lo
dit lloch de deputat real, per no aver fet constar
tenir los requisits necessàris per poder ser insiculat en lo dit lloch de deputat real, com vostra
excel·lència podrà servir-se manar vèurer en la
còpia que de dita habilitació se posa en mà de
vostra excel·lènciac, y per a què la dita ensaculació tinga son degut compliment, proposan a
vostra excel·lència los subjectes contenguts en
lo infrascrit memorial: Deputats reals. Per lo
lloch de deputat real de la ciutat de Gerona que
vaca per desensaculació del doctor Joseph Pons
y Llombart, se proposan: mossèn Joan Bautista
Serra. Baltaçar Ferrer, ja ensaculats en oÿdors.
Dattus en Barcelona, a
MDCLXXXVI.
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XXI

El marquès de Leganès. Montserrat, cancellarius. Balthasar de Oriol et Marçer. In curia locumtenentia XII, foleo CLVIII.
Vuestra excelencia manda a los deputatdos y oidores de quentas del General de Cathalunya y insaculadores que se hallan en dicha cassa que pongan en execución la orden de vuestra excelencia
arriba expressada.

de juliol de

G. Lod duch de Sanlúcar, marquès de Leganès
y de Morata, llochtinent y capità general.
Venerable, nobles y amats de la real magestat.
Los diputats y oÿdors de comptes de la casa de
la Diputació del General en Barcelona residint.
Venerable, nobles y amats de la real magestat.
Los insaculadors que us trobau junts en dita
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a. del General interlineat al marge esquerre.
b. memorial intercalat entre els folis 290v i 291r del trienni
1683-1686.
c. per no aver....... mà de vostra excel·lència interlineat al
marge esquerre.
d. decret intercalat entre els folis 290v i 291r del trienni
1683-1686.
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Excel·lentíssima senyor.
Los deputats y oÿdors del General del Principat
de Catalunya y los habilitadors novament extrets, junts en la casa de la Deputació, referint a
vostra excel·lència las causas han vingut de inhabilitar las personas infraescrites antes de clòurer
lo acte de la habilitació estan fent, representan a
vostra excel·lència lo següent:

a. memorial intercalat entre els folis 292v i 293r del trienni
1683-1686.

Memorial de las personas exclosas per las causas
en cada huna de ellas expressadas conforme se
publicarà en lo acte de la extracció.
Deputats ecclesiàstichs religiosos. Non potest
quia de presenti est deputatus, Fra don Balthaçar
de Montaner. Non potest quia de presenti est auditor computorum, fra Francisco de Mongay.
Oÿdors de comptes ecclesiàstichsa. Suppressus
est locus, lo doctor Francisco Pujol. Supressus est
locus, mossèn Joseph Manyer. // 292/1v // Suppressus est locus, lo doctor Francisco Compter.
Oÿdors de comptes religiosos. Non potest quia
non vacavit per tempus, don Francisco de Ferrer.
Deputats militars de la vegueria de Barcelona.
Non potest quia est locumtenente Bajuli Generalis, mossèn Pere Montaner y de Solanell. Non
potest quia est de Consilio Regio Criminalis,
mossèn Francisco Porull.
Vegueria de Lleyda i sotsvegueria de Pallàsb.
Non potest quia est vicarius Acrimontis, mossèn
Joseph Vega y Ponts.
Vegueria de Girona y sotsvegueria de Besalú.
Non potest quia est pro rex Majoricarum, mossèn Emanuel Semmanat y de Lanuça. Non potest quia non vacavit per tempus, doctor Joseph
Meca y Cassador. Non potest quia de presenti est
deputatus, mossèn Miquel de Pallarès. // 292/2r
// Suppressus est locus, mossèn Francisco Arnell.
Suppressus est locus, mossèn Joseph de Sanyés.
Suppressus est locus, mossèn Àngel del Pas. Suppressus est locus, mossèn Joseph Montalt. Suppressus est locus, mossèn Farncisco Jahen. Suppressus est locus, mossèn Antoni Goneres.
Suppressus est locus, mossèn Anton Reart. Suppressus est locus, mossèn Joseph de Perearnau.

Vegueria de Gerona y sotsvegueria de Besalú.
Non potest quia est de Regio Consilio, mossèn
Chistòfol Potau.
Vegueria de Perpinyà. Suppresus est locus, mossèn Salvador de Sanyés. // 292/3r // Suppresus est
locus, mossèn Emmanuel Guanter. Suppresus est
locus, mossèn Joan Balthaçar March y Jalpí.
Suppresus est locus, mossèn Lluís Canta y
d’Oms. Suppresus est locus, mossèn Carlos de
Llupià. Suppresus est locus, mossèn Joseph Jequi
y Pals.
Vegueria de Cervera. Non potest quia est governator Castri Leonis et Vallis de Aran, mossèn
Francisco Planes. Non potest quia est de Regio
Consilio, mossèn Pere de Amigant y Ferrer. Non
potest quia est vicarius Montis Albi, mossèn Bernat de Folcràs.
Vegueria de Puigcerdà. Non potest quia est de
Regio Consilio, mossèn Gerònim de Magarola.
Deputats reals de Gerona. Non potest quia est
fisci advocatus major curie et diocesis Gerunde,
lo doctor misser Geroni Pasqual y Colomer. //
292/3v // Non potest quia est edilis civitatis Gerunde, mossèn Joan Batista Serra. Non potest
quia non vacavit per tempus, mossèn Joan Batista Perpinyà.

Vegueria de Camprodon. Non potest quia est rationibus exprimendis ad aurem, mossèn Francis-

Deputats de Perpinyà. Non potest, mossèn Bernat Ferrer. Non potest, mestre Francisco Jordi.
Non potest, mossèn Onofre Llobet y Vilaseca.
Non potest, mestre Francesch Roure. Non potest,
mestre Lluís Lafarga. Non potest, misser Francisco Puig. Non potest, mestre Francisco Vicens.
Non potest, mossèn Jaume Badovira. Non potest,
mossèn Rafel Sabater. // 292/4r // Non potest,
mossèn Gaspar Arnau Bosch. Non potest, mossèn Jacinto Vigo. Non potest, mossèn Joseph
Parayre. Non potest, mossèn Onofre Delfau.
Non potest, mossèn Francisco Am. Non potest,
Rafel de la Trinxeria. Non potest, mossèn Francisco Teixidor. Non potest, mossèn Jacinto Am.
Non potest, misser Rafel Pagès. Non potest, misser Marià Grau. Non potest, mossèn Gerònim
Compte. // 292/4v // Deputats reals de Tortosa.
Non potest quia de presenti est auditor computorum, Onofre Cartes.

a. a continuació un nom ratllat.
b. a continuació quatre paraules ratllades.

Estas són las personas que són estat inhabilitadas per los deputats y Novena per las causas ex-

Vegueria de Vich. Non potest quia de presenti est
auditor computorum, don Pedro de Cartellà y
Desbach. Non potest propter infirmitatem exercicium inpedientem, mossèn Maurici de Lloreda.
292
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co Puigdesalit y Pasqual. Non potest quia est cohatjudator rationalis domini nostri regis et edilis
Barchinone, mossèn Genís Vidal de Roda. Non
potest quia est de Regio Consilio, mossèn Narcís
Anglasell. Non potest quia est de Regio Consilio
Criminali, mossèn Francisco Càrcer.

Vegueria de Vilafranca del Panadès. Non potest
quia non vacavit per tempus, don Joan Amat y
Despalau. Non potest quia est regius procurator
Campi Tarracone, mossèn Francesch de Montserrat i Vives. Vegueria de Urgell. Non potest
quia est governator Cathalonie, don Emmanuel
de Llupià.
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pressadas segons disposició dels capítols de
Cort y que de dret prosehexen per la extracció
de deputats y oÿdors fahedora lo die present
vint-y-dos de juliol mil sis-cents vuytanta-sis,
supplicant a vostra excel·lència, attesa la brevedat del temps, sie servit permètrer se fasse la extracció, que o rebran a particular mersè de vostra excel·lència.
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A notícia del capità Dionís Pinyana, cosín germà de Gerònim Gassia, extret lo die vint-y-dos
del corrent en deputat militar del present principat de Catalunya per lo trienni que comensarà
lo primer die de Agost pròxim vinent, à previngut que vostra senyoria volrria passar a la extracció de abilitadors y després a la de deputat militar, en virtut del real decret per vostra senyoria
presentat per part de sa excel·lència y Real Consell, en y ab lo qual se ha declarat inàbil per lo
exercici de dit càrrech al dit Gerònim Gassia ab
pretest de que aquell se trobava processat en la
règia cort a instància de Thomàs Lisau, llibrater.
E com dita instància aje perdonat, com consta
de la dita certificatòria del acte de perdó que se
presenta a vostra senyoria, y per consegüent, no
puga ser punit y castigat dit Gassia, novament
extret, en virtut y forsa de reals privilegis y constitucions consedits y fetas a favor del estament y
bras militar del present principat de Catalunya,
las quals quedarian derogadas per la inabilitació
de aquell en cas se passàs a dits nous actes; per
tant, lo dit Dionís Pinyana, suplicant, cosin germà de dit Gassia, per absència de aquell y de son
legítim procurador en la present //295/1v // ciutat, suplica a vostra excel·lència sie de son servey
manar suspèndrer dits actes de extraccions de
abilitadors y demés, per ser aquell capàs y àbil
en forsa de dits reals privilegis y constitucions,
com així suplica nedum premisso verum quolibet
alio modo meliori, protestant altrament ab la deguda urbanitat y dessència al molt il·lustre consistori y a cada hu de vostra senyorias en particular de las penas expressadas en dits reals
privilegis y constitucions com a contrafahents a
quellas. Officio, et cetera. Altissimus, et cetera.
Salvador.

Ducha de Sanlúcar, marquès de Leganès y de
Morata, lloctinent y capità general.
Venerable, nobles y amats de la real magestat.
Los deputats y oÿdors de comptes de la casa de
la Diputació del General de Catalunya en Barcelona residints. Nobles y amats de la real magestat. Los habilitadors que de present vos trobau junts en dita casa per la extracció de pròxim
fahedora. Per quant Gaspar Garcia, marcader de
la present ciutat, és debitor a sa magestat, Déu
lo guarde, en una summa molt considerable del
temps que era receptor de la Batllia General, per
la qual causa va latitant y en lo offici de mestre
racional se ha donat orde de capturar-lo, de vot
de la junta, havent tractat esta matèria ab la Real
Audiència, juntas las tres salas, e inseguint lo parer de aquellas, vos diem y manam que lo inhabiliteu per la dita sort de oÿdor real de Barcelona per las rahons sobreditas.
Y havent vist lo paper que per vostra part nos és
estat presentat del memorial o nòmina de las
personas que haveu inhabilitadas y comunicat
ab la Real Audiència, juntas las tres salas, e inseguint son parer, vos diem y manam que·ns conformam ab los motius y causas per las quals las
haveu inhabilitadas, y així, podreu en esta conformitat // 292/5v // y en la forma demuntdita y
expressada, clòurer lo acte de la habilitació per a
què immediatament se puga fer la extracció de
deputats y oÿdors en la forma acostumada. Dattus en Barcelona, a XXII de Juliol de MDCLXXVI.

E. Molta il·lustre senyor.
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El marquès de Leganès. Vidit Montserrat, cancellarius. Balthasar de Oriol et Marcer.
In curia locumtenentia XII, foleo CLX.
Vuestra excelencia manda a los deputados y oydores de quentas de la casa de la Diputación del General de Cataluña y habilitadores que se hallan
juntos en dicha casa que pongan en exequción la
orden de vuestra excelencia arriba expressada.

a. decret intercalat entre els folis 292v i 293r del trienni
1683-1686.
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Certifichb y fas fe jo, Joan Pere Fabra, notari
públic real col·legiat de Barcelona, a mà de escrit, com ab acte rebut en poder meu lo die present y a mà de escrit, Thomàs de Liçau, llibrater, ciutadà de Barcelona, y las senyoras Rafela
Castelló, donzella, y Càndia Mico, vídua de
Francesch Mico, quòndam, notari, ciutadà de
Barcelona, han perdonat per amor de Déu Nostre Senyor alma pel senyor Gerònim Gassiac, cavaller en la ciutat de Tortosa populat, de tots y
qualsevols crims que dit Gassiad hage comès y
perpetrat fins lo die present y contra los sobrea. súplica intercalada entre els folis 295v i 295r del trienni
1683-1686.
b. certificat intercalat entre els folis 295v i 295r del trienni
1683-1686.
c. Garcia al document.
d. Garcia al document.

dits de Liçau, Castelló y Mico, y en particular,
del crim que està prossessat en la règia cort de
haver-sa’n aportat de la casa de dit Thomàs de
Liçau la persona de la senyora Francesca de
Liçau, muller de dit Thomàs de Liçau, com estos y altres casos en dit acte de perdó estan més
llargament contengudas. En testimoni de les
quals cosas fax la present certificatòria en Barcelona, vuy, als vint-y-quatre de juliol de mil siscents vuytanta-sis.
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sèn Joseph Montalt Riu y Desclergue. Suppresus
est locus, mossèn Francisco Jahent. Suppresus est
locus, mossèn Anton Generes. Suppresus est locus, mossèn Anton Reart. Suppresus est locus,
mossèn Joseph de Peraarnau.
Vegaria de Vich. Non potest quia de presenti est
auditor computorum, Pedro de Cartellà y Desbach.

Ita est dictus Joannes Petrus Fabra, notarius publicum et de collegio notarium regium Barcinone.

Vegaria de Vilafranca del Panadès. Non potest
quia non vaccavit per tempus, don Joan Amat y
Despalau. // 296/2v // Non potest quia est regius
procurator Campi Tarracone, mossèn Francesch Montserrat y Vives.

B. Excel·lentíssima senyor.

Vegaria de Monblanch. Non potest quia est frater deputati ecclesiastici noviter extracti, mossèn
Lluís Sayol.

Los deputats y oÿdors del General del principat
de Catalunya y los habilitadors novament extrets, junts en la casa de la Deputació, refferint a
vostra excel·lència las causas han tingut de inhabilitar las personas infrascritas antes de clòurer
lo acte de la habilitació estan fent, representan a
vostra excel·lència lo següent:

Vegaria de Urgell. Non potest quia est gerens vice
generalis gubernationis Cathalonie, don Emanuel de Llupià.
Vegaria de Camprodon. Non potest causis et rationibus exprimendis ad aurem, mossèn Francico Puigdesalit y Pasqual.

Memorial de las personas exclosas per las causas
en cada una de ellas expressadas conforme se
publicarà en lo acte de la extracció:

Estas són las personas que són estadas inhabilitadas per los deputats y Novena per las causas
espresadas segons disposició dels capítols de
Cort y que de dret proseheixen per la extracció
de deputat militar fahedora lo die present 26 de
juliol 1686, suplicant a vostra excel·lència, attesa la brevedat de temps, sia servit permètrer se
fase extracció, que ho rebran a particular mercè
de vostra excel·lència.

Deputats militars de la vegueria de Barcelona.
Non potest quia est locumtenens Bajuli Generalis, mossèn Joan de Escatllar. Non potest quia de
presenti est thesaurarius generalis ministri regis,
mossèn Pere de Montaner y de Solanell. Non
potest quia est de Regio Consilio Criminali,
mossèn Francisco Portell.
296
/1v

Vegaria de Lleyda y sotsvegaria. Non potest virtute decreti, mossèn Gerònim Gassia. Non potest
quia est vicarius Acrimontis, mossèn Joseph
Vega y Pons.
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C. Loa duch de Sanlúcar, marquès de Leganès
y de Morata, lloctinent y capità general.

Vegueria de Perpinyà. Suppresus est locus, mossèn Francisco Amell. Suppresus est locus, mossèn
Joseph de Sanyés. // 296/2r // Suppresus est locus,
mossèn Àngel del Pas, Suppresus est locus, mos-

Venerables, nobles y amats de la real magestat.
Los deputats y oïdors de comptes de la casa de
la Diputació del General de Cathalunya en Barcelona residints. Venerables, nobles y amats de
la real magestat. Los habilitadors que de present
vos trobau junts en dita casa per la extracció de
deputat militar de pròxim fahedora. Havem vist
lo paper que per vostra part nos és estat presentat del memorial o nòmina de las personas que
haveu inhabilitades, lo qual havem comunicat
amb la Real Audiència, juntas las tres salas, e inseguint lo parer de aquellas, vos diem y manem
que·ns conformam ab los motius y causas per las
quals las haveu inhabilitades, y axí, podreu clòu-

a. memorial intercalat entre els folis 295v i 296r del trienni
1683-1686.

a. decret intercalat entre els folis 295v i 296r del trienni
1683-1686.

Vegueria de Gerona y sotsvegueria de Besalú.
Non potest quia pro rex Majoricarum, mossèn
Emanuel de Semmanat y de Lanuça. Non potest
quia est frater deputati ecclesiastici noviter extracti, mossèn Francisco de Sayol. Non potest
quia non vaccavit per tempus, don Joseph Meca
y Cassador. Non potest quia de presenti est deputatus, mossèn Miquel de Pallarès.
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[ 1686 ]

[ 1686 ]

rer lo acte de la habilitació per a què se puga fer
la extracció de deputat militar en la forma acostumada. Dattus en Barcelona, a XXVI de juliol
MDCLXXXVI.

1599, a fi y effecte que sien aquelles inviolablement observades y se procehesca segons justícia
y generals constitucions de Catalunya. Y ab esta
embaxada, extrajudicialment tornan a suplicar a
vostra excel·lència lo mateix que ab dita primera
embaxada se ha suplicat, lo qual ho rebran a singular gràcia y mercè de vostra excel·lència.

El marquès de Leganès. Vidit don Michael de
Cortiada, regens. Balthasar de Oriol et Marcer
junior.
In curia locumtenentia XII, foleo CLIII.
Vuestra excelencia manda a los deputatdos y oidores de qüentas de la casa de la Diputación del
General de Cathalunya y habilitadores que se hallan en dicha cassa que pongan en execución la
orden de vuestra excelencia arriba expressada.
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No. 2 Excel·lentíssima senyor.
Los deputats y oÿdors de comptes del General
de Catalunya diuen y representan a vostra excel·lència que per part dels nobles dona Mariàngela Alemany, viuda, y Joseph Alemany y Bellpuig, son fill, se ha instat y representat que los
contractes posats en lo acte de censal rebut als
nou de febrer 1686 en poder de Ramon Vilana
Perlas, notari públich y ciutedà honrat de Barcelona, per y entre lo spectable don Emanuel de
Llupià, cavaller del àbit de Alcàntara, general de
la artilleria del consell de sa magestat, que Déu
lo guarde, y portantveus de general governador
del present principat de Catalunya de una, y al
noble don Carlos Ros y de Ortaffà, en Perpinyà
domiciliat, de altre, se encontra ab lo disposat
en la constitució primera, títol «Que no sie lícit
cessionar o transferir alguna cosa en altres més
potents», al usatge y constitució primera, títol
«De coses litigiosas» y capítol 49 de las Corts
del any 1599. Per çò, los deputats y oÿdors de
comptes del General de Catalunya, a qui pertany per la obligació de sos officis la observança
de generals constitucions y axir al reparo de
aquellas, inseguint lo vot y parer dels assessors,
advocat fiscal y consulents aplicats, extrajudicialment supplican a vostra excel·lència sie de
son servey manar revocar al dit espectable portantveus de general governador de Catalunya,
don Emanuel de Llupià, los dits contractes posats en dit acte de censal, per encontrar aquells a
las generals constitucions y usatges de Catalunya, y en particular, a las ditas constitució primera, títol «Que no sia lícit cessionar y transferir
alguna cosa en altres més potents», al usatge y
constitució primera, títol «De cosas litigiosas» y
capí- // 296/4v // tol 49 de las Corts del any
a. ambaixada intercalada entre els folis 295v i 296r del trienni 1683-1686.
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No. 3 Excel·lentíssima senyor.
Los deputats y oÿdors de comptes del General
de Catalunya diuen y representan a vostra excel·lència que per part dels nobles dona Mariàngela Alemany, viuda, y Joseph Alemany y Bellpuig, son fill, se ha instat y representat que los
contractes posats en lo acte de censal rebut als
nou de febrer 1686 en poder de Ramon Vilana
Perlas, notari públich y ciutedà honrat de Barcelona, per y entre lo spectable don Emanuel de
Llupià, cavaller del àbit de Alcàntara, general de
la artilleria del consell de sa magestat, que Déu
lo guarde, y portantveus de general governador
del present principat de Catalunya de una, y al
noble don Carlos Ros y de Ortaffà, en Perpinyà
domiciliat, de altre, se encontra ab lo disposat en
la constitució primera, títol «Que no sie lícit cessionar o transferir alguna cosa en altres més potents», al usatge y constitució primera, títol «De
coses litigiosas» y capítol 49 de las Corts del any
1599. Per çò, los deputats y oÿdors de comptes
del General de Catalunya, a qui pertany per la
obligació de sos officis la observança de generals
constitucions y axir al reparo de aquellas, inseguint lo vot y parer dels assessors, advocat fiscal
y consulents aplicats, extrajudicialment supplican a vostra excel·lència sie de son servey manar
revocar al dit espectable portantveus de general
governador de Catalunya, don Emanuel de Llupià, los dits contractes posats en dit acte de censal, // 297/1v // per encontrar aquells a las generals constitucions y usatges de Catalunya, y en
particular, a las ditas constitució primera, títol
«Que no sia lícit cessionar y transferir alguna
cosa en altres més potents», al usatge y constitució primera, títol «De cosas litigiosas» y capítol
49 de las Corts del any 1599, a fi y effecte que
sien aquelles inviolablement observades y se
procehesca segons justícia y generals constitucions de Catalunya. Y ab esta embaxada, extrajudicialment tornan a suplicar a vostra excel·lència lo mateix que ab ditas primera y segona
embaxada se ha suplicat, lo qual ho rebran a singular gràcia y mercè de vostra excel·lència.

a. ambaixada intercalada entre els folis 296v i 297r del trienni 1683-1686.
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Certificha y fas fe jo, lo baix firmat, com tinch
mirats lo llibre de Vàlues de mon offici y en ell
no consta que Francisco Puig, notari de la vila
de Puigcerdà, dega quantitat alguna al General.
Del aposento del racional, als 17 de juliol 1686.
Erasma de Lana y Fontanet, racional.
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A. Dieb sexta, mensis juli anno a Nativitate Domini millessimo sexcentesimo octuagessimo sexto
in villa Podiceritanii, Urgellensis diocesis.

C.
Certificha y fas fe lo baix firmat com tinch mirat
lo llibre de Vàlues de mon offici y no consta que
lo doctor Joseph Costa dega quantitat alguna al
General. Del aposento del Racional, als 30 de
juliol 1686. Erasma de Lana y Fontanet.
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Reverendus Franciscus Puig, presbiter et notarius
ac scriba consistorii Generalis in collecta ville Podiceritanii et Ceritanie, de certa scientia constituit
et ordinavit procuratorem suum certum, et cetera.
Itaquod, et cetera. Illustrissimum Genesium Vidal
de Roda, domicellum in civitate Barchinone domicilatum, licet absentem, et cetera, videlicet, ad
pro dicto reverendo domino constituente uti notarius et scriba predicto et eius nomine coram
illustribus dominis deputatis et auditoribus computorum Generalis principatus Cathalonie et
consistorio eorumdem, comparendum dictumque
suum notarium et scriba offitium Generalis collecta Podiceritanii et Ceritanie in manibus et posse
dicti illustrium dominorum deputatorum et auditorum computorum dicti Generalis Cathalonie
Barcinone degens, alterius ac cuiuscumque personas de his potestatem seu comissionem habentis vel
habituras pure, libere et simpliciter renuntiandum, cedendum et transferendum dictasque renuntiationem et cessionem admitti suplicandum,
et pro his quascumque suplicationes, tam verbo
quam in scriptis, dandum, offerendum et presentandum et eas provideri, subsignari et admitti
supplicandum et obtinendum juramenta quecumque licita et honesta in animam dicti reverendi constituentis faciendum et prestandum. Et demum, et cetera. // 297/3v // Promisit habere
rattum, et cetera, et non revocare sub bonorum
suorum obligatione. Actum, et cetera.
Testes sunt Franciscus Soler, sartor, et Joannes Baptista Rossell, scriptor, ambo villa Podiceritanii.
In quorum manu propria scriptorum fidem ego
Franciscus Rossell, regia auctoritate notarius publicus ville Podiceritanii et de collegio notariorum
regiorum Barchinone, hic meum appono sig+num.

a. certificat intercalat entre els folis 296v i 297r del trienni
1683-1686.
b. procura intercalada entre els folis 296v i 297r del trienni
1683-1686.
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D. Dieb vigessima sexta mensis julii anno a Nativitate Domini millesimo sexcentessimo octuagessimo sexto.
Constituhit personalment Francesch Païssa, altre dels verguers del consistori dels molt il·lustres senyors deputats y oÿdors dels comptes del
General del present principat de Catalunya en
Barcelona residints, dins les cases de la pròpia
habitació de mossèn Gerònym Gassia y Guerau,
donzell en Tortosa domiciliat, que les té situades y posades dins de la present ciutat de Tortosa en lo carrer dit de Santa Cathalina Màrtir, davant la presència de mi, Pau de Rosses, ciutadà
de la ciutat de Tortosa, per les aucthoritats
apostòlica, real y de la mateixa ciutat notari públich y scrivà del concistori del magnífic deputat
local de dita ciutat y sa col·lecta y de mossèn
Pere de Arrayza, notari públic de dita ciutat, y
Joseph Parisello, pagès de la mateixa ciutat, testimonis per a este effecte elegits y cridats. Y de
paraula dix que havent fet les degudes diligències en haver anat y conferit una y moltes vegades a les sobredites cases del dit Gerònim Gassia
y Guerau per a fi y effecte de demanar-li una carta dels dits molt il·lustres senyors deputats, en lo
dia de aïr a cosa de les sis hores de la tarde li entregà, la qual contenia en sí lo havís de haver sortejat a deputat militar y juntament de anar a jurar y exercir lo dit offici de diputat militar.
Y com en lo die present a cosa de les onse hores
antes del migdie poch més o menys, haguesa rebut una carta de dits molts il·lustres senyors deputats, la data de la qual és de vint-y-quatre dies
dels corrents mes y any, en la qual expressament
se li mana que rebuda aquella, se’n torne a ditac
ciutat de Barcelona // 298/3v // en execució del
avís és estat donat per jurar y exercir lo dit offici
de deputat militar, y que fera llevar acte de tot lo
sobradit. E com fins a la present hora, que seran
les set hores de la trade poch més o menys, dit
Francesc Païssa haja tingut notícia que lo dit
Gerònym Gassia y Guerau estiga ausent de la
a. certificat intercalat entre els folis 297v i 298r del trienni
1683-1686.
b. acte intercalat entre els folis 297v i 298r del trienni 16831686.
c. a continuació repetit a dita.

[ 1686 ]

[ 1686 ]

present ciutat de Tortosa y per dita rahó no se li
puga intimar ni notificar personalment lo dit nou
horde que se lo ha donat en la dita precalendada
carta, que per ço me requiria a mi, dit e infrascrit
notari y escrivà, llevàs acte de com per la ausència
de dit Gerònym Gassia y Guerau entregava, com
ab tot effecte entrega en presència de mi, dit notari y testimonis sobredits, una còpia auctèntica y
fe faent de la carta desobre calendada del nou
orde que per dits molt il·lustres senyors deputats
li és estada enviada per pròpria a Roch Ferrer, estudiant de la família e o habitant en dites cases del
dit Gerònym Gassia y Guerau, per a què la entregara encontinent en aquell en lo temps y quant
tornàs a la present ciutat per a què tingués dit
orde per notificat. Per ço que lo dit Francesc Païssa no·s trobava en speranses que lo dit Gerònym
Gassia y Guerau tonràs tan prest a la present ciutat, y lo dit Païssa no poder fer tanta mansió y ausència per rahó del offici del altre dels verguers
que ocupa del dit concistori, majorment a vista de
la resposta ha tornat dit Roch Ferrer en lo temps
se li entregà la sobredita còpia de carta en presència de mi, dit notari y scrivà, y testimonis sobredits, de que Gerònym de Gassia y Guerau, son
amo, se’n havia anat a la vila de Benasal, del Regne de València, a vèurer son germà, que està mal.
De totes les quals coses axí com estan dites, fetes y
seguides, lo dit Francesc Païssa requerí a mi, dit e
infrascrit notari y escrivà, se’n llevàs acte públich
per a què constàs y se’n tingués memòria en lo
sdevenidor. Les qual coses foren fetes en la dita
ciutat de Tortosa, en los //298/4r // dia, mes y any
desobre dits en presència de mi, dit e infrascrit
notari y scrivà, y dels testimonis sobredits a les dites coses cridats y specialment assumptes.
Sig+num mei Pauli de Rossas, civis civitatis Dertuse, apostolica et regia ac eiusdem civitatis auctoritatibus notarii publici, qui praemissis una cum prenominatis testibus interfui eaque aliena manu
scribere fecit et rogatus ac requisitus in fidem clausi.
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B.
Dieb veneris vigessima sexta mensis julii anno a
Nativitate Domini millessimo sexcentesimo octuagessimo sexto in civitate Vici.

a. foliació errònia.
b. procura intercalada entre els folis 297v i 298r del trienni
1683-1686.
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Magnificus Josephus Costa, utriusque juris doctor, civis honoratus Barchinone in eadem civitate
Barchinone populatus, gratis, et cetera. Citra revocationem, et cetera. Constituit et ordinavit
procuratoren suum certum, et cetera. Itaquod, et
cetera. Franciscum Alegre, negociatorem Barchinone degentem, absentem, et cetera. Ad videlicet
ipsius domini constituentis nomine ac pro eo renuntiandum in manibus et potestate illustrium
dominorum deputatorum Deputationis Generalis presentis principatus Cathalonie seu alterius
cuiusvis persone inde commissionem sive potestatem habentis vel habiture, offitium vulgo dictum
et nuncupatum guarda ordinària del General de
Cathalunya quod dictus dominus constituens
tanquam proprium et vendibile obtinet in domo
Generalis Cathalonie, sicuti similes renuntiationes quam die solite sunt fieri in domo Deputationis Generalis dicti principatus Cathalonie, in favorem tamen reverendi Francisci Quintana,
presbiteri in ecclesia parrochiali Sancti Jacobi
dicte civitatis Barchinone beneficiati, vel alterius
cuiusvis persone dicto procuratori constituto benevise habilis tamen et idonee et a dictum offitium obtinendum et dictam renuntiationem recipi et admiti petendum et supplicandum ac
obtinendum, et pro hiis supplicationes quascunque, tam verbo quam in scriptis, dandum, offerendum et presentadum, et desuper quecunque
renuntiationem instrumenta cum quibusvis
clausulis // 298/1v // promissionibus bonorum
suorum quorumcunque obligationibus et aliis
quibusvis cauthelis necessariis et oportunis, et dicto procuratori constituto benevisis etiam juramento in animam suam prestando, faciendum et
firmandum. Et demum, et ecetra. Ipse enim promisit habere rattum, et cetera. Et non revocare, et
cetera, sub bonorum suorum omnium obligatione, et cetera.
Testes sunt dominus Josephus Bosch, notarius causidicus, civis Barchinone, Josephus Xambo et Josephus Riera, scriptores Vicensis.
In quorum fidem ego Christophorus Arbell,
apostolica, regia ac reverendissimi domini Vicensis episcopi auctoritatibus notarius publicus
Vicensis, hic me subscribo et meum appono
sig+num.

Apèndix 5
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A
Vistaa la present suplicació y la consessió als assessors de la present casa per a què relació en escrits fasen sobre lo contengut en ella; vist lo capítol 1 de Cort primer, número 8 de las Corts
1599. Vist lo batisme del magnífic doctor Francisco Amatller, del qual fa fe lo reverent Francisco Salancert, rector de la parrochial iglésia de
Sant Esteva de Castellar, bisbat de Barcelona.
Vista la certificatòria del grau de doctor de lleys
y cànons en què està graduat dit magnífic doctor
Francisco Ameller, de la qual fa fe Pere Trelles,
ciutedà honrrat i secretari de la Universitat Literària de la present ciutat. Vist lo tresllat de una
carta que se aportà entre lo abad y convent de
Santa Maria de Ripoll de una, contra lo síndic de
dita vila de part altre, ha relació dels magnífichs
Miquel de Calderó y Bonaventura Tristany, notari Joan Cabanes, en lo qual trasllat se troba una
súplica fermada per dit doctor Ametller als 13 de
juliol del any 1680. Vist tot lo demés que se havia de vèurer conserent a la predicta matèria.
Attès y considerat que per dispossició del capítol número 8, Corts 1599, està ordenat que lo
advocat fiscal de la visita sie de 30 anys de edat y
sis anys cumplerts de justícia del present Principat, las quals qualitats concorren en lo magnífic
doctor Francisco Amatller. Primerament, perquè de la sobredita certificatòria feta per dit secretari // 11r // de la Universitat Literària consta
lo dit magnífic doctor Amatller fou creat doctor
en utroque iure als 25 de maig del any 1680, y
consta axí mateix per lo referit tresllat de la causa entre lo abad y convent de Ripoll contra lo
sýndic de dita vila que immdiadament possehia
dit doctor Ametller, com apar de una suplicació
per ell fermada y provehida als 17 de juliol de
1680, del que se conclou que des de lo dit die
fins al die de la extracció en què sortejà dit de
a. vot intercalat entre els folis 9v i 15r del dietari del trienni
1686-1689.
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Ametller han discorregut los sis anys de pràctica, y per consegüent, resta justificada dita qualitat de sis anys de pràctica complerts en lo present Principat que vol lo dit capítol de Cort.
Segonament, consta del referit bautisme que lo
dit Ameller nasqué als 3 de juliol del any 1657,
y per consegüent, ha entrat en los 30 anys de estat que vol la Cort que tingua lo advocat fiscal
de la visita. Per lo que restan verificadas en dit
doctor de Ametller las qualitats necessàrias
prescritas en lo ofici de advocat fiscal de la visita.
Y encara que per part del procurador fiscal de la
present casa se hage pretès que ditas qualitats se
havien de verificar tempore insaculationis et non
tempore extraccionis y que així mateix, los 30
anys de edat se han de entèndrer complerts y no
comensats, fundant la presència de ditas rahons
en las bossas de deputats y oÿdors que té al
temps de las insaculacions no tenen // 11v // los
emborsats las qualitats de la edat y demés requisits que volen los capítols de Cort, se han de insecular de nou; y així mateix, secundat lo segon
valor en aquellas paraules del dit capítol número
8 que parlant dels dos assessors diu: «lo un dels
quals sie advocat fiscal de 30 anys de edat y sis
anys cumplerts de pràctica del present Principat», entenent que lo terme «cumplerts» posat
en la última clàusula en virtut de la conjunció
copulativa «y» se ha de referir a la primera y antecedent observància dels 30 anys de edat.
Emperò, atès y considerat que la extracció de assessor y fiscal de la visita se hage subrogat en lloc
de la elecció que antigament se feya, y solament
al temps de la elecció se representan ditas qualitats, de aquí se infereix que las matexas qualitats
se han de verificar tempore extractionis et non
tempore inseculationis; asò és molt conforme a la
mente de la Cort perquè sols ha tengut la mira
que al temps del exercici dit offici tingués lo fiscal la pràctica necessària per la cohomprensió y
fàcil expedició dels negocis que ocasiona la visita, la qual resta verificada en lo magnífic doctor

[ 1686 ]

[ 1686 ]

Ametller tempore extractionis y se li obstà lo argument del fiscal en dit, que axí com en la bolsa
de deputats y oÿdors se requireix que los embursats hagen de tenir les qualitats necessàries al
temps de la ensaculació y no al temps de la extracció, // 12r // y que axí matex, se ha de observar en la bolsa de assesors de la present casa.
Perquè se respon que la Cort ha volgut que en la
embursació y en lo téms de la insaculació tinguessen ditas qualitats de edat y demés requisits
los embursats en ditas bolsas, y no se troba
semmblant disposició en la bolsa de assessors. Y
axí, no preceex lo argument del fiscal de un cas
en altre, perquè si la Cort no ho ha disposat ni sa
magestat, que Déu guarde, que féu lo precontingut en la formació de dita bolsa en virtut de la reserva, ans bé, sa magestat expressament disposa
que ab sala la real nominació se hagen de embursar sens que preceesca habilitació, de aquí se seguex que cessa la rahó ho excepció oposada al
predit fiscal. Ni obsta tampoc lo dir que los sis
anys cumplerts de pràctica se ha de referir lo terme «cumplerts» a la clàusula antecedent dels 30
anys de estat, perquè en dit capítol se lligen dos
clàusulas que cada una de ellas conté una calitat
necessària en lo advocat fiscal, y no obstant que
las conjungex y estan lligades ab la partícula «y»,
cada una de ellas té lo sentit perfet sens necessitat
la una de la altre per la locució ibi parlant dels assessors, lo un dels quals sie advocat de 30 anys //
12v // de edat, ni dient cumplerts, se ha de reprobar dita clàusula per lo principi del dret comú
que a comuns conceptes pro completo habet in favorabilibus , y de la Cort ho hagués volgut ho auria expressat com en la clàusula següent parlant
de la altre qualitat de la pràctica ibi: «y sis anys
complerts de pràctica», ab què fora fer violència
a la lletra del text lo entendre que lo terme «cumplerts» apela sobre los anys de edat. Per lo que y
altrament, lo infraescrit assessor, estant lo altre
ausent de la present ciutat, fa relació a vostra senyoria que ha y deu ordenar que no·s fasse impediment al dit magnífic doctor Francisco Ameller
en lo exercici del offici de advocat fiscal de la visita en què és estat extret, y per dit effecte que se li
prenga lo jurament en la forma acostumada.

xas enfermedats que tenia quant lo senyor doctor
Gabriel Cols féu relació als entesesors de vostra
senyoria, y dic que las té habituals y permanéns,
per las quals està inposibilitat per servir lo offici. Y
per ser lo ver, o firmo vuy, als 3 de setembra de
1686. Lo doctor en medisina Joseph Pomada.

24r

Molta reverend senyor.
A 27 de agost los deputats del General de Catalunya per medi de son síndich obtingueren la
habilitació de una súplica que se havia de presentar al excel·lentíssim senyor lloctinent general per a què manàs reparar la contrafacció que
en aquella se li supplicava, y després de habilitada dita súplica, fou recobrada per orde de vostra
excel·lència, per medi de un scrivà de manament, de mans de dit síndich que la tenia alashoras en son poder, y fou tornada dita súplica al
mateix síndich borrada la habilitació. E com los
dits deputats en jornadas del primer, 2, 3 y 4 del
corrent mes de setembre, per medi del dit síndic
hajan supplicat a vostra senyoria se servís habilitar dita súplica y no sian estats dichosos de conseguir dita habilitació, lo que és de gran perjudici a la casa del General y a las constitucions de
Catalunya, pues per aqueix medi se dificultarà
lo reparo de las constitucions. Y en aqueixa conformitat, honrrant vostra senyoria la casa de la
Diputació en lo offici de assessor, ab vot y parer
per vostra senyoria firmat a 17 de mars 1672 se
serví sentir-ho així, com apar de dit vot que ix
llitg en dietari trienni 1671. Per ço, desitjant
dits deputats alcansar ab tot effecte lo reparo de
dita contrafacció en dita súplica contenguda,
per la habilitació // 24v // de la qual han supplicat a vostra excel·lència differents vegadas, de
nou supplican a vosta excel·lència sia de son servey per la observança de ditas constitucions habilitar dita súplica, acudint a vostra excel·lència
dits deputats per son descàrrech inseguint la
forma en semblants casos acostumada, y noresmenys, li supplican se servesca permètrer continuen acte de presentació.
Don Michael de Cortiada, regens.

De Sayol, assessor. Rechs y Gallart, assessor

34r
19r

F.

A.
Joa, lo infraescrit, fas fe com lo senyor Joan Argila,

Haviendob visto lo que contiene la carta de vuestra señoría de 7 del corriente y hallándome esta

escrivà major del Generalb, persevera ab las matea. certificat intercalat entre els folis 18v y 20r del trienni
1686-1689.
b. escrivà ... major, escrit al marge esquerre.
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a. súplica intercalada entre els folis 21v y 26r del dietari del
trienni 1686-1689.
b. carta intercalada entre els folis 33v y 35r del dietari del
trienni 1686-1689.

notiçia en vísperas de retirarme a esa ciudad,
devo decir a vuestra señoría que en llegando a
ella procuraré informarme del delicto que ha cometido Mauricio Sala y las circunstancias dél, de
que no he savido nada hasta ahora, y con inteligencia de todo pasaré a proveer lo que fuera más
de justicia, deviendo creher vuestra señoría que
atenderé con mucho gusto a quanto sea de su mayor satisfacción. Dios guarde a vuestra señoría
muchos años. Poblete, a 9 de septiembre 1686.

servància de aquellas, y havent los deputats y
oÿdors de comptes, a qui toca per rahó de sos
officis conforme la constitució «Poch valdria»,
dita de la observansa, y altres aplicables, enviat
tres recados en los dias 25, 27 y 29 de juliol
1686 per medi del síndich supplicant extrajudicialment a vostra excel·lència fos servit reparar
ditas contrafaccions manant al dit spectable
portantveus de general governador de Catalunya, don Emanuel de Llupià, que revoque los
dits contractes posats y contenguts en lo dit
acte, per encontrar aquells a las generals constitucions y usatges de Catalunya, y en particular,
a las ditas constitucions primera, títol «Que no
sia lícit cessionar o transferir alguna cosa en altres més potents»; al usatge y constitució primera, títol «De cosas litigiosas»; y capítol 49, Corts
any 1599, a fi y effecte que sian aquellas en tot y
per tot observadas. Y vostra excel·lència fins dia
de vuy no se ha servit reparar las ditas contrafaccions manant lo pròxim dit.

Marqués de Leganés.
Señores diputados del General deste Principado.

38r

Excel·lentíssima senyor.
Com per part dels nobles donya Mariàngela
Alemany y don Joseph Alemany y Bellpuig, son
fill, hajan instat y representat ab suplicació presentada al 1 de abril 1986 al consistori dels deputats y oÿdors de comptes del General de Catalunya, per los contractes posats, scrits y
continguts en lo acte de censal rebut y certificat
al 9 de fabrer 1686 en poder de Ramon Vilana
Perlas, notari públic y ciutadà honrat de Barcelona, en lo terme de Llers y camí devant la casa
de Joseph Miró, traballador de dit terme, per y
entre lo espectableb don Emanuel de Llupià, cavaller del àbit de Alcàntera, general de la artillaria del consell de sa magestat, que Déu guarde,
y portantveus del general governador del present principat de Catalunya, y lo noble don Carlos Ros y de Ortafà, se encontran ab lo disposat
en la constitució primera, títol «Que no sia lícit
cessionar o transferir alguna cosa en altres més
potents», en la qual se troba expressat y literalment disposat que las lleys romanas vedants cessions ésser fetas en més poderosas personas, així
per rahó de riquesas com de offici, inclohant en
aquellas las personas mateixas de sa real magestat, de la reyna, fills, trasorer y altres officials de
qualsevol preheminència o estament sian, se declara lloch, haver y ésser aquellas inviolablement
observadas; y al usatge y constitució primera, títol «De // 38v // cosas litigiosas», a hont literalment y expressament és prohibida la venda,
transportació y translació de cosas litigiosas y en
contes aposades; y capítol 49, Corts anys 1599,
en lo qual expressament se disposa que no·s pugan comprar cosas litigiosas.

Per ço, desitjant los deputats y oÿdors de comptes del General de Catalunya // 39r // cumplir a
las obligacions de son offici, jurament tenen
prestat y sentència de excomunió tenen oÿda,
volent provehir de degut remey a las generals
constitucions, usatge y capítols de Cort, y alcansar ab tot effecte lo reparo de ditas contrafaccions, per medi de son síndich supplican a
vostra excel·lència sia de son servey per observància de ditas generals constitucions manar revocar al dit spectable portantveus de general
governador de Catalunya, don Emanuel de
Llupià, los dits contractes posats en lo dit acte
de censal, per encontrar aquells, com és dit, a las
generals constitucions y usatges de Catalunya, y
en particular, a las ditas constitució primera, títol «De cosas litigiosas» y capítol 49, Corts any
1599, a fi y effecte que sian aquellas en tot et per
tot observadas y se prosehesca segons justícia y
generals constitucions de Catalunya. Suplicant
a vostra excel·lència los dits deputats y oÿdors
de comptes que per son descàr(r)ech, inseguint
la forma en semblants casos acostumada, se servesca donar llicència y permissió se continue
acte de la present suplicació.

43r

No 1. Beneficia sots invocació de santa Ana en
la capella de la Puríssima Concepció de Nostra
Senyora, dels clàustres de la Seu de la present
ciutat.

Los quals contractes, per ésser contra las ditas
constitucions, usatges y capítols de Cort y ob-

Molt il·lustre senyor.

a. súplica intercalada entre els folis 36v i 40 i 41r del dietari
del trienni 1686-1689.
b. espectable interlineat.

a. relació intercalada entre els folis 42v y 50r del dietari del
tienni 1686-1689.
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Erasma de Lana y Fontanet, donsell, racional de
la present casa, a vostra senyoria fa relació com
per orde y deliberació de vostra senyoria de 10
de desembre proppassat té feta exacta averiguació ab los llibres de Vàluas y altras de la present
casa aserca de aquell censal penció 620 sous pagador a 24 de maig que sortejà lo obtenint lo
benefici sots invocació de santa Ana en la capella de la puríssima concepció de Nostra Senyora,
en los clàustros de la Seu fundat, en la extracció
de censals que al primer de dit mes de desembre
també proppassat fou vostra senyoria servit fer.
Y segons dits llibres, se troba lo següent:
Dit censal fou y possehí mossèn Jaume de Aguilar Peralta y Camporrells, lo qual, segons lo llibre de Vàluas trienni 1578, foli 193, se troba
continuat altra de las fiansas donadas per
mossèn Francisco Çalbà y de Vallseca, arrendatari de la Botlla de Vilafranca de Panadès, trienni ja dit de 1578, lo qual Jaume de Aguilar se
obligà en dit arrendament per 300 lliures quiscun any, que los tres anys junts són 900 lliures,
del qual arrendament, segons lo llibre de Vàluas
trienni 1683, foli 13, consta restar-se a dèurer la
quantitat de 12.463 lliures, 11 sous, 4, de las
quals 900 lliuras se li fan bonas 427 lliures, 9
sous, 4; ço és, 170 lliures que ab differents partidas ha pagat dit Aguilar, com consta en lo llibre de Vàluas trienni 1608, foli 44, y las restants
257 lliures, 9 sous, 4, que gaudeix y li tocan de
aquellas 1.724 lliures que en differents jornadas
y en differents llibres de Vàluas consta aver pagat dit Çalbà, principal de dit arrendament. Així
que resta a dèurer dit Jaume de Aguilar Peralta
y de Camporrels a compte de las ditas 900 lliuras, la quantitat de quatre-centas setanta-dues
lliures, deu sous y vuit, que per ellas resta obligat dit censal; dich,
472 lliures,10 sous, 8
Y esta és la relació que fa a vostra senyoria, salvat
en tot error de compte. Del aposento del racional, a 25 de setembre de 1686. Erasma de Lana
y Fontanet, racional.

44r

No 2. Ignasia Ximénez y Codina
Molt Il·lustre senyor.
Erasma de Lana i Fontanet, donzell, racional de
la present casa, a vostra senyoria fa relació com
per orde y deliberació de vostra senyoria dels
deu de desembre1685 té feta exacta averiguació
ab los llibres de Vàluas y altres de la present casa
a. relació intercalada entre els folis 42v y 50r del dietari del
tienni 1686-1689.
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acerca de aquell censal pensió 400 sous, pagador al 31 de agost, que sortejà Ignasi Ximénez y
Codina, ciutadà honrat de Barcelona, en la extracció de censals per vostra senyoria feta al primer de desembre proppassat. Y segons dits llibres, se troba lo següent:
Primo, dit censal fou y possehí misser Pera de
Vilanova, donzell. Y encara que segons lo llibre
de Vàlues trieni 1635, foli 12, entre altras
fianças donadas per Perot Ferrús, sobrecullidor
del General de la sobrecol·lecta de Ponent, en la
caució per dit Ferrús prestada al 12 de abril
1544 se troba continuat Pera Vilanova, mercader de Barcelona, obligat per 100 lliures. Lo
qual Ferrús, segons lo llibre de Vàlues trieni
1683, foli 151, consta restar a dèurer la quantitat de 3.727 lliures, 16 sous, 5. Y així mateix,
segons dit llibre de Vàlues trienni 1639, foli 31,
entre altres fianças donadas per Grau Valldellós,
arrendatari de la Bolla de Puigçerdà trienni
1572, se troba continuat misser Pera de Vilanova, donzell y doctor en drets, obligat per 300
lliures lo any, del qual arrendament, segons dit
llibre de Vàluas trienni 1683, foli 7, consta restar-se ha dèurer la quantitat de 3.963 lliures, 13
sous, 8. Però per quant segons lo capbreu de dit
mes de agost, foli 621, consta que dit misser
Pera de Vilanova sols possehí dit censal com ha
usufructuari de vida sua tant solament, per lo
que encara que per ningun temps pogués constar que los dits Perot Vilanova, obligat, y lo dit
misser Pera de Vilanova, possessor de dit censal,
fossen un mateix subjecte, no pot aquell estar
obligat per ninguna quantitat se restàs a dèurer
per rahó de ditas fianças; y per ço, no·s trau res
enfora.
Ítem, dit censal possehí Joseph Codina junt ab
Joan Baptista Codina, Ignasi Ximénez y Codina
y Paula Ximénez y Codina. Y com segons lo llibre de Vàlues trienni 1599, foli 268, entre altres
fianças donadas per Joan Carrera, valer, arrendatari de la Bolla de Vilafranca de Panadès de
dit trieni 1599, se troba continuat mossèn Joseph Codina, en la ciutat de Vich //44v // domiciliat, lo qual se obligà per 2.000 lliures lo any,
que los tres anys junts són 6.000 lliures, del
qual arrendament, segons lo llibre de Vàlues
trieni 1683, foli 42, consta restar-se a dèurer la
quantitat de 11.194 lliures, al qual Codina se li
fan bonas la quantitat de 2.932 lliures, 1 sou, 6,
ço és, 720 lliures que en differents llibres de Vàlues en differents jornadas consta haver pagat
dit Codina, y las restants 2.212 lliures, 16 sous,
6, per tantas li’n tocan y gaudeix de aquellas
7.051 lliures que així mateix ab differents llibres
de Vàlues y en differents jornadas consta haver
pagat dit Juan Carrera, principal de dit arrendament. Y així que resta ha dèurer dit Joseph Co-

dina, fiança de dit arrendament, y a compliment
de ditas 6.000 lliuras, la quantitat de tres mil sexanta-set lliuras, divuyt sous, y sis diners; dich
3.067 lliures, 18 sous, 6
Ítem, segons lo llibre de Vàlues trieni 1635, foli
417, entre altres fiançes donadas per Joan Forcada, arrendatari de la Bolla de Tortosa de dit
trienni 1635, arrendada per 2.300 lliures lo any,
se troba continuat Joseph Codina, ciutedà honrat de Tortosa, obligat per 500 lliures lo any,
que los tres anys junts són 1.500 lliures, del
qual arrendament, segons lo llibre de Vàlues
trienni 1683, consta restar-se a dèurer 1.590
lliures, 15 sous, 2. Y com en ninguns llibre de
Vàlues consta que dit Joseph Codina ni altre per
ell, hage pagat quantitat alguna a compte de
aquella quantitat de 1.072 lliures, 19 sous, 8, li
tocan y gaudeix de aquellas 4.935 lliures, 14
sous, 5, que ab differents jornadas consta haver
pagadas dit Joan Forcada, principal de dit // 45r
// arrendament, així que resta ha dèurer dit Joseph Codina a compliment de ditas 1.500 lliuras per rahó de dita fiança, la quantitat de quatra-centas vint-y-set lliuras, quatre diners; dich,
427 lliures, 4 diners
Ítem, segons lo llibre de Concerts, foli 149 y
150, consta que Rafael Canter, negociant, ciutedà de Barcelona, y Marianna Canter, muller
sua, als 24 de desembre 1642 concertaren pagar
al General la quantitat de 4.133 lliures, 16 sous,
1, per lo que dit Canter restava a dèurer per los
arrendaments de las Bollas de Olot, trienni
1626, y de Tortosa, trieni 1632 y 1635, y donaren en part de paga de dit dèbit differents quantitats devian differents personas a dit Canter, y
entre altres, consignà 13 lliures, 2 sous, li devia
Joseph Codina, de Tortosa, diu li havia deixadas, com consta de sa rebuda. Dels quals arrendaments, segons lo llibre de Vàluas trieni 1683,
consta restar-se a dèurer, ço és, en foli 77, per
dita Bolla de Tortosa, trienni 1632, la quantitat
de 1.045 lliures, 8 sous, 10, y en lo foli 90, per
dita Bolla de Tortosa, trienni 1635, la quantitat
de 1.590 lliures, 15 sous, 11. Y com en ningun
dels llibres de Vàlues se troba que dit Joseph
Codina, ni altre per ell, hagen pagat quantitat
alguna a compte de ditas 13 lliures, 2 sous,
trauen enfora; dich,
13 lliures, 2 sous
Ítem, segons lo atràs dit, Joan Baptista Codina,
segons lo llibre de Vàluas trienni 1635, // 45v //
foli 225, se troba continuat altre de las fianças
donadas per Rafel Anrich, donzell, en la caució
per dit Anrich prestasa al General com ha segrestadors de la Bolla de Manresa y Cardona
trieni 1632, en la qual fou anomenat segrestador en virtut de dos deliberacions dels molt
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il·lustres senyors tunc deputats de 14 y 17 de juliol 1634a, tant per la quantitat de 526 lliures, 1
sou, se restava ha dèurer del caygut de dit arrendament fins a la terça del primer de dit mes de
juliol 1634, com també per lo que aniria cayent
de dit arrendament, com consta en lo llibre de
Deliveracions trienni 1632, dits dias de 14 y 17
de juliol 1634. Lo qual Joan Baptista Codina se
obligà insolidum, com apar en dit llibre de Deliveracions sots jornada de 24 de juliol 1634. Del
qual arrendament, segons lo llibre de Vàlues
trieni 1683, foli 87, consta restar-se ha dèurer
2.492 lliures, 3 sous, 2 diners, per la qual quantitat resta obligat dit Rafel Anrrich, y per consegüent, dit Joan Baptista Codina per rahó de la
fermança per ell feta en dit segrest; dich
2.492 lliures, 6 sous, 2
Ítem, lo atràs dit Ignasi Ximéniz y Codina, segons lo llibre de Vàlues trieni 1680, foli 344, se
troba continuat altre de las fermansas donadas
per don Francisco de Vilallonga, deputat militar
que fonch en lo trienni 1671, lo qual Vilallonga
junt ab sos condeputats, segons dit llibre y fòlio,
tenen continuada una partida de dèbits, a bé //
46r // que sie de quantitat incerta, la qual origina
y devalla del llibre de Vàlues trieni 1674, foli
383, la qual és del thenor següent: «Los molt
il·lustres senyors don Joseph de Camporrells, ardiaca de Andorra, canonge de la Seu de Urgell, y
Xammar Llatzar Talarn, ciutedà honrat de Barcelona, lo doctor y canonge Francisco Ferrer,
Lluís Canter y de Homs, donzell, Joseph
Thomàs, ciutedà honrat de Barcelona, deputats
y oÿdors del General de Catalunya del trienni
1671, deuen dar totas las quantitats que per rahó
de la contrafacció de la aprehensió dels reals de
vuyt apresos en la Patrona de las Galeras de Gènova hauran deliberaradas pagar després de 4 de
maig 1672 en què·s féu la declaració, liquidació
reservada en què són estats condemnats en dita
visita sobre la querela número 77; dich,
b... lliures, c... sous
Ítem, lo doctor Joseph Ximéniz y de Monrodon, canonge de la Santa Iglésia de Barcelona,
possessor de dit censal, segons lo llibre de Concerts, foli 175, se troba continuat altre de las
fianças donadas per Joseph Quintana en lo concert per ell fet ab los molt il·lustres senyors deputats a 29 de juliol 1659 per la quantitat de
1.409 lliures, 1 sou, 30, de las quals, segons lo
llibre de Vàluas trienni 1686, foli 301, consta
restar a dèurer la quantitat de dos-centas vuitanta-quatra lliuras, un sou y sis; dich,
284 lliures, 1 sou, 6
a. 1634 interlineat.
b. a continuació un espai en blanc.
c. a continuació un espai en blanc.

[ 1686 ]

[ 1686 ]

Dit doctor y canonge Joseph Ximénez // 46v //
segons lo llibre de Vàlues trienni 1680, foli 337,
se troba continuat altre de las fianças donadas
per Francesch Amell, deputat militar que fonch
en lo trienni 1662, lo qual Francesch Amell, segons lo llibre de Vàlues trieni 1680, consta restar a dèurer la quantitat de 465 lliures, ço és, en
lo foli 337, 300 lliures que dit Amell junt ab lo
molt il·lustre senyor don Jayme de Copons, deputat ecclesiàstich, Thomàs Capdevila, deputat
real, lo doctor Francesch de Amigant, Francisco
de Nadal y Pera Carreras, oÿdors ecclesiàstich,
militar y real de dit trienni, foren condemnats en
dita visita sobre la querela número 33; consta en
lo llibre de Vàlues trienni 1665, foli 502. En foli
338, 150 lliures que dit Amell, junt ab sos condeputats fou condemnat en dita visita sobre la
querela número 89; consta en dit llibre de Vàlues, trieni 1665, foli 510. Y las restants 15 lliures, en lo foli 338, que dit Amell deu y li tocan
ha pagar per sa part de aquellas 90 lliures que
junt ab sos condeputats fou condemnat en dita
visita sobre la querela número 31; consta en dit
llibre de Vàlues trieni 1665, foli 511; dich,
465 lliures
Així que, en tot cas que los atràs dits Joseph Codina, obligat, y lo Joseph Codina, possessor de
dit censal, fossen un mateix subjecte, resta obligat lo dit censal per las quantitats de las sis partidas tretas enfora, que juntas prenen summa de
sis mil set-centas quaranta-nou lliuras, tres sous
y sis; dich 6.749 lliures, 3 sous, sis.
47r

Y esta és la relació que fa a vostra senyoria, servat en tot error de compte. Del aposento del racional, als 18 de setembre 1686.
Erasma de Lana y Fontanet, racional.

51/1v

53r

Fea de la entrega de les ordinacions y tarifas als
taulers de la col·lecta de Urgell y de la publicació de dites ordinàries del trienni de 1683.

B. Priorab y convent del monestir de las religiosas dels Àngels
Molt il·lustre senyor.
Erasma de Lana y Fontanet, donzell, racional
de la present casa, fa relació com per orde y delia. certificat intercalat entre els folis 50v i 52r del dietari del
trienni 1686-1689.
b. relació intercalada entre els folis 52v i 54r del dietari del
trienni 1686-1689.

1750

beració de vosta senyoria de 20 de desembre
proppasat té feta exacta averiguació ab los llibres de Vàluas y altres de la present casa aserca
de aquell censal pensió 300 sous, pagador al 26
de setembre, que sortejà la reverend priora y
convent de las monjas dels Àngels de Barcelona
en la extracció de censals que al primer de dit
mes de desembre també proppassat fou vostra
senyoria servit fer. Y segons dits llibres, se troba
lo següent:
Primo, dit censal possehí don Miquel Despalau.
Y encara que segons lo llibre de Vàluas trienni
1575, foli 185, entre altras fiansas donadas per
March Honofre de Vergós, arrendatari de la
Bolla de Camprodon de dit trienni 1575, se
troba continuat dit Despalau obligat per 200
lliures lo any, del qual arrendament, segons lo
llibre de Vàluas trienni 1683, foli 9, consta restar-se a dèurer la quantitat de 623 lliures, 4
sous. Y axí mateix, segons lo llibre de Vàlues
trienni 1578, foli 193, entre altres f(i)ansas donadas per mossèn Francesc Çalbà y de Vallseca,
arrendatari de la Bolla de Vilafranca de Panadès
de dit trienni 1578, se troba continuat dit don
Miquel Despalau obligat per 444 lliures quiscun any, del qual arrendament, segons dit llibre
de Vàlues trinei 1683, foli 13, consta restar-se a
dèurer la quantitat de 12.463 lliures, 11 sous,
4. Y axí mateix, segons dit llibre de Vàlues trienni 1578, foli 209, entre altres fiansas donadas
per mossèn Miquel Joan de Junyent, arrendatari de la Bolla de Gerona de dit trienni 1578, se
troba continuat don Miquel Palau, lo qual vingué a estar obligat per 704 lliures, 3 sous, 4,
quiscun any, del qual arrendament, segons dit
llibre de Vàluas trienni 1683, foli 16, consta
restar-se a dèurer la quantitat de 14.125 lliures,
12 sous, 11. Però per quant segons lo capbreu
de dit mes de setembre, foli 631, consta que dit
don Miquel Despalau sols posehí dit censal com
ha usufructuari, per lo que no pot estar aquell
obligat per ninguna quantitat se reste a dèurer
per rahó de ditas fiansas; y per ço, no·s trau res
enfora.
Ítem, dit censal fou y possehí mossèn Per Mas,
notari. Y encara que // 53v // segons lo llibre de
Vàluas trienni 1659, foli 409, se troba continuat Pere Mas principal arrendatari de la Bolla
de Perpinyà de dit trienni 1650, del qual arrendament, segons dit llibre de Vàlues trienni
1683, foli 102, consta restar-se a dèurer 19.000
lliures, se veu no poder ser un mateix subjecte
lo dit Pere Mas, possessor de dit censal, per
quant aquell en lo any 1628 consta era notari, y
lo dit Pere Mas, principal de dit arrendament,
en lo any 1650 era sabater, per lo que no pot estar obligat dit censal; y per ço, no·s trau res enfora.

Y esta és la relació que fa a vostra senyoria. Del
aposento del racional, als 4 de octubre 1686.

cus Barchinone, hec propria me subscribens
manu.

Erasme de Lana y Fontanet, racional.
106r
76r

A. Diea jovis vigessina quarta mensis octobris
anno a Nativitate Domini millessimo sexcentesimo octuagessimo sexto. Barchinone.
Ego, Nicholaus Ferrer, cotonerius, civis Barchinone, uti obtinens offitium nuncupatum custodis
ordinarii bulla Generalis Cathalonie presentis
civitatis Barchinone, dicto nomine citra revocationem, et cetera. Gratis, et cetera. Constituo et
ordino procuratorem meum certum, et cetera.
Itaquod, et cetera. Vos, honorabilem Josephum
Bayer, auri et argenti fabrum, Barchinone civem, presentem, ad videlicet pro me et nomine
meo iamdictum offitium custodis ordinarii, cum
omnibus juribus et pertinentiis suis universis, in
manibus et posse admodum illustrium dominorum deputatorum et auditorum computorum
eiusdem Generalis presentis Cathalonie principatus qui nunch sunt et pro tempore fuerint in favorem // 76v // persone vobis, dicto procuratori meo,
constituto benevisa, pure, libere et simpliciter et
absque ulla conditione resignandum, renuntiandum et cedendum et dictas resignationem, renuntiationem et cessionem recipi, admiti et provideri petendum, suplicandum et obtinendum
juxta formam generalium constitutionem presentis Cathalonie principatus, capitulorum et actuum curiarum, usuum, practicam, stilum et observantiam dicti Generalis, ita et taliter quod ille
in cuius favorem dictum offitium resignatum et
cessatum fuerit de eodem offitio juribus et pertinentiis illius valide provideatur et provideri
mandetis cum omni juris plenitudine et effectu et
inde instrumenta quecumque et alia necessaria
et quomodo libet opportuna vobisque benevisa faciendum, instandum et requirendum necnon
quascumque supplicationes si opportuerint, tam
verbo quam in scriptis, offerendum, porrigendum et presentandum. Et demum ac generaliter,
et cetera. Ego enim, et cetera. Promitto habere
rattum, et cetera. Minimeque revocare sub bonorum meorum omnnium obligatione.
Testes sunt Franciscus Carbonell, sartor, civis
Barchinone, Joannes Pastora, juvenis, sartor, et
Josephus Creus, scriptor, Barchinone commorantes, qui, et cetera.
De premisis fidem facio ego Joannes Ribes, apostolica atque regia auctoritatibus notarius publia. procura intercalada entre els folis 75v i 79r del dietari del
trienni 1686-1689.

1751

A.
Consultaa lo molt il·lustre consistori dels deputats y oïdors del General de Catalunya als assessors y advocat fiscal del General si és lícit y
permès al il·lustre consistori manar lliurar lo
arrendament del dret de fil de or y plata per
temps de tres anys comptadors des del primer
de juliol 1686 fins al derrer de juny 1689 per
preu de 400 lliures, attès que en lo trienni pròxim passat lo dit arrendament valia 510 lliures
ab 20 lliures de axaus per una vegada tan solament.
Los assessors y advocat fiscal, vistas las relacions
fetas als 22 y 25 de novembre proppassat per
Joseph Iglésias, corredor de coll, jurat y ministre del General; vista també la relació feta per lo
doctor Joseph Ferrer, regint lo llibre del Manifest de la Bolla de Barcelona, y de Joseph Roca,
mercader, credenser de sedas; vista, també, la
relació feta per Erasme de Lana y Fontanet, racional de la present casa, la una de 25 de novembre y la altre de 2 del corrent y present mes
de desembre.
Y attès de la relació per dir corredor feta, consta
ésser estadas fetas totas las diligèncias per arrendar dit dret donant axaus y mitjas ditas y no haver trobat major dita en dit arrendament que la
dalt referida, que·s de 400 lliures. Attès que la
relació dels dits senyors Joseph Ferrer y de Joseph Roca, officials del General, consta que·s de
major conveniència per lo General lo tenir
arrendat dit dret perb ditas 400 lliures, que no
administrar-se’l per si. Y attès que de la relació
de paraula feta per molts officials del General y
altres persones de negoci y noticiosas consta redunda en major benefici del General lo tenir
arrendats los drets que no administrar-se
aquells per si, per la experiènsia ne tenen per no
resaltar-ne son profit. Y attès que no se ha trobat disposició alguna de capítols de Cort per a
què sia prohibit //106v // al il·lustre consistori lo
arrendar a menos preu, ans bé, consta ab deliberació feta als 15 de maig 1660, ab vot de assessor y advocat fiscal, fou arrendada per no trobar-se més, havent fetas las diligèncias possibles
y offert axaus y mitjas ditas y, axí matex, fou observat en las Bollas de Barcelona en lo mes de
juliol del any 1680 ab vot y parer de assessors y
a. consulta intercalada entre els folis 104v i 109r del dietari
del trienni 1686-1689.
b. per... lliures interlineat al marge esquerre.

[ 1686 ]

[ 1686 ]

advocat fiscal, inseguint lo primer vot y, axí mateix, que·s considera ésser útils al General lo
arrendar lo dret de fil d’or y plata en dit preu de
400 lliures. Y attès que no se ha trobat altre major dita, no obstant totas las diligèncias (d)alt
referidas, que pot lo il·lustre consistori lliurar lo
arrendar dit dret de fil de or y plata per lo dit
preu de 400 lliures.

sent de mà pròpia. Del aposento del racional,
als 2 de decembre 1686.
Erasma de Lana y Fontanet, racional.

122r

Rechs et Gallart, assessor subrrogatus. De Riu y
Navarro, fisci Generalis Cathalonia advocatus
subrrogatus. Aguirre, assessor subrrogatus.

107r

Certificama y fem fe, nosaltres los baix firmants,
com lo die present de orde dels molt il·lustres
senyors diputats y hoïdors de comptes del General de Cathalunya nos han dit de paraula digéssem nostre sentir en orde si és més convenient lo arrendar lo dret del fil de or y plata
encara que no·s trobe la dita que·s trobà lo
trienni proppassat, o bé, col·lectar-se dit dret lo
General.
Dihem y fem relació a vostra senyoria com de
sentir és de major conveniència lo arrendar-se
dit dret encara que se haje de lliurar a menor
preu del que·s lliurà lo trienni proppassat, que
no si·s col·lectave aquell per compte de vostra
senyoria, y que trobant-se vuy quatre-centas
lliuras per lo trienni, pot vostra senyoria arrendar-lo, perquè és cert no·n resultaria tant lucro
per lo General si se havia de col·lectar, lo que
dihem per la experiència tenim com a officials
que som de la casa de la Bolla de la present ciutat de Barcelona. Vuy, als 25 novembre 1686.
Doctor Joseph Ferrer y Gironella, regint lo llibre del Manifest de la Bolla de Barcelona. Joseph Roca, mercader credencer de las sedas de
la taula de la Bolla de Barcelona.

108r

Certifichb y fas fe, jo, lo baix firmat, com segons
lo llibre de Vàluas trienni 1683, foli 532, consta
que ab deu de nohembre 1683 Antoni Simon,
botiguer de telas, arrendà los drets del fil de or y
plata per temps de tres anys comptadors de del
primer de juliol 1683 fins al darrer de juny
1686 per preu de sinch-centas y deu lliuras los
tres anys, que és a raó de cent-setanta lliures
quiscuun any, ab deu lliures de axaus per una
vegada tant solament. En fe del qual, fas la prea. certificatòria intercalada entre els folis 104v i 109r del dietari del trienni 1686-1689.
b. certificatòria intercalada entre els folis 104 1 109 del dietari del trienni 1686-1689.

1752

D. Administradorsa de la causa pia instituhida
per Pere Seguer
Mol il·lustre senyor.
Erasma de Lana y Fontanet, donzell, racional
de la present casa, a vostra senyoria fa relació
com per orde y deliberació de vostra senyoria de
10 de desembre del any proppassat mil sis-cents
vuitanta-y-sinch, té feta exacta avariguació ab
los llibres de Vàluas y altre de la present casa
acerca de aquell censal penció set-cents sous,
pagadors a 22 de setembre, que sortejaren los
administradors de la causa pia instituhida y fundada per Pere Seguer, quòndam, mercader, en
la extracció de censals que al primer de dit mes
de desembre de dit any fou vostra senyoria servit fer. Y segons dits llibres de Vàlues, se troba la
següent:
Primo, dit censal fou y possehí mossèn Gabriel
Olsina, notari y escrivà de manament, ciutedà
de Barcelona. Y encara que segons lo llibre de
Vàlues trienni 1680, fòleo 244, entre altras
fiansas donadas per don Francisco de Villalonga, deputat militar que fou en lo trienni 1671,
se troba continuat Gabriel de Olsina y Vilanova, lo qual Vilallonga, junt ab sos condeputats,
se troba tenir continuat una partida de dèbit, a
bé que inlíquida fins vuy. Però se veu no poder
ésser un mateix subjecte lo Gabriel Olsina,
fiansa de dit Villalonga, y lo dit Gabriel Olsina,
pocessor de dit censal, per quant aquell, segons lo capbreu de dit mes de setembre, foli
581, consta viví en lo any 1579, molt cerca de
una sentúria antes de fer-se la obligació de dita
fiansa, per lo que no pot estar obligat dit censal per rahó de aquella; y per ço, no·s trau res
enfora
Ítem, dit censal fou y possehí mossèn Gaspar
Càrcer, mestre. Y encara que segons dit llibre de
Vàluas trienni mil sis-cents vuitanta, foli 227,
entre altres fiansas // 122v // donadas per Francesch Pla y de Cadell, deputat militar que fou lo
trienni 1623, se troba continuat Gaspar Càrcer,
lo qual Pla y de Cadell consta restar a dèurer
differents quantitats que ell junt amb sos condeputats foren condemnats en la visita de dit
trienni, feta en lo de 1636. Però encara que per
a. relació intercalada entre els folis 121v i 124r del dietari del
trienni 1686-1689.

ningun temps pogués constar que dit Gaspar
Càrcer, pocessor de dit censal, y lo dit Gaspar
Càrcer, obligat en dita fiança, fossen un mateix
subjecte, no pot dit censal estar obligat per
qualsevol quantitat se restre a dèurer per rahó
de aquella, per quant segons dit capbreu y foli,
consta que a dit Gaspar Càrcer fou lluït y quitat
dit censal per lo sobredit Gabriel de Olsina en lo
any 1594, y en tot cas, quant dita fiansa se féu,
ja no possehia aquell; per lo que no·s trau res
enfora
Ítem, dit censal fou y possehí mossèm Francesch Miquel Olsina, fill del tras dit Gabriel. Y
encara que segons lo llibre de Vàlues trienni
1680, foli 227, entre altras fiansas donadas per
Joan Coll Ferrer, oïdor militar que fou en dit
trienni 1623, se troba continuat misser Francesc Olsina, lo qual Coll Ferrer restà a dèurer
differents quantitats per lo que junt ab sos condeputats fou condemnat en la visita de dit trienni, conforme se diu en la precedent partida, encara que per ningun temps porgués constar que
los dits Miquel Francisco Olsina, pocessor de
dit censal, y lo dit misser Miquel Alsina, obligat
en dita fiansa, fossen un mateix subjecta, no pot
dit censal estar obligat en ninguna quantitat se
reste a dèurer per rahó de dita fiansa, per quant
segons dit capbreu del mes de setembre, foli
582, consta que en tot cas, dit Miquel Francesc
Olsina ja no possehía dit censal en lo any 1617,
per quant en dit any dit censal entrà en poder de
dits administradors de la present causa pia per
venda a ells feta de aquell per Jacintho Olsina; y
per ço, no·s trau res enfora

142r

A
Fasa fe, lo infraescrit, com lo senyor Joseph
Quintana, exactor del General, ha estat malalt y
impedit de poder exercir son offici des de el dia
5 de setembre de 1686, en què fiu la última relació, a fins lo present dia. Y per ser la veritat,
firmo lo demún dit vuy, als 8 de janer 1689.
Doctor Agustí Fatjó.

212r

Ítem, dit censal fou y possehí mossèn Jacintho
Olsina, donzell. Y encara que segons lo llibre de
Vàlues trienni 1683, foli 216, consta restar-se a
dèurer la quantitat de sinquanta lliures, las quals
són de resta y devallan del llibre de Vàlues //
123r // trienni 1626, foli 648, per tantas que a
16 de janer 1627 li foren deliberades per los
molt il·lustres senyors deputats a bon compta
del gasto de la agència que dit Olsina per compta del General féu en la ciutat de Palerm, regne
de Cicilia. Però per quant dit Jacintho Olsina ya
alienà dit censal en lo dit any 1617, conforme
està dit en la precedent partida, no pot aquell
estar obligat en ditas sinquanta lliures; y per ço,
no·s trau res enfora
Y esta és la relació que fa a vostra senyoria. Del
aposento del racional, als XVI de desembre de
MDCLXXXVI.
Erasma de Lana y Fontanet, racional.

No 6.
Dieb decima tertia mensis januarii anno a Nativitate Domini millessimo sexcentessimo octuagesimo septimo.
Nos, don Bernardus Augustinus Lopez de Mendosa Pons et Turell, comes de Robres et de Montagut, marchio de Vilanant, et cetera, protector admodum illustris brachiis militaris presentis
Cathalonie principatus, don Franciscus de Oris,
don Augustinus de Berardo, don Josephus Galcerandus de Cartella Çabastida, et cetera, don Joannes de Claresvalls, don Raymundus Copons et
Grimau, Raymundus Castello et de Paratge, Jacobus Falguera, Baltazar de Riba, Salvator de
Ornos, Josephus de Valls et Serradell, Michael
Carreras et Bertran, Joachimus de Valls, Felix de
Ballaro, don Joannes Amat et Despalau, Joannes
Llinas, don Laurentius de Barutell, don Michael
Ramon et de Tord, Josephus de Senjust, Emanuel
Llobet, Joannes de Ballaro, don Philippus de Lanuça, don Felicianus de Cordelles, don Carolus
Vila, don Josephus Galcerandus de Pinos, don
Franciscus Vila, don Michael de Lentorn, olim de
Pinos, don Hieronymus de Rocaberti, don Michael de Clariana, don Josephus de Agullo et Pinos,
don Josephus de Aguilar, don Franciscus de Fluvia, don Franciscus de Berardo, don Josephus de
Marimon, don Josephus de Oliber et don Franciscus de Morera et Espuny, omnes persona dicti brachii militaris in numero sufficienti ad illud tenendum et representandum, convocate et
congregate in loco solito et intus domos Deputationis Generalis Cathalonie, ubi alias pro similibus et aliis dicti brachii militaris negotiis per
tractandis solitus sumus convocari et congregari,
et cetera, et sic convocatus nomine dicti brachii
militaris citra revocationem, et cetera. Gratis, et
cetera. Constituimus // 212v // et ordinamus syndicum, procuratorem et actorem dicti brachii
militaris certum, et cetera. Itaquod, et cetera.
a. certificat intercalat entre els folis 141v i 147 i149r del dietari del trienni 1686-1689.
b. sindicat intercalat entre els folis 210v i 219r del dietari del
trienni 1686-1689.
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[ 1686 ]

[ 1686 ]

Vos nobilem don Franciscum Sans et de Puig, syndicum dicti brachii in dicta convocatione presentem ad videlicet pro dicto admodum illustri brachio militari presentis Cathalonie principatus
quascunque requisitiones, suplicationes et alias
publicas et privatas scripturas, tam illustri concistorio deputatorum et auditorum computorum
quam illustribus dominis deputatis, auditoribus
computorum, advocato fiscali ac assessoribus Deputationis Generalis Cathalonie et aliis quibuscunque personis presentandum et intimandum
seu presentari et intimari faciendum et requirendum et inde utilia et oportuna instrumenta
cum clausulis et cauthelis utilibus ac necessaris
vobisque benevisis faciendum seu fieri et confici
instandum ac requirendum. Et demum ac generaliter, et cetera. Promitimus habere ratum, et
cetera, et non revocare, et cetera. Actum, et cetera.

sous. Però per quant segons lo capbreu de dit
mes de juliol, foli 6, no consta que mossèn Gerònym Delbosch, possessor de dit censal, era ja
donzell en lo any 1591, y deu antes que fos
ohydor real Gerònim Bosch, debitor, per lo que
evidentment, consta ésser diffetents subjectes, y
axí, no està obligat dit censal per rahó de dit dèbit; y per ço, no·s trau res enfora.
Y esta és la relació que a vostra senyoria fa. Del
aposiento del racional, a 10 de mars 1687.
Erasma de Lana y Fontanet, racional.

232 y
233r

A. Rectora de Nosta Senyora de Bellem de Barcelona
Molt il·lustre senyor.

Testes sunt Simeon Espelt, velerius, civis, et Joannes Franciscus Verneda, scriptor Barchinone.
De premissis aliena manu scriptis fidem facio
ego, Raymundus Vilana Perlas, civis honoratus
et notarius publicus Barchinone ac secretarius
admodum illustri brachii militaris presentis Cathalonie principatus, hec propria scribens manu.

228

A. Administradorsa dels pobres vergonyants de
Nostra Senyora del Pi

Erasma de Lana y Fontanet, donzell, racional
de la present casa, a vostra senyoria fa relació
com per orde y deliberació de vostra senyoria de
10 de decembre passat té feta exacta averiguació
en los llibres de Vàlues y altras de la present casa
acerca de aquell censal penció 140 sous, pagador a 13 de novembre, que sortejà lo reverend
rector de Nostra Senyora de Bellem en la extracció dels censals que al 2 de decembre de
1685 fou vostra senyoria servit fer. Y segons dits
llibres, se troba lo següent:

Primo, dit censal fou y possehí mossèn Gerònim
Delbosch, donzell. Y encara que segons lo llibre
de Vàluas trienni 1683, foli 183, se troba continuat mossèn Gerònim Bosch, ohydor real que
fonch en lo trienni 1602, lo qual, junt amb sos
condeputats, segons dit llibre y foli, consta restar a dèurer la quantitat de 2.792 lliures, 10

Dit censal fou y possehí don Pedro de Cardona,
fill hereu de altre don Pedro de Cardona. Y com
segons lo llibre de Vàlues trienni 1578, fòleo
213, entre altres fianses donades per Miquel
Gomar, arrendatari de la Bolla de Perpinyà de
dit trienni 1578, se troba continuat don Pedro
de Cardona y Erill, senyor del Albi, lo qual se
obligà per 300 lliures lo any, del qual arrendament, segons lo llibre de Vàlues trienni 1683,
fòleo 18, consta restar-se a dèurer la quantitat
de 19.609 lliures, 17 sous, 8; y per quant entre
totas ditas fiansas de dit arrendament se avian
obligat en 99 lliures més per los tres anys, que
defalcades resta per quantitat segons lo que
quiscuna de ditas finases se avian obligat, sols
vingué a restar obligat dit de Cardona en 297
lliures, 8 sous, 3, per quiscun any tant solament,
que los tres anys junts fan la suma de 892 lliures, 4 sous, 6, de las quals se li fan bonas 166
lliures, 2 sous, que ab diffarents llibres de Vàluas y en difarents jornades consta aver pagades
dit Miquel Gomar, principal de dit arrendament; axí que resta a dèurer dit don Pedro de
Cardona y Erill per raho de dita fiansa a compli-

a. relació intercalada entre els folis 227v i 229 i 230r del dietari del trienni 1686-1689.

a. relació intercalada entre els folis 230v i 240r del dietari del
trienni 1686-1689.

Mol il·lustre senyor.
Erasma de Lana y Fontanet, donzell, racional
de la present casa, a vostra senyoria fa relació
com per orde y deliberació de vostra senyoria de
10 de decembre 1685 té feta exacta averiguació
ab los llibres de Vàluas y altras de la present casa
aserca de aquell censal pensió 420 sous, pagador a 21 de juliol, que sortejaren los administradors del bassí dels pobres vergonyants de la parroquial església de Nostra Senyora del Pi de la
present ciutat en la extracció de censals que ab 6
de dit mes de decembre de dit any 1685 fou
vostra senyoria servit fer. Y segons dits llibres, se
troba lo següent:
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ment di ditas 892 lliures, 4 sous, 6 , la quantitat
de 725 lliures, 10 sous, 8 diners.
725 lliures, 10 sous, 8
232 y
233v

Ítem, segons lo llibre de Vàlues trienni 1680,
fòleo 246, entre altres fianses donades per lo
il·lustre senyor don Garcia Gil Manrríquez, bisbe de Barcelona, deputat ecclesiàstich que fou
en lo trienni 1632, se troba continuat don Pedro de Aragó, marquès del Povar, lo qual il·lustre senyor don Gabriel Gil Manríquez, segons
dit llibre de Vàlues trienni 1683, fòleo 247,
consta restar a dèurer la quantitat de 13 sous, 8,
per resta del que junt ab sos condeputats fou
condempnat en la visita del trienni 1632, feta
en lo de 1635. Però ademés de que se veu segons lo discurs dels anys, dit don Pedro de Cardona possehia dit censal que fou, com a baix se
dirà, en lo any 1582, en lo qual temps alienà dit
censal; y lo don Pedro que se obligà en dita
fiansa fou en lo any 1632, segons lo capbreu de
dit mes de novembre, foleo 157, consta que dit
don Pedro de Cardona, pocessor de dit censal,
lo alienà, com està dit, en lo any 1582, per lo
que per ningun cas pot estar obligat dit censal
per rahó de dita fiansa; y per ço, no·s trau res
enfora.

Deputats militars. Per lo lloch de deputat militar noble de la vegueria de Gerona que vaca per
mort de Francisco Garins y Falcó, se proposan:
don Joseph Siges y Vidal, de present oÿdor militar. Don Bonaventura Vidal y Miu. Per lo lloch
de deputat militar Sans, se proposan: mossèn
Joseph Duran, ja insaculat en oÿdor. Mossèn
Joseph Curto, ja insaculat en oÿdor.
Deputats reals. Per lo lloch de deputat real de
Tortosa que vaca per mort de mossèn Joseph
Curto, se proposan: lo doctor Francisco Alaix.
Mossèn Joseph Gregori Alaix. Per altre lloch de
deputat real de Gerona que vaca per mort del
doctor misser Joal Vilar, se proposan: lo doctor
Gerònim Fondevila, ja ensaculat en oÿdor. Lo
doctor misser Joseph Moret.
234v

Axí que resta obligat dit censal en la quantiat de
set-centas vinti-i-sinch lliuras, deu sous y vuit;
dich 175 lliures, 7 sous, 8, de la partida treta enfora.

Oÿdors militars. Per lo lloch de oÿdor militar de
la vegueria de Cervera que vaca per mort de
mossèn Bernat de Folcràs, se proposan: mossèn
Francisco de Junquer. Mossèn Feliciano de Safont. Per altre lloch de oÿdor militar de dita vegueria de Çervera que vaca per mort de mossèn
Christòphol Farnés, se proposan: mossèn Francisco de Morera y Espuny. Mossèn Joan Senjust
y Pagès. Per lo lloch de oÿdor militar de la vegueria de Manresa que vaca per mort de mossèn
Andreu Miquel, se proposan: mossèn Bernat de
Foyxà y Boxadors. Mossèn Francisco Xammar.
Per altre lloch de oydor militar de la vegueria de
Tarragona que vaca per munta de mossèn Joseph Sitjes y Vidal, se proposan: mossèn Joseph
Bru y de Banyuls. Mossèn Francesc Païssa. Per
lo lloch de oÿdor militar de la vegueria de Lleyda y sots vegueria de Pallàs que vaca per munta
de mossèn Joseph Duran de oÿdor a deputat, se
proposan: mossèn Francisco de Abaria. Mossèn
Francisco de Giner y Martorell.

Y esta es la relació que fa a vostra senyoria. Del
aposiento del racional, a 27 de mars 1687.
Erasme de Lana y Fontanet.

234r

A. Senyora.
Los diputats y oÿdors de comptes del General
del present principat de Catalunya per als llochs
vuy vacants fins lo die present de deputats y oÿdors de comptes dels tres estaments, proposan a
vostra senyoria los subjectes continguts en lo
infrascrit memorial:
Deputats ecclesiàstichs. Per lo lloch de deputat
eclesiàstich volant del Capítol de Lleyda en què
ha sortejat lo Capítol de Vich, que vaca per
mort del ardiaca y canonge Pere Carreras, se
proposan: lo doctor Anthoni Sala y Cudina, ja
insaculat en oÿdor eclesiàstich. Lo doctor canonge Miquel Bosch, canonges de dit Capítol.

Oydors ecclesiàstichs. Per lo lloch de oÿdor
eclesiàstic religiós que vaca per mort de fra
Gerònim Abrich, se proposan: fra don Gaspar
Reart, del orde de Sant Joan. Fra don Bernat
Gore, de dit orde. Per lo lloc de oÿdor eclesiàstic del Capítol de Vich que vaca per munta del
doctor Anthoni Sala y Cudina de oÿdor a deputat, se proposan: lo doctor Miquel Roca. Lo
doctor Joseph Garanyó, canonges de dit Capítol.

237ra

a. memorial intercalat entre els folis 230v i 240r del dietari
del trienni 1686-1689.
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Oÿdors reals. Per lo lloch de oÿdor real de Barcelona que vaca per mort del doctor misser Benet Jofreu, se proposan: lo doctor missser Pau
Romà. Mestre Salvador Grau. Per altre lloch de
oÿdor real de Barcelona que vaca per mort de
mestre Joan Rocafort, se proposan: lo doctor
misser Pere Joan Finestres y Solanes. Lo doctor
a. foliació errònia.

[ 1686 ]

[ 1687 ]

misser Joan Matheu. Per altre lloch de oÿdor
real de Barcelona que vaca per haver mudat de
estat mestre Gabriel Cols, se proposan: lo doctor misser Isidoro Pi. Lo doctor Joseph Vidal.
Per lo lloch de oÿdor real de Besalú que vaca
per mort de Joseph Colomer, se proposan:
mossèn Ramon Costa, mestre. Mossèn Francesc Xipulo.

Bolsa de scrivent ordinari de regent los comptes. Per lo lloch de escrivent ordinari de regent
los comptes que vaca per mort del canonge de
Vich // 236r // Magullol del Ram, se proposan:
don Anton de Sayol y Qüerteroni, de present
deputat eclesiàtic. Don Daniel de Sayol y Quarteroni. Fra don Feliciano de Sayol y de Quarteroni. Per altre lloch eclesiàstic de dita bolsa de
scrivent ordinari de regent los comptes que vaca
per mort de fra Francisco Soler, del orde de
Sant Benet, se proposan: fra Gerònim de Móra
y Navarro, de present oÿdor eclesiàstic. Fra Joseph Pi. Fra Simon Jordà. Per altre lloch real de
dita bolsa de scrivent ordinari de regent los
comptes que vaca per mort de mestre Francisco
Boneu, se proposan: mossèn Pau Corbera y Palau, de present oÿdor real. Mestre Joseph y Cordera Feu. Mestre Jacyntho Anglada.

Dattus en Barcelona, als XXI de mars MDCLXXXVII.
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B. Senyora.
Los deputats y oÿdors de comptes del General
del principat de Catalunya per als llochs vuy vacants fins lo die present en las bolsas dels officis
de la casa de la Deputació de dit General proposan a vostra mercè los subjectes contenguts en
lo infrascrit memorial.
Bolsa de regent los comptes. Per lo lloch militar
de la bolsa de regent los comptes que vaca per
mort de don Francisco Gamis y Falcó, se proposan: don Joseph de Ciges y Vidal, de present oÿdor militar. Mossèn Francisco Paÿssa. Mossèn
Pere Torrents. Per lo lloch real de dita bolsa de
regent los comptes que vaca per mort de Pere
Galvany, mestre, se proposan: mossèn Pau Corbera y Palau, de present oÿdor real. Mestre Joseph Corbera y Feu. Mestre Jacintho Anglada.
Per lo lloch real de dita bolsa de regent los
comptes que vaca per mort de mestre Francisco
Romeu, se proposan: lo doctor misser Francisco Alaix. Mossèn Joseph Gregori Alaix. Mossèn
Joan Alaix.

235v

Bolsa de síndich. Per lo lloch eclesiàstic de dita
bolsa de síndich que vaca per mort del ardiaca y
canonge de Lleyda Pere Carreras, se proposan:
fra Gerònim de Móra y Navarro, de present oÿdor eccelsiàstich; fra Joseph Pi; fra Simon Jordà.
Per altre lloch ecclesiàstich de dita bolsa de síndich que vaca per mort de mossèn Magí Coldelram, canonge de Vich, se proposan: don Joseph
de Masdovelles y Çalvà, canonge de Urgell; fra
Vicenns Casas, de orde de Sant Benet; fra don
Jaume Descallar.
236v

Bolsa de donador dels ploms. Per lo lloch real
de donador dels ploms que vaca per mort de
mestre Francisco Boneu, se proposan: lo doctor
misser Francisco Font. Lo doctor Joan Julià y
Marques; lo doctor Joan Roig y Cosco.
Bolsa de exactor. Per lo lloch real de dita bolsa
exactor que vaca per mort de mestre Francisco
Boneu, se proposan: lo doctor misser Francesc
Alaix. Mossèn Joseph Gregori Alaix. Mossèn
Joan Alaix.
Bolsa de receptor de la Bolla. Per lo lloch militar de dita bolsa de receptor de la Bolla que vaca
per mort de don Francisco Gamis y Falcó, se
proposan: don Miquel de Masdovelles y de Vilafranca, de present deputat militar. Don Ramon Copons del Llor; don Francisco Xammar.
a. memorial intercalat entre els folis 230v i 240r del dietari
del trienni 1686-1689.
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Bolsa de ajudant segon de la Scrivania Major.
Per lo lloch de ajudant segon de la Escrivania
Major que vaca per mort de Joseph Sesse, notari, se proposan: mossèn Pau Corbera y Palau, de
present oÿdor real. Isidro Bosch, notari. Joan
Bautista Comdor, notari.
Bolsa de escrivent ordinari de racional. Per lo
lloch de dita bolsa de scrivent ordinari de racional que vaca per mort de Francisco Daguí, notari de Barcelona, se proposan: Francisco Móra,
notari real col·legiat. Francisco Preva, notari
real col·legiat. Rafel Anglí, notari. Per altre
lloch de dita bolsa de scrivent ordinari de racional que vaca per mort de Francisco Cassanyes,
notari, se proposan: Salvador Golorons, notari
real col·legiat. Ramon Godola, notari. Francisco Busquets, notari. Bolsa de escrivà major y sos
ajudants de la visita. Per lo lloch de dita bolsa de
escrivà major y sos ajudants de la visita que vaca
per mort de Francisco Cassanyes, notari, se proposan: Joan Ribes, notari de Barcelona. Pere
Llosas, notari de Barcelona. Domingo Rojas,
notari de Barcelona.
Dattus en Barcelona, als
MDCLXXXVI.

XXXI

de mars de

238 y
239r

C. Diea jovis dessimo mensis octobris anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo octuagessimo sexto, Minorise.
Ordinationes et preconitzationes contenta in
quodam libro pergameneis cohopertis cohoperto
per admodum illustrium consistorium dominorum deputatorum et auditorum computorum
Generalis presentis Cathalonie principatus et comitatum Rosilionis et Ceritania de concilio
magnificorum assessorum et advocati fiscalis factum pro bona exactione jurium generalis et bulla
procurrenti triennio anni millesimi sexcentesimi
octuagessimi sexti, noviter impresse fuerunt in
parte dicto die publicate alta et intelligibili voce
in platea publica et majori presentis civitatis Minorise voce duarum tubarum, prius et posterius
emissarum per Petrum Perearnau et Michaelem
Grau, curritores publicos et juratos eiusdem civitatis, vociferante dicto Michaeli Grau et prelegenti me, Augustino Vilades, notario et scriba infrascripto, presentibus pro testibus Ignatio Ores,
courerio, et Francisco Prat, agricola, civibus Minorise, et aliis quam plurimis in multitudine copiosa.

thalonie, hic me subscribo et meum appono
sig+num.

242r

Molt il·lustre senyor.
Erasma de Lana y Fontanet, donzell, racional
de la present casa, a vostra senyoria fa relació
con per orde y deliberació de vostra senyoria de
lo 10 de decembre proppassat té feta exacta averiguació en los llibres de Vàlues y altres de la
present casa acerca de aquell censal pensió 272
sous, 3, pagadors a 9 de juliol, que sortejaren
los obrers menors de la Seu de Barcelona en la
extracció de censals que al primer de decembre
1685 fou vostra senyoria servit fer. Y segons dits
llibres de Vàlues, se troba lo següent:
Dit censal fou y possehí mossèn Montserrat
Móra, mercader. Y encara que segons dits llibres de Vàlues trienni 1671, fòleo 161, se trova
continuat Montserrat Móra altre de les fianses
donadas per Phelip de Sorribues, deputat militar del trienni 1617, que segons lo llibre de Vàlues trienni proppassat de 1683, fòleo 209, resta a dèurer la quantitat de 120 lliures per tantes
que fou condempnat en la visita de dit trienni
de 1617, feta en lo de 1620, junt amb Miquel
Cerdà, deputat real, y lo canonge y ardiaca Paulo Pla, oÿdor eclesiàstic, sos condeputats. Però
per quant segons lo capbreu de dit mes de juliol, fòleo 890, lo dit Montserrat Móra ne féu
venda y diffinició a favor de don Bernardí Torres a 13 de juliol 1602, y axí bé, antes de dita
fiansa, per lo que no pot estar obligat dit censal
per rahó de dit dèbit; y per ço, no·s trau res enfora.

Postea die lune dessima quarta eorundem mensis
et anni, eadem platea et loco solito huiusmodi publicatio ordinationum et preconitzationum continuata fuit alta et intelligibili voce, voce duarum tubarum per eosdem curritores prius et
posterus emissarum, vociferante dicto Michaele
Grau, altero ex dictis curritoribus, et prelegente
Ignatio Vilades, scriptore, sub me jurato, presentibus pro testibus Francisco Prat et Andrea Calsina et aliis et ibi existentibus.
Postea et ultimo die veneris dessima octava predictorum mensis et anni eadem publicatio dictarum ordinationum et preconitzationum usque
ad illorum finem facta fuit simili modo et forma
in eadem platea majori alta et intelligibili voce
per eosdem metipsos // 238 y 239v // curritores, voce
duarum tubarum prius et posterius emissarum
dicto Michaele Grau, altero ex dictis curritoribus, vociferanti et dicto Ignatio Vilades, scriptore
sub me jurato, prelegente. Presentibus pro testibus
Francisco March, ligni fabro, et Joannem Torrablanca, sutore, civibus Minorise, et aliis quam
plurimis in multitudine copiosa.

No 1. Obrersa menors de la Seu de Barcelona

Y esta és la relació que fa a vostra senyoria. Del
aposiento del racional, a 21 de mars 1687.
Erasma de Lana y Fontanet.

245r

No 2. Joanb Ferrer de Gualbes.
Molt il·lustre senyor.

In quorum fidem et testimonium premissorum
alieno calamo fideliter scriptorum ego Augustinus Vilades, auctoritate regia ac pro insigni
civitate Minorise notarius publicus, civis eiusdem civitatis scribaque curie Deputationis localis civitatis et collecta Minorise pro Generali Caa. acte intercalat entre els folis 230v i 240r del dietari del
trienni 1686-1689.
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Erasma de Lana y Fontanet, donzell, racional
de la present casa, a vostra senyoria fa relació
com per orde y deliberació de vostra senyoria de
a. relació intercalda entre els folis 240v i 243 y 244r del dietari del trienni 1686-1689.
b. relació intercalda entre els folis 243 i 244v y 1250r del dietar del trienni 1686-1689.

[ 1687 ]

[ 1687 ]

10 de decembre proppassat té feta exacta averiguació ab los llibres de Vàlues y altras de la present casa acerca de aquells dos censals, ço és, lo
un de penció 500 sous, pagador a 24 de abril, y
lo altre de pensió 25 sous, pagador a 31 de juliol, que sortejà Joan Ferrer de Gualbas en la extracció dels censals que al primer de decembre
del any 1685 fou vostra senyoria servit fer. Y segons dit llibre, se troba lo següent.
Primo, dit censal de penció 25 sous, pagador a
31 de juliol, fou y possehí Julià de Manuel, ciutedà honrat de Barcelona. Lo qual, segons lo llibre de Vàlues trienni 1683, fòleo 183, consta
restar-se a dèurer la quantitat de 2.792 lliures,
10 sous, que ab major quantitat y junt ab sos
condeputats foren condempnats en la visita de
dit trienni 1602, feta en lo trienni de 1605, com
consta en lo llibre de Vàlues de dit trienni 1605,
fòleo 601. De les quals 2.797 lliures, 10 sous se
fa càrrega a dits de Cardona y Paulo Pla de
2.688 lliures, per tantes, ço és, 2.682 lliures que
dits de Cardona y Paulo Pla junt ab dits sos condeputats foren condempnats en dita visita pagar
al General en subsidi de don Ugo de Tamarit,
deputat militar que fou en dit trienni, per dos
parts del salari de deputat de dit don Ugo que
se avian de retenir, avent concentit que·l rebés
tot, entenent y declarant que primer fos feta
execució en los béns de dit don Ugo per tota la
dita quantitat; y las restàns 60 lliures que axí
mateix foren dits de Cardona y Paulo Pla y sos
condeputats condempnats per tantes ne pagaren a dita // 245v // don Ugo per lo lloguer de la
casa prengué avent deixat lo palau del Rey per
acomodar a don Diego Clavero per fer la visita
real, ab què fos feta execució en los béns de dit
don Ugo, com las restàns quantitats foren condempnats dits deputats aquellas sien pagadas
part en tot y part pagades per dit de Cardona y
Paulo Pla per la part los tocava, segons lo thenor de ditas sentèncias, com consta en dit llibre
de Vàlues de dit trienni 1605 y en dit fòleo 601;
dich
2.688 lliures
Ítem, dit censal de penció 500 sous, pagador a
24 de abril, fou y possehí Anna Ferrer y Sorts,
viuda del magnífic misser Joseph Ferrer, doctor
del Real Concell, com ha hereva universal de dit
quòndam, son marit. Segons lo llibre de Vàlues
del trienni proppassat de 1683, fòleo 232, consta com misser Joseph Ferrer resta a dèurer la
quantitat de 30 lliures per resta de aquellas 259
lliures, 16 sous que en lo llibre de Vàlues trienni
1632, foli 686, se li formà del dèbit, ço és, 150
lliures que en fòleo 639 de dit llibre de Vàlues
diu li tocan ha pagar per sa part per lo que fou
a. a continuació repetit a dit.

condempnat en la visita del trienni 1629 sobre
la querela número 6; 75 sous que en fòleo 645
de dit llibre diu tocar-li a pagar per sa part com a
servint lo offici de ajudant segon de la Escrivania Major, per lo que fou condempnat en dita
visita sobre la querella número 51; y las restàns
34 lliures, 16 sous que en fòleo 675 de dit llibre
diu tocar-li a pagar per sa part per lo que fou
condempnat en dita visita sobre la querella número 105. Ab què sempre que constàs que dit
misser Joseph Ferrer, amo, senyor y pocessor de
dit censal, ya dit misser Joseph Ferrer, continuat
debitor, fossen un mateix subjecte, ve ha estar
obligat dit censal per la dita quantitat de 30 lliures; dich,
30 lliures
Dit misser Joseph Ferrer, encara que segons lo
llibre de Vàlues trienni 1280, fòleo 334, se troba continuat altre de les fianses donadas per
don fra Pau de Àger, deputat eclesiàstic que fou
al trienni 1659, lo qual don Pau de Àger, segons lo llibre de Vàlues trienni 1683, en fòleos
334 y 335, consta restar a dèurer la quantitat de
843 lliures per restas de difaréns condempnacions de la visita de dit trienni 1659, feta en lo
// 246r // de 1662. Però segons lo cabreu de dit
mes de abril, fòleo 640, consta que misser Joseph Ferrer, pocessor de dit censal, era ja mort
en lo any 1674, y axí, antes de dit any 1659
que·s féu la obligació, per lo que no pot estar
obligat dit censal per dita fiansa; y per ço, no·s
trau res enfora.
Ítem, dits censals foren y possehí Joan de Gualbes e o sos assessors de sos béns. Encara que segons dit llibre de Vàluas trienni proppassat de
1683, folis 167, 170, 192 y 220, consta que dit
Joan de Gualbas, donzell, sobrecullidor del General en la sobrecol·lecta de Ponent, resta a
dèurer la quantitat de 8.404 lliures, 15 sous, 4.
Però per quant segons lo llibre de Vàlues trienni
1614, consta que dit Joan de Gualbas, debitor,
vivia en lo any 1578, y dit Joan de Gualbas, pocessor de dits censals, entrà ha possehir aquells
en lo any 1649 ó 1650 segons los cabreus de
dits mesos, ço és, del mes de abril, fòleo 640, y
del mes de juliol, foli 1566, ab què és veu no ésser lo mateix subjecte lo Joan de Gualbas, debitor, y lo dit Joan de Gualbas, pocessor de dits
censals, per lo que aquells no poden estar obligats per rahó de dits dèbits; y per ço, no·s trau
res enfora.
Y axí que en tot cas restarian obligats dits censals en la quantitat de 2.718 lliures, per las dos
partidas tretas enfora; dich, 2.718 lliures.

a. y ... censal interlineat al final del document.
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Y esta és la relació que fa a vostra senyoria, salvat
en tot error de compte. Del aposento del racional, a 1 de març 1687.

de les fianses donades per misser Bernat Sala,
oÿdor real que fou en lo trienni 1623, don
Francisco Sans, lo qual Sala resta a dèurer difarents quantitats per resta del que fou // 247v //
condempnat junt ab sos condeputats en la visita
de dit trienni 1623, feta en lo de 1626. Però per
quant segons dit cabreu, fòleo 90, consta que
dit don Francisco Sans sols possehí dit censal
com ha pare y llegítim administrador de don
Lluýs Sans, son fill, ademés de aver-ne fet difinició a favor de dit reverend abat y convent a 22
de decembre 1600, per lo que no pot estar obligat dit censal; y per ço, no·s trau res enfora.

Erasma de Lana y Fontanet, racional.

47r

No 3. Abata y convent de Nostra Senyora de
Montserrat
Molt il·lustre senyor.
Erasma de Lana y Fontanet, donzell, racional de
la present casa, a vosta senyoria fa relació com per
orde y deliberació de vostra senyoria de 10 de decembre proppassat té feta exacta averiguació en
los llibres de Vàlues y altras de la present casa acerca de aquell censal penció 500 sous, pagador a 13
de novembre, que sortejà lo reverend abat y convent del monestir de Nostra Senyora de Montserrat en la extracció dels censals que al primer de
decembre de 1685 fou vostra senyoria servit fer. Y
segons dits llibres, se troba lo següent:
Primo, dit censal fou y possehí don Federich
Desbosch y de Santvicens. Y encara que segons
lo llibre de Vàlues trienni 1671, fòleo 306, se
troba continuat altre de les fianses donades per
fra don Ignasi de Ripoll, oÿdor ecclesiàstich que
fou en lo trienni 1653; y axí mateix, segons dit
llibre de Vàlues , fòleo 466, se troba continuat
altre de les fianses donades per don Francisco de
Pons, oÿdor militar que fou en lo trienni 1665;
y axí mateix, segons lo llibre de Vàlues trienni
1680, fòleo 337, se troba així mateix continuat
altre de las fiansas donades per lo doctor Francisco de Amigant, oÿdor eclesiàstic que fou en
lo trienni 1662, los quals Amigant, Pons y Ripoll, segons lo llibre de Vàlues trienni corrent
de 1686 y en diffarents fòleos de aquell, consta
restan a dèurer diffarents quantitats que junt ab
sos condeputats foren condempnats ha pagar al
General en las visitas de sos respective triennis.
Però per quant segons lo capbreu de dit mes de
novembre, fòleo 89, consta que la noble Marina
Desbosch, viudab del dit don Frederich Desbosch, pocessor de dit censal, lo alienà ja a 29
de maig 1595, axí que a més de ésser diffaréns
subjectes lo pocessor y lo obligat, ja no·l possehia al temps de la obligació, axí que queda líbero dit censal; y per ço, no·s trau res enfora.

Y esta és la relació que fa a vostra senyoria. Del
aposento del racional, al 24 de mars 1687.
Erasma de Lana y Fontanet.

248r

No 4.
Fasa fe jo, Bonaventura Torres, notari de Barcelona y scrivà dels negocis del monestir de Sant
Pere de les Puelles de la present ciutat, que ab
acte rebut en poder meu a vint-y-dos de mars
1687 la il·lustre y molt reverend senyora abadessa y monjes del monestir de Sant Pere de les
Puelles de la present ciutat, convocades en la
rexa del parlador de la obra nova de dit monestir a hont per altres y semblants negocis se acostuman convocar com a major part, han feta procura al reverend Pau Torres, prevere en la Seu
de Barcelona y igléisa parroquial de Sant Pere
de les Puelles de la present ciutat, respective beneficiat, y entre altres coses, per a prestar en mà
y poder dels molt il·lustres senyors deputats del
General de Cathalunya qualsevols actes de les
originals creacions dels censals que dit monestir
reb sobre el General de Cathalunya lluhits y per
avant // 248v // se lluhiran, com estas y altres coses més llargament en dita porcura estan contengudes, a les quals me referesch.
De premissis aliena manu scriptis fidem facit Bonaventura Torres, notarius publicus Barchinone
et scriba predictus, hec propria scribens manu.

249r

Ítem, dit censal fou y possehí don Francisco
Sans. Y encara que segons lo llibre de Vàlues
trienni 1680, fòleo 227, se troba continuat altre
a. relació intercalada entre els folis 243 i 244v i 250r del dietari del trienni 1686-1689.
b. viuda ... Desbosch interlineat al final del document.
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A.
Fasb fe jo, Bonaventura Torres, notari públic de
Barcelona avall scrit, que ab acte rebut en poder
a. certificat intercalat entre els folis 243 i 244v i 250r del dietari del trienni 1686-1689.
b. certificat intercalat entre els folis 243 i 244v i 250r del dietari del trienni 1686-1689.

[ 1687 ]

[ 1687 ]

meu a vuit de abril mil sis-cents vuitanta-set, los
reverends Joseph Martí, Hiacinto Calsina, Jaume Costa, preveres en la Seu de Barcelona beneficiats lo bienni corrent, administradors de la
insigne capella y col·legi de Sant Sever de dita
seu, juntament ab lo reverend Joan Pineda, prevere en dita seu beneficiat, de la present ciutat
absent, en dit nom han feta procura al reverend
Antoni Pujol, prevere en dita seu beneficiat, altre dels arxivers de dit col·legi, per a què en
nom de dits reverends administradors puga
comparèxer devant dels molt il·lustres senyors
deputats del General de Catalunya y prestar en
mà y poder de sa senyoria qualsevols juraments
per no trobar-se los actes de las originals creacions dels censals que dits administradors reban
sobre lo General de Cathalunya // 249v // lluhits
y que per havants se lluhiran, com estas y altres
cosas més llargament en dita procura estan contengudas, a la qual me referesch.

De premissis aliena manu scriptis fidem facio
ego, Mathias Marçal, notarius et scriba supradictus, hec propria scribens manu.

252r

Certificha y fais fe jo, Pera Màrtir Llunell, notari
públich de Barcelona havall scrit, com ab acta
rebut y testificat en poder meu sots diversos calendaris, lo primer dels quals és als vint-y-tres de
mars proppassat, los senyors don Francisco
Sans, en Barcelona populat, Joseph Borrell, aphotecari, Pau Feliu, hortolà, y Jaume Rovira,
valer, ciutadans de Barcelona, lo present y corrent any administradors del bací dels pobres
vergonyants de la iglésia parroquial de Nostra
Senyora del Pi de la present ciutat, y en dit nom
administradors de certas causas pias, han fet
procura al reverend senyor doctor Pera Joan
Nin, prevere, beneficiat en la dita parroquial
iglésia de Nostra Senyora del Pi, per a comparèxer en lo consistori de la casa de la Deputació
del General de Catalunya y prestar en mà y poder dels molt il·lustres senyors deputats, o bé de
altres personas a què especte, qualsevols juraments de com no se ha trobat ni ha vingut a notícia de dits senyors administradors acte de censal algun lluït per los senyors deputats a dits
senyors administradors, com les dites y altras
cosas en dita procura estan més llargament contengudas, a las quals me referesch. En fe de las
quals, fas la present certificatòria scrita de mà
agena y firmada de mà pròpia. En Barcelona, als
X del mes de abril // 252v // any de la Nativitat
del Senyor mil sis-cents vuytanta-set.

Premissis aliena manu scriptis fidem facit Bonaventura Torres, notarius publicus Barchinone,
hec propia scribens manu.

251r

B.
Fasa fee jo, Macià Marçal, notari públich de Barcelona y escrivà del molt il·lustre Capítol de la Seu
de Barcelona avall escrit, que ab acte rebut en poder meu als nou de abril mil sis-cents vuytanta-yset dit molt il·lustre Capítol convocat y congregat
en lo lloch y modo y forma acostumats, sots protecció dels quals concisteixen la casa de la caritaht, pía almoyna, aniversaris comuns, lluminària
del Santíssim Cos Preciós de Jesuchrist, la capella
de Santa Eulària y la taula del obra de dita Seu, en
dit nom ha firmat sindicat y procura al reverend
doctor Joan Vallès, prevere en dita Seu de Barcelona beneficiat, per a què en nom de dit molt
il·lustre capítol e o de ditas respective administracions, tant juntas com divididas, puga comparèxer devant dels molt il·lustres senyors deputats
del General de Catalunya y prestar en mà y poder
de sa senyoria qualsevols juraments per no trobar-se los actes originals de las creacions de censals que ditas repective administracions // 251v //
reben sobre dit General de Catalunya, lluïts y
que per avant se lluïran y altres qualsevols cosas
aserca lo demuntdit necessàrias y opportunas a
dit síndich y procurador ben vistas fer com en dit
acte. En lo qual foren presents per testimonis lo
reverend doctor Joseph Soler, prevere en dita
Seu beneficiat, y Joan Solsona, escrivent, en Barcelona habitant, més llargament se conté.

E.

Premissis licet aliena manu scriptis fidem facio
ego, Petrus Martyr Llunell, regia auctoritate notarius publicus Barchinone et scriba negotiis dicta administrationis, hec propria subscribens
manu.

253r

a. certificat intercalat entre els folis 250v i 256r del dietari
del trienni 1686-1689.
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No 1. Rectorb y col·legi de administradors de
Solsona
Molt il·lustre senyor.
Erasma de Lana y Fontanet, donzell, racional
de la present casa, a vostra senyoria fa relació
com per orde y deliberació de vostra senyoria de
10 de decembre proppassat té feta exacta averia. certificat intercalat entre els folis 250v i 256r del dietari
del trienni 1686-1689.
b. relació intercalada entre els folis 250v i 256r del dietari del
trienni 1686-1689

guació en los llibres de Vàluas y altras de la present casa aserca de aquell censal penció 80 sous,
pagador al primer de setembre, que sortejaren
los reverends rector y col·legi dels frares predicadors de la ciutat de Solsona regulars en la extracció dels censals que al primer de decembre
1685 fou vostra senyoria servit fer. Y segons los
llibres, se troba la següent:
Dit censal fou y possehí don Guillem Ramon de
Josa. Y encara que segons lo llibre de Vàluas
trienni 1680, foli 337, se trobe continuat don
Guillem de Josa altre de les fianses donades per
lo molt il·lustre senyor don Jayme de Copons,
deputat ecclesiàstic que fou en lo trienni 1662,
lo qual, segons lo llibre de Vàlues trienni corrent de 1686 consta restar ha dèurer diffarents
quantitats per diffarents condempnacions de la
visita de dit trienni 1662, feta en lo de 1665.
Però per quant segons lo cabreu de dit mes de
setembre, foli 84, consta que don Guillem Ramon de Josa, pocessor de dit censal, y dona Elisabet, muller sua, alienaren dit censal en lo any
1510, ab què, evidentment, se veu ésser diffarents subjectes lo pocessor y lo obligat, per ésser
estat alienat 152 <dos> anys antes de la obligació y ésser estat sols usufructuari, per lo que
queda líbero dit censal; y per ço, no·s trau res
enfora.

quòndam, cullidor de les entrades y exides de la
taula de Barcelona, en la caució per dit Serra
prestada se obligà per 300 lliures, lo qual Anthoni Matheu Serra, segons lo llibre de Vàlues
trienni proppassat de 1683, foli 48, consta resta
ha dèurer la quantitat de 481 lliures, 18 sous.
Però per quant segons lo cabreu dit mes de
mars, foli 182, consta que dit Nicholau Bret
donà dit censal ha Violàn Sorts y Bret, sa filla,
en lo any 1503, y axí bé, lo alienà antes de
contràurer y fer dita obligació, per lo que no
pot estar obligat dit censal; y per ço, no·s trau
res enfora.
Y esta és la realció que fa a vostra senyoria. Del
aposiento del racional, a 30 de mars 1687.
Erasma de Lana y Fontanet, racional.

255r

Y esta és la relació que fa a vostra senyoria. Del
aposiento del racional, a 16 de abril 1687.
Erasma de Lana y Fontanet, racional.

254r

No 2. Prioraa y convent de Junqueras

No 3. Administradorsa de la missa cotidiana
fundada per Ramon Camps, prebere
Molt il·lustre senyor.
Erasma de Lana y Fontanet, donzell, racional
de present casa, a vostra senyoria fa relació
com per orde y deliberació de vostra senyoria
de 10 de decembre proppassat té feta exacta
averiguació en los llibres de Vàlues y altres de
la present casa acerca de aquell censal penció
30 sous, pagador al primer de abril, que sortejaren los administradors de la missa cotidiana
instituïda per mossèn Ramon Camps, quòndam, prebere, en la extracció dels censals que
al primer de decembre de 1685 fou vostra senyoria servit fer. Y segons dits llibres, se troba
lo següent:

Molt il·lustre senyor.
Erasma de Lana y Fontanet, donzell, racional
de la present casa, a vostra senyoria fa relació
com per orde y deliberació de vostra senyoria de
10 de decembre proppassat té feta exacta averiguació en los llibres de Vàluas y altras de la present casa acerca de aquell censal penció 62 sous,
6, pagador a 31 de mars, que sortejà la reverend
priora y convent del monestir de Junqueras
d’esta ciutat en la extracció de censals que al primer de decembre 1685 fou vostra senyoria servit fer. Y segons dit llibre, se troba lo següent.
Dit censal fou y possehí Nicholau Bret, mercader. Y encara que segons dit llibre de Vàluas
trienni 1635, se troba continuat entre altre de
les fianses donades per Anthoni Matheu Serra,
a. relació intercalada entre els folis 250v i 256r del dietari del
trienni 1686-1689.
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Dit censal fou y possehí misser Joan Pagès, cavaller. Y enca que segons lo llibre de Vàlues
trienni 1671, foli 306, se troba continuat lo
prior Joan Pagès y de Vallgornera altre de les
fianses donades per Joan Gabriel, oÿdor real
que fou en lo trienni 1653, lo qual, junt ab sos
condeputats, segons lo llibre de Vàlues trienni
corrent de 1686 y en diffarents fòleos consta
restar ha dèurer diffarents quantitats que foren
condempnats en la visita de dit trienni 1653,
feta en lo de 1656. Però per quant segons lo cabreu de dit mes de abril, foli 196, consta que dit
censal entrà ja en dita administració en lo any
15[...], de aquí és no poder estar obligat dit
censal per rahó de dit dèbit; y per ço, no·s trau
res enfora.

a. relació intercalda entre els folis 250v i 256r del dietari del
trienni 1686-1689.

[ 1687 ]

[ 1687 ]

Y esta és la relació que fa a vostra senyoria. Del
aposiento del racional, a 31 de mars 1687.

Ita est. Hieronymus Guiu, notarius publicus Barchinone.

Erasma de Lana y Fontanet, racional.
259r
257r

B

Molt il·lustre senyor.

Fasa fe jo, Gerònym Guiu, notari públic de
Barcelona avall scrit, com ab acte rebut en
mon poder lo dia present y avall scrit, Pau Diego Roig, pagès de Llerona, com a administrador de las causas pias fundadas, la una, per Miquel Tries y Roig, y la altra, per mossèn Bernat
Trias y Roig, ha fet procura a mossèn Josep
Ratera, clergue en Barcelona residint, per a
què en son nom puga prestar qualsevols juraments en mà y poder dels molt il·lustres senyors deputats del General de Cathalunya de
que en dita administració no·y ha ningun títol
de venda de censals dels sensal que dita administració reb sobre la Generalitat ni altres títols
fahents per aquells, com ditas cosas en dit acta
són llargament de vèurer. En fe de de las quals
cosas, fas la present, en Barcelona, als XVIII de
febrer de MDCLXXXVII.

Erasma de Lana y Fontanet, donzell, racional
de la present casa, a vostra senyoria fa relació
com per orde y deliberació de vostra senyoria de
10 de decembre proppassat té feta exacta averiguació en los llibres de Vàluas y altras de la present casa acerca de aquell censal penció 40 sous,
pagador a 3 de octubre, que sortejaren lo reverend rector y comunitat de Sant Just y Pastor
d’esta ciutat en la extracció dels censal que al
primer de decembre 1685 fou vostra senyoria
servit fer. Y segons dits llibres, se troba lo següent.
Dit censal fou y possehí Francesch Malla, donzell. Y encara que segons lo llibre de Vàlues
trienni proppassat de 1683, foli 258, se troba
continuat Francesch de Malla y Conanglell, oÿdor militar que fou en lo trienni 1635, lo qual,
junt amb sos condeputats resta a dèurer difarent
quantitat per lo que foren condempnats en la
visita de dit trienni, feta en lo de 1638. Y axí
mateix, segons lo llibre de Vàlues de 1683, foli
100, se troba continuat Francesch Malla, botiguer de Puigcerdà, altra de les fiansas donadas
per Pere Màrtir Antich, arrendador de la Bolla
de Puigcerdà trienni 1650, del qual arrendament, segons dit llibre y fòleo, consta restar ha
dèurer la quantitat de 1.792 lliures, 10 sous.
Però per quant segons lo cabreu de dit mes de
octubre, foli 566, consta que dit censal entrà ja
a favor de dita comunitat en lo any 1582, y axí
bé, molts anys antes de les obligacions, a més de
ésser diffarents subjectes los obligats y lo pocessor, y axí no pot estar obligat dit censal per dits
dèbits; y per ço, no·s trau res enfora.

Ita est. Hieronymus Guiu, notarius publicus
Barchinone.

258r

No 4. Comunitata de Sant Just y Sant pastor

A
Certifichb y fas fe jo, Gerònym Guiu, notari públic de Barcelona avall scrit, com ab acte rebut
en mon poder lo dia present avall scrit, Antoni
Oller, ortolà, y Isidro Jener, velluter, ciutadans
de Barcelona, administradors del bassí dels pobres vergonyants de la iglésia parroquial de Sant
Pere de las Puellas, en dit nom de administradors, han fet procura a mi, Joseph Ratera, clergue en Barcelona residint, per a què en nom de
ells puga prestar qualsevols juraments en mà y
poder dels molt il·lustres senyors deputats del
General de Cathalunya de que en la dita administració no ý ha ninguns títols de venda ni creació dels censals que la dita administració reb
sobre lo General de Chathalunya, com ditas y
altras cosas en dita procura són llargament de
vèurer. En fe de las quals cosas, fas la present.
En Barcelona, als nou de abril de mil sis-cents
vuytanta-set.

Y esta és la relació que fa a vostra senyoria. Del
aposiento del racional, a 30 de mars 1687.
Erasma de Lana y Fontanet, racional.

260r

No 5. Causab pia de Honofre Bret
Molt il·lustre senyor.

a. certificat intercalat entre els folis 256v i 277r del dietari
del trienni 1686-1689.
b. certificat intercalat entre els folis 256v i 277r del dietari del
trienni 1686-1689.
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a. relació intercalada entre els folis 256v i 277r del dietari del
trienni 1686-1689.
b. relació intercalada entre els folis 256v i 277r del dietari del
trienni 1686-1689.

Erasma de Lana y Fontantet, donzell, racional
de la present casa, a vostra senyoria fa relació
com per orde y deliberació de vostra senyoria de
10 de decembre proppassat té feta exacta averiguació en los llibres de Vàlues y altras de la present casa acerca de aquell censal penció 28 sous,
1 1/2, pagador a 27 de juliol, que sortejà lo administrador de la causa pia fundada per lo
quòndam Onofre Bret en la extracció dels censals que al primer de decembre 1685 fou vostra
senyoria servit fer. Y segons dits llibres, se troba
lo següent:

Molt il·lustre senyor.
Erasma de Lana y Fontanet, donzell, racional
de la present casa, a vostra senyoria fa relació
com per orde y deliberació de vostra senyoria de
10 de decembre proppassat té feta exacta averiguació en los llibres de Vàlues y altras de la present casa acerca de aquells dos censals, lo un
penció 47 sous, 3, pagador a 27 de febrer, y lo
altre pensió 52 sous, 11, pagador a 4 de agost,
que sortejaren los administradors del hospital
dels pobres capellans de Sant Sever d’esta ciutat
en la extracció dels censals que al primer de decembre 1685 fou vostra senyoria servit fer. Y segons dits llibres, se troba lo següent:

Primo, dit censal fou y possehí Francesc Calas,
mercader. Y encara que segons lo llibre de Concerts, foli 41, se troba continuat Francesc Calas
obligat per 179 lliures, 8 sous, 4, en lo concert
que féu ab lo General mossèn Gerònym de Cortit a 31 maig 1597 de 2.255 lliures, 15 sous, 4,
se restaven devent al dit General del arrendament de la Bolla de Tremp y Pallàs trienni 1578,
del qual arrendament, segons lo llibre de Vàluas
trienni proppassat de 1683, foli 15, se resta ha
dèurer la quantitat de 2.224 lliures, 14 sous, 11.
Però per quant segons lo cabreu de dit mes de
juliol, foli 127, consta que Francesc Calas, pocessor de sit censal, lo alienà a 15 de febrer 1501
a favor de Isabel Llobet, y axí bé, noranta-sis
anys antes de la obligació, per lo que queda líbero dit censal; y per ço, no·s trau des enfora.

Primo, dit censal penció 47 sous, 3, pagador a
27 de febrer, fou y possehí Pere Pau Sala, mercader, ciutadà de Barcelona. Y encara que segons lo llibre de Concerts, foli 138, se troba
contiunat Pau Sala, perxer, altre de les fianses
donades per Magí Florensa, quòndam, ciutedà
honrat de Barcelona, ab lo concert que féu ab
los predecessors de vostra senyoria a 23 de juliol
1639 per resta de diffarents dèbits de arrendaments de Bollas, del qual concert, segons lo llibre de Vàlues trienni corrent de 1686 se restan
ha dèurer moltas quantitats, però per les rahons
que·s diran en lo següent ítem no pot estar obligat dit censal.

Ítem, dit censal fou y possehí mossèn Perot Çapila, cavaller, lo qual, segons lo llibre de Vàluas
trienni 1617, foli 592, en la caució prestada al 2
de abril 1544 per Perot Ferrús, sobrecullidor de
les entrades y eixides del General de la sobrecol·lecta de Ponent, se troba continuat altre de
les fiances donades per dit Ferrús per 399 lliures, 4 sous, de las quals no consta en ningun llibre de Vàlues haver pagat dit Çapila quantitat
alguna, //260v // lo qual Ferrús, segons dit llibre
de Vàlues trienni proppassat de 1683, foli 151,
consta restar ha dèurer la quantitat de 3.907
lliures, 6 sous, 5. Axí que resta ha dèurer dit Perot Çapila dites 3.994 lliures, 4 sous, per les
quals se obligà; dich,
399 lliures, 4 sous

Ítem, dit censal lo vené Vicenç Sala e o firmà en
la venda. Y encara que segons lo llibre de Vàlues
trienni 1665, foli 336, se troba continuat Vicens Sala, botiguer de Manresa, altre de les fianses donades per Francec Castanyer, parayre,
arrendador de la Bolla de Manresa y Cardona
de dit trienni 1665, del qual arrendament, segons lo llibre de Vàlues trienni proppassat de
1683, foli 106, consta restar-se ha dèurer la
quantitat de 353 lliures. Però per quant segons
lo cabreu de dit mes de febrer, foli 42, consta
que lo dalt dit Pere Pau Sala, mercader, y dit Vicens Sala veneren dit censal als cónyuges Castellons en lo any 1569, y axí bé, molt antes de les
obligacions dalt dites, com també per constar
clar ser diffaréns subjectes los pocessors y los
obligats, per lo que no pot estar obligat per dits
dèbits; y per ço, no·s trau res enfora.

Y esta és la relació que fa a vostra senyoria. Del
aposiento del racional, a 29 de març 1687.
261v

Erasma de Lana y Fontanet, racional.

261r

No 6. Administradorsa del hospital de pobres
capellans de Sant Sever.
a. relació intercalada entre els folis 256v i 277r del dietari del
trienni 1686-1689.
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Dit censal fou y possehí Pinós Çapila, donzell.
Lo qual, segons lo llibre de Vàlues trienni 1617,
foli 592, en la caució presentada a 2 de abril
1544 per Perot Ferrús, sobrecullidor de les entrades y eixides del General de la sobrecol·lecta
de Ponent, se troba continuat altre de les fianses
donades per dit Ferrús, lo qual Çapila se obligà
en dita caució per la quantitat de 399 lliures, 4
sous, de les quals no consta en ningun llibre de
Vàlues aver pagat dit Çapila quantitat alguna; lo

[ 1687 ]

[ 1687 ]

qual Perot Ferrús, segons lo llibre de Vàlues
trienni proppassat de 1683, foli 151, consta restar a dèurer la quantitat de 3.927 lliures, 16
sous, 5. Axí que resta a dèurer dit Perot Çapila
dites 399 lliures, 4, per dita fiansa, y per dita
quantitat resta obligat dit censal; dich,
399 lliures, 4
Ítem, lo altre censal penció 52 sous, 11, pagador a 4 de agost, fou y possehí don Joan Andreu
Blan, en la vila de Perpinyà populat. Y encara
que segons lo llibre de Vàluas trienni 1569, foli
179, se troba continuat altre de les fianses donades per mossèn Antoni Calders, donzell,
arrendador de la Bolla de Gerona trienni 1569,
del qual arrendament, segons lo llibre de Vàlues
trienni proppassat de 1683, fòleo 5, consta restar-se a dèurer la quantitat de 169 lliures, 11
sous, 7. Y axí mateix, segons lo llibre de Vàlues
trienni 1572, foli 190, se troba continuat altre
de les fiances donades per mossèn Benet de
Vallgormera, arrendador de la Bolla de Perpinyà de dit trienni 1582, per 572 lliures, 18 sous,
4, per any, que los tres anys junts fan 1.718 lliures, 15 sous; del qual arredament, segons dit llibre de Vàlues trienni 1683, foli 8, consta restarse ha dèurer la quantitat de 572 lliures, 4 sous,
6 diners. Però per quant segons lo cabreu de dit
mes de agost, foli 686, consta que dit Joan Andreu Blan sols posehí dit censal com ha curador
del pubill don Andreu Blan, en Barcelona populat, lo qual pubill no pugué ésser lo obligat
per quant en lo any 1611 fou exhimit al curador, com se diu en dit cabreu y fòleo; axí que lo
obligat era lo curador, per lo qual no pot estar
obligat dit censal per rahó de dites fiansas; y per
ço, no·s trau res enfora.
Axí, sols resta obligat lo dit censal penció 47
sous, tres diners, pagador als 27 de febrer, //262r
// en dita quantitat de 399 lliures, 4 sous; dich,
tres-centes noranta-nou lliures, quatre sous.
Y esta és la relació que fa a vostra senyoria. Del
aposiento del racional, als 29 de mars 1687.
Erasma de Lana y Fontanet, racional.
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com per orde y deliberació de vostra senyoria de
10 de decembre proppassat té feta exacta averiguació en los llibres de Vàlues y altras de la present casa acerca de aquell censal penció 93 sous,
9 , pagador a 9 de janer, que sortejà lo reverend
prior y convent del monestir de Sant Gerònim
de la Vall de Ebron, territori de Barcelona, en la
extracció dels censals que al primer de decembre 1685 fou vostra senyoria servit fer. Y segons
dits llibres, se troba lo següent.
Dit censal fou y possehí Joseph de Bellafilla,
donzell. Lo qual, segons lo llibre de Vàlues
trienni 1590, foli 292, se troba continuat altre
de les fianses donades per mossèn Gabriel Puigdesallit, en la vila de Toralló domiciliat, arrendador de la Bolla de Tremp y Pallàs de dit trienni 1590, lo qual de Bellafilla se obligà per 440
lliures, de les qual sols resta pagar 75 lliures; del
qual arrendament, segons lo llibre de Vàluas
trienni proppassat de 1683, foli 29, consta restar-se a dèurer la quantitat de 19 lliures, 16
sous, 3 diners; dich,
19 lliures, 16 sous, 3
Dit Bellafilla, encara que segons lo llibre de Vàlues trienni 1671, foli 162, se troba continuat
altre de les fiansas donades per Philip de Sorribes, deputat militar que fou en lo trienni 1617;
y axí mateix, segons lo llibre de Vàlues trienni
1680, foli 227, se troba continuat altre de les
fianses donades per Pere Fuster, deputat real
que fou en lo trienni 1623, los quals Fuster y
Phelip de Sorribes, segons lo llibre de Vàlues
trienni corrent de 1686, y en diffaréns fòleos de
ell, consta restar ha dèurer diffaréns quantitats,
que junts ab llurs condeputats respective condempnats, foren condempnats ha pagar al General en les visites de llurs respective triennis.
Però per quant segons lo cabreu de dit mes de
janer, foli 232, consta que lo dit Joseph de Bellafilla alienà lo dit censal a favor del dalt dit
prior y convent en lo any 1608, de aquí és que
quant féu dites dos fianses ja no possehía // 267v
// dit censal, per los quals dèbitsa no pot estar
obligat ditb censal enc la quantitat de 19 lliures,
16 sous, 3, per la quantitat treta enfora, així que
no està obligat dit censal; y per ço, no·s trau res
enfora.

No 7. Priora y convent del monestir de Sant
Gerònim de la Vall de Ebron

Y esta és la relació que fa a vostra senyoria. Del
aposiento del racional, als 28 de mars 1687.

Molt il·lustre senyor.

Erasma de Lana y Fontanet, racional.

Erasma de Lana y Fontanet, donzell, racional
de la present casa, a vostra senyoria fa relació
a. relació intercalada entre els folis 256v i 277r del dietari del
trienni 1686-1689.
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a. dèbits interlineat.
b. dit censal interlineat.
c. en ... censal interlineat al final del document.

268r

No 8. Dona Joan Amat y Despalau
Molt Il·lustre senyor.
Erasma de Lana y Fontanet, donzell, racional
de la present casa, a vostra senyoria fa relació
com per orde y deliberació de vostra senyoria de
10 de decembre proppassat té feta exacta averiguació en los llibres de Vàlues y altras de la present casa acerca de quell censal de penció 300
sous, pagador a 4 de febrer, que sortejà lo noble
don Joan Amat y Despalau en la extracció de
censals per vostra senyoria feta al primer de decembre de 1685, feta per los predeccessors de
vostra senyoria. Y segons dit llibre, se troba lo
següent.
Primo, dit censal fou y possehí don Miquel Desbosch. Lo qual, segons lo llibre de Vàlues trienni proppassat 1683, fòleo 157, se li troba continuat en un dèbit de 2.34[0] lliures per compte
de Berenguer Çapila y misser Francisco Claris,
lo qual dèbit devalla y se origina a 15 de juliol
1569, com consta en lo llibre de Vàlues trienni
1566, fòleo 332; dich,
2.340 lliures
Dit censal fou y possehí don Federich Desbosch
de Santvicencs. Y encara que segons lo llibre de
Vàlues trienni 1671, fòleo 306, se troba continuat don Federich Desboch altre de les fianses
donades per fra don Ignasi de Ripoll, oÿdor
eclesiàstic que fou en lo trienni 1653; y axí mateix, segons lo llibre de Vàlues trienni 1680, fòleo 466, se troba axí mateix continuat altre de
les fianses donades per don Francisco Pons, oÿdor militar que fou en lo trienni 1665, los quals
Pons y de Amigant y de Ripoll, segons lo llibre
de Vàlues trienni corrent de 1686 y en difaréns
fòleos de aquell, consta restar ha dèurer diffarents quantitats que junt ab sos respecitve condeputats foren condempnats ha pagar al General en las visitas de sos respective triennis. Però
per quant segons lo cabreu de dit mes de febrer,
fòleo 332, consta que don Federich Desbosch
ja en lo any 1699 era mort, pus dona Maria
Desbosch, vídua del dit don Frederich Desbosch, donà en dot a dona Patronilla, sa filla, ab
què, evidentment, se veu no ésser uns mateixos
subjectes obligat y pocessor; y per ço, no·s trau
res enfora.

268v

Ítem, dit censal fou y possehí don Joseph Amat.
Lo qual, segons lo llibre de Vàlues trienni 1680,
fòleo 334, se troba continuat altre de les fianses
donades per don Àngel del Pas, deputat militar
que fonch en lo trienni 1659, lo qual junt amb
a. relació intercalada entre els folis 256v i 277r del dietari del
trienni 1686-1689.
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sos condeputats, segons lo llibre de Vàlues
trienni proppassat de 1683, folis 334 y 335,
consta restar ha dèurer la quantitat de 842 lliures, 15 sous; ço és, 178 lliures, 11 sous per tantes foren condempnats simul et insolutum en la
visita de dit trienni 1659, feta en lo de 1662, sobre la querella número 29, com consta en lo llibre de Vàlues trienni 1662, fòleo 601. 300 lliures per tantes foren condempnats simul et
insolidum sobre la querella número 6, com
consta en lo llibre de Vàlues de dit trienni 1662,
foli 602. 21 lliures, 14 sous per resta de 65 lliures que axí mateix foren condempnats sobre la
querella número 26, consta en dit llibre de Vàlues trienni 1662, fòleo 606. 27 lliures que també foren condempnats simul et insolidum sobre
la querella número 5, consta en sit llibre de Vàlues trienni 1662, fòleo 610. Y las restàns 72
lliures, 10 sous que dits deputats junt amb Joan
[Ginar], regent los comptes del General, foren
condempnats simul et insolidum sobre la querella número 2, consta en dit llibre de Vàlues de
dit trienni 1662, fòleo 607; dich,
842 lliures, 15 sous
Lo dit don Joana Amat y Despalau, vuy pocessor de dit censal, segons lo llibre de Vàlues
trienni 1680, fòleo 344, se troba continuat altre
de les fianses donades per don Francisco de Vilallonga junt ab sos condeputats; segons dit llibre y fòleo, tenen continuada una partida de dèbit, a bé que no de quantitat certa, la qual se
origina y devalla del llibre de Vàlues trienni
1674, fòleo 383, la qual és del thenor següent:
«Los molt il·lustres senyors don Joseph de
Camporrells, ardiaca de Andorra y canonge de
la Seu de Urgell, don Francisco de Vilallonga y
Xammar, Llutz Talarn, ciutedà honrat de Barcelona, lo doctor y canonge Francesc Ferrer,
Lluýs Canter y de Oms, donzell, Joseph de
Thomàs, ciutedà honrat de Barcelona, deputats
y oÿdors del General de Catalunya trienni
1671, // 268r // dehuen dar totas las quantitats
que per rahó de la contrafacció de la aprehenció
dels reals de vuit apresos en la Patrona de las galeras de Gènova auran deliberadas pagar després
de 4 de maig 1672, en què·s la declaració, liquidació reservada en què són estats condempnats
en dita visita sobre la querella número 77; dich,
b... lliures, c....sous
Axí que resta obligat dit censal en la quantitat
que en tot cas constarà restar-se a dèurer per la
partida propdita, com també per las quantitats
de las dos partidas tretas enfora, que suman 318
lliures, 15 sous.
a. Joan interlineat.
b. a continuació un espai en blanc.
c. a continuació un espai en blanc.

[ 1687 ]

[ 1687 ]

Y esta és la relació que fa a sa senyoria, salvat de
tot error de compte. Del aposento del racional,
y mars, a 22 de 1687.

Item et demum quod cum omnes littes sive causas,
activas et passivas, principales et appellatorias, et
tam motas quam movendas, larga cum amplissimo solito et assueto litius et causam cursu cumque
facultatibus et potestatibus expressis et calumpnia
jurandi, et cetera, cautiones quascumque, tam
juratorias quam fidejusorias prestandi, et cetera,
clama et retroclama quasvis exponendis et executiones quascumque instandi, et cetera, necnon juramenta quecumque, tam juditialia quam extrajuditialia, prestandi, et cetera. Et demum, et
cetera. Promittimus dictis nominibus habere rattum et non revocari sub bonorum dicte cause pie
omnium oblatione. Actum Palaforgelli die vigessima nona januarii millesimo sexcentesimo octuagessimo septimo. Testes, Bernardus Englada,
chirurgus, et Hieronymus Marques, studens Palaforgelli. In quorum fidem ego, dictus Franciscus Vergonyos, notarius supramemoratus, hic me
subscribo et meum solitum appono sig+num.»

Erasma de Lana y Fontanet.

276r

D
Hoca est exemplum bene et fideliter Barchinone
sumptum a quodam posse litium in inferius chalendata procuratione continuato cuius thenor talis est: Universis et singulis fidem facio ego Franciscus Vergonyos, regia auctoritate notarius
publicus, regens notariam et scribaniam publicas
castri et terminorum Palaforgelli, diocesis Gerunde, pro domina utili et proprietaria earundem, quod per me fuit receptum quoddam instrumentum in eius apprisia thenoris sequentis:
«Maria Andreu, vidua relicta ac hypotecaria et
usufructuaria pro meis dote et sponsalitio ac aliis
juribus meis juxta laudabilem consuetudinem
Barchinone, constitutionemque Cathalonie Generalem Perpiniani editam, incipientem hac
nostram omnium bonorum que fuerint honorabilis Francisci Andreu, quondam, pharmacophola de platea castri de Palaforgell, diocesis Gerunde, ac etiam domina potens et usufructuaria
vigore legati per dictum quondam Franciscus
Andreu, virum meum, cum suo utlimo testamentus facti recepto in posse notarium infrascriptum die decima quarta februarii millessimo
sexcentessimo septuagessimo secundo, administratrixque subrogata cause pie institute et fundate
// 276v // per illustrem et admodum reverendus
dominus Damianus Andreu, quondam, canonicus penitentiarium Sedis Gerunde, pro ut de mea
subrogatione plene constat cum litteris patentibus
a tabula testamentorum et piarum causam Gerunde expeditis, dattis Gerunde die vigessima octava may millesimo sexcentesimo septuagessimo
quarto, Anthonius Josephus Matali, presbiter et
sacrista ecclesie parrochialis Sancti Martini dicti
castri Palaforgelli, et Josephus Ferran, presbiter,
hebdomedarius major sive primus dicte ecclesie
parrochialis Sancti Martini dicti castri Palaforgelli, rationi quod dictorum sacristie et majoriis
sive prime et hebdomedarie administratores dicte
cause pie dictis nominibus grattis, et cetera. Citra tamen revocationem, et cetera, constituhimus
et ordinamus procuratorem nostrum dictis nominibus seu verius dicte cause pie certum, et cetera.
Ita, et cetera. Vos Michaelem Marti, pharmacopolam dicti castri Palaforgelli, presentem, ad videlicet pro nobis dictis nominibus seu verius pro
dicta causa pia petendum, levandum, et cetera.

Sig+gum Raphaellis Cassanes, notarium publicum Barchinone, testis. Sig+num Dominici Rojas, apostolica et regia auctoritatibus notarii publici Barchinone, qui predicta exemplavit,
scribere fecit et in fidem rogatum clausit.

283r

a. trasllat intercalat entre els folis 256v i 277r del dietari del
trienni 1686-1689.
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No 1. Capítola de la Seu de Barcelona.
Molt il·lustre senyor.
Erasma de Lana y Fontanet, donzell, racional
de la present casa, a vostra senyoria fa relació
com per orde y deliberació de vostra senyoria de
10 de decembre proppassat té feta exacta averiguació en los llibres de Vàlues y altres de la present casa acerca de aquells tres censals, lo un
penció 300 sous, pagador a 4 de mars, altre
penció 60 sous, pagador al primer de octubre, y
lo altre també pensió 60 sous, pagador a 19 de
maig, que sortejà lo il·lustre Capítol de la Seu
de Barcelona en diffarents noms en la extracció
dels censals que al primer de decembre 1685
fou vostra senyoria servit fer. Y segons dits llibres de Vàlues, se troba lo següent:
Primo, dit censal penció 300 sous, pagador a 4
de mars, fou y possehí Paulo Pla, canonge y ardiaca de dita Seu de Barcelona, lo qual fonch
oÿdor eclesiàstic en lo trienni 1602, qui segons
dit llibre de Vàlues trienni 1683, foli 183, consta restar ha dèurer la quantitat de 2.797 lliures,
10 sous, que ab major quantitat juntament ab
sos condeputats fou condempnat en la visita de
dit trienni 1602, feta en lo de 1605, com consta
a. relació intercalada entre els folis 278 y 279v i 291r del dietari del trienni 1686-1689.

en lo llibre de Vàlues de dit trienni 1605, foli
601. De les quals 2.797 lliures, 10 sous, assí se
fa càrrega a dit Paulo Pla de 2.688 lliures, per
tantes, ço és, 2.628 lliures que dit Pla junt ab
sos condeputats fou condempnat en dita visita
pagar al General en subsidi de don Ugo de Tamarit, deputat militar que fonch en dit trienni,
per dos parts del salari de deputat de dit don
Ugo que se avian de retenir, avent concentit
que·l rebessen tot, entenent y declarant que primer fos feta execució en los béns de dit don
Ugo per tota la dita quantitat , y les restàns 60
lliures que axí mateix foren condempnats dits
deputats per tantes ne pagaren a don Ugo per
lo lloguer de la casa prengué avent deixat lo palau del Rey per acomodar a don Diego Clavero
per fer la visita real, ab que també fos feta a execució en los béns de dit don Ugo // 283v // com
de dits restàns quantitats foren condempnats
dits deputats sian pagadas part en tot, y per dit
Paulo Pla de la part li tocava segons los thenors
de ditas sentències, com consta en dit llibre de
Vàlues trienni 1606, foli 601; dich,
2.688 lliures
Dit Paulo Pla també fou oÿdor eclesiàstic en lo
trienni 1617, encara que segons lo llibre de Vàlues trienni proppassat 1683, foli 209, consta
restar ha dèurer la quantitat de 120 lliures per
tantes fou codempnat junt ab Phelip de Sorribes, mossèn Miquel Cerdà, deputats militar y
real de dit trienni, foren condempnats simul et
insolidum en la visita de dit trienni, feta en lo de
1620. Però per quant segons lo cabreu de dit
mes de mars, foli 489, consta que dit ardiaca
Paulo Pla donà lo present censal ha Francesch
Pla y de Cadell a 22 de janer 1613, y axí bé, antes de dita obligació, per lo que no pot estar
obligat dit censal per dita quantitat; y per ço,
no·s trau res enfora.
Ítem, dit censal fou y possehí Francesc Pla y de
Cadells, deputat militar que fou en lo trienni
1623, segons lo llibre de Vàlues trienni 1680,
foli 22[8]. Lo qual junt ab sos condeputats fou
condempnat en la visita de dit trienni, feta en lo
de 1626, ha pagar al General, ço és, sobre la
querella de número [3]3, en subsidi dels officials de la present casa, Bolla y General en dita
querella nomenats, la quantitat de 9.475 lliures,
5 sous, 2, que foren pagadas a dits officials per
satisfació de treballs presos per los drets de galeras en lo decret de execució de dita quantitat;
fou remesa la declaració e o execució de aquella
a major deliberació de les Corts Generals se estava celebrant en dit any 1626, de la qual quantitat no·s troba aver-ne donat dèbit a dits deputats ni oÿdors en ningun llibre de Vàlues. Però
per quant ab la baix chalendada declaració per
los predecessors de vostra senyoria feta acerca
1767

del dupte proposat per dit racional, fonch declarat que en quant al que tenia respecte al interès de dita quantitat, per quant ditas Corts estan indecissas, se degués prestar caució al
General per la quantitat dels censals que estan
he poden estar obligats, lo que adverteix a vostra senyoria. Y axí, no·s trau res enfora.
Ítem, sobre la querella número 18, foren condempnats dits deputats y ohydors pagar al General en subsidi de Francesc Colbaró, notari, la
quantitat de 900 lliures per tantes ne avian pagadas a dit Colbaró per satisfaccions de treballs
de diffarents scripturas, y en lo decret de execució de dita quantitat remeteren la declaració e o
execució de aquella ha major deliberació, de la
qual // 284r // quantitat no·s troba aver-se’n donat dèbit en lo llibre de Vàlues de dits deputats
y ohydors ni ha dit Collbaró. Però per quant ab
la deliberació per los predecessors de vostra senyoria de 9 de decembre 1671, ab concell dels
magnífics assessors de la present casa, fonch declarat que en quant al què tenia respecte al interès de lo decret de execució de la dita mestre
deliberació no consta, per ço, aver-se de remètrer a dit decret de execució, y per consegüent,
no poder-se executar dita sentència de visita ni
poder-se aver rahó en lo present cas. Y axí, no·s
trau res enfora.
Ítem, sobre la querella número 18, foren dits
deputats y ohydors condempnats en pagar al
General 90 lliures per tantes ne avian fet pagar a
dit Collbaró per treballs extraordinaris, de la
qual partida no·s troba se’n donàs dèbit en los
llibres de Vàlues ni ha dits deputats en comú ni
en particular ni a dit Collbaró; però per quant
en lo decret de execució de dita quantitat fou
confirmada dita sentència en quant al respecte
de ditas 90 lliures; per ço, se trahuen enfora
90 lliures
Ítem, segons lo llibre de Vàlues trienni 1680,
foli 227, consta restar ha dèurer dit Francesc Pla
[y de Cadell] y sos condeputats la quantitat de
1.590 lliures, 16 sous, [5] las quals són de resta
de aquellas 2.538 lliures foren [dits deputats]
condempnats sobre las querellas número 41 y
165, de les quals se’ls forma dèbit en lo llibre de
Vàlues trienni 1626, folis 65, 67. Ço és, de una
part, en pagar per iguals parts tot lo que faltaria
ha cobrar de aquellas 1.480 lliures que feren pagar tant als officials mecànichs servian a la present casa com tant de haltres de diffarents personas que no sols no obtenian offici y stipendiats
del Genenral, però encara servian a la present
casa de officials mecànichs per plusos y sobreplusos de las insiculacions delsa anys 1624 y
a. dels interlineat.

[ 1687 ]

[ 1687 ]

1625, los quals, segons la declaració foren servits fer los tunch senyors deputats junt ab los
magnífics assessors de la // 284v // present casa,
sots dita jornada de 9 de decembre 1671, acerca
del dupte proposat per dit racional y tant per lo
que té respecte dita matèria dels interessos de
dits officials mecànichs, com també a altres capítols, y fou sa senyoria servit declarar que baix
dita paraula «mechànics» estaven compresos los
demés subjectes avian cobrat dits plusos y sobreplusos, los quals noa constava ésser officials stipendiats del General; de les quals 1.480 lliures
consta segons lo dit llibre de Vàlues, restar-se ha
dèurer la quantitat de 707 lliures, 2 sous. Axí,
que toca per la sisena part de dit Francesc Pla y
de Cadell 117 lliures, 17 sous. Y de altra part,
883 lliures, 14 sous, 1 a compte de las restàns
quantitats y a compte de las ditas 2.538 lliures
foren condempnats en ditas dos querellas. Ab
què resta ha dèurer dit Francesc Pla y de Cadell
la quantitat de mil una lliura, onse sous y un;
dich
1.001 lliures, 11 sous, 1

la obligació ja no·l possehia; y per ço, no·s trau
res enfora.
Ítem, dit censal junt ab lo altre censal, també
penció 60 sous, pagador al primer de octubre,
foren y possehí Jaume Ferrer. Y encara que segons lo llibre de Vàlues trienni 1635, foli 133, se
troba continuat Jaume Ferrer, mercader, altre
de les fianses donades per Francesc Ballester, teixidor, arrendador de la Bolla de Gerona trienni
1602, per 1.200 lliures lo any, que los tres anys
junts fan la suma de 3.600 lliures, del qual arrendament segons lo llibre de Vàlues trienni 1683,
foli 49, consta restar-se ha dèurer la quantitat de
19.097 lliures, 2 sous, 5. Axí mateix, encara que
segons dit llibre de Vàlues trienni 1635, foli
184, se troba continuat Jaume Salvador Ferrer
altre de les fianses donades per Joan Ferrer, botiguer, arrendatari de la Bolla de Castelló d’Empúries trienni 1614, per 350 lliures lo any, del
qual arrendament, segons dit llibre de Vàlues
trienni 1683, foli 61, consta restar-se a dèurer la
quantitat de 35 lliures. Y axí mateix, segons dit
llibre de Concerts, foli 71, féu nova obligació y
concert ab los predecessors de vostra senyoria
dit Jaume Ferrer per lo dit dèbit de la dita Bolla
de Gerona trienni 1602, com desobre està dit,
de Margarida Ferrer. Però per quant segons los
cabreus, ço és, de maig, foli 338, lo dit Jaume
Ferrer, pocessor de dit censal, lo alienà a 9 de
maig 1516, y del mes de octubre, foli 87, lo dit
Ferrer, pocessor, lo alienà a 12 de setembre
1495, de les quals obligacions, evidentment, se
collegix ésser difaréns subjectes los pocessors y
lo obligat, per unaa centúria de anys avian passat
que eran alienats quant feren les obligacions, per
lo que no podien estar obligats dits censals; y per
ço, no·s trau res enfora.

Ítem, sobre la querella número 31 foren condempnats los officials del General en pagar la
quantitat de 2.368 lliures, per tantes que los deputats y ohydors los ne feren pagar en dit trienni per satisfaccions de treballs extraordinaris en
subsidi de dits officials. Foren dits deputats y
ohydors condempnats en pagar totas las quantitats faltarian ho no se aurian pogut cobrar de
dits officials, de les quals sols ne formà dèbit en
lo llibre de Vàlues trienni 1626, foli 709, de las
quals 2.368 lliures, segons dit llibre de Vàlues
trienni 1680, foli 248, consta restar-se ha dèurer la quantitat de quatre-centas trenta-quatre
lliuras; dich,
434 lliures
Ítem, dit censal penció 60 lliures, pagador a 19
de maig, fou y possehí Margarida Ferrer. Y encara que segons lo llibre de Concerts, foli 71,
conste que Jaume Ferrer y Margarida Ferrer, sa
muller, ab March Antoni, llur fill, se obligaren
ha pagar al General sots joranda de 31 de octubre 1623 la quantitat de 1.469 lliures, 4 sous,
10, per la fiansa que dit Jaume Ferrer, debitor,
havia fet y restave ha dèurer, com baix se dirà,
per la Bolla de Gerona trienni 1602. Però per
quant segons lo cabreu de dit mes de maig, foli
329, consta que Margarida Ferrer, pocessora de
dit censal, ne féu divisió y cessió a favor de Elisabet Ferrer, sa germana, ab concentiment de
sos curadors a 27 de octubre 1586, de a hont se
segueix que encara que // 285r // fos una mateixa la pocessora y la obligada, no pot estar obligat dit censal per rahó de dit dèbit, pus lo die de

Axí que resta tan solament obligat lo dit primer
censal pensió 300 sous, pagador a 4 de mars, en
les quantitats de les quatre partides tretes enfora, que juntes prenen suma de quatre mil doscentes tretze lliures, onse sous y una; dich,
4.213 lliures, 11 sous, 1
Y esta és la relació que a vostra senyoria fa, salvat
en tot error de comptes. Del aposento del racional, a 23 de mars 1687.
Erasma de Lana y Fontanet, racional.

288r

a. no interlineat.
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No 2. Conventb de monjas carmelitas calsadas
de Vich
a. una interlineat.
b. relació intercalada entre els folis 278 i 279v i 291r del dietari.

Molt il·lustre senyor.

1636, de aquí és no poder estar obligat dit censal; y per ço, no·s trau res enfora.

Erasma de Lana y Fontanet, donzell, racional
de la present casa, a vostra senyoria fa relació
com per orde y deliberació de vostra senyoria de
10 de decembre 1685 té feta exacta averiguació
en los llibre de Vàluas y altras de la present casa
acerca de aquell censal pensió 1.000 sous, pagador als 31 de juliol, que sortejaren las reverends
priora y convent de monjas carmelitas calsadas
de la ciutat de Vich en la extracció dels censals
que al primer de decembre 1685 fou vostra senyoria servit fer. Y segons dit llibre de Vàlues, se
troba lo següent.

Ítem, dit censal fou y possehí Josep Prats. Y encara que segons lo llibre de Vàluas trienni proppassat de 1683, foli 505, se trobe altre de les
fianses insolidum donades per Antoni Massaguer, arrendatari de la Bolla de Lleyda de dit
trienni 1683, Josepha Prats, parayre de Puigcerdà, del qual arrendament, segons lo llibre de
Vàluas trienni corrent de 1686, foli 377, consta
restar-se a dèurer la quantitat de 589 lliures, 2
sous. Però per quant segons dit capbreu, foli
1471, consta que Joseph Prats, pocessor, lo
alienà a 14 janer 1672, y axí bé, en cas fos estat
un mateix subjecte pocessor y debitor, no pogué obligar dit censal, per aver-lo alienat antes
de la obligació; y per ço, no·s trau res enfora.

Primo, dit censal fou y possehí March Bas, de la
vila de Piera. Y encara que segons lo llibre de
Vàluas trienni 1602, foli 307, se trobe continuat altre de les fianses donades per Joan Canals, arrendatari de la Bolla de Olot de dit trienni 1602, lo qual Bas se obligà per 300 sous lo
any, del qual arrendament, segons lo llibre de
Vàlues trienni proppassat de 1683, foli 52,
consta restar-se ha dèurer la quantitat de 4.733
lliures, 15 sous, 9. Y axí mateix, segons lo llibre
de Vàlues trienni 1635, foli 183, se troba continuat altre de les fianses donades per Joan Heres,
negociant, arrendatari de la Bolla de Berga y
Bagà trienni 1614, lo qual se obligà per 150
lliures lo any, del qual arrendament, segons dit
llibre de Vàlues trienni 1683, foli 60, consta
restar-se a dèurer la quantitat de 623 lliures.
Però per quant segons lo cabreu de dit mes de
juliol, foli 1470, consta que dit March Bas
alienà lo dit censal a 12 octubre 1602, y axí bé,
antes de fer obligacions, per los quals dèbits no
pot estar obligat lo dit censal. Y per ço, no·s
trau res enfora.
Ítem, dit censal fou y possehí Mariàngela Font,
viuda del quòndam son marit. Y encara que segons lo llibre de Vàlues trienni 1638, foli 453,
se trobe continuat Pere Font, marxant de la vila
de Cervera, arrendatari dels drets de çafrans de
dita vila de Cervera de dit trienni 1638, per
preu de 1.440 lliures, del qual arrendament, segons dit llibre de Vàlues trienni 1683, foli 122,
consta restar-se a dèurer la quantitat de 885
lliures. Y axí mateix, segons lo llibre de Vàluas
trienni 1680, foli 337, se troba continuat Pere
Pau Font altre de les // 288v // fianses donades
per Pere Carreres, oÿdor real que fou en lo
trienni 1662, lo qual Carreras, segons lo llibre
de Vàlues trienni corrent de 1686 y en diffarents fòleos, consta restar ha dèurer diffarents
quantitats per lo que junt ab sos condeputats
fou condempnat en la visita de dit trienni 1662,
feta en lo de 1665. Però per quant segons lo cabreu, foli 1470, consta que lo pocessor ere doctor en medicina, y que ja era mort en lo any

Ítem, dit censal fou y possehí lo reverend Francesc Morillo, ardiaca y canonge de la Seu de Urgell. Lo qual, segons lo llibre de Vàluas trienni
1671, se troba continuat altre de les fianses donades per Pere Prats, deputat real que fonch en
lo trienni 1635, lo qual Prats junta ab sos condeputats en la visita de dit trienni, feta en lo de
1638, foren condempnats, ço és, 15 lliures sobre la querella número 15; 135 lliures, 2 sous,
sobre la querella número 14; 200 lliures sobre
la querella número 12; 665 lliures sobre la querella número 1; y 85 lliures, 8 sous sobre la querella número 3; junt ab misser Francesc Vidal y
don Ramon de Magarola, acessors, que juntas
ditas quantitats prenen suma de 1.135 lliures,
10 sous, de las quals, segons lo llibre de Vàlues
trienni 1683, foli 258, consta restar-se a dèurer
la quantitat de dos-centas quaranta-tres lliuras,
sis sous y dos; dich,
243 lliures,6 sous, 2
Axí que resta obligat dit censal en la quantitat
de dos-centas // 289r // quaranta-tres lliures, sis
sous, y dos; dich 243 lliures, 6 sous, 2, per la
quantitat treta enfora.
Y esta és la relació que fa a vostra senyoria. Del
aposiento del racional, a 8 de abril 1687.
Erasma de Lana y Fontanet, racional.

293r
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No 1. Deganatb de la Seu de Barcelona
Molt il·lustre senyor.

a. Joseph ... Puigcerdà interlineat al final del document.
b. relació intercalada entre els folis 292v i 309r del dietari del
trienni 1686-1689.

[ 1687 ]

[ 1687 ]

Erasma de Lana y Fontanet, donzell, racional
de la present casa, a vostra senyoria fa relació
com per orde y deliberació de vostra senyoria de
10 de decembre 1685 té feta exacta averiguació
en los llibres de Vàlues y altres de la present casa
acerca de aquell censal penció 300 sous, pagador a 7 de agost, que sortejà lo obtenint lo deganat de la Seu de Barcelona en la extracció dels
censals que al primer de decembre 1685 fou
vostra senyoria servit fer. Y segons dits llibres de
Vàlues, se troba lo següent:
Primo, dit censal fou y possehí mossèn Onofre
de Alentorn, donzell. Y encara que segons lo llibre de Concerts, foli 44 y 45, consta que la noble dona Gerònyma de Junyent, vídua, ab lo
concert que féu del que·s restave ha dèurer al
General per lo arrendament de la Bolla de Gerona trienni 1578, als 25 de maig 1598 donà entre
altres de les fianses al dit General al noble Onofre de Alentorn, del qual arrendament, segons lo
llibre de Vàlues trienni proppassat de 1683, foli
16, consta restar-se ha dèurer la quantitat de
14.125 lliures, 12 sous, 11. Axí mateix, segons
lo llibre de Vàlues trienni 1677, foli 345, se troba continuat lo ardiaca don Onofre de Alentorn
altre de les fianses donades per don Alexandre
de Alentorn, deputat militar que fou en lo trienni 1614. Axí mateix, segons lo llibre de Vàlues
trienni 1680, foli 334, se troba continuat don
Onofre de Alentorn altre de les fianses donades
per fra don Pau de Àger, deputat eclesiàstic, y de
Jaume Llobregat y Anuell, oÿdor(s) real(s) que
foren en lo trienni 1659, los quals don Alexandre de Alentorn, de Àger, y de Llobregat, segons lo llibre de Vàlues trienni corrent de 1686
y en diffarets fòleos de ell, consta restar a dèurer
diffarents quantitats que junt ab llurs condiputats respective foren condempnats ha pagar al
General en les visites de llurs respective triennis.
Però per quant segons lo cabreu de dit mes de
agost, foli 258, consta que lo dit mossèn Onofre
de Alentorn sols possehí dit censal ab títol de
usufructuari, de aquí és que no·l pugué obligar;
y per ço, no·s trau res enfora.
293v

Ítem, dit censal fou y possehí don Grau de
Alentorn. Y encara que segons lo llibre de Concerts, foli 19, se troba continuat altre de les fianses per mossèn Lluýs Salgueda donadas en un
debitori que firmà als predecessors de vostra senyoria al primer de decembre 1578 per resta del
arrendament de la Bolla de Gerona trienni
1578, del qual arrendament, segons lo llibre de
Vàluas trienni 1683, foli 26, consta restar-se ha
dèurer la quantitat de 328 lliures. Però per
quant segons dit cabreu, foli 260, consta que
don Grau de Alentorn, pocessora de dit censal,
a. pocessor... Alentorn interlineat al final del document.
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lo donà a dona Francisca de Alentorn, sa filla, a
la qual donave feu posar lo decret per lo regent
de la vegueria de Barcelona a 10 de janer 1575,
y axí bé, antes de la obligació, per lo qual dèbit
no pot estar obligat dit censal; y per ço, no·s
trau res enfora.
Dit censal fou y possehí don Jaume Miquel
Roch de Senmanat. Encara que segons lo llibre
de Vàlues trienni 1677, foli 345, se trobe continuat don Miquel de Sentmenat altre de les fianses donades per lo dalt dit Alexandre de Alentorn, deputat militar que fou en lo trienni 1614,
lo qual de Alentorn, segons lo llibre Vàlues
trienni corrent de 1686, com està dit, resta ha
dèurer algunas quantitats per lo que fou condempnat junt ab sos condeputats en la visita de
dit trienni, feta en lo de 1617. Però per quant
segons lo dit capbreu, foli 159, consta que Jaume Miquel Roch de Sentmenat, pocessor, sols
lo pocehí com ha usufructuari, y ja en lo any
1571 no·l possehia, de aquí és que no pot estar
obligat dit censal per dit dèbit; y per ço, no·s
trau res enfora.
Ítem, dit censal fou y possehí don Ugo de Tamarit. Lo qual, segons lo llibre de Concerts, folis 23 y 24, consta que a 8 de febrer 1592 se
constituí principal debitor, junt ab altres, de
16.499 lliures, 6 sous, 3, que don Francisco de
Tamarit, son pare, restave devent al General per
lo preu del arrendament de la Bolla de Tarragona trienni 1581, del qual dèbit, segons lo llibre
de Vàlues trienni 1683, foli 22, consta restar-se
ha dèurer la quantitat de 3.804 lliures, 6 sous,
3; dich,
3.804 lliures, 6 sous, 3
Dit don Ugo de Tamarit fou deputat militar en
lo trienni 1602, lo qual, segons lo llibre de Vàlues trienni 1683, foli 183, consta restar ha dèurer la quantitat de 2.792 lliures, 10 sous // 294r
// junt ab sos condeputats per resta de diffarents
condempnacions de visita de dit trienni 1602,
feta en lo de 1605, com consta en lo llibre Vàlues trienni 1605, foli 601. Ço és, 2.628 lliures
que foren tots condempnats en dita visita pagar
al General en subsidi del mateix don Ugo per
dos parts del salari de deputat que se havian de
retenir en dos càrrechs y ha compta de dèbit de
dita Bolla de Tarragona trienni 1581, havent
concentit que·l reberen tot, entenent y declarant que primer fos feta execució en los béns de
dit don Ugo. 60 lliures que axí mateix foren
condempnats per tantes ne pagaren a dit don
Ugo per lo lloguer de la casa prengué havent
deixat lo palau del Rey per acomodar a don
Diego Clavero per fer la visita real, ab que axí
mateix, fos feta execució en los béns de dit don
Ugo. Y les restàns 109 lliures, 10 sous, per dif-

farents restas de diffarents condempnacions fetas en dita visita, com consta en lo llibre de Vàlues trienni 1603, foli 601. Y per quant ditas
2.628 lliures estan compresas en la antecedent
partida de 3.804 lliures, 6 sous, 3, assí sols se
trahuen enfora las dos partidas, ço és, la una de
60 lliures per lo lloguer de la sobredita casa, y la
altra de 109 lliures, 10 sous per les condempnacions de dita visita, que les dos juntes prenen
summa de cent sexanta-nou lliures, deu sous;
dich,
169 lliures, 10 sous

consta restar-se a dèurer la quantitat de 105
lliures, 14 sous, 11. Y axí mateix, segons dit llibre de Vàlues trienni 1635, foli 359, se troba
continuat lo mateix Riera, sombrerer, axí mateix junt amb altre partícip en una quarta part
del arrendament dels drets dels sombreros de la
taula de Barcelona que comensà a 20 de agost
1632 y finí a 19 de agost 1635, arrendat al mateix Gaspar Marcer, del qual arrendament, segons dit llibre de Vàlues trienni 1683, foli 111,
consta restar-se ha dèurer la quantitat de 2.857
lliures, 14 sous, 4. Però per quant segons lo cabreu de dit mes de juliol, foli 846, consta que
dit censal fou alienat per los mateixos marmessors de dit Barthomeu Riera a 29 de juliol
1512, molt antes de la obligació, de què·s veu
clarament ser diffarents subjectes, per lo que no
pot estar obligat dit censal per rahó de dits dèbits; y // 299v // per ço, no·s trau res enfora.

Axí que resta obligat dit censal per les quantitats
de les dos partides tretes enfora, que juntes prenen suma de tres mil nou-centes sexanta-tres
lliures, setse sous y tres; dich, 3.973 lliures, 16
sous, 3.

299r

Y esta és la relació que fa a vostra senyoria, salvat
en tot error de comptes. Del aposiento del racional, a 21 de abril 1687.

Y esta és la relació que fa a vostra senyoria. Del
aposiento del racional, als 8 de abril 1687.

Erasma de Lana y Fontanet, racional.

Erasma de Lana y Fontanet, racional.

No 2. Marmessorsa del testament de mossèn
Joan Riambau

300r

No 3. Donaa Theresa Llobet
Molt il·lustre senyor.

Molt il·lustre senyor.
Erasma de Lana y Fontanet, donzell, racional
de la present casa, a vostra senyoria fa relació
com per orde y deliberació de vostra senyoria de
10 de decembre proppassat té feta exacta averiguació en los llibres de Vàlues y altres de la present casa acerca de aquell censal penció 400
sous, pagador a 16 de juliol, que sortejaren los
marmesors del testament de mossèn Joan
Riambau, quòndam, prevere, en la extracció
dels censals que al primer de decembre 1685
fou vostra senyoria servit fer. Y segons los dits
llibres, se troba lo següent:

Erasma de Lana y Fontanet, donzell, racional de
la present casa, a vostra senyoria fa relació com per
orde y deliberació de vostra senyoria de 10 de decembre 1685 té feta exacta averiguació en los llibres de Vàluas de la present casa acerca de aquell
censal penció 62 sous, 6, pagador a 21 de juliol,
que sortejà la noble dona Theresa Llobet y Oluja,
vídua de Onofre Llobet, burgès honrat de Perpinyà, en la extracció dels censals que al primer de
decembre 1685 fou vostra senyoria servit fer. Y
segons dits llibres de Vàlues, se troba lo següent:

Dit censal fou y possehiren los marmesors del
testament de Barthomeu Riera, quòndam, clergue. Y encara que segons lo llibre de Vàlues
trienni 1635, foli 358, se trobe continuat ésser
partícip Barthomeu Riera, quòndam, [sombrerer], juntament ab altre en la quarta part del
arrendament dels sombreros de las taulas funeràrias de la col·lecta de Barcelona que comensà a 4 de novembre 1632 y finia 3 de novembre 1635, arrendat ha Gaspar Marcer,
daguer, del qual arrendament, segons lo llibre
de Vàlues trienni proppassat de 1683, foli 110,

Dit censal fou y possehí dit Onofre Llobet,
burgès honrat de Perpinyà. Lo qual, segons lo
llibre de Vàlues trienni 1671, foli 306, se troba
continuat altra de les fiances donades per Pau
Vinyes, oÿdor militar que fonch en lo trienni
1653, lo qual de Vinyes, segons lo llibre de Vàlues trienni 1683, foli 313 y 315, consta restar
ha dèurer la quantitat de 19 lliures, 14 sous, ab
tres diffarents partidas, ço és, la primera, de 7
lliures, 14 sous a compte de 37 lliures, 10 sous
que dit Vinyes junt ab lo doctor Francesc Pijoan, misser Agustí Pinyana, deputats eclesiàstics
y real, fra don Ignasi de Ripoll y Joan Gabriel,
oÿdors eclesiàstic y real de dit trienni, foren

a. relació intercalada entre els folis 292v i 309r del dietari del
trienni 1686-1689.

a. relació intercalada entre els folis 292v i 309r del dietari del
trienni 1686-1689.
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condempnats simul et insolidum en la visita de
dit trienni 1653, feta en lo de 1656, ço és, 25
lliures sobre la querella de número 21, y 12 lliures, 10 sous sobre la querella de número 58;
consta en lo llibre de Vàlues trienni 1656, foli
641. La segona, de 6 lliures de resta de aquellas
30 lliures que dits Vinyes, Pijoan, Pinyana, Ripoll y Gabriel foren condempnats en dita visita
simul et insolidum sobre la querella de número
12; consta en dit llibre de Vàlues trienni 1656,
foli 652. Y la tercera y última, de 6 lliures de resta de aquellas 30 lliures que los sobredits foren
condempnats simul et insolidum en dita visita
sobre la querela número 64; consta en dit llibre
de Vàlues trienni 1656, // 300v // foli 654; dich,
19 lliures, 14 sous

301r

Dit Honofre Llobet, segons lo llibre de Vàlues
trienni 1677, foli 339, se troba continuat altre
de les fianses donades per Lluýs Cantà y de
Homs, oÿdor militar que fou en lo trienni
1671, lo qual Lluýs Cantà junt ab sos condeputats, segons dit llibre y foli 382, tenen continuada altra partida de dèbit, a bé que no de quantitat certa, la qual se origina y devalla del llibre de
Vàlues trienni 1674, foli 383, la qual és del thenor següent: «Lo molt il·lustre senyor don Joseph de Camporrells, ardiaca de Andorra y canonge de la Seu de Urgell, don Francisco de
Vilallonga y Xammar, Llatjar Talarn, ciutedà
honrat de Barcelona, lo doctor canonge Francesc Ferrer, Lluýs Cantà y de Homs, donzell,
Joseph Thomàs, ciutedà honrat de Barcelona,
deputat y ohydors del General de Catalunya del
trienni 1671, deuen dar totas las quantitats que
per rahó de la contrafacció de la aprehenció dels
reals de vuyt apresos en la patrona de las galeras
de Gènova auran deliberadas pagar després de 4
de maig 1672, en què féu declaració, liquidació
reservada en què són estats condempnats en
dita visita sobre la querella número 77», la qual
partida se troba tirada en lo llibre de Vàluas
trienni 1683, foli 343; dich,
a... lliures, b... diners
Axí que resta obligat dit censal, de una part, en
las denou lliuras, catorse sous tretas enfora; y en
tot cas, per la quantitat constar restara ha dèurer
per la partida propdita.
Y esta és la relació que fa a vostra senyoria, salvat
en tot error de compte. Del aposento del racional, als 21 de abril 1687.
Erasma de Lana y Fontanet, racional.

a. a continuació un espai en blanc.
b. a continuació un espai en blanc.

No 4. Donaa Gerònima Dusay
Molt il·lustre senyor.
Erasma de Lana y Fontanet, donzell, racional
de la present casa, a vostra senyoria fa relació
com per orde y deliberació de vostra senyoria de
10 de decembre proppassat té feta exacta averiguació en los llibres de Vàlues y altres de la present casa acerca de aquell censal penció 409
sous, 1, pagador a 18 de maig, que sortejà la
noble dona Gerònima Duzay, viuda, en la extracció dels censals que al primer de decembre
de 1685 fou vostra senyoria servit fer. Y segons
dits llibres, se troba lo següent:
Primo, dit censal fou y possehí Joan Malla. Y
encara que segons lo llibre de Vàluas trienni
1671, foli 46, se troba continuat don Joan de
Malla junt ab don Philip de Malla altre de les
fianses donades per Miquel Joan Junyent,
arrendatari de la Bolla de Girona trienni 1578,
per 800 lliures entre los dos de Mallas per quiscun any, del qual arrendament, segons lo llibre
de Vàluas trienni 1683, foli 16, consta restar-se
a dèurer la quantitat de 14.125 lliures, 12 lliures, 11. Però per quant segons lo cabreu de dit
mes de maig, foli 49, consta que dit Joan de
Malla, pocessor de dit censal, alienà ja en lo any
1529, y axí bé, molt antes de la obligació, per lo
qual dèbit no pot estar obligat dit censal; y per
ço, no·s trau res enfora.
Ítem, dit censal fou y possehí Jaume de Aguilar.
Encara que segons lo llibre de Vàluas trienni
1578, foli 193, se troba continuat altre de les
fianses donades per mossèn Francesc Çalbà y
Vallseca, arrendatari de la Bolla de Vilafranca de
Panadès de dit trienni, arrendada per 8.001 lliures quiscun anys, lo qual Jaume de Aguilar se
obligà per 300 lliures lo any, que los tres anys juns
fans 900 lliures, del qual arrendament, segons lo
llibre de Vàlues trienni 1683, foli 13, consta restar ha dèurer la quantitat de 12.463 lliures, 11
sous, 4. Y axí mateix, segons lo llibre de Concerts,
foli 42, se troba altre de les fianses donades per
Pere Pau Bolet com a partícip de dita Bolla de Vilafrancha de Panadès de dit trienni 1578 y de la
Bolla de Vich del trienni 1575 en lo consert que
féu ab los predecessors de vostra senyoria a 25 de
maig 1598, del qual concert se // 301v // restan a
dèurer diffarents quantitats. Però per quant segons dit cabreu de dit mes de maig, foli 49, consta
qe ha dit Jaume de Aguilar li fou lluït y quitat lo
dit censal en lo any 1560, y axí bé, antes de
contràurer dites obligacions, per lo que no pot estar obligat dit censal; y per ço, no·s trau res enfora.
a. relació intercalada entre els folis 292v i 309r del dietari del
trienni 1686-1689.
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Ítem, dit censal fou y possehí Guillem Pere Duzay, encara que segons lo llibre de Vàlues trienni 1680, foli 227, se troba continuat Guillem
Pere Magarola, deputat eclesiàstic del trienni
1623, lo qual, segons lo llibre de Vàlues trienni
corrent de 1686, consta restar ha dèurer diffarents quantitats que junt ab sos condeputats fou
condempnat en la visita de dit trienni, feta en lo
de 1626. Però per quant segons lo dit cabreu,
foli 49, consta que Guillem Pere Duzay, pocessor del dit censal, ja era mort en lo any 1560,
pus Galceran Duzay, fill y hereu de dit Guillem
Pere Duzay, pocessor, lo recuperà y lluhí al dit
Jaume de Aguilar, com dalt està dit, per lo que
és evident éssera diffaréns subjectes lo pocessor
y debitor, y axí, no pot estar obligat dit censal; y
per ço, no·s trau res enfora.

que fou en lo trienni 1665; los quals de Pons,
Amigant y de Ripoll, segons lo llibre de Vàlues
trienni corrent de 1686, y en diffarents fòleos
d’ell, consta restar ha dèurer diffarents quantitats que junt ab llur condeputats respective foren condempnats ha pagar al General en les visites de llurs respective triennis. Però per quant
segons lo cabreu de dit mes de abril, foli 276,
consta que dona Maria, viuda de don Phederich
Dezbosch, pocessor de dit censal, lo alienà en lo
any 1598, ab què, evidentment, consta ésser
diffarents subjectes, pus lo pocessor era ja mort
al temps de las obligacions, a més de la alienació, per lo que queda líbero dit censal; y per ço,
no·s trau res enfora.
Y esta és la relació que fa a vostra senyoria. Del
aposento del racional, als 6 de març 1687.

Y esta és la relació que fa a vostra senyoria. Del
aposiento del racional, als 6 de març 1687.

Erasma de Lana y Fontanet, racional.

Erasma de Lana y Fontanet, racional.
304r
302r

No 6. Vicaria y comunitat de Sancta Maria del
Mar

No 5. Donab Theresa de Calders
Molt il·lustre senyor.
Molt il·lustre senyor.
Erasme de Lana y Fontanet, donzell, racional
de la present casa, a vostra senyoria fa relació
com per orde y deliberació de vostra senyoria de
10 de decembre proppassat té feta exacta averiguació en los llibres de Vàlues y altras de la present casa acerca de aquell censal penció 200
sous, pagador al primer de abril, que sortejà la
noble dona Theresa Calders Dezbosch y Santvicens, vídua, en la extracció dels censals que al
primer de decembre de 1685 fou vostra senyoria servit fer. Y segons dits llibres, se troba lo següent:

Erasma de Lana y Fontanet, donzell, racional
de la present casa, a vostra senyoria fa relació
com per orde y deliberació de vostra senyoria de
10 de decembre proppassat té feta exacta averiguació en los llibres de Vàlues y altres de la present casa acerca de aquells dos censals, lo un
penció 700 sous, pagador a 17 de octubre, y lo
altre penció 42 sous, pagador a 5 de maig, que
sortejaren lo reverend vicari perpètuo y comunitat de Sancta Maria del Mar de la present ciutat en la extracció dels censals que al primer de
decembre 1685 fou vostra senyoria servit fer. Y
segons dits llibres, se troba lo següent:

Dit censal fou y possehí don Phrederich Dezbosch y de Santvicens. Y encara que segons lo
llibre de Vàlues trienni 1671, fòleo 306, se troba continuat don Phrederich Dezbosch altre de
les fianses donades per don Ignasi de Ripoll, oÿdor ecclesiàstic que fou en lo trienni 1653. Y axí
mateix, segons lo llibre de Vàlues trienni 1680,
foli 337, se troba continuat dit Dezbosch altre
de les fianses donades per lo doctor Francisco
de Amigant, oÿdor eclesiàstic que fou en lo
trienni 1662. Y finalment, axí mateix, dit don
Phrederich Dezbosch se trobe altre de les fianses en lo llibre de Vàlues trienni 1671, foli 466,
donades per don Francisco Pons, oÿdor militar

Primo, dit censalb penció 700 sous, pagador a
27 de octubre, fou de mossèn Bernat Tavarner.
Lo qual, segons lo llibre de Vàlues trienni 1680,
foli 183, se troba continuat altre de les fianses
donades de Paulo Pla, oÿdor eclesiàstic que fou
en lo trienni 1602, lo qual Paulo Pla, segons lo
llibre de Vàlues trienni proppassat 1683, foli
183, consta restar ha dèurer la quantitat de
2.797 liures, 10 sous, que ab major quantitat
junt ab sos condeputats fou condempnat en la
visita de dit trienni 1602, feta en lo de 1605,
com consta en lo llibre de Vàlues de dit trienni
1605, foli 601, de les quals 2.979 lliures, 10
sous, assí sols se fa càrrega ha dit Paulo Pla de

a. ésser interlineat.
b. relació intercalada entre els folis 292v i 309r del dietari del
trienni 1686-1689.

a. relació intercalada entre els folis 292v i 309r del dietari del
trienni 1686-1689.
b. a continuació ratllat fou y, possehí modificat per penció.
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2.688 lliures que dit Pla junt ab sos condeputats
fou condempnat en dita visita pagar al General
en subsidi de don Ugo de Tamarit, deputat militar que fou en dit trienni, per dos parts del salari de deputat de don Ugo que se avian de retenir, havent concentit que·l rebés en tot,
entenent y declarant que primer fos feta execució en los béns de dit don Ugo per tota la dita
quantitat. Y restàns 60 lliures, axí mateix, foren
condempnats dits deputats per tantes ne pagaren ha dit don Ugo per lo lloguer de la casa
prengué havent deixat lo palau del Rey per acomodar a don Diego Clavero per fer la visista
real, ab què també fos feta execució en los béns
de dit don Ugo, com de las restàns quantitats
foren condempnats dits deputats, sien // 304v //
part en tot y part per dit Paulo Pla per la part li
tocave segons lo thenor de dites sentències,
com consta en dit llibre de Vàlues trienni 1605,
foli 601; dich,
2.688 lliures
Ítem, lo altre censal penció 42 sous, pagador a 5
de maig, fou y possehí don Lluýs Icart. Lo qual,
segons lo llibre de Vàlues trienni 1578, foli
212, se troba continuat altre de les fianses donades per mossèn Ferrando Oliver, arrendador
de la Bolla de Tarragona trienni 1578, arrendada per preu de 13.124 lliures per any, del qual
arrendament, segons lo llibre de Vàlues trienni
proppassat de 1683, foli 17, consta restarse ha
dèurer la quantitat de 15.359 lliures, 8 sous, 9,
lo qual de Icart se obligà en dit arrendament per
400 lliures lo any. Y per quant entre totes les
fianses se avian obligat en 366 lliures més per
quiscun any, del qual montave dit arrendament,
que defalcades ratta per quantitat segons lo que
quiscuna fianses se havian obligat, sols vingué
dit don Lluís Icart ha estar obligat per 389 lliures, 3 sous, 1, per quiscun any, que los tres anys
junts importan 1.167 lliures, 9 sous, 3, de les
quals se li fan bones 1.031 lliures, 18 sous, 11.
Ço és, 780 lliures que en difarents jornades y en
diffarents llibres de Vàlues consta haver pagat
dit Icart e o sos hereus, y les restans 251 lliures,
18 sous, 11, que li tocaren y gaudexen de aquellas 8.503 lliures, 4 sous, 1, que ab // 305r // diffarents llibres de Vàlues y en diffarents jornadas
consta haver pagat dit Ferrando Oliver, principal de dit arrendament. Axí que resta ha dèurer
dit don Lluýs Icart per rahó de dita fiansa y ha
compte de les sobredites 1.167 lliures, 9 sous,
3, la quantitat de 135 lliures, 10 sous, 4; dich,
135 lliures, 10 sous, 4
Dit don Lluýs Icart segons lo llibre de Vàlues
trienni 1578, foli 209, se troba també continuat
altre de les fianses de Miquel Joan de Junyent,
arrendador de la Bolla de Gerona de dit trienni
1578, arrendada per preu de 21.301 lliures per
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any, del qual arrendament, segons dit llibre de
Vàlues trienni 1683, foli 16, consta restar-se ha
dèurer la quantitat de 14.125 lliures, 12 sous,
11, lo qual de Icart se obligà en dit arrendament
per 500 lliures quiscun any. Y per quant entre
totes les fianses se havian obligat en 2.899 lliures més per any del que muntave dit arrendament, que defalcades ratta per quantitat segons
lo que quiscuna de ditas fiansas se havian obligat, sols vingué dit Icart ha restar obligat per
440 lliures, 2 sous, 2, per quiscun any, que los
tres anys junts importan 1.320 lliures, 6 sous,
de les quals se li fan bones 672 lliures, 5 sous li
tocan y gaudeix de aquellas 32.537 lliures, 16
sous, 7, ço és, 24.272 lliures, 5 sous, 7, que ab
diffarents llibres de Vàlues y en diffarents jornadas consta haver pagat Miquel Joan de Junyent,
principal de dit arrendament, y los hereus; y les
restàns 8.265 lliures, 11 sous, que semblantment ab diffarents llibres de Vàlues y en diffarents jornades consta haver pagat mossèn Lluýs
Salgueda, qui fou partícip en dit arrendament,
// 305v // com apar en lo llibre de Concerts, foli
19. Axí que resta ha dèurer dit de Icart per rahó
de dita fiansa y a compliment de les sobredites
1.320 lliures, 6 sous, 6, la quantitat de 648 lliures, 1 sou, 6; dich,
648 lliures, 1 sou, 6
Ítem, dit censal fou y possehí Pere Pau Vidal, notari, ciutedà de Barcelona. Y encara que segons
lo llibre de Vàlues trienni 1623, foli 180, entre
altres fianses donades per Joan Vidal, menor, receptor de la Bolla de Barcelona, en la caució per
ell prestada a 28 juliol 1554 se troba continuat
Pere y Joan Vidals, pare y fill, pagesos de la Torra
d’en Barra, obligats junts per 500 lliures, lo qual
Vidal, segons dit llibre de Vàlues trienni 1683,
foli 241, consta restar ha dèurer la quantitat de
4.402 lliures, 12 sous. Però per quant segons lo
cabreu de dit mes de maig, foli 602, consta que
Pere Pau Vidal, pocessor de dit censal, ere notari
en lo any 1617, que fou quant alienà dit censal, y
lo obligat ere pagès y tenia ja fill en lo any 1554,
del que, evidentment, se infereix ésser diffarents
subjectes lo pocessor y lo obligat, y per consegüent, no estar obligat dit censal per dit deute; y
per ço, no·s trau res enfora.
Ítem, segons lo llibre de Vàlues trienni 1578,
foli 213, se troba entre altres fianses donades
per Miquel Gomar, arrendador de la Bolla de
Perpinyà de dit trienni 1578, arrendada per
preu de 11.417 lliures per any, del qual arrendament, segons dit llibre de Vàlues trienni
1683, foli 18, se reste ha deurer la quantitat de
19.609 lliures, 17 sous, 8, se trobe continuat
Pere Vidal, mestre, que se obligà en dit arrendament per 400 lliures lo any. Y per quant entre
totas las fiansas se avian obligat en 99 lliures

més per los tres anys, que defalcadas ratta per
quantitat segons lo que quiscuna se ditas fiansas
se avian obligat, sols vingué a estar obligat dit
Vidal per 396 lliures, 11 sous per quiscun any
tant solament, que los tres anys junts són 1.189
lliures, 13 sous, de las quals se li fan bonas 222
lliures, 5 sous, 1, per tantes li’n tocan // 306r //
de aquellas 6.362 lliures, 2, que ab diffarents llibres de Vàlues y en diffarents jornadas consta
haver pagadas dit Miquel Gomar, principal de
dit arrendament. Axí que reste ha dèurer dit
Pere Vidal per dita fiansa y ha compte de las sobreditas 1.189 lliures, 13 sous, la quantitat de
967 lliures, 7 sous, 11; dich,
967 lliures, 7 sous, 11
Y axí mateix, encara que segons dit llibre de Vàlues trienni 1683, foli 265, se troba continuat
Pere Vidal, tauler de Granadella, restava ha dèurer 5 lliures per tantes ne fou condempnat en la
visita del trienni 1650, feta en lo de 1655, sobre
la querella número 29. Però per quant segons
dit cabreu, foli 602, consta que dit Vidal, pocessor de dit censal, lo havia alienat ja en lo any
1617, com dalt està dit, de quí és no estar obligat dit censal per rahó de dit dèbit, y per ço,
no·s trau res enfora.

que de Osuna natural de ellos, discurrirà vuestra
señoría lo que toca hacer, y considerada la materia, sea serbido vuestra señoría de decirnos su dictamen para que, si el nuestro se pudiere combenir
con el de vuestra señoría, concurramos juntos a
obrar lo que más combiniente pareziere a la
maior honra y gloria de Dios, serbicio de su magestad y bien de // 314v // estos reynos. Guarde
Dios a vuestra señoría su mayor grandeza. Zaragoça, del consitorio de la Diputaçión, abril a 22
de 1687.
Conde de Belchite, comendador de Montalbán.
Don Juan Francisco Xulues. Jacinto Pérez de Líria. Don Manuel Joseph de Jesses. Agustín de Urive y de Sevilla. Alfonso Phelipe de Blancas. Diputados del reyno de Aragón. Don Alexandre
Tudela, secretario.
Ilustrísimos señores diputados del principado de
Cataluña.

322r

Axí que restan obligats los dits dos censals per
las ditas respective quantitats de las sinch partidas tretas enfora, que juntes prenen suma de
4.558 lliures, 19 sous, 9; dich, 4.558 lliures, 19
sous, 9 .
Y esta és la relació que a vostra senyoria fa, salvat
en tot error de compte. Del aposiento del racional, a 7 de mars 1687.
Erasma de Lana y Fontanet, racional.

314r

A. Ilustrísimoa señor.
Por saber el celo con que vuestra señoría á manexado siempre la defensa de los yntereses de ese reyno y lo que siempre á belado en conservar los onores que la real venignidad de su magestad, que
Dios guarde, por su paternal amor á reserbado
para sus hixos, haviendo nosotros tenido noticia
que de la presidencia del superior y Supremo Consejo de Aragón a hecho merced su magestad al duque de Osuna, nos á parecido ponerla en la de
vuestra señoría para que atendiendo según nuestros fueros que esse es uno de los puestos de los que
su magestad, Dios le guarde, tiene reservados
para los naturales de essos reynos, no siendo el dua. document intercalat entre els folis 312 i 313v i 315r del dietari.
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No. 4 Diea vigessima quarta mensis aprillis anno
a Nativitate Domini milesino sexcentesimo octuagessimo septimo, in villa Cervarie, diocesis
Celsonensis.
Nos, Gaspar Frexes, presbiter, sacre theologie doctor, rector parrochialis ecclesie parrochialis ville
Cervarie, diocesis Celsonensis, Joannes Arrufat,
Joannes Nuix, utriusque juris doctor, Josephus
Bover et Bernardus Vila, hebdomedarii, Augustinus Vilaplana, Raymundus Bellaserra, Josephus Pomes, Josephus Pont, Jacobus Clos, Gabriel
Duran, Franciscus Messaguer, Philippus Armengol, utriusque juris doctor, Joannes Perello, Jacobus Joannes Porta, Antonius Poquet, Josephus
Cosi, major dierum, Josephus Cornelles, Mateus
Farran, Joannes Codina, Josephus Sarro, utriusque juris doctor, Christophorus Pont, Franciscus
Ramon, Franciscus Rebassa, Josephus Domingo,
Jacobus Figueres, Franciscus Pont, Joannes Clos,
Raymundus Ruimello, Franciscus Pejoan, Bonaventura Vicent, sacre theologie doctor, Josephus
Cosi, junior, Bernardus Huguet et Raymundus
Cervero, omnes presbiteri et beneffitiati in dicta
parrochiali ecclesia, convocati et congregati in
forma solita virtute indulti apostolici et ex antiqua et immemoriali pocessione in coro dicte parrochialis ecclesie ibi alias pro similibus et aliis
pertractandis negotiis, tam reverende comunitatis quam confratrie Divi Nicholaii in dicta parrochiali ecclesia institute et fundate, soliti sumus
convocari et congregari ibidemque ex causa infrascripta tamquam major et sanior pars et plus
quam dua partes habita ratione absentium ina. procura intercalada entre els folis 321v i 328r del dietari.

[ 1687 ]

[ 1687 ]

firmorum et aliorum in dicta convocatione interesse non valentium, consilium et capitulum tenentes dictasque reverendam comunitatem et
confratriam representantes et etiam nos supradicti Gabriel Duran et Joannes Perello, uti anno
presenti et currenti procuratores dicte reverende
comunitatis, ac etiam pari modo nos prenominati Raymundus Bellaserra et Cristophorus Pont,
etiam uti anno presenti priores dicte confratrie
Sancti Nicholaii, omnes nominibus respective
presbiteris et eorum quolibet insolidum gratis, et
cetera, constituimus et ordinamus // 322v // sindicus, procuratores et actores nostris imo verius
dictaque reverende comunitatis et confratrie ac
dictis rectoris procuratorum respective prioris
dicte reverende comunitatis et confratria etiam
insolidum certum, et cetera. Itaquod, et cetera,
vos, reverendum Michaelem Nuix, presbiterum,
utriusque juris doctorem, presemtorem dicte parrochialis ecclesie, licet absentem, et cetera, et notarius, et cetera, ad videlicet pro nobis et nomine
nostro dictis respective nominibus et eorum quolibet insolidum pro dictaque rectoria, comunitate
et confratrie ac pro nobis dictis respective procuratoribus et prioribus dictaque respective reverenda comunitatis et confratrie et etiam insolidum
personaliter comparendum coram admodum
illustribus dominis deputatibus et auditoribus
computorum Generalis Cathalonie et illorum
concistorio ac alibi ubi expediat ibique in manu
et posse sue dominationis aut cuiuscumque alterius persona ad id potestatem habentis vel habiture in animam nostram jurandum et vigore dicti
juramenti ad verandum quod ex illo censuali
pretii sive proprietatis mille ducendum nonaginta trium librarum, quatordecim solidorum et
octo denariorum et pentionis annua quadraginta librarum, octo solidorum et septem denariorum quod annis singulis die duodecima mensis
januarii aut alio veriori termino nos nominibus
repective predictis tamquam administradores
missa quotidiana in eadem parrochiali ecclesia
per illustrem et reverendum dominum Petrum
Tarroja, quondam, presbiterum et canonicum
Sedis Barchinone, instituta et fundata aut alias,
recipimus seu recipere tenebamur super Generale
Cathalonie tantum esse in manu et posse nostris
et reperivisse in arxivo dicte reverende comunitatis et confratrie quoddam intrumentum pergameneum sub duobus chalendariis facto unde scilicet die vigessima octava mensis februarii, et alio
die octava mensis aprillis, anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo octavo, receptum,
clausum et subsignatum per magnificum et discretum Salvatorem Coll, notarium publicum
Barchinone, quod quidem instrumentum est fundatio quam fecit dictus illustris et reverendus dominus Petrus Tarroja cuiusdem misse quotidiane
submissa voce celebradure et cuiusdem aniversarii et ultra et cuiusdam absolte cantatum in dic-

ta parrochiali ecclesia perpetuo a die obtitus dicto
fundatoris in antea, et ibi est continuata capitulatio circa // 323r // dictam fundationem factam
inter dictum illustrem reverendum Petrum Tarroja, ex una, et nos nominibus respective presentis seu inter tunch reverendum rectorem, presbiteros beneffitiatos dicte parrochialis ecclesie et
respective procuratores et priores dicte reverende
comunitatis et confratrie, partibus ex altera, in
quoquidem instrumenta fuit dictum censsuale
per dictum illustrem reverendum Petrum Tarroja, tunch reverendis rectori presbiteris benefitiatis
dicte parrochialis ecclesia, ac dicte reverende comunitati et confratrie et procuratoribus et respective prioribus illarum insolutum datum, assignatum et consignatum, tam in pretio et
proprietate quam in pentionibus et ratta, a die
obitus dicti fundatoris in antea cedendis et cum
ceteris dicti censualis avessoriis et ita, ut predictur, medio juramento in animas nostras adverandum aliud titulum nec instrumentum pro
dicto censuali facientem non habere nec invenisse
nisi superius chalendatum instrumentum et circa predicta et aliquid deputatis omne id quicquid et quantum opus et vobis benevisum sit facere faciendum seu fieri faciendum, instandum et
requirendum et si opus et vobis benevisum fuerit
quecumque instrumenta inde necessaria et oportuna et vobis benevisa modo quo et forma vobis benevisis fieri faciendum, instandum et requiriendum, et si vobis benevisum fuerit firmandum. Et
demum, et cetera. Promittimus nominibus respective predictis et eorum quolibet insolidum habere rattum, et cetera, et non revocare, et cetera.
Actum, et cetera.
Testes sunt magnificus Franciscus de Valls et Frexa, domicellus, et Raphael Riucech, adrogerius
Cervarie.
In quorum fidem et testimonium prescriptorum
alieno calamo scriptorum ego, Joannes Montaner, burgensis, apostolica atque regia auctoritatibus notarius publicus in villa Cervarie, Çelsonensis diocesis, populatus scribaque ordinarius
negotiorum reverende comunitatis presbiterorum
dicte ville parrochialis ecclesie et confratrie Sancti Nicholaii in eadem parrochiali ecclesie institute et fundate, hic me subscribo et meum quo utor
appono sig+num.

325r
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No 5. Santaa Anna de Barcelona
Molt il·lustre senyor.

a. relació intercalada entre els folis 321v i 328r del dietari del
trienni 1686-1689.

Erasma de Lana y Fontanet, donzell, racional
de la present casa, a vostra senyoria fa relació
com per orde y deliberació de vostra senyoria de
10 de decembre 1685 té feta exacta averiguació
en los llibres de Vàlues y altres de la present casa
acerca de aquell censal penció 105 sous, pagador al primer de juny, que sortejà lo reverend
prior y convent del monestir de Sanct Anna de
la present ciutat de Barcelona en la extracció
dels censals que al primer de decembre 1685
fou vostra senyoria servit fer. Y segons dits llibres, se troba lo següent:
Primo, dit censal fou y possehí Bernat Joan de
Marimon. Y encara que segons lo llibre de Vàlues trienni 1569, foli 179, se trobe continuat
altre de les fianses donades per mossèn Antoni
Calders, arrendadó la Bolla de Perpinyà de dit
trienni, lo qual Marimon se obligà per 800 lliures lo any, y los tres anys junts, 1.200 lliures, del
qual arrendament segons lo llibre de Vàlues
trienni proppassat 1683, foli 5, consta restar-se
ha dèurer la quantitat de 169 lliures, 11 sous, 7.
Però per quant consta en lo dit llibre de Vàlues
1569, y en dit fòleo, haver-ne pagat per compte
de dit Marimon y quatre altres fianses ab sinch
partides 9.055 lliures, 10 sous, y totes les dites
sinch fianses ja hestavan obligades per 8.611
lliures, ab què acudeixen a la quantiat en què estaven obligats; y per ço, no·s trau res enfora.
Dit de Marimon segons lo llibre de Vàlues
trienni 1572, foli 190, se troba continuat altre
de les fianses donades per mossèn Benet de
Vallgornera, arrendador de la Bolla de Perpinyà
trienni 1575, lo qual de Marimon se obligà per
400 lliures lo any, y per los tres anys junts,
1.200 lliures, del qual arrendament, segons dit
llibre de Vàlues trienni 1683, foli 8, se resta ha
dèurer la quantitat de 573 lliures, 4 sous, 6 diners, de les quals 1.200 lliures que restave obligat se li fan bones 495 lliures, 10, que li tocan y
gaudeix de aquellas 14.448 lliures, 15 sous, 10
que ab diffarents llibres de Vàlues y en diffarents
// 325v // jornadas consta haver pagat mossèn
Benet de Vallgornera, principal de dit arrendament. Axí que restaria obligat a pagar 705 lliures, però per quant de dit arrendament sols se
deu la quantitat de 573 lliures, 4 sous, 6, resta
devent dit de Marimon per la dita fiansa les sobredites sinch-centas setanta-tres lliures quatre
sous y sis; dich,
573 lliures, 4 sous, 6
Dit Marimon de troba continuat altre de les
fianses de Joan Vidal, receptor de la Bolla de
Barcelona, lo qual, segons lo llibre de Vàlues
trienni 1683, foli 241, consta restar a dèurer la
quantitat de 4.402 lliures, 12 sous, lo qual de
Marimon en la caució prestada per dit Vidal a 2
1777

de decembre 1559, se obligà per 100 lliures, y
en altra caució per dit Vidal prestada a 25 de decembre 1567 se obligà dit de Marimon per 200
lliures, com consta en lo llibre de Vàlues trienni
1623, foli 180, ab què queda devent ditas trescentas lliuras; dich,
300 lliures
Ítem, dit censal fou y possehí don Plegamans de
Marimon. Lo qual, segons lo llibre de Vàlues
trienni 1572, foli 192, se troba continuat entre
altre de les fianses donades per Antoni Viladomar, arrendatari de la Bolla de Cervera de dit
trienni 1572, arrendada per preu de 3.231 lliures per any, del qual arrendament, segons lo llibre de Vàlues trienni 1683, foli 30, consta resta-se ha dèurer la quantitat de 2.756 lliures, 6
sous, 8, lo qual de Marimon se obligà per 200
lliures lo any, que los tres anys junts són 600
lliures, de les quals se li fan bones 294 lliures, 2
sous, que li tocan y gaudeix de aquellas 4.751
lliures, 3 sous, 6, que en diffarents jornadas y ab
diffarents llibres de Vàlues consta haver pagat lo
dit Viladomar, principal de dit arrendament.
Axí que resta ha dèurer dit don Plegamans de
Marimon la quantitat de tres-centas sinch lliures, devuit sous, a compte de dites 600 lliures
està obligat per la rahó de dita fiansa, de les
quals no consta en ningun llibre //326r // de Vàluas haver pagat quantitat alguna; dich,
305 lliures, 18 sous
Ítem, dit don Plegamans de Marimon, encara
que segons lo llibre de Vàlues trienni 1578, fòleo 209, se troba continuat altre de les fianses
donades per mossèn Miquel Joan de Junyent y
de Rovira, arrendatari de la Bolla de Gerona
trienni 1578, lo qual de Marimon se obligà per
500 lliures lo any, del qual arrendament, segons
dit llibre de Vàlues trienni 1683, foli 16, consta
restar-se ha dèurer la quantitat de 14.125 lliures, 12 sous, 11. Axí mateix, segons lo llibre de
Vàlues trienni 1635, foli 55, se troba continuat
altre de les fianses de la Bolla de Cervera trienni
1578, obligat per 500 lliures lo any, del qual
arrendament, segons lo llibre de Vàlues trienni
1683, foli 19, consta restar-se ha dèurer la
quantitat de 577 lliures, 8 sous, 10. Y axí mateix, segons lo llibre de Concerts, folis 16 y 17,
consta haver fet concert ab lo General per lo
arrendament de ditas Bollas de Gerona y Cervera de dit trienni 1578 en jornadas de 23 de febrer 1578 y de 30 de maig 1598. Però per
quant segons lo capbreu de dit mes de juliol,
foli 487, consta que don Plegamans de Marimon alienà dit censal a 20 de abril 1577, y axí
bé, un any antes de las fiansas de ditas Bollas,
per los quals dèbits de ditas duas Bollas no pot
estar obligat dit censal; y per ço, no·s trau res
enfora.

[ 1687 ]

[ 1687 ]

Axí que resta obligat dit censal y embarassat ab
les dites tres partidas tretes enfora, que juntas
prenen suma de mil cent setanta-nou lliures, dos
sous y sis; dich, 1.170 lliures, 2 sous, 6 diners.

329 a
333r

Y esta és la relació que fa a vostra senyoria. Del
aposiento del racional, als 26 de abril 1687.
Erasma de Lana y Fontanet, racional.

327r

No 6. Causaa pia de Berengari
Molt il·lustre senyor.
Erasma de Lana y Fontanet, donzell, racional
de la present casa, a vostra senyoria fa relació
com per orde y deliberació de vostra senyoria de
10 de decembre 1685 té feta exacta averiguació
en los llibres de Vàluas y altras de la present casa
acerca de aquell censal penció 1.000 sous, pagador a 17 de octubre, que sortejaren los administradors de la pia causa, anomenada Escolania,
fundada per lo doctor Bernat Berangari y manada posar en execució per la quòndam Elisabet
Berangari, en la extracció dels censals que al primer de decembre 1685 fou vostra senyoria servit fer. Y segons dits llibres, se troba lo següent:
Dit censal fou y possehí Miquel de Semmanat.
Lo qual, segons lo llibre de Vàlues trienni 1680,
foli 343, se troba continuat altre de les fianses
donades per don Alexandre de Alentorn, deputat militar que fou en lo trienni 1614, lo qual de
Alentorn junt ab sos condeputats, segons lo llibre de Vàlues trienni proppassat de 1683, foli
342, consta restar ha dèurer la quantitat de
1.716 lliures, 3 sous, 7, a compte de 1.886 lliures, 5 sous, 3, foren condempnats en la visita de
dit trienni 1614, feta en lo de 1617, per los excessos se feren de guants, verguetes, músichs y
rams berberins per la festa del gloriós sant Jordi,
com consta en lo llibre de Vàlues trienni 1617,
foli 690; dich,
1.716 lliures, 2 sous, 6
Per la quantitatb de mil set-centes setse lliures,
dos sous y set diners, resta obligat dit censal.
Y esta és la relació que fa a vostra senyoria. Del
aposiento del racional, a 21 de abril 1687.
Erasma de Lana y Fontanet, racional.

a. relació intercalada entre els folis 321v i 328r del dietari del
trienni 1686-1689.
b. quantitat interlineat.
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No 7. Rectora y comunitat de Nostra Senyora
del Pi
Molt il·lustre senyor.
Erasma de Lana y Fontanet, donzell, racional
de la present casa, a vostra senyoria fa relació
com per orde y deliberació de vostra senyoria de
10 de decembre 1685 té feta exacta averiguació
en los llibres de Vàlues y altres de la present casa
acerca de aquell censal penció 130 sous, 8 1/2,
pagador al primer de juny, que sortejaren los
venerables rector y comunitat de la iglésia parrochial de Nostra Senyora del Pi d’esta ciutat en
la extracció dels censals que al primer de decembre 1685 fou vostra senyoria servit fer. Y segons
dits llibre de Vàlues, se troba lo següent:
Primo, dit censal fou y possehí mossèn Miquel
Joan de Pons, donzell. Y encara que segons lo
llibre de Vàlues trienni 1635, foli 78, se troba
continuat mossèn Miquel Joan de Pons, major
de dies, senyor de Monclar, altre de les fianses
donades per Magí Ferrer, corredor de orella,
arrendatari de la Bolla de Gerona trienni 1687,
del qual arrendament, segons lo llibre de Vàlues
del trienni proppassat de 1683, foli 26, consta
restar-se ha dèurer la quantitat de 3.180 lliures,
19 sous. Axí mateix, segons dit llibre de Vàlues
trienni 1635, foli 73, consta haver-se fet acte de
regonexensa a favor del arrendament de la Bolla
de Puigcerdà trienni 1584, del qual arrendament, segons dit llibre de Vàlues trienni 1683,
foli 25, consta restar-se ha deurer la quantitat
de 132 lliures, 8 sous, 5. Però per quant segons
lo cabreu de dit mes de juny, foli 593, consta
que lo dit mossèn Miquel Joan de Pons, pocessor de dit censal, lo alienà en lo any 1577, y axí
bé, antes de dites obligacions, per les quals no
pot estar obligat; y per çò, no·s trau res enfora.
Ítem, dit censal fou y possehí misser Francesch
Figueres. Y encara que segons lo llibre de Vàlues trienni 1683, foli 224, se trobe continuat
Francesch Figueres y Antoni Roger, taulers del
General, de Sant Cugat del Vallès, restar ha
dèurer la quantitat de 5 lliures, lo qual dèbit devalla y origina del llibre de Vàlues trienni 1629,
foli 680, per tantes foren condempnats en la visita del trienni 1623, feta en lo // 329 a 333v // de
1626, sobre la querella número 134. Però per
quant segons lo dit capítol, foli 592, consta que
misser Francesc Figueres, pocessor de dit censal, sols lo possehí com a usufructuari, a més de
no pocehir-lo ja en lo any 1512, de aquí és no
poder estar obligat dit censal per rahó de dit dèbit; y per ço, no·s trau res enfora.
a. relació intercalada entre els folis 328v i 339r del dietari del
trienni 1686-1689.

Ítem, dit censal fou y possehí, o al menos firmà
sa venda y alienació, Francesc Pons, donzell. Y
encara que segons lo llibre de Vàluas trienni
1635, foli 32, entre altres fianses donades per
Francesc Antich, mercader, sobrecullidor del
General, en la caució per ell presentada a 18 de
janer 1571 se trobe continuat Francesc Pons,
celler, obligat per 200 lliures, lo qual Antich, segons dit llibre de Vàlues trienni 1683, foli 160,
consta restar ha dèurer la quantitat de 310 lliures, 8 sous. Axí mateix, segons dit llibre de Vàlues trienni 1635, foli 27, entre altres fianses
donades per mossèn Antoni Calders, arrendatari de la Bolla de Gerona trienni 1569, se troba
continuat dit Francesc Pons Celler obligat per
100 lliures lo any, del qual arrendament, segons
dit llibre de Vàlues trienni 1683, foli 7, consta
restar-se ha dèurer la quantitat de 169 lliures,
116 sous, 7. Axí mateix, segons dit llibre de Vàlues trienni 1635, foli 51, entre altres fianses
donades per mossèn Pere Riu, burgès, arrendador de la Bolla de Castelló de Empúries trienni
1578, se trobe continuat Francesc Pons, mercader de Vilafrancha de Panadès, obligat per 300
lliures quiscun any, del qual arrendament, segons dit llibre de Vàlues trienni 1683, foli 15,
se deu la quantitat de 1.092 lliures, 17 sous, 1.
Axí mateix, segons dit llibre de Vàlues trienni
1635, foli 67, entre altres fianses donades per
Pau Riu, quòndam, receptor que fou de la Bolla
de Barcelona, en la caució per ell presentada a 6
de maig 1577 se troba continuat Francesc Pons,
botiguer, de Vilafrancha de Panadès, obligat
per 200 lliures, lo qual Riu segons dit llibre de
Vàlues trienni 1683, foli 166, consta restar aa
dèurer la quantitat de 5.388 lliures, 5 sous, 2,
de la qual fiansa féu dit Francesc Pons concert
ab los predecessors de vostra senyoria a 8 de janer 1587, com consta en lo llibre de Vàlues
trienni 1635, foli 116. Se troba una definició de
comptes de la Bolla de Vilafrancha de Panadès
trienni 1599 a dit Francisco Pons, botiguer,
sots jor- // 334r // nada de 18 de juny 1603, de
la qual Bolla, segons lo llibre de Vàlues trienni
1683, foli 42, se resta devent 11.194 lliures. Axí
mateix, segons lo llibre de Concerts, foli 191, se
troba continuat don Francisco Pons y de Monsonís aver-se obligat a pagar al General 2.827
lliures, 10 sous, per resta del arrendament de la
Bolla de Lleyda trienni 1632, foli 85, consta
restar-se ha dèurer la quantitat de 2.377 lliures,
10 sous, 6. Dit don Francisco Pons, senyor de
Monsonís, fou ohydor militar en lo trienni
1665, lo qual, segons dit llibre de Vàlues trienni
1683, folis 230 y 232, consta restar ha dèurer la
quantitat de 414 lliures, 5 sous, 6, per tantes
fou condempnat junt ab sos condeputats en la
visita de dit trienni 1665, feta en lo de 1668. Y

axí mateix, segons dit llibre de Vàlues trienni
1683, foli 184, se troba continuat fra Francesc
Pons, abat de Ripoll, embaxador del General en
Corts de sa magestat, lo qual resta ha dèurer la
quantitat de 5.481 lliures, 12 sous, lo qual dèbit
deballa y se origina del llibre de Vàlues trienni
1610, foli 603. Però per quant segons lo capbreu de dit mes de juny, foli 593, consta que
Francesc Pons, qui firmà la venda de dit censal
junt ab sos pares, fou a 9 setembre 1577, era fill
de mossèn Miquel Joan Pons, donzell, lo qual
Miquel Joan Pons ja era donzell en lo any 1535,
de aquí és que no poden ser ningú dels obligats,
per no ésser estat ni pogut ser celler, mercader
ni botiguer ni poder ésser lo obligat en los últims dèbits, per aver passat tant de temps, a més
de haver-lo alienat ja lo Francesch Pons, pocessor, com és estat dit, en lo any 1577; per lo que
no pot estar obligat dit censal per rahó de dits
dèbits; y per ço, no·s trau res enfora.
Y esta és la relació que fa a vostra senyoria. Del
aposento del racional, als 18 de abril 1697.

335r

No 8. Correctoraa et convent de monjes mínimas
Molt il·luste senyor.
Erasma de Lana y Fontanet, donzell, racional
de la present casa, a vostra senyoria fa relació
com per orde y deliberació de vostra senyoria
de 10 de decembre 1685 té feta exacta averiguació en los llibres de Vàluas y altras de la
present casa acerca de aquell censal penció 300
sous, pagador al primer de novembre, que sortejà la reverend correctora y convent de las
monjas mínimas en la extracció dels censals
que al primer de decembre 1685 fou vostra senyoria servit fer. Y segons dits llibres, se troba
lo següent:
Primo, dit censal fou y possehí Perot Grau. Y
encara que segons lo llibre de Vàluas trienni
1635, foli 82, se trobe entre altres de les fianses
donades per Pere Sala, burgès, arrendatari de la
Bolla de Puigcerdà trienni 1587, Pere Grau de
Belltraga, mestre, obligat per 500 lliures lo any,
del qual arrendament, segons lo llibre de Vàlues
trienni proppassat de 1683, foli 299, consta restar ha dèurer la quantitat de 199 lliures, 10
sous. Axí mateix, segons lo dit llibre de Vàlues
trienni 1683, foli 329, se troba continuat Pere
Garau, tauler del General, de Sant Pere Pescador, restar ha dèurer la quantitat de 108 lliures,
a. relació intercalada entre els folis 328v i 339r del dietari del
trienni 1686-1689.

a. a dèurer interlineat al marge esquerre.
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9 sous, per tantes ne fou condempnat en la visita del trienni 1668, feta en lo de 1671, sobre la
querella número 59, com consta en lo llibre de
Vàlues de dit trienni 1671, foli 440. Y axí mateix, segons lo llibre de Vàlues trienni 1683, foli
510, entre altre de les fianses donades per Francesc Maseres, daguer, arrendatari dels drets del
General de tota Catalunya de dit trienni 1683,
se trobe continuat lo doctor en medicina Pere
Grau, del qual arrendament, segons lo llibre de
Vàlues trienni corrent de 1686, foli 386, consta
restar-se ha dèurer la quantitat de 4.538 lliures,
2 sous, 5. Però per quant segons lo capbreu de
dit mes de novembre, foli 684, consta que Perot Grau, pocessor de dit censal, lo alienà a 20
de febrer 1557, y axí bé, antes de totes les dites
obligacions, per les quals no pot restar obligat
dit censal; y per ço, no·s trau res enfora.
Ítem, dit censal fou y possehí mossèn Martí
Joan Spuny. Lo qual, segons lo llibre de Vàlues
trienni 1680, foli 168, se troba continuat altre
de les fianses donades per Francesc Navés, sobrecullidor de la sobrecol·lecta de la part de Ponent durant lo impediment de Jaume [Elra], lo
qual Navés, segons dit llibre de Vàlues y foli,
resta ha dèurer la quantitat de 988 lliures, 5
sous, 8, lo qual Spuny se obligà per 700 lliures
en la caució per dit Navés prestada als 8 de maig
1606, com consta en lo llibre de Vàlues trienni
1617, foli 606, de las quals se li’n fan bonas 246
lliures, 14 sous, 1. Ço és, 1 lliura, 8 sous, 7, li
tocan y gaudeix de aquellas 10 lliures que als 15
de juny 1610 pagà per la taula de la present ciutat Francesc Tarragó, mercader, per don Joan
de Llupià, don Francisco Çagarriga, dit Martí
Joan d’Espuny, calceller de Prelada, Antoni
Ferrer, Andreu Regnes, Francesc Marcer y Andreu Amorós, altre de las fiansas de dit Navés;
consta en lo llibre de Vàlues trienni 1608, foli
630. Y las restants 245 lliures, 5 sous, 6, que als
30 de setembre 1613 pagà dona Ignés d’Espuny, sa muller; consta en lo llibre de Vàluas
trienni 1611, foli 256, de las quals se li defalcan
semblants 245 lliures, 5 sous, 6, per tantas que
als 8 de juny 1630 en virtut de cauthela feta per
los tunch molt il·lustres senyors deputats als 4
de dit mes y any foren pagades a mossèn Joseph
d’Espuny per tantas que la dita dona Ignés
d’Espuny havia pagades per la fermansa tenia
feta dit Martí Joan d’Espuny, las quals li foren
pagadas en virtut de provisió dels magnífics assessors de la present casa en lo procés de la causa que dit Joan d’Espuny, // 336r // en nom de
hereu de sos pares, aportava contra lo primer
fiscal del General, com consta en lo llibre de Vàlues trienni 1629, foli 177. Axí que restaria en
crèdit de dit Martí Joan d’Espuny a bon compte
de ditas 700 lliuras se havia obligat, la quantitat
de 1 lliura, 8 sous, 7; y per consegüent, resta ha
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dèurer sis-centas noranta-vuit lliures, onse sous
y sinch; dich,
698 lliures, 11 sous, 5
Ítem, dit censal fou y possehí don Guillem Ramon de Pons, senyor de Monclar. Y encara que
segons lo llibre de Vàlues trienni 1635, foli 43,
se troba continuat don Ramon de Pons altre de
les fianses donades per Massià Monsarró, arrendatari de la Bolla de Lleyda trienni 1632, obligat per 400 lliures lo any, del qual arrendament,
segons lo llibre de Vàlues trienni proppassat de
1683, foli 85, consta restar-se ha dèurer la
quantitat de 2.377 lliures, 10 sous, 6. Y axí mateix, segons dit llibre de Vàlues trienni 16[3]5,
foli 78, se troba continuat entre altre de les fianses donades per Magí Ferrer, corredor de orella,
arrendatari de la Bolla de Gerona trienni 1587,
mossèn Ramon de Pons obligat per 100 lliures
lo any, del qual arrendament, segons lo llibre de
Vàlues trienni 1683, foli 26, consta restar-se ha
dèurer la quantitat de 3.180 lliures, 10 sous.
Però per quant segons lo capbreu de dit mes de
novembre, foli 685, consta que don Guillem
Ramon de Pons, pocessor de dit censal, lo
alienà a 12 de janer 1610, y axí bé, no posseir-lo
en lo any 1632, per lo qual dèbit no pot estar
obligat dit censal; y per ço, no·s trau res enfora.
Ítem, dit censal fou y possehí dona Marianna de
Pons, vídua del quòndam don Joseph de Pons.
Lo qual, segons lo llibre de Vàlues trienni 1635,
foli 343, consta que a 3 de setembre 1632 se
obligà junt ab dit don Joseph de Perisa en lo dèbit del arrendament deb la Bolla de Lleyda de dit
trienni 1632, del qual arrendament, segons lo
dit llibre de Vàlues trienni 1683, foli 85, consta
restar-se ha dèurer la quantitat de 2.377 lliures,
10 sous, 6. Però per // 336v // quant segons dit
capbreu, foli 685, consta que dita dona Marianna sols posehí dit censal com ha hereva de vida
sua tant solament, y axí en tot cas, no pogué
obligar dit censal, a més de no possehir-lo ja en
lo any 1626; y per ço, no·s trau res enfora.
Ítem, dit censal fou y possehí don Joseph de
Pons. Y segons lo llibre de Vàlues trienni 1632,
foli 398, entre altres fianses donades per Macià
Monsarró, parayre, arrendatari de la Bolla de
Lleyda trienni 1632, arrendada per preu de
9.900 lliures a rahó de 3.300 lliures lo any, se
troba continuat don Joseph Pons, senyor de
Monsonís, obligat no sols per 100 lliures quiscun any, sinó també per tot lo preu del arrendament en virtut de acte de obligació feta en la
[Scrivania] Major a 3 de setembre 1632, del
qual arrendament, segons lo llibre de Vàlues
a. a continuació cinc paraules ratllades.
b. de...arrendament interlineat al final del document.

trienni 1683, consta restar-se ha dèurer la quantitat de dos mil tres-centas setanta-set lliures,
deu sous y sis; dich,
2.377 lliures, 10 sous, 6

tra mercè, senyor doctor Vallès, en dit nom de
síndich, revolte als molt il·lustres senyors deputats del General de Cathalunya lo preu del censal és estat dit y escrit per dits senyors tunc deputats y oÿdors de comptes en lluÿció y extinció
del censal dalt expressat, en lo qual fou estret en
sort dit il·lustre Capítol en dita casa de la Deputació, junt ab les pensions se’ls resten devent per
rahó de aquell en solució y paga y bon compte
de dita partida, estant dit ardiaca y canonge Pablo Ola en los llibres de Vàlues de la casa de la
Deputació per les causes y rahons contengudes
en dita relació per dit racional feta, y senblantment, paguen íntegrament la sobredita quantitat de 4.213 lliures, 11 sous, 2, devent. Y perquè ignorància al·legar no pugen, se’ls fa la
present interpel·lació, requerint al notari ne lleve acte.

Axí que resta obligat dit censal per las dos partidas tretas enfora, juntas prenen suma de 3.076
lliures, 1sou, 11; dich, 3.076 lliures, 1 sou, 11
I esta és la relació que fa a vostra senyoria, salvat
en tot error de compte. Del aposento del racional, als 12 de abril 1687.
Erasma de Lana y Fontanet, racional.

338r

Molta bé sap vostra mercè e ignorar no pot, senyor doctor Joan Vallès, com a síndich del
il·lustre Capítol de la Seu, com en la extracció
dels censals feta per los molt il·lustres senyors
deputats y oÿdors de comptes del General de
Cathalunya del trienni 1683, en jornada del 1
de decembre 1685 inseguint lo disposat en la
concòrdia feta entre lo molt il·lustre consistori
dels senyors deputats y oÿdors de comptes del
General de Cathalunya de una, y los acrehedors
censalistas de dit General de Cathalunya de part
altre, sortejà lo il·lustre Capítol en un censal de
preu 300 sous, pagador a 4 de mars, que tots
anys rebien sobre lo General de Catalunya en
dita jornada, en virtut de la qual extracció escrigueren en la taula dels comuns depòsits de la
present ciutat de Barcelona a dit il·lustre Capítol de la Seu de Barcelona en lluÿció, quitació y
extinció del sobredit censal per los il·lustres senyors aleshores deputats y oÿdors de comptes
de dit General a solta del escrivà major de la casa
de la Deputació, la qual partida fonch intimada
a dit il·lustre Capítol. Y axí mateix, sab e ignorar
no pot vostra mercè, com per la relació feta per
Erasma de Lana y Fontanet, donzell, racional y
arxiver de la present casa de la Deputació, als senyors tunc deputats y oÿdors als 23 de mars
1687, estigué dit censal embrasat y obligat a la
solució de una partida a dit General deguda per
lo ardiaca y canonge Pablo Ola, possessor que
fou de dit censal, que pren suma de 4.213 lliures, 11 sous, 1, per las causas y rahons contengudas y expressades llargament en dita relació,
la qual se troba en lo dietari del tirenni 1686
sots joranda de 18 de abril 1687, còpia de la
qual presenta y entrega a vostra mercè. Per lo
que lo procurador fiscal del General de Cathalunya, en ovservansa del disposat en dita
concòrdia y signanter en los números 12, 13 y
14 de ella, requereix i // 338v // interpel·la a vos-

340r

a. requesta intercalada entre els folis 328v i 339r del dietari
del trienni 1686-1689.
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No 1. Causaa pia de Berenguer Riba
Molt il·lustre senyor.
Erasma de Lana y Fontanet, donzell, racional
de la present casa, a vostra senyoria fa relació
com per orde y deliberació de vostra senyoria de
10 de decembre 1685 té feta exacta averiguació
en los llibres de Vàluas y altras de la present casa
acerca de aquell censal pensió 60 sous, pagadors
a 19 de juliol, que sortejaren los administadors
de la causa pia fundada per Berenguer Riba en
la extracció dels censals que al primer de decembre 1685 fou vostra senyoria servit fer. Y segons
dits llibres de Vàlues, se troba lo següent:
Primo, dit censal fou y possehí Joan Pau Ribas,
cavaller. Y encara que segons lo llibre de Vàlues
trienni 1635, foli 261, se troba continuat Joan
Ribas, pagès, altre de les fianses del arrendament de la Bolla de Olot trienni 1676 obligat
per 200 lliures lo any, del qual arrendament, segons lo llibre de Vàlues trienni 1683, foli 77,
consta restar-se ha dèurer la quantitat de 828
lliures, 11 sous, 10. Però per quant segons lo
capbreu de dit mes de juliol, foli 282, consta
que lo Joan Pau Ribes, pocessor de dit censal,
era mort ja en lo any 1550, en lo qual any prenguè inventari de tots béns Leocàdia Ribes per
mort de aquell, de aquí és ésser diffarents subjectes lo pocessor y lo obligat; y per çò, no·s
trau res enfora.
Ítem, dit censal fou y possehí March Antoni
Roig, doctor en medicina. Y encara que segons
lo llibre de Vàlues trienni 1635, foli 90, se troba
a. requesta intercalada entre els folis 339v i 350r del dietari
del trienni 1686-1689.
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Antoni Roig, mercader de Perpinyà, altre de las
fiansas donadas per lo arrendador de la Bolla de
Perpinyà trienni 1590 obligat per 500 lliures lo
any, del qual arrendament, segons lo llibre de
Vàlues trienni 1683, foli 31, consta restar ha
dèurer la quantitat de 263 lliures, 8 sous, 3. Axí
mateix, segons dit llibre de Vàlues trienni 1634,
entre altre de les fianses donades per Rafel Massó, arrendatari de la Bolla de Tortosa trienni
1605, se troba continuat Antoni Roig, pagès de
Cruïlles, obligat en 100 lliures lo any, del qual
arrendament, segons dit llibre de Vàlues trienni
1683, foli 53, consta restar-se ha dèurer la
quantitat de 5.150 lliures, 11 sous, 6. Y axí mateix, segons lo llibre de Concerts, foli 23, consta que a 20 de mars //340v // 1635 Antoni Roig,
regent de la Vila de Canet, prometé pagar al
General per Joan Montaner 55 lliures, 8 sous
per la Bolla de Tarragona trienni 16[...], del
qual arrendament, segons lo llibre de Vàlues
trienni 1683, foli 54, consta restar ha dèurer la
quantitat de 1.255 lliures, 10 sous. Però per
quant segons lo capbreu de dit mes, foli 184,
consta que March Antoni Roig sols posehí dit
censal com ha pare y llegítim administrador de
Elisabet, la filla, y axí bé, encara que fos estat un
mateix subjecte pocessor y debitor, no pot estar
obligat dit censal; y per ço, no·s trau res enfora.
Y esta és la relació que fa a vostra senyoria. Del
aposiento del racional, als 30 de abril 1687.
Erasma de Lana y Fontanet, racional.
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No 2. Vicaria y comunitat de Santa Maria del
Mar
Molt il·lustre senyor.
Erasma de Lana y Fontanet, donzell, racional
de la present casa, a vostra senyoria fa relació
com per orde y deliberació de vostra senyoria de
10 de decembre 1685 té feta exacta averiguació
en los llibres de Vàluas y altras de la present casa
acerca de aquell censal penció 153 sous pagador
al primer de juny que sortejaren lo honorable
vicari perpètuo y comunitat de Sancta Maria del
Mar de la present ciutat, a bé que sols tocan les
pencions de dit censal, y lo preu als hereus y
successors de Magdalena de Gualbes, Elizabet
Corbera, de mossèn Francesch de Gualbes y
Gerònima, en virtut de pacte en la venda se’n
féu a carta de gràcia expressada que en cas de
lluïció lo preu de dit censal se havia de girar als
dits Corberas, en la extracció de censals que al
a. relació intercalada entre els folis 339v i 350r del dietari del
trienni 1686-1689.
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primer de decembre 1685 fou vostra senyoria
servit fer. Y segons dits llibres, se troba lo següent:
Dit censal fou y possehí Francesc de Gualbes y
de Corbera. Y encara que segons lo llibre de Vàlues trienni 1578, foli 212, entre altres fiansas
donadas per mossèn Fernando Oliver, arrendatari de la Bolla de Tarragona, se troba continuat
Francesch Gualbes y de Corbera obligat per
600 lliures lo any, y per quant entre totas las
fiansas de dit arrendament se havian obligat per
366 lliures més per any, del any muntava dit
arrendament se havian obligat per 551 lliures, 4
sous quiscun any, que los tres anys junt són
1.653 lliures, 12 sous, del qual arrendament,
segons lo llibre de Vàluas trienni proppassat de
1683, foli 17, se resten a dèurer 1.535 lliures, 8
sous, 9. Però per quant fet la càlcol tant del que
lo General à cobrat per compte de dit Francesc
de Gualbes, com consta en diffarents llibres de
Vàlues, resta la crehada y se li fan bonas en
descàrrech de ditas 1.653 lliures, 12 sous, la
quantitat de 1.333 lliures, 7 sous, 11, que junt
ab las 377 lliures, 18 sous, 5, li tocan y gaudeix
de aquellas 8.503 lliures, 4 sous, 1, que en diffarents // 341v // jornadas y ab diffarents llibres de
Vàlues consta haver pagat dit Fernando Oliver,
principal de dit arrendament; axí que ve a tenir
pagat dit Francesc Gualbes y de Corbera la obligació de dita fiansa, y per consegüent, queda líbero dit censal per rahó de aquella; y per ço,
no·s trau res enfora.
Ítem, dit Francesc Gualbes y Corbera, segons lo
llibre de Vàluas trienni 1617, foli 60, en la caució prestada als 31 janer 1581 per mossèn Onofre Ciurana, donzell, òlim sobrecullidor de las
entradas y eixidas del General de la sobrecol·lecta de Llevant, se troba continuat obligat per 300
lliures, lo qual Ciurana, segons lo llibre de Vàluas trienni passat de 1683, foli 165, consta restar ha dèurer del compte de dita caució la quantitat de 7.773 lliures, 7 sous, 10; axí que resta ha
dèurer dit Francesc de Gualbes y Corbera per
rahó de dita fiansa, ditas 300 lliures; dich,
300 lliures
Ítem, segons lo llibre de Vàlues trienni 1635, foli
74, en la caució prestada als 19 febrer 1578 per
mossèn Joan de Gualbes, sobrecullidor de la sobrecol·lecta de Ponent, entre altras fiansas se troba continuat Francesc de Corbera y Gualbes per
300 lliures, lo qual Joan de Gualbes, segons lo
dit llibre de Vàlues trienni 1683, foli 167, consta
restar ha dèurer del compte de dita caució la
quantitat de 5.221 lliures, 2 sous, 3; axí que resta
a dèurer dit Francesc Corbera y de Gualbes per
rahó de dita fiansa ditas 300 lliures; dich,
300 lliures

Axí que resta obligat dit censal per la quantitat
de 600 lliures de las dos partidas tretas enfora;
dich 600 lliures.
Y esta és la relació que fa a vostra senyoria. Del
aposento del racional, als 30 de abril 1687.
Erasma de Lana y Fontanet, racional.
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No 3. Administradorsa de la capella del palau de
la Comptessa
Molt il·lustre senyor.
Erasma de Lana y Fontanet, donzell, racional
de la present casa, a vostra senyoria fa relació
com per orde y deliberació de vostra senyoria de
10 de decembre 1685 té feta exacta averiguació
en los llibres de Vàluas y altras de la present casa
acerca de aquell censal pensió 300 sous, pagador al primer de janer, que sortejaren los administradors de la capella del palau de la Comptessa en la extracció dels censals que al primer de
decembre 1685 fou vostra senyoria servit fer; y
segons dits llibres de Vàlues, se troba lo següent:
Primo, dit censal fou y possehí don Lluýs Cardona. Lo qual, segons lo llibre de Vàlues trienni
1614, foli 187, se troba continuat altre de les
fianses de Joan Vidal, menor, quòndam, cullidor de la Bolla de Barcelona, en la caució per dit
Vidal prestada a 14 novembre 1549, lo qual
don Lluýs se obligà per 500 lliures, de la qual
fiansa no consta haver pagat quantitat alguna,
lo qual Vidal, segons lo llibre de Vàlues trienni
proppassat de 1683, foli 41, consta restat ha
dèurer la quantitat de 4.402 lliures, 12 sous; axí
que resta ha dèurer dit don Lluýs de Cardona
las ditas sinch-centas lliures; dich,
500 lliures
Y encara que dit don Lluýs de Cardona, segons
lo llibre de Vàlues trienni 1623, foli 950, se troba continuat altre de las fiansas per 200 lliures
del dit Vidal en la caució que prestà a 6 de janer
1658, lo qual resta ha dèurer, com està dit, la
quantitat sobredita, però per quant dit don
Lluýs de Cardona, segons lo capbreu de dit mes
de janer, foli 95, consta que a 9 de octubre
1564 alienà lo dit censal, y axí bé, antes de la
obligació en la última caució, per ço, no pot estar obligat dit censal en la dita fiansa última de
dita caució, per no possehir aquell; axí que no·s
trau res enfora.
a. relació intercalada entre els folis 339v i 350r del dietari del
trienni 1686-1689.
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Ítem, dit censal fou y possehí don Jaume de
Cardona. Lo qual, segons dit llibre de Vàlues
trienni 1614, foli 187, se troba continuat també
altre de les firmas de dit Joan Vidal, cullidor de
la Bolla // 342v // de Barcelona, en la dita caució
per ell prestada als 4 de novembre 1548, en la
qual se obligà dit don Jaume per 500 lliures. Y
en altra caució per dit Vidal prestada a 25 de decembre 1567, dit de Cardona se obligà per 200
lliures, sens prejudici de la predita obligació,
com consta en dit llibre de Vàlues trienni 1623,
foli 950, ab què vingué a estar obligat dit don
Jaume en 700 lliures, de les quals tampoch no
consta en ningun llibre de Vàlues aver pagat
quantitat alguna a compte de ditas 700 lliures.
Y com dit Joan Vidal resta ha dèurer la dita
quantitat de 4.402 lliures, 12 sous, com desobre està dit, per ço reste ha dèurer dit don Jaume ditas set-centas lliuras; dich,
700 lliures
Y encara que segons lo llibre de Vàlues trienni
1578, foli 209, se troba continuat dit don Jaume de Cardona altre de les fianses de Miquel
Junyent, arrendatari de la Bolla de Gerona de
dit tirenni 1578, se troba obligat per 500 lliures
lo any, del qual arrendament, segons dit llibre
de Vàlues de dit trienni 1683, foli 16, consta
restar-se ha dèurer la quantitat de 14.125 lliures, 12 sous, 11. Axí mateix, dit don Jaume de
Cardona, segons lo llibre de Concerts, foli 19,
se troba continuat obligat per 413 lliures, 18
sous, en lo concert ho debitori que féu mossèn
Lluýs, lo que data al 6 de decembre 1587, del
qual arrendament se reste ha dèurer, com està
dit, las 14.125 lliures, 12 sous, 11. Axí mateix,
segons dit llibre de Vàlues trienni 1578, se troba continuat dit don Jaume de Cardona altra de
las fiansas donadas per Ferrando Oliver, arrendatari de la Bolla de Tarragona de dit trienni
1578, obligat per 400 lliures lo any, del qual
arrendament, segons dit llibre de Vàlues trienni
1683, foli 17, consta restar-se ha dèurer la
quantitat de 15.359 lliures, 8 sous, 9. Axí mateix, segons lo llibre de Vàluas trienni 1683, foli
162, dit don Jaume de Cardona se troba continuat altra de las fiansas insolidum obligats en la
segona obligació de mossèn Francesc de Alentorn, donzell, senyor de la Cardosa, deputat militar que fou en lo trienni 1569, lo qual de Alentorn, segons dit llibre y fòleo, // 343r // consta
restar ha dèurer la quantitat de 988 lliures, 13
sous, lo qual devalla del llibre de Vàluas trienni
1575, foli 334. Axí mateix, dit don Jaume, segons dit llibre de Vàluas trienni 1683, foli 163,
consta dit don Jaume ésser altre de las fiansas
insolidum obligats en la segona obligació de
Joan Perpinyà, doctor en drets, deputat que fou
en lo trienni 1569, qui segons dit llibre y fòleo
resta ha dèurer la quantitat de 411 lliures, 15
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sous, 9, devalla dit dèbit del llibre de Vàluas
trienni 1575, foli 335. Y Axí matex, segons dit
llibre de Vàluas trienni 1683, foli 163, se troba
dit don Jaume de Cardona altra de las fiansas
insolidum obligat en la segona caució de Galceran de Gravolosaa, ohydor militar que fou en lo
trienni 1569, lo qual, segons dit llibre de Vàlues
y foli, consta restar ha dèurer la quantitat de
2.218 lliures, 14 sous, lo qual dèbit devalla del
trienni 1575, foli 336.
Los sobredits mossèn Francesc de Alentorn, deputat militar, y mossèn Galceran de Gravalosa,
ohidor militar de dit trienni 1569, en dites
sentències foren condempnats a pagar quiscun
d’ells insolidum tot lo y quant restara ha dèurer
Joan Xanxo, mercader, cullidor de la taula de
plom y segell de sera de la Bolla de la present
ciutat de Barcelona, ab certas sircumstàncias,
com se diu en lo llibre de Vàlues trienni 1575,
folis 334 y 336, lo qual Joan Xanxo, segonsb lo
llibre de Vàlues trienni 1683, resta ha dèurer la
quantitat de 3.995 lliures, 11 sous, 3. Y finalment, dit don Jayme de Cardona, segons lo llibre de Vàlues trienni 1680, foli 183, se troba
continuat altre de las fiansas del il·lustre don
Bernat de Cardona, deputat eclesiàstic que fou
en lo trienni 1602, lo qual de Cardona junt ab
sos condeputats, segons lo llibre Vàlues trienni
corrent de 1686, consta restar ha dèurer diffarents quantitats per lo que fou condempnat junt
ab sos condeputats en la visita del trienni 1602,
feta en lo de 1605. Però per quant segons lo
capbreu de dit mes de janer, foli 196, consta
que dit don Jaume de Cardona alienà lo dit censal a 5 de maig 1569, y axí bé, antes de contràurer las últimas obligacins, per lo que no pot estar obligat dit censal per la rahó de dits dèbits: y
per ço, no·s trau res enfora.
343v

anys junts fan 2.640 lliures, 12 sous, 6, de les
quals se li fan bones 1.344 lliures, 9 sous li tocan y gaudeix de aquellas 32.536 lliures, 16
sous, 7, que ab diffarents llibres de Vàlues y diffarents jornades consta haver pagat dit Miquel
Joan de Junyent, principal, y Lluýs Salgueda,
partícip de dit arrendament. Axí que resta ha
dèurer dit Miquel Salgueda la quantitat de
1.296 lliures, 2 sous, 7, a compte de dites 2.640
lliures, 12 sous, 6, està obligat per rahó de dita
fiansa, de les quals no consta en ningun llibre de
Vàlues haver pagat quantitat alguna; dich,
1.296 lliures, 2 sous, 7
Axí que resta embarassat dit censal per les diffarents partides tretas enfora, que juntes prenen
suma de dos mil quatre-centes noranta-y-sis
lliures, dos sous y set diners; dich 2.469 lliures,
2 sous, 7.
Y esta és la relació que fa a vostra senyoria, salvat
en tot error de compte. // 344r // Del aposento
del racional, a 30 de abril 1687.

345 a
348r

Ítem, dit censal fou y possehí Miquel Salgueda.
Lo qual, segons lo llibre de Vàlues trienni 1578,
foli 209, se trobe continuat altre de les fianses
de Miquel Joan de Junyent, arrendador de la
Bolla de Gerona de dit trienni 1578, per preu
de 21.301 lliures per any, del qual arrendament,
segons lo llibre de Vàlues trienni 1683, foli 16,
consta restar-se ha dèurer la quantitat de
14.125 lliures, 12 sous, 11, lo qual Miquel de
Salgueda se obligà en dit arrendament per
1.000 lliures quiscun any, y per quant entre totes les fianses se havian obligat en 2.899 lliures
més quiscun any del què muntave dit arrendament, que defalcades resta per quantitat segons
lo que quiscuna de dites fianses se avian obligat,
sols vingué dit Salgueda a estar obligat per 880
lliures, 4 sous, 2, per quiscun any, que los tres
a. Gramolosa al document.
b. segons... Cardona interlineat al final del document.

No 4. Abadessaa y convent de Valldonzella
Molt il·lustre senyor.
Erasma de Lana y Fontanet, donzell, racional
de la present casa, a vostra senyoria fa relació
com per orde y deliberació de vostra senyoria de
10 de decembre 1685 té feta exacta averiguació
en los llibres de Vàluas y altras de la present casa
acerca de aquell censal pensió 33 sous, 9 1/2,
pagador a 14 de febrer, que sortejà la reverend
abadessa y convent del monestir de Valldonzella en la extracció dels censals que al primer de
decembre 1685 fou vostra senyoria servit fer. Y
segons dits llibres, se troba lo següent:
Dit censal fou y possehí Andreu Mir, notari. Y
encara que segons lo llibre de Vàlues trienni
1680, foli 227, se troba continuat mossèn Andreu Mir altre de les fianses donades per Pere
Fuster, deputat real que fou en lo trienni 1623,
lo qual junt ab sos condeputats, segons lo llibre
de Vàlues trienni corrent de 1686 y en diffarents fòleos, consta restar ha dèurer diffarents
quantitats per lo que foren condempnats en la
visita de dit trienni 1623, feta en lo de 1626.
Però per quant segons lo capbreu de dit mes de
febrer, foli 125, consta que dit censal lo posseheix la dita reverend abadessa y convent des de
30 de janer 1570, molt antes de la obligació del
any 1623, per lo que no pot estar obligat dit
a. relació intercalada entre els folis 339v i 350r del dietari del
trienni 1686-1689.
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censal per rahó de dit dèbit; y per çò, no·s trau
res enfora.

escrit, com ab acte rebut en poder meu lo die
divuyt del present y corrent mes de abril 1687,
la noble senyora dona Theresa de Caldés Desbosch y de Santvicens, viuda relecta del quòndam noble senyor don Carlos de Caldés y de Vilafranca, en nom seu propi y com a tenutària de
la universal heretat y béns de dit quòndam, son
marit, en dits respective noms sens revocació de
altres procuras, ha fet procura al reverend Jaume Ollar, prevere beneficiat de la parroquial
iglésia de Sant Jaume de la present ciutat, per a
diffinir qualsevols censals ab facultat de prestar
qualsevols juraments de que se han fetas las degudas diligèncias en sercar los títols de dits censals y no se han pogut trobar, llargament comforme estas y altres cosas en dit acte són més
llargament de vèurer. De tot lo que fas fee y la
present // 353v // certificatòria, escrita de mà
agena y firmada de la pròpia. En Barcelona, a 30
de abril de 1687.

Ítem, dit censal fou y possehí Joan Esteve, mercader, y encara que segons lo llibre de Vàlues
trienni 1635, foli 706, se troba continuat Joan
Esteve, mercader, altre de les fiansas del arrendament dels drets de General de tota Catalunya,
que comensà a 14 de agost 1637 y finí al últim
de juliol 1641, obligat per 3.250 lliures lo any,
del qual arrendament, segons dit llibre de Vàlues trienni 1683, foli 349, consta restar-se ha
dèurer la quantitat de 64.099 lliures, 19 sous,
8. Però per les rahons dalt dites en lo antecedent capítol, no pot restar obligat dit censal; y
per çò, no·s trau res enfora.
Ítem, dit censal fou y possehí Andreu Miquel
Mir, notari, lo qual, segons lo // 345 a 348v // llibre de Vàlues trienni 1569, foli 170, antre altres
fianses donades per mossèn Antoni Calders,
donzell, arrendatari de la Bolla de Perpinyà de
dit trienni 1569, arrendada per preu de 9.311
lliures lo any, del qual arrendament, segons lo
llibre de Vàlues trienni 1683, foli 9, consta restar-se ha dèurer la quantitat de 169 lliures, 11
sous, 7, se troba continuat Andreu Miquel Mir,
notari de Barcelona, obligat per 300 lliures lo
any, que los tres anys junts fan 900 lliures, de les
(quals) se li fan bones 93 lliures, 11 sous que li
tocan y gaudeix de aquellas 2.831 lliures, 17
sous, 6, que ab diffarents llibres de Vàlues y diffarents jornades consta haver pagat dit Antoni
Calders, principal de dit arrendament. Axí que
restaria a dèurer dit Mir per rahó de dita fiansa y
a compte de les sobredites 900 lliures, la quantitat de 806 lliures, 15 sous, 1. Però per quant de
dit arrendament vuy sols se resta ha dèurer les
dalt dites 169 lliures, 11 sous, 7 diners, d’estes
se li fan càrrega; dich,
169 lliures, 11 sous, 7

De premissis aliena manu scriptis fidem facio
ego, Raymundus Vilana Perlas, civis honoratus
et notarius Barchinone, hec propia scribens
manu.

354r

Per la qual quantitat de cent sexanta-nou lliures, onse sous y set diners tretes enfora, resta
obligat dit censal; dich, 169 lliures, 11 sous, 7.
Y esta és la relació que fa a vostra senyoria. Del
aposento del racional, als 30 de abril 1687.

Molt il·lustre senyor.
Erasma de Lana y Fontanet, donzell, racional
de la present casa, a vostra senyoria fa relació
com per orde y deliberació de vostra senyoria de
10 de decembre 1685 té feta exacta averiguació
en los llibres de Vàlues y altres de la present casa
acerca de aquell censal pensió 264 sous, 10, pagador a 13 de novembre, que sortejaren los
cònsols de la confraria dels blanquers de Barcelona, com a administradors de la missa cotidiana
de Antoni Sala, en la extracció dels censals que
al primer de decembre 1685 fou vostra senyoria
servit fer. Y segons los llibres, se troba lo següent:

Certificha y fas fee jo, Ramon Vilana Perlas, ciutadà honrat y notari públich de Barcelona avall

Dit censal fou y posehí don Pedro de Cardona,
fill y hereu de la noble dona Aldonsa, duquesa
de Cardona. Y com segons lo llibre de Vàlues
trienni 1578, foli 213, entre altres fianses donades per Miquel Gomar, arrendatari de la Bolla
de Perpinyà de dit trienni 1578, se troba continuat don Pedro de Cardona y de Erill, senyor
del Albi, lo qual, se obligà per 300 lliures lo any,
del qual arrendament, segons lo llibre de Vàlues

a. certificat intercalat entre els folis 352v i 357 i 359r del dietari del trienni 1686-1689.

a. relació intercalada entre els folis 352v i 357 i 359r del dietari del trienni 1686-1689.

Erasma de Lana y Fontanet, racional.

353r

No 1. Cònsolsa de la comfraria dels blanquers
de Barcelona, com a administradors de la missa
quotidiana de Antoni Sala

B.
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trienni 1683, foli 18, consta restar-se a dèurer la
quantitat de 19.609 lliures, 17 sous, 8. Y per
quant entre totes les fianses de dit arrendament
se havian obligat per 99 lliures més per los tres
anys, que defalcades rata per quantitat segons lo
que quiscuna de ditas fiansas se avia obligat, sols
vingué ha estar obligat dit de Cardona en 297
lliures, 8 sous, 2, per quiscun any tan solament,
que los tres anys junts són 892 lliures, 4 sous, 6,
de las quals se li fan bonas 166 lliures, 13 sous,
10, per tantas li’n tocan y gaudeix de aquellas
6.362 lliures, 2 sous que ab diffarents llibres de
Vàlues y diffarents jornades consta haver pagadas // 354v // dit Miquel Gomar, principal de dit
arrendament. Axí que resta ha dèurer dit don
Pedro de Cardona y Erill per rahó de dita fiansa
y a compte de ditas 892 lliures, 4 sous, 6, la
quantitat de set-centas vint-y-cinc lliures, deu
sous y vuit; dich,
725 lliures, 10 sous, 8
Y encara que segons lo llibre de Vàlues trienni
1683, foli 555, se trobe continuat lo doctor Antoni Sala y Codina, canonge de Vich, altre dels
visitadors de la visita del trienni 1680, feta en lo
de 1683, lo qual ab sos companys consta restar
ha dèurer la quantitat de 1.414 lliures, 7 sous,
8; però per quant segons lo capbreu de dit mes
de novembre, foli 777, consta que en lo any
1.609 fou diffinit lo dit censal a favor de dits administradors de Antoni Sala, ab què, evidentment, se veu no poder ésser lo debitor lo instituidor de dita missa, per lo que no pot estar
obligat dit censal per rahó de dit dèbit; y per ço,
no·s trau res enfora.

acerca de aquell censal penció 50 sous, pagador
a 18 de setembre, que sortejaren los reverends
prior y convent de Nostra Senyora del Carme
de la present ciutat de Barcelona en la extracció
dels censals que al primer de decembre 1685
fou vostra senyoria servit fer. Y segons dits llibres, se troba lo següent:
Dit censal fou y possehí Ramon Vicens de Semmanat. Y encara que segons lo llibre de Vàlues
trienni 1671, foli 228, se trobe lo ardiaca don
Ramon de Semmenat altre de les fianses donades per Jaume Badaula, oÿdor real que fou en lo
trienni 1635, lo qual Badaula, segons lo llibre
de Vàlues trienni proppassat de 1683, foli 258,
consta restar ha dèurer la quantitat de 243 lliures, 6 sous, 2, per tantes que junt ab sos condeputats restan devent per lo que foren condempnats en la visita de dit trienni 1635, feta en lo de
1638. Però per quant segons lo capbreu de dit
mes de setembre, foli 472, consta que dit Ramon Vicens de Semmanat, pocessor de dit censal, ja no·l possehia en lo any 1598, y axí bé, ésser alienat al temps de la obligació, en cas fos
estat un mateix subjecte pocessor y obligat; y
per ço, no·s trau res enfora.
Y esta és la relació que fa a vostra senyoria. Del
aposiento del racional, a 24 de mars 1687.
Erasma de Lana y Fontanet, racional.

359r

Axí que resta obligat dit censal per la partida
treta enfora de set-centas vint-y-sinch lliures,
deu sous y vuit; dich, 725 lliures, 10 sous, 8.
Y esta és la relació que fa a vostra senyoria. Del
aposiento del racional, als 24 de mars 1687.
Erasma de Lana y Fontanet, racional.

355r

No 2. Priora y convent de Nostra Senyora del
Carme
Molt il·lustre senyor.

No 4. Monjasa carmelitas descalsas de Barcelona
Molt il·lustre senyor.
Erasma de Lana y Fontanet, donzell, racional
de la present casa, a vostra senyoria fa relació
com per orde y deliberació de vostra senyoria de
10 de decembre 1685 té feta exacta averiguació
en los llibres de Vàluas y altras de la present casa
acerca de aquell censal penció 60 sous, pagador
a 10 de maig, que sortejaren la reverend priora y
convent del monestir de Nostra Senyora de la
Concepció, de las monjas descalsas carmelitas
de la present ciutat, en la extracció de censals
que al primer de decembre 1685 fou vostra senyoria servit fer. Y segons dits llibres, se troba lo
següent:

Erasma de Lana y Fontanet, donzell, racional
de la present casa, a vostra senyoria fa relació
com per orde y deliberació de vostra senyoria de
10 de decembre 1685 té feta exacta averiguació
en los llibres de Vàluas y altras de la present casa

Primo, dit censal fou y possehí mossèn Miquel
Bastida junt ab Mariàngela Cohons, germans.
Lo qual Bastida, segons lo llibre de Vàlues
trienni 1569, foli 179, se trobe continuat altre

a. relació intercalada entre els folis 352v i 357 i 359r del dietari del trienni 1686-1689.

a. relació intercalada entre els folis 358v i 361r del dietari del
trienni 1686-1689.
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de les fianses donades per mossèn Antoni Calders, arrendador de la Bolla de Perpinyà de dit
trienni 1569, del qual arrendament, segons lo
llibre de Vàlues trienni proppassat de 1683, foli
5, consta resta-se ha dèurer la quantitat de 169
lliures, 11 sous, 7, en lo qual arrendament se
obligà dit Bastida en 800 lliures per any, que los
tres anys junts fan 2.400 lliures, de les quals se
li’n fan bones 1.218 lliures, 13 sous, 2; ço és,
970 lliures que en diffarents jornades y ab diffarents llibres de Vàlues consta haver pagat dit
Bastida y sos hereus; y las restants 248 lliures,
13 sous, 2, que li tocan y gaudeix de aquellas
2.831 lliures, 17 sous, 6, que ab diffarents llibres de Vàlues y diffarents jornades consta haver
pagat dit Antonu Calders, principal de dit arrendament. Y axí que resta ha dèurer dit Bastida
per rahó de dita fiansa y a compte de les sobredites 2.400 lliures, la quantitat de 1.181 lliures,
6 sous, 10. Però per quant de dit arrendament
sols se resta ha dèurer les sobredites 169 lliures,
11 sous, 7, no se li pot fer càrrega de més; dich,
169 lliures, 11 sous, 7
Dit Miquel Bastida, encara que segons lo llibre
de Vàlues trienni 1572, foli 190, se troba continuat altre de les fianses donades per mossèn Benet de Vallgornera, arrendador de la Bolla de
Perpinyà de dit trienni 1572, obligat per 583
lliures, 15 sous per any, del qual arrendament,
segons dit llibre de Vàlues trienni 1683, foli 8,
consta restar-se a dèurer la quantitat de 573
lliures, 4 sous, 6. Y axí mateix, dit Bastida segons lo llibre de Vàlues trienni 1578, foli 209,
se troba continuat altre de les fianses de Miquel
Joan de Junyent, arrendador de la Bolla de Gerona de dit trienni 1578, lo qual Bastida se
obligà per 500 lliures per any, del qual arrendament, segons lo llibre de Vàlues trienni 1683,
foli 16, consta restar-se a dèurer la quantitat de
14.125 lliures, 12 sous, 11. Però per quant segons lo capbreu de dit mes, foli 676, consta que
dit Miquel Bastida y dita Mariàngela, germans,
pocessors de dit censal, lo alienaren a 19 de
abril 157[...], y axí bé, antes de contràurer y
obligar-se dit Bastida en dites fianses, y per dits
dos dèbits no pot estar obligat dit censal; y per
ço, no·s trau res enfora.
Ítem, dit censal fou y possehí Miquel Oliver,
donzell. Y encara que segons los llibre de Concerts, foli 63, consta que ha 16 de maig 1620 ab
acte rebut en la Secrettaria Major mestre Francesc Codina insolutum donà, assignà y consignà
al General 1.080 lliures li devia dit Miquel Oliver, constava ab acte rebut en poder de Joan
[...] Pedralbes, notari de Barcelona, als 11 de
febrer 1613, las quals havia de pagar dit Oliver
dins viny-y-hun any, y dit Cudina las pagara al
General per compte de la Bolla de Barcelona
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trienni 1578, de las quals sols ha pagat 450 lliures; consta en los llibres de Vàlues triennis
1623, foli, [...] y 1626, foli 54. Axí que resta ha
dèurer la quantitat de 630 lliures a compte de
ditas 1.080 lliures. Però per quant segons dit
capbreu, foli 676, consta que dit Miquel Oliver,
pocessor de dit censal, lo alienà a 4 de novembre 1573, molts anys antes de la obligació de dit
dèbit, per lo que no pot estar obligat dit censal
per rahó de dit dèbit; y per ço, no·s trau res enfora.
Ítem, dit censal fou y possehí mossèn Tanot
Oliver. Y encara que segons lo llibre de Vàlues
trienni 1635, foli 67, entre altres fianses donades per [Pau] Riu, quòndam, mercader, receptor que fou de la Bolla de Barcelona en la caució
per dit Riu prestada a 6 de maig 1577, mestre
Joan Oliver, doctor en medicina, obligat per
300 lliures, lo qual Pau Riu, segons dit llibre de
Vàlues trienni [1683], // 360r // foli 166, consta
restar-se a dèurer la quantitat de 5.387 lliures, 5
sous, 2. Però per quant segons lo dit capbreu,
foli 676, consta que Tanot Oliver, pocessor de
dit censal, lo alienà juntament ab altras, en lo
any 1570, y axí bé, encara que fos un mateix
subjecte pocessor y debitor, no pot estar obligat
dit censal per la fiansa de dita caució, per no
possehir-lo en lo temps del contracte; y per ço,
no·s trau res enfora.
Ítem, dit censal fou y possehí mossèn Pere Joan
Grimosachs, ciutedà de Barcelona. Y encara que
segons lo llibre de Vàlues trienni 1680, foli
277, se troba continuat altre de les fianses donades per don Pedro de Magarola, deputat eclesiàstic que fou en lo trienni 1623, lo qual de
Magarola junt ab sos condeputats segons lo llibre de Vàlues trienni corrent 1686 consta restar
ha dèurer diferents quantitats per condempnacions de la visita de dit trienni 1623, feta en lo
de 1626. Però per quant segons lo dit capbreu,
foli 676, consta que lo dit mossèn Pere Joan
Grimosachs, pocessor de dit censal, lo alienà en
lo any 1606, y axí bé, no possehir-lo en lo any
1623 que·s féu la obligació, per lo que no pot
estar obligat dit censal; y per ço, no·s trau res
enfora.
Ítem, lo dit censal fou y possehí mossèn Jaume
Pallisser, altre de les fianses donades per fra don
Miquel de Alentorn, deputat eclesiàstic que fou
en lo trienni 1635, lo qual junt ab sos condeputats segons dit llibre de Vàlues corrent y en diffarents fòleos consta restar ha dèurer diffarents
quantitats per lo que foren condempnats en la
visita de dit trienni 1635, feta en lo de 1638.
Però per quant segons lo capbreu de dit mes,
foli 677, consta que mossèn Jaume Pellisser,
pocessor de dit censal, lo alienà ja a 24 de agost
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1609, y axí bé, antes de la fiansa, en cas que fos
un mateix subjecte, etcètera, per lo que no pot
estar obligat dit censal; y per ço, no·s trau res
enfora.

lliures. Però per quant segons lo capbreu de dit
mes de janer, foli 566, consta que lo Joan Carreras, pocessor de dit censal, en lo any 1584 los
marmessors de son testament feren acte de regoneixensa a favor de dit prior y convent, de a
hont se veu ser diffarents subjectes pocessor y
debitor, pues lo pocessor era mort en lo tempsa
del contracte de dit // 356v // dèbit, y per lo
[tant, no pot] estar obligat dit censal per dit dèbit; y per ço, no·s trau res enfora.

Axí que resta obligat dit censal en la quantitat
de cent seixanta-nou lliures, onse sous y set;
dich, 169 lliures, 11sous, 7.
Y esta és la relació que fa a vostra senyoria. Del
aposento del racional, salvat en tot error de
compte, als 30 de abril 1687.

Y esta és la relació que fa a vostra senyoria. Del
aposento del racional, [...] de abril 1687.

Erasma de Lana y Fontanet, racional.
Erasma de Lana y Fontanet, racional.

356r

No 3. Priora y convent de Sant Agustí
362r

Molt il·lustre senyor.
Erasma de Lana y Fontanet, donzell, racional
de la present casa, a vostra senyoria fa relació
com per orde y deliberació de vostra senyoria de
10 de decembre 1685 té feta exacta averiguació
en los llibres de Vàlues y altres de la present casa
acerca de aquell censal pensió 74 sous, pagador
al primer de janer, que sortejaren lo reverend
prior y convent de Sant Agustí d’esta ciutat en
la extracció dels censals que al primer de decembre 1685 fou vostra senyoria servit fer. Y segons
dits llibres, se troba lo següent:

Certifichb y fas lo baix firmat, com segons lo llibre de Vàlues trienni corrent de 1687, folis 367
y 368, consta que dels arrendaments de las Bollas de Tàrrega y Lleyda trienni 1680, no·s resta
a dèurer ninguna quantitat y estar aquellas cosas
ab partida feta per lo banch de la present ciutat
lo die 9 del corrent per Pau Sayol, mercader, de
quantitat de 399 lliures, 13 sous, 6, que hera la
resta de dits arrendaments. Y axí mateix, certific
com en dit llibre de Vàlues no consta que dit
Pau Sayol dega quantitat alguna al General. En
fe de la qual, fas la present de mà propia, vuy, als
10 de maig 1687.
Erasma de Lana y Fontanet, racional.

Primo, dit censal fou y possehí don Pedro de
Cardona. Y encara que segons lo llibre de Vàlues trienni 1578, foli 213, se troba continuat
altre de les fianses per 300 lliures lo any donades
per Miquel Gomar, arrendador de la Bolla de
Perpinyà de dit trienni 1578, del qual arrendament, segons lo llibre de Vàlues trienni proppassat de 16[83], foli 18, consta restar ha dèurer la quantitat de 19.609 lliures, 17 sous, 8.
Però per quant dit don Pedro de Cardona, pocessor de dit censals, segons lo capbreu de dit
mes de janer, foli 566b, consta que lo alienà en
lo any 1559, y axí bé, dèneu anys antes de fer
dita fiansa, per lo qual no pot estar obligat dit
censal; per ço, no·s trau res enfora.

364r

Ítem, dit censal fou y possehí Joan Carreras. Y
encara que segons lo llibre de Vàlues trienni
1635, foli 116, se troba continuat Joan Carrera,
veler, arrendatari de la Bolla de Vilafrancha de
Panadès trienni 1599, del qual arrendament, segons lo llibre de Vàlues trienni 1683, foli 42,
consta restar-se a dèurer la quantitat de 11.194
a. relació intercalada entre els folis 361v i 365r del dietari del
trienni 1686-1689.
b. 566 interlineat.
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C
Donc Fernando Alangas de Villafuerte, secretario del secreto del Santo Oficio de la Inquisición
de Cathaluña. Certifico y hago fee como de los registros deste Santo Officio consta haver sido creado familiar deste Santo Officio Francisco Graell,
vecino y natural del término de Guardia, parrochia de Santa María de los Pens, y de que el día
primero de marzo del año pasado de mil seiscientos y setenta y ocho, estando los señores inquisidores
doctor don Juan de Casteldorses y licenciado don
Félix de Ubago y Río en su audiencia de la mañana, se le aporovaron sus informaciones con las
de su muger y se les despachó título de familiar del
dicho Francisco Graell, como todo pareçe por el
auto que está probehído de dichos señores inquisidores a lo húltimo del processo de sus informacioa. temps del interlineat.
b. certificat intercalat entre els folis 361v i 365r del dietari del
trienni 1686-1689.
c. certificat intercalat entre els folis 361v i 365r del dietari del
trienni 1686-1689.

nes. Y para que todo conste donde mejor se convenga al dicho Francisco Graell, y de orden del
Tribunal, doy la presente certificatoria sellada
con el sello de el Santo Oficio y refrendada por el
infraescrito. Barcelona, en veinte y ocho días del
mes de abril de mil seiscientos ochenta y siete años.
Don Fernando Alangas de Villafuerte.

368r

A.
Aba acte rebut y certificat en poder meu lo dia
present avall scrit, los reverend pare vicari y convent del real monestir de Sant Hierònym de la
Vall de Ebron, del territori i bisbat de Barcelona, y en dit nom de vicari per absència del reverend pare prior, tenint vices de procurador de
dit real monestir, sens emperò revocació alguna, etcètera, han fet procura al reverend pare fra
Ramon Colat, religiós, profés y sacerdot de dit
real monastir y procurador de dits pare prior y
convent, per a comparèixer en lo concistori de
la casa de la Deputació del General de Catalunya e o devant dels molt il·lustres senyors deputats de dit General y en mà de aquells o de altres
qualsevols persones a qui convingue puga prestar qualsevols juraméns de com no ha trobats alguns actes axí de // 368v // creacions de censals
reben del dit General de Catalunya y altres actes
fahéns per aquells, y en cas de trobar-los,
promètrer de entregar-los a dit General a gastos
y despeses de dit real convent, com estas y altres
coses en dita procura més llargament és de vèurer. Del que fas fe y la present certificatòria escrita de mà aliena y fermada de mia pròpria. En
Barcelona, vuy als 12 de maig 1685.
De premissis fidem facio ego Marianus Rondo,
notarius publicus Barchinone, hec propria me
subscribens manu.

369r

B. Sorb Maria Ignés Riambau, administradora
de la causa pia de Vallseca
Molt il·lustre senyor.
Erasma de Lana y Fontanet, donzell, racional
de la present casa, a vostra senyoria fa relació
com per orde y deliberació de vostra senyoria de
10 de decembre 1685 té feta exacta averiguació
en los llibres de Vàlues y altres de la present casa
a. procura intercalada entre els folis 367v i 372 i 373r del
trienni 1686-1689.
b. relació intercalada entre els folis 367v i 372 i 373r del
trienni 1686-1689.
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acerca de aquells dos censals, lo un pensió 300
sous, pagador a 10 de setembre, y lo altre pensió 70 sous, pagador a 21 de juliol, que sortejà
sor Maria Ignés Rimbau com a administradora
de la causa pia del quòndam Maurici de Vallseca
en la extracció dels censals que als 31 de juliol
1686 fou vostra senyoria servit fer. Y segons dits
llibres, se troba lo següent:
Primo, dit censal pensió 300 sous pagador a 10
de setembre, fou y possehí Miquel Pons, donzell. Y com segons lo llibre de Vàluas trienni
1635, foli 73, conste que a 3 de maig 1685 Jaume Morera, principal arrendatari de la Bolla de
Puigcerdà trienni 1584, ab acte rebut en poder
de Nadal Castellar, notari de Barcelona, comfessà y regonegué haver arrendada dita Bolla per
compte de Joan Pons, senyor de Monclar, de
don Joan de Queralt, de mossèn Marí Joan de
Sorribes y de Jaume Vinyola, de Puigcerdà, y
ésser aquells partícips per certas parts y quantitats y dit de Pons per 600 lliures, de las quals no
consta haver pagat ninguna quantitat, de la qual
Bolla, segons lo llibre de Vàluas trienni proppassat de 1683, foli 25, consta restar-se ha dèurer la quantitat de 132 lliures, 8 sous, 5, de les
quals se fa càrrega a dit de Pons en cas sia un
mateix subjecte pocessor y debitor; dich,
132 lliures, 8 sous, 5
Ítem, segons lo llibre de Vàlues trienni 1587,
foli 268, entre altras de las fiansas donadas per
Magí Ferrer, arrendatari de la Bolla de Barcelona de dit trienni, arrendada per preu de 15.001
lliures lo any, // 369v // del qual arrendament,
segons dit llibre de Vàlues trienni 1683, foli 26,
consta restar-se a dèurer la quantitat de 3.180
lliures, 10 sous, se troba continuat Miquel Joan
de Pons, major, obligat per 1.000 lliures lo any,
que los tres anys junts fan la suma 3.000 lliures,
de las quals de li fan bonas 2.639 lliures, 8 sous,
8, per tantas li’n tocan y gaudeix de aquellas
39.594 lliures, 3 sous, 5, que ab diffarents llibres de Vàluas y en diffarents jornades consta
haver pagat dit Magí Ferrer, principal de dit
arrendament. Axí que, constant que dit Miquel
Pons, pocessor de dit censal, y lo dit Miquel
Joan Pons, fiansa de dit arrendament, fossen un
mateix subjecte, restaria a dèurer dit Miquel
Pons a compte de ditas 3.000 la quantitat de
tres-centes sexanta lliures, onse sous y quatre;
dich,
360 lliures, 11 sous, 4
Y encara que segons lo llibre de Vàlues trienni
1635, foli 132, se troba continuat entre altras de
las fiansas donadas per Joan Canals, arrendatari
de la Bolla de Olot trienni 1602, Miquel Pons,
parayre de Pina, obligat per 150 lliures lo any,
del qual arrendament, segons dit llibre de Vàlues
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trienni 1683, foli 52, consta restar-se ha dèurer
la quantitat de 4.733 lliures, 15 sous, 9. Però per
quant segons lo capbreu de dit mes de setembre,
foli 1167, consta que Miquel Pons, pocessor del
dit censal, era donzell, y de aquí és no poder ser
lo obligat; y per ço, no·s trau res enfora.
Ítem, tots los dos dits censals foren y possehí
misser Bernat Sala, lo qual, segons lo llibre de
Vàlues trienni 1677, foli 226, consta que fou
ohydor real del trienni 1623, lo qual juntament
ab sos condeputats fou condempnat en la visita
de dit trienni, feta en lo de 1626, en pagar al
General, ço és, sobre la querella número 33, en
subsidi dels officials de la present casa, Bolla y
general en dita querella nomenats, la quantitat
de 9.475 lliures, 5 sous, 2, que foren pagadas a
dits officials y satisfacció de treballs presos per
los drets de galeras, y en lo decret de dita quantitat fou remesa la declaració e o execució de
aquella a major deliberació de las Corts Generals se estavan celebrant // 370r // en lo any
1626, de las quals no·s troba haver-ne donat
dèbit a dit deputats y ohydors en los llibres de
Vàlues. Però per quant ab la baix chalendada
declaració per los predecessors de vostra senyoria feta acerca lo dubte proposat per lo General,
fouh declarat que en quant al què tenia respecte
al interès de dita querella per quant ditas Corts
estan indecissas, se degués prestar caució al General per la quantitat dels censals que estan o
poden estar obligats, lo que se adverteix a vostra
senyoria, y no·s trau res enfora.

dit Collbaró per treballs extraordinaris, de la
qual partida no·s troba se donàs dèbit en los llibres de Vàlues. Però per quant en lo decret de
execució de dita quantitat fou confirmada dita
sentència en quant tenia respecte a ditas 90 lliures; per ço, se trauen enfora; dich,
90 lliures
370v

Ítem, sobre la querella número 18 foren condempnats dits deputats y ohydors pagar al General en subsidi de Francesch Collbaró, notari,
la quantitat de 900 lliures per tantes ne havian
pagades a dit Collbaró per satisfaccions de treballs de diffarents scripturas. Y en lo decret de
execució de dita querella remeteren la execució
e o declaració de aquella a major deliberació, de
la qual quantitat no·s troba haver-ne donat dèbit en lo llibre de Vàlues a dits deputats ni ohydors ni a dit Collbaró. Però per quant ab la declaració per los predecessors de vostra senyoria
de 9 decembre 1671 ab concell de sa magestat,
acessors de la present casa, fonch declarat que
en quant al què tenia respecte al interés de ditas
900 lliures, attès que en dita visita fou reservada
a major deliberació en lo decret de execució, y
de la dita major declaració e o deliberació no
consta aver-se de remètrer a dit decret de execució, y per consegüent, no poder-se executar dita
sentència de visita ni poder-ne haver rahó en lo
present cas; y per ço, no·s trau res enfora.
Ítem, sobre la querella número 18 foren dits
deputats y ohydors condempnats pagar al General 90 lliures per tantas ne havien fet pagar a
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Ítem, segons dit llibre de Vàlues trienni 1683,
foli 227, consta restar a dèurer dit misser Bernat
Sala y los sos condeputats la quantitat de 1.590
lliures, 16 sous, 1, las quals són de resta de aquellas 1.538 lliures. Foren dits deputats condempnats sobre las querellas números 41 y 165, de las
quals se forma dèbit en los llibres de Vàlues trienni 1626, foli 656, ço és, de una part en pagar per
iguals parts tot lo que faltaria cobrar de aquellas
1.480 lliures que feren pagar tant als officials
mecànichs servian a la present casa com també a
altres diffarents personas que no sols tenian officis stipendiats del General, però ni encara servien
a la present casa de officials mechànics, per los
plusos y sobreplusos de les insiculacions dels
anys 1624 y 1625, los quals, segons la declaració
foren servits fer los tunch senyors deputats junt
ab los magnífics acessors de la present casa sots
dita jornada de 9 de decembre 1671 acerca del
dupte proposat per dit racional tant per lo que té
respecte dita matèria dels interesos de dits officials mechànichs com també a altres capítols. Y
fou sa senyoria servit declarar que baix dita paraula «mecànichs» estavan compresos los demés
subjectes avian cobrat dits plusos y sobreplusos,
los quals no constava ésser officials stipendiats
del General. De las quals 1.480 lliures consta segons los llibres de Vàlues restar-se a dèurer la
quantitat de 707 lliures, 2 sous. Axí que toca per
la sisena part de dit misser Bernat Sala 117 lliures, 17 sous, y de altra part, 883 lliures, 14 sous,
1, a compte de las restàns quantitats a compte de
las ditas 2.538 lliures foren condempnats en ditas dos querellas. Ab què resta a dèurer dit misser
Bernat //371r // Sala la quantitat de mil y una lliura, onse sous y un diner; dich,
1.001 lliures, 11 sous, 1
Ítem, sobre la querella número 31 foren condempnats los officials del General en pagar la
quantitat de 2.368 lliures per tantes que los deputats y ohydors los ne feren pagar en dit trienni per satisfaccions de treballs extraordinaris y
en subsidi de dits officials foren dits deputats y
ohydors condempnats en pagar totas las quantitats faltarian o no se havian pogut cobrar de dits
officials, de les quals se’ls ne forma dèbit en lo
dit llibre de Vàlues trienni 1626, foli 709, de las
quals 2.368 lliures, segons dit llibre de Vàlues
trienni 1683, foli 248, consta restar-se a dèurer
la quantitat de 434 lliures; dich,
434 lliures

Ítem, dits censals foren y possehí lo doctor
Francesc Sala. Y com segons lo llibre de Vàlues
trienni 1635, foli 269, entre altres fianses insolidum donades per Antoni Fuster, negociant,
arrendador de las Bollas dels sombreros de las
col·lectas foranas de Barcelona, que comensà a
28 de juny 1627 y finí a 25 de juny 1630, se
troba continuat Francesc Sala, ciutedà honrat
de Vich, del qual arrendament, segons lo llibre
de Vàlues trienni 1683, foli 109, consta restarse a dèurer la quantitat de 302 lliures. Ab què
sempre que constàs que dit Francesc Sala, pocessor de dit censal, y dit Francesc Sala, ciutedà
honrat de Vich, debitor, per rahó de dita fiansa
fosen un mateix subjecte, restaria també obligat
dit censal per la dita quantitat; dich,
302 lliures, 2 sous

376r

Axí que restarian obligats dits censals per la
quantitat de las sis partidas tretas enfora, que
juntes prenen summa de dos mil tres-centas vuit
lliures, dotse sous y deu; dich 2.320 lliures, 12
sous, 10.
Y esta és la relació que fa a vostra senyoria, salvat
en tot error de // 371v // compte. Del aposento
del racional, als 13 de maig 1687.
Erasma de Lana y Fontanet, racional.

374r

C.
Aba la present certifich y fas fe jo, lo notari avall
scrit, que ab acte rebut en poder meu lo die present y avall scrit Segimon Urpià, corredor públic y jurat de la present ciutat de Vich, ha fet
relació que lo die present y avall scrit a instància
del senyor Joan Abadal, lo trienni corrent deputat local de la present ciutat y col·lecta de Vich,
ha publicadas las ordinacions fetas per los il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes del
principat de Catalunya en Barcelona residints
per los llochs acostumats de dita ciutat de Vich,
y axí mateix, en lo dit die present y avall scrit ha
firmat àpoca a dit senyor Abadal de una lliura
per lo salari de la crida fet en Vich als denou del
mes de març mil sis-cents vuytanta-y-set.
Pro Michaele Pradell, notario publico Vicensis et
curie consistorii Deputationis localis civitatis et
collecte Vicensis scriba. Stephanus Padros, notarius publicus, civis Vicensis.

a. certificat intercalat entre els folis 372 i 373v i 375r del
trienni 1686-1689.

1791

No 1. Majoralsa de la confraria de Nostra Senyora de Consepció
Molt il·lustre senyor.
Erasma de Lana y Fontanet, donzell, racional
de la present casa, a vostra senyoria fa relació
com per orde y deliberació de vostra senyoria de
10 de decembre 1685, té feta exacta averiguació en los llibres de Vàlues y altres de la present
casa acerca de aquell censal pensió 93 lliures, 8
sous, pagador a 21 de abril, que sortejaren los
majorals de la confraria de la Immaculada Concepció de Nostra Senyora, fundada en los clàustros de la Seu de Barcelona, com ha administradors de la causa pia de la quòndam Thereza
Vinyes, en la extracció dels censals que al primer
de decembre 1685 fou vostra senyoria servit fer.
Y segons dits llibres de Vàlues, se troba lo següent:
Ítem, dit censal fou y possehí Jaume de Aguilar
Peralta y de Camporrells. Lo qual, segons lo llibre de Vàlues trienni 1578, foli 193, se troba
continuat entre altre de les fianses donades per
mossèn Francesc Çalbà y de Vallseca, arrendatari de la Bolla de Vilafrancha de Panadès de dit
trienni 1578, arrendada per preu de 8.001 lliures per any, del qual arrendament, segons lo llibre de Vàlues del trienni proppassat de 1683,
foli 13, consta restar-se ha dèurer la quantitat
de 12.463 lliures, 11 sous, 4, ço és, 170 lliures
que ab diffarents partits ha pagat dit Aguilar,
com consta en lo llibre de Vàlues trienni 1508,
foli 44; y las restants 257 lliures, 9 sous, 4, que
gaudeix y li tocan de aquellas 7.724 lliures, 2,
que en difarents // 376v // jornadas y en diffarents llibres de Vàluas consta haver pagat dit
Çalbà, principa(l) de dita Bolla. Axí que resta ha
dèurer dit Aguilar a compte de las ditas 900
lliures per las quals està obligat, la quantitat de
quatre-centas setanta-duas lliuras, deu sous y
vuyt; dich,
472 lliures, 10 sous, 8
Y encara que segons lo llibre de Vàluas trienni
1659, foli 391, se troba continuat Jaume Aguilar, pagès de Palou, altre de las fiansas simul et
insolidum donades per Francesc Mullet, arrendatari de la Bolla de Monblanch de dit trienni
1659, del qual arrendament, segons dit llibre de
Vàlues trienni 1683, foli 105, consta restar ha
dèurer la quantitat de 333 lliures, 1 sous, 4.
Però per quant segons lo capbreu de dit mes de
abril, foli 525, consta que lo pocessor de dit
censal era donzell y lo vené en lo any 1593, y lo
obligat era pagès, ab què evidentment, se veu
a. relació intercalada entre els folis 372 i 373r i 381r del
trienni 1686-1689.

[ 1687 ]

[ 1687 ]

ésser diffarents subjectes, ja per lo estament
com també per la diversitat de temps, y haver lo
dit Jaume de Aguilar, pocessor, alienat en dit
any 1593. Per lo que no pot estar obligat dit
censal per rahó de dit dèbit; y per ço, no·s trau
res enfora.

trienni 1578, arrendada per preu de 8.001 lliures per any, del qual arrendament, segons lo llibre de Vàlues trienni proppassat de 1683, foli
13, consta restar-se a dèurer la quantitat de
12.463 lliures, 11 sous, 4. Lo qual Jaume de
Aguilar se obligà per 300 lliures lo any, que los
tres anys junts fan 900 lliures, de las quals se li
fan bonas 427 lliures, 9 sous, 4, ço és, 170 lliures que ab tres diffarents partides ha pagat dit
Aguilar, com consta en lo llibre de Vàlues trienni 1608, foli 44; y las restants 257 lliures, 9
sous, 4, que gaudeix y li tocan de aquellas 7.724
lliures, 2 diners que ab diffarents jornades y diffarents llibres de Vàlues consta haver pagat dit
Çalbà, principal de dita Bolla. Axí que reste a
dèurer dit de Aguilar a compte de las ditas 900
lliures per las quals està obligat, la quantitat de
quatre-centas setanta-duas lliuras, deu sous y
vuit; dich,
472 lliures, 10 sous, 8

Ítem, dit censal se vené simul ab altres Francesc
Aguilar als dits majorals en lo any 1593. Y encara que segons lo llibre de Vàluas trienni 1683,
foli 351, se troba continuat Francisco Aguilar,
tauler de Torras de Segre, debitor al General en
2 lliures, 10 sous per tantes fou condempnat en
la visita del trienni 1677, feta en lo de 1680,
coma consta en lo llibre de Vàluas trienni 1680,
foli 446. Però per quant segons dit capbreu y
foli consta que ja fou comprat per dits majorals
en lo any 1593, com està dit, de aquí és no poder estar obligat dit censal en la quantitat de
quatre-centes sentanta-duas lliuras, deu sous y
vuyt, de la partida // 377r // treta enfora; dich
472 lliures, 10 sous, vuit diners.

Y encara que segons lo llibre de Vàlues trienni
1659, foli 391, se troba continuat Jaume de
Aguilar, pagès de Palou, altre de las fiansas simul
et insolidum donadas per Francesc Mallet, arrendatari de la Bolla de Monblanch de dit trienni
1659, del qual arrendament, segons lo llibre de
Vàlues trienni 1683, foli 105, consta restar-se a
dèurer la quantitat de 333 lliures, 1 sou, 4. Però
per quant segons lo capbreu de janer, foli 251,
consta que lo pocessor de dit censal era donzell y
lo vené en lo any 1592, y lo obligat //378v // era
pagès, ab què evidentment, se veu ésser diffarents subjectes, ja per lo estament com també
per la diversitat de temps y haver lo dit Jaume de
Aguilar, pocessor, alienat dit any 1592, per lo
que no pot estar obligat dit censal per rahó de
dit dèbit; y per ço, no·s trau res enfora.

Y esta és la relació que fa a vostra senyoria, salvat
en tot error de compte. Del aposento del racional, als deu de maig 1687.
Erasma de Lana y Fontanet.

378r

No 2. Confrariab de Sant Nicolau de Cervera
Molt il·lustre senyor.
Erasma de Lana y Fontanet, donzell, racional
de la present casa, a vostra senyoria fa relació
com per orde y deliberació de vostra senyoria de
c... de d... 1686 té feta exacta averiguació ab los
llibres de Vàlues y altres de la present casa acerca de aquell censal pensió 808 sous, 7, pagador
a 12 janer, que sortejaren lo reverend rector,
beneficiats y prior de la confraria de Sant Nicholau, instituida en la vila de Cervera, en la extracció de censals que als 31 de juliol 1686 feren los predecessors de vostra senyoria. Y
segons dits llibres, de troba lo següent:
Dit censal fou y possehí mossèn Jaume de Aguilar de Peralta, donzell. Lo qual, segons lo llibre
de Vàlues trienni 1578, foli 193, se troba continuat entre altre de las fiansas donadas per
mossèn Francesc Çalbà y de Vallseca, arrendatari de la Bolla de Vilafrancha de Panadès de dit

Axí que restaria obligat dit censal per la quantitat de 472 lliures, 10 sous, 8, de la partida treta
enfora; dich 472 lliures, 10 sous, 8.
Y esta és la relació que fa a vostra senyoria. Del
aposento del racional, als 12 de maig 1687.
Erasma de Lana y Fontanet.

379r

a. consta ... 1680 interlineat al marge esquerre.
b. relació intercalada entre els folis 372 i 373r i 381r del
trienni 1686-1689.
c. a continuació un espai en blanc d’uns 20mm.
d. a continaució un espai en blanc d’uns 20mm.

1792

No 3. Obteninta la capellania de Sant Joan y
Santa Margarida
Molt il·lustre senyor.
Erasma de Lana y Fontanet, donzell, racional
de la present casa, a vostra senyoria fa relació
a. relació intercalada entre els folis 378v i 381r del trienni
1686-1689.

com per orde y deliberació de vostra senyoria de
10 de decembre 1685 té feta exacta averiguació
en los llibres de Vàlues y altres de la present casa
acerca de aquell censal pensió 60 sous, pagador
al primer de octubre, que sortejà lo obtenint la
capellania de Sant Joan y Sancta Margarida en
lo altar Santa Ana y Santa Ignés, en la iglésia
parrochial de Santa Maria del Mar instituida, en
la extracció dels censals que al primer de decembre 1685a fou vostra senyoria servit fer. Y segons los llibres, se troba lo següent:
Dit censal fou y possehí mossèn Guillem de
Santclement, donzell. Y encara que segons lo
llibre de Vàlues trienni 1578, foli 209, se troba
continuat don Guillem de Santclement altre de
les fianses per 500 lliures lo any donades per
Miquel Joan de Junyent, arrendatari de la Bolla
de Gerona de dit trienni, del qual arrendament,
segons lo llibre de Vàlues trienni proppassat de
1683, foli 16, consta restar-se ha dèurer la
quantitat de 14.125 lliures, 12 sous, 11. Però
per quant segons lo capbreu de dit mes de octubre, foli 181, consta que lo dit censal fou venut
per don Joan de Santcliment, fill y hereu de dit
mossèn Guillem de Santcliment, a l’obtenint
dita capellania a 15 de setembre 1519, y axí bé,
molt antes de la obligació fou feta alienació de
dit censal, per lo què no pot estar obligat dit
censal; y per ço, no·s trau res enfora.
Y esta és la relació que fa a vostra senyoria. Del
aposento del racional, als deu de maig 1687.

dèbit de quantitat 14 sous, 8, a Joan Sunyer,
tauler de la Pobla, per tants fou condempnat en
la visita del trienni 1656, feta en lo de 1659, sobre la querella número 170, com consta en lo
llibre de Vàlues de dit trienni 1659, encara que
per ningun temps pugués constar que dit misser
Joan Sunyer, pocessor de dit censal, y lo dit
Joan Sunyer, debitor, fossen un mateix subjecte, no pot estar obligat dit censal per rahó de dit
dèbit per quant segons lo capbreu de dit més de
janer, foli a..., consta que misser Joan Sunyer,
pocessor de dit censal, lo vené a 11 de agost
1560, y axí bé, no possehir-lo quant se féu la
dalt dita obligació, encara que fos estat un mateix subjecte, per lo que no pot estar obligat dit
censal; y per ço, no·s trau res enfora.
Ítem, dit censal fou y possehí Joan Pau Quadras,
fill y hereu del quòndam Joan Quadras. Y encara
que segons lo llibre de Vàlues trienni 1683, folis
557, 558 y 561, se troba continuat lo doctor
Joan Quadras, procurador fiscal del General, debitor de difarents quantitats per lo que fou condempnat en la visita del trienni 1680, feta en lo
de 1683, sobre differents querelas. Però per
quant segons lo dit capbreu, foli 497, consta
que lo dit censal fou lluït y quitat a 2 de setembre 1569 //380v // per misser Guillem Sunyer als
hereus y successors de dit Joan Pau Quadras, de
aquí és no poder estar obligat dit censal, ja per
ser fora del domini de dits Quadras, com també
per haver passada més de una centúria, ab què
evidentment, se veu ésser diffarents subjectes; y
per ço, no·s trau res enfora.

Erasma de Lana y Fontanet.

380r

No 4. Donb Francisco de Sunyer
Molt il·lustre senyor.
Erasma de Lana y Fontanet, donzell, racional
de la present casa, a vostra senyoria fa relació
com per orde y deliberació de vostra senyoria de
10 de decembre 1685 té feta exacta averiguació
en los llibres de Vàluas y altras de la present casa
acerca de aquell censal pensió 20 sous, pagador
a 21 de janer, que sortejà lo noble don Francisco Sunyer en la extracció dels censals que al primer de decembre fou vostra senyoria servit fer.
Y segons dits llibres, se troba lo següent:
Primo, dit censal fou y posehí misser Joan Sunyer. Y encara que segons lo llibre de Vàlues
trienni 1683, foli 308, se troba continuat un
a. 1685 interlineat.
b. relació intercalada entre els folis 378v i 381r del trienni
1686-1689.

1793

Ítem, dit censal fou y possehí Gabriel Busquets,
pagès. Y encara que segons lo llibre de Vàlues
trienni 1623, foli 180, se trobe continuat Gabriel Busquets, pagès de Barcelona, altre de les
fianses per 200 lliures de Joan Vidal, menor en
dies, mestre, quòndam, receptor de la Bolla de
Barcelona, en la caució per ell prestada a 28 de
juliol 1554, lo qual Vidal, segons lo llibre de
Vàlues trienni 1683, foli 241, consta restar ha
dèurer la quantitat de 4.402 lliures, 12 sous. Y
axí mateix, segons lo llibre de Vàlues trienni
1635, foli 425, se troba continuat altre de les
fianses per 1.000 lliures per any de Jaume Vaquer, arrendatari de la Bolla de Lleyda trienni
1635, del qual arrendament, segons dit llibre de
Vàlues trienni 1683, foli 93, consta restar ha
dèurer la quantitat de 2.324 lliures, 6 sous, 8.
Però per quant segons dit capbreu, foli 496,
consta que lo dit Gabriel Busquets, pocessor de
dit censal, sols lo possehí en nom de usufructuari, ab què encara que fos estat lo mateix subjecte pocessor y debitor, no hauria pogut obligar
dit censal; y per ço, no·s trau res enfora.
a. a continuació un espai en blanc.

[ 1687 ]

[ 1687 ]

Y esta és la relació que fa a vostra senyoria. Del
aposento del racional, al primer de maig 1687.

Ítem, dit censal fou y possehí Miquel Joan Taverner. Y encara que segons lo llibre de Vàlues
trienni 1671, foli 161, se troba continuat Miquel Taverner altre de las fiansas de Phelip Sorribes, deputat militar que fonch en lo trienni
1617, lo qual, segons lo llibre de Vàlues trienni
1683, foli 209, consta restar ha dèurer la quantitat de 120 lliures per resta de condempnacions
de la visita de dit tirenni 1617, feta en lo de
1620. Però per quant segons lo capbreu de dit
mes de octubre, foli 940, consta que Miquel
Joan Taverner, pocessor de dit censal, lo alienà
a 26 de febrer 1617, ab què al temps de la obligació ja no·l possehia, per lo qual dèbit no pot
estar obligat dit censal; y per ço, no·s trau res
enfora.

Erasma de Lana y Fontanet, racional.

382r

No 5. Annaa Miralles, viuda
Molt il·lustre senyor. Erasma de Lana y Fontanet, donzell, racional de la present casa, a vostra
senyoria fa relació com per orde y deliberació de
vostra senyoria de 10 de decembre 1685 té feta
exacta averiguació en los llibres de Vàlues y altres de la present casa acerca de aquell censal
pensió 100 sous, pagador a 17 de octubre, que
sortejà Anna Miralles, viuda del doctor Phèlix
Miralles, en la extracció dels censals que al primer de decembre 1685 fou vostra senyoria servit fer. Y segons dits llibres, se troba lo següent:
Primo, dit censal fou y possehí mossèn Bernat
Taverner. Lo qual, segons lo llibre de Vàlues
trienni 1680, foli 183, se troba continuat altra
de las fiansas de Paulo Pla, ohydor eclesiàstic
que fonc en lo trienni 1602, lo qual Paulo Pla
junt ab sos condeputats, qui foren lo il·lustre
don Bernat de Cardona, don Ugo de Tamarit,
Joachim Setantí, mossèn Rafel Rubí y Coll y
Hierònim Bosch, consta restar ha dèurer la
quantitat de 2.797 lliures, 10 sous que ab major
quantitat foren condempnats en la visita de dit
trienni, feta en lo de 1605; consta en lo llibre de
Vàlues trienni 1605, foli 601. De las quals
2.797 lliures, 10 sous, assí se fa càrrega a dit
Paulo Pla de 2.688 lliures per tantes, ço és,
2.628 lliures que dit Paulo Pla junt ab sos condeputats foren condempnats en dita visita en
pagar a dit General en subsidi de dit don Ugo
de Tamarit per dos parts del salari de deputat de
dit don Ugo que se havian de retenir, havent
concentit que·l rebés en tot, entenent y declarant que primer fos feta execució en los béns de
dit don Ugo per tota la dita quantitat; y las
restàns 60 lliures que axí mateix foren dit Paulo
Pla y sos condeputats condempnats per tantes
// 382v // ne pagaren a dit don Ugo per lo lloguer de la casa prengué havent deixat lo palau
del Rey per acomodar a don Diego Clavero per
fer la visita real, ab què també fos feta execució
en los béns de dit don Ugo, com de las restants
quantitats consta en dits llibres de Vàlues trienni 1605, foli 601, foren condempnats dits deputats aquellas sian part pagadas en tot y part
pagadas per dit Paulo Pla per la part li tocava segons lo thenor de ditas sentències; dich
2.688 lliures

Dit censal fou y possehí dona Maria Carbonell,
viuda de don Jaume Carbonell, y com ha hereva
de aquell. Y encara que segons lo llibre de Vàlues trienni 1635, foli 41, se troba continuat
Jaume Carbonell, pagès, ciutedà de Barcelona,
altre de les fiansas donadas del arrendament de
la Bolla de Cardona trienni 1575 per 300 lliures
lo any, del qual arrendament, segons lo llibre de
Vàlues tirenni 1683, foli 10, consta restar-se a
dèurer la quantitat de 48 lliures 15 sous. Però
per quant segons lo dit capbreu y foli consta
que lo pocessor era noble, y lo obligat, pagès,
de aquí és ser diffarents subjectes pocessor y debitor, per lo qual dèbit no pot estar obligat dit
censal; y per çò, no·s trau res enfora.
Axí que resta obligat dit censal per las ditas
2.688 lliures // 383r // de la partida treta enfora;
dich, 2.688 lliures.
Y esta és la relació que fa a vostra senyoria, salvat
en tot error de compte. Del aposento del racional, als 30 de abril 1687.
Erasma de Lana y Fontanet, racional.

384r

a. relació intercalada entre els folis 381v i 392r del trienni
1686-1689.

1794

No 6. Francisoa Puigdesalit y Malla
Molt il·lustre senyor.
Erasma de Lana y Fontanet, donzell, racional
de la present casa, a vostra senyoria fa relació
com per orde y deliberació de vostra senyoria de
10 de decembre 1685 té feta exacta averiguació
en los llibres de Vàlues y altres de la present casa
acerca de aquell censal pensió 180 sous, pagador a 13 de agost, que sortejà Francisco Puigdesalit y Malla en la extracció dels censals que al
a. relació intercalada entre els folis 381v i 392r del trienni
1686-1689.

primer de decembre 1685 fou vostra senyoria
servit fer. Y segons dits llibres, se troba lo següent:
Primo, dit censal fou y possehí Francesc Sala,
donzell. Y encara que segons lo llibre de Vàlues
trienni 1587, foli 268, se troba continuat Francesch Sala, botiguer de draps, altre de les fianses
donades per Magí Ferrer, corredor, arrendatari
de la Bolla de Gerona de dit trienni, obligat per
600 lliures lo any, que los tres anys junts fan
1.800 lliures, del qual arrendament, segons lo
llibre de Vàlues trienni proppassat de 1683, foli
26, consta restar-se a dèurer la quantitat de
3.180 lliures, 10 sous. Axí mateix, segons lo llibre de Vàlues trienni 1635, foli 269, se troba
continuat mossèn Francesch Sala, ciutedà honrat de Vich, altre de les fianses insolidum donades per Antoni Fuster, negociant, arrendador
de la Bolla dels sombreros de totes les col·lectes
foranes del present Principat que començà a 27
de juny 1627 y finí a 26 de juny 1630, del qual
arrendament, segons lo llibre de Vàlues trienni
1683, foli 109, consta restar a dèurer la quantitat de 302 lliures, 2 sous. Y axí mateix, segons
lo llibre de Vàlues trienni 1677, foli 277, se troba continuat don Francisco Sala altre de les
fianses donades per lo il·lustre doctor Pau de
Rosso, deputat eclesiàstic que fou en lo trienni
1650, lo qual del Rosso, segons lo llibre de Vàlues trienni corrent de 1686 y en diffarents fòleos, junt ab sos condeputats consta restar ha
dèurer diffarents quantitats. Però pera quant segons lo capbreu de dit mes de agost, foli 958,
consta que Francesch Sala, pocessor de dit censal, era donzell, y axí, // 384v // no pugué ser lo
obligat en dita Bolla de Gerona, pus aquell era
botiguer, ni tampoch pugué ser obligat en la
dita Bolla de sombreros, que sols era ciutedà de
Vich, ni menos don Francisco Sala, fiansa, deputat del trienni 1650, perquè lo pocessor ja lo
havia alienat a 5 de decembre 1625, ab què, evidentment, se veu ésser diffarents subjectes lo
pocessor y lo obligat, per lo que no pot estar
obligat dit censal; y per ço, no·s trau res enfora.
Ítem, dit censal fou y possehí don Ramon de
Copons. Lo qual, segons lo llibre de Vàlues
trienni 1680, foli 337, se troba continuat altre
de las fiansas donadas per lo molt il·lustre senyor don Jaume de Copons, deputat eclesiàstic
que fonch en lo trienni 1662, lo qual don Jaume de Copons, segons lo llibre de Vàlues, consta reste a dèurer la quantiat de 465 lliures, ço és,
en foli 337, 300 lliures que dit don Jaume junt
ab sos condeputats fou condempnat en la visita
de dit trienni 1662, feta en lo de 1665, sobre la

a. per quant interlineat.

querella número 33; consta en lo llibre de Vàluas de dit trienni 1665, foli 502. 150 lliures
que en foli 338 del llibre de Vàluas trienni 1683
dit don Jaume junt ab sos condeputats restan a
dèurer per tantes foren condempnats en dita visita sobre la querella número 89; consta en dit
llibre de Vàlues trienni 1665, foli 510. Y las restàns 15 lliures que en dit foli 338 de dit llibre de
Vàlues trienni 1683 dit don Jaume resta a dèurer y li tocan ha pagar per sa part de aquellas 90
lliures que junt ab sos condeputats fou condempnat en dita visita sobre la querella número
32; consta en dit llibre de Vàlues trienni 1665,
foli 511; dich
465 lliures
Dit dont Ramon de Copons, segons lo llibre de
Vàlues trienni 1671, foli 466, se troba continuat
altre de las fiansas donadas per lo doctor Miquel
Boneu y del doctor y canonge Anton Sala, deputat real y ohydor eclesiàstic que foren en lo
trienni 1665, // 385r // lo qual doctor Boneu,
que lo dit Anton Sala morí al principi del trienni
y no·s troba sie estat condempnat en quantitat
alguna, segons lo llibre de Vàlues trienni 1683,
foli 330 y 332, resta ha dèurer la quantitat de
444 lliures, 5 sous, 6, ço és, 104 lliures, 5 sous,
6, a compte de 100 lliures que lo dit doctor Boneu junt ab lo doctor fra don Joseph de Magarola, de present deputat eclesiàstic, Francisco
Puigdesalit y Malla, deputat militar, lo doctor
Joan Costa, ohidor eclesiàstic, que succehí a dit
doctor Antoni Sala, don Francisco Pons, ohydor
militar, y lo doctor Joseph Gomar, ohydor real
en dit trienni, foren condempnats en la visita de
dit trienni 1665, feta en lo de 1668, sobre la
querella número 3; consta en lo llibre de Vàlues
trienni 1668, foli 466. Y 25 lliures que los dits,
menos lo doctor Joseph Gomar, foren condempnats en dita visita sobre la querella número
4; consta en dit llibre de Vàlues trienni 1668, folia 469. 100 lliures que tots los sobredits foren
condempnats en dita visita sobre la querela número 33; consta en lo llibre deVàlues trienni
1668, foli 467 y en foli 32 de dit llibre de Vàlues
trienni 1683. 340 lliures, ço és, 210 lliures que
dit doctor Boneu junt ab sos condeputats fou
condempnat en dita visita sobre la querella número 33; consta en dit llibre de Vàlues trienni
1668, foli 473. Y las restants 30 lliures que lo dit
doctor Boneu junt ab los dits Magarola, Puigdesalit y Gomar fou condempnat en dita visita sobre la querella número 30; consta en dit llibre de
Vàlues trienni 1686, foli 474; dich,
444 lliures, 5 sous, 6
Y encara que segons dit llibre de Vàlues trienni
1683, foli 555, se troba continuat don Ramon
a. foli ... 1668 interlineat al final del document.
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Copons del Llor devén la quantitat de 11 lliures, las quals se li forma dèbit en lo compte dels
visitadors de la visita trienni 1680, feta en lo de
1683, però per quant segons lo capbreu, foli a...
consta // 385v // que dit censal ja no·l possehia
dit Ramon Copons en lo any 1682, a més de ésser diffarents subjectes, de aquí és no poder estar obligat dit censal per rahó de dit dèbit; y per
ço, no·s trau res enfora.
Ítem, dit Francisco Puigdesalit, pocessor de dit
censal, fou deputat militar en dit trienni 1665,
lo qual junt ab sos condeputats restà a dèurer la
quantitat de 444 lliures, 5 sous, 6, per las causas
y rahons ditas y expressadas en la fiansa que féu
don Ramon Copons a dit doctor Boneu, deputat real, en dit trienni 1665 dalt ditas y portar
un mateix dèbit; per ço, no·s trau res enfora si
no és cas que per algun accident se liberàs y
abolís la fiansa y obligació del dalt dit don Ramon de Copons, perquè en tal cas, se han de
entregar
b... lliures, c.... sous
Axí que reste obligat dit censal en la quantitat
de 909 lliures, 5 sous, 6.
Y esta és la relació que fa a vostra senyoria. Del
aposento del racional, a 10 de maig 1687.
Erasme de Lana y Fontanet.

386r

No 1. Donad Theresa Calders
Molt il·lustre senyor.
Erasma de Lana y Fontanet, donzell, racional
de la present casa, a vostra senyoria fa relació
com per orde y deliberació de vostra senyoria de
e... de f... 1686 té feta exacta averiguació ab los
llibres de Vàlues y altres de la present casa acerca de aquell censal pensió 365 sous, 6 1/2, pagador a 21 de juliol, que sortejà la noble dona
Theresa Calders Desboch y de Santvicens en la
extracció de censals que als 31 de juliol 1686 feren los predecessors de vostra senyoria. Y segons dits llibres, se troba lo següent:
Primo, dit censal fou y possehí don Plegamans
de Marimon. Y encara que segons lo llibre de
Vàlues trienni 1572, foli 192, se troba contia. a continuació un espai en blanc.
b. a continuació un espai en blanc.
c. a continuació un espai en blanc.
d. relació intercalada entre els folis 381v i 392r del trienni
1686-1689.
e. a continuació un espai en blanc d’uns 15mm.
f. a continuació un espai en blanc d’uns 20mm.
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nuat altre de les fianses donades per Anthoni
Viladomar, arrendatari de la Bolla de Cervera
de dit trienni, obligat per 200 lliures lo any, del
qual arrendament, segons lo llibre de Vàlues
trienni 1578, foli 209, se troba dit don Plegamans de Marimon altre de les fianses donades
per mossèn Miquel Joan de Junyent, arrendatari de la Bolla de Gerona de dit trienni 1578,
obligat per 500 lliures lo any, del qual arrendament, segons dit llibre de Vàlues trienni 1683,
foli 16, consta restar-se a dèurer la quantitat de
14.125 lliures, 12 sous, 11. Axí mateix, segons
lo llibre de Vàlues trienni 1635, foli 55, dit de
Marimon se troba continuat altre de les fianses
per 500 lliures de March Oliver, arrendatari de
la Bolla de Cervera trienni 1578, del qual arrendament, segons lo llibre de Vàlues trienni 1683,
foli 19, consta restar a dèurer la quantiat de 577
lliures, 8 sous, 10. Y axí mateix, segons lo llibre
de Concerts, folis 16 y 17, consta dit don Plegamans haver fet concert ab lo General en jornades de 23 febrer 1587 y 30 maig 1598 per los
dits arrendaments de les dites Bolles de Gerona
y Cervera trienni 1578. Però per quant segons
lo capbreu de dit mes de juliol, foli 499, consta
que dit don Plegamans de Marimon sols posehí
dit censal com a usufructuari, y axí, no·l pugué
obligar; y per ço, no·s trau res enfora.
Y encara que segons lo llibre de Vàlues trienni
1569, foli 179, se troba continuat altre de les
fianses donades per mossèn Anthoni Calders,
arrendatari de la Bolla de Perpinyà de dit trienni
1569, // 386v // lo qual de Marimon se obligà
per 800 lliures lo any, que los tres anys junts són
2.400 lliures, del qual arrendament, segons lo
llibre de Vàlues trienni 1683, foli 5, consta restar-se a dèurer la quantitat de 169 lliures, 11
sous, 7. Però per quant consta en lo llibre de
Vàlues trienni 1569, y en dit foli, haver-se pagat
per compte de dit Marimon y de quatre altres
fianses ab sinch partidas 9.055 lliures, 10 sous, y
totas sinch fiansas sols estavan obligadas per
8,611 lliures, 11 sous, ab què exedeixen a la
quantitat en què estavan obligat; y per ço, no·s
trau res enfora.
Dit Bernat Joan de Marimon, segons lo llibre
de Vàlues trienni 1572, foli 190, se troba continuat altre de les fianses donades per mossèn Benet de Vallgormera, arrendatari de la Bolla de
Perpinyà de dit trienni 1572a, lo qual de Marimon se obligà per 400 lliures lo any, que los tres
anys junts són 1.200 lliures, del qual arrendament, segons dit llibre de Vàlues trienni 1683,
foli 8, se resta a dèurer la quantitat de 573 lliures, 4 sous, 6, de las quals 1.200 lliures que estava obligat se li fan bonas 495 lliures, 10 sous, li
a. a continuació sis paraules ratllades.

tocan y gaudeix de aquellas 14.448 lliures, 15
sous, 10, que ab difarents llibres de Vàluas y diffarents jornades consta haver pagat dit mossèn
Benet de Vallgormera, principal de dit arrendament. Axí que restaria obligat a pagar 704 lliures, però per quant de dit arrendament sols se
deuen la quantitat de 573 lliures, 4 sous, 6, resta devent dit de Marimon per la dita fiansa las
sobreditas sinch-centas setanta-tres lliures, quatre sous y sis; dich
573 lliures, 4 sous, 6
Dit de Marimon se troba continuat altre de las
fiansas de Joan Vidal, receptor de la Bolla de
Barcelona, lo qual, segons lo llibre de Vàlues
trienni 1683, foli 241, consta restar a dèurer la
quantitat de 4.402 lliures, 12 sous, lo qual de
Marimon en la caució prestada per dit Vidal a 2
de decembre 1559, se obligà per 100 lliures, y
en altra caució per dit Vidal prestada a 25 decembre 1567, se // 387r // obligà dit de Marimon per 200 lliures, com consta en lo llibre de
Vàlues trienni 1673, foli 180; ab què queda devent ditas tres-centas lliuras; dich
300 lliures

tas de llurs respective triennis. Però per quant
segons lo capbreu de dit mes de juliol, foli 499,
consta que dona Marina Desbosc, vidua de don
Phederich Desbosch, pocessor de dit censal, lo
alienà en lo any 1598, ab què evidentment,
consta ésser difarents subjectes lo pocessor y
obligat, pus lo pocessor ja era mort en lo any
1598, per lo que queda líbero dit censal; y per
ço, no·s trau res enfora.
Axí que restaria obligat dit censal per las dos
partidas // 387r // tretas enfora, que prenen
suma de 873 lliures, 4 sous, 6; dich
873 lliures, 4 sous, 6
Y esta és la relació que fa a vostra senyoria, salvat
en tot error de compte. Del aposento del racional, als 13 de maig 1687.
Erasma de Lana y Fontanet.

388,
389 y
390r

Ítem, dit censal fou y possehí mossèn Gerònim
Bosch. Y encara que segons lo llibre de Vàlues
trienni 1680, foli 183, se troba continuat
mossèn Gerònim Bosch, ohydor real que fou en
lo trienni 1602, restàn a dèurer la quantitat junt
ab sos condeputats de 2.688 lliures per lo que
foren condempnats en la visita de dit trienni
1622, feta en lo de 1625. Però per quant segons lo capbreu de dit mes de juliol, foli 499,
mossèn Gerònim Bosch, pocessor de dit censal,
lo alienà a 7 de maig 1598, y axí bé, antes de
contràurer dita obligació, per lo que no pot estar obligat dit censal; y per ço, no·s trau res enfora.
Dit censal fou y possehí don Phrederich Desbosch y de Santvicens. Y encara que segons lo
llibre de Vàlues trienni 1671, foli 306, se troba
continuat don Phrederich Desbosch altre de las
fiansas donadas per Ignasi de Ripoll, ohydor
eclesiàstic que fou en lo trienni 1653; axí mateix, segons lo llibre de Vàlues trienni 1683, foli
337, se troba continuat dit Desbosch altre de
las fiansas donadas per lo doctor Francisco de
Amigant, ohydor eclesiàstic que fou en lo trieni
1662; y finalment, axí mateix, don Phrederich
Desbosch se troba continuat altre de les fianses
donades per don Francisco Pons, ohydor militar que fou en lo trienni 1665, los quals de Pons
y Amigant y de Ripoll, segons lo llibre de Vàlues trienni corrent de 1686 y en differents folis
d’ell, constan restar a dèurer diffarents quantiats que junt ab llurs condeputats respective foren condempnats ha pagar al General en las visi1797

No 2. Administradorsa del Hospital de la Santa Creu
Molt il·lustre senyor.
Erasma de Lana y Fontanet, donzell, racional
de la present casa, a vostra senyoria fa relació
com per orde y deliberació de vostra senyoria de
b... de c... 1686 té feta exacta averiguació ab los
llibres de Vàluas y altres de la present casa acerca de aquells dos censals, lo un pensió 227 sous,
3, pagador a 29 de octubre, y lo altre pensió
600 sous, a 19 de dit mes, que sortejaren los administradors del Hospital General de Santa
Creu de la present ciutat en la extracció de censals que als 31 de juliol 1686 feren los predecessors de vostra senyoria. Y segons dits llibres de
Vàlues, se troba lo següent:
Primo, dit censal pensió 227 sous, 3, pagador a 8
de octubre, fou y possehí misser Joan Vilar. Y encara que segons lo llibre de Vàlues trienni 1635,
foli 114, se troba continuat Juan Vilar, mercader, ciutedà de Barcelona, de Reus, altre de les
fianses donades per Joan Anglada, mercader,
ciutedà de Barcelona, quòndam, sobrecullidor
del General en la sobrecol·lecta de Ponent, a la
caució per ell prestada a 26 de maig 1598 obligat
per 1.500 lliures, lo qual Joan Anglada, segons lo
llibre de Vàlues trienni proppassat de 1683, foli
171, consta restar a dèurer la quantitat de 4.620
lliures, 13 sous, 2; però per quant segons lo capa. relació intercalasa entre els folis 381v i 392r del trienni
1686-1689.
b. a continuació un espai en blanc d’uns 15mm.
c. a continuació un espai en blanc d’uns 20mm.

[ 1687 ]

[ 1687 ]

breu de dit mes de octubre, foli 9, consta que lo
dit misser Joan Vilar, pocessor, insolutum donà
dit censal als dits administradors a 7 de octubre
1498; y axí bé, cent nou anys antes de la obligació, per lo qual dèbit no pot estar obligat dit censal; y per ço, no·s trau res enfora.

Vàlues y altres de la present casa acerca de aquell
censal pensió 200 sous, pagador a 20 de setembre, que soretjà la noble dona Eulàlia Alemany y
Bru en la extracció de censals que als 31 de juliol
1686 feren los predecessors de vostra senyoria. Y
segons dits llibres, se troba lo següent:

Ítem, dit censal pensió 600 sous, pagador a 19
de dit mes de octubre, fou y possehí Francisco
Soler, sastre. Y encara que segons lo llibre de Vàlues trienni 1635, foli 182, se troba continuat
misser Francisco Soler, doctor en drets, donzell,
obligat per 500 lliures lo any en la milloració de
caució feta a 9 janer 1615 per Daniel Camps,
calseter, arrendador de la Bolla de Vilafrancha
de Panadès trienni 1614, del qual arrendament,
// 388, 389 y 390v // segons lo llibre de Vàlues
trienni 1683, foli 60, consta restar-se a dèurer la
quantitat de 5.877 lliures, 5 sous, 3. Axí mateix,
segons lo llibre de Vàlues trienni 1635, se troba
continuat dit Soler, donzell, altre de las fiansas
donadas per Joan Pla, sastre, arrendatari de la
Bolla de Tarragona trienni 1614, en la qual se
obligà dit Soler per 1.000 lliures lo any, del qual
arrendament, segons lo llibre de Vàlues trienni
1635, foli 201, se troba continuat dit Soler,
donzell, altre de las fiansas per 1.400 lliures per
any obligat donades per Joan Gallart, negociant,
arrendatari de la Bolla de Tarragona trienni
1617, del qual arrendament, segons lo llibre de
Vàlues trienni 1683, foli 64, consta restar-se a
dèurer la quantiat de 4.777 lliures, 10 sous, 8.
Però per quant segons lo capbreu de dit mes de
octubre, foli 769, consta que lo pocessor de dit
censal era sastre en lo any 1666, y com està dit,
lo obligat, doctor en lleys y donzell, ab què evidentment, se veu no ésser un mateix subjecte
obligat y pocessor, a més que dit Soler sols li tocavan a cobrar diffarents pencions de dit censal,
per lo que no pot estar obligat dit censal; y per
ço, no·s trau res enfora.

Primo, dit censal fou y possehí Pere Benet Soler, cavaller. Y encara que segons lo llibre de Vàlues trienni 1635, foli 201, entre altras fiansas
donades per Juan Gallart, negociant, arrendatari de la Bolla de Tarragona trienni 1617, se troba continuat Pere Soler, pagès de Cervera, obligat per 200 lliures lo any, del qual arrendament,
segons lo llibre de Vàlues trieni poppassat de
1683, foli 64, consta restar-se a dèurer la quantiat de 4.777 lliures, 10 sous, 8. Y axí mateix,
segons dit llibre de Vàlues trienni 1635, foli
260, entre altras fiansas donadas per Francesch
Jacintho Mas, arrendatari de la Bolla de Camprodon trienni 1626, se troba continuat Pere
Soler, sastre, obligat per 150 lliures lo any, del
qual arrendament, segons dit llibre de Vàlues
trienni 1683, foli 75, consta restar-se a dèurer
1.201 lliures, 14 sous, 1. Però per quant segons
lo capbreu de dit mes de setembre, foli 711,
consta que lo Pere Benet Soler, pocessor de dit
censal, era cavaller en lo any 1600, y axí, no pugué ésser los obligats, pues lo un ere pagès y lo
altre sastre, a més de no possehir-lo en lo temps
de les obligacions; y per ço, no·s trau res enfora.
Ítem, dit censal fou y possehí Francesch Bru,
ciutedà. Y encara que segons lo llibre de Vàlues
trienni 1671, foli 228, se troba continuat altre
de las fiansas de don Enrich de Alemany, ohydor eclesiàstic que fou en lo trienni 1635, lo
qual, segons lo llibre de Vàlues trienni 1683,
foli 258, reste a dèurer la quantitat de 243 lliures, 6 sous, 2 diners. Però per quant segonsa dit
capbreu, foli 965, consta que dit Francisco Bru,
pocessor de dit censal, lo donà a dita dona Eulàlia Alemany y Bru, sa filla, en lo any 1633, y axí
bé, antes de la obligació, per lo qual dèbit no
pot estar obligat dit censal; y per ço, no·s trau
res enfora.

Y esta és la relació que fa a vostra senyoria. Del
aposento del racional, als 13 de maig 1687.

391r

No 3. Donaa Eulàlia Alemany y Bru

391v

Molt il·lustre senyor.
Erasma de Lana y Fontanet, donzell, racional de
la present casa, a vostra senyoria fa relació com
per orde y deliberació de vostra senyoria de b... de
c... 1686 té feta exacta averiguació ab los llibres de
a. relació intercalada entre els folis 381v i 392r del trienni
1686-1689.
b. a continuació un espai en blanc d’uns 15mm.
c. a continuació un espai en blanc d’uns 20mm.
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Ítem, dit censal fou y possehí dit don Grau Alemany de Alemany. Y encara que segons dit llibre de Vàlues trienni 1671, foli 228, se troba
continuat altre de las fiansas de dit don Enrrich
de Alemany, ohydor eclesiàstic que fou en lo
trienni 1635, lo qual Alemany reste a dèurer la
dalt dita quantitat; però per quant segons dit
capbreu y foli consta dit don Grau ésser tant solament usufructuari, de aquí és no poder estar
obligat dit censal; y per ço, no·s trau res enfora.

a. segons dit interlineat al marge esquerre.

Y esta és la relació que fa a vostra senyoria. Del
aposento del racional, als 13 demaig 1687.

393r

No 4. Abadessaa y convent de Hierusalem
Molt il·lustre senyor.
Erasma de Lana y Fontanet, donzell, racional
de la present casa, a vostra senyoria fa relació
com per orde y deliberació de vostra senyoria de
10 de decembre 1685 té feta exacta averiguació
ab los llibres de Vàluas y altres de la present casa
acerca de aquell censal pensió 120 sous, pagador a 28 de setembre, que sortejaren la reverend abadessa y convent de las monjas del monestir de Hierusalem de la present ciutat en la
extracció de censals que al primer de decembre
1685 vostra senyoria fou servit fer. Y segons dits
llibres de Vàlues, se troba lo següent:
Primo, dit censal fou y possehiren Joan Blan,
àlias de Ribera, Pere Antich Blan y Ribera. Y encara que segons lo llibre de Vàluas trienni 1572,
foli 190, entre altras fiansas donadas per mossèn
Benet de Vallgornera, arrendatari de la Bolla de
Perpinyà de dit trienni 1572, arrendada per
preu de 11.675 lliures lo any, se troba continuat
mossèn Joan Andreu Blan, donzell, obligat per
572 lliures, 18 sous, 4, per quiscun any, que los
tres anys junts són 1.718 lliures, 15 sous, del
qual arrendament, segons dit llibre de Vàlues
trienni 1683, foli 8, consta restar-se ha dèurer la
quantitat de 693 lliures, 4 sous, 6. Però per
quant segons lo llibre de Vàlues trienni 1575,
folis 101 y 354, consta haver-se pagat per
compte de dit Blan no sols dita quantitat de
1.718 lliures, 15 sous, importavan los tres anys
de la fiansa per ell feta, però encara molt major
quantitat, per lo que se dona per líbero dit censal per rahó de dita fiansa; y per ço, no·s trau res
enfora.
Ítem, segons los llibres de Vàlues trienni 1569,
foli 179, entre altras fiansas donadas per mossèn
Antoni Calders, donzell, arrendatari de la Bolla
de Perpinyà de dit trienni 1569, arrendada per
preu de 9.311 lliures lo any, del qual arrendament, segons lo llibre de Vàlues trienni 1683,
foli 5, consta restar-se ha dèurer la quantitat de
169 lliures, 11 sous, 7, se troba continuat //
393v // mossèn Joan Blan y Andreu, donzell en
la vila de Perpinyà domiciliat, obligat per 800
lliures, que los tres anys junts són 2.400 lliures.
Y encara que segons lo llibre de Vàlues trienni
1569, foli 179; trienni 1605, foli 26; trienni
a. relació intercalada entre els folis 392v i 409r del trienni
1686-1689.
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1614, foli 24; trienni 1626, foli 726 y foli 748;
trienni 1639, foli 27; trienni 1632, foli 27 y
trienni 1644, foli 27, consta que ab diffarents
partidas y difarents jornadas no sols consta ésser
pagadas ditas 2.400 lliures importavan los tres
anys de la fiansa feta per dit Blan en dit arrendament, però encara la quantitat de 5.960 lliures,
10 sous, que són 3.560 lliures, 10 sous més del
que importava dita fiansa. Però per quant en lo
llibre de Vàluas trienni 1626, foli 26, a hont està continuat dit arrendament, se troba una nota
ab la qual se diu que dit mossèn Joan Blan Andreu fou altre dels partícips de dita Bolla, com
consta ab acte rebut en poder de Andreu Miquel Mir, notari de Barcelona, y encara que no
calenda la jornada de la lligenda, de dita nota se
cossegueix ésser en lo mes de juny 1569, poch
temps antes o després, no obstant que en dita
nota no se specifique la part y provició en la
qual entrà partícip dit Blan, se dona per constant restar obligat per ditas 169 lliures, 11 sous,
7, que és la venta de dit arrendament fins a tant
se haje fet la averiguació en dit acte de participació de la quantitat certa per la qual era partícip
dit Blan per vèurer si excedeix o no a la sobredita quantitat de 5.960 lliures, 10 sous consta haver pagat, com desobre està dit; dich
169 lliures, 11 sous, 7
Dit censal fou y possehí Francisco Setantí. Lo
qual, segons lo llibre de Vàlues trienni 1569,
foli 179, se troba continuat altra de las fiansas
donadas per Antoni Caldés, donzell, arrendatari // 294r // de la Bolla de Perpinyà de dit trienni
1569, arrendada per 9.311 lliures per any, del
qual arrendament, segons lo llibre de Vàlues
trienni 1683, foli 5, consta restar-se a dèurer la
quantitat de 169 lliures, 11 sous, 7. Però per
quant segons lo llibre de Vàlues trienni 1602,
foli 37, consta que se feren bonas al compte del
arrendament de la Bolla semblants 2.400 lliures, que és lo que se havia obligat dit Francesc
Setantí en dit arrendament, y també llargament
apar en dit llibre, foli 85, en lo compte particular de Joan Antoni Setantí, fill y hereu de
mossèn Francesc Antoni Setantí, ab què ve a
quedar líbero dit censal per rahó de dita fiansa
feta per dit Francesc Setantí; y axí, no·s trau res
enfora.
Ítem, segons dit llibre de Vàlues trienni 1578,
foli 143, entre altre de les fianses donadas per
mossèn Francesc Çalbà y de Vallseca, donzell,
arrendatari de la Bolla de Vilafrancha de Panadès de dit trienni, arrendadda per 8.001 lliures per any, de la qual Bolla, segons lo llibre de
Vàlues trienni proppassat de 1683, foli 13, consta restar-se ha dèurer la quantitat de 12.463 lliures, 11 sous, 4, se troba continuat mossèn Miquel Joan Anthoni Setantí obligat per 300
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lliures lo any, que los tres anys junts són 900
lliures. Y per quant entre totas las fiansas de dit
arrendament se obligaren per 2.997 lliures més
per los tres anys del que se havian obligat y per
quiscun any la quantitat de 999 lliures més del
que muntave dit arrendament, que defalcada
lata per quantitat segons quiscuna de ditas fiansas se havian obligat, sols vingué estar obligat dit
Miquel Joan Antoni Setantí per 211 lliures, 2
sous, 6, quiscun any, que los tres anys junts són
633 lliures, 6 sous, 10, de les quals se li fan bonas 257 lliures, 9 sous, 6, que //394v // gaudeix y
li tocan de aquellas 7.724 lliures, 2, que ab difarents llibres de Vàlues y en diffarents jornades
consta haver pagat dit Çalbà, principal de dit
arrendament. Axí que resta ha dèurer dit Miquel
Joan Antoni Setantí a compte de ditas 633 lliures, 6 sous, 10, la quantitat de tres-centes setanta-sinch lliures, desset sous y quatre; dich
375 lliures, 17 sous, 4
Dit Miquel Joan Antoni Setantí, segons lo llibre
de Vàlues trienni 1578, foli 212, se troba continuat altra de las fiansas donadas per mossèn
Ferrando Oliver, arrendatari de la Bolla de Tarragona de dit trienni, arrendada per preu de
13.134 lliures per any, del qual arrendament,
segons dit llibre de Vàluas trienni 1683, foli 13,
consta restar-se ha dèurer la quantitat de
15.359 lliures, 8 sous, 9, lo qual Setantí se obligà en dit arrendament per 450 lliures lo any, y
per quant entre totas las fianses se havian obligat en 366 lliures més per quiscun any del que
muntava preu de dit arrendament, que defalcadas lata per quantitat segons lo que quiscuna de
ditas fiansas se havian obligat, sols vingué dit
Setantí a estar obligat per 413 lliures, 8 sous per
quiscun any, que los tres anys junts són 1.240
lliures, 4 sous, de las quals se li fan bonas 283
lliures, 8 sous, 9 diners, que li tocan y gaudeix
de aquellas 8.503 lliures, 4 sous, 1, que en diffarents jornadas y diffarents llibres de Vàlues
consta haver pagat dit Ferrando Oliver, principal de dit arrendament. Advertint que encara
que lo llibre de Vàluas trienni 1602, foli 605,
conste haver-se donat [c]rèdit a dit setantí de
104 lliures, 10 sous, 9, // 395r // però per quant
en lo llibre de Vàluas trienni 1629, foli 663,
consta que per error se avia donat crèdit a dita
Bolla de Tarragona, essent axí que dita partida
fou pagada per compte de la Bolla de Perpinyà,
trienni 1569, de les qual 104 lliures, 10 sous, 4
diners, se tornà a donar dèbit a dita Bolla de
Tarragona, com és de vèurer en dit llibre de Vàlues trienni 1629, foli 27 y 663. Axí que reste
ha dèurer dit Setantí per rahó de dita fiansa y a
compte de ditas 1.240 lliures, la quantitat de
nou-centas sinquanta-sis lliures, quinse sous y
tres; dich
956 lliures, 15 sous, 3

Ítem, dit censal fou y possehí mossèn Miquel de
Boxadors, donzell. Y encara que segons lo llibre
de Vàlues trienni 1680, foli 334, se troba continuat lo canonge don Miquel de Boxadós altre
de las fiansas de Francisco Onofre Pedrolo, ohydor militar que fonch en lo trienni 1659; y axí
mateix, segons lo llibre de Vàlues trienni 1671,
foli 466, se troba continuat don Miquel de Boxadors y Llul, prevere, altre de las fiansas del
doctor Joan Costa, ohydor eclesiàstic que fonch
en lo trienni 1665, los quals Pedrolo y Costa
junt ab llurs respective condeputats, segons lo
llibre de Vàlues trienni corrent de 1686 y en
differents folis, consta restar ha dèurer diffarents quantitats per lo que foren condempnats
en las respective visitas. Però per quant segons
lo capbreu de dit mes de setembre, foli a...,
consta que mossèn Miquel de Boxadors, pocessor de dit censal, no·l possehí ja en lo any 1610,
per lo que no pot estar obligat dit censal per
rahó de dits dèbits; y per ço, no·s trau res enfora.
Axí que resta obligat dit censal per la quantitat
de 1.502 lliures, 4 sous, 2, per las tres partidas
tretas enfora; dich, 1.502 lliures, 4 sous, 2.
Y esta és la relació que fa a vostra senyoria, salvat
en tot error // 395v // de compte. Del aposento
del racional, als nou de maig 1687.
Erasma de Lana y Fontanet.

397r
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No 5. Rectorb y comunitat de Sant Joan de
Lleyda
Molt il·lustre senyor.
Erasma de Lana y Fontanet, donzell, racional
de la present casa, a vostra senyoria fa relació
com per orde y deliberació de vostra senyoria de
10 de decembre 1685 té feta exacta averiguació
ab los llibres de Vàluas y altres de la present casa
acerca de aquell censal pensió 120 sous, pagador al 6 de decembre, que sortejaren lo reverend rector y comunitat de preveres de la iglésia
de Sant Joan, de la plassa de Lleyda, en la extracció de censals que al primer de decembre
1685 vostra senyoria fou servit fer. Y segons dits
llibres de Vàlues, se troba lo següent:
Primo, dit censal fou y possehí Felip Miquel de
Cardona. Y encara que segons lo llibre de Vàlues trienni 1671, foli 228, entre altres fianses
a. a continuació un espai en blanc.
b. relació intercalada entre els folis 392v i 409r del trienni
1686-1689.

donades per Pere Prats, deputat real, y don Enrrich Alemany, ohydor eclesiàstic que foren en lo
trienni 1635, se troba continuat don Miquel de
Cardona y Rocabertí, los quals deputats, segons
lo llibre de Vàlues del trienni corrent de 1686,
consta restar a dèurer diffarents quantitats del
que foren condempnats en la visita de dit trienni 1635, feta en lo de 1638. Però per quant segons lo capbreu de dit mes de decembre, foli
196, consta que en lo any 1518 ja no possehia
dit censal, de aquí és no haver-lo pogut obligar
en lo any 1635, encara que fos estat un mateix
subjecte, per lo que no pot estar obligat dit censal; y per ço, no·s trau res enfora.
Y esta és la relació que fa a vostra senyoria. Del
aposento del racional, als nou de maig 1685.
Erasma de Lana y Fontanet, racional.

398r

No 6. Administradora de la causa pia de Sagimon Ferreres
Molt il·lustre senyor.
Erasma de Lana y Fontanet, donzell, racional
de la present casa, a vostra senyoria fa relació
com per orde y deliberació de vostra senyoria de
10 de decembre 1685 té feta exacta averiguació
ab los llibres de Vàluas y altres de la present casa
acerca de aquell censal pensió 1.000 sous, pagador a 29 janer, que sortejà lo administrador de
la causa pia del quòndam Sigimon Ferrer(e)s en
la extracció de censals que al primer de decembre 1685 vostra senyoria fou servit fer. Y segons
dits llibres de Vàlues, se troba lo següent:
Primo, dit censal fou y possehí don Pedro de
Cardona. Y encara que segons lo llibre de Vàlues trienni 1635, foli 54, entre altres fianses
donades per Miquel Gomar, arrendatari de la
Bolla de Gerona trienni 1578, se troba continuat dit don Pedro de Cardona, qui se obligà
per 300 lliures lo any, que los tres anys junts fan
900 lliures, del qual arrendament, segons lo llibre de Vàlues trienni proppassat de 1683, foli
18, consta restar-se ha dèuer la quantitat de
19.609 lliures, 17 sous, 8 diners.
Ítem, dit censal fou y possehí don Francesc de
Cardona. Y encara que segons dit llibre se trobe
continuat don Francisco de Cardona altre de dites fianses de dit Gomar per dita Bolla per 200
lliures lo any, que los tres anys junts fan 600
lliures, del qual arrendament, com està dit, resa. relació intercalada entre els folis 392v i 409r del trienni
1686-1689.
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ten a dèurer dita quantitat de 19.609 lliures, 17
sous, 8 diners. Però per quant segons lo capbreu de dit mes de janer, foli 290, consta que
los dits don Pedro de Cardona y don Francesc
de Cardona, pare y fill, pocessors de dit censal,
alienaren a favor del reverend Anthoni Quintana, canonge, a 15 de juny 1576, y axí bé, ans de
contràurer las ditas obligacions, per lo que no
pot estar obligat dit censal per ditas fiansas; y
per ço, no·s trau res enfora.
Ítem, dit censal fou y possehí misser Francesc //
Quintana, doctor en drets, ciutadà de
Barcelona. Y segons lo llibre de Vàlues trienni
1575, foli 202, se troba continuat Francisco
Quintana, de Puigcerdà, altre de les fiansas donades per Joan Pere Piqués, arrendatari de la
Bolla de Puigcerdà de dit trienni 1569, arrendada per preu de 2.475 lliures lo any, lo qual
Quintana se obligà per 50 lliures lo any, del
qual arrendament, segon lo llibre de Vàlues
trienni 1683, foli 12, consta restar-se a dèurer la
quantitat de 2.808 lliures, 7 sous, 7 diners. Y
per quant entre totes les fianses se havian obligat en 765 lliures més per los tres anys, que defalcades lata per quantitat segons lo que quiscuna de aquestes fiances se habían obligat, sol
vingué a restar obligat dit Quintana per 25 lliures, 12 sous, 5, per quiscun any tant solament,
que los tres anys junts importan 76 lliures, 17
sous, 3 diners, de les quals se li fan bones 27
lliures, 3 sous, 7, per tantes li’n tocan y gaudeix
de aquellas 2.625 lliures, 7 sous, 10 diners, que
ab diffarents llibres de Vàlues y en diffarents jornades consta haver pagades dit Joan Pere Piqués, principal de dit arrendament. Axí que resta ha dèurer dit Francesc Quintana, en cas sia
un mateix subjecte pocessor y debitor, per rahó
de dita fiansa y a compte de dites 76 lliures, 17
sous, 3, la quantitat de quaranta-nou lliures,
tretse sous, vuyt dinés; dich
49 lliures, 13 sous, 8

398v //

Ítem, dit censal fou y possehí misser Miquel
Quintana. Y encara que segons lo llibre de Vàlues trienni proppassat de 1683, foli 278, se trobe continuat Josep Miquel Quintana junt ab altres officials de la present casa restar a dèurer
104 lliures, 7 sous, 7, per lo que foren condempnats junt ab sos condeputats del trienni
1650 en la visita de dit trienni, feta en lo de
1653, sobre la // 399r // querella número 36. Y
axí mateix, segons dit llibre, foli 301, se troba
continuat dit Joseph Miquel Quintana, quòndam, regent los comptes del General, restar a
dèurer 1.269 lliures, 1 sou, 6, lo qual dèbit devalla part del llibre de Vàlues trienni 1656, foli
703, y part dels llibres de Vàlues triennis 1650,
foli 614, 630 y 632; 1653, folis 688, 773, y altres fòleos de dits llibres. Però per quant segons
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lo capbreu de dit mes de janer, foli 391, consta
que misser Miquel Quintana, pocessor de dit
censal, lo alienà a favor de dit reverend Sigimon
Ferreres, fundador de la dita causa pia, a 28 de
juny 1589, de aquí és no ésser un mateix subjecte lo pocessor y lo debitor; y pre ço, no·s trau
res enfora per rahó de dit dèbit.
Axí que resta obligat dit censal, com està dit,
per las ditas 49 lliures, 13 sous, 8, per la partida
treta enfora; dich, 49 lliures, 13 sous, 8.
Y està és la relació que fa a vostra senyoria. Del
aposiento del racional, als 9 de maig 1687.

401r

No 7.a Priorb y convent de la Mercè.
Molt il·lustre senyor.
Erasma de Lana y Fontanet, donzell, racional
de la present casa, a vostra senyoria fa relació
com per orde y deliberació de vostra senyoria de
10 de decembre 1685 té feta exacta averiguació
ab los llibres de Vàluas y altres de la present casa
acerca de aquell censal pensió 112 sous, pagador a 24 de juliol, que sortejaren lo reverend
prior del convent de Nostra Senyora de la
Mercè de la present ciutat en la extracció de
censals que al primer de decembre 1685 vostra
senyoria fou servit fer. Y segons dits llibres de
Vàlues, se troba lo següent:
Primo, dit censal fou y possehí Pere Joan Grimosachs, doctor en medicina, ci(u)tedà de Barcelona. Y encara que segons lo llibre de Vàlues trienni 1680, foli 227, se troba continuat Pere Joan
Grimosachs altre de las fianses donades per lo
il·lustre don Pedro de Magarola, deputat eclesiàstic que fou en lo trienni 1623, lo qual Magarola junt ab sos condeputats, segons lo llibre de
Vàlues trienni corrent de 1686 y en diffarents folis, consta restar ha dèurer diffarents quantitats
per lo que foren condempnats en la visita de dit
trienni 1623, feta en lo de 1636. Però per quant
segons lo capbreu de dit mes de juliol, foli 198,
consta fou lluït y quitat per Àngela Ferrera y
Vallseca, viuda, a 10 de decembre 1593 als hereus de la casa Grimosachs, ab què evidentment,
se veu no poder estar obligat dit censal per dita
fiansa, pus ja no·l possehia dit Grimosachs en lo
any 1623; y per ço, no·s trau res enfora.
Ítem, dit censal fou y possehí e o donà facultat
de lluyr y quitar aquell, Gerònim de Argensola,
a. a continuació cinc paraules ratllades.
b. relació intercalada entre els folis 392v i 409r del trienni
1686-1689.
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donzell. Y encara que segons lo llibre de Vàlues
trienni 1672, foli 128, se troba continuat altre
de las fiansas donadas per Jaume Badaula, oÿdor
real que fou en lo trienni 1635, don Gerònim
de Argensola, lo qual Badaula junt ab sos condeputats consta restar a dèurer segons lo llibre
de Vàlues trienni 1683, foli 258, 243 lliures, 6
sous, 2. Y axí mateix, segons lo llibre // 402v //
de Vàlues trienni 1671, foli 305, se troba continuat dit don Gerònym de Argensola altre de les
fianses donades per lo doctor Francesc Pejoan,
deputat eclesiàstic, y Pau Vinyes, ohÿdor militar
que foren del trienni 1653, los quals, segons lo
llibre de Vàlues trienni corrent y en diffarents
folis, consta restar ha dèurer diffarents quantitats per lo que foren condempnats en la visita de
dit trienni, feta en lo de 1656. Però per quant
segons dit capbreu, foli 198, consta que Gerònim de Argensola, qui tenia dret en dit censal,
çedí aquell a 10 de decembre 1593, y axí bé, en
lo temps de las obligacions, encara que fos
esta(t) un mateix subjecte, no tenia ningun dret
en dit censal, per los quals dèbits no pot estar
obligat dit censal; y per ço, no·s trau res enfora.
Ítem, dit censal fou y possehí don Francesch
Grimau. Y encara que segons lo llibre de Vàlues
trienni 1572, foli 190, entre altras fiansas donades per mossèn Benet de Vallgornera, arrendatari de la Bolla de Perpinyà de dit trienni 1572,
arrendada per preu de 11.675 lliures lo any, se
troba continuat mossèn Francesc Grimau, donzell, obligat per 486 lliures, 9 sous, 2, per any,
del qual arrendament, segons lo llibre de Vàlues
trienni 1683, foli 8, se reste ha dèurer la quantitat de 693 lliures, 4 sous, 6. Però per quant segons lo capbreu de dit mes de juliol, foli 199,
consta que don Francesc Grimau, pocessor de
dit censal, sols possehí durant la vida de son
pare, y no més, per lo que no pugué obligar dit
censal; y per ço, no·s trau res enfora.
Ítem, dit censal fonch y possehí don Francesc
de Sagarriga. Y encara que segons lo llibre de
Vàlues trienni 1635, foli 166, se troba continuat don Francisco de Sagarriga altre de les
fianses per 600 lliures donades per Francesc Navés, sobrecullidor del General de la part de Ponent, en la caució per ell prestada a 8 de maig
1606, lo qual Navés, segons dit llibre de Vàlues
trienni 1683, foli 186, consta restar ha dèurer la
quantitat de 988 lliures, 5 sous, 8. Però per
quant segons dit capbreu y foli, consta que don
Francesc Sagarriga possehí dit censal com a usufructuari, y axí, no pugué // 402r // obligar
aquell; y per ço, no·s trau res enfora.
Y esta és la relació que fa a vostra senyoria. Del
aposento del racional, als 9 de maig 1687.

Erasma de Lana y Fontanet, racional.

408r

Molta bé sap vostra mercè e ignorar no pot, sor
Maria Ignés Raimabau, com en la extracció dels
censals feta per los molt il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes del General de Cathalunya del trienni 1683 en jornada de 31 de juliol 1688, inseguint lo disposat en la concòrdia
feta entre lo molt il·lustre consistori dels senyors deputats y oÿdors de comptes del General
de Cathalunya de una, y los acrehedors censalistas de dit General de Cathalunya de part altre,
sortejà vostra mercè en dos censals de preu, lo
un, 300 lliures, pagador a 10 de septembre, y lo
altre, pensió 70 lliures, pagador a 21 de juliol,
que tots anys rebien sobre lo General de Catalunya en la dita jornada, en virtut de la qual extracció se digueren y escrigueren en la taula dels
comuns depòsits de la present ciutat de Barcelona tres-centas setanta lliuras en lluÿció, quitació y extinció del sobredit censal per los il·lustres senyors aleshores deputats y oÿdors de
comptes de dit General a solta del escrivà major
de la casa de la Deputació, la qual partida fonch
intimada a vostra mercè. Y axí mateix, sab e ignorar no pot vostra mercè, com per la relació
feta per Erasma de Lana y Fontanet, donzell, racional y arxiver de la present casa de la Deputació, als senyors deputats y oÿdors als 13 de
maig, estigué dit censal embrasat y obligat a la
solució de una partida a dit General deguda per
Miquel Pons, donzell, y misser Bernat Sala,
possessor que fou de dit censal, que pren suma
de 2.320 lliures, 17 sous, 10, per las causas y rahons contengudas y expressades llargament en
dita relació, la qual se trobe en lo dietari del tirenni 1686 sots joranda de b..., còpia de la qual
presenta y entrega a vostra mercè. Per lo que lo
procurador fiscal del General de Cathalunya, en
ovservansa del disposat en dita concòrdia et signanter en los números 12, 13 y 14 de ella, requereix i // 408v // interpel·la a vostra mercè, sor
Maria Ignés Raimbau, en dit nom de administradora, revolte als molt il·lustres senyors deputats del General de Cathalunya lo preu del censal és estat dit y escrit per dits senyors tunc
deputats y oÿdors de comptes en lluÿció y extinció del censal dalt expressat, en lo qual fou estret en sort vostra mercè en dita casa de la Deputació, junt ab les pensions se’ls resten devent
per rahó de aquell en solució y paga y bon
compte de dita partida són debitors dits Pons y
Sala en los llibres de Vàlues de la casa de la Deputació per les causes y rahons contengudes en

dita relació per dit racional feta, y semblantment, paguen íntegrament la sobredita quantitat de dos mil tres-centas vint lliuras, diset sous,
y deu, devent. Y perquè ignorància al·legar no
pugen, se’ls fa la present interpel·lació, requerint al notari ne lleve acte.

s.n.

A
Aba acte rebut y testificat en poder meu lo dia
present avall escrit, los reverends vicaris perpètuos y comunitat de la parrochial iglésia de Sant
Just y Pastor de la present ciutat de Barcelona
han fet procura al reverend doctor Joseph Lleopart, prevere en dita parroquial iglésia beneficiat, per a comparèixer devant dels molt il·lustres senyors deputats del General de Cathalunya
y aquells o altres persones a qui specte prestar
qualsevols juraméns de com no tenen los actes
de creacions de censals que dita reverend comunitat reb sobre dit General ni tenen notícia de
aquells, com estas y altres coses en dita procura
són més llargament de vèurer, del que fas fe; la
present certificatòria escrita de mà aliena y firmada de la mia pròpria. En Barcelona, vuy als
vuyt de juny del any mil sis-cents vuytanta-yset.
De premissis fidem facio ego, Marianus Rondo,
notarius publicus Barchinone, hec propria me
subscribens manu.

420r

a. requesta intercalada entre els folis 392v i 409r del trienni
1686-1689.
b. a continuació un espai en blanc d’uns 50mm.
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Moltb bé sap vostra mercè e ignorar no pot,
molt reverend vicari y comunitat de Santa Maria
del Mar, com en la extracció dels censals feta
per los molt il·lustres senyors deputats y oÿdors
de comptes del General de Cathalunya del
trienni 1683 en jornada del 1 de decembre
1685, inseguint lo disposat en la concòrdia feta
entre lo molt il·lustre consistori dels senyors deputats y oÿdors de comptes del General de Cathalunya de una, y los acrehedors censalistas de
dit General de Cathalunya de part altre, sortejaren vostres mercès en dos censals de preu sent
sinquanta-y-tres lliures, onsa sous, pagadorc al 1
de juny lo un, y lo altre de preu 395 lliures, 4
sous, pensió 242 sous, pagador a 21 de juliol,
que tots anys rebien sobre lo General de Catalunya en la dita jornada, en virtut de la qual extracció se digueren y escrigueren en la taula dels
a. certificat intercalat entre els folis 413v i 414r del trienni
1686-1689.
b. requesta intercalada entre els folis 414v i 423r del trienni
1686-1689.
c. pagador ... juliol interlineat al marge esquerre.
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comuns depòsits de la present ciutat de Barcelonaa los preus de dits censals en lluÿció, quitació y extinció del sobredit censal per los il·lustres senyors aleshores deputats y oÿdors de
comptes de dit General a solta del escrivà major
de la casa de la Deputació, la qual partida fonch
intimada a vostres mercès. Y axí mateix, saben e
ignorar no podan vostres mercès, com per la relació feta per Erasma de Lana y Fontanet, donzell, racional y arxiver de la present casa de la
Deputació, als senyors deputats y oÿdors als 30
de abril 1687, estigué dit censal embrasat y
obligat a la solució de una partida a dit General
deguda per mossèn Francesc y Juan de Gualbas,
possessor que fou de dit censal, que pren suma
de 600 lliures, per las causas y rahons contengudas y expressades llargament en dita relació, la
qual se trobe en lo dietari del tirenni 1686 sots
joranda de 30 de abril, còpia de la qual presenta
y entrega a vostra mercè. Per lo que lo procurador fiscal del General de Cathalunya, en ovservansa del disposat en dita concòrdia et signanter
en los números 12, 13 y 14 de ella, requereix i
// 420v // interpel·la a vostres mercès, reverend
vicari y comunitat de Santa Maria del Mar, revolten als molt il·lustres senyors deputats del
General de Cathalunya lo preu del censal és estat dit y escrit per dits senyors tunc deputats y
oÿdors de comptes en lluÿció y extinció del censal dalt expressat, en lo qual fou estret en sort
vostra mercè en dita casa de la Deputació, junt
ab les pensions se’ls resten devent per rahó de
aquell en solució y paga y bon compte de dita
partida, estàn debitors dits mossèn Francesc y
Joan de Gualbes en los llibres de Vàlues de la
casa de la Deputació per les causes y rahons
contengudes en dita relació per dit racional feta,
y semblantment, paguen íntegrament la sobredita quantitat de sis-sentas lliuras devent. Y perquè ignorància al·legar no pugen, se’ls fa la present interpel·lació, requerint al notari ne lleve
acte.

422r

Moltb bé saben y ignorar no podan vostres
mercès, molt reverend vicari y comunitat de
Santa Maria del Mar, com en la extracció dels
censals feta per los molt il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes del General de Cathalunya del trienni 1683 en jornada del 1 de desembre 1685, inseguint lo disposat en la
concòrdia feta entre lo molt il·lustre consistori
dels senyors deputats y oÿdors de comptes del
General de Cathalunya de una, y los acrehedors
censalistas de dit General de Cathalunya de part

altre, sortejaren vostres mercès en dos censals
de preu, lo un, 700 sous, pagador a 17 de octubre, y lo altre, 42 lliures, pagador a 5 de maig,
que tots anys rebien sobre lo General de Catalunya en la dita jornada, en virtut de la qual extracció se digueren y escrigueren en la taula dels
comuns depòsits de la present ciutat de Barcelona set-sentas quaranta-duas en lluÿció, quitació y extinció del sobredit censal per los il·lustres senyors aleshores deputats y oÿdors de
comptes de dit General a solta del escrivà major
de la casa de la Deputació, la qual partida fonch
intimada a vostres mercès. Y axí mateix, saben e
ignorar no podan com per la relació feta per
Erasma de Lana y Fontanet, donzell, racional y
arxiver de la present casa de la Deputació, als senyors deputats y oÿdors als 9 de mars 1687, estigué dit censal embrasat y obligat a la solució
de una partida a dit General deguda per don
Lluís Icart y mossèn Bernat Taverner, possessor
que fou de dit censal, que pren suma de 4.558
lliures, 19 sous, 9, per las causas y rahons contengudas y expressades llargament en dita relació, la qual se trobe en lo dietari del tirenni
1686 sots joranda de 21 de abril 1687, còpia de
la qual presenta y entrega a vostra mercè. Per lo
que lo procurador fiscal del General de Cathalunya, en ovservansa del disposat en dita
concòrdia et signanter en los números 12, 13 y
14 de ella, requereix i // 422v // interpel·la a vostres mercès, molt reverend vicari y comunitat de
Santa Maria del Mar, revolten als molt il·lustres
senyors deputats del General de Cathalunya lo
preu del censal és estat dit y escrit per dits senyors tunc deputats y oÿdors de comptes en
lluÿció y extinció del censal dalt expressat, en lo
qual foren estrets en sort vostres mercès en dita
casa de la Deputació, junt ab les pensions se’ls
resten devent per rahó de aquell en solució y
paga y bon compte de dita partida, estàn debitors dits don Lluís Icart y mossèn Bernat Taverner en los llibres de Vàlues de la casa de la Deputació per les causes y rahons contengudes en
dita relació per dit racional feta, y semblantment, paguen íntegrament la sobredita quantitat de quatra mil sin-centas sinquanta-vuyt lliuras, dinou sous y nou, devent. Y perquè
ignorància al·legar no pugen, se’ls fa present interpel·lació, requerint al notari ne lleve acte.

427r

a. a continuació quatre paraules ratllades.
b. requesta intercalada entre els folis 414v i 423r del trienni
1686-1689.

1804

Molta bé sab vostra mercè e ignorar no pot, senyor Joan Ferrer de Gualbes, donzell, com en la
extracció dels censals feta per los molt il·lustres
senyors deputats y oÿdors de comptes del General de Cathalunya del trienni 1683 en jornada del
a. requesta intercalada entre els folis 423v i 428r del trienni
1686-1689.

442v

1 de decembre 1685, inseguint lo disposat en la
concòrdia feta entre lo molt il·lustre consistori
dels senyors deputats y oÿdors de comptes del
General de Cathalunya de una, y los acrehedors
censalistas de dit General de Cathalunya de part
altre, sortejà vostra mercè en dos censals de preu
525 lliures ya pensió 525 sous, pagador a 24 de
abril lo un, y lo altre a 31 de juliol, que tots anys
rebien sobre lo General de Catalunya en la dita
jornada, en virtut de la qual extracció se digueren
y escrigueren en la taula dels comuns depòsits de
la present ciutat de Barcelona sin-centas vint-ysinch lliuras en lluÿció, quitació y extinció del sobredit censal per los il·lustres senyors aleshores
deputats y oÿdors de comptes de dit General a
solta del escrivà major de la casa de la Deputació,
la qual partida fonch intimada a vostra mercè. Y
axí mateix, sab e ignorar no pot vostra mercè,
com per la relació feta per Erasma de Lana y Fontanet, donzell, racional y arxiver de la present
casa de la Deputació, als senyors deputats y oÿdors als 21 de mars 1687, estigué dit censal embrasat y obligat a la solució de una partida a dit
General deguda per Julià de Manuel y per Anna
Ferrer y Sorts, possessor que fou de dit censal,
que pren suma de 2.718 lliures, per las causas y
rahons contengudas y expressades llargament en
dita relació, la qual se trobe en lo dietari del tirenni 1686 sots joranda de 8 de abril 1687, còpia
de la qual presenta y entrega a vostra mercè. Per
lo que lo procurador fiscal del General de Cathalunya, en ovservansa del disposat en dita concòrdia et signanter en los números 12, 13 y 14 de
ella, requereix i // 427v // interpel·la a vostra
mercè, senyor Joan Ferrer de Gualbes, donzell,
revolte als molt il·lustres senyors deputats del
General de Cathalunya lo preu del censal és estat
dit y escrit per dits senyors tenc deputats y oÿdors de comptes en lluÿció y extinció del censal
dalt expressat, en lo qual fou estret en sort vostra
mèrcè en dita casa de la Deputació, junt ab les
pensions se’ls resten devent per rahó de aquell en
solució y paga y bon compte de dita partida són
debitors dits Jualià de Manuel y dita Anna Ferrer
en los llibres de Vàlues de la casa de la Deputació
per les causes y rahons contengudes en dita relació per dit racional feta, y semblantment, paguen
íntegrament la sobredita quantitat de dos mil
set-sentas divuit lliures devent. Y perquè ignorància al·legar no pugen, se’ls fa present interpel·lació, requerint al notari ne lleve acte.

simo septimo, in regio conventu Beate Marie de
Petris Albis, territorio Barchinone.

E. Dieb decima quinta mensis junii anno a Nativitate Domini millessimo sexcentessimo octuages-

Testes sunt Jacobus Hogues et Anthonius Bover,
agricolae parrochie Sancti Vincentii de Sarriono
dicti territorii Barchinone.

a. y ... sous interlineat al marge esquerre.
b. procura intercalada entre els folis 437 a 441v i 443r del
trienni 1686-1689.

1805

Nos mater soror Mariangela Ramon, Dei gratia
abbatissa regii conventus Beate Marie de Petris
Albis, ordinis Sancte Clare sub regula sancti
Francisci de observantia, territorii Barchinone,
mater soror dona Lucia de Esperansa, mater soror
Elena Mauritia de Corts, mater soror dona Jacinta de Pinos et mater soror Maria Çalba, omnes
moniales prefate dicti monasterii et conventus, intervenientes et interessentes in his vigore bulle
apostolice mihi dicte abbatisse et conventui concessa vice et loco fratrum minorum qui ab antiquo
una cum infrascriptis beneficiatis ecclesie dicti
monasterii comunitatem dicte ecclesie faciebant
Joannes Vilella, Joannes Isach, Isidrus Ferrer et
Selidonius Solanes, omnes presbiteri et beneficiati
dicte ecclesie, nos omnes moniales et presbiteri respective predicti comunitatem fratrum et //442r //
presbiterorum dicte ecclesie facientes et representantes, convocati et congregati mote solito intra
prelibatam ecclesiam dicti monasterii ac coram
rexiam ferream eiusdem ecclesie ubi alias, et cetera, sub cuiusquidem comunitatis protexcione regimine et administratione aniversaria comunia
predicte ecclesie exhistunt gratis, et cetera, constituhimus et ordinamus procuratorem nostrum imo
verius dicte comunitatis fratrem et presbiterorum
dicte ecclesie certum, et cetera. Itaquod, et cetra.
Vos dictum reverendum Joanem Isach, presbiterum, presentem, ad videlicet pronobis et nomine
nostro et predicta comunitate fratrum et presbiterorum inter alia in manu et posse illustrium dominorum deputatorum et auditorum computorum Generalis presentis Cathalonie principatus
quecunque juramenta vobis dicto reverendo procuratori benevisa more sacerdotum prestandum
nos nec dictam comunitatem non habere nec scire
quecunque instrumenta tam creationum censualium quam alias facientia ratione quoruncunque
censualium per dictum Generale Cathalonie nobis seu dicte reverende comunitati luitorum et
luendorum, et proinde quecunque instrumenta
cum illis videlicet pactis, pactionibus et promissionibus et alia opportuna et necessaria ratione dicti
juramenti prestationis vobis benevisa faciendum
et firmandum seu fieri faciendum, instandum et
requiriendum cum posse substituendi ad vestri et
vestrorum riscum, periculum et fortunam, et cetera. Et demum, et cetera. Promittimus dicto nomine predicta habere ratum, et cetera. Et non revocare, et cetera. Actum, et cetera.

De premissis manu aliena scriptis fidem facio
ego, Joannes Romeu, auctoritatibus apostolica
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atque regia notarius publicus et de collegio notariorum regiorum Barchinone, hec propria scribens manu.

458r

Videa lo present dietari en jornada de setse de
maig 1688 a hont se llitx altre decret en què foren reintegrats en sos respective càrrechs los remoguts en virtut del present decret. Vide altres
decrets tocant al sobredit en jornada de 31 de
juliol de dit any 1688

464r

E. Excel·lentíssimb senyor.

465 a
466r

Noble, amats y fahels de la real magestat. Los
deputats y ohidors de comptes de la casa de la
Deputació del General de Cathalunya en Barcelona residints. Lo rey nostre senyor, que Déu
guarde, és estat servit embiar-nos un real orde
firmat de sa real mà y despachat en deguda forma de Cancelleria del Supremo Consell de Aragó que és del thenor següent: «El rey. Ilustre
marqués de Leganés, primo, gentilhombre de mi
cámara, mi lugarteniente y capitán general.
Con vuestra carta de dies del passado se ha recivido la proposición de los diputados y oydores de
quentas del General de essos Principado y condados para los lugares vacantes en las bolsas de diputados y oydores de los tres estamentos hasta el día
de treinta y uno de marzo de este presente año. Y
haviendo discurrido por los méritos de cada uno
de los que proponen y considerado lo que de ellas se
os offreze y los demás que proponéis, y otros de
quien tengo satisfacción para concurrir a estos
oficios, usando de la facultad que el rey, mi senyor
y padre, que es en gloria, se reservó quando concedió a la Diputación los privilegios de sus constituciones y en la insaculación general que hizo en
conformidad de dicha reserva en treinta y uno de
enero del año passado mil seiscientos sinquenta y
quatro de poder nombrar las personas que le pareciesse, assí de las propuestas por los diputados y oydores como de qualquier otras que bien visto le
fuesse, ha resuelto nombrar para dichos lugares
vacantes hasta el día de hoy los que siguen:

Los deputats militar y real y oÿdors de comptes
eclesiàstics del General del present principat de
Catalunya per als llochs vuy vacants fins lo die
present en las bolsas de deputat eclesiàstic y oÿdor militar, de què se ha de fer extracció en virtut de real orde de sa magestat, Déu lo guarde,
per a cumplir lo número dels que faltan en ditas
bolsas proposan a vostra excel·lència los subjectes continguts en lo infrascrit memorial:
Deputats eclesiàstics. Per al lloch de deputat
eclesiàstic vacant del Capítol de Barcelona en
què ha sortejat lo Capítol de Gerona, que vaca
per desansaculació de don Anton de Sayol en
virtut de real orde de sa magestat, se proposan:
lo doctor Narcís Burgues. Mossèn Joseph Miralles, canonges de dit capítol.
Oÿdors militars. Per lo lloch de oÿdor militar de
la vegueria de Tarragona que vaca per mort de
mossèn Miquel de Móra, se proposan: mossèn
Francisco Vila. Mossèn Francisco Xammar. Per
altre lloch de oÿdor militar de dita vegueria de
Tarragona que vaca per desansaculació en virtut
de real orde de sa magestat de mossèn Joseph
Sitjes, se proposan: mossèn Anton Potau. Mossèn Francisco de Carreras. // 464v // Per lo lloch
de oÿdor militar de la vegueria de Gerona y sotsvegueria de Besalú que vaca per mort de mossèn
Rafel Guinart, se proposan: mossèn Emanuel
Desvalls. Mossèn Joan Carreras. Per lo lloch de
oÿdor militar de la vegueria de Vilafranca del Panadès que vaca per desansaculació en virtut de
real orde de sa magestat del doctor Luís Valencià, se proposan: mossèn Carlos de Fivaller.
Mossèn Francisco de Perelló de la Amella. Dattus en Barcelona, als VII de juliol MDCLXXVII.

No 1. Ducha de Sanlúcar, marquès de Leganès y de Morata, llochtinent y capità general

Diputados eclesiásticos. Para el lugar de diputado eclesiástico volante del Cavildo de Lérida en
que ha sortedado el Cavildo de Vique que vaca
por muerte del arcediano y canónigo Pedro Carreras, al doctor Antonio Sala y Cudina.
465 a
466v

a. nota intercalada entre els folis 456v i 459r del trienni
1686-1689.
b. memorial intercalat entre els folis 463v i 490 a 492r del
trienni 1686-1689.

1806

Diputados militares. Para el lugar de diputado
militar noble de la beguería de Gerona que vaca
por muerte de don Francisco Gomis y Falcó, a don
Francisco Dellar y Pasqual. Para otro lugar de
diputado militar de la beguería de Lérida y sosbeguería de Pallás que vaca por muerte de mosén
Raphael Capsir y Sanz, a mosén Joseph Duran.
Diputados reales. Para el lugar de diputado real de
Tortosa que vaca por muerte de mosén Joseph Sesse,
al miser Francisco Alaix. Para otro lugar de diputado real de Gerona que vaca por muerte del doctor
miser Juan Bilar, al doctor Gerónimo Fontdevila.
Oidores eclesiásticos. Para el lugar de oydor eclesiástico religioso que vaca por muerte de fra Geróa. decret intercalat entre els folis 463v i 490 a 492r del trienni
1686-1689.

nimo Abrich, a fra don Gaspar Reart, de la orden de San Juan de Jerusalem. Para otro lugar
de oydor eclesiástico religioso que se ha entendido
vacó a veinte y quatro de marzo de este año por
muerte de fra don Juan de Josa, enfermero del
convento de San Salvador de Breda, al doctor don
Serapio Berart de Bacia, deán de Gerona y prior
de San Pedro de Paganells. Para el lugar de oydor
eclesiástico del Cavildo de Vique que vaca por //
467r // munta del doctor Anttonio Sala y Codina
de oydor a diputado, al doctor Miguel Roca, canónigo de Vique.

forma acostumbrada en semejantes casos. Dattus
en Madrid, a XVII de junio MDCLXXVII. Yo, el rey.
Vidit Marchio de Castelnovo. Vidit don Josephus
Rull, regens. Vidit Comes et Torro. Vidit Valero,
regens. Don Josephus de Haro et Lara, secretarius.
Insiculación para los lugares vacantes en las bolsas
de diputados y oidores de quentas del General de la
Diputación de Cathaluña hasta el día treinta y
uno de março de este año MDCLXXXVII. Va con consulta.» Y perquè los reals ordes de sa magestat
deuen ser ab tot effecte cumplits y executats, vos
diem y manam que encontinent // 468r // sens
mora ni dilació alguna poseu en execució lo prechalendat real orde de sa magestat si y de la manera que en ell està contengut y expressat, per ésser esta sa real voluntat y nostra. Dattus en
Barcelona, a II de juliol MDCLXXVII.

Oydores militares. Para el lugar de oydor militar
de la beguería de Çervera que vaca por muerte de
mosén Bernardo de Folcràs, a mosén Francisco de
Junquer. Para otro lugar de oydor militar de dicha veguería de Cervera que vaca por muerte de
mosén Christóbal Farnés, a mosén Francisco de
Morera y Espuny. Para el lugar de oidor militar
de la veguería de Manresa que vaca por muerte
de mosén Andrés Miguel, a mosén Bernardo de
Foja y de Boxadós. Para otro lugar de oydor militar de la veguería de Lérida y sosveguería de Pallás que vaca por munta de mosén Joseph Duran
de oydor a diputado, a mosén Francisco de Abaria.
Oydores reales. Para el lugar de oydor real de
Barcelona que vaca por muerte del doctor misser
Benito Jofreu, al doctor misser Pablo Romà. Para
otro lugar de oydor real de Barcelona que vaca
por muerte del maestre Juan Rocafort, al doctor
misser Pedro Juan Finestres y Solanes. Para otro
lugar de oydor real de Barcelona que vaca por haver mudado // 467v // de estado maestre Gabriel
Cols, al doctor miser Joseph Pont y Llombart.
Para otro lugar de oydor real de Besalú que vaca
por muerte de Joseph Colomer, a mosén Ramon
Costa, mercader.

El marquès de Leganès.Vidit Monserrat, cancellarius. Balthasar de Oriol et Marcer, junior.
In curia locumtenentia XII, folio CC.
Vuestra excelencia manda a los diputados y oydores de quentas de la casa de la Diputació del General de Cathaluña que pongan en execución la
real orden de su magestat arriba expressada.

469 a
473r

A todos los arriba nombrados de nuebo es mi voluntad que concurran y sean insaculados respectivamente en los lugares vacantes en dichas volsas en
la conformidad que lo están los demás insiculados
en ellas. Pero que sólo tengan derecho a estarlo
mientras yo no se lo prohibiere, sin que por quedar
ahora insaculados puedan alegar ni pretender
drecho de pocessión ni otro alguno para estar en dichas volsas no siendo mi voluntad. Reservándome,
como me reservo, la facultad de excluirlos o desinsacularlos con causa o sin ella como me pareciere,
por ser conforme a la reserva que se hizo el rey, mi
senyor y padre, que haya gloria, de lo tocante a estas insaculaciones en la concessión que hizo de dichas constituciones y privilegios al Principado. Y
en esta conformidad libraréis el nombramiento a
los diputados y oydores de quentas para que insaculen y pongan en las volsas de dichos officios a las
personas arriba nombradas, guardando en ella la
1807

Ducha de Sanlúcar, marquès de Leganès y de
Morata, llochtinent y capità general
Noble, amats y fahels de la real magestat. Los
deputats y ohidors de comptes de la casa de la
Deputació del General de Cathalunya en Barcelona residints. Lo rey nostre senyor, que Déu
guarde, és estat servit embiar-nos un real orde
firmat de sa real mà y despachat en deguda forma de cancilleria del Supremo Consell de Aragó
que és del thenor següent: «El rey. Ilustre marqués de Leganés, primo, gentilhombre de mi cámara, mi lugarteniente y capitán general. Haviendo visto la proposición que han hecho los
diputados y oydores de quentas del General en esos
Principado y condados, la qual me remitís en carta de 10 del passado, para los lugares vacantes en
las volsas de los officios del General y casa de la
Diputación que corren por insaculación hasta el
día de treinta y uno de marzo de este año, y discurriendo y discurrido por los méritos de cada uno
de los que se proponen y lo que de ellos se os offreze,
y también de otros que han concurrido, y usando
de la facultad que el rey, mi señor y padre, que
haya gloria, se reservó en la concessión que les hizo
de sus privilegios y constituciones, y de la forma en
que han de correr estas insaculaciones y lo dispuesa. decret intercalat entre els folis 463v i 490 a 492r del trienni
1686-1689.
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to en veinte y tres de henero de 1654 y 27 de agosto
1655, de poder nombrar las personas que le parezieren para estar insaculadas en dichas volsas,
assí de las propuestas por los diputados y oidores de
quentas como de otras las que pareziere convenir
// 473v // , he resuleto nombrar para los lugares
vacantes en dichas bolsas a las personas que siguen.
Bolsa de regente las quentas. Para el lugar militar de dicha volsa que vaca por muerte de don
Francisco Gamis y Falcó, a don Feliciano Cordelles. Para el lugar real de dicha bolsa que vaca
por muerte de Pedro Galbany, mercader, a mosén
Pablo Cervera y Palau, de presente oydor real.
Para otro lugar real de la mesma bolsa de regente
las quentas que vaca por muerte de maestre Fancisco Boneu, al doctor misser Francisco Alaix.
Bolsa de donador de los plomos. Para el lugar real
de dicha volsa que vaca por muerte de maestre
Francisco Boneu, al doctor Joseph Francisco Florit.
Bolsa de exactor. Para el lugar real de dicha volsa
de exactor que vaca por muerte de maestre Francisco Boneu, al doctor misser Francisco Alaix.
474r

Bolsa de receptior de la volla. Para el lugar militar de esta bolsa que vaca por muerte de don
Francisco Gamis y Falcó, a don Miguel de Masdovellas y Villafranca, de presente diputado militar.
Bolsa de escriviente ordinario de regente las
quentas. Para el lugar eclesiástico de esta bolsa
que vaca por muerte del canónigo de Vique Magino Collderam, al doctor Francisco Poqui, canónigo de Vique. Por otro lugar eclesiástico de dicha
volsa de escriviente ordinario de regente las quentas que vaca por muerte de fra Francisco Soler, de
la orden de San Benito, a fra Gerónimo de Móra
y Navarro, de presente oydor ecclesiástico. Para el
lugar real de dicha volsa de escriviente ordinario
de regente las quentas que vaca por muerte de
maestre Francisco Boneu, a mosén Pablo Cervera
y Palau, de presente oydor real.
Bolsa de síndico. Para el lugar de síndico ecclesiástico de dicha volsa que vaca por muerte del arcediano y canónigo de Lérida Pedro Carreras, a
fra Gerónimo de Móra y Navarro, de presente oydor ecclesiástico. // 474v // Para otro lugar ecclesiástico de dicha volsa de síndico que vaca por
muerte de mosén Magino Colldelram, canónigo
de Vique, a don Joseph de Masdovellas y Çalbà,
canónigo de Urgel.
Bolsa de ayudante segundo de la Escrivanía Mayor. Para el lugar de ayudante segundo de la Es1808

crivanía Mayor que vaca por muerte de Joseph
Sesse, notario, a mosén Pablo Cervera y Palau, de
presente oydor real.
Bolsa de escriviente ordinario del racional. Para
el lugar de dicha volsa de escriviente ordinario
del racional que vaca por muerte de Francisco
Dagui, notario de Barcelona, a Francisco Móra,
notario real collegiado. Para otro lugar de dicha
volsa de escriviente ordinario del racional que
vaca por muerte de Francisco Casanys, notario, a
Salvador Golorons, notario real collegiado.
Bolsa de escrivano mayor y sus ayudantes de la visita. Para el lugar de dicha volsa de escrivano
mayor y sus ayudantes de la visita que vaca por
muerte de Francisco Casanys, notario, a Pablo
Cervera y Palau, notario de Barcelona.
Todos los quales arriba nombrados de nuevo es mi
voluntad concurran y sean insaculados respectivamente en los lugares vacantes // 475r // en la
forma y manera que lo están los demás insaculados en ellas y como está dispuesto y declarado por el
rey, mi señor y padre, que haya gloria, en la insaculación que hizo de estos officios y otros desta calidad en 20 de agosto de 1655, y sólo tengan drecho
a estar insaculados en dichas bolsas mientras yo
no se lo prohibiere, sin que por quedar ahora insaculados en ellas puedan allegar ni prentender
drecho de pocessión ni otro alguno para estarlo, no
siendo mi voluntad. Reservándome, como me reservo, la facultad de excluirlos o desinsacularlos
con causa o sin ella como me pareziere, por ser esto
conforme a la reserva que su magestad se hizo de
lo tocante a estos officios en la concessión de dichos
privilegios y constitucions a esse Principado y condados, en cuya conformidad libraréis este nombramiento y insaculación a los diputados y oidores
de quentas y tendréis la mano en la execución de
lo arriba dispuesto y de lo que el rey, mi senyor y
padre, que haya gloria, ordenó en la insaculación
que hizo para estos officios en 27 de agosto
de1655. Datus en Madrid, a XVIII de junio
MDCLXXXVII. Yo, el rey. Vidit Marchio de Castelnovo. Vidit don Josephus Rull, regens. Vidit Comes et Torro. Vidit Valero, regens. Don Josephus
de Haro et Lara, secretarius. Insaculación de los
lugares vacantes hasta treinta y uno de marzo de
este año en las volsas de los officios de la casa de la
Diputación y Generalidad de Cathaluña que
aquí se espressan. Va con consulta.» Y perquè //
475v // los reals ordes de sa magestat deuen ser
ab tot effecte cumplits y executats, vos diem y
manam que encontinent sens mora ni dilació alguna poseu en execució lo prechalendat real
orde de sa magestat sí y de la manera que en ell
està contengut y expressat, per ser esta la real
voluntat de sa magestat y nosta. Dattus en Barcelona, a II de juliol MDCLXXVII.

El marquès de Leganès. Vidit Monserrat, cancellarius. Balthasar de Oriol et Marcer, junior.

No 3.

voluntat de sa magestat y nostra que sian respectivament insaculats y concorren ab los demés que ya ho estan en ditas bolsas. Y que solament tingan dret de estar en ellas y de concórrer
en las extraccions durant la real voluntat de sa
magestat y nostra, en conformitat de la reserva
que·s féu lo rey nostre senyor, que santa glòria
haya, sobre estas y altras insaculacions. Y axí
exacutareu tot lo demuntdit ab tota puntualitat
per a què se puga fer la extracció de diputat ecclesiàstich y de oÿdor militar y pugan concórrer
en ella tots los sobredits. Dattus en Barcelona, a
VIII de juliol MDCLXXXVII.

Ducha de Sanlúcar, marquès de Leganès y de
Morata, llochtinent y capità general

El marquès de Leganès. Vidit Monserrat, cancellarius. Balthasar de Oriol et Marcer junior.

Noble, amats y fahels de la real magestat. Los
deputats y ohidors de comptes de la casa de la
Deputació del General de Cathalunya en Barcelona residints y los insaculadors que sereu extrets per la insaculació y extracció de pròxim fahedora. Havem vist la proposició de subjectes
que per vostra part nos és estada presentada per
los llochs vacants fins lo die present en las bolsas
de deputat ecclesiàstich y oÿdor militar per a
cumplir lo número dels que faltan en las ditas
bolsas, de las quals se ha de fer extracció en virtut de real orde de sa magestat, y tenint presents
los mèrits dels proposats per vostra part y de altres que són dignes de la gràcia de sa magestat,
havem resolt, usant de la facultat real a Nós
concedida, que en lo lloch de deputat ecclesiàstich volant del Capítol de Barcelona en què ha
sortejat lo Capítol de Gerona que vaca per desinsaculació en virtut de real orde de sa magestat de don Anton de Sayol, insaculeu al doctor
Narcís Burgues, canonge de la Santa Iglésia de
Gerona. En lo lloch de oÿdor militar de la vegueria de Tarragona que vaca per mort de
mossèn Miquel de Móra, insaculeu a mossèn
Francisco Vila. En altre lloch de oÿdor militar
de la vegueria de Tarrragona que vaca per desinsaculació en virtut de real orde de sa magestat de mossèn Joseph Ciges y Vidal, insaculeu a
mossèn Anton Potau. Per altre lloch de oÿdor
militar de la vegueria de Gerona y sotsvegueria
de Besalú que vaca per mort de mossèn Rafel
Guinart, insaculeu a mossèn Emanuel Desvalls.
Y últimament, en lo lloch de oÿdor militar de la
vegueria de Vilafranca de Panadès que vaca per
desinsaculació en virtut de real orde de sa // 476
a 578v // magestat del doctor Lluís de Valencià,
insaculeu a mossèn Carlos de Fivaller.

In curia locumtenentia XII, folio CVIII.

In curia locumtenentia XII, foleo CCIIII.
Vuestra excelencia manda a los diputados y oydores de quentas de la casa de la Diputació del General de Cathaluña que pongan en execución la
real orden de su magestat arriba expressada.

476 a
478r

Vuestra excelencia manda a los diputados y oydores de quentas de la casa de la Diputació del General de Cathaluña que pongan en execución la
real orden de su magestat arriba expressada.

479r

No 4. Ducha de Sanlúcar, marquès de Leganès
y de Morata, llochtinent y capità general.
Nobles y amats de la real magestat. Los insaculadors que de present vos trobau junts en la casa
de la Deputació del General de Cathalunya de
la present ciutat de Barcelona. Per part de don
Francisco de Morera y Espuny nos és estat representat que en lo lloch de oïdor militar de la
vegueria de Cervera que vaca per mort de mossèn Christòfol Farnés, ve anomenat en las insaculacions fetes per sa magestat dient «mossèn
Francisco de Morera» y que per dit respecte, essent noble, féu reparo en que reste insacultat
com a mossèn. Y per quant la real intenció de sa
magestat no és just que reste frustrada en manera alguna, per ço, vos diem y manam que insaculeu al dit don Francisco de Morera y Espuny
en lo lloch sobredit com a mossèn, no obstant
sie noble, que per esta vegada tant solament dispensam en quant menester sia a est impedimient, volent se observe en tots los demés los
requisits, ús y costum se ha tingut en semblants
insaculacions, per ser esta la real voluntat de sa
magestat y nostra. Dattus en Barcelona, a VIII
de juliol MDCLXXXVII.
El marquès de Leganès. Vidit Monserrat, cancellarius. Balthasar de Oriol et Marcer junior.

Tots los quals subjectes per Nós en los dits
sinch llochs vacants elegitis y nomenats és la real

In curia locumtenentia VIII, folio CCVIIII.

a. decret intercalat entre els folis 463v i 490 a 492r del trienni
1686-1689.

a. decret intercalat entre els folis 463v i 490 a 492r del trienni
1686-1689.
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Vuestra excelencia manda a los diputados y oydores de quentas de la casa de la Diputació del General de Cathaluña que pongan en execución la
real orden de su magestat arriba expressada.

480r

Lleyda y sotsvegueria de Pallàs que vaca per
munta de mossèn Joseph Duran de oÿdor a deputat, ve anomenat en las insaculacions fetes per
sa magestat dient « a mossèn Francisco de Abaria» y que per dit respecte, essent noble, féu reparo en que reste insacultat com a mossèn. Y
per quant la real intenció de sa magestat no és
just que reste frustrada en manera alguna, per
ço, vos diem y manam que insaculeu al dit don
Francisco de Abaria en lo lloch sobredit com a
mossèn, no obstant sie noble, que per esta vegada tant solament dispensam en quant menester
sia a est impedimient, volent se observe en tots
los demés los requisits, ús y costum se ha tingut
en semblants insaculacions, per ser esta la real
voluntat de sa magestat y nostra. Dattus en Barcelona, a VIII de juliol MDCLXXXVII.

No 5. Ducha de Sanlúcar, marquès de Leganès
y de Morata, llochtinent y capità general.
Nobles y amats de la real magestat. Los insaculadors que de present vos trobau junts en la casa
de la Deputació del General de Cathalunya de
la present ciutat de Barcelona. Per part de don
Bernat de Froxà y de Boxadós nos és estat representat que en lo lloch de oÿdor militar de la
vegueria de Manrresa que vaca per mort de
mossèn Andreu Miquel, ve anomenat en las insaculacions fetes per sa magestat dient «a mossèn Bernardo de Froxà y de Boxadós» y que per
dit respecte, essent noble, féu reparo en que reste insacultat com a mossèn. Y per quant la real
intenció de sa magestat no és just que reste frustrada en manera alguna, per ço, vos diem y manam que insaculeu al dit don Bernat de Froxà y
de Boxadós en lo lloch sobredit com a mossèn,
no obstant sie noble, que per esta vegada tant
solament dispensam en quant menester sia a est
impedimient, volent se observe en tots los demés los requisits, ús y costum se ha tingut en
semblants insaculacions, per ser esta la real voluntat de sa magestat y nostra. Dattus en Barcelona, a VIII de juliol MDCLXXXVII.

El marquès de Leganès. Vidit Monserrat, cancellarius. Balthasar de Oriol et Marcer junior.
In curia locumtenentia XII, folio CCX.
Vuestra excelencia manda a los diputados y oydores de quentas de la casa de la Diputació del General de Cathaluña que pongan en execución la
real orden de su magestat arriba expressada.

482r

El marquès de Leganès. Vidit Monserrat, cancellarius. Balthasar de Oriol et Marcer junior.
In curia locumtenentia XII, folio CCXIII.
Vuestra excelencia manda a los diputados y oydores de quentas de la casa de la Diputació del General de Cathaluña que pongan en execución la
real orden de su magestat arriba expressada.

481r

No 6. Duchb de Sanlúcar, marquès de Leganès
y de Morata, llochtinent y capità general.
Nobles y amats de la real magestat. Los insaculadors que de present vos trobau junts en la casa
de la Deputació del General de Cathalunya de
la present ciutat de Barcelona. Per part de don
Francisco de Abaria nos és estat representat que
en lo lloch de oÿdor militar de la vegueria de
a. decret intercalat entre els folis 463v i 490 a 492r del trienni
1686-1689.
b. decret intercalat entre els folis 463v i 490 a 492r del trienni
1686-1689.
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No 7. Ducha de Sanlúcar, marquès de Leganès
y de Morata, llochtinent y capità general.
Nobles y amats de la real magestat. Los insaculadors que de present vos trobau junts en la casa
de la Deputació del General de Cathalunya de
la present ciutat de Barcelona. Per quant en un
lloch de oÿdor militar de la vegueria de Tarragona que vaca per mort de mossèn Miquel de
Móra havem manat insacular a mossèn Francisco Vila, y que per dit respecte, essent noble, féu
reparo en que reste insacultat com a mossèn y
nos haje suplicat sia de mercè nostra dispensar
en que no bostant sia noble puga ser insaculat
com a mossèn, per tant, havem resolt fer-li esta
gràcia en virtut de la qual vos diem y manam
que insaculeu al dit don Francisco Vila com a
mossèn, no obstant sie noble, que dispensam
per esta vegada en quant menester sia a est impedimient, volent se observe en tots los demés
los requisits, ús y costum se ha tingut en semblants insaculacions, per ser esta la real voluntat
de sa magestat y nostra. Dattus en Barcelona, a
VIII de juliol MDCLXXXVII.
El marquès de Leganès. Vidit Monserrat, cancellarius. Balthasar de Oriol et Marcer, junior.
a. decret intercalat entre els folis 463v i 490 a 492r del trienni
1686-1689.

In curia locumtenentia XII, folio CCXII.
Vuestra excelencia manda a los diputados y oydores de quentas de la casa de la Diputació del General de Cathaluña que pongan en execución la
real orden de su magestat arriba expressada.

483r

No 8. Ducha de Sanlúcar, marquès de Leganès
y de Morata, llochtinent y capità general.
Nobles y amats de la real magestat. Los insaculadors que de present vos trobau junts en la casa de
la Deputació del General de Cathalunya de la present ciutat de Barcelona. Per quant en un lloch de
oÿdor militar de la vegueria de Tarragona que
vaca per desinsaculació en virtut de real orde de sa
magestat mossèn Joseph Ciges y Vidal havem
manat insacular a mossèn Antoni Potau, y que
per dit respecte, essent noble, féu reparo en que
reste insacultat com a mossèn y nos haje suplicat
sia de mercè nostra dispensar en que no obstant
sia noble puga ser insaculat com a mossèn, per
tant, havem resolt fer-li esta gràcia en virtut de la
qual vos diem y manam que insaculeu al dit don
Anton de Potau com a mossèn, no obstant sie noble, a què dispensam per esta vegada en quant
menester sia a est impedimient, volent se observe
en tots los demés los requisits, ús y costum se ha
tingut en semblants insaculacions, per ser esta la
real voluntat de sa magestat y nostra. Dattus en
Barcelona, a VIII de juliol MDCLXXXVII.

Memorial de las personas exclosas per las causas
en cada huna de ellas representades conforme se
publicarà en lo acte de la extracció.
Deputats eclesiàstics. Supresus est locus, bisbe de
Elna.
Deputats eclesiàstic religiosos. Non potest quia
non vacavit per tempus, fra don Balthazar Montaner. Non potest quia est frater deputati militarii, don Joseph de Masdovelles y Çalbà. Non
potest quia non vacavit per tempus, fra Francisco
de Mongay.
Deputats capitulars fixos. Supresus est locus,
mossèn Antoni Compter.
Oÿdors militars de la vegueria de Barcelona.
Non potest quia est; udex retroclamorum, mossèn Anton de Vilaplana. Non potest quia est coadjutor rationalis domini nostri regii, mossèn
Geroni Vidal de Roda. // 494v // Non potest quia
est de Regio Concilio, mossèn Narcís de Anglasell. Non potest quia est de Regio Consilio Criminali, mossèn Francisco Càncer.
Vegueria de Girona. Non potest quia est vicarius
Gerunde, mossèn Pere de Albertí. Non potest
quia est de Regio Concilio, mossèn Christòfol
Potau.

In curia locumtenentia XII, folio CCXI.

Vegaria de Perpinyà. Supresus est locus, mossèn
Salvador de Sanyés. Supresus est locus, mossèn
Emanuel Ganser. Supresus est locus, mossèn
Joan Balthashar March y Jalpí. Supresus est locus,
mossèn Lluýs de Cantà y de Oms. Supresus est
locus, mossèn Carlos Llupià. Supresus est locus,
mossèn Joseph Daguí y Pals.

Vuestra excelencia manda a los diputados y oydores de quentas de la casa de la Diputació del General de Cathaluña que pongan en execución la
real orden de su magestat arriba expressada.

Vegaria de Servera. Non potest quia est governator Castri de Leon y Vallis de Aran, mossèn
Francisco Planes. Non potest quia est de Regio
Concilio, mossèn Pere de Amigant y de Ferrer.

El marquès de Leganès. Vidit Monserrat, cancellarius. Balthasar de Oriol et Marcer junior.

Vegaria de Puigserdà. Non potest quia est de Regio Consilio, mossèn Geroni de Magarola.
494r

A. Excel·lentíssimb senyor.
Los deputats y oÿdors del General del present
principat de Catalunya y los habilitadors novament extrets, junts en la casa de la Deputació
referint a vostra excel·lència las causas han tingut de inhabilitar las pesonas infracrites antes de
clóurer lo acte de la habilitació estan fent, representan a vostra excel·lència lo següent:
a. decret intercalat entre els folis 463v i 490 a 492r del trienni
1686-1689.
b. memorial intercalat entre els folis 493v i 497r del trienni
1686-1689.
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Estas són las personas que són estades inhabilitades per los deputats y oÿdors y Novena per las
causas expressades se- // 495r // gons disposició
dels Capítols de Cort y que de dret procehexen
per la extracció de deputat eclesiàstic y oÿdor militar fahedora lo die present de deu de juliol mil
sis-cent vuytanta set. Suplicant a vostra excel·lència, atesa la brevedat del temps, se fasse la extracció per a cumplir lo disposat ab lo real orde de sa
magestat donat per vostra excel·lència, que ho rebran a particular mercè de vostra excel·lència.

[ 1687 ]

[ 1687 ]

496r

B. Loa duch de Sanlúcar, marquès de Leganès y
de Morata, lloctinent y capità general.

deputats del General de Catalunya y devant del
escrivà major o de altres qualsevols officials de
dit General y allí puga prestar y preste en nom
de dita priora y convent jurament a nostre senyor Déu y als seus sants quatre Evangelis de
que havent fetas per dita priora y convent las
degudas diligèncias, no han trobat los // 499 y
500v // actes de las originals creacions de alguns
censals que són estat extrets en sort del que dita
priora y convent reben sobre dit General de Catalunya, y per so puga instar se lleven los actes
que convingan segons millor apareixerà a dit reverend procurador constituït, conforme estas y
altres cosas en dit acte són més llargament de
vèurer, al qual se ha relació. En fe de les quals
cosas fas la present certificatòria scrita de mà
agena y sotaescrita y firmada de la pròpria. En
Barcelona, als set de juliol del any mil sis-cents
vuytanta-y-set.

Noble y amats de la real magestat. Los deputats
y oïdors de comptes de la casa de la Diputació
del General de Cathalunya en Barcelona residints. Nobles y amats de la real magestat. Los
habilitadors que de present vos trobau junts en
dita casa per la extracció de deputat eclesiàstich
y oÿdor militar de pròxim fahedora. Havem vist
lo paper que per vostra part nos és estat presentat de las personas que haveu habilitades y las
causas y rahons que·us han mogut a fer-ho, lo
qual havem comunicat amb la Real Audiència,
juntas las tres salas, e inseguint lo parer de aquellas, vos diem que ens conformam ab los motius
y causas que haveu tingut per las quals las haveu
inhabilitat, y axí, podreu en esta conformitat
clòurer lo acte de la habilitació per a què luego
se puga proseguir la extracció de deputat ecclesiàstich y oÿdor militar en la forma que sobre
assò està disposada per sa magestat, que axí proceheix de sa real voluntat y nostra. Dattus en
Barcelona, a XI de juliol MDCLXXXVII. El marquès de Leganès. Vidit Monserrat, cancellarius.
Balthasar de Oriol et Marcer, junior.

De premissis calamo alieno scriptis fidem facio
ego Josephus Guell, notarius publicus Barchinone,
hec propria me subscribens manu.

502r

In curia locumtenentia XII, folio CXIIII.
Vuestra excelencia manda a los diputados y oydores de quentas de la casa de la Diputació del General de Cathaluña que pongan en execución la
real orden de su magestat arriba expressada.

499 y
500r

A.
Certifichb y fas fe yo, Joseph Güell, notari públic
de Barcelona avall scrit, que ab acte rebut en
poder meu lo dia present y avall scrit las reverends priora y religiosas del real monestir de
Nostra Senyora de Montession, orde de Sant
Domingo, de la present ciutat de Barcelona,
convocades y congragades en lo lloch y modo y
forma acostumats com a major y més sana part
de las religiosas de dit monastir, haguda rahó de
las impedidas u altrament a dita convocació entrevenir no podents, tenints Capítol y la reverend priora y convent de dit real monestir representats, en dit nom han fet y firmat procura
al reverend Ramon Cardona, prevere en Barcelona residint, present, per a què en mom de dita
priora y convent puga comparèixer y comparega en lo consistori dels molt il·lustres senyors
a. decret intercalat entre els folis 493v i 497r del trienni
1686-1689.
b. certificat intercalat entre els folis 498v i 501r del trienni
1686-1689.

1812

Certificha y fas fe yo, Pau Pi, per las autoritats
apostòlica y real notari públich de Barcelona
avall scrit y scrivà dels negocis del monestir y
convent de Nostra Senyoria dels Àngels y Peu
de la Creu, de la present ciutat, com ab acte rebut y testificat en mon poder als denou dias del
mes de juliol del any mil sis-cents vuytanta-y-set,
las reverend priora y convent de Nostra Senyora
dels Àngels y Peu de la Creu, de la present ciutat, convocadas y congregadas en lo lloch y forma acostumat, han feta y fermada procura en favor del reverend Joseph Domingo, prevere,
benefficiat en la iglésia parroquial de San Pere de
las Puellas, de la present ciutat, a dit acte absent,
per a què en son nom puga prestar y preste en
mà y poder dels molt il·lustres senyors deputats
del General de Cathalunya y en son consistori o
en mà y poder de qualsevols personas que sie
me- // 502v // nester y necessari, qualsevols juraments lícits y honests, llargament y per rahó de
aquell fer tot ço y quant sie menester y necessari,
com dites y altras cosas en dita procura estan
més llargament contengudas y a la qual se ha relació. Scrita de mà agena y firmada de la pròpria.
En Barcelona, a dia y any sobredits.
Premissis licet alieno calamo scriptis fidem facit
Paulus Pi, notarius publicus Barchinone, hec proprio scribens calamo.

a. certificat intercalat entre els folis 501v i 503r del trienni
1686-1689.

508r

512r

Certificha y fas fe lo baix firmat com he mirat y
reconegut los llibres de Vàlues y altres del aposiento del racional y no consta que lo reverend
Francisco Salvador, prevere, dega quantitat alguna al General. En fe y testimoni de les quals
coses, fas la present certificatòria. En Barcelona,
als vuyt de agost MDCLXXXVII.

mum, et cetera. Promittimus dictis respective nominibus predicta habere rattum, et cetera, et non
revocare, et cetera. Actum, et cetera.

Joseph Catà y Bertran, subrrogat en lo offici de
racional.

De premissis manu aliena scriptis fidem facio ego
Joannes Romeu, auctoritatibus apostolica atque
regia notarius publicus et de collegio notariorum
regiorum Barchinone, hec propria scribens
manu.

Testes sunt Blasius Marti, sartor, civis Barchinone, et Joannes Frexes, juvenis, sartor Barchinone
degens.

D. Procurab de dona Eulària de Alemany per
prestar lo comís entitulat
Die vigessima mensis junii anno a Nativitate
Domini millessimo sexcentessimo octuagessimo
septimo, Barchinone.

518r

Nos, dompna Eulaia Alemany et Bru, vidua relicta nobilis domini Geraldi Alemany de Alemany, quondam, Gerunde et Barchinone populati, tam nomine meo proprio quam etiam uti
tenutaria et usufructuaria pro dote, sponsalitio
et aliis juribus et creditis meis de universa hereditate et bonis que fuerunt dicti nobilis viri mei, vigore constitutiones hac nostra, et dompna Maria
Masso et Alemany, vidua relicta nobilis dompni
Ambrosii Massa de Lisana, Barchinone populati,
dictorum nobilium dominorum conjugum filia,
uti proprietaria de universa hereditate et bonis
dicti nobilis dompni Geraldi Alemany de Alemany, eius patris, dictis respective nominibus
gratis, et cetera. Constituhimus et ordinamus
procuratorem nostrum et alterius // 512v // nostrum insolidum certum, et cetera. Ita quod, et cetera. Vos magnificum Josephum Camps, utriusque juris doctorem, civem Barchinone, presentem,
ad videlicet pro nobis et nomine nostris dictis respective nominibus inter alia in manu et posse admodum illustrium dominorum deputatorum
Generalis Cathalonie juramenta quecunque vobis dicto magnifico procuratori nostro constituto
prestandum nos nec alteram nostram non habere
neque scire quecunque instrumenta, tam instrumenta creationum censualium quam alias facientia, pro quibuscunque censualibus per dictos
admodum illustres dominos deputatos nobis et alteri nostrum luhitis et luhendis, et pro inde quecunque cum illis videlicet pactis, pactionibus et
promissionibus et alia opportuna et necessaria ratione dictorum juramentorum prestationis vobis
benevisa faciendum et firmandum seu fieri faciendum, instandum et requirendum. Et dea. certificat intercalat entre els folis 507v i 509r del trienni
1686-1689.
b. procura intercalada entre els folis 509v i 516r del trienni
1686-1689.

1813

Molta bé sab vostra mercè e ignorar no pot, senyor don Joan Amat y Despalau, com en la extracció dels censals feta per los molt il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes del General
de Cathalunya del trienni 1683 en jornada del 1
de decembre 1683, inseguint lo disposat en la
concòrdia feta entre lo molt il·lustre consistori
dels senyors deputats y oÿdors de comptes del
General de Cathalunya de una, y los acrehedors
censalistas de dit General de Cathalunya de part
altre, sortejà vostra mercè en un censal de preu
200 lliures, pagador als 4 de fabrer, que tots
anys rebien sobre lo General de Catalunya en la
dita jornada, en virtut de la qual extracció se digueren y escrigueren en la taula dels comuns
depòsits de la present ciutat de Barcelona a vostra mercè, senyor don Joan Amat, en lluÿció,
quitació y extinció del sobredit censal per los
il·lustres senyors aleshores deputats y oÿdors de
comptes de dit General a solta del escrivà major
de la casa de la Deputació, la qual partida fonch
intimada a vostra mercè. Y axí mateix, sab e ignorar no pot vostra mercè, com per la relació
feta per Erasma de Lana y Fontanet, donzell, racional y arxiver de la present casa de la Deputació, als senyors deputats y oÿdors als 22 de mars
1687, estigué dit censal embrasat y obligat a la
solució de una partida a dit General deguda per
don Miquel Desbosch, possessor que fou de dit
censal, que pren suma de 3.182 lliures, 15 sous,
per las causas y rahons contengudas y expressades llargament en dita relació, la qual se trobe
en lo dietari del tirenni 1686 sots joranda de 11
de mars 1687, còpia de la qual presenta y entrega a vostra mercè. Per lo que lo procurador fiscal del General de Cathalunya, en ovservansa
del disposat en dita concòrdia et signanter en
los números 12, 13 y 14 de ella, requereix i //
518v // interpel·la a vostra mercè, senyor don
Joan Amat y Despalau, revolte als molt il·lustres
senyors deputats del General de Cathalunya lo
a. requesta intercalada entre els folis 516v i 519r del trienni
1686-1689.

[ 1687 ]

[ 1687 ]

preu del censal és estat dit y escrit per dits senyors tunc deputats y oÿdors de comptes en
lluÿció y extinció del censal dalt expressat, en lo
qual fou estret en sort vostra mercè en dita casa
de la Deputació, junt ab les pensions se’ls resten
devent per rahó de aquell en solució y paga y
bon compte de dita partida, que són 3.182 lliures, 15 sous, en los llibres de Vàlues de la casa
de la Deputació per les causes y rahons contengudes en dita relació per dit racional feta, y semblantment, paguen íntegrament la sobredita
quantitat de 3.182 lliures, 15 sous, devent. Y
perquè ignorància al·legar no pugen, se’ls fa la
present interpel·lació, requerint al notari ne lleve acte.

520r

11 de decembre, que sortejaren los marmessors
del testament de Damià Andreu, canonge de
Gerona, en la extracció de censals que los predecessors de vostra senyoria feren als 31 de juliol 1686. Y segons dits llibres, se troba lo següent:
Dit censal fou y possehí misser Miquel Çarovira. Y encara que segons lo llibre de Vàlues trienni 1635, foli 74, se troba continuat misser Miquel Çarrovira altre de les fiansas de Joan de
Gualbes, donsell, sobrecullidor del General en
la sobrecol·lecta de Ponent, en la caució per dit
de Gualbes prestada a 19 de febrer 1578 obligat
per 300 lliures, lo qual Gualbes, segons lo llibre
de Vàlues trienni 1683, foli 167, consta restar a
dèurer la quantitat de 5.221 lliures, 2 sous, 3.
Però per quant segons lo capbreu de dit mes de
decembre, foli 381, consta que dit Miquel Çagarriga tant solament posehí dit censal com ha
usufructuari, per lo que no pugué obligar-lo; y
per ço, no·s trau res enfora.

B.
Fasa fe jo, Maçià Marcal, notari públich de Barcelona y escrivà del molt il·lustre Capítol de la
Seu de Barcelona avall scrit, que ab acte rebut
en poder meu a dotse de janer mil sis-cent vuytanta-dos, dit molt il·lustre Capítol convocat y
congregat en lo lloc y modo acostumats ha elegit y anomenat en obrer menor de la taula de la
obra de dita Seu durant la mera y líbera voluntat
del dit Capítol al reverend Joan Montserrat,
prevere en dita Seu beneficiat, ab tots los salaris,
lucros y emoluments, facultats y potestats a altres obrers menors acostumadas donar, lo qual
Joan Montserrat prestà lo jurament en mà y poder del il·lustre y molt reverend senyor vicari
general de aportar-se bé y llealment en dit offici
de obrer menor, com en dit acte més llargament
se conté.

Y esta és la relació que fa a vostra senyoria. Del
aposiento del racional, als 30 de maig 1687.
Joseph Catà y Bertran, subrrogat en lo offici de
racional.

525r

De premissis aliena manu scriptis fidem facio
ego, Mathias Marçal, nottarius et scriba supradictus, hec propria scribens manu.

525r

No 1. Marmessorsb de Damià Andreu
Molt il·lustre senyor.
Joseph Catà y Bertran, ciutedà honrat de Barcelona, subrrogat en lo offici del racional de la
present casa, a vostra senyoria fa relació com per
orde y deliberació de vostra senyoria de deu de
decembre 1685 té feta exacta averiguació en los
llibres de Vàlues y altres de la present casa acerca de aquell censal pensió 502 sous, pagador a
a. certificat intercalat entre els folis 519r i 521v del trienni
1686-1689.
b. relació intercalada entre els folis 522 a 523v i 560r del
trienni 1686-1689.

1814

No 2. Priora y convent de Santa Catharina Màrtir
Molt il·lustre senyor.
Joseph Catà y Bertran, ciutadà honrat de Barcelona, subrrogat en lo offici del racional deb la
present casa, a vostra senyoria fa relació com als
deu de decembre 1685 per orde y deliberació
de vostra senyoria té feta exacta averiguació en
los llibres de Vàlues y altres de la present casa
acerca de aquell censal de pensió 230 sous, 4,
pagador 24 de janer, que sortejà lo reverend
prior y convent de Santa Catherina Màrtir d’esta ciutat en la extracció de censals que als 31 de
juliol 1686 feren los predecessors de vostra senyoria. Y segons dits llibres, se troba lo següent:
Primo, dit censal fou y possehí Francesch de
Marimon. Y encara que segons lo llibre de Vàlues trienni 1578, foli 209, se troba continuat
altre de les fiansas donadas per Miquel Jaume
de Junyent, arrendatari de la Bolla de Gerona
de dit trienni, obligat per 500 lliures, del qual
arrendament, segons lo llibre de Vàlues trienni
a. relació intercalada entre els folis 522 a 523v i 560r del
trienni 1686-1689.
b. de ... casa interlineat.

1683, foli 16, consta restar-se a dèurer la quantitat de 14.125 lliures, 12 sous, 11. Y axí mateix, segons dit llibre de Vàlues trienni 1578,
foli 212, se troba continuat dit de Marimon altre de les fiansas donadas per mossèn Ferrando
Oliver, arrendatari de la Bolla de Tarragona de
dit trienni 1578, obligat per 500 lliures, del
qual arrendament, segons dit llibre de Vàlues
trienni 1683, foli 17, consta restar-se a dèurer la
quantitat de 15.359 lliures, 8 sous, 9. Però per
quant segons lo capbreu de dit mes de janer,
foli 333, consta que Francesch de Marimon solament posehí dit censal com ha usufructuari, y
per ço, no pogué obligar-lo; per lo que no·s
trau res enfora.
Ítem, dit censal fou y possehí Francesc Palau,
mercader. Y encara que segons lo llibre de Vàlues trienni proppassat de 1683, foli 3, se troba
Francesch Palau, mercader, que se constituhí
debitor principal de la Bolla de Manresa trienni
1563, del qual arrendament, segons dit llibre de
Vàlues trienni 1683, foli a... , consta restar a
dèurer la quantitat de 91 lliures, 9 sous, però
per quant segons dit capbreu, foli 333, consta
que dit Francesc Palau sols posehí dit censal
com ha usufructuari, per lo que no pogué obligar-lo; y per ço, no·s trau res enfora.
Ítem, dit censal fou y possehí e o firmà la venda
de // 525v // aquell Jaume de Marimon junt ab
altres. Y encara que segons lo llibre de Vàlues
trienni 1683, foli 317, se troba continuat don
Joan de Marimon, regent la Real Thresoraria,
restar a dèurer la quantitat de 2.274 lliures, 15
sous, lo qual dèbit devalla del trienni 1655, foli
407, per tantes se li’n formà dèbit per las causas
y rahons en dit llibre contengudas. Però per
quant segons dit capbreu y foli, consta que dit
don Jaume de Marimon firmà la venda de dit
censal a 8 de maig 1543, ab què evidentment,
se veu ser differents subjectes, pus y ha més de
una centúria de temps, per lo que no pot estar
obligat dit censal; y per ço, no·s trau res enfora.
Y esta és la relació que fa a vostra senyoria. Del
aposento del racional, als 25 de maig 1687.
Joseph Catà y Bertran, subrrogat en lo offici de
racional.

526r

Joseph Catà y Bertran, ciutadà honrat de Barcelona, subrrogat en lo offici del racional de la
present casa, a vostra senyoria fa relació com per
orde y deliberació de vostra senyoria de deu de
decembre 1685 té feta exacta averiguació en los
llibres de Vàlues y altres de la present casa acerca de aquell censal pensióa 200 sous, pagador al
primer de maig, que sortejà la reverend priora y
convent de Junqueres de la present ciutat en la
extracció de censals que los predecessors de vostra senyoria feren als 31 de juliol 1686. Y segons dits llibres, se troba lo següent:
Primo, dit censal fou y possehí don Enrich Despalau. Y encara que segons lo llibre de Vàlues
trienni 1678, foli 193, se troba continuat altre
de las fiansas donadas per mossèn Francesc
Çalbà y de Vallseca, arrendatari de la Bolla de
Vilafranca del Panadès de dit trienni, obligat per
500 lliures lo any, del qual arrendament, segons
dit llibre de Vàlues trienni 1683, foli 13, consta
restar a dèurer la quantitat de 12.463 lliures, 11
sous, 4. Y axí mateix, segons dit llibre de Vàlues
trienni 1578, foli 209, se troba continuat altre
de les fiansas donadas per mossèn Miquel Ignasi de Junyent, arrendatari de la Bolla de Gerona
de dit trienni 1578, obligat per 500 lliures, del
qual arrendament, segons dit llibre de Vàlues
trienni 1683, foli 16, consta restar-se a dèurer la
quantitat de 14.125 lliures, [12 sous, 11]. Però
per quant segons lo capbreu de dit mes de
maig, foli 683, consta que dit don Enrich Despalau vené lo dit censal a 22 de mars 1569, de
aquí és que ja no·l posehía al temps de les obligacions, per les quals no pot estar obligat dit
censal; y per ço, no·s trau res enfora.
Ítem, dit censal fou y possehí Francesch Serra. Y
com en lo llibre de Vàlues trienni 1617, foli
592, en la caució prestada a dos abril 1544 per
Perot Ferrús, sobrecullidor de las entradas y exidas del General de la sobre- // 526v // col·lecta
de Ponent, se troba continuat Francesc Serra de
les Aules altre de les fiansas donadas per dit Ferrús, lo qual Serra se obligà en dita caució per la
quantitat de 37 lliures, 10 sous, de les quals no
consta en ningun llibre de Vàlues haver pagat
quantitat alguna, lo qual Perot Ferrús, segons
lo llibre de Vàlues trienni 1683, foli 151, consta
restar a dèurer la quantitat de 3.927 lliures, 16
sous, 5. Axí que resta a dèurer dit Serra per dita
fiansa trenta-set lliures, deu sous; dich
37 lliures, 10 sous

No 3. Priorab y convent de Junqueres
Molt il·lustre senyor.
a. a continuació un espai en blanc.
b. relació intercalada entre els folis 522 a 523v i 560r del
trienni 1686-1689.

1815

Ítem, segons lo llibre de Vàlues trienni 1572,
foli 188, se troba continuat Francesc Serra,
candeler de sera, altre de les fiansas de Miquel
Soler, sabater, arrendatari de la Bolla de Tortoa. a continuació repetit de pensió.

[ 1687 ]

[ 1687 ]

1677, folia 277, se troba continuat mossèn
Francisco Serra altre de les fiansas donadas per
mossèn Lluís de Valensià, ohidor militar que
fou en lo trienni 1650. Axí mateix, segons lo llibre de Vàlues trienni 1680, foli 334, se troba
continuat Francisco Serra altre de las fiansas donadas per Jaume Llobregat y Amell, ohidor real
que fou en lo trienni 1659, los quals Valensià y
Amell segons lo llibre de Vàlues trienni cor- //
527v // rent de 1686 y en differents fòleos, consta restar a dèurer differents quantitats per lo que
foren condempnats en las visitas de llurs respective triennis. Y axí mateix, segons lo llibre de
Vàlues trienni 1687, foli 555, se troba continuat Francisco Serra, scrivent, restar a dèurer la
quantitat de 15 lliures com a official de la visita
del trienni 1683 en virtut de la de deliberació de
12 de decembre 1684. Però per quant segons lo
capbreu de dit mes de maig, foli 532, consta
que Francisco Serra ja no posehía dit censal en
lo any 1611, de aquí és no haver-lo pogut obligar en ditas fiansas, encara que fos estat un mateix subjecte; y per ço, no·s trau res enfora.

sa de dit trienni 1572, arrendada per 3.431
lliures lo any, lo qual Serra se obligà per 200
lliures lo any, del qual arrendament, segons lo
llibre de Vàlues trienni 1683, foli 7, consta restar-se a dèurer la quantitat de 3.340 lliures, 11
sous, 11. Y per quant entre totas las fiansas de
dit arrendament se havia obligat en 3.900 lliures mes per los tres anys, que defalcadas rata per
quantitat segons lo que quiscuna de ditas fiansas se havian obligat, sols vingué dit Serra a estar obligat per 145 lliures, 10, per quiscún any,
que tots los tres junts són 435 lliures, 2 sous, 6,
de les quals se li fan bonas 266 lliures, 14 sous,
8, per tantes li’n tocan y gaudeix de aquellas
6.309 lliures, 12 sous, 4, que ab diffarents llibres de Vàlues y ab diffarents jornadas consta
haver pagat dit Miquel Soler, principal de dit
arrendament. Axí que resta a dèurer dit Francesc Serra, en cas sia un mateix subjecte pocessor y debitor, per rahó de dita fiansa a compte
de ditas 435 lliures, 2 sous, 6, // 527r // la quantitat de cent sexanta-vuyt lliuras, set sous y deu;
dich
168 lliures, 10 sous, 10
Ítem, encara que segons lo llibre de Vàlues
trienni 1635, foli 322, se troba continuat Francisco Serra, botiguer de Barcelona, altre de les
fianses donadas per Joan Barrellas, arrendatari
de la Bolla de Barcelona trienni 1632, obligat
per 2.727 lliures, 5 sous, 5, per any, del qual
arrendament, segons lo llibre de Vàlues trienni
1683, foli 82, consta restar-se a dèurer la quantitat de 59 lliures, 7 sous, 6. Axí mateix, segons
dit llibre de Vàlues trienni 1635, foli 419, se
troba continuat Francesc Serra, mercader de
Canet, altre de les fiansas de dit Joan Sapera,
arrendatari de la Bolla de Perpinyà de dit trienni
1635, obligat per 1.000 lliures lo any, del qual
arrendament, segons lo llibre de Vàlues trienni
1683, foli 92, consta restar-se a dèurer la quantitat de 168 lliures, 8 sous. Axí mateix, segons
lo llibre de Concerts, foli 133, se troba continuat Francesc Serra, corredor de coll, obligat
per 100 lliures en la obligació que féu Francesc
Coll, mercader, altre dels partícips en lo arrendament de la Bolla de Tortosa, trienni 1632, a
29 de juliol 1637, de la qual Bolla, segons lo llibre de Vàlues trienni 1683, foli 183, consta restar-ne a dèurer en la quantitat de 1.045 lliures,
8 sous, 10. Axí mateix, segons dit llibre de Concerts, foli 143, se troba continuat Francesc Serra, pagès de Canet, obligat per 500 lliures en la
obligació feta per Hiacintho Am, burgès de
Perpinyà, a 28 de octubre 1642 per lo dèbit del
arrendament de la Bolla de Perpinyà trienni
1635, del qual arrendament, com està dit, segons dit llibre de Vàlues trienni 1683, fol 92,
consta restar-se a dèurer 1.168 lliures, 8 sous.
Axí mateix, segons lo dit llibre de Vàlues trienni

Axí que resta obligat dit censal per la quantitat
de 205 lliures, 17 sous, 10, de les dos partidas
tretas enfora; dich, 305 lliures, 17 sous, 10.
Y esta és la relació que fa a vostra senyoria, salvat
en tot error de comptes. Del aposento del racional, als XX de maig 1687.
Joseph Catà y Bertran, subrrogat en lo offici del
racional.

528 a
530r
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No 4. Comfrariab dels Sastres
Molt il·lustre senyor.
Joseph Catà y Bertran, ciutadà honrat de Barcelona, subrrogat en lo offici del racional de la
present casa, a vostra senyoria fa relació com per
orde y deliberació de vostra senyoria de deu de
decembre 168[5] té feta exacta averiguació en
los llibres de Vàlues y altres de la present casa
acerca de aquell censal pensió 120 sous, pagador a 5 de maig, que sortejaren los pronoms y
receptor de la confraria dels Sastres de la present
ciutat com ha administradors de la causa pia de
Stephania Bret en la extracció de censals que los
predecessors de vostra senyoria feren als 31 de
juliol 1686. Y segons dits llibres, se troba lo següent:

a. foli 277 interlineat al marge esquerre.
b. relació intercalada entre els folis 522 a 523v i 560r del
trienni 1686-1689.

Primo, dit censal fou y possehí Joan Grau Cruïlles. Y encara que segons lo llibre de Concerts,
foli 3, se troba continuat don Grau de Cruïlles
altre de les fiansas insolidum donadas per Joan
Ramon de Vergós en lo debitori de 1.000 lliures féu al General per lo arrendament de las Bollas de Camprodon y Sant Joan de las Abadessas
del trienni 1575, a 14 de maig 1587, de les
quals Bollas segons lo llibre de Vàluas trienni
1683, foli 9, consta restar-se a dèurer la quantitat de 901 lliures, 4 sous. Però per quant segons
lo capbreu de dit mes de maig, foli a... consta
que dit Joan Grau de Cruïlles sols possehí dit
censal con ha usufructuari, per lo que no pogué
obligar-lo; y per ço, no·s trau res enfora.
Ítem, dit censal fou y possehí Miquel Oliver. Y
encara que segons lo llibre de Concerts, foli 63,
consta que als 16 de maig 1620 ab acte en la
scrivania major del General, Joan Francesc Cudina insolidum donà, assignà y consignà al General la quantitat de 1.080 lliures diu li devia
mossèn Miquel Oliver, donsell, constava ab
acte rebut en poder de Joan Sever Pedralbes,
notari de Barcelona, a 11 de febrer 1613; les
quals dit Oliver havia de pagar dins vint-y-un
anys, y dit Codina les pagà per compte de la Bolla de Tarragona trienni 1578, de les quals sols
se’n ha pagat 450 lliures, com consta en lo llibre
de Vàlues trienni 1623, foli 53 y 1626, foli 54;
axí que se resta a dèurer a compte de ditas
1.080 lliures, la quantitat de 360 lliures. // 528 a
539v // Però per quant segons lo capbreu de dit
mes de maig, foli 636, consta que Miquel Oliver vené dit censal lo 10 de novembre 1605, y
axí bé, antes de la obligació que féu en lo any
1613, per lo que no pot estar obligat dit censal;
y per ço, no·s trau res enfora.

decembre 168[5] té feta exacta averiguació en
los llibres de Vàlues y altres de la present casa
acerca de aquell censal pensió 185 sous, 8, pagador als 17 de agost, que sortejaren la reverend comunitat de frares y capellans del monestir de Santa Maria de Pedralbes en la extracció
de censals que los predecessors de vostra senyoria feren als 31 de juliol 1686. Y segons dits llibres, se troba lo següent:
Dit censal fou y posehí Andreu Blau y Ribera. Y
encara que segons lo llibre de Vàlues trienni
1572, foli 190, entre altres fiansas donadas per
mossèn Benet de Vallgormera, arrendatari de la
Bolla de Perpinyà de dit trienni 1572, arrendada per preu de 11.675 lliures lo any, se troba
continuat mossèn Joan Andreu Blan, donsell,
obligat per 572 lliures,18 sous, 4, per any, del
qual arrendament, segons dit llibre de Vàlues
trienni 1683, foli 8, consta restaria a dèurer la
quantitat de 693 lliures, 4 sous, 6 diners. Però
per quant segons lo capbreu de dit mes de
agost, fòleo 552, consta don Andreu Blan y Ribera sols possehí dit censal com ha usufructuari,
per lo que no pot estar obligat dit censal per
dita quantitat; y per ço, no·s trau res enfora.
Y esta és la relació que fa a vostra senyoria. Del
aposiento del racional, als III de juny MDCLXXXVII.
Joseph Catà y Bertran, subrrogat en lo offici de
racional.

532r

No 6. Montalegrea
Molt il·lustre senyor.

Y esta és la relació que fa a vostra senyoria. Del
aposento del racional, als VII de juliol MDCLXXXVII.
Joseph Catà y Bertran, subrrogat en lo offici de
racional.

531r

No 5. Fraresb y capellans de Pedralbes
Molt il·lustre senyor.
Joseph Catà y Bertran, ciutadà honrat de Barcelona, subrrogat en lo offici del racional de la
present casa, a vostra senyoria fa relació com per
orde y deliberació de vostra senyoria de deu de
a. a continuació un espai en blanc d’uns 15mm.
b. relació intercalada entre els folis 522 a 523v i 560r del
trienni 1686-1689.
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Joseph Catà y Bertran, ciutadà honrat de Barcelona, subrrogat en lo offici del racional de la
present casa, a vostra senyoria fa relació com per
orde y deliberació de vostra senyoria de deu de
decembre 168[5] té feta exacta averiguació en
los llibres de Vàlues y altres de la present casa
acerca de aquell censal pensió 1.000 sous, pagador a 5 de mars, que sortejà lo reverend prior y
convent del monestir de Montalegre, orde de la
Cartuxa, bisbat de Barcelona, en la extracció de
censals que los predecessors de vostra senyoria
feren als 31 de juliol 1686. Y segons dits llibres,
se troba lo següent:
Primo, dit censal fou y possehí don Hierònim
de Argensola, altre de les fianses donades per
Jaume Badaula, ohidor real que fou en lo triena. relació intercalada entre els folis 522 a 523v i 560r del
trienni 1686-1689.

[ 1687 ]

[ 1687 ]

ni 1635. Lo qual Badaula, segons lo llibre de
Vàlues trienni 1683, foli 258, consta restar a
dèurer la quantitat de 243 lliures, [6] sous, 2,
per tantes fou condempnat junt ab sos condeputats en la visita de dit trienni 1635, feta en lo
de 1638. Y axí mateix, segons lo llibre de Vàlues
trienni 1671, foli 306, se troba continuat altre
de les fiansas donades per Pau de Vinyes, ohidor
militar que fou en lo trienni 1653, lo qual de
Vinyes, segons lo llibre de Vàlues trienni 1683,
folis 313 y 315, consta restar a dèurer la quantitat de 19 lliures, 14 sous, 1. Però segons dit
capbreu de mars, foli 562, consta que dit Hierònim de Argensola, possessor de dit censal, li
donà y cedí en favor de sa filla, dona Mariàngela, a 22 de abril 1606; y axí bé, antes de fer ditas
obligacions, per les quals no pot estar obligat
dit censal; y per ço, no·s trau res enfora.
Ítem, dit censal fou y posehí don Francisco Sagarriga. Y encara que segons lo llibre de Vàlues
trienni 1680, foli 186, se troba continuat Francesc de Sagarriga altre de les fian- // 532v // ses
donades per Jaume Navés, sobrecullidor del
General de la part de Ponent, obligat per 600
lliures, lo qual Navés, segons dit llibre de Vàlues
trienni 1683, foli 186, consta restar a dèurer la
quantitat de [988 lliures, 5 sous, 8]. Però per
quant segons lo dit capbreu y foli consta que
don Francisco Sagarriga tant solament possehí
dit censal com a usufructuari, y axí bé, no poder-lo obligar; y per ço, no·s trau res enfora.
Y esta és la relació que fa a vostra senyoria. Del
aposento del racional, als VII de juny MDCLXXXVII.
Joseph Catà y Bertran, subrrogat en lo offici de
racional.

533r

No 7. Dona Joseph de Biure y Margarit
Molt il·lustre senyor.
Joseph Catà y Bertran, ciutadà honrat de Barcelona, subrrogat en lo offici del racional de la
present casa, a vostra senyoria fa relació com per
orde y deliberació de vostra senyoria de deu de
decembre 1685 té feta exacta averiguació en los
llibres de Vàlues y altres de la present casa acerca de aquell censal pensió 147 sous, 11, pagador al primer de juny, que sortejà don Joseph
de Biure y Margarit en la extracció de censals als
31 de juliol 1686 feren los predecessors de vostra senyoria. Y segons dits llibres, se troba lo següent:
a. relació intercalada entre els folis 522 a 523v i 560r del
trienni 1686-1689.
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Primo, dit censal fou y possehí misser Joan Sunyer. Y encara que segons lo llibre de Vàlues
trienni 1683, foli 308, se troba continuat Joan
Sunyer, tauler de Pobla, restar a dèurer la quantitat de 14 lliures, 2, per tantes fou condempnat
en la visita del trienni 1656, feta en lo de 1659,
com consta en dit llibre de Vàlues trienni 1659,
foli 608. Però per quant segons lo capbreu de
dit mes de juny, foli 272, consta que misser
Joan Sunyer, possessora de dit censal, ya era
mort en lo any 1532, y axí bé, no poder ser un
mateix subjecte pocessor y debitor; y per ço,
no·s trau res enfora.
Ítemb, dit censal fou y possehí don Jaume de
Cardona y Rocabertí. Y encara que segons lo llibre de Vàlues trienni 1614, foli 187, se troba
dit don Jaume de Cardona continuat altre de les
fiansas de Joan Vidal, menor, quòndam, cullidor de la Bolla de Barcelona, en las caucions per
dit Vidal prestadas, ço és, als 14 de novembre
1549, per 500 lliures y a 25 de decembre 1567,
per 200 lliures; lo qual Vidal, segons lo llibre de
Vàlues trienni proppassat de 1683, foli 241,
consta restar a dèurer la quantitat de 4.402 lliures, 12 sous. Axí mateix, segons lo llibre de Vàlues trienni 1578, foli 209, se troba continuat
dit don Jaume de Cardona altre de les fiansas de
Miquel Joan de Junyent, arrendatari de la Bolla
de Gerona de dit trienni 1578, obligat per 500
lliures lo any, del qual arrendament, segons dit
llibre de Vàlues de dit trienni 1683, foli 16,
consta restar a dèurer la quantitat de // 533v //
14.125 lliures, 12 sous, 11. Axí mateix, dit don
Jaume de Cardonac segons lo llibre de Conserts, foli 19, se troba continuat obligat per 413
lliures, 18 sous en lo concert o debitori que féu
mossèn Lluís Salgueda al primer de decembre
1587 per rahó del arrendament de dita Bolla de
Gerona trienni 1578, del qual arrendament resta a dèurer, com està dit, las ditas 14.125 lliures,
12 sous, 11. Axí mateix, segons dit llibre de Vàlues trienni 1578 se troba continuat dit don
Jaume de Cardona altre de les fiansas donadas
per Ferrucho Oliver, arrendatari de la Bolla de
Tarragona de dit trienni 1578, obligat per 400
lliures lo any, del qual arrendament, segons dit
llibre de Vàlues trienni 1683, foli 17, consta
restarie a dèurer la quantiat de 1.535 lliures, 8
sous, 9. Y axí mateix, segons dit llibre de Vàlues
trienni 1683, foli 162, dit don Jaume de Cardona se troba continuat altre de les fiansas insolidum obligadas en la segona obligació de
mossèn Francesc de Alentorn, donsell, senyor
de la Cardosa, deputat militar que fou en lo
trienni 1569, lo qual de Alentorn, segons dit llia. procurador al document.
b. Ítem ...possehí interlineat al marge esquerre.
c. a continuació 8 paraules ratllades.

bre y fòleo, consta restar a dèurer la quantitat de
988 lliures, 13 sous, lo qual devalla del llibre de
Vàlues trienni 1575, foli 334. Axí mateix, dit
don Jaume, segons dit llibre de Vàlues trienni
1683, foli 163, consta dit don Jaume ésser altre
de les fianses insolidum obligat en la segona
obligació de Joan Perpinyà, doctor en drets, deputat real que fou en dit trienni 1569, qui segons dit llibre y fòleo resta a dèurer la quantitat
de 411 lliures, 15 sous, 9; devalla dit dèbit de
llibre de Vàlues trienni 1575, foli 335.

que·s collegeig ésser diffarents subjectes; y per
ço, no·s trau res enfora.
Ítem, dit censal fou y possehí don Garceran de
Cardona. Lo qual, segons lo llibre de Vàlues
trienni 1680, foli 183, se troba continuat dit
Galceran de Cardona altre de les fiansas donadas per don Bernat de Cardona, deputat ecclesiàstich que fou en lo trienni 1662, lo qual de
Cardona, segons lo llibre de Vàlues trienni
1683, foli 18[8], consta restar a dèurer la quantitat de 2.797 lliures, 10 sous, que ab major
quantitat junt ab // 534v // sos condeputats foren condempnats en la visita de dit trienni
1602, feta en lo de 1605, com consta en lo llibre de Vàlues trienni 1605, foli 601, de les
quals 2.797 lliures, 10 sous, assí se fa càrrega a
dit de Cardona de 2.688 lliures per tantas, ço
és, 2.628 lliures que dit de Cardona junt ab sos
condeputats foren condempnats en dita visita
pagar al General en subsidi de don Ugo de Tamarit, diputat militar que fou en dit trienni, per
dos parts del salari de diputat de dit don Ugo
que se havian de retenir, havent concentit que·l
rebés en tot, entenent y declarant que primer
fos feta execució en los béns de dit don Ugo per
tota la dita quantitat; y las restants 60 lliures
que axí mateix fou dit de Cardona y sos condeputats condempnats per tantas ne pagaren a dit
don Ugo per lo lloguer de la casa prengué havent dexat lo palau del Rey per acomodar a don
Diego Clavero per fer la visita real, ab què també fos feta execució en los béns de dit don Ugo,
com de les restants quantitats foren condempnats dits deputats aquellas sian pagadas part en
tot y part pagadas per dit Cardona y Paulo Pla
per la part los tocava segons lo thenor de ditas
sentències, com consta en lo llibre de Vàlues de
dit trienni 1605 y en dit fòleo 601; dich,
2.688 lliures

Y axí mateix, segons dit llibre de Vàlues trienni
1683, foli 163, se troba dit Jaume de Cardona
altre de les fiansas insolidum obligat en la segona caució de Galceran Gravalosa, ohidor militar
que fou en lo trienni 1569, lo qual, segons dit
llibre de Vàlues y fòleo, consta restar a dèurer la
quantitat de 2.218 lliures, 14 sous, lo qual dèbit
devalla del trienni 1575, foli 336. Los sobredits
mossèn Francesc de Alentorn, deputat militar, y
mossèn Galceran de Gravalosa, ohidor militar
de dit trienni 1569, en // 534r // ditas sentèncias
foren condempnats en pagar quiscun d’ells insolidum tot lo quant restave a dèurer Joan Sanxo,
mercader, sobrecullidor de la taula de ploms y
sagell de çera de la Bolla de la present ciutat de
Barcelona, ab certas circumstàncias, com se veu
en lo llibre de Vàlues trienni 1575, foli 334 y
336, lo qual Joan Sanxo, segons dit llibre de
Vàlues trienni 1683, foli 159, resta a dèurer la
quantitat de 3.995 lliures, 11 sous, 3. Y finalment, dit don Jaume de Cardona, segons lo llibre de Vàlues trienni 1680, foli 183, se troba
continuat altre de les fianses del il·lustre senyor
don Bernat de Cardona, deputat ecclesiàstich
que fou en lo trienni 1602, lo qual de Cardona
junt ab sos condeputats, segons lo llibre de Vàlues trienni corrent de 1686, consta restar a
dèurer diffarents quantitats per lo que fou condempnat junt ab sos condeputats en la visita de
dit trienni 1602, feta en lo de 1605. Però per
quant lo capítol de dit mes de juny, foli 275,
consta que don Jaume de Cardona sols posehí
dit censal com ha usufructuari, per lo que no
pugué obligar-lo; y per ço, no·s trau res enfora.
Ítem, dit censal foua y posehí Pere Antoni Mercader. Y encara que que segons lo llibre de Vàlues trienni 1683, foli 132, se troba continuat
mossèn Pere Joan Mercader, deputat local de
Cervera que fou en lo trienni 1611, lo qual resta ha dèurer la quantitat de 2 lliures, 5 sous, 10.
Però per quant segons dit capbreu, foli
242,consta que Pera Antoni Mercader, pocessor de dit censal, ne féu donació a sa filla a 5
septembre 1498, cent y tres anys antes, del

Axí que restaria obligat dit censal per les ditas
2.688 lliures de dita partida treta enfora; dich,
2.668 lliures.
Y esta és la relació que fa a vostra senyoria. Del
aposento del racional, als X de juny MDCLXXXVII.
Joseph Catà y Bertran, subrrogat en lo offici de
racional.

335 a
338r

No 8. Abadessaa y convent de Santa Clara
Molt il·lustre senyor.

a. relació intercalada entre els folis 522 a 523v i 560r del
trienni 1686-1689.

a. a continuació repetit dit censal fou.
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Joseph Catà y Bertran, ciutadà honrat de Barcelona, subrrogat en lo offici del racional de la
present casa, a vostra senyoria fa relació com per
orde y deliberació de vostra senyoria de deu de
decembre 1685 té feta exacta averiguació en los
llibres de Vàlues y altres de la present casa acerca de aquell censal pensió 91sou, 6, pagador al
primer de abril, que sortejà la abadessa y convent del monastir de Santa Clara de Barcelona
en la extracció de censals als 31 de juliol 1686
feren los predecessors de vostra senyoria. Y segons dits llibres, se troba lo següent:
Primo, dit censal fou y possehí Miquel Soler. Y
encara que segons lo llibre de Vàlues trienni
1635, foli 271, se trobe continuat Miquel Soler
altre de les fianses de Pere Am[...]os, tauler del
General que fou, de Sant Pere Pescador, lo
qual, segons lo llibre de Vàlues trienni 1683,
foli 219, consta restar a dèurer la quantitat de
30 lliures, 19 sous, 9, lo qual dèbit devalla y se
origina en lo llibre de Vàlues trienni 1626, foli
435. Però per quant segons lo capbreu de dit
mes de abril, foli 258, consta que lo Miquel Soler, possessor de dit censal, ja era mort en lo any
1524, ab què evidentment, se veu ésser difarents subjectes pocessor y debitor; per ço, no·s
trau res enfora.
Ítem dit censal fou y possehí e o vení lo jus luendi de aquell mossèn Francesc Soler. Y encara
que segons lo llibre de Vàlues trienni 1635, foli
92, se troba continuat Francesc Soler, parayre,
arrendatari de la Bolla de Lleyda trienni 1590,
del qual arrendament, segons lo llibre de Vàlues
trienni 1683, foli 32, consta restar a dèurer la
quantitat de 3.534 lliures, 11 sous, 9.
Axí mateix, segons dit llibre de Vàlues trienni
1635, foli 182, se troba continuat mossèn Francesc Soler, // 535 a 538v // donsell, altre de les
fiansas per 500 lliures en la milloració de caució
presentada a 9 de juliol 1619 per Daniel
Camps, arrendatari de la Bolla de Vilafranca de
Panadès trienni 1614, del qual arrendament, segons lo llibre de Vàlues trienni 1683, foli 60,
consta restaria a dèurer la quantitat de 5.877
lliures, 5 sous, 3. Axí mateix, segons dit llibre de
Vàlues trienni 1635, foli 85, se troba continuat
dit mossèn Francesc Soler obligat per 1.000
lliures en la milloració de cauçió de 9 de juliol
1615 per Pere Joan Pla, arrendatari de la Bolla
de Tarragona trienni 1614, del qual arrendament, segons dit llibre de Vàlues trienni 1635,
foli 61, consta restaria a dèurer la quantitat
4.538 lliures, 10 sous, 1. Y axí mateix, segons
dit llibre de Vàlues trienni 1635, foli 201, se
troba continuat dit Soler altre de les fiansas per
1.400 lliures de Joan Gallart, arrendatari de la
Bolla de Tarragona trienni 1617, del qual
1820

arrendament, segons lo llibre de Vàlues trienni
1683, foli 62, consta restarie a dèurer la quantitat de 4.777 lliures, 10 sous, 8. Y axí mateix, segons dit llibre de Vàlues trienni 1683, foli 124,
se troba continuat Francesc Soler, mercader de
la Vilafranca de Conflent, diputat local de dita
vila en lo trienni 1584, lo qual, segons dit llibre
deu dar los comptes y diners de dita deputació
local sens tràurer quantitat certa. Però per
quant segons dit capbreu de dit mes de abril,
foli 258, consta que Francesc de Soler, pocessor
de dit censal, lo alienà a 10 de juny 1545, y axí
bé, no possehir-lo al temps de las obligacions, y
a més de ésser diffarents subjectes, per lo que no
pot estar obligat dit censal; y per ço, no·s trau
res enfora.
Ítem, dit censal fou y possehí Joan Soler. Y encara que segons lo llibre de Vàlues trienni 1635,
foli 103, se troba continuat Joan Soler, mercader de Barcelona, no sols altre de les fianses donades per Bernat Puiguert, arrendatari de la Bolla de Ripoll y Sant Joan les Abadessas trienni
1596, obligat per 200 lliures lo any, però y encara partícip de dita Bolla, del qual arrendament, segons lo llibre de Vàlues trienni 1683,
foli 37, consta restar a dèurer la quantitat de
513 lliures, 16 sous. Axí mateix, segons lo llibre
de Concerts, foli 143, se troba continuat Joan
Soler, donsell en Barcelona // 539r // domiciliat,
en la obligació que féu Jacinto Am, burgès de
Perpinyà, de 3.491 lliures per lo arrendament
de la Bolla de Perpinyà trienni 1635, ab acte rebut en la Scrivania Major a 28 de octubre 1642
se obligà dit Joan Soler per 750 lliures, del qual
arrendament, segons lo llibre de Vàlues trienni
1680, foli 227, se troba continuat Joan Anton
Soler, pagès del lloch de Palau, altre de les fianses donadas per Onofra Compter, hoïdor eclesiàstic que fou en lo trienni 1623, lo qual
Compter junt ab sos condeputats, segons lo llibre de Vàlues trienni corrent de 1683, consta
restar a dèurer diffarents quantitats per lo que
foren condempnats en la visita de dit trienni
1623, feta en lo de 1626. Però per quant segons lo capbreu de dit mes de abril, foli 259,
consta que la dita reverend Abadessa y convent
compraren dit censal a 7 de decembre 1579, y
axí bé, possehir-lo ja antes de ditas obligacions,
per lo que no pot estar obligat dit censal; y per
çò, no·s trau res enfora.
Ítem, segons lo llibre de Vàlues trienni 1623,
foli 180 y 950, se troba continuat Juan Soler,
mercader de Tàrrega, altre de les fiansas de Joan
Vidal, menor en dias, quòndam, receptor de la
Bolla de Barcelona, en les caucions per dit Vidal
prestadas, ço és, la primera a 2 de mars 1566 y
la segona a 6 de abril de dit any 1566, en las
quals se obligà dit de Soler per 300 lliures en

quiscuna de las quals, y no consta en ningun llibre de Vàlues haver pagat dit Soler quantitat alguna, lo qual Vidal, segons dit llibre de Vàlues
trienni 1683, foli 241, consta restar a dèurer la
quantitat de 4.402 lliures, 2 sous. Axí que restaria a dèurer lo dit Soler per ditas fiansas les ditas
sis-centas lliuras; dich
600 lliures.
Ítem, segons dit llibre de Vàlues // 429v // trienni 1683, foli 116, se troba continuat Joan Soler,
mercader, deputat local de Vilafranca de Conflent en lo trienni 1557, lo qual, segons dit llibre resta a dèurer los comptes y diners de dita
Deputació local, sens tràurer quantitat certa enfora; dich
a... lliures, b... sous
Axí quedaria obligat dit censal de una part, en
las ditas sis-centas lliuras; dich 600 lliures tretas
enfora, y en tot cas, per la quantintat constara
restaria a dèurer per la partida propdita.
Y esta és la relació que fa a vostra senyoria. Del
aposiento del racional, als XVI juny MDCLXXXVII.
Joseph Catà y Bertran, subrrogat en lo offici de
racional.

540r

No 9. Protectorsc de la lluminària del Cos Preciós de Jesuchrist, de la Seu
Molt il·lustre senyor. Joseph Catà y Bertran,
ciutadà honrat de Barcelona, subrrogat en lo offici del racional de la present casa, a vostra senyoria fa relació com per orde y deliberació de
vostra senyoria de deu de decembre 1685 té
feta exacta averiguació en los llibres de Vàlues y
altres de la present casa acerca de aquell censal
pensió 800 sous, pagador a 13 novembre, que
sortejaren los protectors de la lluminària del
Cos Preciós de Jesuchrist, de la Seu de Barcelona, en la extracció de censals als 31 de juliol
1686 feren los predecessors de vostra senyoria.
Y segons dits llibres, se troba lo següent:
Primo, dit censal fonch pocehit per Joan de
Cardona. Y encara que segons lo llibre de Vàlues trienni 1635, foli 43, se trobat continuat
Joan Cardona, del lloch de Estol, altre de las
fiansas donadas per Joan Pere Piqués, mercader,
arrendatari de la Bolla de Puigcerdà trienni
1575, obligat per 50 lliures lo any, del qual
a. a continuació un espai en blanc.
b. a continuació un espai en blanc.
c. relació intercalada entre els folis 522 a 523v i 560r del
trienni 1686-1689.
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arrendament, segons dit llibre de Vàlues trienni
1683, foli 12, consta restaria a dèurer la quantitat de 2.808 lliures, 5 sous, 7. Axí mateix, segons dit llibre de Vàlues trienni 1635, foli 91,
se trobat continuat Joan Cardona, parayre de la
vila de Bellver, arrendatari de la Bolla de Puigserdà trienni 1590, lo qual, segons dit llibre de
Vàlues trienni 1683, foli 30, consta restar a
dèurer la quantitat de 911 lliures, 3 sous, 10.
Axí mateix, segons dits llibres de Vàlues triennis
1635, foli 110, se trobat continuat Joan Cardona de Boix, mercader negociant, arrendatari de
la Bolla de Puigserdà trienni 1596, obligat en
300 lliures lo any, del qual arrendament, segons
dits llibres de Vàlues trienni 1635, foli 40, consta restaria a dèurer la quantitat de 1.853 lliures,
2 sous. Y axí mateix, segons dits llibres de Vàlues trienni 1635, foli 90, se troba continuat
Joan Àngel Cardona, mercader, altre de las fiansas de Pere Campillo, arrendatari de la vila de
Perpinyà trienni 1590, obligat per 260 lliures lo
any, del qual arrendament, segons dit llibre de
Vàlues trienni 1683, foli 31, consta restaria a
dèurer la quantitat de 263 lliures, 8 sous, 3.
Però per quant segons lo capbreu de dit mes de
novembre, foli 144, consta que lo // 540v // pocessor de dit censal here noble en lo any 1499, y
axí, no poder ser obligat en ditas fiansas, pus ditas fiansas eran gent ordinària, per las quals no
por estar obligat dit censal; y per ço, no·s trau
res enfora.
Ítem, dit censal fou y pocehí don Pedro de Cardona. Y com segons lo llibre de Vàlues trienni
1578, foli 213, se troba continuat don Pedro de
Cardona y Erill, senyor del Albi, altre de las
fiansas donadas per Miquel Gomar, arrendatari
de la Bolla de Perpinyà de dit trienni 1578, lo
qual de Cardona se obligà per 300 lliures lo
any, del qual arrendament, segons lo llibre de
Vàlues trienni 1683, foli 18, consta restaria a
dèurer la quantitat de 19.609 lliures, 17 sous,
8. Y per quant entre totas las fiansas de dit
arrendament se an obligat en 99 lliures més per
los trens anys, que defalcadas rata per quantitat
segons la que quiscuna de ditas fiansas se avian
obligat, sols vingué estar obligat dit de Cardona
en 297 lliures, 8 sous, 2, per quiscun any tan solament, que los 3 anys junts són 892 lliures, 4
sous, 6, de las quals se li fan bonas 166 lliures,
13 sous, 10, per tantas li’n tocan y gaudeix de
aquellas 6.362 lliures, 2 sous, 2, que ab differents llibres de Vàlues y ab diffarents jornadas
consta aver pagadas dit Miquel Gomàs, principal de dit arrendament. Axí que resta a dèurer
dit don Pedro de Cardona per rahó de dita fiansa y a compliment de ditas 892 lliures, 4 sous, 6,
la quantitat de 725 lliures, 10 sous, 8; dich,
725 lliures, 10 sous, 8

[ 1687 ]

[ 1687 ]

Ítem, dit censal fou y pocehí Felip Bastrús. Y encara que segons lo llibre de Vàlues trienni 1635,
foli 39, se troba continuat Felip Bastrús, varguer
de dits senyors deputats, obligat per 500 lliures
en la caució prestada per Joan //542r // de Gualbes, donsell, sobrecullidor del General de la part
de Ponent, en la caució per dit prestada a 26 de
maig 1594, lo qual de Gualbes, segons dit llibre
de Vàlues trienni 1683, foli 170, consta restar a
dèurer la quantitat de 419 lliures, 19 sous, 11.
Però per quant segons lo capbreu de dit mes de
novembre, foli 104, consta que dit Bastrús lo
alienà lo any 1586, y axí, molt antes de fer dita
fiansa, per lo qual no pot estar obligat dit censal;
y per ço, no·s trau res enfora.
Axí que restaria obligat dit censal per ditas 725
lliures, 10 sous, 8, de la dita partida treta enfora;
dich, 725 lliures, 10 sous, 8.
Y esta es la relació que fa a vostra senyoria. Del
aposiento del racional, als XII juny MDCLXXXVII.
Joseph Catà y Bertran, subrrogat en lo offici de
racional.

542r

No 10. Rectora y comunitat del Pi
Molt il·lustre senyor.
Joseph Catà y Bertran, ciutadà honrat de Barcelona, subrrogat en lo offici del racional de la
present casa, a vostra senyoria fa relació com per
orde y deliberació de vostra senyoria de deu de
decembre 1685 té feta exacta averiguació en los
llibres de Vàlues y altres de la present casa acerca de aquell censal de pensió 31 sous, 3, pagador a 24 de juliol, que sortejà lo reverend prior
y comunitat de Nostra Senyora del Pi d’esta
ciutat en la extracció de censals als 31 de juliol
1686 feren los predecessors de vostra senyoria.
Y segons dits llibres, se troba lo següent:
Primo, dit censal fou y possehí Joan Soler. Y encara que segons lo llibre de Vàlues trienni 1635,
foli 103, se troba continuat Joan Soler, mercader de Bercelona, altre de les fiansas donadas per
Bernat Puiguert, arrendatari de la Bolla de Ripoll y Sant Joan de las Abadessas trienni 1596,
obligat per 200 lliures lo any, però y encara partícip de dita Bolla, del qual arrendament, segons
lo llibre de Vàlues trienni 1683, foli 37, consta
restar a dèurer la quantitat de 513 lliures, 16
sous. Axí mateix, segons lo llibre de Vàlues
trienni 1623, foli 180 y 950, se troba continuat
a. relació intercalada entre els folis 522 a 523v i 560r del
trienni 1686-1689.

1822

Joan Soler, mercader, altre de les fiansas donadas per Joan Vidal, menor de dias, receptor de la
Bolla de Barcelona, en les caucions per dit Vidal
prestadas, ço és, la primera a 2 de mars 1566 y la
segona a 6 de abril de dit any, en las quals se
obligà dit de Soler per 300 lliures en quiscuna,
lo qual Vidal, segons lo llibre de Vàlues trienni
1683, foli 241, resta a dèurer la quantitat de
4.402 lliures, 12 sous. Y axí mateix, segons dit
llibre de Vàlues trienni 1683, foli 116, se troba
continuat Joan Soler, mercader, deputat local
de Vilafranca de Conflent en lo trienni 1557,
restar a dèurer los comptes y diners de dita Deputació local, sens tràurer quantitat certa. Axí
mateix, segons dit llibre de Vàlues trienni 1683,
foli 231, se troba continuat Jaume Soler restar a
dèurer la quantitat de 22 lliures, el qual dèbit
devalla de // 542v // condempnació de visita del
trienni 1629, feta en lo de 1632, com consta en
lo llibre de Vàlues trienni 1632, foli 675. Axí
mateix, segons lo llibre de Concerts, foli 143, se
troba continuat Joan Soler, donsell en Perpinyà
domiciliat, en la obligació que féu Jacinto Ham,
burgès de Perpinyà, de 3.491 lliures per lo
arrendament de la Bolla de Perpinyà trienni
1635, ab acte rebut en la Scrivania Major a 28 de
octubre 1642 se obligà dit Joan Soler per 550
lliures, del qual arrendament, segons lo llibre de
Vàlues trienni 1683, foli 92, consta restar-se a
dèurer la quantitat 1.168 lliures, 8 sous. Y axí
mateix, segons lo llibre de Vàlues trienni 1680,
foli 227, se troba continuat Joan Anton Soler,
pagès del lloch de Palau, altre de les fiansas donadas per Onofra Compter, ohidor eclesiàstic
que fou en lo trienni 1623, lo qual Compter
junt ab sos condeputats, segons lo llibre de Vàlues trienni corrent de 1683, consta restar a dèurer differents quantitats per lo que foren condempnats en la visita de dit trienni 1623, feta en
lo de 1626. Però per quant segons lo capbreu de
dit mes de juliol, foli 570, consta que Joan Soler
en lo any 1497 ja no possehía dit censal, per lo
que no pugué obligar-lo encara que fos un mateix sibjecte, pus no·l possehia en lo temps de las
obligacions; y per ço, no·s trau res enfora.
Ítem, dit censal fou y possehí mossèn Jaume
Çalbà, donsell. Y encara que segons lo llibre de
Vàlues trienni 1635, foli 47, se troba continuat
mossèn Jaume de Çalbà altre de les fiansas de
mossèn Francesc de Salbà y de Vallseca, arrendatari de la Bolla de Vilafranca de Panadès
trienni 1578, obligat per 300 lliures lo any, del
qual arrendament, segons lo llibre de Vàluas
trienni 1683, foli 13, consta restar-se a dèurer la
quantitat de 12.463 lliures, 11 sous, 4. Y axí
mateix, segons lo llibre de Vàlues trienni 1575,
foli 361, se troba dit de Çalbà continuat altre de
les fiansas insolidum obligades en la obligació
feta per mossèn Enrich Terré de Picalqués als

15 de febrer 1578, constituhint-se principal per
mossèn Enrich Terré, son pare, per diffarents de
arrendaments de Bollas, lo qual Terré, segons lo
llibre de Vàlues trienni 1683, foli 162, consta //
543r // restar a dèurer la quantitat de 3.820
lliues, 7 sous, 7. Però per quant segons dit capbreu, foli a... , consta que lo dit mossèn Jaume
Çalbà, pocessor de dit censal, lo alienà a 19 de
abril 1545, de quí és que no·l possehia al temps
de les obligacions, per les quals no pot estar
obligat dit censal; y per ço, no·s trau res enfora.

544r

Ítem, dit censal fou lluhit y quitat per lo tudor y
curador dels fills de mossèn Francesc de Monrodon. Y encara que segons lo llibre de Concerts,
foli 3, se troba continuat Francesch de Monrodon, donsell, altre de les fiansas insolidum donadas per Joan Ramon de Vergós en lo debitori de
1.000 lliures féu al General a 14 de maig 1587 per
resta del arrendament de las Bollas de Camprodon y Sant Joan de las Abadessas del trienni
1575, de les quals Bollas, segons lo llibre de Vàluas trienni 1683, foli 9, consta restar-se a dèurer
la quantitat de 901 lliures, 4 sous. Però per quant
segons dit capbreu, foli 572, consta que la dalt
dita lluició y quitació de dit censal feta per la tudor y curador dels fills de Francesc Monrodon
fou a 14 de maig 1586, en lo qual temps ja seb suposa era mort dit Francesc de Monrodon, luego
no pugué ésser lo que féu la obligació en lo any
1587, ab què evidentment, se veu ésser diffarents
subjectes lo que tingué o pogué tenir dret en dit
censal y lo obligat; y per ço, no·s trau res enfora.
Ítem, dit censal fou e o possehí Miquel de Monrodon. Y encara que segons lo llibre de Vàlues
trienni 1683, foli 243, se troba continuat Miquel Joan de Monrodon, aguasil ordinari, restar
a dèurer la quantitat de 15 lliures, lo qual dèbit
devalla del llibre de Vàlues trienni 1638, foli
681, per deliberació dels predecessors vostra senyoria al mars 1640 per unas dietas. Però per
quant segons dit capbreu y fòleo consta que dit
reverent rector y comunitat poseheix dit censal
des de 6 mars 1606, y axí bé, encara fos estat un
mateix subjecte pocessor y debitor, no pot estar
obligat dit censal per no possehir-lo al temps se
formà dit dèbit; y per ço, no·s trau res enfora.
Y esta és la relació que fa a vostra senyoria. Del //
del racional, a IIII juliol

543v // aposiento
MDCLXXXVII.

Joseph Catà y Bertran, subrrogat en lo offici de
racional.

a. a continuació un espai en blanc.
b. se suposa interlineat.

No 11. Domersa de Sant Pere
Molt il·lustre senyor.
Joseph Catà y Bertran, ciutadà honrat de Barcelona, subrrogat en lo offici del racional de la
present casa, a vostra senyoria fa relació com per
orde y deliberació de vostra senyoria de deu de
decembre 1685 té feta exacta averiguació en los
llibres de Vàlues y altres de la present casa acerca de aquell censal de pensió 47 sous, 4, pagador a 21 de juny, que sortejaren los reverends
domers de Sant Pere, de la present ciutat, en la
extracció de censals als 31 de juliol 1686 feren
los predecessors de vostra senyoria. Y segons
dits llibres, se troba lo següent:
Primo, dit censal fou y possehí don Enrich Despalau. Y encara que segons lo llibre de Vàlues
trienni 1635, foli 47, se troba continuat altre de
las fiansas de Francesc Çalbà y de Vallseca, arrendatari de la Bolla de Vilafranca del Panadès trienni 1578, obligat per 500 lliures lo any, del qual
arrendament, segons dit llibre de Vàlues trienni
1683, foli 13, se resta a dèurer la quantitat de
12.463 lliures, 11 sous, 4. Y axí mateix, segons dit
llibre de Vàlues trienni 1635, foli 52, se troba
continuat dit Despalau altre de les fiansas de Miquel Joan de Junyent, arrendatari de la Bolla de
Gerona de dit trienni 1578, obligat per 500 lliures, del qual arrendament, segons dit llibre de Vàlues trienni 1683, foli 16, consta restar-se a dèurer la quantitat de 14.125 lliures, 12 sous, 11.
Però per quant lo capbreu de dit mes de juny, foli
640, consta que dit Enrich Despalau sols possehí
dit censal com ha pare legítim y administrador de
dona Eleonor, sa filla, per lo que no pogué obligar dit censal; per ço, no·s trau res enfora.
Ítem, dit censal fou y possehí mossèn Grau Sayol. Y encara que segons lo llibre de Vàlues
trienni 1635, foli 74, se troba continuat altre de
les fiansas per mossèn Joan de Gualbes, donsell,
sobrecullidor del General en la sobrecol·lecta de
Ponent, obligat per 300 lliures en la caució per
dit de Gualbes prestada a 19 de febrer 1578, lo
qual de Gualbes, segons lo llibre // 544v // de
Vàlues trienni 1683, foli 167, consta restar a
dèurer la quantitat de 5.221 lliures, 2 sous, 3.
Però per quant segons lo capbreu y fòleo consta
que dit Grau Sayol tant solament possehí dit
censal com ha usufructuari, per lo que no pogué obligar-lo; y per ço, no·s trau res enfora.
Ítem, dit censal fou y possehí Joan Pagès. Y encara que segons lo llibre de Vàlues trienni 1671,
foli 306, se troba continuat lo prior Joan Pagès
a. relació intercalada entre els folis 522 a 523v i 560r del
trienni 1686-1689.

1823

[ 1687 ]

[ 1687 ]

altre de les fianses donades per Joan Gabriel, ohidor real que fou en lo trienni 1653, lo qual junt
ab sos condeputats, segons lo llibre de Vàlues
trienni corrent consta restar ha dèurer differents
quantitats per lo que foren condempnats en la visita de dit trienni 1653, feta en lo de 1656. Però
per quant segons lo dit capbreu, foli 640, consta
que a 28 de juliol 1588 fou lluït y quitat dit censal per Àngela Pelegrí, de quí és no haver-lo pogut obligar, a més de ésser diffarents subjectes
possessor y debitor; y per ço, no·s trau res enfora.

546r

Ítem, dit censal fou y possehí Julià de Manuel Julià. Lo qual, segons lo llibre de Vàlues trienni
1683, foli 183, se troba continuat altre de les
fianses donades per don Bernat de Cardona, deputat ecclesiàstich, y Paulo Pla, ohidor ecclesiàstich que foren en lo trienni 1603, los quals de
Cardona y Pla, segons lo llibre de Vàlues trienni
1683, foli 183, consta restar a dèurer la quantitat
de 2.797 lliures que ab major quantitat y junt ab
sos condeputats foren condempnats en la visita
de dit trienni 1602, feta en lo trienni de 1605,
com consta en lo llibre de Vàlues de dit trienni
1605, foli 601; de les quals 2.797 lliures, 10 sous
se fa càrrega a dits de Cardona y Paulo Pla de
2.688 lliures, per tantes, ço és, 2.682 lliures que
dits de Cardona y Pla junt ab dits sos condeputats foren condempnats en dita visita pagar al
General en subsidi // 545r // de don Ugo de Tamarit, deputat militar que fou en dit trienni, per
dos parts del salari de deputat de dit don Ugo
que se havian de retenir, avent concentit que·l
rebés en tot, entenent y declarant que primer fos
feta execució en los béns de dit don Ugo per tota
la dita quantitat; y las restàns 60 lliures que axí
mateix foren dits de Cardona y Paulo Pla y llurs
condeputats condempnats per tantas ne pagaren
a dit don Ugo per lo lloguer de sa casa prengué
avent deixat lo palau del Rey per acomodar a don
Diego Clavero per fer la visita real, ab què també
fos feta execució en los béns de dit don Ugo,
com las restàns quantitats foren condempnats
dits deputats aquellas sian pagadas part en tot y
part pagadas per dit de Cardona y Pla per la part
los tocava, segons lo thenor de ditas sentèncias,
com consta en lo llibre de Vàlues de dit trienni
1605 y en dit foli 601; dich
2.688 lliures
Axí que resta obligat dit censal per la partida
treta enfora de quantitat ditas 1.688 lliures.
Y esta és la relació que fa a vostra senyoria. Del
aposiento del racional, als XX juny MDCLXXXVII.
Joseph Catà y Bertran, subrrogat en lo offici de
racional.

1824

No 12. Monjasa de Sant Pere
Molt il·lustre senyor.
Joseph Catà y Bertran, ciutadà honrat de Barcelona, subrrogat en lo offici del racional de la
present casa, a vostra senyoria fa relació com per
orde y deliberació de vostra senyoria de deu de
decembre 1685 té feta exacta averiguació en los
llibres de Vàlues y altres de la present casa acerca de aquell censal de pensió 22 sous, 9, pagador a 20 de juliol, que sortejaren la reverend
Abadessa y convent de monjas de Sant Pere de
les Puel·las de la present ciutat en la extracció
deb censals que los predecessors de vostra senyoria feren als 31 de juliol 1686. Y segons dits
llibres, se troba lo següent:
Dit censal, la mitat d’ell fou y possehí Francesc
de Junyent. Y encara que segons lo llibre de Vàlues trienni 1683, foli 151, se troba continuat
Francisco de Junyent junt ab Honorat Joan de
Montanyans, los quals restan a dèurer la quantitat de 50 lliures lo any, lo qual dèbit devalla del
trienni 1554, foli 61, com consta en lo llibre de
Vàlues trienni 1572, foli 18. Axí mateix, segons
lo llibre de Vàlues trienni 1677, foli 277c, se
troba continuat don Francisco de Junyent altre
de les fianses de Bernat Ferrer y Viladomar, deputat real que fou en lo trienni 1650, lo qual
Ferrer, segons lo llibre de Vàlues trienni 1677,
foli 295, consta restar a dèurer la quantitat de
1.595 lliures, 13 sous, 11, que són a compliment de 1.670 lliures, 14 sous que dit Bernat
Ferrer a 10 de juliol 1[65]9 féu concert y prometé pagar al General per lo que deurà per les
condempnacions de la visita de dit trienni 1650,
feta en el de 1653; consta ab dit llibre de Concerts, foli 169. Axí mateix, segons dit llibre de
Vàlues trienni 1677, foli 335, se troba continuat altre de les fiansas de don Àngel Despàs,
deputat militar que fou en lo trienni 1659, lo
qual don Àngel Despàs, segons lo llibre de Vàlues trienni 1677, en foli 335 y 330, consta restar a dèurer la quantitat de 842 lliures, 15 sous
per resta de diffarents condempnacions de la visita de dit trienni 1659, feta en lo de 1662. Y axí
mateix, segons dit llibre de Vàlues trienni 1677,
foli 66, se troba continuat altre de // 546v // les
fiansas de Francisco de Pons, oïdor militar del
trienni 1665, lo qual de Pons, segons dit llibre
de Vàlues trienni 1677, foli 330 y 332, consta
restar a dèurer la quantitat de 414 lliures, 4
sous, 6, per restar de differents condempnacions de la visita de dit trienni 1665, feta en lo
a. relació intercalada entre els folis 522 a 523v i 560r del
trienni 1686-1689.
b. de censals interlineat.
c. foli 277 intrelineat al marge esquerre.

de 1668. Y axí mateix, segons dit llibre de Vàlues trienni 1677, foli 339, se troba continuat
altre de les fianses del doctor Francesc Ferrer,
ohidor ecclesiàstich del trienni 1671, lo qual
Ferrer junt ab sos condeputats foren condempnats en la visita de dit trienni 1671, feta en lo de
1674, en pagar al General tot allò que constaria
haver deliberat pagar després de 4 maig 1672
per rahó de la contrafacció de la aprehenció dels
reals de vuyt appressos en la Patrona de Gènova, liquidació reservada, però, per quant segons
lo capbreu de dit mes de juliol, foli 485, consta
que a 17 de octubre 1451 dit Francesc de Junyent, possessor de dit censal, lo cedia a favor de
Isabel Maullar, sa germana, y en virtut de divisió, y axí bé, antes de las obligacions, per lo que
no pot estar obligat dit censal; y per ço, no·s
trau res enfora.

dit temps de la obligació no possehir aquell; y
per ço, no·s trau res enfora.
Y esta és la relació que fa a vostra senyoria. Del
aposiento del racional, als 16 de juny MDCLXXXVII.
Joseph Catà y Bertran, subrrogat en lo offici de
racional.

548r

Molt il·lustre senyor.
Joseph Catà y Bertran, ciutadà honrat de Barcelona, subrrogat en lo offici del racional de la present casa, a vostra senyoria fa relació com per
orde y deliberació de vostra senyoria de deu de
decembre 1685 té feta exacta averiguació en los
llibres de Vàlues y altres de la present casa acerca
de aquell censal de pensió 20 sous, pagador al
primer de juny, que sortejaren lo reverend prior
y convent de Sant Gerònim de Ebron, del bisbat
de Barcelona, en la extracció que feren los predecessors de vostra senyoria als 31 de juliol 1686. Y
segons dits llibres, se troba lo següent:

Y esta és la relació que fa a vostra senyoria. Del
aposiento del racional, als II de juliol MDCLXXXVII.
Joseph Catà y Bertran, subrrogat en lo offici de
racional.

547r

No 13. Prioraa y convent dels Àngels

Dit censal fou y possehí Jordi Joan de Planella. Y
encara que segons lo llibre de Vàlues trienni
1677, foli 345, se troba continuat Joan de Planella altre de les fiansas donadas per fra Miquel
Aymerich, deputat eclesiàstich que fou en lo
trienni 1614, lo qual, segons lo llibre de Vàlues
trienni 1683, foli 342, consta restar a dèurer
1.716 lliures, 2 sous, 7, per tantas fou condempnat junt ab sos condeputats en la visita de dit
trienni 1614, feta en lo de 1617. Però per quant
segons lo capbreu de dit mes de juny, foli 352,
consta que mossèn Jordi Joan de Planella, possessor de dit censal, lo alienà a favor de dit prior
y convent en lo any 1540, y axí bé, ésser differents subjectes; y per ço, no·s trau res enfora.

Molt il·lustre senyor.
Joseph Catà y Bertran, ciutadà honrat de Barcelona, subrrogat en lo offici del racional de la
present casa, per orde y deliberació de vostra senyoria de deu de decembre 1685 té feta exacta
averiguació en los llibres de Vàlues y altres de la
present casa acerca de aquell censal de pensió
150 sous, pagador a 21 de janer, que sortejà la
reverend priora y convent dels Àngels de la present ciutat en la extracció de censals que los predecessors de vostra senyoria feren als 31 de juliol 1686. Y segons dits llibres, se troba lo
següent:
Dit censal fou y possehí Miquel Joan de Junyent. Y encara que segons lo llibre de Vàlues
trienni 1578, foli 209, se troba dit Junyent
principal arrendatari de la Bolla de Gerona de
dit trienni, lo qual, segons lo llibre de Vàlues
trienni 1683, foli 16, consta restar a dèurer la
quantitat de 14.125 lliures, 12 sous, 11 diners.
Però per quant segons lo capbreu de dit mes de
janer, foli 434, consta que dit Miquel Joan de
Junyent donà facultat de lluir dit censal a 25 de
novembre 1567 a dita reverend priora y convent, qui lo lluiren a 7 de janer 1570, i axí bé, a

No 14. Conventa de Sant Gerònim de Ebron

Y esta és la relació que fa a vostra senyoria. Del
aposiento del racional, als XXI de juny MDCLXXXVII.
Joseph Catà y Bertran, subrrogat en lo offici de
racional.

549r

a. relació intercalada entre els folis 522 a 523v i 560r del
trienni 1686-1689.

1825

No 15. Santa193 Maria del Mar
Molt il·lustre senyor.
a. relació intercalada entre els folis 522 a 523v i 560r del
trienni 1686-1689.
b. relació intercalada entre els folis 522 a 523v i 560r del
trienni 1686-1689.

[ 1687 ]

[ 1687 ]

Joseph Catà y Bertran, ciutadà honrat de Barcelona, subrrogat en lo offici del racional de la
present casa, fa a vostra senyoria relació per
orde y deliberació de vostra senyoria de 10 de
decembre 1685 té feta exacta averiguació en los
llibres de Vàlues y altres de la present casa acerca de aquells quatre censals; un de pensió 127
sous, 2, pagador a 26 de maig; altre pensió
1[1]2 sous, 11, pagador al primer de juny; altre
de pensió 908 sous, 1, pagador a 5 de janer; y
altre de pensió 400 sous pagador a 25 de setembre que sortejaren los reverends vicari perpètuo
y comunitat de Santa Maria del Mar de la present ciutat en la extracció de censals que los predecessors de vostra senyoria feren als 31 de juliol 1686. Y segons dits llibres, se troba lo
següent:
Primo, dit censal de pensió 127 sous, 2, pagador a 26 de maig, fou y possehí don Joan Queralt. Y encara que segons lo llibre de Vàlues
trienni 1635, foli 73, se troba que als 23 de
maig 1585 Jaume Morer, arrendatari de la Bolla
de Puigcerdà trienni 1584, féu un acte de regonexensa de haver arrendada dita Bolla per lo
compte de dit don Joan Queralt y altres, del
qual arrendament, segons lo llibre de Vàlues
[trienni] proppassat de 1683, foli 25, consta
restaria a dèurer la quantitat de 132 lliures, [8]
sous, 5. Y axí mateix, segons lo llibre de Vàlues
trienni 1635, foli 150, se troba continuat don
Joan Thomàs de Queralt altre de las fiansas donadas per Joan Roca, pagès, arrendatari de la
Bolla de Tremp y Pallàs trienni 1605, obligat
per 300 lliures per any, del qual arrendament,
segons lo llibre de Vàlues trienni 1683, foli 56,
se resta a dèurer la quantitat de 1.927 lliures.
Però per quant segons lo capbreu de dit mes de
maig, foli 385, consta que dit Joan de Queralt
sols possehí dit censal com ha usufructuari, per
lo que no·l pugué obligar; y per ço, no·s trau res
enfora.
Ítem, dit censal fou y possehí Joan Ferrer de
Busquets, //549v // donsell. Y encara que segons
lo llibre de Vàlues trienni 1635, foli 178, se troba continuat Joan Ferrer, fill de Joan Ferrer,
notari, altre de les fianses insolidum obligats de
Barthomeu Piquer, receptor del General en la
taula de Perpinyà, lo qual, segons lo llibre de
Vàlues trienni 1683, foli 188, reste a dèurer
245 lliures, 16 sous, 6, lo qual dèbit devalla del
trienni 1505, foli 376, del qual dèbit se féu concert a 28 de janer 1633; consta en lo llibre de
Concerts, foli 119. Y axí mateix, segons dit llibre de Vàlues trienni 1635, foli 184, se troba
Joan Ferré, botiguer de draps, arrendatari de la
Bolla de Castelló de Empúries, qui segons lo llibre de Vàlues trienni 1683, foli 61, consta restar a dèurer la quantitat de 33 lliures, 2. Però
1826

per quant segons lo dit capbreu de maig, foli
286, consta que Joan Ferrer, possessor de dit
censal, era donsell en lo any 1582, y los obligats
era gent ordinària, y axí ser differents subjectes
posessor y obligats, per lo que no pot estar obligat dit censal per rahó de dits dèbits; y per ço,
no·s trau res enfora.
Ítem, dit censal fou y possehí Miquel Ferrer de
Busquets, canonge de la Seu de Barcelona.
Com en lo llibre de Vàlues trienni 1635, foli 5,
se troba continuat Miquel Ferrer, mercader, altre de las fiansas donadas per Gerònim Totosans, mercader, òlim cullidor de la taula de la
Bolla de la present ciutat, lo qual Ferrer se obligà per 100 lliures, si bé no diu la diada de la
obligació, y dit Totosans, segons lo llibre de Vàlues trienni 1583, foli 149, consta restar a dèurer la quantitat de 1.819 lliures, 16 sous, lo qual
dèbit devalla del llibre de Vàlues trienni 1583,
foli 149, y no consta que dit Ferrer hage pagat
ni altre per ell quantitat alguna per dita fiansa; y
axí, restaria obligat dit censal per ditas cent lliures; dich
100 lliures.
Ítem, encara que segons dit llibre de Vàlues
trienni 1635, foli 264, se troba continuat Miquel Ferrer, texidor de //550r // lana, altre de les
fiansas donadas per Joan Elias, arrendatari de la
Bolla de Lleyda trienni 1626, del qual arrendament, segons lo llibre de Vàlues trienni 1683,
foli 76, consta restaria a dèurer la quantitat de
2.560 lliures, 19 sous, 4. Però per quant segons
dit capbreu de maig, foli 387, consta que Miquel Ferrer, possehidor de dit censal, fou canonge y lo possehidor era texidor, y axí bé, ser
differents subjectes, per lo que no pot estar
obligat dit censal; y per ço, no·s trau res enfora.
Ítem, dit censal pensió 112 sous, 11, pagador al
primer de juny, fou y possehí Thomàs Pujades.
Y encara que segons lo llibre de Vàlues trienni
1635, foli 52, se troba continuat mossèn Thomàs Pujadas altre de les fiansas donadas per
mossèn Miquel Joan Junyent, arrendatari de la
Bolla de Gerona trienni 1538, obligat per 500
lliures lo any, del qual arrendament, segons lo
llibre de Vàlues trienni 1683, foli 16, consta
restaria a dèurer la quantitat de 14.125 lliures,
12 sous, 11. Però per quant segons lo capbreu
de dit mes de juny, foli 326, consta que Thomàs
Pujadas vené dit censal en lo any 1529, y axí bé,
no possehir-lo en lo temps de dita obligació,
per lo que no pot estar obligat dit censal per raó
de dit dèbit; y per ço, no·s trau res enfora.
Ítem, dit censal pensió 908 sous, 1, pagador als
5 de janer, fou y possehí mossèn Galceran de
Semmanat. Y encara que segons lo llibre de Và-

lues trienni 1671, foli 228, se trobe continuat
lo canonge don Galceran de Semmanat altre de
les fianses de Jaume Badaula, ohidor real que
fou en lo trienni 1635, lo qual Badaula junt ab
sos condeputats, segons lo llibre de Vàlues
trienni 1683, consta restar a dèurer differents
quantitats per lo que foren condempnats en la
visita de dit trienni 1635, feta en lo de 1638.
Però per quant segons lo capbreu de dit mes de
janer, foli 19, consta que mossèn Galceran de
Semmanat, pocessor de dit censal, lo donà a
Francesc Armanter de Semmanat, son fill, a 2
de maig 1442, y axí bé, // 550v // no poder estar
obligat dit censal; y per ço, no·s trau res enfora.
Ítem, dit censal fou y possehí dona Aldonsa
d’Oms, viuda relicta de don Anton d’Oms, com
ha hereva universal de aquell. Lo qual, segons lo
llibre de Vàlues trienni 1569, foli 179, se troba
continuat altre de les fianses donades per
mossèn Antoni Calders, donzell, arrendador de
la Bolla de Perpinyà trienni 1569, arrendada per
preu de 9.311 lliures lo any, del qual arrendament, segons lo llibre de Vàlues trienni 1683,
foli 5, consta restar-se a dèurer la quantitat de
169 lliures, 11 sous, 7 diners. Lo qual don Anton d’Oms se obligà per 600 lliures lo any, que
los 3 anys junts són 1.800 lliures, de les quals se
li fan bones 186 lliures, 9 sous, 19, que li toca y
gaudeix de aquellas 2.831 lliures, 17 sous, 6,
que ab differents llibres de Vàlues y ab differents jornadas consta haver pagat dit Anton
Calders, principal de dit arrendament. Axí que
restaria a dèurer dit de Oms per rahó de ditas
fiansas a compliment de ditas 1.800 lliures, la
quantiat de 1.613 lliures, 10 sous, 2. Però per
quant de dit arrendament sols se resta a dèurer
las dalt ditas 169 lliures, 11 sous, 7, no se li pot
fer càrrega de més quantiat; dich
169 lliures, 11 sous, 7
Y encara que segons lo llibre de Vàlues trienni
1635, foli 31, se troba continuat don Anton
d’Oms, en Barcelona populat, altre de les fiansas donadas per Benet de Vallgormeraa, arrendatari de la Bolla de Perpinyà trienni 15[7]2,
obligat per 400 lliures lo any, del qual arrendament, segons lo llibre de Vàlues trienni 1683,
foli 8, consta restar-se a dèurer de 693 lliures, 4
sous, 6. Y axí mateix, // 551r // segons lo llibre
de Vàlues trienni 1671, foli 228, se troba continuat altre de les fianses de don Francisco de
Llupià, diputat militar que fou en lo trienni
1635, lo qual de Llupià junt ab sos condeputats, segons lo llibre de Vàlues trienni 1683, foli
258, consta restar a dèurer la quantitat de 243
lliures, 6 sous, 2, per lo cumpliment del que foren condempnats en la visita de dit trienni
a a continuació una línea ratllada.
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1635, feta en lo de 1638. Però per quant segons lo capbreu de dit mes de janer, foli 20,
consta que lo dit censal fou venut per dona Aldonsa d’Oms, viuda, als dits reverend vicari
perpètuo y comunitat als [12] de decembre
1569, y axí bé, ser mort lo possessor de dit censal ja en dit any 1569, y per conseqüent, no poder ser lo obligat; y per ço, no·s trau res enfora.
Ítem, lo censal pensió 400 sous, pagador a 25 de
setembre, fou y possehí mossèn Gerònim Bonet.
Lo qual, segons lo llibre de Vàlues trienni 1572,
foli 190, se troba continuat altre de les fiansas
donades per mossèn Benet de Vallgornera,
arrendatari de la Bolla de Perpinyà trienni 1572,
arrendada per preu de 11.675 lliures per any, lo
qual Francisco Gerònim Bonet se obligà per 583
lliures, 15 sous, per any, que los tres anys junts
són 1.751 lliures, 5 sous, del qual arrendamement, segons lo llibre de Vàlues trienni 1683,
foli 8, consta restaria a dèurer la quantiat de 573
lliures, 4 sous, 6, de les quals se li fan bonas 841
lliures, 8 sous, 9, ço és, 120 que consta haver-se
pagadas per dit Bonet als 28 de febrer 1684, y las
restàns 721 lliures, 8 sous, 9, que li tocan y gaudeix de aquellas 14.448 lliures, 15 sous, 10, que
ab differéns llibres de Vàlues y en differents jornadas consta haver pagat dit Benet de Vallgornera, principal de dit arrendament, y sos hereus. Ab
què //552v // restaria a dèurer dit Francesc Gerònim Bonet per rahó de dita fiansa y a compliment
de ditas 1.751 lliures, 5 sous, la quantitat de 909
lliures, 16 sous, 3; però per quant de dit arrendament sols se resta a dèurer ditas 573 lliures, 4
sous, 6, no se li fa càrrega de més quantitat; dich
573 lliures, 4 sous, 6
Y encara que segons lo llibre de Vàlues trienni
1578, foli 193, se troba continuat Francesc
Gerònim Bonet altre de les fiansas donadas per
mossèn Francesc Salbà y de Vallseca, arrendatari
de la Bolla de Vilafranca de Penadès de dit trienni 1578, arrendada per 8.001 lliures per any,
obligat per 300 lliures, del qual arrendament, segons dit llibre Vàlues trienni 1683, foli 13, consta restar-se a dèurer la quantitat de 12.463 lliures, 11 sous, 4. Axí mateix, se troba dit Francesc
Gerònim Bonet, segons lo llibre de Vàlues trienni 1578, foli 209, se troba continuat altre de les
fiansas de Miquel Jaume de Junyent, arrendatari
de la Bolla de Gerona de dit trienni, obligat per
300 lliures lo any, del qual arrendament, segons
dit llibre de Vàlues trienni 1683, foli 16, consta
restar-se a dèurer la quantitat de 14.125 lliures,
12 sous, 11. Y axí mateix, segons lo llibre de Vàlues trienni 1680, foli 167, se troba continuat
Gerònim Bonet altre de les fiansas donades per
mossèn Joan de Gualbes, donsell, sobrecullidor
del General en la sobrecol·lecta de Ponent, en la
caució per dit Gualbes prestada a 19 febrer
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1578, lo qual Bonet se obligà per 200 lliures, del
qual dèbit, segons lo capbreu de dit mes de setembre, foli 458, consta que dit Francesc Hierònim Bonet, possessor, alienà dit censal a 18 de janer 1574, y axí bé, antes de ditas obligacions, per
lo que no pot estar obligat dit censal; y per ço,
no·s trau res enfora.
Ítem, dit censal fou y possehí mossèn Miquel
d’Oms, lo qual, segons lo llibre de Vàlues trienni 1635, foli 19, se // 552r // troba continuat altre de les fiansas donadas per Pere Rovira,
quòndam, mercader de Barcelona, guarda estimador y notari del defenedor per suspensió de
Joan Vidal, sobrecullidor en la caució per dit
Rovira prestada a 31 de janer 1576, en la qual se
obligà dit Miquel d’Oms per 400 lliures, de les
quals no consta haver-ne pagat quantitat alguna, lo qual Rovira, segons lo llibre de Vàlues
trienni 1683, foli 154, consta restar a dèurer la
quantitat de 258 lliures, 7 sous, 4; y axí bé, sols
restar ha dèurer dit d’Oms ditas
258 lliures, 7 sous, 4
Dit Miquel d’Oms se troba continuat altre de
les fianses segons lo llibre de Vàlues trienni
1677, foli 345, de Ramon de Olmera, ohidor
militar que fou en lo trienni 1614. Y segons lo
llibre de Vàlues trienni 1680, foli 227, també se
troba continuat altre de les fiansas de misser
Bernat Sala, ohidor real que fou en lo trienni
1623, lo qual Olmera y Sala, segons lo llibre de
Vàlues trienni corrent y en differents fòleos,
consta restar a dèurer differents quantitats per
lo que foren condempnats en las visitas de sos
respectius triennis. Però per quant segons lo
capbreu de dit mes de setembre, foli 462, consta que don Miquel d’Oms, possessor de dit censal, lo alienà en favor de dit vicari y comunitat a
9 de abril 1594, y axí bé, antes de ditas duas últimas obligacions, per les quals no pot estar
obligat dit censal; y per ço, no·s trau res enfora.
Axí que restarian obligats dits tres censals, ço és,
lo de pensió 127 sous, lo de pensió 909 sous, 1,
y lo de 400 sous, per la quantitat de 1.101 lliures, 3 sous, 5, per les quatre partidas tretas enfora; dich, 1.101 lliures, 3 sous, 5.
Y esta és la relació que fa a vostra senyoria. Del
aposiento del racional, als XXVIII juny MDCLXXXVII.

553 a
556r

No 16. Col·legia de Sant Martí Çacosta
Molt il·lustre senyor.
a. relació intercalada entre els folis 522 a 523v i 560r del
trienni 1686-1689.
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Joseph Catà y Bertran, ciutadà honrat de Barcelona, subrrogat en lo offici del racional de la
present casa, a vostra senyoria fa relació per
orde y deliberació de vostra senyoria de deu de
decembre 1685 té feta exacta averiguació en los
llibres de Vàlues y altres de la present casa acerca de aquell censal de pensió 200 sous, pagador
al primer de janer, que sortejà lo reverend rector y col·legi de Sant Martí Çacosta, de la Companyia de Jesús, de la ciutat de Gerona, en la extracció de censals que als 31 de juliol 1686
feren los predecessors de vostra senyoria. Y segons dits llibres, se troba lo següent:
Primo, dit censal fou y posshí don Joan de Cardona. Y encara que segons lo llibre de Vàlues
trienni 1635, foli 43, se trobat continuat Joan
Cardona, del lloch de Estol, altre de las fiansas
donadas per Joan Pere Piqués, mercader, arrendatari de la Bolla de Puigcerdà trienni 1575,
obligat per 50 lliures lo any, del qual arrendament, segons dit llibre de Vàlues trienni 1683,
foli 12, consta restarie a dèurer la quantitat de
2.808 lliures, 7 sous, 7. Axí mateix, segons dit
llibre de Vàlues trienni 1635, foli 91, se troba
continuat Joan Cardona, parayre de la vila de
Bellver, arrendatari de la Bolla de Puigcerdà
trienni 1590, lo qual, segons dit llibre de Vàlues
trienni 1683, foli 30, consta restar a dèurer la
quantitat de 911 lliures, 3 sous, 10. Axí mateix,
segons dit llibre de Vàlues trienni 1635, fòleo
110, se trobat continuat Joan Cardona de Boix,
mercader de Puigcerdà, altre de les fiansas de
Antonio Clariano, negociant, arrendatari de la
Bolla de Puigserdà trienni 1596, obligat en 300
lliures lo any, del qual arrendament, segons dit
llibres de Vàlues trienni 1635, foli 40, consta
restaria a dèurer la quantitat de 1.853 lliures, 2
sous. Y axí mateix, segons dits llibres de Vàlues
trienni 1635, foli 90, se troba continuat Joan
Àngel Cardona, mercader, altre de las fiansas de
Pere Campillo, arrendatari de la Bolla de Perpinyà trienni 1590, obligat per 260 lliures lo any,
del qual arrendament, segons dit // 553 a 556v //
llibre de Vàlues trienni 1683, foli 31, consta
restaria a dèurer la quantitat de 263 lliures, 8
sous, 3. Però per quant segons lo capbreu de dit
mes de setembre, foli 39, consta que dit Joan
Cardona, possessor de dit censal, sols lo possehí
com a usufructuari, per lo que no pogué obligar
dit censal; y per ço, no·s trau res enfora.
Ítem, dit censal fou y possehí don Pedro de
Cardona. Y com segons lo llibre de Vàlues
trienni 1578, foli 213, se troba continuat altre
de las fiansas donadas per Miquel Gomar,
arrendatari de la Bolla de Perpinyà de dit trienni
1578, lo qual de Cardona se obligà per 300 lliures lo any, del qual arrendament, segons lo llibre de Vàlues trienni 1683, foli 18, consta res-

tar-se a dèurer la quantitat de 19.609 lliures, 17
sous, 8. Però per quant segons lo dit capbreu,
foli 191, consta que don Pedro de Cardona
alienà dit censal a 11 de febrer 1559, y axí bé,
antes de la dita obligació, per lo que no pot estar obligat dit censal; y per ço, no·s trau res enfora.
Ítem, dit censal fou y possehí don Joan de Erill,
lo qual, segons lo llibre de Vàlues trienni 1678,
foli 209, se troba continuat altre de les fiansas
de mossèn Miquel Joan de Junyent y de Rovira,
arrenatari de la Bolla de Gerona trienni 1578,
obligat per 500 lliures lo any, del qual arrendament, segons dit llibre de Vàlues trienni 1683,
foli 16, consta restar-se ha dèurer la quantitat
de 14.125 lliures, 12 sous, 11 diners. Y per
quant entre totas las fiansas se havian obligat en
2.899 lliures més per dit arrendament, que defalcades rata per quantitat segons lo que quiscun de ditas fiansas se havian obligat, sols vingué don Jaume de Cruïlla estar obligat per 440
lliures, 2 sous, 2, per quiscun any, que los tres
anys junts són 1.320 lliures, 6 sous, 6, de las
quals se li fan bonas 682 lliures, 5 sous, li // 557r
// tocan y gaudeix de aquelles 32.537 lliures, 16
sous, 7, ço és, 24.272 lliures, 5 sous, 7, que ab
differents llibres de Vàlues y ab differents jornadas consta haver pagat dit Miquel Joan de Junyent, principal de dit arrendament, y sos hereus;
y las restàns 8.265 lliures, 11 sous, que semblantment en differents llibres de Vàlues y en
differents jornadas consta haver pagat misser
Lluís Salgueda, que fou partícip en dit arrendament, com apar en lo llibre de Concerts, foli 19.
Axí que resta a dèurer Jaume de Erill per rahó
de dita fiansa y a compliment de ditas 1.320
lliures, [6] sous, 6, la quantitat de sis-centas coranta-vuyt lliuras, un sou y sis; dich
648 lliures, [1] sou, 6
Ítem, dit censal fou y possehí Martí Joan de Espuny. Lo qual, segons lo llibre de Vàlues trienni
1696 se troba continuat altre de les fiansas donades per Francesc Navés, sobrecullidor de la
sobrecol·lecta de la part de Ponent durant lo
impediment de Jaume Elra, lo qual Navés, segons dit llibre de Vàlues trienni 1683, foli 186,
reste a dèurer la quantitat de 988 lliures, 5 sous,
8, lo qual de Espuny se obligà per 700 lliures en
la caució per dit Navés prestada als 8 de maig
1606, com consta en lo llibre de Vàlues trienni
1617, foli 606, de les quals se li fan bonas 246
lliures, 14 sous 1, ço és, 1[...] lliures, 8 sous, 7,
li tocan y gaudeix de aquelles 10 lliures que als
15 de juny 1610 pagà per la taula de la present
ciutat Francesc Tarragó, mercader, per don
Joan de Llupià y Francesc Çagarriga, dit Martí
Joan d’Espuny, calceller de Prelada, Antoni Ferrer, Andreu Regnes, Francesc Marcer y Andreu
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Amorós, altre de las fiansas de dit Navés; consta
en lo llibre de Vàlues trienni 1608, foli 630. Y
las restants 245 lliures, 5 sous, 6 diners, que als
30 de setembre 1613 pagà dona Ignés d’Espuny, sa muller; consta en lo llibre de Vàluas
trienni 1611, foli 256, de las quals se li defalcan
semblants 245 lliures, 5 sous, 6 diners, que als
20 de setembre 1613 pagà dona Inés d’Espuny
Samallers; consta en lo llibre de Vàlues trienni
1611, foli 256 // 575v // , de les quals se li defalcan semblàns 245 lliures, 5 sous, 8 diners per
tantas que als 8 de juny 1630 en virtut de cauthela feta per los tunch molt il·lustres senyors
deputats als 4 de dit mes y any foren pagades a
mossèn Joseph d’Espuny per tantas que la dita
dona Ignés d’Espuny havia pagades per la fermansa tenia feta dit Martí Joan d’Espuny, las
quals li foren pagadas en virtut de provisió dels
magnífics assessors de la present casa en lo procés de la causa que dit Joan d’Espuny, en nom
de hereu de sos pares, aportava contra lo primer
fiscal del General, com consta en lo llibre de Vàlues trienni 1629, foli 177. Axí que restaria en
crèdit de dit Martí Joan d’Espuny a bon compte
de ditas 700 lliuras se havia obligat, la quantitat
de 1 lliura, 8 sous, 7 diners; y per consegüent,
resta ha dèurer sis-centas noranta-vuit lliures,
onse sous y sinch; dich,
698 lliures, 11 sous, 5
Dit censal fou y possehí mossèn Pere Pau de Belloch. Y encara que segons lo llibre de Vàlues
trienni 1635, foli 5, se troba continuat Pere Belloch, mercader, altre de las fiansas donadas per
Hierònim Totosans, mercader, òlim cullidor de
la taula de la Bolla de la present ciutat, lo qual
Belloch se obligà per 100 lliures, si bé no diu la
diada de la obligació, y dit Totosans, segons lo
llibre de Vàlues trienni 1683, foli 149, consta
restar a dèurer la quantitat de 1.819 lliures, 16
sous, 5, lo qual dèbit devalla del llibre de Vàlues
trienni 1542, foli 8. Axí mateix, segons lo llibre
de Vàlues trienni 1677, foli 345, se troba continuat Pere Pau Belloch altre de les fiansas donadas per don Alexandre de Alentorn, deputat militar que fou en lo trienni 1614, lo qual de
Alentorn, segons dit llibre de Vàlues trienni
1683, foli 342, consta restar a dèurer 1.716 lliures, 2 sous, 7, per tantas fou condempnat junt ab
sos condeputats en la visita de dit trienni 1614,
feta en lo de 1617. Però per quant segons lo
capbreu de dit mes de juny, foli 554, consta que
dit Pere Pau de Belloch sols possehí dit censal
com ha usufructuari, per lo que no pot estar
obligat dit censal; y per ço, no·s trau res enfora.
Axí que resta obligat dit censal per la quantitat
de 1.346 lliures, 12 sous, 11, de les dites partides tretas enfora; dich, 1.346 lliures, 12 sous,
11.
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Y esta és la relació que fa a vostra senyoria, salvat
en tot error de compte. Del aposiento del racional, als 28 de maig 1687.
Joseph Catà y Bertran, subrrogat en lo offici de
racional.

558r

No 17. Causaa pia de Lluteras
Molt il·lustre senyor.
Joseph Catà y Bertran, ciutadà honrat de Barcelona, subrrogat en lo offici del racional de la
present casa, a vostra senyoria fa relació com per
orde y deliberació de vostra senyoria de 10 de
decembre 1685 té feta exacta averiguació en los
llibres de Vàlues y altres de la present casa acerca de aquell censal de pensió 131 sous, 3, pagador al primer de janer, que sortejaren los administradors de la causa pia instituida per lo
reverend Pere Ramon Lluteras, canonge de la
Seu de Barcelona, en la extracció de censals que
als 31 de juliol 1686 feren los predecessors de
vostra senyoria. Y segons dits llibres, se troba lo
següent:
Primo, dit censal fou y possehí don Lluís de
Cardona. Lo qual, segons lo llibre de Vàlues
trienni 1614, foli 187, se troba continuat altre
de les fiansas de Joan Vidal, menor, quòndam,
cullidor de la Bolla de Barcelona, en la caució
per dit Vidal prestada a 14 novembre 1549, lo
qual don Lluýs de Cardona se obligà per 500
lliures, com consta en lo llibre de Vàlues trienni
1623, foli 950, lo qual Joan Vidal, segons lo llibre de Vàlues trienni 1683, foli 243, consta restat ha dèurer la quantitat de 4.402 lliures, 12
sous; y no consta en ningun llibre de Vàlues que
dit Cardona hage pagat quantitat alguna per
rahó de dita fiansa, y axí, que quedan devent ditas sinch-centas lliures; dich,
500 lliures
Dit don Lluýs de Cardona, encara que segons
dit llibre de Vàlues trienni 1623, foli 950, se
troba continuat altre de las fiansas per dit Vidal
en la caució per ell prestada als 6 de janer 1658
obligat dit don Lluís per 200 lliures, restant a
dèurer dit Vidal la quantitat sobredita. Però per
quant lo capbreu de dit mes de janer, foli 196,
consta que dit Lluís de Cardona donà dit censal
a don Jaume de Cardona, son fill, a 16 de juliol
1564, y axí bé, antes de la obligació en la última
caució; y per ço, no·s trau res enfora.

a. relació intercalada entre els folis 522 a 523v i 560r del
trienni 1686-1689.
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Ítem, dit censal fou y possehí don Jaume de
Cardona. Lo qual, segons dit llibre de Vàlues
trienni 1614, foli 187, se troba continuat també
altre de les firmas de dit // 558v // Joan Vidal en
la caució per ell prestada als 4 de novembre
1549, en la qual se obligà dit don Jaume per
500 lliures, y en altra caució per dit Vidal prestada a 25 de decembre 1567, dit don Jaume se
obligà per 200 lliures, sens prejudici de la predita obligació, com consta en dit llibre de Vàlues
trienni 1623, foli 950, ab què vingué a estar
obligat dit don Jaume en 700 lliures, de les
quals tampoch no consta en ningun llibre de
Vàlues haver pagat quantitat alguna a compte
de ditas 700 lliures. Y com dit Joan Vidal reste a
dèurer la dita quantitat de 4.402 lliures, 12
sous, com desobre està dit, per ço reste ha dèurer dit don Jaume ditas set-centas lliuras; dich,
700 lliures
Dit don Jaume, segons lo llibre de Vàlues trienni 1683, foli 162, se troba continuat altra de las
fiansas insolidum obligats en la segona obligació de mossèn Francesc de Alentorn, donzell,
senyor de la Cardosa, deputat militar que fou en
lo trienni 1569, lo qual de Alentorn, segons dit
llibre y fòleo, consta restar ha dèurer la quantitat de 988 lliures, 13 sous, per tantes que en virtut de sentència per los senyors deputats del
trienni 1572 fou condempnat a restituhir per lo
valor del salari de sis terças, com consta en lo llibre de Vàlues trienni 1575, foli 334; dich,
988 lliures, 13 sous
Ítem, lo dit don Jaume, segons dit llibre de Vàluas trienni 1683, foli 163, se troba continuat
altre de las fiansas insolidum obligats en la segona obligació de Joan Perpinyà, doctor en drets,
deputat real que fou en lo trienni 1569, lo qual
Perpinyà, segons dit llibre de Vàlues y fòleo,
resta ha dèurer la quantitat de 411 lliures, 15
sous, 9 diners, a compliment de 821 lliures, 15
sous, 9, per tantes que en virtut de sentència de
dits senyors // 559r // deputats del trienni 1572
fou condempnat haver de restituhir per rahó de
sos salaris, com consta en lo llibre de Vàlues
trienni 1575, foli 335; dich
411 lliures, 15 sous, 9
Dit don Jaume, segons dit llibre de Vàluas
trienni 1683, foli 163, se troba continuat altre
de las fiansas insolidum obligat en la segona
caució de Galceran de Gravolosa, senyor de
Castellar y de Puig de Òdena, ohydor militar
que fou en lo trienni 1569, lo qual, segons dit
llibre de Vàlues y fòleo, consta restar ha dèurer
la quantitat de 2.218 lliures, 14 sous, per tantes que en virtut de sentència de dits senyors
deputats del trienni 1572 fou condempnat haver de restituhir per rahó de sos salaris, com

consta en lo llibre de Vàlues trienni 1575, foli
336; dich
2.218 lliures, 14 sous
Los dits mossèn Francesc de Alentorn, deputat
militar, y mossèn Galceran de Gravelosa, ohidor
militar, en ditas sentèncias foren condempnats
en pagar quiscun d’ells insolidum tot lo y quant
restara ha dèurer Joan Sanxo, mercader, cullidor de la taula de plom y segell de sera de la Bolla de la present ciutat de Barcelona, feta primera deguda discusió dels béns y drets del dit Joan
Sanxo si feta no era estada, salvant los drets en la
execució contra ells fahedora cerca lo benefici
de discusió si alguna los ne competia contra los
altres per semblant causa en dita sentència també insolidum condempnats, com llargament
consta en lo llibre de Vàlues trienni 1575, en
dits folis 334 y 336, lo qual Joan Sanxo, segons
lo llibre de Vàlues trienni 1572, foli 347, consta
que lo dia de dita sentència e o decret de execució de aquella, la qual fou a 4 de mars 1575, segons dit llibre de Vàlues trienni 1575, foli 334 y
336, restave a dèurer la quantitat de 8.960 lliures, 6 sous, 4, de les quals, segons lo llibre de //
559v // Vàlues trienni 1683, foli 159, consta restar a dèurer la quantitat de 3.995 lliures, 11
sous, 3, per les quals resta també obligat dit don
Jaume de Cardona; dich
3.995 lliures, 11 sous, 3

condeputats, segons lo llibre Vàlues trienni corrent de 1686, consta restar ha dèurer differents
quantitats per lo que fou condempnat junt ab
sos condeputats en la visita del trienni 1602,
feta en lo de 1605. Però per quant segons lo
capbreu de dit mes, foli 196, consta que dit don
Jaume de Cardona, possessor de dit censal, lo
alienà a 8 de juny 1573, y axí bé, antes de les
quatre últimas obligacions, per lo que no pot
estar obligat dit censal per la rahó de dits dèbits:
y per ço, no·s trau res enfora.
Axí que resta obligat dit censal en la quantitat
de 8.814 lliures, 14 sous, de les sis partides tretas enfora; dich, 8.814 lliures, 14 sous.
Y esta és la relació que·s fa a vostra senyoria, salvat en tot error de compte. Del aposiento del
racional, als II de juny MDCLXXXVII.
Joseph Catà y Bertran, subrrogat en lo offici de
racional.

562r

Dit don Jaume de Cardona, encara que segons
lo llibre de Vàlues trienni 1578, foli 209, se troba continuat entre altres de les fianses de Miquel Joan de Junyent, arrendatari de la Bolla de
Gerona de dit trienni 1578, obligat per 500
lliures lo any, del qual arrendament, segons lo
llibre de Vàlues de dit trienni 1683, foli 16,
constaria restar a dèurer la quantitat de 14.125
lliures, 12 sous, 11. Axí mateix, dit don Jaume
de Cardona segons lo llibre de Concerts, foli
19, se troba continuat obligat per 413 lliures,
18 sous, en lo concert y debitori que féu mestre
Lluís de Salgueda al primer de decembre 1587
per rahó del arrendament de dita Bolla de Gerona trienni 1578, del qual arrendament se resta a dèurer, com està dit, 14.125 lliures, 12
sous, 11. Axí mateix, segons dit llibre de Vàlues
trienni 1578, se troba continuat dit don Jaume
de Cardona altra de las fianses donadas per Ferrando Oliver, arrendatari de la Bolla de Tarragona de dit trienni 1578, obligat per 400 lliures
lo any, del qual arrendament, segons dit llibre
de Vàlues trienni 1683, foli [17], consta restaria
a dèurer la quantitat de 15.359 lliures, 8 sous,
9. Finalment, dit Jaume de Cardona, segons lo
llibre de Vàlues trienni 1680, foli 183, se troba
continuat altre de les fiansas del il·lustre Bernat
de Cardona, deputat eclesiàstic que fou en lo
trienni 1602, lo qual de Cardona junt ab sos
1831

Molta bé saben y ignorar no podan vostres
mercès, senyors protectors de la lluminària del
cos de Jesuchrist, de la Seu de Barcelona, com
en la extracció dels censals feta per los molt
il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes
del General de Cathalunya del trienni 1683 en
jornada de 31 de juliol 1686, inseguint lo disposat en la concòrdia feta entre lo molt il·lustre
consistori dels senyors deputats y oÿdors de
comptes del General de Cathalunya de una, y
los acrehedors censalistas de dit General de Cathalunya de part altre, sortejaren vostres mercès
en un censal de preu 800 lliures, pagador als 13
de novembre, que tots anys rebien sobre lo General de Catalunya en la dita jornada, en virtut
de la qual extracció se digueren y escrigueren en
la taula dels comuns depòsits de la present ciutat de Barcelona vuit-centas lliuras en lluÿció,
quitació y extinció del sobredit censal per los
il·lustres senyors aleshores deputats y oÿdors de
comptes de dit General a solta del escrivà major
de la casa de la Deputació, la qual partida fonch
intimada a vostres mercès. Y axí mateix, saben e
ignorar no podan vostres mercès, com per la relació feta per Erasma de Lana y Fontanet, donzell, racional y arxiver de la present casa de la
Deputació, als senyors deputats y oÿdors als 12
de juny 1686, estigué dit censal embrasat y
obligat a la solució de una partida a dit General
deguda per don Pedro de Cardona , possessor
que fou de dit censal, que pren suma de 752
lliures, 10 sous, 8, per las causas y rahons cona. requesta intercalada entre els folis 560v i 663r del trienni
1686-1689.

[ 1687 ]

[ 1687 ]

tengudas y expressades llargament en dita relació, la qual se trobe en lo dietari del tirenni
1686 sots joranda de 21 de agost 1687, còpia
de la qual presenta y entrega a vostra mercè. Per
lo que lo procurador fiscal del General de Cathalunya, en ovservansa del disposat en dita
concòrdia et signanter en los números 12, 13 y
14 de ella, requereix i // 562v // interpel·la a vostres mercès, senyors protectors de la lluminària
del cos de Jesuchrist, revolten als molt il·lustres
senyors deputats del General de Cathalunya lo
preu del censal és estat dit y escrit per dits senyors tunc deputats y oÿdors de comptes en
lluÿció y extinció del censal dalt expressat, en lo
qual foren estrets en sort vostres mercès en dita
casa de la Deputació, junt ab les pensions se’ls
resten devent per rahó de aquell en solució y
paga y bon compte de dita partida és debitor dit
don Pedro de Cadona en los llibres de Vàlues
de la casa de la Deputació per les causes y rahons contengudes en dita relació per dit racional feta, y semblantment, paguen íntegrament
la sobredita quantitat de set-sentas vint-y-cinc
lliures, deu sous y vuit, devent. Y perquè ignorància al·legar no pugen, se’ls fa la present interpel·lació, requerint al notari ne lleve acte.

564r

No 19. Administradorsa dels aniversaris de la
Seu de Barcelona
Molt il·lustre senyor.
Joseph Catà y Bertran, ciutadà honrat de Barcelona, subrrogat en lo offici del racional de la
present casa, per orde y deliberació de vostra senyoria de deu de decembre 1685 té feta exacta
averiguació en los llibres de Vàlues y altres de la
present casa acerca de aquell censal pensió 359
sous, pagador a 26 de setembre, que sortejaren
los administradors dels aniversaris comuns de la
Seu de Barcelona en la extracció de censals que
als 31 de juliol 1686 feren los predecessors de
vostra senyoria. Y segons dits llibres, se troba lo
següent:
Primo, dit censal fou y possehí Pere Grau, ciutadà de Barcelona. Y encara que segons lo llibre
de Vàlues trienni 1635, foli 82, se troba continuat Pere Grau de Belltraga, mestre, altre de les
fianses donades per Pere Sala, burgès, arrendatari de la Bolla de Puigcerdà trienni 1578, obligat per 500 lliures lo any, del qual arrendament,
segons lo llibre de Vàlues trienni 1683, foli 29,
consta restaria ha dèurer la quantitat de 199
lliures, 10 sous. Y axí mateix, segons lo dit llibre
a. relació intercalada entre els folis 563v i 573r del dietari del
trienni 1686-1689.
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de Vàlues trienni 1683, foli 329, se troba continuat Pere Grau, tauler del General, de Sant Prere Pescador, restar ha dèurer la quantitat de 108
lliures, 9 sous, lo qual dèbit devalla del llibre de
Vàlues de dit trienni 1671, foli 440, per tantas
ne fou condepnat en la visita del trienni 1668,
feta en lo de 1671 sobre la querella de número
59. Y axí mateix, segons lo llibre de Vàlues
trienni 1683, foli 510, se trobe continuat lo
doctor en medicina Pere Grau altre de les fianses simul et insolidum de Francesc Maseres, daguer, arrendatari dels drets de General de tota
Catalunya de dit trienni 1683, del qual arrendament, segons lo llibre de Vàlues trienni corrent
de 1686, // 564v // foli 386, consta restar-se ha
dèurer la quantitat de 2.888 lliures, 2 sous.
Però per quant segons lo capbreu de dit mes de
setembre, foli 393, consta que los béns de Pere
Grau, possessor, foren adjudicats en favor de
mossèn Francesc Grau a 13 de setembre 1641,
de què evidentment, se veu ser differents subjectes possessor y debitor; y per ço, no·s trau res
enfora.
Ítem, dit censal fou y possehí mossèn Francesc
Grau. Y encara que segons lo llibre de Vàlues
trienni 1635, foli 238, se troba continuat Francesc Pons Grau, parayre de Sant Pador, altre de
les fiansas donades per Jaume Aliant, parayre,
rendador de la Bolla de Camprodon trienni
1623, obligat per cent lliuras lo any, del qual
arrendament, segons lo llibre de Vàlues trienni
1683, foli 69, consta restar a dèurer 1.620 lliures, 5 sous, 8. Y axí mateix, segons dit llibre de
Vàlues trienni 1635, foli 224, se troba continuat Francisco Pere Grau, pagès del lloch de
Càldegas, serca de Cerdanya, altre de les fiansas
insolidum obligadas per Joseph Quer, arrendatari de la Bolla de Puigcerdà de dit trienni 1635,
del qual arrendament, segons dit llibre de Vàlues trienni 1683, foli 93, consta restaria a dèurer la quantitat de 3.911 lliures, 10 sous. Però
per quant segons dit capbreu, folia 393, consta
que en lo any 1566 ja no·l possehia dit Francisco Grau, possessor, y axí bé, no poder estar
obligat dit censal per ditas fiansas; y per ço, no·s
trau res enfora.
Ítem, dit censal fou y possehí Miquel Monserrat
Grau. Y com segons lo llibre de Vàlues trienni
1623, foli 180, se troba continuat Miquel Grau,
mercader, altra de les fiansas donadas per Joan
Vidal, mercader, menor en dias, quòndam, receptor de la Bolla de Barcelona, obligat per 200
lliures en la caució per dit Vidal prestada als 4 de
novembre 1549, lo qual Vidal, segons lo llibre
de Vàlues trienni 1683, foli 241, consta restar a
dèurer la quantitat de 4.402 lliures, 12 sous, y
a. a continuació quatre paraules ratllades.

no consta que dit Grau hage pagat quantitat algun- // 565r // na per dita fiansa; y per ço, restaria a dèurer dites
200 lliures
Ítem, segons lo llibre de Vàlues trienni 1635,
foli 53, se troba continuat mossèn Miquel
Monserrat Grau altre de les fiansas donades per
Ferrando Oliver, arrendatari de la Bolla de Tarragona trienni 1578, obligat per 1.000 lliures,
del qual arrendament, segons lo llibre de Vàlues
trienni 1683, foli 17, consta restar a dèurer la
quantitat de 15.359 lliures, 8 sous, 9, de la qual
Bolla féu debitori a 31 de juliol 1587 de 1.333
lliures, 6 sous, 8. Y axí mateix, segons lo dit llibre de Vàlues tirenni 1635, foli 52, se troba
continuat altre de les fianses de Miquel Joan de
Junyent, arrendatari de la Bolla de Gerona
trienni 1578, obligat per 500 lliures lo any, del
qual arrendament, segons dit llibre de Vàlues
trienni 1683, foli 16, consta restar-se ha dèurer
la quantitat de 14.125 lliures, 12 sous, 11 diners. Y axí mateix, segons lo llibre de Vàlues
trienni 1626, foli 66, se troba continuat altre de
les fiansas de Onofre Ciurana, donsell, sobrecullidor de Llevant, en la caució per dit Ciurana
prestada a 31 de janer 1581, lo qual Ciurana,
segons dit llibre de Vàlues trienni 1683, foli
165, consta restar a dèurer la quantitat de 7.773
lliures, 7 sous, 20. Però per quant segons lo dit
capbreu, foli 393, consta que dit Monserrat
Grau lo insolutum donà a 16 de febrer 1566, y
axí bé, antes de contràurer ditas obligacions,
per les quals no pot estar obligat dit censal; y
per ço, no·s trau res enfora.
Axí que restaria obligat dit censal per ditas 200
lliures tretas enfora; dich, 200 lliures.
Y esta és la relació que fa a vostra senyoria. Del
aposento del racional, als X de juliol MDCLXXXVII.

Primo, dit censal fou y possehí Pere de Belloch.
Lo qual, segons lo llibre de Vàlues trienni 1635,
foli 5, se troba continuat Pere Belloch, mercader, altre de las fiansas donadas per Gerònim
Totosans, mercader, òlim cullidor de la taula de
la Bolla de la present ciutat, lo qual Belloch se
obligà per 100 lliures, si bé no diu la diada de la
obligació, y dit Totosans, segons lo llibre de Vàlues trienni 1683, foli 149, consta restar a dèurer la quantitat de 1.819 lliures, 16 sous, 5, lo
qual dèbit devalla del llibre de Vàlues trienni
1542, foli 8. Y no consta que dit Belloch hage
pagat ni altre per ell quantitat alguna per dita
fiansa. Y axí, restaria obligat dit censal per ditas;
dich
100 lliures
Ítem, segons lo llibre de Vàlues trienni 1677,
foli 345, se troba continuat Pere Pau Belloch altre de les fiansas donadas per don Alexandre de
Alentorn, deputat militar que fou en lo trienni
1614, lo qual de Alentorn, segons lo llibre de
Vàlues trienni 1683, foli 342, consta restar a
dèurer la quantitat de 1.716 lliures, 2 sous, 7,
per tantas fou condempnat junt // 566v // ab sos
condeputats en la visita de dit trienni 1614, feta
en lo de 1617. Però per quant segons lo capbreu de dit mes de maig, foli 274, consta que
Pere de Belloch, possessor de dit censal, lo
alienà en lo any 1540, y axí, molt temps antes
de la obligació, en cas fos estat un mateix subjecte possessor y debitor, per lo que no pot estar
obligat dit censal; y per ço, no·s trau res enfora.

Joseph Catà y Bertran, ciutadà honrat de Barcelona, subrrogat en lo offici del racional de la
present casa, fa a vostra senyoria relació com per
orde y deliberació de vostra senyoria de 10 de
decembre 1686 té feta exacta averiguació en los

Ítem, dit censal fou y possehí Joan Belloch. Y
encara que segons lo llibre de Vàlues trienni
1635, foli 106, se troba continuat mossèn Rafel
Joan de Belloch, ciutadà de Gerona, altre de les
fiansas donadas per Anton Lluís Mallol, parayre, arrendatari de la Bolla de Gerona trienni
1596, obligatb en 500 lliures lo any. Y axí mateix, segons lo lo llibre de Concerts, folis 89 y
90, se troba continuat mossèn Joan Rafel Belloch haver-se obligat en la quantitat de 3.182
lliures, 1 sou, 9, per lo arrendament de dita Bolla de Gerona de dit trienni 1596 com ha fiansa
y patícip de dita Bolla, del qual arrendament,
segons lo llibre de Vàlues trienni 1683, foli 41,
consta restaria a dèurer la quantitat de 2.060

a. relació intercalada entre els folis 563v i 573r del dietari del
trienni 1686-1689.

a. 1986 interlineat al marge esquerre.
b. obligat ... any interlineat al final del document.

Joseph Catà y Bertran, subrrogat en lo offici de
racional.

566r

llibres de Vàlues y altres de la present casa acerca de aquell censal de 155 sous, 6, pensió, pagador a 5 de maig, que sortejaren la reverend
priora y convent de Nostra Senyora de Montession en la extracció de censals que als 31 de juliol 1686a feren los predecessors de vostra senyoria. Y segons dits llibres, se troba lo següent:

No 20. Montessiona
Molt il·lustre senyor.

1833

[ 1687 ]

[ 1687 ]

lliures, 9 sous, 6. Però per quant segons dit capbreu y foli consta que Joan Belloch, possessor
de dit censal, cedí lo dret que tenia en dit censal
en favor del dalt dit Pere Belloch a 8 de juliol
1506, y axí bé, molt antes de las obligacions,
per lo que no pot estar obligat dit censal; y per
ço, no·s trau res enfora.

bes, donsell en Barcelona domiciliat, sobrecullidot del General en la sobrecol·lecta de Ponent,
restar a dèurer la quantitat de 5.221 lliures, 2
sous, 7, per la tersa de abril, maig y juny de
1587, lo qual dèbit devalla del llibre de Vàlues
trienni 1584, foli 381; dich
5.221 lliures, 2 sous, 7

Axí que resta obligat dit censal per la quantitat
treta enfora de cent lliuras; dich 100 lliures.

Ítem, Joan de Gualbes, sobrecullidor e o per ell
Pere Pau Genovès, segons dit llibre de Vàlues
trienni 1683, foli 170, consta restar a dèurer la
quantitat de 419 lliures, 19 sous, 11, per la tersa de abril, // 567v // maig y juny 1592, lo qual
dèbit devalla del llibre de Vàlues trienni 1590,
foli 395; dich
419 lliures, 19 sous, 11

Y esta és la relació que fa a vostra senyoria. Del
aposiento del racional, als XXVIII juny MDCLXXXVII.
Joseph Catà y Bertran, subrrogat en lo officide
racional.

567r

No 21. Administradorsa de la capella de Sant
Sever de Barcelona
Molt il·lustre senyor.
Joseph Catà y Bertran, ciutadà honrat de Barcelona, subrrogat en lo offici del racional de la
present casa, fa a vostra senyoria relació com per
orde y deliberació de vostra senyoria de 10 de
decembre 1685 té feta exacta averiguació en los
llibres de Vàlues y altres de la present casa acerca de aquell censal pensió 281 sous, 3, que sortejaren los administradors de la capella de Sant
Sever de Barcelona, pagador als 20 de setembre, en la extracció de censals que als 31 de juliol 1686b feren los predecessors de vostra senyoria. Y segons dits llibres, se troba lo següent:
Primo, dit censal fou y possehí Joan Ribas, mercader. Y encara que segons lo llibre de Vàlues
trienni 1635, foli 2[8], se troba continuat Joan
Ribes, pagès de la parròquia de Sant Andreu de
Socarrats, altre de les fiansas donadas per Rafel
Canter, arrendatari de la Bolla Olot trienni
1626, obligat per 200 lliures per any, del qual
arrendament, segons lo llibre de Vàlues trienni
1683, foli 77, consta restaria a dèurer la quantitat de 827 lliures, 11 sous, 10. Però per quant
segons lo capbreu de dit mes de setembre, foli
137, consta no possehir dit censal en lo any
1557, y axí bé, no poder estar obligat dit censal;
y per ço, no·s trau res enfora.
Ítem, dit censal fou y possehí Joan Bonaventura
de Gualbes. Y segons lo llibre de Vàlues trienni
1683 se troba continuat mossèn Joan de Guala. relació intercalada entre els folis 573v i 576r del dietari del
trienni 1686-1689.
b. 1986 interlineat al marge esquerre.
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Dit Joan Bosch, segons dit llibre de Vàlues
trienni 1683, foli 192, consta restar a dèurer la
quantitat de 45 lliures en virtut de deliberació
del llibre de Vàlues trienni 1614, foli 605; dich
45 lliures
Dit Joan de Gualbes, sobrecullidor e o per ell
Benet Santamaria, segons dit llibre de Vàlues
trienni 1683, foli 220, consta restar a dèurer la
quantitat de 2.509 lliures, 6, de la tersa de octubre, novembre y decembre 1595, com consta
en lo llibre de Vàlues trienni 1596, foli 230;
dich
2.509 lliures, 6
Y encara que segons lo llibre de Vàlues trienni
1671, foli 228, entre altres de les fiansas donadas per Francesc Malla y Conanglell, ohidor militar que fou en lo trienni 1635, se troba continuat Magí Joan de Gualbes, lo qual Malla y
Conanglell, segons lo llibre de Vàlues trienni
corrent y en differents fòleos, consta restar a
dèurer diferrents quantitats per lo que fou condempnat símul ab sos condeputats en la visita
de dit trienni de 1635, feta en lo de1638. Però
per quant segons lo capbreu de setembre, foli
137, consta que lo Joan Bonaventura de Gualbes, possessor de dit censal, ja no·l possehia en
lo any de 1579, y axí bé, no poder ser lo obligat;
per lo que no·s trau res enfora.
Axí restaria obligat dit censal en cas sien uns
mateixos subjectes Joan Bonaventura de Gualbes y dit Joan de Gualbes, en las quatre partidas
tretas enfora, que juntas prenen summa de
8.195 lliures, 3 sous; dich, 8.195 lliures, 3 sous.
Esta és la relació que fa a vostra senyoria, salvat
en tot error de compte. Del aposiento del racional, als XXV juny MDCLXXXVII.

574r

[D]
Universisa et singulis fidem facio ego Joannes
Cortada, auctoritate regia notarius publicus in
villa de Calella, termini Castri de Montepalacio,
diocesis Gerunde populatus, dominus utilis et
proprietarius medietatis nottarie et escribanie
publicarum dicti termini de Montepalacio, quod
penes me fuit receptum quoddam instrumentum
in eius aprisiam thenoris sequentis: «Ego dompnus Raymundus de Çagarriga Argensola et Blanes, dominus locorum de Puntos, Borrassa, Vilaut, Alanya, Sant Frassari et turris et seu fortie
de Manola, in dicta turri seu fortia de Manola
ville Beate Marie de Pineda, diocesis Gerunde,
populatus, grattis, et cetera. Citra tamen revocationem, et cetera. Constituo et ordino procuratorem meum certum, et cetera. Itaquod, et cetera,
vos reverendum Salvium Carrio, presbiterum in
ecclesia Sedis Barchinone beneficiatum, licet absentem, et cetera, ad videlicet, pro me et nomine
meo coram admodum illustris dominis deputatis
et auditoribus compotorum Generalis presentis
Cathalonie principatus et in eorum concistorio
comparendum et interessendum ibidemque in
manu et posse dictorum admodum illustrium dominorum deputatorum et auditorum computorum dicti Generalis in animam meam ad Dominum Deum et eius sancta quator Evangelia
jurandum et jurari faciendum et prestandum
me non habere instrumentum originalis creationis illus censualis pretii sive proprietatis mille librarum et pencionis annue quinquaginta librarum, quod annis singulis in mense martii
dictum Generalem Cathalonie mihi faciebat et
prestabat, et antea faciebat et prestabat admodum reverendi priori et devoto conventui // 574v
// Beata Marie Montis Hilaris hordinis Cartusianensis, diocesis Barchinone, quoquidem censuale fuit in sorte extractum in extractione censualium facta per dictos admodum illustres
dominos deputatos et auditores computorum dicti
Generalis die trigesima prima mensis julii anni
millessimi sexcentessimi octuagessimi sexti, dictumque instrumentum reperire non potui licet in
perquirendo illud debitos seu diligentias. Et pro
his predicta et alia quecumque juramenta nomine meo prestandum, promittimus habere rattum,
et cetera.

In quorum fidem ego Joannes Cortada, notarius
supramemoratus, hic me subscribo et meum requisitus licet manu aliena fideliter scriptus appono sig+num.

575r

F. Excel·lentíssima senyor.
Los deputats y oÿdors de comptes del General
del present principat de Catalunya per a cumplir
lo número dels subjectes que falten en la bolsa
de deputat real de què se ha de fer extracció per
mort de Francesc Alaix, ciutedà honrat de Barcelona, en la de Tortosa populat, proposan a
vostra excel·lència los subjectes contenguts en
lo infrascrit memorial.
Deputats reals: per lo lloch de deputat real de la
ciutat de Tortosa que vacca per mort de mossèn
Francesc Alaix, se proposan: mossèn Hierònim
Pinyana y Galvany, ja enseculat en oÿdor.
Mossèn Joseph Bernardí Llop. Per altre lloch de
deputat real de Gerona que vaca per mort de
mossèn Baptista Serra, se proposan: lo doctor
misser Joseph Moret, ja ensaculat en oÿdor.
Mossèn Joseph Ginesta, també ensaculat en oÿdor.
Dattus en Barcelona, als

II

de setembre

MDCLXXXVII.

577r

Actum in parrochia ville de Pineda die trigessima prima mensis augusti millessimo sexcentesimo
octuagessimo septimo.
Testes sunt Franciscus Corominas, arometarius,
et Paulus Rafart, laborator dicte ville de Pineda.»
a. certificat intercalat entre els folis 573v i 576r del dietari
del trienni 1686-1689.

1835

G. Duchb de Sanlúcar, marquès de Leganès y de
Morata, lloctinent y capità general.
Venerable, noble y amats de la real magestat.
Los deputats y oïdors de comptes de la casa de
la Diputació del General de Cathalunya y los insaculaders que sereu extrets per la insaculació y
extracció de pròxim fahedora. Havem vist la
proposició de subjectes que per vostra part nos
és estat presentada per los llochs vacants fins lo
die present de la bolsa de deputat real per cumplir lo número dels que faltan en la dita bolsa,
de la qual se ha de fer extracció per mort de
mossèn Francesch Alaix. Y tenint presents los
mèrits dels proposats per vostra part y de altres
que són dignes de la gràcia de sa magestat, havem resolt, usant de la facultat real a nos per sa
magestat atribuida y concedida, que en lo lloch
de deputat real de la ciutat de Tortosa que vaca
per mort de mossèn Francesch Alaix, insaculeu
a mossèn Hierònim Pinyana y Galvany. Per ala. memorial intercalat entre els folis 573v i 576r del dietari
del trienni 1686-1689.
b. decret intercalat entre els folis 576v i 580r del dietari del
trienni 1686-1689.

[ 1687 ]

[ 1687 ]

tre lloch de deputat real de Gerona que vaca per
mort de mossèn Joan Batista Serra, insaculeu al
doctor misser Joseph Moret. Tots los quals subjectes en los dits llochs vacants en la bolsa de deputat real per nos elegits y anomenats, és la real
voluntat de sa magestat y nostra que sian insaculats y concorran ab los demés que ya ho estan
en ditas bolsas, y que solament tingan dret de
estar en ellas y concórrer en las extraccions durant la real voluntat de sa magestat y nostra, en
conformitat de la reserva que féu lo rey nostre
senyor, que goze de glòria, sobre estas y altres
insaculacions. Y així exeqütareu lo sobredit ab
tota puntualitat per a què se puga fer la extracció de //577v // deputat real de pròxim fahedora
y pugan concórrer en ella tots los dits subjectes.
Dattus en Barcelona, a III de setembre
MDCLXXXVII.

tor Jordi Molist y Mateu Bellver, procuradors
de herència de Santa Maria del Mar de la present ciutat», et cetera. Inseratur copia, cuius eidem tradidit et liberavit quam accepit et penes se
retinuit. Quaquidem papiri requisitionis sedula,
sich ut predicitur, oblata et presentata illico domini doctore Joannes Vilardagaa, Jeorgius Molist
et Matheus Bellver dicto nomine verbo respondendo dixerunt «quod retinebant sibi terminum juris ad respondendum». De quibus ita per actis,
dictis, gestis et secutis illico dictus doctor Josephus
Costa dicto nomine petiit et requisivit fieri et tradi, unum vel plura, plublicum et publica concimilia instrumenta per me, dictum et infrascriptum scribam majorem. Que fuerunt acta
Barchinone sub die, anno et loco predictis, presente me, dicto scriba majore et presentibus etiam
testibus predictis ad premissa vocatis spetialiter et
assumptis pro ut superius continetur.

El marquès de Leganès. Vidit Monserrat, cancellarius. Balthasar de Oriol et Marcer junior.
In curia locumtenentia XII, folio CCXIII.

579r

Vuestra excelencia manda a los deputados y oydores de quentas del General de Cathaluña que
pongan en execución la real orden de su magestat
arriba expressada.

578r

H.
Noverinta universi quod anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo octuagesimo septimo, die vero jovis quarta septembris eiusdem anni
intitulata, presente et ad hec vocato, requisito atque rogato Josepho Sauleda, secretario et scriba
majore Generalis presentis Cathalonie principatus, et presentibus etiam Jacinto Morato et Josepho Pelegri, virgariis consistorii, testibus ad ista
vocatis spetialiter et assumptis, magnificus doctor
Josephus Costa, utriusque juris doctor, fisci procuratore Generalis Cathalonie, constitutus personaliter coram et ante presentiam reverendis doctoris Joannis Vilardaga, vicarii perpetui,
doctoris Georgii Molist et Matheu Bellver, procuratoris herentiam Beate Marie de Mari presentis
civitatis, personaliter repertorum in Scribania
Majoris domus Deputationis presentis civitatis
Barchinone, qui dicto nomine eiusdem obtulit et
presentavit et seu per me, dictum scribam majorem, obtulere et presentare publice petiit et requisivit quandam in scriptis papiris requisitionis sedulam thenoris sequentis: «Molt bé saben y
ignorar no podan vostres mercès, reverends senyor don Joan Vilardaga, viacari perpetu, doca. acte de requesta intercalat entre els folis 576v i 580r del
dietari del trienni 1686-1689.

1836

Moltb bé saben y ignorar no podan vostres
mercès, senyorsc don Juan Vilardaga, vicari
perpètuo, don Jordi Molist y Matehu Bellver,
procuradors de herència de Santa Maria del Mar
de la present ciutat, reverends vicari perpètuo y
comunitat de Santa Maria del Mar de Barcelona, com en la extracció dels censals feta per los
molt il·lustres senyors deputats y oÿdors de
comptes del General de Cathalunya del trienni
1683 en jornada de 10 de decembre 1685, inseguint lo disposat en la concòrdia feta entre lo
molt il·lustre consistori dels senyors deputats y
oÿdors de comptes del General de Cathalunya
de una, y los acrehedors censalistas de dit General de Cathalunya de part altre, sortejaren vostres mercès en tres censals de preu, ço és, lo un
de 127 lliures, 2, pagador a 26 de maig; altred
de 908 lliures, 1, pagador a 5 de janer; lo altre
de 400 lliures pagador a 27 de setembre, que
tots anys rebien sobre lo General de Catalunya
en la dita jornada, en virtut de la qual extracció
se digueren y escrigueren en la taula dels comuns depòsits de la present ciutat de Barcelona
a vostres mercès mil quatre-centes trenta-ysinch lliures, dos sous, en lluÿció, quitació y extinció del sobredit censal per los il·lustres senyors aleshores deputats y oÿdors de comptes
de dit General a solta del escrivà major de la casa
de la Deputació, la qual partida fonch intimada
a vostres mercès. Y axí mateix, saben e ignorar
no podan vostres mercès com per la relació feta
a. Vilardaga ... Bellver interlineat al marge esquerra.
b. requesta intercalasa entre els folis 576v i 580r del dietari
del trienni 1686-1689.
c. senyors ... ciutat interlineat al marge superior del document.
d. altre ... setembre interlineat al marge esquerre del document.

per Erasma de Lana y Fontanet, donzell, racional y arxiver de la present casa de la Deputació,
als senyors deputats y oÿdors als 28 de juny
1687 estigué dit censal embrasat y obligat a la
solució de una partida a dit General deguda per
don Anthon d’Oms, Miquel Ferrer, Geroni Bonet y Miquela d’Oms, possessors que foren de
dits censals, que pren suma de 1.101 lliures, 3
sous, 5, per las causas y rahons contengudas y
expressades llargament en dita relació, la qual se
trobe en lo dietari del tirenni 1686 sots joranda
de 21 de agost 1687, còpia de la qual presenta y
entrega a vostra mercè. Per lo que lo procurador fiscal del General de Cathalunya, en ovservansa del disposat en dita concòrdia et signanter
en los números 12, 13 y 14 de ella, requereix i
// 579v // interpel·la a vostres mercès, reverends
vicari perpètuo y comunitat de Santa Maria del
Mar de Barcelona, revolten als molt il·lustres senyors deputats del General de Cathalunya lo
preu del censal és estat dit y escrit per dits senyors tunc deputats y oÿdors de comptes en
lluÿció y extinció del censal dalt expressat, en lo
qual fooren estrets en sort vostres mercès en
dita casa de la Deputació, junt ab les pensions
se’ls resten devent per rahó de aquell en solució
y paga y bon compte de dita partida són debitors dits de Oms, Farrer y Bonet en los llibres de
Vàlues de la casa de la Deputació per les causes
y rahons contengudes en dita relació per dit racional feta, y semblantment, paguen íntegrament la sobredita quantitat de mil cent una lliura, tres sous y sinch, devent. Y perquè
ignorància al·legar no pugen, se’ls fa la present
interpel·lació, requerint al notari ne lleve acte.

584r

dex ordinarius Gerunde, lo doctor misser Joseph Moret. Non potest quia non vacavit per
tempus, mossèn Joan Baptista Perpinyà.
Deputats reals de Perpinyà. Suppresus est locus,
mossèn Bernat Ferrer. // 584v // Suppresus est locus, mossèn Francisco Jordi. Suppresus est locus,
mossèn Onofre Llobet y Vilaseca. Suppresus est
locus, mossèn Francesc Roure. Suppresus est locus, mossèn Lluís Lafarga. Suppresus est locus,
mossèn Francisco Puig. Suppresus est locus, mossèn Francisco Vicens. Suppresus est locus, mossèn
Jaume Badaula. Suppresus est locus, mossèn Rafel Sabater. Suppresus est locus, mossèn Gaspar
Arnau Bosch. Suppresus est locus, mossèn Jacinto Vigo. Suppresus est locus, mestre Joseph Parayre. // 585r // Suppresus est locus, mossèn Onofre Delfau. Suppresus est locus, mossèn Francisco
Ham. Suppresus est locus, mossèn Rafel de la
Trinxeria. Suppresus est locus, mossèn Francesc
Texidor. Suppresus est locus, mossèn Jacinto
Ham. Suppresus est locus, misser Rafel Pagès.
Suppresus est locus, misser Macià Grau. Suppresus
est locus, mossèn Geroni Compte.
Deputats reals de Tortosa. Non potest quia non
vacavit per tempus, mossèn Onofre Cartes.
Estas són las personas que són estades inhabilitades per los deputats, ohidors y Novena per las
causas expressades, segons disposició dels capítols de Cort y que de dret procehexen per la extracció de deputat real per lo resíduo del present y corrent trienni de 1686. Suplicant a
vostra excel·lència, attesa la brevedat del temps
y que lo dia de demà, que comptarem als sis del
present y corrent mes de setembre, se cumplen
los deu dias dins dels quals se ha de fer la dita
extracció, permètrer se fasse aquella, que ho rebran a particular mercè de vostra excel·lència.

J. Excel·lentíssimb senyor.
Los deputats y oïdors del principat de Chatalunya y los habilitadors novament extrets, junts
a la casa de la Deputació referint a vostra
excel·lència las causas han tingut de inhabilitar
las personas infrasescritas antes de cloure lo acte
de la habilitació estant fent, representan a vostra
excel·lència lo següent:

586r

Memorial de las personas exclosas per las causas
en cada unas de ellas expressadas, conforme se
publicarà en lo acte de la extracció.
Deputats reals de Girona. Non potest quia est fisci advocatus Gerunde, lo doctor misser Gerònim Pasqual y Colomer. Non potest quia est jua. Miquel d’Oms interlineat al marge esquerre del document.
b. memorial intercalat entre els folis 583v i 588 a 590r del
dietari del trienni 1686-1689.

1837

Loa duch de Sanlúcar, marquès de Leganès y de
Morata, lloctinent y capità general.
Venerable, nobles y amats de la real magestat.
Los deputats y oÿdors de comptes de la casa de
la Diputació del General de Catalunya en Barcelona residints. Nobles y amats de la real magestat. Los habilitadors que de present vos trobau junts en dita casa de la Deputació per la
extracció de pròxim fahedora. Havem vist lo paper que per vostra part nos és estat presentat de
las personas que haveu inhabilitadas y las causas
i rahons que us han mogut a fer-ho, lo qual havem comunicat ab la Real Audiència, juntas las
a. decret intercalat entre els folis 583v i 588 a 590r del dietari
del trienni 1686-1689.

[ 1687 ]

[ 1687 ]

tres salas, y inseguint lo parer de aquella, vos
diem conformam ab los motius y causes que haveu tingut per las quals los haveu inhabilitat, y
així, podreu en esta conformitat clòurer lo acte
de la habilitació per a què luego se puga proseguir a la extracció de deputat real, guardant en
tot la forma que sobre assò està disposada per sa
magestat, que axí poroceheix de sa real voluntat
y nostra. Dattus en Barcelona, a VI de setembre
de MDCLXXVII.

menta per me, dictum infrascriptum scribanum
majorem. Que fuerunt acta Barchinone sub die,
anno et loco predictis, presente me, dicto scriba
majore, et presentibus etiam testibus predictis ad
premissa vocatis spetialiter et assumptis pro ut superius continetur.

Noverinta universi quod anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo octuagesimo septimo, die vero jovis undecima septembris eiusdem
anni intitulata, presente et ad hec vocato, requisito atque rogato Josepho Sauleda, scriba majore
Generalis presentis principatus Cathalonie, et
presentibus etiam Jacinto Morato et Josepho Pelegri, virgariis consistori dominorum deputatorum, testibus ad ista vocatis spetialiter et assumptis, magnificus Josephus Costa, utriusque juris
doctor, fisci procuratore Generalis Cathalonie,
constitutus personaliter coram et ante presentiam
dompni Philippi Ferran et Çacirera, Barcinone
populati, personaliter reperti in Scribania Majore domus Deputationis presentis civitatis Barchinone, qui dicto nomine eidem obtulit et presentavit et seu per me, dictum scribam majorem,
obtulere et presentare publice petiit et requisivit
quandam in scriptis papiri requisitionis sedulam
thenoris sequentis: «Molt bé sab e ignorar no pot
vostra mercè, senyor don Felip Ferran y Çacirera», et cetera. Inseratur copia, cuius eidem tradidit et liberavit quam accepit et penes se retinuit.
Quaquidem papiri requisitionis sedula dicti ut
predicitur oblata et presentata illico dictus doctor
Philippus Ferran verbo respondendo dixit «quod
retinebat sibi terminum juris ad respondendum». De quibus ita per actis, dictis, gestis atque
secutis illico dictus doctor Josephus Costa dicto nomine petiit et requisivit fieri et tradi, unum vel
plura, plublicum et publica consimilia instru-

Molta bé sap vostra mercè e ignorar no pot, senyor don Felip Ferran y Çacirera, com en la extracció dels censals feta per los molt il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes del General
de Cathalunya del trienni 1680 en jornada de
15 de maig 1681, inseguint lo disposat en la
concòrdia feta entre lo molt il·lustre consistori
dels senyors deputats y oÿdors de comptes del
General de Cathalunya de una, y los acrehedors
censalistas de dit General de Cathalunya de part
altre, sortejà vostra mercè en un censal de preu
sinquanta-sis lliuras, pagador al 1 de decembre,
que tots anys rebien sobre lo General de Catalunya en la dita jornada, en virtut de la qual extracció se digueren y escrigueren en la taula dels
comuns depòsits de la present ciutat de Barcelona sinquanta-y-sis lliuras en lluÿció, quitació y
extinció del sobredit censal per los il·lustres senyors aleshores deputats y oÿdors de comptes
de dit General a solta del escrivà major de la casa
de la Deputació, la qual partida fonch intimada
a vostra mercè Y axí mateix, sab e ignorar no
pot vostra mercè, com per la relació feta per
Erasma de Lana y Fontanet, donzell, racional y
arxiver de la present casa de la Deputació, als senyors tunc deputats y oÿdors als 13 d’octubre
1681, estigué dit censal embrasat y obligat a la
solució de una partida a dit General deguda per
don Anthon Ferran y Marianna de Tamarit,
possessor que fou de dit censal, que pren suma
de 886 lliures, 13 sous, 3, per las causas y rahons contengudas y expressades llargament en
dita relació, la qual se trobe en lo dietari del tirenni 1686 sots joranda de 23 de octubre 1681,
còpia de la qual presenta y entrega a vostra mercè. Per lo que lo procurador fiscal del General
de Cathalunya, en ovservansa del disposat en
dita concòrdia et signanter en los números 12,
13 y 14 de ella, requereix i //601v // interpel·la a
vostra mercè, senyor don Felip Ferran y Çacirera, revolte als molt il·lustres senyors deputats
del General de Cathalunya lo preu del censal és
estat dit y escrit per dits senyors tunc deputats y
oÿdors de comptes en lluÿció y extinció del censal dalt expressat, en lo qual fou estret en sort
vostra mercè en dita casa de la Deputació, junt
ab les pensions se’ls resten devent per rahó de
aquell en solució y paga y bon compte de dita

a. acte de requesta intercalat entre els folis 597 a 599v i 572r
del dietari del trienni 1686-1689.

a. requesta intercalada entre els folis 597 a 599v i 572r del
dietari del trienni 1686-1689.

601r

El marquès de Leganès. Vidit Montserrat, cancellarius. Balthasar de Oriol et Marcer junior.
In curia locumtenentia XII, foleo CCXXIII.
Vuestra excelencia manda a los deputados y oydores de quentas de la casa de la Diputación del General de Cathaluña y habilitadores que se hallan
juntos que pongan en exequción la orden de vuestra excelencia arriba expressada.

600r

B

1838

partida és debitor dit de Ferran y Tamarit en los
llibres de Vàlues de la casa de la Deputació per
les causes y rahons contengudes en dita relació
per dit racional feta, y semblantment, paguen
íntegrament la sobredita quantitat de vuit-centas y cincuanta-sis lliuras, tretsa sous y tres, devent. Y perquè ignorància al·legar no pugen,
se’ls fa la present interpel·lació, requerint al notari ne lleve acte. A 11 de setembre 1687 en la
Scrivania Majora.

604v

et Isidorus Bosch, notarius causidicus dicte presentis civitatis Barchinone.
De premissis fidem facio ego Joannes Ribes, apostolica atque regia auctoritatibus notarius publicus, hec propria me subscribens manu.

609r

Aba acte rebut y testificat en poder meu lo dia
present y avall escrit, los reverends pare prior y
convent de Sant Agustí de la present ciutat de
Barcelona, citra revocationem, han feta procura
als reverends fra Jaume Foguet, religiós, sacerdot de dit convent y procurador de dits pare
prior y convent, per a comparèixer devant lo
consistori dels molt il·lustres senyors deputats
del General de Cathalunya y prestar en mà y poder de dits il·lustres senyors deputats o de altres
personas a qui especte, qualsevols juraments de
com no tenen los actes de las creacions de censals reben sobre lo dit General de Catalunya ni
tenen notícia de aquells, y que en cas los tropian, los entregaran, com estas y altres cosas en
dit acte de procura són més llargament de vèurer. Del // 609v // que fas fe y la present certificatòria escrita de mà aliena y firmada de mà pròpia. En Barcelona, vuy als vint-y-tres dias del
mes de juliol del any mil sis-cents vuytanta-yset.

Dieb martis decima nona mensis augusti anno a
Nativitate Domini millesimo sexcentesimo octuagesimo septimo, Barchinone.
Presente et at hec vocato atque rogato me Joannes
Ribes, apostolica atque regia auctoritatibus notario publico Barchinone, infrascripto, et presentibus etiam testibus infrascriptis, magnificus
Franciscus Alaix, civis honoratus Barchinone,
deputatus realis presentis Cathalonie principatus, personaliter repertus in Palatio Regis in quo
pro nunch suam fovet habitationem, requissivit
me, dictum et infrascriptum notarium, quatenus instrumentum conficerem de his verbis que
secuntur, videlicet: «Que per quant de present
me trobo detingut en lo llit de malaltia corporal
de la qual temo morir, y jo com a deputat real
que so del General de Catalunya haje entrevingut ab diffarents deliberacions fetas per los molt
il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes
del dit General, las quals deliberacions en què
he entrevingut me tocava firmar-las, y com vuy
die // 604r // present, ditas deliberacions en las
quals he entrevingut no puga firmar-las per causa de ma indisposició, per ço, jo ara de present
dono per firmadas totas y qualsevols deliberacions haje jo entrevingut com a deputat real que
so de dit General de Catalunya com si aquellas
jo hagués firmadas de mà pròpia, aceptada, emperò, la deliberació feta als vint de maig proppassat per rahó de una carta que se escrigué a sa
magestat, Déu lo guarde, per correu extraordinari, la qual deliberació per lo present no entench firmar-la.» De quibus, et cetera. Que fuerunt acta in dicta presenti Barchinonensi
civitate sub die, mense, anno et loco predictis.

A.

Ita est. Marianus Rondo, notarius publicus Barchinone, manu propia.

615r

Testes sunt admodum illustris et reverendus dominus doctor Rapahel Pinyana et Galvany, presbiter et canonicus Sancte Dertusensis Ecclesia,
magnificus Franciscus Pinyana et Galvany, juris
utriusque doctor, civisque honoratus Barchinone,
a. a 11 ... Major interlineat al marge inferior esquerre del foli
601r.
b. acte intercalat entre els folis 603v i 608 r del dietari del
trienni 1686-1689.

1839

F.
Moltb bé saben e ignorar no podan vostres
mercès, senyors Miquelc Famades y Grau
Blanch, cònsols de la confraria dels blanquers,
com a administradors de la causa pia de Anthon
Sala, com en la extracció dels censals feta per los
molt il·lustres senyors deputats y oÿdors de
comptes del General de Cathalunya del trienni
1683 en jornada del 1 de decembre 1685, inseguint lo disposat en la concòrdia feta entre lo
molt il·lustre consistori dels senyors deputats y
oÿdors de comptes del General de Cathalunya
de una, y los acrehedors censalistas de dit General de Cathalunya de part altre, sortejaren vostres mercès en un censal de preu 264 lliures, 10,
a. certificat intercalat entre els folis 608 i 609 del dietari del
trienni 1686-1689.
b. requesta intercalada entre els folis 613 i 616 del dietari del
trienni 1686-1689.
c. Miquel ... Blanch interlineat al marge superior del document.

[ 1687 ]

[ 1687 ]

pagador als 13 de novembre, que tots anys rebien sobre lo General de Catalunya en la dita
jornada, en virtut de la qual extracció se digueren y escrigueren en la taula dels comuns depòsits de la present ciutat de Barcelona dos-centas
sexanta-quatra lliuras, deu diners en lluÿció,
quitació y extinció del sobredit censal per los
il·lustres senyors aleshores deputats y oÿdors de
comptes de dit General a solta del escrivà major
de la casa de la Deputació, la qual partida fonch
intimada a vostres mercès. Y axí mateix, saben e
ignorar no podan vostres mercès, com per la relació feta per Erasma de Lana y Fontanet, donzell, racional y arxiver de la present casa de la
Deputació, als senyors deputats y oÿdors als 24
de maig 1687, estigué dit censal embrasat y
obligat a la solució de una partida a dit General
deguda per don Pedro de Cardona , possessor
que fou de dit censal, que pren suma de 725
lliures, 10 sous, 8, per las causas y rahons contengudas y expressades llargament en dita relació, la qual se trobe en lo dietari del tirenni
1686 sots joranda de 5 de maig 1687, còpia de
la qual presenta y entrega a vostra mercè. Per lo
que lo procurador fiscal del General de Cathalunya, en ovservansa del disposat en dita
concòrdia et signanter en los números 12, 13 y
14 de ella, requereix i // 615v // interpel·la a vostres mercès, senyors cònsols dels blanquers, en
dit nom administradors de la causa pia de Sala,
revolten als molt il·lustres senyors deputats del
General de Cathalunya lo preu del censal és estat dit y escrit per dits senyors tunc deputats y
oÿdors de comptes en lluÿció y extinció del censal dalt expressat, en lo qual fou estret en sort
vostra mèrcè en dita casa de la Deputació, junt
ab les pensions se’ls resten devent per rahó de
aquell en solució y paga y bon compte de dita
partida és debitor dit don Pedro de Cardona en
los llibres de Vàlues de la casa de la Deputació
per les causes y rahons contengudes en dita relació per dit racional feta, y semblantment, paguen íntegrament la sobredita quantitat de setsentas vint-y-sinch lliuras, deu sous y vuit,
devent. Y perquè ignorància al·legar no pugen,
se’ls fa la present interpel·lació, requerint al notari ne lleve acte.

621r

No 1.
Losa deputats y oÿdors de comptes del General
de Catalunya residints en Barcelona e o lo síndich de aquell, diuen com la universal justícia en
lo principat de Catalunya y els comptats sie
sempre estada regida y administrada per los sea. protesta intercalada entre els folis 620v i 623r del dietari
del trienni 1686-1689.
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reníssims reys de Aragó de immortal memòria
en pròpia persona o per llur primogènit governador, y en llur absència, per lo portantveus de
General governador, y en assò, los senyors reys
ultra lo deute de superioritat, se són obligats en
forma dispositivia de constitucions y capítols de
Cort. Y com sa senyoria cathòlica y real magestat dels sereníssims senyor rey don Carlos Segon, senyor nostre, que Déu guarde, hage de
present provehit la persona de sa excel·lència senyor marquès de Leganès per lloctinent y capità
general en los dits Principat y comptats, y per
processos de regalia en virtut dels ussatges, ab
poder de convocar, celebrar, tenir y finir Corts y
Parlaments Generals en dits Principat y comptats, y fer processos de regalia en virtut dels
usatges de Barcelona auctoritate et rogatu caminia et strata monere et simili modo y ab poder
de convocar, en virtut del ustage Princeps namque e convocar aquells e fer altres procesos de
regalia e altres cosas a la real persona effixas, si y
segons en lo privilegi a vostra excel·lència concedit, al qual se ha relació, està expresat. Los
quals actes són de tanta preheminència e effixos
a sa real magestat, que són de suprema regalia e
són tant solament otorgats per generals constitucions, capítols y actes de Cort, privilegis y
usatges, usos, pràcticas y observança d’aquellas,
los quals obstants, humil y subjecta reverència
permesa, tal poder no pot ser a altre persona tribuït. E més, senyor, que en vostre provisió és y
està feta expressa menció que en la administració de la justícia, axí en lo civil com en lo criminal, dega observar las constitucions de Catalunya fetas en lo monastir de Santa Ana, en la ciutat
de Barcelona, hont foren ordenats los doctors
del Reial Concell, com sia observació de las ditas y altres constitucions obligat dat sia los dits
deputats tingan y reputan a vostra excel·lència
en singular reputació.
Emperò, per salvetat de dits usatges de Barcelona, constitucions de Catalunya, privilegis, llibertats, usos y observanças de aquells per los
predecessors de la real magestat lloades, confirmades, aprovades y jurades, los deputats y oÿdors de comptes del General de Catalunya, lo
síndich del General, ab lo honor que·s pertany y
parlant, protesta que per la dita llochtinència
general y poder a vostra excel·lència otorgats,
no puga ésser fet o engendrat ara // 621v // o en
lo sdebenidor perjudici algú, lezió o derogació
tàcitament o expressament o en altre qualsevol
forma y manera als dits demés usatges, constitucions, capítols y actes de Cort, privilegis, llibertats, observansas de aquells e altres qualsevols
drets, ans aquells o aquellas en tot cas romangan salvos e il·lesos en llur forsa y validat, ab
tota plenitut y integritat et sens prejudici, lezió
o derogació de aquells. Los dits deputats y oÿ-

dors de comptes del General de Catalunya acceptan lo jurament per vostra excel·lència expresat, tant emperò, com no sia vist derogar ni
perjudicar dits usatges, constitucions, privilegis,
capítols y actes de Cort y observança de aquells
y altres cosas ditas et alias, ni en tot quant sia
vist derogar y perjudicar en aquells, no·y concenten, hans expressament ý dissentan, e que
per lo esdevenidor no puga ser tret en conseqüència. Suplicàn e instàn que la centència
d’excomunicació que per disposició de las ditas
constitucions ha oÿda o té oÿt vostra excel·lència, sia continuada al peu de dit jurament. Requerint al notari continue la present protesta al
peu del jurament prestador per vostra excel·lència.
Figuerola, assessor. Don Pedro de Potau, advocat fiscal. Rechs y Gallart, assessor subrrogatus.

622r

No 2.
Losa deputats del General de Catalunya lo die
24 del present y corrent mes de setembre han
rebut una real carta de datta en Madrid, a 12 de
dit mes de settembre del corrent any 1687, ab
la qual han entès de la real magestat del rey nostre senyor, Déu lo guarde, era estat servit de
anomenar a vostra excel·lència per llochtinent y
capità general del present Principat y comptats
de Rossellò y Serdanya. Y si bé los antecessors
nostres per la obligació de sos officis suplicaren
antes a sa magestat ab differents cartas fos de
son real servey venir a honrar y alegrar a aquest
son Principat ab sa real presència y jurar las
constitucions, capítols y actes de Cort, usos y
costums de aquell y demés drets de la pàtria a
imitació dels sereníssims reys progenitors de sa
magestat, de gloriosa memòria, han acostumat
pemètrer córrer en lo ínterim la vicerègia per la
administració de la justícia, si y segons disposan
las generals constitucions y privilegis del present
Principat y ciutat de Barcelona, per quant lo ferse en contrari fóra contra constitucions, usatges
y privilegis comuns y particulars y altres drets
del Principat y comptats, per no haver encara sa
real magestat prestat en la present ciutat de Barcelona lo jurament en lo principi de son nou
domini y nova successió y règimen de los regnes
y estats en est Principat, salva sa real clemència,
té la obligació de prestar, com és estat sempre
observat per sos sereníssims progenitors.
Emperò, per quant sa magestat ab dita sa real
carta de 12 del present y corrent mes de setema. protesta intercalada entre els folis 620v i 623r del dietari
del trienni 1686-1689.
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bre, diu ésser son real ànimo de honrar y consolar aquest Principat ab sa real presència, com
així ho desitja, venir a jurar los privilegis, usos y
costums com ho disposan las constitucions, del
que se infereix que la real intenció de sa magestat no és prejudicar la observansa de las constitucions y privilegis de aquest Principat, ni de
voler-se exhimir de la dita obligació.
Y conciderant los deputats lo sobredit, y que lo
dit Principat és fronter de Fransa y si acàs se
continàs la guerra entre las dos coronas, lo present Principat y comptats se veurian encontinent ab molts y diffarents treballs, com se ha experimentat, y axí en dit cas, ésser de molta
conveniència tenir un lloctienent y capità general de las prendas y perícia de las cosas militars y
demés, com és vostra excel·lència.
Y confiats de la seguretat y promesa fa sa magestat a aquest Principat, y per lo molt honor que
tenen a sa real magestat com a llur rey y senyor
natural, per las quals causas y rahons, y per altres segons la ocurrència del temps, se han conciderat per esta vegada tant solament que no
puga ser tret en conseqüència, tant en la concessió de gràcia y nominació de lloctinent general ans de haver jurat sa magestat, com està dit,
lo que no entenen aprovar en manera alguna,
com també per no venir dit privilegi firmat per
vicecanceller; ans volèn que lo dret (d)el Principat reste salvo y il·lès per tot temps sia menes//622v // ter deduir de aquell, volent reste franca
y líbera la facultat a dits deputats de poder representar, suplicar y instar a sa real magestat
que, quant antes sia de son real servey, venir a
honrar aquest son Principat ab sa real presència
y cumplir a sa obligació de prestar lo dit real jurament durant lo present trienni.
Com altrament, y sens perjudici també ni derogació del capítol 27, comensant: «Nostres succehidors», del rey don Jayme Segon, fet en la
segona Cort de Barcelona en lo any 1299, que
és la constitució segona, títol «De jurament e
del privilegi»; del rey don Pere Ters, concedit a
la ciutat de Barcelona, dattus en ella, als 14 de
las calendas de nohembre 1339; y del capítol
22, comensant: «Poch valdria», del rey don Fernando Segon, fet en la primera Cort de Barcelona en lo any 1481, constitució 1, títol «De prottonotari»; y sens perjudici de la constitució
quarta, títol «De offici de canceller» y sens prejudici dels demés usatges, constitucions, capítols y actes de Cort, usos y costums, privilegis
generals y particulars y de qualsevol altre dret de
aquest Principat y comptats, als quals no entenen prejudicar, ans bé, volen y entenen que en
tot cas romangan salvos y il·lesos y en llur forsa
y valor y ab tota sa plenitut e integritat.
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Y més, ab exprés concentiment que en temps
algú sie procehit ni admès altre qualsevol lloctinent general en lo present Principat y comptats,
que primer no sia prestat en la present ciutat de
Barcelona dit real jurament, axí per sa magestat
com per los sereníssims successors respectivament, volan haver per repetidas en la present
protestació y preincertades totas y qualsevols
protestacions que en semblants casos són estadas fetas per part del principat de Catalunya y
comptats de Rosellò y Cerdanya per semblants
effectes.

prout dictus Montaner, suis cum certificatoriis
litteris fidem facit, personaliter reperti in Scribania Majore domus Deputationis presentis civitatis Barchinone, qui dicto nomine eidem obtulit et
presentavit et seu per me, dictum scribam majorem, obtulere, presentare petiit et requissivit
quandam in scriptis papiri requisitionis sedulam
cuius thenor subsequentis continetur verbis:
«Molt bé saben y ignorar no poden, reverends
senyors rector, beneficiats y priors de la confraria de Sant Nicolau de la vila de Cervera», et cetera. Inceratur copia, cuius eidem prioria tradidit et liberavit quam accepit et penes se retinuit.
Quaquidem papiris requisitionis sedula, sich ut
predicitur, oblata et presentata illeque dictus reverendus Michael Nuix dicto nomine verbo respondendo dixit: «quod retinebat sibi terminum
juris ad respondendum». De quibus ita per actis,
dictis, gestis et secutis illeque dictus doctor Josephus Costa dicto nomine petiit, requisivit fieri et
tradi, unum et plura, plublicum seu publica concimilia instrumenta per me, dictum et infrascriptum scribam majorem. Que fuerunt acta
Barchinone sub die, loco, // 633v // mense et anno
predictis, presente me, dicto scriba majore et presentibus etiam testibus predictis ad premissa vocatis specialiter et assumptis pro ut superius continetur.»

Y en quant al present dubte, són aplicables per
la salvetat, conservació y observansa de las generals constitucions, capítols y actes de Cort, privilegis, usos y costums de aquells, y ab las reservas sobre ja fetas y totas altres qualsevols que
per la conservació dels drets de la pàtria fer se
deguessen y del millor modo y manera que dit
General excogitar-se puga.
Los deputats y oÿdors de comptes del General
de Catalunya concenten al jurament que vostra
excel·lència vol prestar ab tal, emperò, que per
dit concentiment no sia vist derogar ni prejudicar a las ditas constitucions, usatges, capítols y
actes de Cort y a la observansa de aquellas y a
dits privilegis, axí generals com particulars, per
vostra excel·lència.
Figuerola, assessor. Don Pedro de Potau, advocat fiscal. Rechs y Gallart, assessor subrrogatus.

633r

634r

B.
Noverinta universi quod anno a Nativitate Domini 1687, die vero mercurii 22 octobris eiusdem
anni intitulata, presente et ad hec vocato, requisito atque rogato me, Josepho Sauleda, scriba majoris Generalis principatus Cathalonie subrrogato, et presentibus etiam Hiacinto Morato et
Josepho Pelagri, virgariis concistorii dominorum
deputatorum et auditorum computorum dicti
Generalis, pro testibus ad ista vocatis spetialiter et
assumptis, magnificus Josephus Costa, utriusque
juris doctor, fisci procurator Generalis Cathalonie, constitutus personaliter coram et ante presentiam reverendi doctoris Michaellis Nuix, presbiteri, uti procuratoris reverendorum rectoris
beneficiatiorum et priorum confratrie Divi Nicolai ville de Cervera, pro ut de sua procuratione
constate liquet penes discretum Joannem Montaner, notarium publicum eiusdem met ville, die
16 presentis et currentis mencis octobris 1687,
a. acte de requesta intercalat entre els folis 631 y 632v i 635r
del dietari del trienni 1686-1689.
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B.
Moltb bé saben y ignorar no podan, reverents
senyors rector, beneficiats y prior de la confraria
de Sant Nicholau dec la vila de Cervera, y per
ells, al reverent doctor Miquel Nuix, prevere y
procurador de aquells, rebuda en poder de Joan
Muntaner, notari de Cervera, als 16 del present
y corrent mes de octubre 1687, com en la extracció dels censals feta per los molt il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes del General
de Cathalunya del trienni 1683 en jornada del
31 de juliol 1686, inseguint lo disposat en la
concòrdia feta entre lo molt il·lustre consistori
dels senyors deputats y oÿdors de comptes del
General de Cathalunya de una, y los acrehedors
censalistas de dit General de Cathalunya de part
altre, sortejaren vostres mercès en un censal de
preu 808 lliures, 7 sous, pagador a 12 de janer,
que tots anys rebien sobre lo General de Catalunya. Y escrigueren en la taula dels comuns
depòsits de la present ciutat de Barcelona vuitcentas vuit lliuras, set, en lluÿció, quitació y extinció del sobredit censal per los il·lustres sea. priori interlineat al marge esquerre.
b. requesta intercalada entre els folis 631 y 632v i 635r del
dietari del trienni 1686-1689.
c. de ...1687 interlineat al marge esquerre.

nyors aleshores deputats y oÿdors de comptes
de dit General a solta del escrivà major de la casa
de la Deputació. La qual partida fonch intimada
a vostres mercès. Y axí mateix, sabem e ignorar
no podan vostres mercès com per la relació feta
per Erasma de Lana y Fontanet, donzell, racional y arxiver de la present casa de la Deputació,
als senyors deputats y oÿdors als 12 de maig
1687, estigué dit censal embrasat y obligat a la
solució de una partida a dit General deguda per
mossèn Jaume Aguilar de Peralta, possessor que
fou de dit censal, que pren suma de 472 lliures,
10 sous, 8 diners, per las causas y rahons contengudas y expressades llargament en dita relació, la qual se troba en lo dietari del tirenni
1686 sots joranda de 24 de maig 1687, còpia
de la qual presenta y entrega a vostra mercè. Per
lo que lo procurador fiscal del General de Cathalunya, en ovservansa del disposat en dita
concòrdia y signanter en los números 12, 13 y
14 de ella, requereix i // 634v // interpel·la a vostres mercès, reverents senyors rector, beneficiats
y prior de la confraria de Sant Nicolau de Cervera, revolten als molt il·lustres senyors deputats del General de Cathalunya lo preu del censal és estat dit y escrit per dits senyors tunc
deputats y oÿdors de comptes en lluÿció y extinció del censal dalt expressat, en lo qual foren extrets en sort, e pasen vostres mercès en dita casa
de la Deputació junt ab les pensions se’ls resten
devent per rahó de aquell en solució y paga y
bon compte de dita partida és debitor dit
mossèn Jaume de Aguilar de Peralta en los llibres de Vàlues de la casa de la Deputació per les
causes y rahons contengudes en dita relació per
dit racional feta, y senblantment, paguen íntegrament la sobredita quantitat de quatra-centas
setanta-duas lliuras, deu sous y vuit, devent. Y
perquè ignorància al·legar no pugen, se’ls fa
present interpel·lació, requerint al notari ne lleve acte.

636 a
638v

Barcelona, tant en nom seu propi com encara
com ha obtenint qualsevols beneficis personats
y capellanias en qualsevols iglésias fundats,
consta de sa procura, en la qual se fa plena menció de la facultat de substituir, ab altre acte rebut en mon poder a dos dias del mes de setembre proppassat y del corrent any de
MDCLXXXVIIº, com ab la present ne fas fe. Volent, emperò, dit doctor Soler y Lors usar de
dita facultat de substituir, ha per ço substituit y
ordenat procurador seu, e o per dit senyor don
Dalmau de Copons y Grimau, son principal, en
dit respective noms y quiscun de ells assolas,
cert al molt il·lustre reverend Francisco Vilartimó, prevere y canonge de la iglésia de Nostra
Senyora del Estany, del bisbat de Vich, per tots
plets, llargament ab lo sòlit y acostumat // 636 a
638r // curs de aquells, causions qualsevols sien,
tant juratòrias com fidejusòrias, tant en lo concistori dels molt il·lustres senyors deputats y
ohidors de comptes de la casa de la Deputació
del present Principat de Catalunya per rahó del
censal, preu nou-centas vint-y-dos lliures, deu
sous, y pensió nou-cents sous, que dit senyor
don Dalmau, son principal, ha condonat en la
extracció dels censals condonats en dita casa de
la Deputació y que per dit censal no té dit senyor don Dalmau, son principal, actes alguns
per aquell fahents, segons lo curs y observança
de dita casa de la Deputació, com hi també allà
a hont convinga, segons la ocurrència del negoci, en la ànima de dit senyor don Dalmau, son
principal, fer y prestar y per dit effecte qualsevols supplicacions tant a dit molt il·lustre concistori com altrament en la conformitat se necessita presentar y de la presentació instar se
lleve acte si considera qualsevols juraments, tant
en mà y poder de dits molt il·lustres senyors deputats y ohidors e o de sos legítims officials a qui
specte, com altrament offerir y prestar, com estas y altres coses en dita substitució -en la qual
foren presents per testimonis lo doctor Macià
Marçal, notari públic de Barcelona, y Joan Solsona, escrivent, habitant en Barcelona- són més
llargament de vèurer.

A.
Certificha y fas fe jo, Anton Oriol, per la auctoritat apostòlica y real notari públic, y altre dels
escrivans jurats de la cort del magnífic regent la
vegueria de Barcelona avall scrit, com ab acte
rebut en mon poder en la present ciutat de Barcelona, a vint-y-sis de octubre mil sis-cents vuytanta-set, lo reverend doctor Joan Soler y Lors,
prevere en la Seu de Barcelona beneficiat, com a
procurador ab facultat de substituhir legítimament constituit del il·lustre senyor don Dalmau
de Copons y Grimau, canonge de dita Seu de

De premissis propia manu scriptis fidem facio
ego, dictus Antonius Oriol, notarius et scriba supradictus, hec etiam propria manu scribens.

682r

A. Informatioa recepta instante procuratore fiscali Generalis Cathalonie

683r

Molt il·lustre senyor:

a. certificat intercalat entre els folis 637v i 639r del dietari
del trienni 1686-1689.
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a. informació intercalada entre els folis 679 y 681v i 689r del
dietari del trienni 1686-1689.
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A certs fins y efectes al procurador fiscal de vostra senyoria convenients importa sie rebuda informació de que sempre y quant per alcançar la
llibertat dels forçats que an acabat lo temps de la
condemnació en las galeras, fa vostra senyoria,
segons costum immemorial y poder que té en
esta matèria, represàlias de moros y officials de
ditas galeras o altres cosas de aquellas, per obligar de eixa manera a que dits forçats sien reposats en llibertat; que quant per aver vostra senyoria conseguit son fi, se restitueixen a dits
galeras dits moros o officials, pagàn aquells tots
los gastos fets dea menjar y bèurer y demés sustento, sens que vostra senyoria ni la Generalitat
gaste un diner en això. Y que així se és sempre
fet y observat en tots los casos que se an succehit, per lo que suplica ésser la present comesa
a altre dels magnífics assessors que dita informació reben. Omnio modo meliori. Officio, et cetera. Altissimus, don Pedro de Potau.
Oblata VII novembris MDCLXXXVII in concistorio.
Et domini deputati intervenientibus dominis auditoribus computorum comiserunt predicta magnificis assessoribus Generalis Cathalonie qui super supplicatis debita provideant et relationem
faciant in scriptis. Josephus Sauleda, scriba majoris Generalis Cathalonie subrrogatus.
Recepta dicto die et anno cum quibus decet et b
recipiatur informatio petita qua visa per qui debitur. Figuerola, assessor. Rechs et Gallar, assessor.
684r

Die septima mensis novembris anno a Nativitate
Domini millessimo sexcentessimo octuagessimo
septimo, Barcinone.
Discretus Joannes Riba, notarius publicus Barchinone, hetatis ut dixit triginta sex annorum
parum plus vel minus, testes citatus et juratus qui
juravit, et cetera, et dicere veritate, et cetera, et
fuit interrogatus ipse testis super contentis in suplicatione die presenti oblata pro parte procuratoris fiscalis Generalis Cathalonie.
Et dixit: «Senyor, tinch ben intesa la suplicació
se me·s estada llegida y dich a vostra mercè he
vist difarréns vegadas que instàn lo síndich del
dit General de Catalunya se an capturat difarents moros de las galeras se trobavan en lo port
de la present ciutat y posats aquells en las càrcers de la present casa de la Deputació per las
causas y rahons especificadas en dita suplicació.
Y és vertitat, senyor, que en alguna ocasió
avent-me recomanat lo senyor don Francisco
Marí, regén los comptes del dit General, que
a. de ... sustento interlineat al marge esquerre.
b. a continuació dues línies ratllades.

1844

cuidàs de fer donar menjar a uns moros que estavan en ditas càrces per rahó de las represàlias
diu dita suplicació, o fiu axís, com m·o havia encomanat dit Francisco Marí, y a la ocasió que
tregueren dits moros de ditas càrces, havent restituhit los forçats que estavan en galera y avian
acabat lo temps de llur penitència, los officials
de las ditas galeras me pagaran tot lo que jo havia gastat per dits moros per menjar y vèurer y
demés sustento de dits moros. Y axí, he hoït a
dir molt públicament en la present casa de la
Deputació que los de las galeras pagaven sempre lo que // 684v // dits moros avian gastat. Y
exa és la veritat per lo jurament que tinc prestat.» Joan Ribas, notari públic de Barcelona.
Fuit sibi lectum et perseveravit coram magnifico
Martino Figuerola, assessor.
Dicto die, Barchinone
Doctor Joannes Quadres, hetatis quadraginta
annorum parum plus vel minus, testis citatus et
juratus qui juravit, et cetera, dicere veritatem, et
cetera. Et fuit interrogatus ipse testis super contentis in dicta suplicatione.
Et dixit: «Senyor, he vista y llegida la suplicació
se me ha ensenyada y dich a vostra mercè que
moltas diversas vegadas e vist que la present casa
de la Deputació per medi de son síndich ha fetas
represàlias de moros per las rahons contengudas
en dita suplicació, las quals fetas de orde de paraula donat per los molt il·lustres senyors deputats a alguns de sos verguers o al magnífich regent los comptes, se donava menjar y vèurer als
dits moros capturats en la present casa per dita
rahó de represàlias y tot lo que avian de menester per llur sustento; y després de que se restituian los forsats que·s trobaven en las galeras,
los oficials de ditas galeras antes de trèurer los
dits moros de la presó pagavan tot lo que dits
moros avian gastat de menjar y vèurer y demés
de llur sustento, tot lo que dich saber per aver-o
axí vist en molts y difarents anys que e servit lo
offici de procurador fiscal del dit General // 685r
// y altrament o he oït a dir a difarents personas
de la present casa de temps entich haver-se fet y
executat del modo tinch dit haver-o vist. Y exa
és la veritat per lo jurament tinch prestat. Doctor Joan Quadras. Fuit sibi lectum et perseveravit coram magnifico Martino Figuerola, assessor.
Obtenperant los assessors infrascrits al què per
vostra senyoria los és estat manat al peu de la suplicació lo dia present per lo procurador fiscal
de la present casa a vostra senyoria presentada.
Vista aquella y la informació sobre son contengut rebuda. Attès que de aquella consta y resulta haver los cabos de las galeras antes de recobrar los moros presos per la causa y represàlias

que marca dita suplicació y antes de dar ha
aquells llibertat vostra senyoria, han acostumat
pagar los gastos fets per la Generalitat en haver
dat los aliments de menjar y bèurer als dits moros presos en los càrsels de la present casa. Per lo
que inseguint dita observança, fan relació a vostra senyoria que pot y deu vostra senyoria recusar dar llibertat al moro e o moros que de present se troban detinguts en dits càrcers fins y a
tant que dits cabos o officials de las galeras auran ab dit effecte pagat dits gastos. Y axí ho sentim. Salvo, etcètera. Figuerola, assessor. Rechs i
Gallar, assessor.

692r

de mil seiscientos y ochenta y siete. En testimonio de verdad, Miguel García Jullián. En testimonio de verdad, Bernardo de Yllán. En testimonio de verdad, Eugenio García Coronel.

693r

A.
Yoa, Eugenio García Coronel, escribano del rey
nuestro senyor y notario apostólico, residente en su
corte y provincia en el oficio de los herederos de
Antonio Cadenas, doy fee que oy, día de la fecha,
pareció personalmente constituýdo el doctor en
medicina Joseph de Sala, que doy fee conozco, y ser
graduado en su profesión y eszienzia por la Universidad de Barcelona y residente y havitante en
esta villa de Madrid; y devajo de juramento que
hizo a Dios y a una cruz, en forma dijo que ha visitado por diferentes veces por espazio de dos meses
al senyor sarjento mayor Romualdo, de la Bol[l]a
de dicha ziudad de Barcelona, estante en esta corte, por padezer enfermedad de hipocondría, de la
qual le rresultan baxios accidentes al dicho senyor
sarjento mayor, como buýdos de cabeza, dolores de
estómago y demás partes de su cuerpo, por cuyos
accidentes se halla muy postrado. Y que lo referido es notoria verdad, so cargo del juramento que
se ha hecho en que se afirmó y ratificó y lo firmó
aquí de su numbre y apellido. Y para que conste
donde combenga, de pedimento del dicho señor
sarjento mayor doy el presente, en Madrid, a
veinte y zinco de octubre de mil seiscientos y ochenta y siete. Doctor Joseph Salas. Y en fee de ello lo
signé en testimonio de verdad, Eugenio García
Coronel.
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Los escribanos del rey nuestro senyor que aquí
signamos y firmamos, residentes en su corte y
provincia, certificamos y damos fe que Euxenio
García Coronel, de quien va signado y firmado
en testimonio desta otra parte, es escribano de
su magestad, havido y tenido por fiel y legal y
de confianza, y a las scripturas y autos que ante
él an pasado y pasan se les á dado y da entera fee
y crédito en juicio y fuera de él. Y para que
conste adone convenga, damos la presente. En
Madrid, a veinte y cinco días del mes de octubre
a. certificat intercalat entre els folis 690v i 695r del dietari
del trienni 1686-1689.
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B.
Diea vigessima quinta mensis augusti anno a
Nativitate Domini millesimo sexcentesimo octuagessimo septimo.
Nos, Joannes Tolleuda, presbiter, utriusque juris
doctor rectorque ecclesie parrochialis Beate Marie
de Pinu presentis civitatis, Guillermus Curull,
doctor Petrus Joannes Nin, Joannes Vinyals, Jacobus Perpinya, Michael Mas, doctor Petrus Boxadell, Josephus Pares, doctor Philipus Vilaseca,
Franciscus Almunia, Gaspar Roig, doctor Franciscus Esteva, Petrus Prats, doctor Josephus Rubert, Sebastianus Busquets, doctor Jacobus Rondo, Joannes Bramona, doctor Gaspar Ferrer,
Paulus Guasch, Gabriel Pocurull et doctor Jusephus Oriol, omnes presbiteri et beneficiati dicte ecclesie, convocati et congregati in sacristia eiusdem eclesie ubi aliter prosimilibus et aliis actibus
dicte communitati soliti summus convocari et
congregari tamquam major et sanior pars et
plusquam due partes presbiterorum beneficiatorum dicte ecclesie, habita ratione absentium et
impeditorum et in dicta convocatione interesse
non volentium communitatem tenentes, celebrantes et representantes dicto nomine gratis, et
cetera. Constituhimus et ordinamus procuratorem nostrum imo verius dicte comunitatis certum, et cetera. Itaquod, et cetera, dictum // 693v
// reverendum Joannem Vinyals, presbiterum et
beneficiatum dicte ecclesie, licet presentem, ad videlicet pro nobis et pro nomine nostro dicto nomine seu venium pro dicta comunitate in concistorio domui Deputationis Generalis Cathalonie
seu coram admodumb illustribus dominis deputatis eiusdem Generalis aut aliis quibuscumque
personiis comparendum et interessendum eis
quam dicendum, certificandum et jurandum
quod in pose nostro seu dicte comunitatis non
sunt nec existunt aliqua instrumenta facientia
pro illo censuali pentionis triginta unius solidorum et trium denariorum, quod annis singulis
die vigecima quarta mensis julii nos dicto nomine seu venius dicta comunitas recipiebat super
dicto Generali et antea recipiebat Philipus Raymundus Planes, domicellus Barchinone domiciliatus, et antea magnifici Raymundus Joannes
a. procura intercalada entre els folis 690v i 695r del dietari
del trienni 1686-1689.
b. Admodum interlineat al final del document, on s’hi afegeix et ita approbat notario in suis manu propria.

[ 1687 ]

[ 1687 ]

de Monrodon, domicellus in civitatibus Barchinone et Vici domiciliatus, Bernardus de Monrodon et Michael Joannes de Monrodon, fratres filiique dicti Francisci Joannes de Monrodon et
antea heredes seu successores dominorum Joannis
Salba, domicelli Barchinone domiciliati, et
Anna, conjugum, nec non pro illo alio centuali
pentionis sex librarum, duem solidorum quod
anni singulis die prima mensis junii nos dicto nomine seu verius dicta comunitas recipiebat super
dicto Generali et antea recipiebat magnificus Jacobus Vila, civis Barchinone, et olim Michael Joannes Pons, domicellus Barchinone domiciliatus,
et Hieronyma Pons et Llull, conjugues, ac Raymundus Pons, etiam domicellus Barchinone domicilliatus, dicti Michaelis Joannis Pons, filii,
nec etiam exhistunt instrumenta creationis eorundem censualium et repertio illos est et reditur
nobis inhutilis et imposibilis quia necimus ubi
sint nec non etiam promittendum dictis dominis
deputatis aut aliisquibus repediat et opussit quod
si in futurum in posse nostro pervenerint dicta
instrumenta aut aliquod eroum aut ubi sint notitiam habebimus ea incontinenti propriis missionibus et expensis dicte comunitatis trademus et liberabimus eisdem et dominis deputatis absque
dilatione aliqua seu excusatione et de ac propredictis omnibus et singulis quecunque volueritis
instrumenta promitionum dicti dominum deputatis cumquibusvis juramentis quod ad Dominum Deum et eius sancta quatror Evangelia
prestare in animas nostras positis faciendum et
firmandum bonaque et jura ac rreditus et emolumenta dicte comunitatis, mobilia et inmobilia,
obligandum, et demum, et cetera, promittimus
habere ratum, et cetera, //694r // et non revocare,
et cetera. Actum Barchinone, et cetera.

acte rebut en poder meu a set de noembre mil
sis-cents vuytanta-y-set, lo noble senyor don
Joseph Galceran de Ardena y Darnius, òlim de
Cartellà Sabestida Erill Cardona Fons y Desplà,
baró del Albi, en Barcelona populat; lo reverend
Llucià Marçal, prevere, en sacra pàgina doctor,
en dita Seu de Barcelona beneficiat; los magnífics senyors Miquel Carreras y Bertran, Joan
Llinàs, ciutadans honrats de Barcelona, y lo
magnífic Ramon Alemany, mercader, ciutadà
de Barcelona, majorals o administradors juntament ab lo il·lustre y molt reverend senyor
Francisco Maymó, canonge de dita Seu, de dita
confraria, en dit nom han feta procura a dit
magnífic Ramon Alemany, conmajoral o conadministrador, per a comparèxer devant dels
molt il·lustres senyors //697v // deputats del General de Catalunya y prestar en mà y poder de sa
senyoria qualsevols juraments serca no trobar
los actes originals de las creacions de censals que
dita confraria ha y reb sobre dit General de Catalunya, lluïts o lluidors, y altres qualsevols cosas serca las preditas cosas necessàrias y opportunas y a dit son procurador ben vistas fer y
firmar, com en dit acte més llargament se conté.
De premissis aliena manu scriptis fidem facio
ego, Mathias Marçal, notarius et scriba supra
dictus, hec propria scribens manu.
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Testes sunt Michael Bassas, ligni faber, et Isidrus
Cuyner, olitor, cives, et Joannes Canals, notarius
regius, Barchinone degens.
Premissis licet aliena manu scriptis fidem facio
ego, Petrus Martyr Llunell, regia auctoritate notarii publicii Barchinone et scriba negotiorum
dicta reverenda comunitatis, hec propria subscribens manu.

697r

B.
Fasa fee yo, Macià Marçal, notari públich de
Barcelona y escrivà dels negocis de la confraria
de la Puríssimia e Inmaculada Concepció de la
Sacríssima Verge Maria, construida en los clàustros de la Seu de Barcelona, avall escrit, que ab
a. certificat intercalat entre els folis 696v i 697r del dietari
del trienni 1686-1689.

1846

A.
Molta bé sap vostra mercè y ignorar no pot, senyor Franciscob Antich y Calvo, donzell, administrador de la causa pia fundada per lo quòndam Onofre Bret, com en la extracció dels
censals feta per los molt il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes del General de Cathalunya del trienni 1683 en jornada del 1 de decembre 1685, inseguint lo disposat en la
concòrdia feta entre lo molt il·lustre consistori
dels senyors deputats y oÿdors de comptes del
General de Cathalunya de una, y los acrehedors
censalistas de dit General de Cathalunya de part
altre, sortejà vostra mercè en un censal de preu
28 lliures, 1 sou i 1/2, pagador a 27 de juliol,
que tots anys rebien sobre lo General de Catalunya. Y escrigueren en la taula dels comuns
depòsits de la present ciutat de Barcelona vinty-vuit lliuras, dos sous, en lluÿció, quitació y extinció del sobredit censal per los il·lustres senyors aleshores deputats y oÿdors de comptes
de dit General a solta del escrivà major de la casa
de la Deputació, la qual partida fonch intimada
a. requesta intercalada entre els folis 698v i 701r del dietari
del trienni 1686-1689.
b. Francisco ... donzell interlineat al marge superior.

a vostra mercè. Y axí mateix, sabem e ignorar no
pot vostra mercè com per la relació feta per
Erasma de Lana y Fontanet, donzell, racional y
arxiver de la present casa de la Deputació, als senyors deputats y oÿdors als 29 de mars 1687,
estigué dit censal embrasat y obligat a la solució
de una partida a dit General deguda per mossèn
Perot Çapila, cavaller, possessor que fou de dit
censal, que pren suma de 399 lliures, 4 sous, per
las causas y rahons contengudas y expressades
llargament en dita relació, la qual se troba en lo
dietari del tirenni 1686 sots joranda de 11 de
març 1687, còpia de la qual presenta y entrega a
vostra mercè. Per lo que lo procurador fiscal del
General de Cathalunya, en ovservansa del disposat en dita concòrdia y signanter en los números 12, 13 y 14 de ella, requereix i // 700v //
interpel·la a vostra mercè, senyor administrador
de la causa pia de dit Onofre Bret, revolte als
molt il·lustres senyors deputats del General de
Cathalunya lo preu del censal és estat dit y escrit
per dits senyors tunc deputats y oÿdors de
comptes en lluÿció y extinció del censal dalt expressat, en lo qual fou extret en sort vostra
mercè en dita casa de la Deputació, junt ab les
pensions se’ls resten devent per rahó de aquell,
en solució y paga y bon compte de dita partida
és debitor dit mossèn Perot Çapila en los llibres
de Vàlues de la casa de la Deputació per les causes y rahons contengudes en dita relació per dit
racional feta, y semblantment, paguen íntegrament la sobredita quantitat de tres-centas noranta-nou lliures, quatra sous, devent. Y perquè
ignorància al·legar no pugen, se’ls fa present interpel·lació, requerint al notari ne lleve acte.

taula dels comuns depòsits de la present ciutat
de Barcelona vostra mercè sent y sinch lliures en
lluÿció, quitació y extinció del sobredit censal
per los il·lustres senyors aleshores deputats y oÿdors de comptes de dit General a solta del escrivà major de la casa de la Deputació, la qual
partida fonch intimada a vostra mercè. Y axí
mateix, sabem e ignorar no pot vostra mercè
com per la relació feta per Erasma de Lana y
Fontanet, donzell, racional y arxiver de la present casa de la Deputació, als senyors deputats y
oÿdors als 26 de abril 1687, estigué dit censal
embrasat y obligat a la solució de una partida a
dit General deguda per don Plegamans y Bernat
de Marimon, possessor que fou de dit censal,
que pren suma de 1.179 lliures, 2 sous, 6 dieners, per las causas y rahons contengudas y expressades llargament en dita relació, la qual se
troba en lo dietari del tirenni 1686 sots joranda
de 28 de abril 1687, còpia de la qual presenta y
entrega a vostra mercè. Per lo que lo procurador fiscal del General de Cathalunya, en ovservansa del disposat en dita concòrdia y signanter
en los números 12, 13 y 14 de ella, requereix i
// 704v // interpel·la a vostres mercès, molt reverend prior y convent del monestir de Santa
Anna, revolten als molt il·lustres senyors deputats del General de Cathalunya lo preu del censal és estat dit y escrit per dits senyors tunc deputats y oÿdors de comptes en lluÿció y extinció
del censal dalt expressat, en lo qual foren extrets
en sort vostres mercès en dita casa de la Deputació, junt ab les pensions se’ls resten devent per
rahó de aquell en solució y paga y bon compte
de dita partida és debitor dit don Plegamans y
Bernat de Marimon en los llibres de Vàlues de
la casa de la Deputació per les causes y rahons
contengudes en dita relació per dit racional feta,
y semblantment, paguen íntegrament la sobredita quantitat de mil cent setanta-nou lliuras,
dos sous y sis, devent. Y perquè ignorància al·legar no pugen, se’ls fa present interpel·lació, requerint al notari ne lleve acte.

Die 9 decembris fuit presentata doctor Francisco
Antich et Falco. Presentibus testibus Josepho Soldevila et Masdeu et Paulo Ros, scriptoribus Barcinone degentibus.
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Molta bé sab y ignorar no pot, molt reverend
prior doctorb, com en la extracció dels censals
feta per los molt il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes del General de Cathalunya del
trienni 1683 en jornada del 1 de decembre
1685, inseguint lo disposat en la concòrdia feta
entre lo molt il·lustre consistori dels senyors deputats y oÿdors de comptes del General de Cathalunya de una, y los acrehedors censalistas de
dit General de Cathalunya de part altre, sortejà
vostra mercè en un censal de preu 105 lliuras,
pagador al 1 de juny, que tots anys rebien sobre
lo General de Catalunya. Y escrigueren en la

706r

a. requesta intercalada entre els folis 702v i 709r del dietari
del trienni 1686-1689.
b. doctor ... Enueja intercalat al marge superior.

1847

Molta bé sap vostra mercè y ignorar no pot, senyora dona Theresa Llobet y Oluija, com en la
extracció dels censals feta per los molt il·lustres
senyors deputats y oÿdors de comptes del General de Cathalunya del trienni 1683 en jornada
del 1 de decembre 1685, inseguint lo disposat
en la concòrdia feta entre lo molt il·lustre consistori dels senyors deputats y oÿdors de comptes
del General de Cathalunya de una, y los acrehedors censalistas de dit General de Cathalunya de
part altre, sortejà vostra mercè en dos censals de
a. requesta intercalada entre els folis 702v i 709r del dietari
del trienni 1686-1689.

[ 1687 ]

[ 1687 ]

preu cadaa un de ells 75 lliures, 12 sous, 6 diners, que junts són 151 lliures, 3 sous, pagadors
al 1 de juny, que tots anys rebien sobre lo General de Catalunya. Y escrigueren en la taula dels
comuns depòsits de la present ciutat de Barcelona losb preus de dits censals en lluÿció, quitació y
extinció del sobredit censal per los il·lustres senyors aleshores deputats y oÿdors de comptes de
dit General a solta del escrivà major de la casa de
la Deputació, la qual partida fonch intimada a
vostra mercè. Y axí mateix, sabem e ignorar no
pot vostra mercè, com per la relació feta per
Erasma de Lana y Fontanet, donzell, racional y
arxiver de la present casa de la Deputació, als senyors deputats y oÿdors als 21 de abril 1687, estigué dit censal embrasat y obligat a la solució de
una partida a dit General deguda per Onofre
Llobet, burgès, possessor que fou de dit censal,
que pren suma de 19 lliures, 14 sous, sens lo iniqüit, per las causas y rahons contengudas y expressades llargament en dita relació, la qual se
troba en lo dietari del tirenni 1686, sots joranda
de 21 de abril 1687, còpia de la qual presenta y
entrega a vostra mercè. Per lo que lo procurador
fiscal del General de Cathalunya, en ovservansa
del disposat en dita concòrdia y signanter en los
números 12, 13 y 14 de ella, requereix i // 706v
// interpel·la a vostra mercè, noble senyora dona
Theresa Llobet y Oluija, revolte als molt il·lustres senyors deputats del General de Cathalunya
lo preu del censal és estat dit y escrit per dits senyors tunc deputats y oÿdors de comptes en
lluÿció y extinció del censal dalt expressat, en lo
qual foren extrets en sort vostra mercè en dita
casa de la Deputació, junt ab les pensions se’ls
resten devent per rahó de aquell en solució y
paga y bon compte de dita partida és debitor dit
Onofre Llobet en los llibres de Vàlues de la casa
de la Deputació per les causes y rahons contengudes en dita relació per dit racional feta, y semblantment, paguen íntegrament la sobredita
quantitat de dinou lliuras, catorsa sous, sens lo
iniqüit, devent. Y perquè ignorància al·legar no
pugen, se’ls fa present interpel·lació, requerint
al notari ne lleve acte.

708r

Moltc bé saben y ignorar no podan vostres
mercès, senyor doctord Joseph Esteva, de la capella major del palau de la Comtessa, com en la
extracció dels censals feta per los molt il·lustres
senyors deputats y oÿdors de comptes del General de Cathalunya del trienni 1683 en jornada

del 1 de decembre 1685, inseguint lo disposat
en la concòrdia feta entre lo molt il·lustre consistori dels senyors deputats y oÿdors de comptes
del General de Cathalunya de una, y los acrehedors censalistas de dit General de Cathalunya de
part altre, sortejaren vostres mercès en un censal
de preu 300 lliures, pagador al 1 de janer, que
tots anys rebien sobre lo General de Catalunya.
Y escrigueren en la taula dels comuns depòsits
de la present ciutat de Barcelona tres-centas lliuras en lluÿció, quitació y extinció del sobredit
censal per los il·lustres senyors aleshores deputats y oÿdors de comptes de dit General a solta
del escrivà major de la casa de la Deputació, la
qual partida fonch intimada a vostra mercès. Y
axí mateix, sabem e ignorar no podan vostres
mercès, com per la relació feta per Erasma de
Lana y Fontanet, donzell, racional y arxiver de la
present casa de la Deputació, als senyors deputats y oÿdors als 30 de abril 1687, estigué dit
censal embrasat y obligat a la solució de una partida a dit General deguda per don Lluy y don
Joan de Cardona y per Miquel Salgueda, possessor que fou de dit censal, que pren suma de
2.496 lliures, 2 sous, 7 diners, per las causas y rahons contengudas y expressades llargament en
dita relació, la qual se troba en lo dietari del tirenni 1686 sots joranda de a..., còpia de la qual
presenta y entrega a vostra mercè. Per lo que lo
procurador fiscal del General de Cathalunya, en
ovservansa del disposat en dita concòrdia y signanter en los números 12, 13 y 14 de ella, requereix i //708v // interpel·la a vostres mercès revolten als molt il·lustres senyors deputats del
General de Cathalunya lo preu del censal és estat
dit y escrit per dits senyors deputats y oÿdors de
comptes en lluÿció y extinció del censal dalt expressat, en lo qual foren extrets en sort vostres
mercès en dita casa de la Deputació, junt ab les
pensions se’ls resten devent per rahó de aquell
en solució y paga y bon compte de dita partida
són debitors dits de Cardonas en los llibres de
Vàlues de la casa de la Deputació per les causes y
rahons contengudes en dita relació per dit racional feta, y semblantment, paguen íntegrament la
sobredita quantitat de dos mil quatra-centas noranta-sis lliuras, dos sous y set, devent. Y perquè
ignorància al·legar no pugen, se’ls fa present interpel·lació, requerint al notari ne lleve acte.

712r

A. Excel·lentíssimb senyor.
Los deputats y ohidors de comptes del General
del present principat de Catalunya per al offici

a. cada ... juny interlineat al marge dret.
b. los ... censals interlineat al marge esquerre.
c. requesta intercalada entre els folis 702v i 709r del dietari
del trienni 1686-1689.
d. doctor ... Esteva interlineat al marge superior.

1848

a. a continuació un espai en blanc d’uns 45mm.
b. memorial intercalat entre els folis 711v i 714r del dietari
del trienni 1686-1689.

de sobrecullidor del General de la part de Llevant del dit present Principat, lo dia present vacant per mort de Francisco Oliver, en lo ínterim
que sa magestat, Déu lo guarde, pren resolució
en la provisió de dit offici, proposan a vostra excel·lència los subjectes contenguts en lo infraescrit memorial: lo doctor miser Onorat Riu y
Navarro. Lo doctor misser Isidoro Pi. Lo doctor misser Salvador Massones. Dattus en Barcelona, als V de janer MDCLXXXVIII.

713r

combenga de pedimento del dicho senyor sarjento
mayor, doy el presente, en Madrid, a treinta de
diziembre de mil seiscientos y ochenta y siete; y lo
signo. Doctor Joseph Salas. En testimonio de verdad, Eugenio García Coronel.
Los escribanos del rey nuestro señor residentes en
su corte y provincia que aquí // 715v // signamos y
firmamos, zertificamos y damos fe que Eugenio
García Coronel, de quien va signado y firmado el
testimonio desta otra parte, es escribano de su magestad, havido y tenido por fiel y legal y de confianza y a las scripturas y autos que ante él an pasado y passan [se les á dado y da entera fee] y
crédito en juicio y fuera de él. Y para [que conste
donde] combenga, damos la presente. En Madrid, a treinta de diciembre de mill sesiscientos y
ochenta y siete. En testimonio de verdad, [Juan]
Suárez de Bojas. En testimonio de verdad, [Luís
Manuel] de Quinones. En testimonio de verdad,
Alonso Bermejo.

B. Senyora.
Los deputats y ohidors de comptes del General
del principat de Catalunya per al offici de sobrecullidor del General de la part de Llevant de dit
Principat, vacant per mort de Francesc Oliver,
proposan a vostra magestat los subjectes contenguts en lo infrascrit memorial: don Miquel
de Masdovellas y Vilafranca, de present deputat
militar. Don Joseph de Masdovellas, canonge
de la Seu de Urgell. Don Ramon de Copons del
Llor. Dattus en Barcelona, als X de janer de
MDCLXXXVIII.

717r

Los deputats y oÿdors de comptes del General
de Catalunya per al offici de sobrecullidor del
General de la part de Llevant de dit Principat,
vacant per mort de Francisco Oliver, proposan a
vostra magestat los subjectes contenguts en lo
infrascrit memorial: Juan de Lapeyra. Lo doctor
y canonge Jospeh Parera. Ramon Alamany.

Non habuit effectum. Vide lo present dietari en
jornada de vint-y-quatre del corrent. Sauleda,
scriva major Generalis Cathalonie subrrogatus.

715r

No 1. Senyora.

A.
Dattus en Barcelona, als
Yob, Eugenio García Coronel, escribano del rey
nuestro senyor y notario apostólico, residente en su
corte y provincia en el oficio de los herederos de
Antonio Cadenas, doy fee que oy, día de la fecha,
pareció ante mi personalmente constituýdo el doctor Joseph Sala, médico graduado, según hizo relazión, por la Universidad de Barcelona, residente en esta corte. Y debajo de juramento que hizo a
Dios y a una cruz, en forma dijo que desde el mes
de julio passado de este presente año está asistiendo al sarjento mayor Romualdo Escapa y de Guitart, residente en esta corte, a quien doy fee conozco, a la curación de una hipocondría y flatos y
grasura de humores en él y otros achaques que de
los antecedentes le han sobrebenido, que aora padeze con más augmento y de riesgo de la vida, por
su mala complesión y qualidad y rigor del tiempo.
Y que lo referido es la verdad, so cargo de juramento que se afirmó y ratificó y lo firmó aquí de
su nombre y apellido. Y para que conste donde

XXIIII

de janer de

MDCLXXXVIII.

Don Miquel de Masdovellas y de Vilafranca.
Don Francesc Despujol y de Moncorp. Don
Francisco Bernardo de Pons. Fra Geroni de
Móroa. Doctor Francisco Alaix.

720r

a. memorial intercalat entre els folis 711v i 714r del dietari
del trienni 1686-1689.
b. certificat intercalat entre els folis 714v i 716r del dietari del
trienni 1686-1689.

1849

A. Moltb il·lustre senyor.
En Roselló se an publicat uns adictas, gravíssimas penas que ninguna persona pogués introduir ni vendra ninguna roba en Roselló que se
fós fabricada en Catalunya y Espanya, a los
quals hadictas dich són molt perjudicials als
provinsials de est Principat y a la Generalitat; y
axí, ne dono a vostra senyoria esta notísia per a
què se servesca fer lo que convinga millor lo remey del sobradit. Lo Senyor guarde a vostra sea. memorial intercalat entre els folis 716v i 719r del dietari
del trienni 1686-1689.
b. carta intercalada entre els folis 719v i 721r del trienni
1696-1689.

[ 1688 ]

[ 1688 ]

nyoria los anys de llur millor agrado. Figueras, a
21 de janer 1688.

paga y bon compte de dita partida és debitor dit
doctor Ugo de Tamarit en los llibres de Vàlues
de la casa de la Deputació per les causes y rahons contengudes en dita relació per dit racional feta, y semblantment, paguen íntegrament
la sobredita quantitat de tres mil nou-centas setanta-y-tres lliuras, setsa sous y tres, devent. Y
perquè ignorància al·legar no pugen, se’ls fa
present interpel·lació, requerint al notari ne lleve acte.

De vostra senyoria son sert criat. Besa les mans a
vostra senyoria, Llorens Gelabert, batlla de Figueras.

723r

Molta bé sab y ignorar no pot vostra mercè, senyor dagà de la Seu de Barcelona, doctorb Antonio Pau Santena, com en la extracció dels
censals feta per los molt il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes del General de Cathalunya del trienni 1683 en jornada del 1 de decembre 1685, inseguint lo disposat en la
concòrdia feta entre lo molt il·lustre consistori
dels senyors deputats y oÿdors de comptes del
General de Cathalunya de una, y los acrehedors
censalistas de dit General de Cathalunya de part
altre, sortejà vostra mercè en un censal de preu
300 lliures, pagador al 7 de agost, que tots anys
rebien sobre lo General de Catalunya. Y escrigueren en la taula dels comuns depòsits de la
present ciutat de Barcelona tres-centas lliuras en
lluÿció, quitació y extinció del sobredit censal
per los il·lustres senyors aleshores deputats y oÿdors de la casa de la Deputació, la qual partida
fonch intimada a vostra mercè. Y axí mateix, sab
e ignorar no pot vostra mercè com per la relació
feta per Erasma de Lana y Fontanet, donzell, racional y arxiver de la present casa de la Deputació, als senyors deputats y oÿdors als 21 de abril
1687, estigué dit censal embrasat y obligat a la
solució de una partida a dit General deguda per
don Ugo de Tamarit, possessor que fou de dit
censal, que pren suma de 3.973 lliures, 16 sous,
3, per las causas y rahons contengudas y expressades llargament en dita relació, la qual se troba
en lo dietari del tirenni 1686 sots joranda de 21
de abril 1687, còpia de la qual presenta y entrega a vostra mercè. Per lo que lo procurador fiscal del General de Cathalunya, en ovservansa
del disposat en dita concòrdia y signanter en los
números 12, 13 y 14 de ella, requereix ic // 723v
// interpel·la a vostra mercè, senyor degà de la
Seu de Barcelona, revolten als molt il·lustres senyors deputats del General de Cathalunya lo
preu del censal és estat dit y escrit per dits senyors tunc deputats y oÿdors de comptes en
lluÿció y extinció del censal dalt expressat, en lo
qual foren extrets en sort a vostra mercè en dita
casa de la Deputació junt ab les pensions se’ls
resten devent per rahó de aquell en solució y

728r

a. requesta intercalda entre els folis 721v i 724r del dietari del
trienni 1686-1689.
b. doctor ... Santena interlineat al marge esquerre.
c. Jaume Coll, sirugià. Salvador Peralls, estudiant en filosofia
escrit al marge inferior.

1850

Molta bé saben y ignorar no podan vostres
mercès, senyors donb Joseph de Çabastida y Miquel Carreras, majorals de la confraria de Nostra Senyoria de la Concepció de la Seu, com en
la extracció dels censals feta per los molt il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes del
General de Cathalunya del trienni 1683 en jornada del 1 juliol1683, inseguint lo disposat en
la concòrdia feta entre lo molt il·lustre consistori dels senyors deputats y oÿdors de comptes del
General de Cathalunya de una, y los acrehedors
censalistas de dit General de Cathalunya de part
altre, sortejaren vostres mercès en un censal de
preu 302 lliures, 9, pagador a 17 de octubre
que tots anys rebien sobre lo General de Catalunya. Y escrigueren en la taula dels comuns
depòsits de la present ciutat de Barcelona trescentes duas lliuras, nou, en lluÿció, quitació y
extinció del sobredit censal per los il·lustres senyors deputats y oÿdors de la casa de la Deputació, la qual partida fonch intimada a vostres
mercès. Y axí mateix, saben e ignorar no podan
vostres mercès com per la relació feta per Erasma de Lana y Fontanet, donzell, racional y arxiver de la present casa de la Deputació, als senyors deputats y oÿdors als 10 de maig 1687
estigué dit censal embrasat y obligat a la solució
de una partida a dit General deguda per Jaume
de Aguilar Peralta, possessor que fou de dit censal, que pren suma de 4.372 lliures, 10 sous, 8,
per las causas y rahons contengudas y expressades llargament en dita relació, la qual se troba
en lo dietari del tirenni 1686 sots joranda de 10
de maig 1684, còpia de la qual presenta y entrega a vostra mercè. Per lo que lo procurador fiscal del General de Cathalunya, en ovservansa
del disposat en dita concòrdia y signanter en los
números 12, 13 y 14 de ella, requereix ic // 727v
// interpel·la a vostres mercès, senyors majorals
de la confraria de Nostra Senyora de la Concepció de la Seu de Barcelona, revolten als molt
a. requesta intercalada entre els folis 725v i 732r del dietari
del trienni 1686-1689.
b. don ... Carreras interlineat al marge superior.
c. reverend Francesch Almunia. Llorens Dolçet escrit al
marge inferior.

il·lustres senyors deputats del General de Cathalunya lo preu del censal és estat dit y escrit
per dits senyors tunc deputats y oÿdors de
comptes en lluÿció y extinció del censal dalt expressat, en lo qual foren extrets en sortsa vostres
mercès en dita casa de la Deputació, junt ab les
pensions se’ls resten devent per rahó de aquell
en solució y paga y bon compte de dita partida
és debitor dit Jaume de Aguilar Peralta en los
llibres de Vàlues de la casa de la Deputació per
les causes y rahons contengudes en dita relació
per dit racional feta, y semblantment, paguen
íntegrament la sobredita quantitat de quatra
milb tres-centas setanta tres lliuras, tresc dinés,
devent. Y perquè ignorància al·legar no pugen,
se’ls fa present interpel·lació, requerint al notari
ne lleve acte.

729r

Moltd bé saben y ignorar no podan, reverend
prior Anthone Aristot, prior, y comunitat de
Sant Joan de Barcelona, com en la extracció
dels censals feta per los molt il·lustres senyors
deputats y oÿdors de comptes del General de
Cathalunya del trienni 1683 en jornada del primer de juliol 1683, inseguint lo disposat en la
concòrdia feta entre lo molt il·lustre consistori
dels senyors deputats y oÿdors de comptes del
General de Cathalunya de una, y los acrehedors
censalistas de dit General de Cathalunya de part
altre, sortejaren vostres mercès en un censal de
preu 252 lliures, pagador a 21 de mars, que tots
anys rebien sobre lo General de Catalunya. Y escrigueren en la taula dels comuns depòsits de la
present ciutat de Barcelona dos-centas sinquanta-duas lliuras en lluÿció, quitació y extinció del
sobredit censal per los il·lustres senyors aleshores diputats y oÿdors de la casa de la Deputació,
la qual partida fonch intimada a vostres mercès.
Y axí mateix, saben e ignorar no podan vostres
mercès com per la relació feta per Erasma de
Lana y Fontanet, donzell, racional y arxiver de
la present casa de la Deputació, als senyors deputats y oÿdors als 13 de abril 1684, estigué dit
censal embrasat y obligat a la solució de una
partida a dit General deguda per don Joan de
Boxadós y Francesch Millàs, possessor que fou
de dit censal, que pren suma de 1.141 lliures,
10 sous, 9, per las causas y rahons contengudas
y expressades llargament en dita relació, la qual
se troba en lo dietari del tirenni 1683 sots joranda de f..., còpia de la qual presenta y entrega

a vostra mercè. Per lo que lo procurador fiscal
del General de Cathalunya, en ovservansa del
disposat en dita concòrdia y signanter en los
números 12, 13 y 14 de ella, requereix ia // 729v
// interpel·la a vostra mercè, reverend prior y
comunitat de Sant Joan de Barcelona, revolten
als molt il·lustres senyors deputats del General
de Cathalunya lo preu del censal és estat dit y
escrit per dits senyors tunc deputats y oÿdors de
comptes en lluÿció y extinció del censal dalt expressat, en lo qual foren extrets en sort vostres
mercès en dita casa de la Deputació junt ab les
pensions se’ls resten devent per rahó de aquell
en solució y paga y bon compte de dita partida
són debitors dits de Boxadós y Millàs en los llibres de Vàlues de la casa de la Deputació per les
causes y rahons contengudes en dita relació per
dit racional feta, y semblantment, paguen íntegrament la sobredita quantitat de mil cent quaranta-una lliura, deu sous y set, devent. Y perquè ignorància al·legar no pugen, se’ls fa
present interpel·lació, requerint al notari ne lleve acte.

731v

a. sortejaren al document.
b. mil tres interlineat al marge esquerre.
c. dos ratllat, damunt tres interlineat.
d. requesta intercalada entre els folis 725v i 732r del dietari
del trienni 1686-1689.
e. Anthon ... prior interlinerat al marge superior.
f. a continuació un espai en blanc.

1851

Moltb bé sab y ignorar no pot vostra mercè, senyorc doctor Lluís Vidal, procurador ab general
administració rebuda en poder de Ramon Vilana Perlas als 26 de novembre 1681 del senyor
don Emmanuel de Lanuça, com en la extracció
dels censals feta per los molt il·lustres senyors
deputats y oÿdors de comptes del General de
Cathalunya del trienni 1683 en jornada deld primer de juliol 1683, inseguint lo disposat en la
concòrdia feta entre lo molt il·lustre consistori
dels senyors deputats y oÿdors de comptes del
General de Cathalunya de una, y los acrehedors
censalistas de dit General de Cathalunya de part
altre, sortejà vostra mercè en un censal de preu
93 lliures, 9, y pensió 93 sous, 9 , pagador a 4
de janer, que tots anys rebien sobre lo General
de Catalunya. Y escrigueren en la taula dels comuns depòsits de la present ciutat de Barcelona
norante-y-tres lliures y nous sous en lluÿció,
quitació y extinció del sobredit censal per los
il·lustres senyors aleshores deputats y oÿdors de
la casa de la Deputació, la qual partida fonch intimada a vostra mercès. Y axí mateix, sab e ignorar no pot vostra mercè com per la relació feta
per Erasma de Lana y Fontanet, donzell, racional y arxiver de la present casa de la Deputació,
als senyors deputats y oÿdors als 23 de febrer
1685, estigué dit censal embrasat y obligat a la
a. Pere Marinyà [...]. Benadí [...] escrit al marge inferior.
b. requesta intercalada entre els folis 725v i 732r del dietari
del trienni 1686-1689.
c. senyor ... senyor interlineat al marge superior.
d. del ... juliol interlineat al marge esquerre.

[ 1688 ]

[ 1688 ]

solució de una partida a dit General deguda per
don Galceran y don Enrich de Semmanat, possessor que foren de dit censal, que pren suma de
1.825 lliures, 12 sous, 11, per las causas y rahons contengudas y expressades llargament en
dita relació, la qual se troba en lo dietari del tirenni 1683 sots joranda de a..., còpia de la qual
presenta y entrega a vostra mercè. Per lo que lo
procurador fiscal del General de Cathalunya, en
ovservansa del disposat en dita concòrdia y signanter en los números 12, 13 y 14 de ella, requereix i // 731v // interpel·la a vostra mercè, senyor don Emmanuel de Semmanat, revolten als
molt il·lustres senyors deputats del General de
Cathalunya lo preu del censal és estat dit y escrit
per dits senyors tunc deputats y oÿdors de
comptes en lluÿció y extinció del censal dalt expressat, en lo qual foren extrets en sort vostra
mercè en dita casa de la Deputació, junt ab les
pensions se’ls resten devent per rahó de aquell
en solució y paga y bon compte de dita partida
són debitors dits de Semmanats en los llibres de
Vàlues de la casa de la Deputació per les causes
y rahons contengudes en dita relació per dit racional feta, y semblantment, paguen íntegrament la sobredita quantitat de mil vuit-centes
vint-y-sinch lliures, devent. Y perquè ignorància
al·legar no pugen, se’ls fa present interpel·lació,
requerint al notari ne lleve acte.

738r

Dieb 26 februarii, Barcinone. Molt bé saben y
ignorar no poden vostres mercès, senyors priorc
Hyacinto Calsina, prevere, mossèn Jaume Costa, prevere, y Jaume Rialp, prevere, administradors de la capella de Sant Sever en la Seu de
Barcelona, com en la extracció dels censals feta
per los molt il·lustres senyors deputats y oÿdors
de comptes del General de Cathalunya del
trienni 1683 en jornada de 10 de decembre
1686, inseguint lo disposat en la concòrdia feta
entre lo molt il·lustre consistori dels senyors deputats y oÿdors de comptes del General de Cathalunya de una, y los acrehedors censalistas de
dit General de Cathalunya de part altre, sortejaren vostres mercès en un censal de preud 86 lliures y pensió 86 sous, pagador al 1 de abril, que
tots anys rebien sobre lo General de Catalunya.
Y escrigueren en la taula dels comuns depòsits
de la present ciutat de Barcelonae lo preu de dit
censal en lluÿció, quitació y extinció del sobredit censal per los il·lustres senyors aleshores deputats y oÿdors de la casa de la Deputació, la

qual partida fonch intimada a vostres mercès. Y
axí mateix, saben e ignorar no podan vostras
mercès com per la relació feta per Erasma de
Lana y Fontanet, donzell, racional y arxiver de
la present casa de la Deputació, als senyors deputats y oÿdors als 25 de juny 1687, estigué dit
censal embrasat y obligat a la solució de una
partida a dit General deguda per Joan Bonaventura de Gualbes, possessor que fou de dit censal, que pren suma de 8.195 lliures, 3 sous, per
las causas y rahons contengudas y expressades
llargament en dita relació, la qual se troba en lo
dietari del tirenni 1687 sots joranda de 22 de
agost 1687, còpia de la qual presenta y entrega
a vostra mercè. Per lo que lo procurador fiscal
del General de Cathalunya, en ovservansa del
disposat en dita concòrdia y signanter en los
números 12, 13 y 14 de ella, requereix ia // 737v
// interpel·la a vostres mercès, senyors administradors de la capella de Sant Sever de Barcelona,
revolten als molt il·lustres senyors deputats del
General de Cathalunya lo preu del censal és estat dit y escrit per dits senyors tunc deputats y
oÿdors de comptes en lluÿció y extinció del censal dalt expressat, en lo qual foren extrets en
sort vostres mercès en dita casa de la Deputació,
junt ab les pensions se’ls resten devent per rahó
de aquell en solució y paga y bon compte de
dita partida és debitor dit Joan Bonaventura de
Gualbes en los llibres de Vàlues de la casa de la
Deputació per les causes y rahons contengudes
en dita relació per dit racional feta, y semblantment, paguen íntegrament la sobredita quantitat de vuit mil cent noranta-y-sinch lliures, tres
sous, devent. Y perquè ignorància al·legar no
pugen, se’ls fa present interpel·lació, requerint
al notari ne lleve acte.

741r

a. a continuació un espai en blanc.
b. requesta intercalada entre els folis 725v i 732r del dietari
del trienni 1686-1689.
c. prior ... prevere interlineat al marge superior.
d. a continuació quatre paraules ratllades.
e. a continuació sis paraules ratllades.

1852

Moltb bé sab y ignorar no pot vostra mercè, reverend priora Gerònimac Teadora Crexent y
convent de las monjas de las Madalenas, com en
la extracció dels censals feta per los molt il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes del
General de Cathalunya del trienni 1683 en jornada de 19 de agost 1683, inseguint lo disposat
en la concòrdia feta entre lo molt il·lustre consistori dels senyors deputats y oÿdors de comptes del General de Cathalunya de una, y los
acrehedors censalistas de dit General de Cathalunya de part altre, sortejà vostra mercè en un
censal de preu 240 lliures, pagador al 1 de abril,
que tots anys rebien sobre lo General de Catalunya. Y escrigueren en la taula dels comuns
a. Francisco Febres y Pau Ros escrit al marge inferior.
b. requesta intercalda entre els folis 739v i 742r del dietari del
trienni 1686-1689.
c. Gerònima ... Crexent interlineat al marge superior.

depòsits de la present ciutat de Barcelona doscentas quaranta lliuras en lluÿció, quitació y extinció del sobredit censal per los il·lustres senyors aleshores deputats y oÿdors de la casa de
la Deputació, la qual partida fonch intimada a
vostra mercè. Y axí mateix, sab e ignorar no pot
vostra mercè com per la relació feta per Erasma
de Lana y Fontanet, donzell, racional y arxiver
de la present casa de la Deputació, als senyors
deputats y oÿdors als 19 de abril 1684, estigué
dit censal embrasat y obligat a la solució de una
partida a dit General deguda per mossèn Gaspar
de Pons de Ribellas, possessor que fou de dit
censal, que pren suma de 400 lliures, per las
causas y rahons contengudas y expressades llargament en dita relació, la qual se troba en lo
dietari del tirenni 1683 sots joranda de a..., còpia de la qual presenta y entrega a vostra mercè.
Per lo que lo procurador fiscal del General de
Cathalunya, en ovservansa del disposat en dita
concòrdia y signanter en los números 12, 13 y
14 de ella, requereix ib // 741vv // interpel·la a
vostra mercè, reverend priora y convent de las
monjas de las Madalenas, revolten als molt
il·lustres senyors deputats del General de Cathalunya lo preu del censal és estat dit y escrit
per dits senyors tunc deputats y oÿdors de
comptes en lluÿció y extinció del censal dalt expressat, en lo qual foren extrets en sort vostra
mercè en dita casa de la Deputació, junt ab les
pensions se’ls resten devent per rahó de aquell
en solució y paga y bon compte de dita partida
és debitor dit de Pons de Ribellas en los llibres
de Vàlues de la casa de la Deputació per les causes y rahons contengudes en dita relació per dit
racional feta, y semblantment, paguen íntegrament la sobredita quantitat de quatra-centas
lliuras devent. Y perquè ignorància al·legar no
pugen, se’ls fa present interpel·lació, requerint
al notari ne lleve acte.

745r

oÿdors de comptes de General de Cathalunya
de una, y los acrehedors censalistas de dit General de part altre, sortejà vostra mercè en un censal de preua y lo terser de preu 75 lliures y penció 75 sous, pagador a 24 de maig, que tots
anys rebien sobre lo General de Cathalunya en
la dita jornada, en virtut de la qual extracció se
digueren y escrigueren en la taula dels comuns
depòsits de la present ciutat de Barcelona los
preus de dits tres censals en lluyció, quitació y
extinció del sobredit censal per los il·lustres senyors a les hores deputats y oÿdors de comptes
de dit General a solta del escrivà major de la casa
de la Deputació. La qual partida fonch intimada
a vostra mercè.
Y així mateix sabem y ignorar no podan vostres
mercès com, per la relació feta per Erasma de
Lana y Fontanet, donzell, racional y arxiver de
la present casa de la Deputació, als senyors deputats y oÿdors als 9 de maig 1687, estigué dit
censal embrasat y obligat a la solució de una
partida a dit General deguda per mossèn Joan
Blan y Andreu y Miquel Joan Anthoni Satantí,
possessors que foren de dit censal, que pren
suma de 1.502 lliures, 4 sous, 2 y altres per las
causas y rahons contengudes y expressades llargament en dita relació. La qual se trobe en lo
dietari del trienni 1686, sots jornada de 31 de
maig 1687, còpia de la qual se presenta y entrega a vostra mercè. Per lo que lo procurador fiscal del General de Cathalunya en observansa del
disposat en dita concòrdia, etcètera, signanter
en los números 12, 13 y 14 de ella requereix y
// 745v // interpel·la a vostra mercè reverent abadessa y convent de las monjas de Jerusalem revolten als molt il·lustres senyors deputats del
General de Cathalunya, lo preu del censal és estat dit y escrit per dits senyors tunc deputats y
oÿdors de comptes en lluÿció y extincció del
censal dalt expressat, en lo qual foren estrets en
sort vostra mercè en dita casa de la Deputació
junt ab les pensions se’ls resten devent per rahó
de aquell en solució y paga y a bon compte de
dita partida és debitor dit Blan y dit Setantí y altres en los llibres de vàlues de la casa de la Deputació per les causes y rahons contengudes en
dita relació per dit racional feta y semblantment
paguen íntegrament la sobre dita quantitat de
mil cinc-sentas duas lliuras, quatra sous y dos,
devent, y perquè ignorància al·legar no puguen
se’ls fa la present interpel·lació, requirint al notari ne lleve acte.

(Número 1).
Molta bé sab vostra mercè y ignorar no pot reverent sor Maria Bosser, abadesa y convent de
las monjas del monestir de Jerusalem de la present ciutat, com en la extracció dels censals feta
per los molt il·lustres senyors deputats y oÿdors
de comptes del General de Cathalunya del
trienni 1683, en jornada del 1 juliol 1683, inseguint lo disposat en la concòrdia feta entre lo
molt il·lustre consistori dels senyors deputats y
745r

a. a continuació un espai en blanc.
b. Joan Colomer, fuster de Esparraguera. Joan Maymó, scrivent escrit al marge inferior.
a. requeriment intercalat entre els folis 744 i 746 del trienni
1686-1689.

1853

(Testimonis:) Francisco Corona, estudiant en
philosophia; Francisco Corona, organisa.

a. a continuació ratlladura il·legible.
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747r

(Número 2).
Molta bé sab vostra mercè y ignorar no pot senyora Anna Miralles, víuda del doctor Phelip
Miralles, com, en la extracció dels censals feta
per los molt il·lustres senyors deputats y oÿdors
de comptes del General de Cathalunya del
trienni 1683, en jornada del 1 de desembre
1685, inseguint lo disposat en la concòrdia feta
entre lo molt il·lustre consistori dels senyors deputats y oÿdors de comptes de General de Cathalunya de una, y los acrehedors censalistas de
dit General de part altre, sortejà vostra mercè en
un censal de preu 100 lliures, pagador a 17 de
octubre, que tots anys rebien sobre lo General
de Cathalunya en la dita jornada, en virtut de la
qual extracció se digueren y escrigueren en la
taula dels comuns depòsits de la present ciutat
de Barcelona cent lliuras en lluyció, quitació y
extinció del sobredit censal per los il·lustres senyors a les hores deputats y oÿdors de comptes
de dit General a solta del escrivà major de la casa
de la Deputació. La qual partida fonch intimada
vostra mercè.

ta-vuit lliuras, devent; y perquè ignorància al·legar no puguen se’ls fa la present interpel·lació,
requirint al notari ne lleve acte.
747r

Testimonis: Ramon Torres y Miquel Font.

748r

Y així mateix sabem y ignorar no pot vostra
mercè com, per la relació feta per Erasma de
Lana y Fontanet, donzell, racional y arxiver de
la present casa de la Deputació, als senyors deputats y oÿdors als 30 de maig 1687, estigué dit
censal embrasat y obligat a la solució de una
partida a dit General deguda per mossèn Bernat
Taverner, possessor que és de dit censal, que
pren suma de 2.688 lliures, per las causas y rahons contengudes y expressades llargament en
dita relació. La qual se trobe en lo dietari del
trienni 1686, sots jornada de 26 de maig 1687,
còpia de la qual se presenta y entrega a vostra
mercè. Per lo que lo procurador fiscal del General de Cathalunya en observansa del disposat en
dita concòrdia, etcètera, signanter en los números 12, 13 y 14 de ella requereix y // 747v // interpel·la a vostra mercè senyora Anna Miralles,
víuda, revolten als molt il·lustres senyors deputats del General de Cathalunya, lo preu del censal és estat dit y escrit per dits senyors tunc deputats y oÿdors de comptes en lluÿció y
extincció del censal dalt expressat, en lo qual foren estrets en sort vostra mercè en dita casa de la
Deputació junt ab les pensions se’ls resten devent per rahó de aquell en solució y paga y a
bon compte de dita partida és debitor dit
mossèn Bernat Taverner en los llibres de vàlues
de la casa de la Deputació per les causes y rahons contengudes en dita relació per dit racional feta y semblantment paguen íntegrament la
sobre dita quantitat de dos mil sis-sentas vuitan-

Certificha y fas fe yo, Joseph Sauleda, cavaller,
subrrogat en lo offici de scrivà major y secretari
del General de Catalunya havall firmat, com en
lo llibre intitulat Dietari del present y corrent
trienni de 1686, recòndit en la scrivania major,
y en jornada de deu de mars del corrent any
1688, se troba un acte de requesta, lo qual és
del thenor següent: «Noverint universi quod
anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo octuagessimo octavo, die vero decima mensis
martii anni eiusdem anni intitulata presente et
ad hec vocato, requisito atque rogato me, Josepho
de Sauleda, scriba majoris Generalis Catalonie
subrogato, et presentibus etiam Raymundo Torres et Michaelle Font pro testibus ad ista vocatis
specialiter et assumptis magnificus Josephus Costa, utriusque juris doctor, procurator fiscalis Generalis Catalonie, constitutus personaliter coram
et ante presentiam domine Anne Miralles, vidue
consortis relicte doctoris Phelippi Miralles, personaliter reperte in domo sue propria habitacionis
quam fovet in presenti civitate Barcinone qui
dicta nomine eidem obtulit et presentavit et seu
per me, dictum scriba major, obtulere et presentare petiit et requisivit quandam in scriptis papiri requisitionis sedulam cuius thenor subsequuntibus continetur verbis Molt bé sab vostra mercè
y ignorar no pot senyora Anna Miralles, víuda
del doctor Phelip Miralles, com en la extracció
dels censals feta per los molt il·lustres senyors
deputats y oÿdors de comptes del General de
Catalunya del trienni 1683, en jornada del //
748v // primer de desembre 1685, inseguint lo
disposat en la concòrdia feta entre los molt
il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes
del General de Catalunya de una y los acrehedors censalistas de dit General de parta altra,
sortejà vostra mercè en un censal de preu cent
lliuras, pagador a 17 de octubre, que tots anys
rebie sobre dit General de Catalunya en la dita
jornada, en virtut de la qual extracció se digueren y escrigueren en la taula dels comuns depòsits de la present ciutat de Barcelona cent lliuras
en lluïció, quitació y extincció del sobredit censal per los il·lustres senyors aleshores deputats y
oÿdors de comptes de dit General a solta del
scrivà major de la casa de la Deputació, la qual
partida fonch intimada a vostra mercè y axí mateix sap y ignorar no pot vostra mercè com, per

a. requeriment intercalat entre els folis 746 i 748 del trienni
1686-1689.

a. requeriment intercalat entre els folis 747 i 750 del trienni
1686-1689.

1854

la relació feta per Erasme de Lana y Fontanet,
donzell, racional y arxiver de la present casa de
la Deputació, als senyors deputats y oÿdors als
30 de maig 1687 estigué dit censal embarassat y
obligat a la solució de una partida a dit General,
deguda per mossèn Bernat Taverner, possessor
que és de dit censal, que pren suma de dos mil
sis-centas vuytanta-vuyt lliuras per las causas y
rahons contengudas y expressades llargament
en dita relació, la qual se troba en lo dietari del
trienni 1686, sots jornada de 26 de maig 1687,
còpia de la qual se presentà y entregà a vostra
mercè, per lo que lo procurador fiscal del General de Catalunya en observansa del disposat en
la concòrdia et signanter en los números 12, 13
y 14 de ella requireix y interpel·la a vostra
mercè, sernyora Anna Miralles, víuda, revolte
als molt il·lustres senyors deputats del General
de Catallunya // 749r // lo preu del censal és estat dit y escrit per dits senyors tunch deputats y
oÿdors de comptes en lluïció y extincció del
censal dalt expressat, en lo qual fou extreta en
sort vostra mercè en dita casa de la Deputació
junt ab las pencions se’ls restan devent per rahó
de aquell en solució y paga y a bon compte de
dita partida és debitor dit mossèn Bernat Taverner en los llibres de vàlues de la casa de la Deputació per las causas y rahons contengudes en
dita relació per dit racional feta y semblantment
paguen íntegrament la sobredita quantitat de
dos mil sis-centas vuytanta-vuyt lliures, devent;
y per ignorància, al·legar no puguen, se’ls fa la
present interpel·lació, requirint al notari ne lleve acte, copia cuius eidem tradidit et liberavit
quam accepit et penes se retinuhit qua quidem
papiri requisitionis sedula sich ut predicitur
oblata et presentata illico dicta domina Anna
Miralles, verbo respondendo, dixit.

752r

da, en virtut de la qual extracció se digueren y
escrigueren en la taula dels comuns depòsits de
la present ciutat de Barcelona cent trenta-duas
lliuras en lluyció, quitació y extinció del sobredit censal per los il·lustres senyors a les hores deputats y oÿdors de comptes de dit General a solta del escrivà major de la casa de la Deputació.
La qual partida fonch intimada vostra mercè.
Y així mateix sabem y ignorar no pot vostra
mercè com, per la relació feta per Erasma de
Lana y Fontanet, donzell, racional y arxiver de
la present casa de la Deputació, als senyors deputats y oÿdors als 11 de juny 1687, estigué dit
censal embrasat y obligat a la solució de una
partida a dit General deguda per don Lluís de
Cardona, possessor que és de dit censal, que
pren suma de 8.814 lliures, 14 sous per las causas y rahons contengudes y expressades llargament en dita relació. La qual se trobe en lo dietari del trienni 1686, sots jornada de 21 de
agost 1687, còpia de la qual se presenta y entrega a vostra mercè. Per lo que lo procurador fiscal del General de Cathalunya en observansa del
disposat en dita concòrdia, etcètera, signanter
en los números 12, 13 y 14 de ella requereix y
// 752v // interpel·la a vostra mercè senyor don
Joseph Oliver, administrador de la causa pia del
canonge Ramon Lliteras, revolten als molt
il·lustres senyors deputats del General de Cathalunya, lo preu del censal és estat dit y escrit
per dits senyors tunc deputats y oÿdors de
comptes en lluÿció y extincció del censal dalt
expressat, en lo qual foren estrets en sort vostres
mercès senyors administradors en dita casa de la
Deputació junt ab les pensions se’ls resten devent per rahó de aquell en solució y paga y a
bon compte de dita partida és debitor don Lluís
de Cardona en los llibres de vàlues de la casa de
la Deputació per les causes y rahons contengudes en dita relació per dit racional feta y semblantment paguen íntegrament la sobre dita
quantitat de vuit mil vuit-centas catorsa lliuras,
catorsa [sous], devent; y perquè ignorància
al·legar no puguen se’ls fa la present interpel·lació, requirint al notari ne lleve acte.

(Número 3).
Molta bé sab y ignorar no pot vostra mercè senyor don Joseph Oliver, administrador de la
causa pia del canonge Ramon Lliteras, com en
la extracció dels censals feta per los molt il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes del
General de Cathalunya del trienni 1683, en jornada de 31 de juliol, inseguint lo disposat en la
concòrdia feta entre lo molt il·lustre consistori
dels senyors deputats y oÿdors de comptes de
General de Cathalunya de una, y los acrehedors
censalistas de dit General de part altre, sortejà
vostra mercè en un censal de preu 131 lliures, 3,
pagador al primer de janer, que tots anys rebien
sobre lo General de Cathalunya en la dita jorna-

752r

Testimonis Ramon Torres y Miquel Font (y) família.

753r

(Número 4).

a. requeriment intercalat entre els folis 752 i 754 del trienni
1686-1689.
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Molt bé sab vostra mercè y ignorar no pot senyor don Diego Despalau y de Sulla com, en la
extracció dels censals feta per los molt il·lustres
senyors deputats y oÿdors de comptes del General de Cathalunya del trienni 1683, en jornada
de 19 de agost 1683, inseguint lo disposat en la

[ 1688 ]

[ 1688 ]

concòrdia feta entre lo molt il·lustre consistori
dels senyors deputats y oÿdors de comptes de
General de Cathalunya de una, y los acrehedors
censalistas de dit General de part altre, sortejà
vostra mercè en un censal de preu 240 lliures,
pagador a 17 de juliol, que tots anys rebien sobre lo General de Cathalunya en la dita jornada,
en virtut de la qual extracció se digueren y escrigueren en la taula dels comuns depòsits de la
present ciutat de Barcelona dos-centas quaranta
lliuras en lluyció, quitació y extinció del sobredit
censal per los il·lustres senyors a les hores deputats y oÿdors de comptes de dit General a solta
del escrivà major de la casa de la Deputació. La
qual partida fonch intimada vostra mercè.

764r

Y així mateix sabem y ignorar no pot vostra
mercè com, per la relació feta per Erasma de
Lana y Fontanet, donzell, racional y arxiver de la
present casa de la Deputació, als senyors deputats y oÿdors als 2 de abril 1687, estigué dit censal embrasat y obligat a la solució de una partida a
dit General, deguda per mossèn Miquel Despalau y don Delmau Despalau, possessor que és de
dit censal, que pren suma de 4.554 lliures, 5 sous
per las causas y rahons contengudes y expressades llargament en dita relació. La qual se trobe
en lo dietari del trienni 1683, sots jornada dea ...,
còpia de la qual se presenta y entrega a vostra
mercè. Per lo que lo procurador fiscal del General de Cathalunya, en observansa del disposat en
dita concòrdia, etcètera, signanter en los números 12, 13 y 14 de ella, requereix y //753v // interpel·la a vostra mercè senyor don Diego Despalau
y Sulla revolten als molt il·lustres senyors deputats del General de Cathalunya, lo preu del censal és estat dit y escrit per dits senyors tunc deputats y oÿdors de comptes en lluÿció y extincció
del censal dalt expressat, en lo qual foren estrets
en sort vostra mercè en dita casa de la Deputació
junt ab les pensions se’ls resten devent per rahó
de aquell en solució y paga y a bon compte de
dita partida són debitors dits Despalaus en los llibres de vàlues de la casa de la Deputació per les
causes y rahons contengudes en dita relació per
dit racional feta y semblantment paguen íntegrament la sobre dita quantitat de quatra mil sinchcentas sinquanta-y-sinc lliuras, sinc sous, devent;
y perquè ignorància al·legar no puguen se’ls fa la
present interpel·lació, requirint al notari ne lleve
acte.
753r

Testimonis: Lluís Gual, barrater de palla, ciutedà de Barcelona, y Francisco Gros, jove, sastre, ciutadà de Barcelona.

(Número 5).
Molta bé sab y ignorar no poden reverents Joan
Mas y Grau Peix, preveres, domers y comunitat
de Sant Pera de la present ciutat de Barcelona,
com, en la extracció dels censals feta per los
molt il·lustres senyors deputats y oÿdors de
comptes del General de Cathalunya del trienni
1683, en jornada de 19 de agost 1683, inseguint lo disposat en la concòrdia feta entre lo
molt il·lustre consistori dels senyors deputats y
oÿdors de comptes de General de Cathalunya
de una, y los acrehedors censalistas de dit General de part altre, sortejaren vostres mercès en un
censal de preu 204 lliures, 6 1/2 pagador a 6 de
fabrer, que tots anys rebien sobre lo General de
Cathalunya en la dita jornada, en virtut de la
qual extracció se digueren y escrigueren en la
taula dels comuns depòsits de la present ciutat
de Barcelona dos-centas quatra lliuras, deu sous
en lluyció, quitació y extinció del sobredit censal per los il·lustres senyors a les hores deputats
y oÿdors de comptes de dit General a solta del
escrivà major de la casa de la Deputació. La qual
partida fonch intimada vostres mercès.
Y així mateix sabem y ignorar no podan vostres
mercès com, per la relació feta per Erasma de
Lana y Fontanet, donzell, racional y arxiver de
la present casa de la Deputació, als senyors deputats y oÿdors als 19 de fabrer 1685 estigué dit
censal embrasat y obligat a la solució de una
partida a dit General, deguda per don Joan Burgues y de So, possessor que és de dit censal, que
pren suma de 4.977 lliures, 13 sous, 4 per las
causas y rahons contengudes y expressades llargament en dita relació. La qual se trobe en lo
dietari del trienni 1683, sots jornada deb ..., còpia de la qual se presenta y entrega a vostra
mercè. Per lo que lo procurador fiscal del General de Cathalunya en observansa del disposat en
dita concòrdia, etcètera, signanter en los números 12, 13 y 14 de ella requereix y // 764v // interpel·la a vostres mercès reverents domers y
comú de Sant Pera de Barcelona revolten als
molt il·lustres senyors deputats del General de
Cathalunya, lo preu del censal és estat dit y escrit per dits senyors tunc deputats y oÿdors de
comptes en lluÿció y extincció del censal dalt
expressat, en lo qual foren estrets en sort vostres
mercès en dita casa de la Deputació junt ab les
pensions se’ls resten devent per rahó de aquell
en solució y paga y a bon compte de dita partida
és debitor dit don Joan Burguès en los llibres de
vàlues de la casa de la Deputació per les causes y
rahons contengudes en dita relació per dit raa. requeriment intercalat entre els folis 758 - 763 i 765 del
trienni 1686-1689.
b. a continuació espai en blanc d’uns 35 mm.

a. a continuació espai en blanc d’uns 35 mm.
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cional feta y semblantment paguen íntegrament
la sobre dita quantitat de quatra mil nou-centas
setanta-set lliuras, 13 sous, 4, devent; y perquè
ignorància al·legar no puguen se’ls fa la present
interpel·lació, requirint al notari ne lleve acte.
764r

Testimonis: Miquel Prat, esperdanyer, y Anton
Andrés.

766r

(Número 6).
Molta bé sab vostra mercè y ignorar no pot reverent Jultrudias de Sanalbert, priora y convent
del monestir de las monjas descalças de Nostra
Senyora de la Concepció de Barcelona, com, en
la extracció dels censals feta per los molt il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes del
General de Cathalunya del trienni 1683, en jornada del 1 de desembre 1685, inseguint lo disposat en la concòrdia feta entre lo molt il·lustre
consistori dels senyors deputats y oÿdors de
comptes de General de Cathalunya de una, y los
acrehedors censalistas de dit General de part altre, sortejà vostra mercè en un censal de preu 60
lliures, pagador a 10 de maig, que tots anys rebien sobre lo General de Cathalunya en la dita
jornada, en virtut de la qual extracció se digueren y escrigueren en la taula dels comuns depòsits de la present ciutat de Barcelona sexanta
lliuras en lluyció, quitació y extinció del sobredit censal per los il·lustres senyors a les hores deputats y oÿdors de comptes de dit General a solta del escrivà major de la casa de la Deputació.
La qual partida fonch intimada a vostra mercè.

deputats del General de Cathalunya, lo preu del
censal és estat dit y escrit per dits senyors tunc
deputats y oÿdors de comptes en lluÿció y extincció del censal dalt expressat, en lo qual foren
estrets en sort vostra mercè en dita casa de la
Deputació junt ab les pensions se’ls resten devent per rahó de aquell en solució y paga y a
bon compte de dita partida és debitor mossèn
Miquel Sabastida en los llibres de vàlues de la
casa de la Deputació per les causes y rahons
contengudes en dita relació per dit racional feta
y semblantment paguen íntegrament la sobre
dita quantitat de sent sexanta-nou lliuras, onsa
sous y set, devent; y perquè ignorància al·legar
no puguen se’ls fa la present interpel·lació, requirint al notari ne lleve acte.
Testimonis Isidro Pinós, Silvestra Vilardell, negociant, ciutedà de Barcelona.

770r

Y així mateix sabem y ignorar no pot vostra
mercè com, per la relació feta per Erasma de
Lana y Fontanet, donzell, racional y arxiver de
la present casa de la Deputació, als senyors deputats y oÿdors als 30 de abril 1687, estigué dit
censal embrasat y obligat a la solució de una
partida a dit General, deguda per mossèn Miquel Sabastida, possessor que és de dit censal,
que pren suma de 169 lliures, 11 sous, 7 per las
causas y rahons contengudes y expressades llargament en dita relació. La qual se trobe en lo
dietari del trienni 1686, sots jornada de 5 de
maig 1687, còpia de la qual se presenta y entrega a vostra mercè. Per lo que lo procurador fiscal del General de Cathalunya en observansa del
disposat en dita concòrdia, etcètera, signanter
en los números 12, 13 y 14 de ella requereix y
// 766v // interpel·la a vostra mercè reverent
priora del monestir de las monjas descalsas de
Barcelona revolten als molt il·lustres senyors
a. requeriment intercalat entre els folis 765 i 767 del trienni
1686-1689.
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(Número 7).
Molta bé sab y ignorar no pot reverent abadesa
y convent del monestir de Valldonzell com, en
la extracció dels censals feta per los molt il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes del
General de Cathalunya del trienni 1683, en jornada de 19 de agost 1633, inseguint lo disposat
en la concòrdia feta entre lo molt il·lustre consistori dels senyors deputats y oÿdors de comptes de General de Cathalunya de una, y los acrehedors censalistas de dit General de part altre,
sortejà vostra mercè en un censal de preu 720
lliures, pagador a 25 de agost y penció 720
sous, que tots anys rebien sobre lo General de
Cathalunya en la dita jornada, en virtut de la
qual extracció se digueren y escrigueren en la
taula dels comuns depòsits de la present ciutat
de Barcelona nou-centas lliuras en lluyció, quitació y extinció del sobredit censal per los il·lustres senyors a les hores deputats y oÿdors de
comptes de dit General a solta del escrivà major
de la casa de la Deputació. La qual partida
fonch intimada a vostra mercè.
Y així mateix sabem y ignorar no pot vostra
mercè com, per la relació feta per Erasma de
Lana y Fontanet, donzell, racional y arxiver de
la present casa de la Deputació, als senyors deputats y oÿdors als 28 de mars 1685, estigué dit
censal embrasat y obligat a la solució de una
partida a dit General deguda per Joan de Malla
y don Phelip de Malla, possessor que és de dit
censal, que pren suma de 2.296 lliures, 11 sous,
4 per las causas y rahons contengudes y expresa. requeriment intercalat entre els folis 769 i 771 del trienni
1686-1689.

[ 1688 ]

[ 1688 ]

sades llargament en dita relació. La qual se trobe en lo dietari del trienni 1683, sots jornada
dea ..., còpia de la qual se presenta y entrega a
vostra mercè. Per lo que lo procurador fiscal del
General de Cathalunya en observansa del disposat en dita concòrdia, etcètera, signanter en los
números 12, 13 y 14 de ella requereix y // 770v
// interpel·la a vostra mercè reverent abadesa y
convent del monestir de Valldonzella, revolten
als molt il·lustres senyors deputats del General
de Cathalunya, lo preu del censal és estat dit y
escrit per dits senyors tunc deputats y oÿdors de
comptes en lluÿció y extincció del censal dalt
expressat, en lo qual foren estrets en sort vostra
mercè en dita casa de la Deputació junt ab les
pensions se’ls resten devent per rahó de aquell
en solució y paga y a bon compte de dita partida
són debitors dits Mallas y Cudina en los llibres
de vàlues de la casa de la Deputació per les causes y rahons contengudes en dita relació per dit
racional feta y semblantment paguen íntegrament la sobre dita quantitat de dos mil dos-centas noranta-y-sis lliuras, onsa sous y quatre, devent, y perquè ignorància al·legar no puguen
se’ls fa la present interpel·lació, requirint al notari ne lleve acte.
770r

Testimonis ídem.

772r

(Número 8).
Moltb bé sab y ignorar no pot reverent abadessa
y convent del monestir de Valldonzella com, en
la extracció dels censals feta per los molt il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes del
General de Cathalunya del trienni 1680, en jornada de 30 de maig, inseguint lo disposat en la
concòrdia feta entre lo molt il·lustre consistori
dels senyors deputats y oÿdors de comptes de
General de Cathalunya de una, y los acrehedors
censalistas de dit General de part altre, sortejà
vostra mercè en tres censals de preu, lo primer
de 128 lliures, 4 sous, 2 y penció 90 sous, 6; lo
segon de 125 lliures y penció 125 sous, pagador
a 12 de setembre, y lo tercer de preu 43 lliures,
5 sous, 8 y penció 27 sous 1/2, pagador a 9 de
juny, que tots anys rebien sobre lo General de
Cathalunya en la dita jornada, en virtut de la
qual extracció se digueren y escrigueren en la
taula dels comuns depòsits de la present ciutat
de Barcelona los preus de dits censals en lluyció,
quitació y extinció del sobredit censal per los
il·lustres senyors a les hores deputats y oÿdors
de comptes de dit General a solta del escrivà

major de la casa de la Deputació. La qual partida fonch intimada a vostra mercè.
Y així mateix sabem y ignorar no pot vostra
mercè com, per la relació feta per Erasma de
Lana y Fontanet, donzell, racional y arxiver de
la present casa de la Deputació, als senyors deputats y oÿdors als 2 de agost 1682, estigué dit
censal embrasat y obligat a la solució de una
partida a dit General deguda per Joan Malla,
possessor que és de dit censal, que pren suma de
1.036 lliures, 11 sous 1/2, per las causas y rahons contengudes y expressades llargament en
dita relació. La qual se trobe en lo dietari del
trienni 1680, sots jornada dea ..., còpia de la
qual se presenta y entrega a vostra mercè. Per lo
que lo procurador fiscal del General de Cathalunya en observansa del disposat en dita concòrdia, etcètera, signanter en los números 12, 13 y
14 de ella requereix y // 772v // interpel·la a vostra mercè reverent abadessa y convent del monestir de Valldonzella, revolten als molt il·lustres senyors deputats del General de
Cathalunya, lo preu del censal és estat dit y escrit per dits senyors tunc deputats y oÿdors de
comptes en lluÿció y extincció del censal dalt
expressat, en lo qual foren estrets en sort vostra
mercè en dita casa de la Deputació junt ab les
pensions se’ls resten devent per rahó de aquell
en solució y paga y a bon compte de dita partida
és debitor dit Joan Malla en los llibres de vàlues
de la casa de la Deputació per les causes y rahons contengudes en dita relació per dit racional feta y semblantment paguen íntegrament la
sobre dita quantitat de mil trenta-sis lliuras,
onsa sous y malla, devent; y perquè ignorància
al·legar no puguen se’ls fa la present interpel·lació, requirint al notari ne lleve acte.
772r

Testimonis ídem.

774r

(Número 9).

a. a continuació espai en blanc d’uns 35 mm.
b. requeriment intercalat entre els folis 771 i 773 del trienni
1686-1689.

1858

Moltb bé sab y ignorar no pot reverent abadessa
y convent del monestir de Valldonzella com, en
la extracció dels censals feta per los molt il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes del
General de Cathalunya del trienni 1683, en jornada del 1 de desembre 1685, inseguint lo disposat en la concòrdia feta entre lo molt il·lustre
consistori dels senyors deputats y oÿdors de
comptes de General de Cathalunya de una, y los
acrehedors censalistas de dit General de part altre, sortejà vostra mercè en un censal de preu
a. a continuació espai en blanc d’uns 35 mm.
b. requeriment intercalat entre els folis 773 i 775 del trienni
1686-1689.

138 lliures, 8 sous y penció 154 sous, 10, pagador a 14 de fabrer, que tots anys rebien sobre lo
General de Cathalunya en la dita jornada, en
virtut de la qual extracció se digueren y escrigueren en la taula dels comuns depòsits de la
present ciutat de Barcelona trenta-y-tres lliuras,
nou diners y malla en lluyció, quitació y extinció del sobredit censal per los il·lustres senyors a
les hores deputats y oÿdors de comptes de dit
General a solta del escrivà major de la casa de la
Deputació. La qual partida fonch intimada vostra mercè.

776r

Y així mateix sabem y ignorar no pot vostra
mercè com, per la relació feta per Erasma de
Lana y Fontanet, donzell, racional y arxiver de
la present casa de la Deputació, als senyors deputats y oÿdors als 30 de abril 1687, estigué dit
censal embrasat y obligat a la solució de una
partida a dit General deguda per Andreu Miquel Mir, notari de Barcelona, possessor que és
de dit censal, que pren suma de 169 lliures, 11
sous, 7 per las causas y rahons contengudes y
expressades llargament en dita relació. La qual
se trobe en lo dietari del trienni 1680, sots jornada de 30 de abril 1682, còpia de la qual se
presenta y entrega a vostra mercè. Per lo que lo
procurador fiscal del General de Cathalunya en
observansa del disposat en dita concòrdia, etcètera, signanter en los números 12, 13 y 14 de
ella requereix y // 774v // interpel·la a vostra
mercè reverent abadesa y convent del monestir
de Valldonsella, revolten als molt il·lustres senyors deputats del General de Cathalunya, lo
preu del censal és estat dit y escrit per dits senyors tunc deputats y oÿdors de comptes en
lluÿció y extincció del censal dalt expressat, en
lo qual foren estrets en sort vostra mercè, en
dita casa de la Deputació, junt ab les pensions
se’ls resten devent per rahó de aquell en solució
y paga y a bon compte de dita partida és debitor
dit Andreu Miquel Mir, notari de Barcelona, en
los llibres de vàlues de la casa de la Deputació
per les causes y rahons contengudes en dita relació per dit racional feta y semblantment paguen
íntegrament la sobre dita quantitat de cent sexanta-y-nou lliuras, onsa sous y set, devent; y
perquè ignorància al·legar no puguen se’ls fa la
present interpel·lació, requirint al notari ne lleve acte.
774r

(Testimonis:) lo doctor Fèlix de Mir y Güell,
doctor en filosofia y batxiller ena ..., y Blas Rich,
músic.

(Número 10).
Molta bé sab vostra mercè y ignorar no pot reverent correctora y convent de las monjas mínimas de Barcelona com, en la extracció dels censals feta per los molt il·lustres senyors deputats y
oÿdors de comptes del General de Cathalunya
del trienni 1683, en jornada del 1 de desembre
1685, inseguint lo disposat en la concòrdia feta
entre lo molt il·lustre consistori dels senyors deputats y oÿdors de comptes de General de Cathalunya de una, y los acrehedors censalistas de
dit General de part altre, sortejà vostra mercè en
un censal de preu 300 lliures, pagador al 1 de
novembre, que tots anys rebien sobre lo General de Cathalunya en la dita jornada, en virtut de
la qual extracció se digueren y escrigueren en la
taula dels comuns depòsits de la present ciutat
de Barcelona tres-centas lliuras en lluyció, quitació y extinció del sobredit censal per los il·lustres senyors a les hores deputats y oÿdors de
comptes de dit General a solta del escrivà major
de la casa de la Deputació. La qual partida
fonch intimada a vostres mercès.
Y així mateix sabem y ignorar no podan vostres
mercès com, per la relació feta per Erasma de
Lana y Fontanet, donzell, racional y arxiver de
la present casa de la Deputació, als senyors deputats y oÿdors als 12 de abril 1687, estigué dit
censal embrasat y obligat a la solució de una
partida a dit General deguda per mossèn Martí
Joan de Spuny y don Joseph de Tons, possessor
que és de dit censal, que pren suma de 3.076
lliures, 1 sou, 11 per las causas y rahons contengudes y expressades llargament en dita relació.
La qual se trobe en lo dietari del trienni 1686,
sots jornada de 28 de abril 1687, còpia de la
qual se presenta y entrega a vostra mercè. Per lo
que lo procurador fiscal del General de Cathalunya, en observansa del disposat en dita concòrdia, etcètera, signanter en los números 12,
13 y 14 de ella, requereix y //776v // interpel·la a
vostres mercès reverent correctora y convent de
las monjas mínimas de Barcelona revolten als
molt il·lustres senyors deputats del General de
Cathalunya, lo preu del censal és estat dit y escrit per dits senyors tunc deputats y oÿdors de
comptes en lluÿció y extincció del censal dalt
expressat, en lo qual foren estrets en sort vostres
mercès en dita casa de la Deputació junt ab les
pensions se’ls resten devent per rahó de aquell
en solució y paga y a bon compte de dita partida
són debitors dits de Spuny y dit de Pons en los
llibres de vàlues de la casa de la Deputació per
les causes y rahons contengudes en dita relació
per dit racional feta y semblantment paguen ína. requeriment intercalat entre els folis 775 i 777 del trienni
1686-1689.

a. a continuació paraula il·legible.

1859

[ 1688 ]

[ 1688 ]

tegrament la sobre dita quantitat de tres mil satanta-sis lliuras, un sou y onsa, devent; y perquè
ignorància al·legar no puguen se’ls fa la present
interpel·lació, requirint al notari ne lleve acte.
776r

Testimonis Francisco Biaxa, Jaume Joan Sala,
pagesos.

778r

(Número 11).
Molta bé sab y ignorar no pot reverent priora y
convent del monestir de las Gerònimas de Barcelona com, en la extracció dels censals feta per
los molt il·lustres senyors deputats y oÿdors de
comptes del General de Cathalunya del trienni
1683, en jornada de 9 de agost 1683, inseguint
lo disposat en la concòrdia feta entre lo molt
il·lustre consistori dels senyors deputats y oÿdors de comptes de General de Cathalunya de
una, y los acrehedors censalistas de dit General
de part altre, sortejà vostra mercè en un censal
de preu 88 lliures y penció 88 sous, pagador al 1
de janer, que tots anys rebien sobre lo General
de Cathalunya en la dita jornada, en virtut de la
qual extracció se digueren y escrigueren en la
taula dels comuns depòsits de la present ciutat
de Barcelona en lluyció, quitació y extinció del
sobredit censal per los il·lustres senyors a les hores deputats y oÿdors de comptes de dit General
a solta del escrivà major de la casa de la Deputació. La qual partida fonch intimada vostra
mercè.

per dits senyors tunc deputats y oÿdors de
comptes en lluÿció y extincció del censal dalt
expressat, en lo qual foren estrets en sort vostramercè en dita casa de la Deputació junt ab les
pensions se’ls resten devent per rahó de aquell
en solució y paga y a bon compte de dita partida
és debitor dit de Cardona en los llibres de vàlues
de la casa de la Deputació per les causes y rahons contengudes en dita relació per dit racional feta y semblantment paguen íntegrament la
sobre dita quantitat de set-centas vint-y-sinch
lliures, deu sous y quinse, devent; y perquè ignorància al·legar no puguen se’ls fa la present
interpel·lació, requirint al notari ne lleve acte.
Testimonis Salvat Amat, ortolà; Miquel Sadó.

781r

Y així mateix sabem y ignorar no pot vostra
mercè com, per la relació feta per Erasma de
Lana y Fontanet, donzell, racional y arxiver de
la present casa de la Deputació, als senyors deputats y oÿdors als 13 de mars 1685, estigué dit
censal embrasat y obligat a la solució de una
partida a dit General deguda per don Pedro de
Cardona, possessor que és de dit censal, que
pren suma de 725 lliures, 10 sous, 8 per las causas y rahons contengudes y expressades llargament en dita relació. La qual se trobe en lo dietari del trienni 1683, sots jornada deb ..., còpia
de la qual se presenta y entrega a vostra mercè.
Per lo que lo procurador fiscal del General de
Cathalunya en observansa del disposat en dita
concòrdia, etcètera, signanter en los números
12, 13 y 14 de ella requereix y // 778v // interpel·la a vostra mercè reverent abadesa y convent
del monestir de las gerònimas revolten als molt
il·lustres senyors deputats del General de Cathalunya, lo preu del censal és estat dit y escrit
a. requeriment intercalat entre els folis 777 i 778 del trienni
1686-1689.
b. a continuació espai en blanc d’uns 35 mm.

1860

A.
Fema relació los doctors baix firmats com lo senyor doctor Gismundo Boffill, ciutedà honrrat
de Barcelona, ajudant terser de la scrivania major
del General de Catalunya, pateix un stupor o debilitat de nervis en las cuxas y camas, per causa de
la qual malaltia no pot fer lo exercici que·s requereix per a servir idòneament dit offici, per quant,
segons las obligacions de aquell, ha de fer residència en dit son offici quiscun die no feriat, des
de las nou oras del matí fins a las onse, y a la tarda
des de las tres fins a las sinch, y sempre que voldran los molt il·lustres senyors deputats, y axí mateix ha de fulminar tots los processos, tant de las
enquestas que·s fan, instant lo procurador fiscal,
com de las causas se aportan devant los dits molt
il·lustres senyors deputats y aportar aquells en
casa dels advocats per los quals serà demanada comunicació de procés, tornar-los a cercar y aportar-los en casa los magnífichs assessors per fer las
provisions y sentèncias, y difarens altres exerciscis
als quals no pot cumplir per las indisposicions dalt
ditas, les quals li causan la imbicilitat que té en lo
caminar, per ser aquellas acompanyadas de una
edat de setanta-y-tres anys, las quals indisposicions han aucmentat per una grave malaltia que
dit doctor Gismundo Boffill tingué cosa de tres
anys ha, la qual se anomena colera morbus. Y axí,
no sols perseveran las ditas indisposicions y malaltias, las quals impedexan no poder servir dit son
offici, però encara se li aucmentan cadal dia y axís
ho sentim y affirmam. Barcelona y mars, als tretse
//181v // del any mil sis-cents vuytanta-y-vuyt.
Doctor Joseph Bas. Doctor Agustí Fatjó.

a. relació intercalada entre els folis 780 i 793 del trienni
1686-1689.

800r

(Número 12).
Molta bé sab y ignorar no pot vostra mercè senyora dona Maria de Tamarit y Càrser com, en
la extracció dels censals feta per los molt il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes del
General de Cathalunya del trienni 1674, en jornada de 12 de juliol, inseguint lo disposat en la
concòrdia feta entre lo molt il·lustre consistori
dels senyors deputats y oÿdors de comptes de
General de Cathalunya de una, y los acrehedors
censalistas de dit General de part altre, sortejà
vostra mercè en un censal de preu 220 lliures y
penció 220 sous, pagador a 7 de octubre, que
tots anys rebien sobre lo General de Cathalunya
en la dita jornada, en virtut de la qual extracció
se digueren y escrigueren en la taula dels comuns depòsits de la present ciutat de Barcelona
dos-centas vint lliures en lluyció, quitació y extinció del sobredit censal per los il·lustres senyors a les hores deputats y oÿdors de comptes
de dit General a solta del escrivà major de la casa
de la Deputació. La qual partida fonch intimada
a vostra mercè.

quatra mil tres-centas quaranta-sis lliuras, tres
sous y 8, devent; y perquè ignorància al·legar no
puguen se’ls fa la present interpel·lació, requirint al notari ne lleve acte.

802r

Y així mateix sabem y ignorar no pot vostra
mercè com, per la relació feta per Erasma de
Lana y Fontanet, donzell, racional y arxiver de
la present casa de la Deputació, als senyors deputats y oÿdors als 5 de juny 1675, estigué dit
censal embrasat y obligat a la solució de una
partida a dit General deguda per misser Bernat
Sala, possessor que és de dit censal, que pren
suma de 4.346 lliures, 3 sous, 8 per las causas y
rahons contengudes y expressades llargament
en dita relació. La qual se trobe en lo dietari del
trienni 1674, sots jornada deb ..., còpia de la
qual se presenta y entrega a vostra mercè. Per lo
que lo procurador fiscal del General de Cathalunya en observansa del disposat en dita concòrdia, etcètera, signanter en los números 12, 13 y
14 de ella requereix y // 800v // interpel·la a vostra mercè senyora donya Maria de Tamarit y
Càrser revolten als molt il·lustres senyors deputats del General de Cathalunya, lo preu del censal és estat dit y escrit per dits senyors tunc deputats y oÿdors de comptes en lluÿció y
extincció del censal dalt expressat, en lo qual foren estrets en sort vostra mercè en dita casa de la
Deputació junt ab les pensions se’ls resten devent per rahó de aquell en solució y paga y a
bon compte de dita partida és debitor dit misser
Sala en los llibres de vàlues de la casa de la Deputació per les causes y rahons contengudes en
dita relació per dit racional feta y semblantment
paguen íntegrament la sobre dita quantitat de
a. requeriment intercalat entre els folis 795-799 i 801 del
trienni 1686-1689.
b. a continuació espai en blanc d’uns 35 mm.

1861

(Número 13).
Molta bé sap vostra mercè y ignorar no pot senyora dona Theresa Caldes Desbosch y Sant Vicens com, en la extracció dels censals feta per los
molt il·lustres senyors deputats y oÿdors de
comptes del General de Cathalunya del trienni
1683 en jornada del 1 de juliol 1686, inseguint
lo disposat en la concòrdia feta entre lo molt
il·lustre consistori dels senyors deputats y oÿdors de comptes de General de Cathalunya de
una, y los acrehedors censalistas de dit General
de part altre, sortejà vostra mercè en un censal
de preu y proprietat 365 lliures, 6 1/2 diners,
pagador a 21 de juliol, que tots anys rebien sobre lo General de Cathalunya en la dita jornada,
en virtut de la qual extracció se digueren y escrigueren en la taula dels comuns depòsits de la
present ciutat de Barcelona tres-centas sexantasinch lliures, set sous, en lluyció, quitació y extinció del sobredit censal per los il·lustres senyors a les hores deputats y oÿdors de comptes
de dit General a solta del escrivà major de la casa
de la Deputació. La qual partida fonch intimada
a vostra mercè.
Y així mateix sabem y ignorar no pot vostra
mercè com, per la relació feta per Erasma de
Lana y Fontanet, donsell, racional y arxiver de
la present casa de la Deputació, als senyors deputats y oÿdors als 13 de maig 1687, estigué dit
censal embrasat y obligat a la solució de una
partida a dit General, deguda per don Bernat
Joan de Marimon, possessor que és de dit censal, que pren suma de 873 lliures, 4 sous, 6 per
las causas y rahons contengudes y expressades
llargament en dita relació. La qual se trobe en lo
dietari del trienni 1686, sots jornada de 13 de
maig 1687, còpia de la qual se presenta y entrega a vostra mercè. Per lo que lo procurador fiscal del General de Cathalunya en observansa del
disposat en dita concòrdia, etcètera, signanter
en los números 12, 13 y 14 de ella requereix y
//802v // interpel·la a vostra mercè senyora dona
Theresa Caldes Desbosch y Sant Vicens, revolten als molt il·lustres senyors deputats del General de Cathalunya, lo preu del censal és estat
dit y escrit per dits senyors tunc deputats y oÿdors de comptes en lluÿció y extincció del censal dalt expressat, en lo qual foren estrets en sort
a. requeriment intercalat entre els folis 801 i 803 del trienni
1686-1689.

[ 1688 ]

[ 1688 ]

vostra mercè en dita casa de la Deputació junt
ab les pensions se’ls resten devent per rahó de
aquell en solució y paga y a bon compte de dita
partida és debitor dit don Bernat Joan de Marimon en los llibres de vàlues de la casa de la Deputació per les causes y rahons contengudes en
dita relació per dit racional feta y semblantment
paguen íntegrament la sobre dita quantitat de
vuit-centas setanta-y-tres lliuras, quatra sous y
sis, devent; y perquè ignorància al·legar no puguen se’ls fa la present interpel·lació, requirint
al notari ne lleve acte.

804r

dita concòrdia, etcètera, signanter en los números 12, 13 y 14 de ella requereix y // 804v // interpel·la a vostres mercès reverent abadesa y
convent de Junqueras revolten als molt il·lustres
senyors deputats del General de Cathalunya, lo
preu del censal és estat dit y escrit per dits senyors tunc deputats y oÿdors de comptes en
lluÿció y extincció del censal dalt expressat, en
lo qual foren estrets en sort vostres mercès en
dita casa de la Deputació junt ab les pensions
se’ls resten devent per rahó de aquell en solució
y paga y a bon compte de dita partida és debitor
dit Francesch Serra en los llibres de vàlues de la
casa de la Deputació per les causes y rahons
contengudes en dita relació per dit racional feta
y semblantment paguen íntegrament la sobre
dita quantitat de dos-centas sinch lliures, diset
sous y deu, devent; y perquè ignorància al·legar
no puguen se’ls fa la present interpel·lació, requirint al notari ne lleve acte.

(Número 14).
Molta bé saben y ignorar no podan reverent
abadesa y convent de Junqueras de Barcelona,
com, en la extracció dels censals feta per los
molt il·lustres senyors deputats y oÿdors de
comptes del General de Cathalunya del trienni
1683, en jornada del primer de juliol 1683, inseguint lo disposat en la concòrdia feta entre lo
molt il·lustre consistori dels senyors deputats y
oÿdors de comptes de General de Cathalunya
de una, y los acrehedors censalistas de dit General de part altre, sortejaren vostres mercès en
tres censals de preu lo un de 360 sous, pagador
al 1 de agost, altre penció 1.000 sous, pagador a
7 de setembre, y lo altre penció 200 sous pagador al 1 de novembre, que tots anys rebien sobre lo General de Cathalunya en la dita jornada,
en virtut de la qual extracció se digueren y escrigueren en la taula dels comuns depòsits de la
present ciutat de Barcelona dos-centas lliuras en
lluyció, quitació y extinció del sobredit censal
per los il·lustres senyors a les hores deputats y
oÿdors de comptes de dit General a solta del escrivà major de la casa de la Deputació. La qual
partida fonch intimada a vostres mercès.

806r

Y així mateix sabem y ignorar no podan vostres
mercès com, per la relació feta per Erasma de
Lana y Fontanet, donzell, racional y arxiver de
la present casa de la Deputació, als senyors deputats y oÿdors als 20 de maig 1687, estigué dit
censal embrasat y obligat a la solució de una
partida a dit General deguda per Francesch Serra, possessor que és de dit censal, que pren
suma de 205 lliures, 17 sous, 10 per las causas y
rahons contengudes y expressades llargament
en dita relació. La qual se trobe en lo dietari del
trienni 1686, sots jornada de 21 de agost 1687,
còpia de la qual se presenta y entrega a vostra
mercè. Per lo que lo procurador fiscal del General de Cathalunya en observansa del disposat en
a. requeriment intercalat entre els folis 803 i 805 del trienni
1686-1689.
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(Número 15).
Molta bé saben y ignorar no podan vostres
mercès senyors doctor Francisco Copons, dona
Geltrudis Fivaller y Torres y dona Elena Copons, víuda, administradors de la causa pia de
Galceran de Copons, com, en la extracció dels
censals feta per los molt il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes del General de Cathalunya del trienni 1683, en jornada de 19 de
agost 1683, inseguint lo disposat en la concòrdia feta entre lo molt il·lustre consistori dels senyors deputats y oÿdors de comptes de General
de Cathalunya de una, y los acrehedors censalistas de dit General de part altre, sortejaren vostres mercès en dos censals de preu de 240 sous,
pagador a 11 de mars lo un y lo altre penció 3
lliures, 2 sous y proprietat 61 lliures, pagador a
12 de abril, que tots anys rebien sobre lo General de Cathalunya en la dita jornada, en virtut de
la qual extracció se digueren y escrigueren en la
taula dels comuns depòsits de la present ciutat
de Barcelona dos-centas quaranta lliuras de una
part y de altre 61 lliures en lluyció, quitació y
extinció del sobredit censal per los il·lustres senyors a les hores deputats y oÿdors de comptes
de dit General a solta del escrivà major de la casa
de la Deputació. La qual partida fonch intimada
a vostres mercès.
Y així mateix sabem y ignorar no podan vostres
mercès com, per la relació feta per Erasma de
Lana y Fontanet, donzell, racional y arxiver de
la present casa de la Deputació, als senyors dea. requeriment intercalat entre els folis 805 i 806 del trienni
1686-1689.

putats y oÿdors als 5 de abril 1685, estigué dit
censal embrasat y obligat a la solució de una
partida a dit General, deguda per mossèn Francesch Miquel Pol y doctor Bernat Miquel, possessor que és de dit censal, que pren suma de
358 lliures, 7 sous, 4 per las causas y rahons
contengudes y expressades llargament en dita
relació. La qual se trobe en lo dietari del trienni
1683, sots jornada dea ..., còpia de la qual se
presenta y entrega a vostra mercè. Per lo que lo
procurador fiscal del General de Cathalunya en
observansa del disposat en dita concòrdia, etcètera, signanter en los números 12, 13 y 14 de
ella requereix y // 806v // interpel·la a vostres
mercès senyors administradors de dita causa pia
de Galceran de Copons, revolten als molt il·lustres senyors deputats del General de Cathalunya, lo preu del censal és estat dit y escrit per
dits senyors tunc deputats y oÿdors de comptes
en lluÿció y extincció del censal dalt expressat,
en lo qual foren estrets en sort vostres mercès
en dita casa de la Deputació junt ab les pensions
se’ls resten devent per rahó de aquell en solució
y paga y a bon compte de dita partida són debitors dits Pol y Miquel en los llibres de vàlues de
la casa de la Deputació per les causes y rahons
contengudes en dita relació per dit racional feta
y semblantment paguen íntegrament la sobre
dita quantitat de tres-centas sinquanta-y-vuyt
lliuras, set sous y quatre, devent; y perquè ignorància al·legar no puguen se’ls fa la present
interpel·lació, requirint al notari ne lleve acte.

824r

del escrivà major de la casa de la Deputació. La
qual partida fonch intimada a vostre pare.
Y així mateix sab y ignorar no pot vostre pare
com, per la relació feta per Erasma de Lana y
Fontanet, donzell, racional y arxiver de la present casa de la Deputació, als senyors deputats y
oÿdors als 28 de mars 1687, estigué dit censal
embrasat y obligat a la solució de una partida a
dit General, deguda per Joseph de Bellafilla,
donzell, possessor que és de dit censal, que pren
suma de 19 lliures, 16 sous, 3 per las causas y rahons contengudes y expressades llargament en
dita relació. La qual se trobe en lo dietari del
trienni 1686, sots jornada de 11 de mars 1687,
còpia de la qual se presenta y entrega a vostra
mercè. Per lo que lo procurador fiscal del General de Cathalunya en observansa del disposat en
dita concòrdia, etcètera, signanter en los números 12, 13 y 14 de ella requereix y // 824v // interpel·la a vostre pare, pare prior de Sant Hieroni de la Vall de Ebron, revolten als molt
il·lustres senyors deputats del General de Cathalunya, lo preu del censal és estat dit y escrit
per dits senyors tunc deputats y oÿdors de
comptes en lluÿció y extincció del censal dalt
expressat, en lo qual foren estrets en sort vostre
pare y convent en dita casa de la Deputació junt
ab les pensions se’ls resten devent per rahó de
aquell en solució y paga y a bon compte de dita
partida és debitor dit Joseph de Bellafilla en los
llibres de vàlues de la casa de la Deputació per
les causes y rahons contengudes en dita relació
per dit racional feta y semblantment paguen íntegrament la sobre dita quantitat de dinou lliuras, setsa sous y tres, devent; y perquè ignorància al·legar no puguen se’ls fa la present
interpel·lació, requirint al notari ne lleve acte.

A.
Moltb bé sab y ignorar no pot vostra pare, pare
prior y convent del monestir de Sant Hieroni de
la Vall de Ebron, com, en la extracció dels censals
feta per los molt il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes del General de Cathalunya del
trienni 1683, en jornada del 1 de desembre
1685, inseguint lo disposat en la concòrdia feta
entre lo molt il·lustre consistori dels senyors deputats y oÿdors de comptes de General de Cathalunya de una, y los acrehedors censalistas de dit
General de part altre, sortejà en un censal de preu
93 lliures, 9, pagador a 9 de janer, que tots anys
rebien sobre lo General de Cathalunya en la dita
jornada, en virtut de la qual extracció se digueren
y escrigueren en la taula dels comuns depòsits de
la present ciutat de Barcelona a vostre pare y convent, en lluyció, quitació y extinció del sobredit
censal per los il·lustres senyors a les hores deputats y oÿdors de comptes de dit General a solta

827 a
834r

a. a continuació espai en blanc d’uns 35 mm.
b. requeriment intercalat entre els folis 823 i 825 del trienni
1686-1689.
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D.
Senyora.
Los deputats y oÿdors de comptes del General
del principat de Cathalunya, per als llochs vuy
vaccants fins lo die present en las bolsas dels officis de la casa de la Deputació de dit General,
proposan a vostra magestat los subjectes contenguts en lo infrascrit memorial.
Bolsa de assessors y advocat fiscal.
Per lo llochb de la dita bolsa de assessors y advocat fiscal, que vaca per desansaculació en virtut
a. document intercalat entre els folis 826 i 837 del trienni
1686-1689.
b. a continuació ecclesiàstich, interlineat al marge esquerra.

[ 1688 ]

[ 1688 ]

de real decret de vostra magestat del doctor don
Daniel de Sayol, se proposan: lo doctor Joseph
Romaguera, canonge de la Seu de Barcelona; lo
doctor Joan Olivas, canonge de la Seu de Lleyda; lo doctor Joseph Salvador, canonge de la
Seu de Urgell.
Per lo lloch real de dita bolsa de assessors y advocat fiscala, que vaca per mort del doctor misser Francisco Fornaguera, per cumplir lo número dels doctors del estament militar que faltan
en dita bolsa en virtut de real decret de vostra
magestat, se proposan: lo doctor don Domingo
de Verdier, lo doctor Juan de Asprer, donzell;
lo doctor Francisco de Cardona y Vidal, donzell.
Per lo lloch real de dita bolsa de assessors y advocat fiscal, que vaca per mort del doctor Diego
Figuerola, se proposan: lo doctor misser Joseph
Alós y Ferrer, lo doctor misser Jaume Falguera,
lo doctor misser Joseph Minguella.
Bolsa de donador dels ploms.

Bolsa de receptor de la Bolla.
Per lo lloch militar de dita bolsa de receptor de
la Bolla, que vaca per mort de mossèn Rafel
Guinart, se proposan: mossèn Francisco Despujol y de Moncorp, de present oÿdor militar;
mossèn Joseph de Pons y de Meca, // 835r //
mossèn Francisco de Pons y de Meca.
Bolsa de scrivent ordinari de regent los comptes.
Per lo lloch militar de dita bolsa de scrivent ordinari de regent los comptes, que vaca per mort
de mossèn Mathias Amell, se proposan: mossèn
Francisco Despujol y de Moncorp, de present
oÿdor militar; mossèn Joseph de Pons y de
Meca, mossèn Francisco de Pons y de Meca.
Per lo lloch real de dita bolsa de scrivent ordinari de regent los comptes, que vaca per mort de
mossèn Francesch Alaix, se proposan: lo doctor
misser Francisco Alaix, de present deputat real;
mossèn Joseph Gregori Alaix, mossèn Joan
Alaix.

Per lo lloch real de la dita bolsa de donador dels
ploms, //827 a 834v // que vaca per mort de mossèn Francesch de Alaix, se proposan: lo doctor
misser Francisco Alaix, de present deputat real;
mossèn Joseph Gregori Alaix, mossèn Joan
Alaix.

Per altre lloch real de dita bolsa de scrivent ordinari de regent los comptes, que vaca per mort
del doctor misser Gaspar Peres, se proposan: lo
doctor misser Domingo Aguirre, mestre Ramon Fontana, mestre Anthoni Morell.

Bolsa de regent los comptes.

Bolsa de síndich.

Per lo lloch ecclesiàstich de la dita bolsa de regent los comptes, que vaca per desansaculació
de don Anton de Sayol en virtut de Real decret
de vostra magestat, se proposan: don Joseph de
Masdovellas y Çalba, canonge de Urgell; Fra
Vicens Casas del orde de Sant Benet; fra Benet
Saleys de dit orde de Sant Benet.

Per lo lloch ecclesiàstich de la dita bolsa de síndich, que vaca per desansaculació de don Anton
Sayol en virtut de real decret de vostra magestat, se proposan: lo doctor Francisco Golorons,
degà y pobordre de la Seu de Tortosa; lo doctor
Hierònim Talavera, lo doctor Cosme Anglada.

Bolsa de exactor.
Per lo lloch ecclesiàstich de dita bolsa de exactor, que vaca per desansaculació de don Daniel
de Sayol en virtut de real decret de vostra magestat, se proposan: don Joseph de Masdovellas
Çalbà, canonge de Urgell; fra Visens Casas del
orde de Sant Benet, Salteró de dit orde de Sant
Benet.
Per lo lloch real de dita bolsa de exactor, que
vaca per mort de mossèn Francisco Alaix, se
proposan: mossèn Pau Corbera y Palau, de present oÿdor real; mestre Joseph Corbera y Feu,
mestre Jacintho Anglada.

a. a continuació ratllat per a cumplir-lo.

Per lo lloch militar de la dita bolsa de síndich,
que vaca // 835v // per mort de mossèn Joseph
Millàs de Millàs, se proposan: mossèn Francisco
Despujol y de Moncorp, de present oïdor militar; mossèn Joseph de Pons y de Meca, mossèn
Francisco de Pons y de Meca.
Per altre llocha real de dita bolsa de síndich, que
vaca per mort de mossèn Francesch Alaix, se
proposan: mossèn Pau Corbera y Palau, de present oÿdor real; mestre Joseph Corbera y Feu,
mestre Jacintho Anglada.
Bolsa de ajudant tercer de scrivà major.
Per lo lloch de dita bolsa de ajudant tercer de
scrivà major, que vaca per mort de Francesch
a. a continuació real, escrit en el interlineat esquerra.

1864

Alaix, se proposan: mossèn Pau Corbera y Palau, de present oÿdor real; Melsior Corbera, notari; Isidoro Famades, notari.

Los deputats y oÿdors de comptes del General
del principat de Cathalunya, per als llochs vuy
vacants fins lo die present de deputats y oÿdors
de comptes dels tres estaments, proposan a vostra magestat los subjectes contenguts en lo infrascript memorial.

Bolsa de scrivent ordinari del racional.
Per lo lloch de dita bolsa de scrivent ordinari del
racional, que vacca per mort de Francesch Alaix,
se proposan: mossèn Pau Corbera y Palau, de
present oÿdor real; Melsior Corbera, notari, Isidoro Famadas, notari.

Deputats ecclesiàstichs.
Per lo lloch de deputat ecclesiàstich del Capítol
de Barcelona, que vaca per haver fet mercè vostra magestat al doctor Pau Reig, canonge de dit
Capítol, de permètrer-li la renunciació de dit
lloch, com nos o ha fet entèndrer lo loctiment
de vostra magestat en lo present Principat, se
proposan: lo doctor Joseph Ramon y Reig, lo
doctor Domingo Fogueras, canonges de dit
Capítol.

Bolsa de assessors, advocat fiscal y sos ajudants
de la visita.
Per lo lloch de dita bolsa de assessors, advocat
fiscal y sos ajudants de la visita, que vaca per
mort del doctor misser Francisco Fornaguera,
se proposan: lo doctor misser Joseph Pujades,
// 836r // lo doctor misser Joseph Vidal, lo doctor misser Hierònim Clariana.

Deputats militars.
Per lo lloch de deputat militar noble de la vegueria de Tàrrega, que vaca per mort de don
Bernat Agustí Lopes de Mendoza y Pons, se
proposan: don Rafel de Cortada, don Balthazar
Bru y Cantà.

Per altre lloch de dita bolsa de assessors, advocat fiscal y sos ajudants de la visita, que vaca per
mort del doctor misser Joan Berenguer, se proposan: lo doctor misser Onorat de Riu y Navarro, lo doctor misser Miquel Sanahuja y Boter,
lo doctor misser Salvador Camps.

Per altre lloch de deputat militar noble de la vegueria de Gerona y sotsvegueria de Besalú, que
vaca per mort de don Lluís de Boxadors, se proposan: don Juan dea Lanuça y de Oms, ja ensaculat en deputat militar per la vegueria de Barcelona; don Anton de Lanuça y de Oms.

Per altre lloch de dita bolsa de assessors, advocat
fiscal y sos ajudants de la visita, que vaca per mort
de mossèn Pere Servat, se proposan: lo doctor
misser Joan Morató, lo doctor misser Francisco
Campderrós, lo doctor misser Ignasi Ximenes.

Per lo lloch de deputat militar de la vegueria de
Barcelona, que vaca per mort de mossèn Baptista Falcó, se proposan: mossèn Francisco Despujol y de Moncorp, de present oÿdor militar;
mossèn Joseph de Pons y de Meca.

Per altre lloch de dita bolsa de assessors, advocat fiscal y sos ajudants de la visita, que vaca per
mort del doctor misser Diego Figuerola, se proposan: lo doctor misser Francisco de Pinyana y
Galvany, lo doctor misser Joseph Taurinyà, lo
doctor misser Onorat Asprer.

Per altre lloch de deputat militar de la vegueria
de Barcelona, que vaca per munta de don Juan
de Lanuça y de Oms de deputat militar ha deputat militar noble, se proposan: mossèn Francisco Nicolau de Sant Juan, ja ensaculat en oÿdor militar per la vegueria de Çervera; mossèn
Francisco de Miquel.

Bolsa de procurador fiscal de la visita.
Per lo lloch de dita bolsa de procurador fiscal de
la visita, que vaca per mor de don Lluís de Boixadors, se proposan: lo doctor misser Onorat de
Riu y Navarro, lo doctor misser Salvador Massanes, lo doctor misser Olaguer Vila.

837v

Datat en Barcelona, als XXXI de mars MDCLXXXVIII.

837r

E.

Oÿdors ecclesiàstichs
Per lo lloch de oÿdor ecclesiàstich del Capítol
de Barcelona, que vaca per desansaculació en
virtut de real decret de vostra magestat de don
Daniel de Sayol, se proposan: lo doctor don Joseph Cortada, lo doctorb Pau Pi, canonges de
dit Capítol.

Senyora.
a. document intercalat entre els folis 836 i 839 del trienni
1686-1689.
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a. a continuació ratlladura d’uns 20 mm il·legible.
b. a continuació ratlladura d’uns 20 mm il·legible.

[ 1688 ]

[ 1688 ]

Per lo lloch de oÿdor ecclesiàstich del Capítol
de Gerona, que vaca per munta del doctor Narcís Burgues, canonge de dit Capítol, de oÿdor
ha deputat, se proposan: lo doctor Francisco
Ferrer y Umbert, mossèn Joseph Mercader, canonges de dit Capítol.

Per lo lloch de oÿdor real de Tortosa, que vaca
per munta de mossèn Hierònim Pinyana y Galvany de oÿdor a deputat, se proposan: mossèn
Joan Alaix, mossèn Andreu Alaix.
Datat en Barcelona, als XXXI de mars MDCLXXXVIII.

Oÿdors militars.
Per lo lloch de oÿdor militar de la vegueria de
Gerona y sotsvegueria de Besalú, que vaca per
mort de mossèn Joseph Millàs de Millàs, se proposan: mossèn Anton Móra y de Xamenar,
mossèn Miquel Juan de Tavarner y Bardena.

887 y
88r

Certificha y fas fe lo baix firmat com tinch vistos
y mirats los llibres de vàlues y conserts de la present casa de la Deputació, ab los quals no consta que Francisco Piquer dega quantitat alguna
al General. En fe de les quals cosas fas la present
certificatòria de mà pròpria del aposiento del racional. Als XII de maig MDCLXXXVIII.

Per lo lloch de oÿdor militar de la vegueria de
Çervera, que vaca per munta de mossèna Francisco Nicolau de Sant Juan de oÿdor a deputat,
se proposan: mossèn Pau Dalmasas y Ros,
mossèn Francisco Ros.
Per altre lloch de oÿdor militar de la vegueria de
Tàrrega, que vaca per munta de mossèn Francisco Despujol y de Moncorp de oÿdor a deputat, se proposan: mossèn Joseph de Pons y de
Meca, mossèn Francisco de Pons y de Meca.

A.

Joseph Catà y Bertran, subrrogat en lo offici de
racional

891r

Oÿdors reals.
Per lo lloch de oÿdor real de Barcelona, que
vaca per mort del // 838r // doctor misser Francisco Fornaguera, se proposan: lo doctor misser
Isidoro Pi y Pagès, mossèn Miquel Tayadellab.
Per altre lloch de oÿdor real de Barcelona, que
vaca per mort del doctor misser Joan Roig y
Cosió, se proposan: lo doctor misser Joan Marmer, mestre Joseph Jaumar.
Per altre lloch de oÿdor real de Barcelona, que
vaca per mort del doctor misser Diego Figuerola, se proposan: mossèn Christòfol Lladó y Carreras, lo doctor misser Mariano Buffurull.
Per lo lloch de oÿdor real de Tortosa, que vaca
per mort de Pere Mèrida, se proposan: lo doctor misser Joseph Moix, mossèn Esteva Valent.
Per altre lloch de oÿdor real de Puigserdà, que
vaca per mort de mossèn Joseph Callar y Tort,
se proposan: lo doctor misser Pere Moratir
Serdà, lo doctor misser Ramon Arajol.
Per altre lloch de oÿdor real de Gerona, que
vaca per mort de mossèn Nicolau Masdeu, se
proposan: mossèn Francisco Guitart y de Palol,
mossèn Emanuel Fàbrega.
a. a continuació Francisco¸ escrit en el interlineat esquerra.
b. a continuació ratllat ciutedà honrat.
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C.
Certifichb y fas fe jo, Mariano Rondó, notari públich de Barcelona avall escrit, com, ab acte rebut y testificat en poder meu lo die present y avall
escrit, los reverents administradors del hospital
de pobres capellans malalts, sots invocació de
Sant Sever de la present ciutat de Barcelona, feren procura al reverent Joan Baró, prevere en la
Seu de Barcelona, beneficiat, en dit acte present,
entre altres coses per a prestar lo jurament en mà
y poder dels molt il·lustres senyors diputats del
General de Catalunya eo a altres qualsevols personas a qui especte, com en dit hospital no tenen
los actes de las creacions dels censals que dit hospital reb sobre dit General de Catalunya ni altres
dependents de aquell, //891v // ni tampoch saban
ni tenan notícia ha ont són ni en poder de quins
notaris foren rebuts, donant-li per dit effecte axí
mateix poder de promètrer que, en cas en lo esdevenidor trobassen dits actes que·ls restituhirien a dit General de Catalunya a gastos y despesas de dit hospital, com estas y altres coses en dit
acte de procura són més llargament de véurer.
Del què fas fe y la present certificatòria, escrita de
mà aliena y firmada de la mia pròpria. En Barcelona, vuy als 25 de noembre de 1687.
Ita est Marianus Rondo, notarius publicus Barcinone, manu propria.

a. certificat intercalat entre els folis 885-886 i 889 del trienni
1686-1689.
b. certificat intercalat entre els folis 890 i 892 del trienni
1686-1689.

901 a
905r

A.

lis Catalonie portalis divi Anthonii, presentis civitatis Barcinone, gratis, et cetera, constituo et ordino procuratores meos certos, et cetera, ita quod, et
cetera, vos dominam Theresiam Henrrich et Huguet, uxorem meam; magnificuum Franciscum
Hignasium Huguet, utriusque juris doctorem; Josephum Huguet, notarium et causidicum cives
Barcinone, cognatos meos; reverendum Jacobum
Canut, presbiterum et beneficiatum ecclesie parrochialis santi Michaeli presentis civitatis; Josephum
Oliver, sartorem, et Andream Colomer, pallisserium, cives etiam Barcinone, licet absentes et cetera, et quemlibet vestrum in solidum. Ita quod et cetera, ad videlisset pro me et nomine meo
jamdictum offitium custodis dicti Generalis Catalonie portalis predicti divi Anthonii cum omnibus juribus et pertinentiis illius universis in manibus et posse ad modum illustrium dominorum
deputatorum eiusdem Generalis ad favorem persone vobis et cuilibet vestrum dictis dominis deputatis
pre- // 908v // sentande et nominande ac designande pure, libere, simpliciter et absque ulla conditione resignadum et cedendum et dictas resignationem, renunciationem ac cessionem recipi et
admitti petendum, suplicandum et obtinendum
ita et taliter quod illo in cuius favorem dictum officium per vos et quemlibet vestrum resignandum,
renunciandum et cessum fuerit de eodem offitio
juribus et pertinentiis illius valide provideatur et
provideri mandetur, cum omni juri plenitudine
et effectu et inde instrumenta quecunque vobis et
cuilibet vestrum bene visa faciendum et firmandum seu fieri faciendum, et demum et cetera, promitto habere rattum, et cetera, nec non promitto
ac etiam sponte juro in animam meam ad dominum Deum non revocare huiusmodi mandatum,
et ceteraa. Actum, et cetera.

Yoa, Eugenio Garzía, coronel, escribano del rey,
nuestro señor, y notario apostólico, residente en su
corte y provincia, en el ofizio de los herederos de
Antonio Cadenas que exerze Gerónimo Brabo,
doy fee que oy día de la fecha, personalmente constituydo, parezió ante mi el doctor Joseph Sala,
médico en esta corte, que doy fee conozco, y de bajo
de juramento que hizo a Dios y a una cruz en
forma, declaró que demás de nuebe meses a esta
parte está asistiendo al sargento mayor Romualdo Escapa de Guitart, residente en esta corte, a la
curazión de la enfermedad de ypocondría y flatos
que á padezido y actualmente está padeziendo dicho sarjento mayor, de que se le ocasionan diferentes aczidentes que está padeziendo, para cuyo
alivio está próximo ahora en el buen tiempo de
esta primera ponerle en cura; y todo lo que lleba
referido dijo ser la verdad, so cargo del juramento
que lleba echo, en que se afirmó y ratificó y lo firmó. Y para que conste donde combenga de pedimento del dicho sargento mayor, doy el presente.
En Madrid, a veinte de abril de mil seiscientos y
ochenta y ocho y lo signé.
Doctor Joseph Sala.
En testimonio de verdad, Eugenio Garzía, coronel.
Los escribanos del rey, nuestro señor, residentes en
su corte y provincia que aquí signamos y fir- //901
a 905v // mamos, zertificamos y damos fee que Eugenio Garzía, coronel, de quien ba signado y firmado el testimonio de esta otra presente, es escrivano de su magestad, havido y tenido por fiel,
legal y de confianza y a las escripturas y autos que
ante él an pasado y passan se les á dado y da entera fee y crédito en juizio y fuera dél y para que
conste donde combenga damos la presente en Madrid, a veinte y dos de abril de mil seiscientos y
ochenta y ocho.b
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Testes sunt Josephus Serra, magisterb [...] et Joannes Munt, ligni faber, cives, ac Raphael Angli,
notarius regius, qui et cetera.
Premissis fidem facio ego, Franciscus Mora, apostolica et regia auctoritatibus notarius publicus et
de collegio notariorum regiorum Barcinone hec
propria scribens manu.

D.
Probatum.
Diec vigessima tertia mensis maii, anno a Nativitate Domini millessimo sexcentesimo octuagesimo octavo, Barcinone.
913r

Ego, Paulus Henrrich, utriusque juris doctor, civis
Barcinone, uti obtinens offitium custodis Generaa. fe intercalada entre els folis 900 i 906 del trienni 16861689.
b a continuació la rúbrica de Francisco de Miranda i cinc signatures més il·legibles.
c. document intercalat entre els folis 907-908 i 909 del trienni
1686-1689.

1867

Número 1.
Noverintc universi quod anno a Nativitate Domini millessimo sexcentesimo octuagessimo octavo,
a. a continuació ratllat sine ordine et cons.
b. a continuació paraula abreujada i il·legible.
c. requeriment intercalat entre els folis 912 i 914 del trienni
1686-1689.

[ 1688 ]

[ 1688 ]

die vero vigessima quarta mensis aprillis eiusdem
anni intitulata presente et ad hc vocato, requisito
atque rogato me, Emanuele Texidor, burgense ville Perpianiani et notario publico collegiato Barcinone, vice et loco Josephi de Sauleda, scriba major Generalis Catalonie subrrogati, et presentibus
etiam pro testibus Francisco Sabater, studente ville de Salva, archidiocesis Tarracone, et magnifico Hieronymo Pastor, cive honorato Barcinone,
ad hista vocatis specialiter et assumptis magnificus Josephus Costa et Vila, utriusque juris doctor
fiscalis patrimonialem Catalonie, constitutus
personaliter coram et ante presentiam reverendi
Jacobi Sorribes, presbiteri et beneficiati beate Marievilla de Xerta, obtinentis personatum sub invocatione beate Maria virginis de Rosario prefata ville de Xerta, personaliter reperti instus
dictam civitatem Dertusse qui dicto nomine eidem obtulit et presentavit et seu per me dictum
Emanuelem Texidor, vice et loco dicti scriba major obtullere et presentare petiit et requisivit
quandam in scriptis papiri requisitionis scedulam thenoris sequentis Molt bé sap y ignorar no
pot vostra mercè reverent Jaume Sorribas, et cetera insetatur et cetera, copia cuius eidem tradidit et liberavit quam accepit et penes se retinuit
que quidem papiri requisitionis scedula sicut predicitur oblata et presentata illico dictus reverendus Jacobus Sorribas, verbo respondendo, dixit
quod retinebat sibi terminum // 913v // juris ad
respondendum de quibus ita per actis dictis gestis
et secutis illico dictus doctor Josephus costa, dicto
nomine petiit et requisivit fieri et tradi unum et
plura publicum seu publica consimilia instrumenta per me, dictum et infrascriptum escribam
majorem, que fuerunt act in civitate Dertusse
sub anno, die, mensis et loco predictis presente me,
dicto Emanuele Texidor, vice et loco, dicti Josephi
Sauleda, scriba major Generalis Catalonie subrrogato, et presentibus etiam testibus supradictis
ad premissa vocatis specialiter et assumptis pro ut
superius continetur.

914r

deputats y oÿdors de comptes de General de Cathalunya de una, y los acrehedors censalistas de
dit General de part altre, sortejà vostra mercè en
un censal de preu 200 lliures y penció 200 sous,
pagador al1 de abril, que tots anys rebien sobre
lo General de Cathalunya en la dita jornada, en
virtut de la qual extracció se digueren y escrigueren en la taula dels comuns depòsits de la present
ciutat de Barcelona dos-centas lliures en lluyció,
quitació y extinció del sobredit censal per los
il·lustres senyors a les hores deputats y oÿdors de
comptes de dit General a solta del escrivà major
de la casa de la Deputació. La qual partida fonch
intimada a vostra mercè.
Y així mateix sabem y ignorar no pot vostra
mercè com, per la relació feta per Erasma de
Lana y Fontanet, donzell, racional y arxiver de la
present casa de la Deputació, als senyors deputats y oÿdors als 24 de octubre 1684, estigué dit
censal embrasat y obligat a la solució de una partida a dit General deguda per Francesch Ferrer,
possessor que és de dit censal, que pren suma de
97 lliures, 4 sous, 4 per las causas y rahons contengudes y expressades llargament en dita relació. La qual se trobe en lo dietari del trienni
1683, sots jornada dea ..., còpia de la qual se presenta y entrega a vostra mercè. Per lo que lo procurador fiscal del General de Cathalunya en observansa del disposat en dita concòrdia, etcètera,
signanter en los números 12, 13 y 14 de ella requereix y //914v // interpel·la a vostra mercè reverent, obtenint lo dit perçonat de Nostra Senyora
revolten als molt il·lustres senyors deputats del
General de Cathalunya, lo preu del censal és estat dit y escrit per dits senyors tunc deputats y oÿdors de comptes en lluÿció y extincció del censal
dalt expressat, en lo qual foren estrets en sort
vostra mercè en dita casa de la Deputació junt ab
les pensions se’ls resten devent per rahó de aquell
en solució y paga y a bon compte de dita partida
és debitor dit Francesch Ferrer en los llibres de
vàlues de la casa de la Deputació per les causes y
rahons contengudes en dita relació per dit racional feta y semblantment paguen íntegrament la
sobre dita quantitat de noranta-set lliuras, quatra
sous y quatra, devent; y perquè ignorància al·legar no puguen se’ls fa la present interpel·lació,
requirint al notari ne lleve acte.

(Número 1).
Molta bé sab y ignorar no pot vostra mercè reverent Jaume Sorribas, procurador<a> y beneficiat
de Nostra Senyora de la vila de Xerta, obtenint lo
perçonat sots invocació de Nostra Senyora del
Roser de la vila de Xerta, com, en la extracció
dels censals feta per los molt il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes del General de Cathalunya del trienni 1683, en jornada de 19 de
agost 1683, inseguint lo disposat en la concòrdia
feta entre lo molt il·lustre consistori dels senyors
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a. requeriment intercalat entre els folis 913 i 915 del trienni
1686-1689.

1868

Número 2.
Noverintb universi quod anno a Nativitate Domini millessimo sexcentesimo octuagessimo octavo, die
a. a continuació espai en blanc d’uns 35 mm.
b. requerimentment intercalat entre els folis 914 i 916 del
trienni 1686-1689.

vero quinta mensis maii eiusdem anni intitulata
presente et ad hc vocato, requisito atque rogato
Emanuelle Texidor, burgense ville Perpianiani et
notario publico collegiato Barcinone, vice et loco
mei Joseph de Sauleda, scriba majoris Generalis
Catalonie subrrogati, et presentibus etiam pro testibus Francisco Texidor, blanquerio ville de Reus,
et Joannes Texidor, illius filio ad ista vocatis specialiter et assumptis magnificus Josephus Costa et
Vila, utriusque juris doctor fiscalis patrimonialem
Catalonie, constitutus personaliter coram et ante
presentiam reverendi Joannis Mayso, presbiteri et
collectoris reddituum reverende comunitatis Sante
Andree apostoli ville de la Selva, campi et archidiocesis Tarrachone, et reverendi Joannis Fargas,
presbiteri, procuratoris annualis et bosserii dicte
reverende comunitatis personaliter repertorum
instus dictam villam de Reus qui dicto nomine eisdem obtulit et presentavit et seu per dictum Emanuelem Texidor, vice et loco mei obtulere et presentare, petiit et requisivit quandam in scriptis papiri
requisitionis sedulam thenoris sequentis Molt bé
sab y ignorar no pot reverent rector y comunitat
de Sant Andreu de la Selva del Camp de Tarragona, et cetera inseratur, copia cuius eisdem tradidit
et liberavit quam acceperunt et penes se retinuerunt que quidem papiri requisitionis sedula sic ut
predicitur oblata et presentata illico dicti reverendi Joannes Masso et Joannes Fargas, verbo respondendo, dixerunt quod retinebant terminum juris
ad respondendum, de quibus ita per actis dictis gestis et sequutis illico dictus doctor Josephus Costa,
dicto nomine petiit et requisivit, fieri et tradi,
unum et plura, publicum seu publica consimilia
instrumenta per me, dictum et infrascriptum escribam majorem, que fuerunt acta in dicta villa
de Reus sub anno, die, mense // 915v // et loco predictis presente me, dicto Emanuele Texidor vice et
loco, dicti Josephi Sauleda, scriba major Generalis
Catalonie subrrogati, et presentibus etiam testibus supradictis ad premissa vocatis specialiter et
assumptis prout superius continetur.

916r

putats y oÿdors de comptes de General de Cathalunya de una, y los acrehedors censalistas de dit
General de part altre, sortejà vostra mercè en un
censal de preu 220 lliures y penció 220 sous, pagador a 26 de setembre, que tots anys rebien sobre lo General de Cathalunya en la dita jornada,
en virtut de la qual extracció se digueren y escrigueren en la taula dels comuns depòsits de la present ciutat de Barcelona dos-centas vint lliures
en lluyció, quitació y extinció del sobredit censal
per los il·lustres senyors a les hores deputats y oÿdors de comptes de dit General a solta del escrivà
major de la casa de la Deputació. La qual partida
fonch intimada a vostra mercè.
Y així mateix sabem y ignorar no pot vostra mercè com, per la relació feta per Erasma de Lana y
Fontanet, donzell, racional y arxiver de la present casa de la Deputació, als senyors deputats y
oÿdors als 17 de fabrer 1685, estigué dit censal
embrasat y obligat a la solució de una partida a
dit General deguda per mossèn Pera Joan de
Santcliment, possessor que és de dit censal, que
pren suma de 196 lliures, 18 sous, 9 per las causas y rahons contengudes y expressades llargament en dita relació. La qual se trobe en lo dietari del trienni 1683, sots jornada dea ..., còpia de
la qual se presenta y entrega a vostra mercè. Per
lo que lo procurador fiscal del General de Cathalunya en observansa del disposat en dita concòrdia, etcètera, signanter en los números 12, 13 y
14 de ella requereix y //916v // interpel·la a vostra
mercè reverent rector y comunitat de Sant Andreu de la Celba, revolten als molt il·lustres senyors deputats del General de Cathalunya, lo
preu del censal és estat dit y escrit per dits senyors
tunc deputats y oÿdors de comptes en lluÿció y
extincció del censal dalt expressat, en lo qual foren estrets en sort vostra mercè en dita casa de la
Deputació junt ab les pensions se’ls resten devent
per rahó de aquell en solució y paga y a bon
compte de dita partida és debitor dit de Santcliment en los llibres de vàlues de la casa de la Deputació per les causes y rahons contengudes en dita
relació per dit racional feta y semblantment paguen íntegrament la sobre dita quantitat de cent
noranta-y-sis, divuit sous y nou, devent; y perquè
ignorància al·legar no puguen se’ls fa la present
interpel·lació, requirint al notari ne lleve acte.

Número 2.
Molta bé sab y ignorar no pot vostra mercè reverent rector doctor Gabriel Mas y Joan Massó y
Joan Fargas, preveras y procuradors de la reverent comunitat de Sant Andreu de la Selva del
Camp de Tarragona, com, en la extracció dels
censals feta per los molt il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes del General de Cathalunya del trienni 1683, en jornada de 19 de agost
1683, inseguint lo disposat en la concòrdia feta
entre lo molt il·lustre consistori dels senyors de-
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a. requeriment intercalat entre els folis 915 i 917 del trienni
1686-1689.

1869

Número 1.
Losb deputats y oïdors de comptas del General
de Catalunya residents en Barcelona, eo lo sína. a continuació espai en blanc d’uns 35 mm.
b. document intercalat entre els folis 921 i 924 del trienni
1686-1689.

[ 1688 ]

[ 1688 ]

dich de aquell, diuen que com la universal justícia en lo Principat de Catalunya y sos comptats
sempre sie estada regida y administrada per los
sereníssims reys de Aragó de immortal memòria
en pròpria persona o per llur primogènit governador y en llur absènsia per lo portantveus de
general governador y, en açò, los sereníssims
reys ultra lo deute de superioritat se són obligats en forma dispositiva de Constitucions y
Capítols de Cort. E com la sacra, cathòlica y real
magestat del sereníssim senyor rey don Carlos
segon, senyor nostre, que Déu guarde, aja de
present provehit la persona de vostra excel·lència senyor compta de Melgar per llochtinent y
capità general de los dits Principat y comptats, e
per processos de regalia en virtut dels usatges ab
poder de convocar, celebrar, tenir y finir Corts y
Parlaments Generals en dits Prinicipat y comptats e fer processos de regalia en virtut de usatges de Barcelona, aucthoritate et rogatu camini
et estrate monete et simili modo, y ab poder de
convocar aquell e fer altres processos de regalia
e altres cosas a la real persona eficias, si y segons
en lo privilegi a vostra excel·lència concedit, al
qual se ha relació està expressat, los quals actes
són de tanta preheminència y efícios a la real
magestat que són de suprema regalia e són tantsolament atorgats a la perçona real e no altra
persona comunicables, segons està disposat per
Generals Constitucions, capítols y actes de
Cort, privilegis, usatges, usos, pràcticas, observansa de aquells, los quals obstants, húmil y
subjecte // 922v // reverència permesa, tal poder
no pot ser a altra persona tribuhit. E més, senyor, que en vostra provisió és, y està feta, expressa menció que en la administració de la justícia, axí en lo civil com en lo criminal, dega
observar las Constitucions de Catalunya fetas
en lo monestir de Santa Anna en la ciutat de
Barcelona, a hont foren ordenats los doctors del
Real Consell, com sia observació de las ditas y
altras Constitucions obligat, jatsia los dits deputats tingan y reputan a vostra excel·lència en singular reputació, emperò per salvetat de dits
Usatges de Barcelona, Constitucions de Catalunya, privilegis, llibertats, usos y observanças
de aquells per los predecessors de la real magestat lloadas, confirmadas, aprobadas y juradas,
los deputats y oïdors de comptes del General de
Catalunya o síndich del General ab lo honor
que·s pertany y parlant, protesta que per la dita
llochtinència general, y poder a vostra excel·lència atorgats, no puga ésser fet ho engendrat, ara
ho en lo esdevenidor, prejudici algun, lesió ho
derogació, tàcitament ho expressament, ho en
altra qualsevol forma y manera als dits demés
Usatges, Constitucions, capítols y actes de
Cort, privilegis, llibertats, observansas de
aquells e altres qualsevols drets, ans aquells ho
aquells en tot cas romangan salvos e il·lesos, en

llur força y validitat ab tota plenitut e integritat
e sens prejudici, lessió ho derogació de aquells.
Los dits deputats y oÿdors de comptas del General de Catalunya, exceptan lo jurament per
vostra excel·lència prestat, tant emperò com no
sia vist derogar ni prejudicar dits Usatges,
Constitucions, privilegis, capítols y actes de
Cort y observança de aquells y altras cosas ditas
et alias, ni en tot quant sia vist derogar y prejudicar en aquells, no ý consentan, ans expressament ý dissentan, e que per lo esdevenidor no
puga ser tret en conseqüència, suplican e instan
que la sentència de excomunicació que //923r //
per disposició de las ditas Constitucions ha oÿdas, ho té de oÿr vostra excel·lència, sia continuada al peu de dit jurament, requirint al notari
continue la present protesta al peu del jurament
prestador per vostra excel·lència.
Ruchs y Gallart, assessor.
Don Pedro de Potau, advocatus fiscalis.

924r
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Número 2.
Losa deputats del General de Catalunya, lo dia
de 6 del mes de juny 1688, an rebut una real
carta de data en Aranjuez als 6 de maig prop
passat del dit corrent any ab la qual an entès de
la magestat del rey, nostre senyor, Déu lo guarde, era estat servit de anomenar a vostra
excel·lència per llochtinent y capità general del
present Principat y comptats de Rosselló y Serdanya y si bé los antecessors nostres per la obligació de sos officis suplicaren antes a sa magestat ab differents cartas fos de son real servey
venir a honrrar y alegrar a aquest son Principat
ab sa real presència y jurar las Constitucions, capítols y actes de Cort, usos y consuetuts de
aquell y demés drets de la pàtria a imitació dels
sereníssims reys progenitors de sa magestat, de
gloriosa memòria, an acostumat permètrer correr en lo interim la visse regia per administració
de la justícia si y segons disposan las Generals
Constitucions y privilegis del Principat y ciutat
de Barcelonab, Usatges y privilegis comuns y
particulars y altres drets del Principat y Comptats per no haver encara sa magestat prestat en
la present ciutat de Barcelona lo jurament en lo
principi de son nou domini y nova successió y
regimen de sos reynas y estats en est Principat,
salva la real clemènsia, té obligació de prestar,
com és estat sempre observat per los sereníssims
progenitors. Emperò, per quant sa real magesa. document intercalat entre els folis 923 i 927 del trienni
1686-1689.
b. a continuació per quant.... Constitucions, escrit en el marge esquerra.

tat, ab dita sa real carta de 6 de maig prop passat, diu ésser son real ànimo de honrrar y consolar aquest Principat ab sa real presència quant
antes, com així ho desitja venir a jurar los privilegis, usos y costums, com ho disposan las
Constitucions, del que se infereix que la real intensió de sa magestat no és prejudicar la observansa de las Constitucions y privilegis de aquest
Principat, ni de voler-se exhirmir de // 924v // la
dita obligació, y considerant los deputats lo sobredit y que lo dit Principat és frontera de
França y si acàs se socitàs guerra entre las dos
coronas, lo present Principat y Comptats se
veurian encontinent ab molts y diffarents treballs, com se ha experimentat, y axí en dit cas
ésser de molta conveniència tenir un llochtinent
y capità general de las prendas y perícia de las
cosas militars y demés, com és vostra excel·lència, y confiats de la segurat y promesa fa sa magestat a aquest Principat y per lo molt amor que
tenen a sa magestat com a llur rey y señor natural, per las quals causas y rahons y altres segons
occurrènsias del temps se han considerat per
esta vegada tant solament en què no puga ser
tret en conseqüènsia la concessió de dita gràcia
y nominació de llochtinent general ans de haver
jurat sa magestat com està dit, volent reste franca y líbera la facultat de dits deputats de poder
representar, suplicar e instar a sa real magestat
que, quant antes sia de son real servey, venir a
honrrar aquest son Principat ab la real presènsia
y cumplir a la obligació de prestar lo dit real jurament durant lo present trieni com altrament y
sens prejudici també ni derogació del capítol
27, comensant «Nostres succehidors» del rey
don Jaime segon, feta en la segona Cort de Barcelona en lo any 1299, que és la Constitució segona, títol «De jurament», e del privilegi del rey
don Pere ters concedit a la ciutat de Barcelona,
dat en ella als 14 de las calendas de noembre
1339 y del capítol 22, comensant «Poch valdria» del rey don Fernando segon, fet en la primera Cort de Barcelona en lo any 1481, Constitució primera, títol «De protonotari», y sens
prejudici de la Constitució 4, títol «De offici de
canseller» y sens prejudici dels demés usatjas,
Constitucions, capítols y actes de Cort, usos y
costums, privilegis generals y particulars y qualsevol altre dret de aquest Principat y Comptats,
als quals no // 925r // entenen prejudicar, ans bé
volan y entenen que en tot cas romanguen salvos y il·lesos y en llurs força y valor y ab tota la
plenitut e integritat. E més ab exprés consentiment que en temps de algú sie provehit ni
admès altre qualsevol llochtinent general en lo
present Principat y Comptats que primer no sie
prestat en la present ciutat de Barcelona dit real
jurament, axí per sa magestat com per los sereníssimsa successors respectivament volan haver
per repetidas en la present protestació y prein-

sertadas totas y qualsevols protestacions que en
semblants casos són estadas fetas per part del
principat de Catalunya y comptats de Rosselló y
Serdanya per semblants effectes y en quant al
present acte són aplicables per la salvetat, conservació y observança de las Generals Constitucions, capítols y actes de Cort, privilegis, usos y
costums de aquells y ab las reservas sobre ya fetas y totas altres qualsevols que per la conservació dels drets de la pàtria fer-se deguessen y del
millor modo y manera que dir y excogitar se
puga los deputats y oÿdors de comptes del General de Catalunya consentan al jurament que
vostra excel·lència vol prestar ab tal emperò que
per dit consentiment no sie vist derogar ni prejudicar a las ditas Constitucions, usatges, capítols y actes de Cort y a la observança de aquells
y a dits privilegis axí generals com particulars
per vostra excel·lència, y requirexan al notari
que esta scriptura sie continuada al peu del jurament fahedor per vostra excel·lència.
Rechs y Gallart, assessor.
Don Pedro de Potau, advocat fiscal.
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D.
Enb la villa de Madrid a veintte y quattro días
del mes de jullio año de mill seiscientos y ochenta y
ocho antte mi, Juan Garçía de Vega, scrivano del
rey, nuestro señor, vezino desta villa, pareçió por
la mañana el señor capittán de cavallos don Benitto de Pelegrí, cavallero catthalán, vezino desta
villa y ajentte general del prinçipado de Cathaluña. Y dijo que tenía orden por cartta que le
han escripto los muy ilustres señores diputados del
General del dicho Principado, su fecha de diez y
siette destte mes, de entregar con mi authoridad
otra que le remitieron adjunta con la suia del
sarjento mayor Romualde Escapa y Pitart,
reçepttor de la Bolla de la dicha çiudad de Barzelona, y haviendo echo dilixençias para allarle en
diferenttes parttes, donde se tubo notiçia podía estar, no se halló, asta tanto que por la tarde fuimos
yo y el dicho señor ajente general y los dos testigos,
que avajo se nombrarán, a buscarle en las cassas
de la morada del señor secretario don Ignaçio
Bautista de Ribas, que es junto al convento de
Nuestra Señora de la Merced, donde se tubo noticia assistía. Y por no haverle allado allí a el dicho
Romualde Escapa, fuimos a la cassa de su morada, que es en la calle de la Espada, // 949v // donde también no se alló y bolbimos del dicho cona. a continuació ratllat senyors, i escrit en el interlineat successors.
b. document intercalat entre els folis 948 i 951 del trienni
1686-1689.

[ 1688 ]

[ 1688 ]

ventto de Nuestra Señora de la Merçed de Calçados a reconocer si estava allí por tener noticia podia ser y, haviendo el dicho señor ajentte general
ymbiado a su criado don Bernardo Díaz de Apodaca a que reconoçiere si estava en alguna partte
de la yglessia o capillas de dicho conventto, haviendo entrado en la de Nuestra Señora de los
Remedios, donde estava nuestro señor descubierto, alló en ella del dicho Romualde Escapa, de que
bolvió a dar notiçia al dicho señor ajentte general
y su merced, con dicho su criado, le embió recado
de corttesía para que se sirviese de salir al claustro, que tenía que ablarle y salió luego yncontinente y, haviéndosse saludado, le dijo el dicho señor ajentte general que los dichos muy ilustres
señores diputados le havían remitido con la suia
aquella cartta que llevaba en su mesma mano
para entregársela del dicho Romualde Escapa en
presençia de notario y dos testigos, como con efectto se la entregó en presençia y con assistençia de
mi, el dicho scrivano y el dicho don Bernardo
Díaz, su criado, y de el lizenciado Jayme Pelegrí,
sobrino del dicho señor ajentte general, y la reçivió en su mesma mano el dicho Romualde Escapa
y Gitart y la abrió y leyó para si el sussodicho; cuia
cartta estaba zerrada algo a lo largo, con el sobreescripto siguientte «A Romualde Escapa y Gitart,
receptor de la Bolla de Barcelona». Y a las espaldas sellada con un sello de una cruz que le asía,
un pasadorçitto de papel que dicho señor ajente
general dijo ser dicho sello de las armas de la dicha Diputtación y los dichos dos testigos declararon devajo de juramento que hicieron a Dios y a
una cruz ambos y el dicho // 950r // lizenciado
Jayme Pelegrí, ymberbo saçerdotis, poniendo la
mano sobre su peçho por ser clérigo de Ebangelio,
que el dicho Romualde de Escapa era el mesmo a
quien benía dirijida y se havía entregado dicha
cartta por conoçerle muy bien, sin que en ello aya
fraude ni engaño alguno porque yo, el escribano,
no le conoçía; y para que conste de lo referido, de
pedimento de dicho señor ajentte general, dí el
presente en Madrid, el día, mes y año arriva dichos y lo firmaron los dichos dos testigos.

dimos el presentte, en Madrid, a veintte y quattro
de jullio, año de mil seiscientos y ochenta y ocho.
En testimonio de verdad, Clemente Drinyas. En
testimonio de verdad, Pedro Díez de Rida. En
testimonio de verdad, Antonio Fernández de
Ayala.

958r

A.
Disaptea, a 31 de juliol 1688.
En aquest die és baxat, en la casa del General de
la present ciutat, lo molt il·lustre senyor oÿdor
real y se és conferit en lo aposiento a hont fa la
residència lo receptor dels fraus del General a
effecte de continuar en inventari los fraus appresos en lo present mes de juliol, y són estats trobats los següents:
Primo, a 21 de dit mes de juliol, 2 canes cadis
color, apresos del doctor en medicina Joseph
Oliver.
Ítem, 16 caffissos de sal dels Alffachs grosa,
apresos del patró Bartomeu Llopis de Sitges.

969r

El lizenciado Jayme Pelegrí.
Bernardo Díaz de Apodaca.
Y en fee de ello, lo seguí en forma de testimonio de
verdad don Juan Garçía de Vega.
Los escribanos del rey, nuestro señor, vezinos desta
villa de Madrid, que avajo signamos y firmamos,
damos fee que Juan Garçía de Vega, de quien el
testimonio de arriva ha signado y firmado, es tal
scrivano de su magestad y a cesado, //950v // y asse
bien y fielmente su ofiçio y a sus escripturas y demás auttos que antte el sussodicho an passado y
passan siempre se a dado y da enttera fee y créditto en juiçio y fuera dél. Y para que de ello constte,
1872

A.
Dieb mercurii nona, mensis junii anno a Nativitate Domini millessimo sexcentesimo octuagesimo
octavo, Barcinone
Ego, Michael Marti, pharmacophola ville et castri de Palaforgell, diocesis Gerundensis, procurator cum facultate substituendi legitime constitutus et ordinatus ab administratoribus pie cause
institute et fundate per illustrem et administratorem reverendum dominum Damianum Andreu, canonicum sante ecclesie Gerunde, pro ut
de mea procuratione in qua de dicta substituendi
facultate plena sit et habetur mentio constat instrumento recepto penes Franciscum Vergonyos,
notarium publicum dicte ville, die trigesima prima mensis maii proxime devo prout dictus notarius sin cum litteris certificatoriis fidem facit
dicto nomine utens dicta substituendi facultate
gratis et cetera, substituo et ordino procuratorem
meum, dicto nomine, et seu verius dictorum principalium meorum et dicte pie cause certum et cetera, ita quod vos Vicentius Gavarro, notarium
a. document intercalat entre els folis 957 i 959 del trienni
1686-1689.
b. certificat intercalat entre els folis 970 i 973 del trienni
1686-1689.

publicum Barcinone presentem adea videlicet
omnia et singula adque fui procurator constitutus dans et concedans vobis illas et easdem ac similes talesque et facultates et potestates que quales
et quante fuerunt mihi dattre et concesse per dictos principales meos in et cum prechalendato procurationis // 969v // instrumento et demum et cetera, promitto dicto nomine juditio sisti et cetera,
habere que rattum, et cetera, et non revocare, et
cetera, actum et cetera.

honius Josephus Mathali, presbiter et sacrista ecclesie parrochialis santi Martini dicti castri Palafrugelli, et Anthonius Bou, presbiter, juris
utriusque doctor, hebdomedarius major sive primus dicte ecclesie parrochialis santi Martini dicti
castri Palafrugelli, rationeque dictarum sacristie et majoris sive prime hebdommode administratores dicte cause pie dictis nominibus grattis et
cetera, citra tamen revocationem, et cetera, constituhimus et ordinamus procuratorem nostrum
dictis nominibus seu verius dicte cause pie certum
et cetera, ita quod, et cetera, vos Michaelem Marti, pharmacopholam dicti castri Palafrugelli,
presentem, ad videlicet pro nobis dictis nominibus
seu verius pro dicta causa pia petendum, levandum et cetera. Item et denique ad omnes littes
sive causas activas et passivas, principales et appellatorias et tam motas quam movendas large cum
toto amplissimo et assueto litium et causarum
cursu facultatibusque et potestatibus expressis jurandi de calumpnia et cetera, clama et retroclama quecumque exponendi et cetera, exequutiones
quasvis instandi et cetera, et cautiones tamjuratorias quam fidejussorias juramenta quecumque
tam judicialia quam extrajudicialia prestandi
et cetera. Et cum posse ad omnia substituendi et
cetera, et destituendi et cetera, et demum et cetera, promittimus dictis nominibus habere ratum,
et cetera, et non revocare sub bonorum dicte cause
pie omnium obligatione. Actum Palafrugelli die
trigesima prima et ultima maii millessimo sexcentesimo octuagessimo octavo. Testes reverendus
Jacobus Gispert, presbiter hebdomadarius secundus dicte parrochialis ecclesie, et Michael Miro,
pharmacophola Palafrugelli. In quorum fidem,
ego dictus Franciscus Vergonyos, notarius supramemoratus, hic me subscribo et meum solitum appono sig+num.

Testes sunt Bernardus Torres, candelarius scupi
civis et Felix Riba, juvenis, sculptor Barcinone de
gens ac Franciscus Serra, notarius publicus Barcinone qui ni hiis et cetera, tantas.
De premissis alieno calamo scriptis fidem facio
ego Franciscus Cotxet et Soler Ferran, notarius
publicus Barcinone, manu propria.

970r

B.
Hoca est exemplum bene et fideliter Barcinone
sumptum a quodam posse litium in inferius mentionata et chalendata procuratione continuato
cuius siquidem thenor sub his prorumpitur verbis
«Universis et singulis fidem facio ego, Franciscus
Vergonyos, regia auctoritate notarius publicus
regens notariam et scribaniam publicas castri et
terminorum Palafrugelli, diocesis Gerunde, pro
domina utili et proprietaria earundem quod per
me fuit receptum quoddam instrumentum in
eius aprisia thenoris sequentis» Maria Andreu,
vidua relicta ac hypotecaria et usufructuaria pro
meis dote sponsalitio ac aliis juribus meis juxta
laudabilem consuetudinem Barcinone constitutionemque Catalonie Generalem Perpiniani editam incipientem «Hac nostra, et cetera», omnium bonorum que fuerunt Francisci Andreu,
quondam pharmacophole de Platea, castri de Palafrugelli, diocesis Gerunde, viri mei, ac etiam
domina potens et usufructuaria vigore legati per
dictum quondam Franciscum Andreu, virum
meum, facti cum suo ultimo testamento recepto
penes notarium infrascritum die decima quarta
februarii millessimo sexcentesimo septuagesimo
secundo, administratixque subrogata cause pie
institute et fundate per illustrem et ad modum
reverendum dominum Damianum Andreu,
quondam, canonicum penitentiarium sedis Gerunde prout de mea subrogatione plene constat
cum litteris patentibus a tabula testamen- //970v
// torum et piarum causarum Gerunde expeditis,
datum Gerunde die vigessima octava maii millessimo sexcentesimo septuagesimo quarto, Ant-

Sig+num Francisci Serra, notarius publicus Barcinone, testis; sig+num Francisci Cotxet et Soler
Ferran, notarius publicus Barcinone testis.
Sig+num Vicentii Gavarro, regia actoritate notarii publici Barcinone qui predicta exemplavit
propria manu scripsit et in fidem, rogatus et requisitus clausit.
Probatum.

979r

a. certificat intercalat entre els folis 868 i 972 del trienni
1686-1689.

1873

A.
Noverint universi quod anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo octuagessimo octavo,
die vero vigessima prima augusti eiusdem anni
intitulata presente et ad hec vocato, requisito atque rogato me, Josepho Sauleda, scriba major Generalis Catalonie subrogato, et presentibus etiam

[ 1688 ]

[ 1688 ]

magnifico Josepho Orlau, utriusque juris doctor,
et Paulo Ros, scriptore, pro testibus ad ista vocatis
specialiter et assumptis magnificus Josephus Costa, utriusque juris doctor, procurator fiscalis Generalis Catalonie, constitutus personaliter coram
et ante presentiam magnifici Salvatoris Mora et
Bosser, utriusque juris doctor et civis honoratum
Barcinone, et Theresia Çafont et Miralles, vidue
personaliter repertorum in presenti civitate Barcinone quibus dicto nomine eisdem obtulit et presentavit et seu per me, dictum scribam majorem,
obtulere et presentare publice petiit et requisivit
quandam in scriptis papiri requisitionis scedulam tenoris sequentis Molt bé saben y ignorar no
poden vostres mercès senyor Salvador Móra y
Bosser y Theresa Çaffont y Miralles, et cetera,
inseratur, copia cuius eisdem tradidit et liberavit
quam acceperunt et penes se retinuerunt quam
quidem papiri requisitionis cedulam sic ut predicitur oblata et presentata illico dicti Salvator
Mora et Theresia Çafont, verbo respondendo, dixerunt, quod retinebant sibi terminum juris ad
respondendum de quibus ita per actis dictis gestis
et sequutis dictus doctor Josephus Costa dicto nomine petiit et requisivit fieri et tradi, unum et
plura, publicum seu publica consimilia instrumenta per me, dictum et infrascritum scribam
majorem, que fuerunt acta Barcinone sub die,
mense, anno et loco predictis presente me, dicto
scriba majore, et presentibus etiam testibus predictis ad premissa vocatis specialiter et assumptis
prout superius continetur.

980r

A.

Y així mateix sabem y ignorar no podan vostres
merces com, per la relació feta per Erasma de
Lana y Fontanet, racional y arxiver de la present
casa de la Deputació, als senyors deputats y oÿdors alsa ... estigué dit censal embrasat y obligat
a la solució de una partida a dit General deguda
per Pera Joan Fontanella y altres, possessor que
és de dit censal, que pren suma de 3.327 lliures,
26 sous, 4 per las causas y rahons contengudes y
expressades llargament en dita relació. La qual
se trobe en lo dietari del trienni 1686, sots jornada deb ..., còpia de la qual se presenta y entrega a vostra mercè. Per lo que lo procurador fiscal del General de Cathalunya en observansa del
disposat en dita concòrdia, etcètera, signanter
en los números 12, 13 y 14 de ella requereix y
// 980v // interpel·la a vostra mercè Salvador
Móra y Bosser revolten als molt il·lustres senyors deputats del General de Cathalunya, lo
preu del censal és estat dit y escrit per dits senyors tunc deputats y oÿdors de comptes en
lluÿció y extincció del censal dalt expressat, en
lo qual foren estrets en sort vostra mercè en dita
casa de la Deputació junt ab les pensions se’ls
resten devent per rahó de aquell en solució y
paga y a bon compte de dita partida és debitor
dit de Fontanella en los llibres de vàlues de la
casa de la Deputació per les causes y rahons
contengudes en dita relació per dit racional feta
y semblantment paguen íntegrament la sobre
dita quantitat de tres mil tres-centas vint-y-set
lliuras, setsa sous y quatra, devent; y perquè ignorància al·legar no puguen se’ls fa la present
interpel·lació, requirint al notari ne lleve acte.
980r

Molt bé saben y ignorar no podan vostras
mercès senyor Salvador Móra y Bosser y Theresa Çafont y Miralles, víuda, com, en la extracció
dels censals feta per los molt il·lustres senyors
deputats y oÿdors de comptes del General de
Cathalunya del trienni 1683, en jornada de 31
de juliol 86, inseguint lo disposat en la concòrdia feta entre lo molt il·lustre consistori dels senyors deputats y oÿdors de comptes de General
de Cathalunya de una, y los acrehedors censalistas de dit General de part altre, sortejaren vostres mercès en un censal de preu de 280 lliures y
penció 280 sous, pagador a 22 de setembre,
que tots anys rebien sobre lo General de Cathalunya en la dita jornada, en virtut de la qual extracció se digueren y escrigueren en la taula dels
comuns depòsits de la present ciutat de Barcelona dos-centas vuitanta lliuras en lluyció, quitació y extinció del sobredit censal per los il·lustres senyors a les hores deputats y oÿdors de
comptes de dit General a solta del escrivà major
de la casa de la Deputació. La qual partida
fonch intimada a vostres mercès.

Die 31 augusti 1688.
Testes lo doctor Orlau y Pau Ros.

975r

1874

(B).
Noverintc universi quod anno a Nativitate Domini millessimo sexcentesimo octuagesimo octavo,
die vero vigessima prima augusti eiusdem anni
intitulata presente ad hec hac vocato, requisito
atque rogato me, Josepho Sauleda, scriba major
Generalis Catalonie subrrogato, et presentibus
etiam magnifico Josepho Orlau, utriusque juris
doctor, et Jacinto Savall pro testibus ad ista vocatis specialiter et assumptis magnificus Josephus
Costra, utriusque juris doctor, procurador fiscalis
Generalis Catalonie, constitutus personaliter coram et ante presentiam domine Mariangela Ora. a continuació espai en blanc d’uns 30 mm.
b. a continuació espai en blanc d’uns 35 mm.
c. requeriment intercalat entre els folis 974 i 976 del trienni
1686-1689.

lau et Pastor personaliter reperte in presenti civitate Barcinone eidem obtulit et presentavit et seu
per me, dictum scribam majorem, obtulere et presentare publice, petiit et requisivit quamdam in
scriptis papirii requisitionis scedulam thenoris sequentis Molt bé sab y ignorar no pot vostra
mercè senyora Mariangela Orla y Pastor, et cetera, inseratur, copia cuius tradidit eidem et liberavit quam accepit et penes se retinuit quam quidem papiri requisitionis scedulam sic ut
predicitur oblata et presentata illico dicte Mariangela Orlau et Pastor, verbo respondendo, dixit quod retinebat sibi terminum juris ad respondendum de quibus ita per actis dictis gestis et
sequtis dictus doctor Josephus Costa, dicto nomine
petit et requisivit, fieri et tradi, unum ex plura
publicum seu publica, consimilia instrumenta
per me, dictum et infrascriptum scribam majorem, que fuerunt acta Barcinone sub die, mense,
anno et loco predictis, presente me, dicto scriba
majore, et presentibus etiam testibus predictis ad
premissa vocatis specialiter et asumptis prout superius continetur.

976r

sat y obligat a la solució de una partida a dit General deguda per Geroni Pastor y altres possessor(s) que és de dit censal, que pren suma de
1585 lliures, 13 sous, 9 per las causas y rahons
contengudes y expressades llargament en dita
relació. La qual se trobe en lo dietari del trienni
1686, sots jornada dea ..., còpia de la qual se
presenta y entrega a vostra mercè. Per lo que lo
procurador fiscal del General de Cathalunya en
observansa del disposat en dita concòrdia, etcètera, signanter en los números 12, 13 y 14 de
ella requereix y // 976v // interpel·la a vostra
mercè senyora Mariangela Orlau y Pastor revolten als molt il·lustres senyors deputats del General de Cathalunya, lo preu del censal és estat
dit y escrit per dits senyors tunc deputats y oÿdors de comptes en lluÿció y extincció del censal dalt expressat, en lo qual foren estrets en sort
vostra mercè en dita casa de la Deputació junt
ab les pensions se’ls resten devent per rahó de
aquell en solució y paga y a bon compte de dita
partida és debitor dit Geroni Pastor en los llibres de vàlues de la casa de la Deputació per les
causes y rahons contengudes en dita relació per
dit racional feta y semblantment paguen íntegrament la sobre dita quantitat de mil sinchsentas vuitanta-sinch lliuras, tretsa sous y nou,
devent; y perquè ignorància al·legar no puguen
se’ls fa la present interpel·lació, requirint al notari ne lleve acte.

(B).
Molta bé sab vostra mercè y ignorar no pot senyora Mariangela Orlau y Pastor com, en la extracció dels censals feta per los molt il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes del General
de Cathalunya del trienni 1683, en jornada del
1 de octubre 1685, inseguint lo disposat en la
concòrdia feta entre lo molt il·lustre consistori
dels senyors deputats y oÿdors de comptes de
General de Cathalunya de una, y los acrehedors
censalistas de dit General de part altre, sortejà
vostra mercè en un censal de preu cent trenta
lliuras y penció 130 sous, pagador al 1 de janer,
que tots anys rebien sobre lo General de Cathalunya en la dita jornada, en virtut de la qual extracció se digueren y escrigueren en la taula dels
comuns depòsits de la present ciutat de Barcelona cent trenta lliuras en lluyció, quitació y extinció del sobredit censal per los il·lustres senyors a les hores deputats y oÿdors de comptes
de dit General a solta del escrivà major de la casa
de la Deputació. La qual partida fonch intimada
a vostra mercè.

976r

Testimonis Jacinto Savall, Joseph Orlau.

984r

Número 1.
Capellaniab de las sinch plagas de Jesuchrist de
Vich.
Molt il·lustre senyor.

Y així mateix sabem y ignorar no pot vostra
mercè com, per la relació feta per Erasma de
Lana y Fontanet, donzell, racional y arxiver de
la present casa de la Deputació, als senyors deputats y oÿdors alsb ... estigué dit censal embra-

Joseph Catà y Bertran, ciutadà honrat de Barcelona, subrogat en lo offici de racional de la present casa, a vostra senyoria fa relació com, per
orde de vostra senyoria de 14 del corrent mes
de agost, té feta exacta averiguació en los llibres
de vàluas y altres de la present casa asserca de
aquells dos censals, penció 268 sous, 6 1/2, pagador a 9 de juliol, que sortejà lo obtenint la capellania o personat en la capella de Sant Sadurní
de Vich en lo altar de Santa Maria de Pietat, sots
invocació de les sinch plagas de Jesuchrist en la
extracció de censals que als 11 de setembre
1687 fou vostra senyoria servit fer y segons dits
llibres se troba lo següent:

a. requeriment intercalat entre els folis 975 i 979 del trienni
1686-1689.
b. a continuació espai en blanc d’uns 30 mm.

a. a continuació espai en blanc d’uns 35 mm.
b. document intercalat entre els folis 983 i 985 del trienni
1686-1689.

1875

[ 1688 ]

[ 1688 ]

Dit personat o capellania la obté lo doctor y canonge Anton de Sala y Cudina y encara que segons lo llibre de vàluas, trienni corrent de 1686,
fòleo 555, se troba continuat lo doctor Anton
Sala y Cudina, canonge de Vich, altre dels visitadors de la visita del trienni de 1680 feta en lo
de 1683, déurer al General la quantitat de
1.414 lliures, 7 sous, 8 per tantas foren continuats debitors en virtut de deliberació per los
predecessors de vostra senyoria de 12 setembre
1684, però, per quant lo dit doctor Antoni Sala,
sols sia obtentor de dita capellania, com consta
en lo capbreu de dit mes de juliol, fòleo 1.039,
de aquí és no poder estar obligat lo preu de dit
censal per dit dèbit y per so no·s trau res enfora.
Y esta és la relació fa a vostra senyoria del aposiento del racional, als XXXI de agost 1688.

gons dit llibre de vàluas, trienni corrent, fòleo
63, consta restar-se a déurer la quantitat de 412
lliures, 6 sous, 3, però per quant segons lo capbreu de dit mes de juliol, fòleo 1044, consta que
Pere Guillem Prats, possessor de dit censal ne
féu regonexensa a favor de Pere Martí, notari, a
31 juliol 1506 y axí bé a més de ser differents
subjectes y més de una centúria de anys antes de
las obligacions, y per ço no·s trau res en fora.
Ítem, tots los dos dits censals foren y possehí dit
Pere Martí, notari, y encara que segons lo llibre
de vàluas, trienni 1635, fòleo 47, se troba continuat Pere Dimàs Martí, Bolla de Vilafranca, altre de les fiansas per 200 lliures lo any, donades
per Francesch Çalba y de Vallseca, arrendatari //
985v // de la Bolla de Vilafranca de Panadés,
trienni 1578, del qual arrendament, segons lo
dit llibre de vàluas, trienni corrent de 1686, fòleo 13, consta restar-se ha déurer la quantitat de
12.463 lliures, 4. Axí mateix, segons dit llibre de
vàluas, trienni 1635, fòleo 694, se troba continuat Pere Martí, pagès de Piera, altre de les fiansas per 150 lliures lo any, donadas per Joan Fors,
parayre, arrendatari de la Bolla de Olot, trienni
1599, del qual arrendament, segons lo dit llibre
de vàlues, trienni 1686, fòleo 45, consta restarse a déurer la quantitat de 2507 lliures, 2 sous,
10 y axí mateix, segons lo dit llibre de vàluas,
trienni 1635, fòleo 343, se troba continuat Pere
Martí, pagès, altre de les fiansas per 200 lliures
lo any, donadas per Macià Monsarró, parayre,
arrendatari de la Bolla de Lleyda, trienni 1632,
del qual arrendament, segons dit llibre de vàluas, trienni corrent de 1686, fòleo 85, consta
restar-se a déurer la quantitat de 1.377 lliures,
10 sous, 6. Però per quant, segons lo dit capbreu de juliol, dit fòleo 1.044, y del capbreu de
dit mes de setembre, fòleo 119, consta que los
dits censals foren adjudicats a Florensa Paula
Carbonell, filla del dit Pere Martí, notari, possessor de dits censals, als 10 maig 1531, de aquí
és ésser differents subjectes lo pocessor y los
obligats, pus al temps de las obligacions ja era
mort lo pocessor per lo que no poden estar obligats dits censals, y per ço no·s trau res enfora. Y
esta és la relació que fa a vostra senyoria del aposiento del racional, als 31 agost 1688.

Joseph Catà y Bertran, subrrogat en lo offici de
racional.

985r

Número 2.
Vergonyansa de Santa Maria del Mar
Molt il·lustre senyor.
Joseph Catà y Bertran, ciutadà honrat de Barcelona, subrogat en lo offici de racional de la present casa a vostra senyoria fa relació com, per
orde de vostra senyoria de 14 del corrent mes de
agost, té feta exacta averiguació en los llibres de
vàluas y altres de la present casa asserca de aquells
dos censals, lo un penció 100 sous, pagador a 31
de juliol, y lo altre penció 300 sous, pagador a 28
setembre, que sortejà lo administrador del bassí
dels pobres vergonyants de Sant Maria del Mar
de la present ciutat en la extracció de censals que
als 11 setembre 1687 fou vostra senyoria servit
fer. Y segons dits llibres se troba lo següent:
Primo, lo censal penció 100 sous, pagador als
31juliol, fou y possehí Pere Guillem Prats, apotecari, y encara que, segons lo llibre de vàluas,
trienni 1671, fòleo 228, se troba continuat Pere
Prats, que fou deputat real en lo trienni 1635,
qui junt ab sos condeputats segons lo llibre de
vàluas, trienni corrent de 1686, fòleo 258, restan a déurer la quantitat de 243 lliures, 6 sous, 2
y axí mateix segons lo llibre de vàluas, trienni
1635, fòleo 200, se troba continuat Pere Prats,
mercader, botiguer de Gerona, altre de les fiansas donadas per 1000 lliures quiscun any de Salvi Torrent, calsater, arrendatari de la Bolla de
Gerona, trienni 1617, del qual arrendament, se-

Joseph Catà y Bertran, subrrogat en lo offici de
racional.

986r

a. document intercalat entre els folis 984 i 986 del trienni
1686-1689.
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Número 3.
Dona Anton de Paguera.
a. document intercalat entre els folis 985 i 988 del trienni
1686-1689.

Molt il·lustre senyor.
Joseph Catà y Bertran, ciutadà honrat de Barcelona, subrogat en lo offici de racional de la present casa, a vostra senyoria fa relació com, per
orde de vostra senyoria del 4 del corrent mes de
agost, té feta exacta averiguació en los llibres de
vàluas y altres de la present casa asserca de
aquell censal, penció 318 sous, 3, pagador a 17
agost, que sortejà lo noble don Anton de Paguera y Guilla en la exacció de censals que als
11 de setembre 1687, fou vostra senyoria servit
fer, y segons dits llibres se troba lo següent:
Primo, dit censal fou y possehí don Francesch
Dalmau de Rocabertí y encara que segons lo llibre de vàluas, trienni 1635, fòleo 42, se troba
continuat don Francesch de Rocabertí, altre de
les fiansas per 210 lliures lo any, donadas a
Agustí Amigó, pagès, arrendatari de la Bolla de
Tremp y Pallàs, trienni 1575, del qual arrendament, segons dit llibre de vàluas, trienni corrent
de 1686, fòleo 11, consta restar-se a déurer la
quantitat de 466 lliures, 7 sous, 10 axí mateix,
segons dit llibre de vàlues, trienni 1635, fòleo
53, se troba continuat altre de les fiansas per
1.000 lliures lo any, donadas per mossèn Ferrando Oliver, donsell, arrendatari de la Bolla de
Tarragona, trienni 1578, del qual arrendament,
segons dit llibre de vàluas, trienni corrent, fòleo
17, consta restar-se a déurer la quantitat de
15.359 lliures, 8 sous, 8. Axí mateix, segons dit
llibre de vàluas, trienni 1635, fòleo 54, se troba
continuat dit de Rocabertí, altre de las fiansas
per 300 lliures lo any, donadas per Miquel Gomar, mercader, arrendatari de la Bolla de Perpinyà, trienni 1578, del qual arrendament, segons
dit llibre de vàluas, trienni corrent, fòleo 18,
consta restar-se a déurer la quantitat de 19.609
lliures, 17 sous, 8. Axí mateix, segons dit llibre
de vàluas, trienni 1635, fòleo 52, se troba també continuat altre de les fiansas per 1.000 lliures
lo any, donadas per Miquel Joan // 986v // de
Junyent, arrendatari de la Bolla de Gerona,
trienni 1578, del qual arrendament, segons dit
llibre de vàluas, trienni corrent, fòleo 16, consta
restar-se a déurer la quantitat de 14.125 lliures,
12 sous, 11. Axí mateix, segons lo llibre de concerts, fòleo 19, se troba dit don Francesch de
Rocabertí, altre de les fiansas per 413 lliures, 8
sous en lo consert y debitori que féu ab lo General mossèn Lluís Salgueda, ciutadà, al primer
desembre 1587 per 5.171 lliures, 10 sous, 8 per
la participació tenia dit Salgueda en la dita Bolla
de Gerona 1578, de la qual Bolla, segons dit llibre de vàluas, trienni 1686, fòleo 16, se resta a
déurer la quantitat de 14.125 lliures, 126 sous.
Y axí mateix, segons dit llibre de vàluas, trienni
corrent, fòleo 207, se troba dit don Francesch
de Rocabertí restar a déurer al General la quan1877

titat de 5.160 lliures, lo qual dèbit devalla del
llibre de vàluas, trienni 1620 en fòleos 565 y
619, per los gastos tant ordinaris com extraordinaris de la embaxada féu per dit General a sa
magestat. Però, per quant segons lo capbreu de
dit mes de agost, fòleo 1035, consta que don
Francesch Dalmau de Rocabertí, possessor de
dit censal, lo alienà a 21 setembre 1552, molts
anys antes de las obligacions, de aquí és no poder estar obligat dit censal y, per ço, no·s trau
res enfora.
Ítem, dit censal fou y possehí don Jaume de Tagamanent y de Rocabertí, y encara que segons
lo llibre de vàluas trienni 1635, fòleo 52, se troba continuat don Jaume de Rocabertí altre de
les fiansas per 500 lliures lo any, donades per
Miquel Joan de Junyent, arrendatari de la Bolla
de Gerona, trienni 1578, del qual arrendament,
segons lo llibre de vàluas, trienni corrent de
1686, fòleo 16, consta restar-se a déurer la
quantitat de 14.125 lliures, 12 sous, 11, però
per quant, segons lo dit capbreu y fòleo, consta
que dit don Jaume, possessor de dit censal, lo
alienà a 17 octubre 1559 y axí bé antes de la
dalt dita obligació, de aquí és no estar obligat
dit censal, y per ço no·s trau res enfora.
Ítem, dit censal fou y possehí don Jaume de
Queralt, lo qual, segons lo llibre //987v // de vàlues, trienni 1623, fòleo 180, se troba continuat
altre de las fiansas donadas per Joan Vidal, menor, receptor de la Bolla de Barcelona, en las
caucions per dit Vidal prestades, ço és, a 28 juliol 1554 se obligà dit don Jaume de Queralt
per 600 lliures y en la de 2 desembre 1559 se
tornà a obligar dit don Jaume per 100 lliures ab
que vingué a estar obligat dit don Jaume de
Queralt en 700 lliures, de les quals no consta en
ningun llibre de vàluas haver pagat quantitat alguna dit don Jaume ni altre per ell y com dit
Juan Vidal reste a déurer, segons lo llibre de vàluas, trienni corrent de 1686, fòleo 241, la
quantitat de 4.402 lliures, 12 sous, per ço, resta
embaraçat y obligat dit censal per set-centas
lliuras, dich
700 lliures
Ítem, dit censal fou y possehí don Francisco
Sans y encara que, segons lo llibre de vàluas,
trienni 1680, fòleo 227, entre altres de les fiansas donadas per misser Bernat Sala, ohidor real
que fou en lo trienni 1623, se troba continuat
dit don Francisco Sans, lo qual Sala, ohidor, resta a déurer differents quantitats per resta del
que fou condempnat junt ab sos condeputats en
la visita de dit trienni 1629, feta en lo de 1626,
però per quant, segons dit capbreu, fòleo 1038,
consta que dit don Francisco Sans, possessor de
dit censal en lo any 1623, sols lo possehí com ha
pare y legítim administrador de don Lluís Sans,

[ 1688 ]

[ 1688 ]

son fill, de aquí és no haver pogut obligar dit
censal, y per ço no·s trau res en fora.

de combenga, damos la presente en la villa de
Madrid, a veinte y siete días del mes de julio de
mill seiscientos y ochenta y ocho años.

Axí que resta obligat dit censal per la dalt dita
quantitat de set-centas lliuras per la partida treta
enfora. Y esta és la relació que fa a vostra senyoria del aposiento del racional, al primer de setembre 1688.

En testimonio de la verdad, Luis Prietto Román;
en testimonio de la verdad, Luis Manuel de Quiñores; en testimonio de la verdad, Alonso Bermejo.

Joseph Catà y Bertran, subrrogat en lo offici de
racional.
1019r

Número 4.
Vergonyantsa del Pi.

1018r

(B).
Molt il·lustre senyor.
Yoa, Eugenio Garzía, coronel y escribano del reyno, secretario y notario apostólico residente en su
corte y provincia, en el ofizio de los herederos de
Antonio Cadenas que exerze Gerónimo Brabo,
doy fee que oy, día de la fecha, personalmente
constituydos, parezieron ante my el doctor Joseph
Sala y el doctor Arias Silbeira, médicos en esta
corte, y debajo de juramento que hizieron a Dios y
a una cruz en forma, declararon unánimes y
conformes haber echo junta y consultado entre los
dos azerca de la enfermedad que padeze el sarjento mayor don Romualdo Escapa de Guitart, residente en esta corte, el qual padezía enfermedad
de ypocondría, de la qual se resultaban barios y
diferentes aczidentes comprinzipio desto, porque
ahora nuebamente padezía una gran divilidad
de estómago y baydos de cabeza, que eran causas
sufizientes y que se ympedían por su mucha flaqueza el poderse poner en camino. Todo lo qual
assí lo dijeron y declararon devajo del dicho juramento en que se afirmaron y ratificaron y lo firmaron. Y para que conste donde combenga, de
pedimento del dicho don Romualdo Escapa, doy
el presente, en Madrid a veinte y siete de julio de
mil seiscientos y ochenta y ocho y lo signé

Joseph Catà y Bertran, subrogat en lo offici de
racional de la present casa, a vostra senyoria fa
relació com, per orde y deliberació de vostra senyoria de 14 de agost, té feta exacta averiguació
en los llibres de vàluas y altres de la present casa
asserca de aquell censal, penció 800 sous, pagador al primer de novembre, que sortejaren los
administradors del bassí dels pobres vergonyants de Nostra Senyora del Pi de la present ciutat en la extracció de censals que als 11 setembre 1687 fou vostra senyoria servit fer, y segons
dits llibres se troba lo següent:

Nos, los scribanos del rey, nuestro señor, residentes
en su corte y pro- // 1018v // bincia, certificamos y
damos fee que Eugenio García Coronel, de quien
ba signado y firmado el testimonio de esta otra
parte, es escribano de su magestad, como se intitula, havido y tenido por fiel, legal y de confianza y
de todas las escripturas y autos que ante él an pasado y pasan siempre se les a dado y da entera fee y
crédito en hacia fuera dél. Y para que conste don-

Primo, dit censal fou y possehí don Lluís de
Icart, lo qual, segons lo llibre de vàluas, trienni
1578, fòleo 212, se troba continuat altre de les
fiansas donadas per mossèn Ferrando Oliver,
arrendatari de la Bolla de Tarragona, trienni ja
dit de 1578, arrendada per preu de 13.134 lliures per any, del qual arrendament, segons lo llibre de vàluas, trienni corrent de 1686, fòleo 17,
consta restar-se a déurer la quantitat de 15.359
lliures, 8 sous, 9, lo qual de Icart se obligà en dit
arrendament per 400 lliures lo any y per quant
entre totas las fiansas se havian obligat en 366
lliures més per quiscun any del que muntava dit
arrendament, que defalcada rata per quantitat,
segons lo lo que quiscuna de ditas fiansas se havia obligat, sols vingué dit don Lluís de Icart estar obligat per 389 lliures, 3 sous, 1 per quiscun
any, que los tres anys junts importan 1.167 lliures, 9 sous, 3 de les quals se li fan bonas 1.031
lliures, 18 sous, 11, ço és, 780 lliures que en differents jornadas y en differents llibres de vàluas
consta haver pagat dit de Icart eo sos hereus y
las restants 251 lliures, 18 sous, 11, // 1019v //
que li tocan y gaudeix de aquellas 8.503 lliures,
4 sous, 1 que ab differents llibres de vàluas y en
differents jornadas consta haver pagat dit Ferrando Oliver, principal de dit arrendament, axí

a. certificat intercalat entre els folis 1017 i 1019 del trienni
1686-1689.

a. document intercalat entre els folis 1018 i 1021 del trienni
1686-1689.

En testimonio de verdad, Eugenio Garzía Coronel.
Doctor Sala, etcétera
Doctor Arias Sylveira.

1878

que resta a déurer dit don Lluís Icart per rahó
de dita fiansa a compliment de ditas 1.167 lliures, 9 sous, 3 la quantitat de cent trenta-sinch
lliuras, deu sous y quatre, dich;
135 lliures, 10 sous, 4.

Joseph Catà y Bertran, subrrogat en lo offici de
racional.

1021r

Dit don Lluís de Icart, segons dit llibre de vàluas, trienni 1578, fòleo 209, se troba també
continuat altre de las fiansas de Miquel Joan de
Junyent, arrendatari de la Bolla de Gerona de
dit trienni 1578 per preu de 21.301 lliures per
any, del qual arrendament, segons dit llibre de
vàluas, trienni corrent, fòleo 16, consta restarse a déurer la quantitat de 14.125 lliures, 12
sous, 11, lo qual de Icart se obligà en dit arrendament per 500 lliures quiscun any y per quant
entre totas las fiansas se havia obligat en 2.899
lliures més per any del que muntava dit arrendament, que defalcadas rata per quantitat segons
lo que quiscuna de ditas fiansas se havia obligat,
sols vingué dit Icart a estar obligat per 440 lliures, 2 sous, 2 per quiscun any, que los tres anys
junts importan 1.320 lliures, 6 sous, 6, de les
quals se li fan bonas 672 lliures, 5 sous li tocan y
gaudeix de aquellas 32.573 lliures, 16 sous, 7,
ço és, 24.272 lliures, 5 sous, 7 que ab differents
llibres de vàluas y en differents jornadas consta
haver pagat dit Miquel Joan de Junyent, principal de dit arrendament y sos hereus, y las restants 8.265 lliures, 11 sous que semblantment
ab differents llibres de vàluas y ab differents jornades consta haver pa- // 1020r // pagat mossèn
Lluís Salgueda, que fou partícip en dit arrendament, com apar en lo llibre de concerts, fòleo
19, axí que resta a déurer dit de Icart per rahó
de dita fiansa y a compliment de las sobreditas
1.320 lliures, 6 sous, 6 la quantitat de 648 lliures, 1 sou, 6, dich;
648 lliures, 1 sou, 6.
Ítem, dit censal fou y possehí misser Antoni
Vinyola y encara que, segons lo llibre de vàluas,
trienni corrent, fòleo 342, consta restar a déurer
junt ab altres la quantitat de 1.716 lliures, 2
sous, 7, per tantas fou condempnat per ser estat
ohidor real en lo trienni 1614 en la visita de dit
trienni feta en la de 1617, però per quant, segons lo capbreu de dit mes de novembre, fòleo
689, consta que dit doctor Anton Vinyola féu
revenda de dit censal a 14 de juny 1610 antes
de contràurer dita obligació, de qui és no poder
estar obligat dit censal y, per ço, no·s trau res
enfora. Axí que resta obligat dit censal per la
quantitat de 783 lliures, 11 sous, 10 de las dos
partidas tretas enfora, dich;
783 lliures, 11 sous, 10.
Y esta és la relació que fa a vostra senyoria del
aposiento del racional, als 3 de setembre 1688.

1879

Número 5.
Molta il·lustre senyor.
Joseph Catà y Bertran, subrogat en lo offici de
racional de la present casa, a vostra senyoria fa
relació com, per orde y deliberació de vostra senyoria de 14 de agost, té feta exacta averiguació
en los llibres de vàluas y altres de la present casa
acerca de aquell censal, pensió 250 sous, pagador a 7 de janer, que sortejaren los administradors de la causa pia instituida y fundada per
dona Anna de Montanyans y Requesens en la
extracció de censals que als 11 de setembre
1687 fou vostra senyoria servit fer y segons dits
llibres se trobà lo següent:
Dit censal fou y possehí misser Bernat Sala, lo
qual, segons lo llibre de vàluas, trienni 1677,
fòleo 226, consta que fou ohidor real del trienni 1623, lo qual, junt ab sos condeputats, fou
condempnat en la visita de dit trienni feta en lo
de 1626, pagar al General, ço és, sobre la querela número 33, en subsidi dels officials de la present casa, Bolla y General, en dita querela nomenats, la quantitat de 9.475 lliures, 5 sous, 2
que foren pagadas a dits officials per la satisfacció de treballs presos per los drets de galeras y
en lo decret de execució de dita querela fou remesa la declaració eo execució de aquella a major deliberació de las Corts Generals se estavan
celebrant en lo any 1626, de les quals no·s troba
haver-ne donat dèbit a dits deputats y ohïdors
en los llibres de vàluas, però per quant ab la baix
chalendada declaració per los predecessors de
vostra senyoria feta asserca lo dupte proposat
per lo real «fonch declarat que en quant al que
tenia respecte al interés de dita querela per
quant ditas Corts estavan indecisas, se degués
prestar caució al General per la quantitat dels
censals que estan o podan estar obligats, lo que
se adverteix a vostra senyoria», y no·s trau res en
fora.
Ítem, sobre la querela número 18, foren condempnats dits // 1021v // deputats y ohidors pagar al General, en subsidi de Francesch Collbaró, notari, la quantitat de 900 lliures per tantas
ne havia pagadas a dit Collbaró per satisfaccions
de treballs y differents scripturas; y en lo decret
de execució de dita querela remeteren la exequusió eo declaració de aquella a major delibea. document intercalat entre els folis 1020 i 1023 del trienni
1686-1689.

[ 1688 ]

[ 1688 ]

ració de la qual quantitat no·s troba haver-se
donat dèbit en lo llibre de vàluas a dits deputats
ni ohidors, ni al dit Collbaró. Però, per quant
ab la declaració per los predecessors de vostra
senyoria de 9 de novembre 1671, ab concell
dels magnífichs assessors de la present casa,
fonch declarat que, en quant al que tenia respecte al interés de ditas 900 lliures, attès que en
dita visita fou reservada a majora deliberació en
lo decret de execució y de la major declaració eo
deliberació, no consta haver-se de remètrer a dit
decret de execució y per consegüent no poderse executar dita sentènsia de visita ni poder-ne
haver rahó en lo present cas y per ço, no·s trau
res en fora.

stipendiats del General, de les quals 1.480 lliures consta, segons los llibres de vàluas restar-se a
déurer la quantitat de 707 lliures, 2 sousa, axí
que toca per la sisena part de dit misser Bernat
Sala 117 lliures, 17 sous y de altra part 883 lliures, 14 sous, 1 a compliment de las restants
quantitats a compte de las ditas 2.538 lliures foren condempnats en ditas dos querelas, ab que
resta a déurer dit misser Bernat Sala la quantitat
de mil una lliura, onze sous y un diner, dich;
1001 lliures, 11 sous, 1.
Ítem, sobre la querela número 31 foren // 1022v
los officials del General en pagar la quantitat de 2.368 lliures per tantas que
los deputats y ohidors los ne feren pagar en dit
trienni per satisfaccions de treballs extraordinaris y en subsidi de dits officials foren dits deputats y ohidors condempnats en pagar totas las
quantitats faltarian o no se haurian pogut cobrar de dits officials, de les quals se’ls ne formà
dèbit en lo llibre de vàluas, trienni 1626, fòleo
709, de les quals 2.368 lliures, segons dit llibre
de vàluas, trienni 1683, fòleo 248, consta restar-se a déurer la quantitat de quatre-centas
trenta-quatre lliuras, dich;
434 lliures.
// condempnats

Ítem, sobre la querela número 18 foren dits deputats u ohidors condempnats pagar al General
90 lliures per tantas ne havian fet pagar a dit
Francesch Collbaró per treballs extraordinaris,
de la qual partida no·s troba se’n donàs dèbit en
los llibres de vàluas, ni a dits deputats en comú
ni en particular, però per quant en lo decret de
execució de dita querela fou confirmada dita
sentència en quant tenia respecte a ditas 90 lliures, per ço se trauhen en fora, dich;
90 lliures
Ítem, segons dit llibre de vàluas, trienni corrent
1686, fòleo 227, consta restar a déurer dit misser Bernat Sala y sos condeputats la quantitat de
1.590 lliures, 16 sous, 1, les quals són de resta
de aquellas 2.538 lliures foren dits deputats
condempnats sobre las querelas números 4 y
165, de les quals se’ls ne formà dèbit en lo llibre
de vàluas, trienni 1626, fòleo //1022r // 656b, ço
és, de una part en pagar per iguals parts tot lo
que faltaria a cobrar de aquelles 1.480 lliures
que feren pagar tant als officials macànichs servian a la present casa, com també a altres differents personas que no sols no obtenian officis
stipendiats del General, però ni encara servian a
la present casa de officials macànichs per plusos
y sobreplusos de les insiculacions dels anys
1624 y 1625, los quals, segons la declaració, foren servits fer los tunch senyors deputats, junt
ab los magnífichs assessors de la present casa,
sots dita jornada de novembre, desembre 1671,
asserca del dubte proposat per dit racional, tant
per lo que té respecte dita matèria dels interessos de dits officials macànichs com també a altres caps, y fou sa senyoria servit declarar que,
baix dita paraula macànichs, estaven compresos
los demés subjectes havian cobrat dits plusos y
sobreplusos, los quals no constava ésser officials

Axí que resta obligat dit censal per la quantitat
de les tres partidas tretas enfora, que juntas prenen suma de mil sinch-centas vint-y-sinch lliuras, onse sous y un diner, dich;
1.525 lliures, 11 sous, 1.
Y esta és la relació que fa a vostra senyoria, salvat
tot error de compte, del aposiento del racional,
als 7 de setembre 1688.
Joseph Catà y Bertran, subrrogat en lo offici de
racional.

1027 y
1028r

a. a continuació deliberació...deliberació, escrit en el marge
esquerra.
b. a continuació ratllat, de les quals se’ls ne formà dèbit en
lo llibre de vàluas.

1880

(Número 1).
Lob comte de Melgar, llochtinent y capità general.
Nobles y amats de la real magestat los diputats y
oïdors de comptes de la casa de la Diputació del
General de Cathalunya en Barcelona residints,
lo rey, nostre senyor, que Déu guarde, és estat
servit enviar-nos un real orde firmat de sa real
mà y despedit en deguda forma de la real cancelleria del supremo Concel de Aragó, que és del
tenor següent: «El rey. Egregio conde de Melgar,
a. A continuació axí...17 sous y, escrit en el marge esquerra.
b. memorial intercalat entre els folis 1025-1026 i 1031-1034
del trienni 1686-1689.

pariente, gentilhombre de mi cámara, mi lugarteniente y capitán general, con carta del marqués
de Leganés, vuestro antecessor en essos cargos de
ocho de mayo próximo passado, se ha recivido la
proposición que los diputados y oidores de qüentas
del General de essos Principado y condados le entregaron para los lugares vacantes en las bolsas de
diputados y oidores de los tres estamentos hasta el
día XXXI de marzo deste presente año. Y, haviendo discurrido por los méritos de cada uno de los
que proponen y conciderado lo que de ellos se os offreze y otros de quien tengo satisfacción para concurrir a estos officios, usando de la facultad que el
rey, mi señor y padre, que haya gloria, se reservó
quando concedió a la Diputación los privilegios
de sus Constituciones y en la ensaculación general
que hizo en conformidad de dicha reserva en XXI
de enero del año passado de mil seiscientos sinquenta y quatro de poder nombrar las personas
que le pareciese, assí de las propuestas por los diputados y oidores como de qualesquier otras que bien
visto le fuesse, he resuelto nombrar para dichos lugares vacantes hasta el día referido a los que se siguen:

mi real orden de onse de mayo de este año, no ay
vacante y axí buelve nombrado el mismo don Daniel Sayol.
Para el lugar de oidor eclesiástico del cavildo de
Gerona, que vaca por ascenso del doctor Narcís
Burgues, canónigo, del de oidor a diputado, al
doctor Narcís Burgues.
1029r

Oidores militares.
Para el lugar de oidor militar de la veguería de
Gerona y sotsveguería de Besalú, que vaca por
muerte de don Joseph Millás de Millás, a mossén
Antón Móra y de Xatmar.
Para otro lugar de oidor militar de la veguería
de Cervera, que vaca por ascenso de mossén Francisco Nicolao de San Juan de oidor a diputado, a
mossén Pau Dalmases y Ros.
Para otro lugar de oidor militar de la veguería
de Tárraga, que vaca por ascenso de mossén
Francisco Despujol y de Moncorp de oidor a diputado, a mossén Joseph Pons y de Meca.

Diputados eclesiásticos.
Oidores reales.
Para el lugar desta bolsa, que vaca por el cavildo
de Barcelona // 1027 y 1028v // por renunciación
del doctor Pablo Roig, canónigo de dicho cavildo,
al doctor Joseph Ramon y Reig, canónigo de dicho
cavildo.

Para el lugar de oidor de Barcelona, que vaca por
muerte del doctor miser Francisco Fornaguera, al
doctor miser Isidro Pi y Pajés.

Diputados militares.

Para otro lugar de oidor real de Barcelona, que
vaca por muerte del doctor miser Juan Roig, al
doctor miser Juan Marmer.

Para el lugar de diputado militar noble de la veguería de Tárrega, que vaca por muerte de don
Bernardo Agustín López de Mendoza y Pons, a
don Rafael de Cortada.

Para otro lugar de oidor real de Barcelona, que
vaca por muerte del doctor miser Diego Figuerola, a mosén Christóbal Lledó y Carreras.
Para el lugar de oidor real de Tortosa, que vaca
por muerte de Pedro Mérida, a mosén Esteban
Valent.

Para otro lugar de diputado militar noble de la
veguería de Gerona y sotsveguería de Besalú, que
vaca por muerte de don Luís de Boxadós, a don
Juan de Lanuza y de Oms.
1029v

Para otro lugar de diputado militar de la veguería de Barcelona, que vaca por muerte de mossén
Baptista Falcó, a mossén Francisco Despujol y de
Moncorp.
Para el lugar de diputado militar noble de la veguería de Barcelona, que vaca por ascenso de don
Juan de Lanuza y de Oms de diputado militar a
noble, a mossén Francisco Nicolao de San Juan.

Para el lugar de oidor real de Gerona, que vaca
por muerte de mosén Nicolás Masdeu, a mosén
Francisco Guitart y de Palol.
Para otro lugar de oidor real de Puigcerdán, que
vaca por muerte de mossén Joseph Callar y Tort,
al doctor miser Pedro Mártir Cerdà.
Para otro lugar de oidor real de Tortosa, que
vaca por ascenso de mosén Gerónimo Piñana de
oidor a diputado, a mosén Juan Alaix.

Oidores eclesiásticos.
Para el lugar de oidor eclesiástico del cavildo de
Barcelona, que vaca por desinsaculación de don
Daniel Sayol, haviéndole mandado restituiro por
1881

Todos los quales arriba nombrados de nuevo, es mi
voluntad que concurran y sean insiculados respectivamente en los lugares vacantes en dichas bolsas
en la conformidad que lo están los demás insicula-
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dos en ellas, pero que sólo tengan drecho a estarlo
mientras yo no se lo prohibiere, sin que por quedar
ahora insiculados puedan alegar ni pretender
drecho de pocessión ni otro alguno para estar en dichas bolsas, no siendo mi voluntad, reservándome,
como me reservo, la facultad de excluirlos u desinsacularlos con causa o sin ella, como me pareciere,
por ser conforme a la reserva que se hizo el rey mi señor y padre, que haya gloria, de lo tocante a estas
insaculaciones en la concessión que hizo de dichas
Constituciones y privilegios al Principado. Y en
esta conformidad, libraréis este nombramiento a
los diputados y oidores de qüentas para que insiculen y pongan en las bolsas de dichos officios a las
personas arriba nombradas, guardando en ellas
la forma acostumbrada en semejantes casos. Dado
en Madrid, a XXVIII de agosto MDCLXXXVIII. Yo el
rey. Petrus preses; vidit marchio de Castelnovo; vidit Calatayud; vidit don Joannes Baptista Pastor,
regens; vidit don Josephus Rull, regens; vidit comes
et Torro, don Josephus de Haro et Lara, secretarius. Insiculación para los lugares vacantes en las
bolsas de diputados y oidores de qüentas del General de la Diputación de Cathaluña hasta el día
XXXI de marzo de este año MDCLXXXVIII. // 1030r
// Va con consulta». Y perquè és molt just que los
reals ordes de sa magestat sien ab tot effecte
cumplerts y executats, vos díem y manam que
encontinent, sens mora ni tardansa alguna, poseu en execució lo precalendat real orde de sa
magestat si y en la conformitat que en ell està
contengut y expressat per ser esta la real voluntat
de sa magestat y nostra. Datat en Barcelona, a
onse de setembre MDCLXXXVIII.

del General de Cathaluña en Barcelona residints. Lo rey, nostre senyor, que Déu guarde, és
estat servit enviar-nos un real orde firmat de sa
real mà y despedit en deguda forma de la real
cancelleria del supremo Concell de Aragó, que
és del tenor següent: «El rey. Egregio conde de
Melgar, pariente, gentilhombre de mi cámara,
mi lugarteniente y capitán general. Haviendo
visto la proposición que han hecho los diputados y
oidores de qüentas del General de essos Principado
y Condados, la qual me remitió el marqués de Leganés, vuestro antecessor en essos cargos, en carta
de VIII de mayo de este año para los lugares vacantes en las bolsas de los officios del General y
casa de la Diputación, que corren por insaculación hasta el día XXXI de marzo próximo passado,
y discurrido por los méritos de cada uno de los que
proponen y lo que de ellos se offreze y también de
otros que han concurrido, y usando de la facultad
que el rey, mi señor padre y padre, que haya gloria, se reservó en la concessión que les hizo de sus
privilegios y Constituciones y de la forma en que
han de correr estas insaculaciones y lo dispuesto en
XXIII de enero MDCLIIII y XXVII de agosto de
MDCLV de poder nombrar las personas que le pareciere para estar insaculadas en dichas bolsas, assí
de las propuestas por los diputados y oidores de
qüentas, como de otras, las que pareciere convenir, he resuelto nombrar para los lugares vacantes en las bolsas de dichos officios a las personas que
se siguen:
Bolsa de acessores y abogado fiscal.
Para el lugar eclesiástico de dicha bolsa, que estava por vaco por la desinsaculación de don Daniel
Sayol, haviéndole mandado restituir por real orden de onse de mayo deste año, no ay vacante y así
buelve el mismo don Danyel Sayol.

El conde de Melgar.
Vidit Monserrra, cancellarius. Balthasar de
Oriol et Marcer.
Registrata in curia locumtenentie XII, foleo
CCLXXV.

1031 a
1034v

Vuestra excelencia manda a los diputados y ohidores de qüentas de la casa de la Diputación del
General de Cathaluña que pongan en execución
la orden de su magestad arriba expressada.

Para el lugar de la dicha bolsa, que vaca por
muerte del doctor miser Francisco Fornaguera
por cumplir el número de los doctores del estamento militar, que falta en dicha bolsa en virtud
de mi real orden, al doctor don Domingo de Vardier.
Para el lugar real de dicha bolsa, que vaca por
muerte del doctor Diego Figuerola, al doctor miser Joseph Alós y Ferrer.

1031 a
1034r

(Número 2).
Bolsa de dador de los plomos.
Loa comte de Melgar, llochtinent y capità general.
Nobles y amats de la real magestat, los diputats
y oïdors de comptes de la casa de la Diputació
a. memorial intercalat entre els folis 1030 i 1039 del trienni
1686-1689.

1882

Para el lugar de dicha bolsa de dador de los plomos, que vaca por muerte de mosén Francisco
Alaix, al doctor miser Francisco Alaix, de presente diputado real.
Bolsa de regente las qüentas.

Para el lugar eclesiástico de dicha bolsa, que estava vaco por la desinsaculación de don Antonyo
Sayol, haviéndole mandado restituir por real orden de onze de mayo deste año, no ay vacante y así
buelve el mismo don Antonio Sayol.

sén Francisco Alaix, a mosén Pablo Corvera y Palau, de presente oidor real.

Bolsa de exactor.

Para el lugar de dicha bolsa de acessor y abogado
fiscal y sus aiudantes de la visita, que vaca por
muerte del doctor miser Francisco Fornaguera, al
doctor miser Joseph Pujades.

Para el lugar eclesiástico de dicha bolsa, que vaca
por desinsaculación de don Daniel Sayol, haviéndole mandado restituir por real orden de onse de
mayo de este año, no ay vacante y así buelve el
mismo don Daniel Sayol.
Para el lugar real de dicha bolsa, que vaca por
muerte de mosén Francisco Alaix, a mosén Pablo
Corvera y Palau, de presente oidor real.
1035r

Bolsa de acessor y abogado fiscal y sus aiudantes
de la visita.

Para otro lugar de dicha bolsa, que vaca por
muerte del doctor Juan Berenguer, al doctor miser Honorat de Riu y Navarro.
Para otro lugar de dicha bolsa, que vaca por
muerte de miser Pedro Servat, al doctor miser
Juan Morató.

Bolsa de receptor de la Bolla.
Para el lugar militar de dicha bolsa, que vaca
por muerte de mosén Rafel Guinart, a mosén
Francisco Despujol y de Moncorp.

Para otro lugar de dicha bolsa, que vaca por
muerte del doctor miser Diego Figuerola, al doctor miser Francisco Pinyana y Galvany.
Bolsa de procurador fiscal de la visita.

Bolsa de escriviente ordinario de regente las qüentas.
Para el lugar militar de dicha bolsa de escriviente ordinario de regente las qüentas, que vaca por
muerte de mosén Mathias Amell, a mosén Francisco Despujol y de Moncorp.
Para el lugar real de dicha bolsa, que vaca por
muerte de mosén Francisco Alaix, al doctor miser
Francisco Alaix, de presente diputado real.
Para otro lugar real de dicha bolsa, que vaca por
muerte del doctor miser Gaspar Parés, al doctor
miser Domingo Aguirre.
Bolsa de síndico.
Para el lugar eclesiástico de dicha bolsa de síndico, que estava vaco por la desinsaculación de don
Antonio Sayol, haviéndole mandado restituir por
real orden de onse de mayo de este año, no ay vacante y así buelve el mismo don Antonio Sayol.
Para el lugar militar de dicha bolsa, que vaca
por muerte de mosén Joseph Millás de Millás, a
mosén Francisco Despujol y de Moncorp.
Para otro lugar real de dicha bolsa, que vaca por
muerte // 1035v // de mosén Francisco Alaix, a
mosén Pablo Corvera y Palau, de presente oidor
real.
Bolsa de aiudante tercero de escrivano mayor
Para el lugar de dicha bolsa de ayudante tercero
de escrivano mayor, que vaca por muerte de mo1883

Para el lugar de dicha bolsa de procurador fiscal
de la visita, // 1036r // que vaca por muerte de
don Luís de Boxadós, al doctor miser Honorat de
Riu y Navarro.
Todos los quales arriba nombrados de nuevo, es mi
voluntad que concurran y sean insaculados respectivamente en los lugares vacantes en la forma y
manera que lo están los demás insaculados en ella,
y como está dispuesto y declarado por el rey, mi señor y padre, que haya gloria, en la insaculación
que hizo de estos officios y otros de esta calidad en
veinte de agosto de mil seiscientos y sinquenta y
sinco, y sólo tengan drecho a estar insaculados en
dichas bolsas mientras yo no se lo prohibiere, sin
que por quedar ahora insaculados en ellas puedan
alegar ni pretender drecho de pocessión ni otro alguno para estarlo, no siendo mi voluntad, reservándome, como me reservo, la facultad de excluirlos o desinsacularlos con causa o sin ella, como
mejor me pareziere, por ser esto conforme a la reserva que su magestad se hizo de lo tocante a estos
officios en la concessión de dichas Constituciones y
privilegios a esse Principado y condados. En cuya
conformidad libraréis este nombramiento y insaculación a los diputados y oidores de qüentas y tendréis la mano en la execución de lo arriba dispuesto y de lo que el rey, mi señor y padre, ordenó en la
insaculación que hizo para estos officios en veinte y
siete de agosto de mil seiscientos y sinqüenta y sinco. Dado en Madrid, a XXVIIII de agosto
MDCLXXXVIII. Yo el rey. Petrus preses. Vidit marchio de Castelnovo; vidit Calatajud; vidit don Joannes Baptista Pastor, regens; vidit don Josephus
Rull, regens; vidit comes et Torro, don Josephus de
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Haro et Lara, secretarius. Insaculación de los lugares vacantes hasta treinta y uno de marzo de
este año en las bolsas de los officios de la casa de la
Diputación y su Generalidad que aquí se expressan. Va con consulta». Y perquè és molt just que
los reals ordes de sa magestat sien ab tot //1036v
// effecte cumplerts y executats, vos diem y manam que encontinent, sens mora ni tardansa alguna, poseu en execució lo precalendat real
orde de sa magestat, si y en la conformitat que
en ell està contengut y expressat per ser esta la
real voluntat de sa magestat y nostra. Datat en
Barcelona, a onse de setembre MDCLXXXVIII.

El conde de Melgar.
Vidit don Michael de Cortiada, regens, Balthasar de Oriol et Marcer.
Registrata in curie locumtenentie XII, foleo
CCLXXXV.
Vuestra excelencia manda a los insaculadores
que se hallan juntos en la casa de la Diputación
del General de Cataluña que pongan en exequción la orden de vuestra excelencia arriba expressada.

El conde de Melgar.
Vidit Monserrat, cancellarius. Balthasar de
Oriol et Marcer.

1040r

Registrata in curia locumtenentie XII, foleo
CCLXXX.
Vuestra excelencia manda a los diputados y ohidores de qüentas de la casa de la Diputación del
General de Cathaluña que pongan en execución
la orden de su magestad arriba expressada.

1039r

Número 3.
Loa comte de Melgar, lloctinent y capità general, et cètera.
Venerable, nobles y amats de la real magestat,
los insaculadors que de presente vos trobau
junts en la casa de la Diputació del General de
Catalunya de la present ciutat de Barcelona. Per
quant de don Joseph Pons y de Meca nos és estat representat que en lo lloch de oydor militar
de la vegueria de Tárrega, que vaca per munta
de mossèn Francisco Despujol y de Moncorp de
oÿdor a diputat, ve anomenat en las insaculacions fetas per sa magestat, dient a mossèn Joseph Pons y de Meca, y que per dit respecte, essent noble, féu reparo que reste insaculat com a
mossèn. Y per quant la intenció de sa magestat
no és just que reste frustada en manera alguna,
vos díem y manam que insaculeu al dit don Joseph Pons y de Meca com a mossèn, no obstant
sia noble, que per esta vegada dispensam en
quant menester sia a est impediment, volent se
observe en tots los demés los requisits, us y costum que se ha tingut en semblants insaculacions
per ser esta la real voluntat de sa magestat y nostra. Datat en Barcelona, a XIIII de setembre de
MDCLXXXVIII.
a. document intercalat entre els folis 1036 i 1040 del trienni
1686-1689.

1884

Número 4.
Loa comte de Melgar, lloctinent y capità general, etcètera.
Venerable, nobles y amats de la real magestat,
los insaculadors que de presente vos trobau
junts en la casa de la Diputació del General de
Catalunya de la present ciutat de Barcelona. Per
quant de Pere Màrtyr Cerdà, doctor en medicina, nos és estat representat que en lo lloch de
oÿdor real de Puigcerdà, que vaca per mort de
mossèn Josep Callar y Tort, ve anomenat en las
insaculacions fetas per sa magestat, dient al doctor misser Pedro Màrtyr Cerdà, y que per dit
respecte, essent metge, féu reparo que reste insaculat. Y per quant la real intenció de sa magestat és estada insacular al dit doctor Pere Màrtyr
Cerdà com a metge y no sia just reste frustada
en manera alguna, vos díem y manam que insaculeu al dit Pere Màrtyr Cerdà com a doctor en
medicina en la forma que se estila en aqueixa
casa per ser esta la real voluntat de sa magestat y
nostra. Datat en Barcelona, a XIIII de setembre
de MDCLXXXVIII.
El conde de Melgar.
Vidit don Michael de Cortiada, regens. Balthasar de Oriol et Marcer.
Registrata in curie locumtenentie XII, foleo
CCLXXXVI.
Vuestra excelencia manda a los insaculadores
que se hallan juntos en la casa de la Diputación
del General de Cataluña que pongan en exequción la orden de vuestra excelencia arriba expressada.

a. document intercalat entre els folis 1039 i 1043 del trienni
1686-1689.

1044r

B.

Nosb Philipus, Dei gratia rex Castelle, Aragonum, Legionis, utriusque Cicilie, Hierusalem,
Portugalie, Hungarie, Dalmatie, Croatie, Navarre, Granate, Toleti, Valentie, Galletie, Majoricarum, Hispalis, Sardinia, Cordube, Corsice,
Mursie, Giennis, Algarbii, Algezire, Gibraltaris,
insularum Canarie nec non Indiarum orientalium (et) occidentalium, insularum ac terre firme maris oceani, archidux Austrie, dux Burgundie, Barbantie, Modoliani, Atenarum et
Neopatrie, comes Habspurgi, Flandrie, Tirolis,
Barcinone, Rossilionis et Ceritanie, marchio
Oristanni et comes Goceani. Nullam inter regias
curas ei anteponendun censemus que ad eligendos
viros spectat qui in regnorum populorumque administratione regiam personam sustinere princi-

pemque locum in senatu obtinere debent, quorum
opera singulis negotii reges reipsa intersint hinc
fit ut vacante regnorum Corone nostre Aragonum vicecancellarii munere obitu doctoris don
Didaci Clavero nobisque summa solicitudine inter subditos dicte Corone Aragonum virum et
muneri parem inquirentibus tu spectabilis et dilecte conciliarie noster doctor Andreas Roig auspicato ocurristi tum propter singulares animi
virtutes tum ob summam utriusque juris peritiam longumque rerum et negotiorum usum quo
iam a pluribus hinc annis nobis in servieris singulari fide, aquitate et prudentia in illis versariis ut qui primo in nostro Valentie Regno in
munere assessoris causarum criminalium gerentes vices nostri Generalis gubernatorisa civitatis et
regni Valencie postea in officio nostri advocati
fiscalis Regie Audiencia dicti regni mox in unius
ex judicibus curie vaccaveris deinde unius //
1065r // ex doctoribus dicte Regie Audientie civilis munere fungens ad sacrum Supremum Regium Aragonum Concilium ascitus advocati fiscalis et patrimonialis munus singulari doctrina
rectitudine et candore cum titulo conciliarii nostri et cum exercicio offitii regentis cancellariam
speciali gracia tibi concesso summa satisfactione
administrasti nunc autem predictis grata concideratione perpensis neque oblivioni traditis
quam plurimis antea a te acceptis obsequiis varis
in rebus, occasionibus ac muneribus tibi commissis scilicet in officio assessoris ordinis et militie beate Marie de Montesie et Sancti Gregoriib de Alfama ac etiam ut alteri ex adiunctis visite facte
officialibus et ministris nostris regis Catalonie
principatus per supra dictum quondam don Didacum Clavero, vicecancellarium nostrum nec
non deputationis dicti Valencie Regni consultorisque ordinarii simul sancte et generalis inquisitionis et magistri rationalis ejusdem regni te hoc
munere vel dignissimum indicavimus. Thenore
igitur presentis de nostra certa sciencia, deliberate et consulto ac nostra regia auctoritate motuque
nostro proprio, te dictum doctorem Andream
Roig, vicecancellarium nostrum et domus nostre
in Regnis Corone Aragonum, Valensie, principatus Catalonie, Majoricarum et Sardinie, comitatibus Rossilionis et Ceritanie insulisquec
adiacentibus nostra, mera et libera voluntate eligimus, constituimus et ordinamus tibique dictum officium concedimus, comittimus et fiducialiter commendamus ita quod de cetero in
omnibus et singulis regnis Principatus, //1066r //
Comitatibus et insulis nostris predictis ad nostram meram et liberam voluntatem, ut prefertur, sis vicecancellarius noster et actu precise pre-

a. fe intercalada entre els folis 1043 i 1047-1047 del trienni
1686-1689.
b. document intercalat entre els folis 1064 i 1069 del trienni
1686-1689.

a. a continuació ratllat generalis.
b. En lloc de Georgii, tal com consta en el Registre Oficialium
6 (1611-1615), ACA, Reg. Canc. 4871, f. 102r.
c. Insulisque en el Registre esmentat; al dietari ad suisque.

Fasa fee jo, Gabriel Móra, per las autoritats
apostòlica y del rey, nostre senyor, notari públich de Barcelona avall scrit, de com als dinou
dies del mes de setembre de mil sis-cens vuytanta-vuyt lo honorable senyor Francesch Antich,
mercader, ciutedà de Barcelona, com administrador que és lo bienni corrent del plat dels pobres vergonyants de la iglésia parrochial de Santa Maria del Mar de dita present ciutat, que
finirà als 24 de febrer primer vinent, ha fet procura al reverent Pera Vergés, prevere y beneficiat de dita parrochial iglésia, per a què en nom
de dit son principal en mà y poder dels molt
il·lustres senyors deputats de Catalunya, prestà
jurament que no té las actas de las originals creacions dels dos censals extrets en la Deputació,
als onse de setembre de mil sis-cens vuytantaset, que lo un és de preu tres-centas lliuras y lo
altre de cent y // 1044v // deu lliuras, avent-los
sercats en lo arxiu de la administració, y altrament no se an pogut trobar aquells, avent-hi fetas totas diligènsias y per so fer qualsevols actas
necessaris conforme ditas y altres cosas en dita
procura són més llargament de véurer. En fe de
les quals cosas fas fer la present, escrita de mà
agena, firmada de mà pròpria. Vuy dia, mes y
any sobredits.
De premissis licet calamo alieno scriptis fidem facio ego, Gabriel Mora, auctoritatibus apostolica
et regia, notarius publicus Barcinone, hec propria
subscribens manu.

1065r

68.
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feratis omnibus illis quibus vicecancellarii predecessores tui preesse et preferri consueverunt omnesque litigantes et disceptantes audias eorumque
littes et disceptationes et alias quasvis causas et
questiones cuiusvis nature et qualitatis existant
quod in predictis regnis et terris aut nostro concilio ubicunque et nos fuerimus emerserint decidas
et termines suplicationesque offerendas et presentandas per quo(s)cunque provideas jus et justiciam super eis partibus eam pententibus ministres, nec non commissiones quibus tibi videbitur
de quibusvis causis et negotiis facere possis cartas,
etiam et privilegia et literas tam graciosas quam
justas sigillo nostro sigillandas nostro nomine obsignes sententias et decisiones nostro nomine et in
nostram personam in et super dictis causis, littibus et negotiis et questionibus proferas et sententialiter termines, jura et regalias nostras regias
viribus tueariis et amplifices omniaque alia et
singula facias que alii vicecancellarii domus nostre et serenissimorum regum predecessorum nostrorum facere consueverunt et habeas, recipias et
consequaris tuisque usibus et utilitatibus aplices
illud salarium annuum gratias, subsidia, jura
lucra obventiones et emolumenta per alios vicecancellarios recipi consueta; gaudeas in super
utaris et fruaris omnibus et singulis favoribus,
prerogativis, preeminentiis, jurisdictione, superioritatibus, gratiis potestatibus, libertatibus,
immunitatibus, honoribus et oneribus et aliis juribus eidem offitio incumbentibus, pertinentibus
et // 1066v // spectantibus tam per ordinationes
domus nostre quam per foros, constitutiones et
observaciones, ritus, privilegia et pragmaticas
nostras dictorumque regnorum, Principatusque
Comitatuum et insularum predictarum, constitutiones, franquesias quoque pragmaticas, privilegia, usaticos observantias et alia que juxta
Constitutiones Catalonie et Usaticos Barcinone
uti debent; serenissimo propterea Philippo, principi Asturiarum et Gerunde, ducisque Calabria
et Montis Albi, filio primogenito nostro charissimo et post felices ac longevos dies nostros in omnibus regnis et dominiis nostris, Deo propicio, inmediato heredi ac legitimo successori intentum
aperientes, nostrum sub paterne benedictionis obtentu dicimus eumque rogamus quibuscunque
vero vicerregibus, locumtenentibus et capitaneis
Generalibus nostris, cancellario, regentibus nostram regiam cancellariam, protonotario, advocato fiscali, secretariis, locumtenenti in officio
protonotariis regenti officium ac gerenti vices
nostri generalis gubernatoris, justitie Aragonum
eiusque locumtenentibus, deputatis, bajulis generalibus, justiciis, vicariis, bajulis, subvicariis,
subbajulis, salmetinis, merinis, algutsiriis, virgariis ceterisque demum universis et singulis officialibus et subditis nostris tam in aula nostra
quam in regnis nostris et dominiis predictis constitutis et constituendis eadem auctoritate nostra

precipimus et jubemus at in cursum nostre regia
indignationis et ire penaque florennorum auri
Aragonum decem millium nostris regis inferendorum erariis quod te dictum doctorem Andream Roig pro vicencancellario prefato habeant,
teneant, reputent, honorificent atque tractent
jussionibusque tuis pareant et obediant et illi ad
quos spectet in possessionem dicti officii te // 1067r
// ponant et inducant positumque et inductum
manuteneant et deffendant contra cunctos, denique, salariis, gratiis, subsidiis, juribus, lucris et
emolumentis predictis tibi integre respondeant et
faciant per quos decet plenarie respondere, cauti
secus agere fieri ut permitere racione alique sive
causa si dictus serinissimus princeps nobis morem
genere, ceteri vero officiales et subditi nostri predicti gratiam nostram habent et preter ire et indignationis nostre in cursam penam preepositam
cupiunt evitare. In cuius rei testimonium presentem feri jussimus nostro regio sigillo comuni pendenti munitam. Data in oppido nostro Matriti,
die XXI mensis augusti anno a Nativitate Domini MDCXII. Regnorum nostrorum XV.
Yo el rey.
Vidit don Philippus de Tallada, regens; vidit
Martines Boclin; vidit don Montserratus de
Guardiola, regens, et pro regente thezaurario generale ut Fontanet, regens; vidit Ortis pro conservatore Generali.
Dominus rex mandavit mihi don Francisco Gassol, visa per Guardiola, pro regente Cancellaria
Generalem et ipsum regentem cancellariam et
Tallada, Fontanet et Martinez etiam regentes
cancellariam et Ortis pro concervatione generali.
Titulo de vicecanceller de los reynos de la Corona
de Aragón para durante la real voluntat de vuestra magestat en persona del doctor Andreu Roig.
Sig+num mei, don Joannis Baptista de Aloy, sacre
et regie magestatis mandati scribe in regnis Corone Aragonum, //1067v // cum exercicio in presenti Generali Catalonie locumtenentie in eisdemque regnis regii archivarii, qui huiusmodi
copiam, aliena manu scriptam, straxi a regestro
quodam recondito in regio archivo, intitulato Officialium sexto, annorum MDCXI usque XV, a foleo eiusdem 101, quam cum suo originali legitime
comprovavi et clausi solito meo supraposito signo.

1069r

1886

Nosa Carolus, divina favente clementia et romanorum rex imperator semper augustus, Joana,
a. document intercalat entre els folis 1067 i 1098; 1103-1073
del trienni 1686-1689.

mater, et idem Carolus ejus filius, Dei gratia reges
Castelle, Aragonum, Legionis, utriusque Cicilie,
Jerusalem, Navarre, Granate, Toleti, Valentie,
Gallecie, Majoricarum, Hispalis, Sardinie, Cordube, Corcice, Murcie, Giennis, Algarbii, Algezire, Gibraltaris ac insularum Canarie, nec non
insularum, Indiarum et terre firme maris occeani, archiduces Austrie, ducces Burgundie et Bravantis, comites Barcinone, Flandrie et Tiroli et
duces Atenarum et Neopatria, comites Rossilionis
et Ceritanie, marchiones Oristani et Gociani.
Magnifico viro Mercurino de Gatinaria, ex dominis Arborii, magno cancellario et conciliario nostro, fideli dilectissimo. Gratiam nostram et bonam voluntatem. Decet reges et principes erga
fideles et benemeritos subditos, alumnos, officiales
et servitores suos, liberalitatem et manificientiam
atendere et presertim erga eos qui propter eorum
merita et servicia remunerationem digni sunt,
vacante igitur in presentiarum obitu Michaelis
Perez Dalmazan, cuius esse dicebatur oppidum de
Maella, tenuta sigillorum nostrorum tam magestatis quam parvorum negociorum que expediuntur in cancellaria dicti nostri Cicilie citra farum
regni expediuntur nec non tenuta registrorum
dicte cancellaria et dicti nostri Cicilie citra farum regni, cum multum nobis cogitandum esset
cui tenutam predictam tante importantie commiteremus, occurristis illico in mentem nostram
vos dictum Mercurimus de Gatinaria, cui racione
dicti vestri // 1069v // magni cancellarii officii
proprium est dictam tenutam committere; confidentesque ad plenum de vostris fide, legalitate et
animi probitate ab aperto experientia, notis habentes etiam respectum ad multa, continua,
grandia et fructuosa servicia per vos tam in rebus
nostri status quam etiam in aliis ordinariis negociis in genti fide nullis persone et bonorum vestrorum parcendo periculis, laboribus et expensis magestatibus nostris prestita et impensa queve die
noctuque prestatis ad presens conspectum et servicium nostrum regnum in vestra gravi etate nunquam deserendo neque aliquid pretermitendo, intrando, procurando, dirigendo, ordinando et non
sine magno pondere et labore concludendo res et
negocia nostri regii status prestiturunque de cetero, de bono semper in melius continuatione laudibili speramus. Predictis igitur moti respectibus et
in aliqualem servitiorum nostrorum predictorum
remunerationem de nostri certa sciencia, deliberate et consulte motuque nostro proprio ac ex gratia spesiali, dicta sigilla tam magestatis quam
parva negotiorum predictorum vobis, eidem Mercurino de Gatinaria, una cum jure pendentis et
cum tenuta regestrorum et cancellarie predictorum ad vite vestre decursum, concedimus, commitimus et fiducialiter comendamus per vos vel substitutum vestrum tenenda et regenda cum omni
fidelitate, prout de vobis speramus, cum omnibus
illis gratis, facultatibus, prerrogativis, libertati1887

bus, honoribus et oneribus cum quibus dictus
quondam Michael Perez Dalmaçan eiusque genitor et predecessor predicta tenebant et possidebant
teneruntque et possiderunt. Pecunias vero //1070r
// ex dictis juribus sigillorum et pendentis provenientes vobis ad omnimodas voluntates vestras
committendas elargimur exigendas et recipiendas
per vos vel substitutum vestrum juxta formam
pragmatice desuper facte prout per taxatorem dictorum jurium qui nunch est aut pro tempore fuerit taxabuntur, de quibus pecuniis jurium sigillorum et pendentis nullum computum seu rationem
nobis seu curie nostre teneamini reddere, cum de
illis vobis gratiam et concessionem eodema thenore
facimus vosque perpetu liberamus et absolvimus,
non obstantibus quibus pragmaticis et capitulis
illius regni et ordinationibus domos nostre prohibentibus alienationem jurium sigillorum regiorum, quibus omnibus expresse et de dicta nostra
certa sciencia deliberate et consulto earum thenoribus habitis pro expressis derogatum esse volumus
et derogamus; in aliis in suo robore permanentibus. Investientes propterea vos, dictum Mercurinum de Gatinaria, ad vite vestre decursum de tenuta dictorum sigillorum et illorum juribus et
jure pendentis et de tenuta registrorum predictorum per expeditionem presentis nostri privilegii
quod vim, robor et efficatia vere et realis et actualis possessionis habere decernimus, volentes et decernentes expresse quod huiusmodi nostra concessio et
gratia sit vobis, eidem Mercurinio de Gatinaria,
ad vite vestre decursum firma, stabilis, valida, realis et fructuosa nullomque in iiudicis aut extra
senties dubietatis involucrum aut alterius noxi
detrimentum, sed in suo semper robore et firmitate persistat. Illustri propterea spectabilibus, //
1070v // magnificis et dilectis consiliariis nostris,
viceregi et locumtenenti generali, magno quoque
nostro camerario et eius locumtenenti, presidentibus et rationalibus camere nostra sumarie, magistro justiciario, justiciariis etiam et gubernatoribus provintialibus dicti nostri Cicilie citra farum
regni ceterisque universis et singulis officialibus et
subditis nostris majoribus et minoribus ad quem
seu quos spectaverit presentesque pervenerint seu
fuerint quomodolibet presentate, regia nostra
auctoritate dicimus et districte precipiendob mandamus quattenus huiusmodi nostra concessionem
ceteraque omnia precontenta teneant firmiter et
observent tenerique et inviolabiliter observari per
quos deceat faciant nullaque privilegia nullasque
provisiones et litteras patentes seu clausulas obediant et observent a curia nostra emanatas vel
emanandas, emanata vel emananda, nisi cum
dictis sigillis sigillata et sigillate et per taxatorem
qui nunch est aut pro tempore fuerit taxata et taa. a continuació paraula ratllada i il·legible.
b. al dietari percipiendo, en canvi així en el ACA, Reg. Canc.
3932, fol. 216r.
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xate fuerint; quoniam ea et eas irrita et nulla esse
decernimus facultatemque omnimodam nostris
prothonotario et secretaris interdicimus illa et
illas sigillandi nisi cum sigillis nostris in posse dicti Marcurini de Gatinaria existentibus; et contrarium non faciant aut fieri permittant, ratione
aliqua sibe causa pro quanto gratiam nostram caram habent iramque et indignationem nostras ac
pena unciarum auri mille cupiunt evitare. In
cuius rei testimonium presens privilegium fieri
jussimus, nostro negotiorum Cicilie citra farum
//1071r // regni magno quo antequam ad regnum
romanorum sacrumque imperium electi essemus
utebamur sigillo, cum nondum alia fabricata
fuerint, impendenti munitto. Dattum in villa
nostra Brucellarum, die secunda mensis septembris, none indictione, anno a Nativitate Domini
millesimo quingentesimo vicessimo regnorumque
nostrorum videlicet electiones Sacri Imperii anno
secundo regine Castelle, Legionis, Granate et cetera, anno decimo septimo, Navarre sexto, Aragonum, utriusque Cicilie, Hierusalem et aliorum
quinto, regis vero omnium quinto.

1073r

Privilegioa de vicecanseller a favor del doctor Valentin Claver, otorgado por el señor rey don Alonso el quarto a los 20 de setiembre 1451, de que se
haze mención en el memorial, número 29 y otros.

1074r

Nos Alfonsus, Dei gratia rex Aragonum, Cicilie
citra et ultra farum, Valentie, Hierusalem,
Hungarie, Majoricarum, Cerdinie, Corcice, comes Barcinone, dux Atenarum, Neopatrie ac

etiam comes Rossillionis et Ceritanie. Solent reges
et principes merito ad primatum officiorum illos
eligere ministros qui virtutum splendore nitent
scientia profunditate urgent et constantis fidei
innata quadam legalitate exemplis variis in
utriusque fortune successibus comprobatisunt.
Hec itaque nedum singula verum omnia tumulta fore comperimus erga magestatem nostram in
vobis magnifico et dilecto conciliario nostro Velentino Claver, milite, juris utriusque peritissimo, qui relicta patria et domo propriis a pluribus
citra annis multis cum corporis et spiritus laboribus, sudoribus, periculis et incomodis castra nostra sequutus estis et in quantum uxore, prole et
familiaa vestra vos in nostra obsequia transtulistis; non ergo impar rationis est, imo fere debitum
exhistimamus sicut vos Valentinus ipse totum vos
nostre dispositioni dedistis, ita liberales nos exhibere debeamus ad ea que secundum decentiam
conditionis vestre honoris et status vestri sapiant
incrementa; cum igitur per antiquas et laudabiles regie domus nostre Aragonum ordinationes et
inter cetera memoratu digna in eis contenta
sanctitum, provisum et ordinatum existat quod
in ipsa regia domo nostra una sit per nos electa
persona in iure peritaque regat et exercere habeant officium vicecancellarii, cuius honeri potior
incumbit cur<i>a ministerii justitie et eius exequutionis, quod quidem officium tenebat et possidebat ultimo pro nobis et exconcessione nostra
magnificus Joannes de Funes, quondam, legum
doctor, et pro vestro vicecancellario scriptus erat
in libro seu carta scriptoris portionis (domus)
nostre, secundum mentem et formam dictarum
nostrarum regiarum ordinationum, habita
modo veridica notitia quod eidem Joannes de Funes his superioribus diebus huius seculi vite migravit // 1074v // propter cuius decessum dictum
vicecancellarii officium nunc vacare dignoscitur. Volentes igitur personam idoneam et dispositam nobisque grattam et summe acceptam ad
huiusmodi offitium promovere. Thenore presentis, deliberate, consulte ad de nostra certa scientia
motuque nostro proprio, vos eundem Valentinum
Claver ab officio regentis cancellariam quod actenus laudabiliter rexistis et exercuistis in curia
nostra ad officium vicecancellarii nostri per dicti
Joannis de Funes habitum ad omnem vitam vestram transferimus vobisque dictum dicti cancellarii officium concedimus et commitimus. Ita
quod vos dictus Valentinus Claver, quem odierna
die in carta scribe portionis domus nostre pro vicecancellario nostro per mortem dicti Joannis de
Funes scribi fecimus, ut est mores, et nemo alius
durante vita vestra, dicto Joanni de Funes in dicto vicecancellarii officio succedatis ipsumque habeatis, teneatis, regatis et exerceatis ad decus et

a. privilegi intercalat entre els folis 1071 i 1077 del trienni
1686-1689.

a. als dietaris plore e femilia, en canvi reproduim el text de
l’ACA, Reg. Canc. 2601, fol. 46.

Yo el rey.
Vidit Lofredus, regens et pro magno camerario;
vidit Augustinus, vicecancellarius et pro prothonotario; vidit Ludovicus Sanchez, generalis thezaurarius.
Sacra cesarea et catholica regia magestas mandavit mihi, Petro Gar(c)ia.
Sig+num mei, don Joannis Baptiste de Aloy, sacre
chatolice et regie magestatis mandati scribe in
regnis Corone Aragonum cum exercicio in presenti Generali Catalonie locumtenentie in eisdemunque regnis regii archivarii qui huiusmodi
copiam aliena manu scriptam extraxi a regestro
quodam recondito in regio archivo Barcinone intitulato Privilegiorum sexto annorum MDXVIII
usque XXV a foleo eiusdem CCXV, quam cum
suo originali // 1071v // legitime comprobavi et
clausi solito meo supra apposito signo.

1888

honorem nostrum fideliter, legaliter adque bene,
cum omnibus et singulis honoribus, insignis, preheminentiis, favoribus, prerrogativis, exercicio
jurisdictionis, quitatione, gratiis vestitu, salariis
et aliis juribus et emolumentis universis ad dictum vicecancellarii offitium quomodocumque et
qualitercumque pertinentibus et quos, quas et
que dictus Joannes de Funes et alii predecessores et
predecessores sui in et cum dicto officio habere,
exercere, tenere et recipere consueverunt temporibus retrolapsis, quoniam per longissiman dicti Joannis de Funes, vicecancellarii, a curia nostra
absentiam et ipsius indispositionem persone, propter suam antiquitatem et decrepitudinem permissione quadam tolleravimus quod nonnulli
creati per nos et intitulati fuerint vicecancellarii
in eadem curia nostra et etiam in generalibus locumtenentiis regnorum nostrorum partium occiduarum et scripti in carta scribe portionis //
1075r // domus nostre, quod demun est a menteearundem ordinationum nostrarum que de unico
dumtaxat disponunt vicecancellario cupientes ac
cordigerentes prout gerimus eisdem ordinationibus propositum nostrum conformem reddere per
has easdem volumus, declaramus, decrevimus et
ex eadem certa nostra scientia consulte atque
motu proprio salub(r)iter providemus quod tamdiu et quamdiu vos, dictus Valentinus Claver,
vicecancellarius noster, adheritis et seu reperiemini tam in curia vestra quam in aliqua ex curiis dictorum nostrorum locumtenentium seu alterius eorum vos et nemo alius dictum officium
regatis et exerceatis et nemo alter preterquam vos
solus et insolidum dicamini et intitulemini vicecancellarius nostri et feratis insignia ac habeatis
et recipiatis quitationem, gratiam, jura et emolumenta et alia inquam omnia et singula faciatis, regatis et exerceatis que ad superioritatem,
preheminentiam et exercicium dicti officii pertinere quomodolibet dignoscantur. Quapropter per
has easdem illustrissimis locumtenentis nostris
quarumvis ditionum, provinciarum et regnorum nostrorum, (mentis) nostre intentum aperientes, dicimus, gubernatori veroa nostro generali et ipsius vicegerentibus, cancellario,
presidentibus in conciliis et ipsis conciliis, cancellariam regentibus, magistris rationalibus, conservatori nostri patrimonii generali et aliis conservatoribus
thezaurario,
prothonotario,
secretariis, scribe portionis, judicibus, algutziriis,
scriptoribus, portariis, virgariis, nuntiis ceterisque universis et singulis officialibus et subditis
nostris ubique terrarum et regnorum nostrorum
et seu in curia et domo nostra quomodolibet constitutis, presentibus et futuris, ipsorumque officialium et cuiuslibet eorum locatenentibus dicimus
et mandamus, sub ire et indignationis ac pene

decem mille florennorum incursum quatenus vos,
dictum Valentinum Claver, et nullum alium,
modo quo supra diximus, tota vita vestra durante, // 1075v // pro vicecancellario nostro habeant,
teneant, reputent, honorificent atque tractent
illique eorum ad quos spectet respondeant et responderi faciant cum omnimoda integritate de
salario, quitatione, vestitu, gratia et aliis juribus
et emolumentis ad dictum officium vicecancellarii quomodolibet, pertinentibus et spectantibus, et
aliter provisionem, gratiam et concessionem nostram huiusmodi omniaque et singula in ea contenta teneant firmiter et observent tenerique et
observari faciant inviolabiliter per quoscumque
et non contraveniant aut aliquem contravenire
sinant, aliqua ocasione seu causa. Quam nos eis
et eorum cuilibet peragendi contrarium tollimus
omne posse irritumque et inane decernimus ac
nullius eficasie seu vigoris si quidpiam in adversum fuerit gestum aut aliter quomodolibet attentatum. In cuius rei testimonium presentem fieri
jussimus, sigillo nostro comuni impedenti munitto. Datum in Turris Octava, die XX septembris
anno a Nativitate Domini MCCCC quinquagessimo primo, regnorum nostrorum citra farum
anno XVII, aliorum vero XXXVI. Rex Alfonsus.
Dominus rex mandavit mihi, Arnaldo Fonolleda, et vidit procuratoris regii patrimonii generalis conservator.
Sig+num mei, don Joannis Baptiste de Aloy, sacre
chatolice et regie magestatis mandati scribe in
regnis Corone Aragonum cum exercicio in presenti Generali Catalonie locumtenentie in eisdemque regnis regii archivarii, qui huiusmodi
copiam aliena manu scriptam extraxi a regestro
quodam recondito in regio archivo Barcinone,
intitulato Officialium IIII, annorum MCCCCLII
usque LV, a foleo eiusdem XXXXVI; quam cum
suo originali legitime comprobavi et clausi, solito
meo supra apposito signo.

1077r

Ordena real del señor rey don Fernando, la data
en Córdova a 24 de abril 1485, en la qual manda que de los dies escribanos de mandamiento que
havía en Barcelona, los sinco fuessen en Córdova y
se alternassen de medio en medio año, de que se
haze mención en el memorial, de número 23.

1078r

Nos Ferdinandus, Dei gratia rex Castelle, Aragonum, Lezionis, Cicilie, Toleti, Valentie, Galletie,
Majoricarum, Hispalis, Sardinie, Cordube, Corsice, Murcie, Giennis Algarbi, Algezire, Gribaltaris, comes Barcinone, dominus Viscaie et Moline,

a. al dietari vestro, en canví així a ACA, Reg. Canc. 2601,
fol. 47.

1889

a. document intercalat entre els folis 1075 i 1082 del trienni
1686-1689.
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dux Atenarum et Neopatrie, comes Rossilionis et
Ceritanie, marchio Oristani, comes Gociani. Als
amats scrivans de manament nostres, Miquel Vidal, Galceran Beltran, Bernat Andor, Jaume Ferrer, Pere Belloch, Joan de Puigmitja, Joan de
Sant Jordi, Francesch Girgós, Antoni Roca e
Joan Isabel, alies Malleu, salut e dilecció. Perquè,
volent la nostra cort e cancellaria, axí com és de
rahó, estiga tostemps ben fornida e acompanyada
de scrivans, los quals havem molt menester no
sols per los negocis que en aquell concorren, mas
encara per altras cosas e necessitats que en aquesta temporada cada die a nos se offereix e poden
oferir, e axí conciderat lo offici que quiscú de vosaltros de nos té e obté, ab la present a tots vosaltres encarregam e manam stretament, e de nostra
certa sciència e expressamem, que tots deu vos
aiusten concerteu, concordeu e tingau manera
que los sinch dins trenta dies aprés que hajam rebut la present contínuament comptadors partian
e vinguian a nós e a nostra cort e servey per las ditas causas e les altras sinch per vosaltres resten
aquí per servir aquexa llochtinència general que
de nós té lo il·lustre infant don Enrich, duch de
Sogorbe, compte de Empúries y nostre molt car
cosí, partint entre vosaltres per servar paritat e
igualtat e perquè no us sia tanta fatiga ne treball
que algun cert temps los dits sinch estigan e residescan en la dita nostra cort e servey e aprés los altres sinch que aquí en la llochtinència general
hauran restat de continent partesquen e vinguen
a nós e la dita nostra cort e servey estant re re- //
1078v // sidint hi per altratant remps quant los altres predits sinch primers hi hauran estat e residit, car tal és nostra inconmutable e determinada
voluntat en altra manera si axí no ho fareu e complireu ab efecte de obra, certificam-vos, que passat dit temps, nos provehirem sobre assò segons
conexerem ens parrà complir aurem servey y al
defecte de scrivans nostres e necessitats sobredites. Dada en Còrdova, a XIIII de abril del any de la
Nativitat de nostre Senyor de MCCCCLXXXV.

1082r

Alfonsusa, Dei gratia rex Aragonum, Sicilie, Valentie, Majoricarum, Sardinie et Corcice, comes
Barcinone, dux Athenarum et Neopatrie ac etiam
comes Rossilionis et Ceritanie. Fidelibus nostris Petro Tosquello. Gratiam. Cum nos qui ex regalia
nostra cognocere consuevimus, secuti possumus et
debemus, de causis pupellorum, viduarum et miserabilium personarum vel minus cognocere de quadam causa seu questione que vertitur et seu verti
speratur inter vos, ex parte una, et Bernardum Lacera, pupillum filium Petri Lacera, apothecarii
dicte civitatis, ex parte altera, causis et rationibus
in quadam suplicatione pro parte dicti Bernardi
coram excelentia nostra oblata contentis et expressatis. Ad suplicationem perhumilem pro parte dicti
Bernardi Lacera, pupilli propterea nobis factam,
causam seu questionem predictam ad nos et nostrum concistorium evocantes harum serie, vos citamus vobisque dicimus et mandamus de certa scientia et expresse quattenus prima die mensis
septembris proxime instante, si fariata non fuerit,
sin autem sequenti die non feriata, in nostra audientia si in regnis nostris citra marinis fuerimus
personaliter constituti, sin autem in audientia
ilustris regine Marie consortis et eo casu locumtenentis nostre generalis ubicunque fuerit infra nostrum dominium constituta, compareatis personaliter vel per vestrum legitimum procuratorem
plena potestate sufultumb prosequuturi dictam
causam et omnes et singulos actus illius usque ad
diffinitivam sententiam inclusive; alioquin, lapso
dicto termino quem vobis precisse et peremptorie ac
pro omnibus dilationibus assignamus, nisi comparueritis ut est dictum, procedetur in causa // 1082r
// ipsa et omnibus et singulis actibus eiusdem
prout jure fuerit et rationis, vestri absentia non
obstante, sed contumacia exhigente. Data in villa
de Borja, vigesima septima die julii, anno a Nativitate Domini millesimo quatuorcentessimo vigessimo quinto. De Funes vicecancellarius.
Raymundus Bajuli ex provisione facta per vicecancellarium.

Yo el rey.
Dominus rex mandavit mihi Philipo Clementi.
Sig+num mei, don Joannis Baptiste de Aloy, sacre
chatolice et regie magestatis mandati scribe in
regnis Corone Aragonum cum exercicio in presenti Generali Catalonie locumtenentie in eisdemque regnis regii archivarii, qui huiusmodi copiam
aliena manu scriptam extraxi a regestro quodam
recondito in regio archivo Barcinone intitulato
Diversorum quinto annorum MCCCCLXXXIIII usque LXXXVIII a foleo eiusdem LXXXX, quam cum
suo originali legitime comprobavi et clausi supra
meo apposito signo.

1890

Sig+num mei, don Joannis Baptiste de Aloy, sacre,
chatolice et regie magestatis mandati scribe in Regnis Corone Aragonum cum exercicio in presenti Generali Catalonie locumtenentie in eisdemque regnis regii archivarii, qui huiusmodi copiam aliena
manu scriptam extraxi a regestro quodam recondito in regio archivo Barcinone intitulato Comune
XXIX annorum MCCCCXXIIII usque XXVI, a foleo
eiusdem CXVII; quam cum suo originali legitime
comprobavi et clausi, solito meo supra posito signo.

a. document intercalat entre els folis 1078 i 1083 del trienni
1686-1689.
b. a l’original dels dietaris in fultum, així en ACA, Reg.
Canc. 2481, fol. 117.

1083r

Ela rey.
Nuestro vehedor de las fortalezas de vuestros condados de Rossillón y Cerdanya o regente dicho officio y otra qualquier persona que recitará o tomará qüenta de los bastimentos o municiones de
la fortaleza de Salsas. Por quanto don Joan de
Sant Climent y de Requesens, alcayde de dicha
fortaleza, nos ha fecho saber que de las municiones y bastimentos de la dicha fortaleza muchos de
aquellos que con el tiempo no se pueden conservar,
assí por la calidad dellos como por ser la dicha
casa algo húmeda, se han gastado y danyado y
perdido por la dicha razón y no a culpa ni descuydo del dicho alcayde o del retenedor de los dichos
bastimentos, y, siendo assí, es justa cosa que no sea
en danyo ni detrimento del dicho alcayde, por
ende por la presente vos mandamos que, al tiempo
que fúeredes a reconocer la dicha fortaleza, veyais
y reconoscays los dichos bastimentos y municiones,
como son trigo, cevada, vino, atún, pescado, sicial, tocinos, quezos salados y otras cosas desta calidad y todo aquello que justamente os pareciere
deverse descontar al dicho alcayde o detenedor,
por razón de los bastimentos donados, lo desconteys y deys dello descargo suficiente al dicho alcayde para que él no haya de pagar de su bolsa. E assimesmo veréys lo que el dicho alcayde ha puesto y
gastado en la dicha fortaleza en nuestro servicio y
bien della, como es en pólvora, madera, cuerdas
de cányamo, hazero, fierro para hazer ferramientas para la herrería y car- // 1083v // pentería, clavaz(os), hilo para cuerdas de ballesta y
otras cosas desta qualidad y todo lo que hallaredes
haver comprado y puesto al dicho alcayde en bien
y servicio de la dicha fortaleza lo tomaréys en
cuenta y descargo al dicho alcayde o detenedor de
los hacimientos y le daréys también para ello el recaudo necessario, que tal es la nuestra voluntad.
Dado en Barcelona, a XXX del mes de mayo de
MDXXXV.

recondito in regio archivo Barcinone, intitulato
itinerum quarto sigili comunis MDXX usque
XXXV a foleo eiusdem LXXXI; quam cum suo
originali legitime comprobavi et clausi solito meo
supraposito signo.

Perrenorus; vidit Majus, vicecancellarius; vidit
Ludavicus Sanchez, regens; vidit conservator generalis; thezaurarium generalem.

Alfonsusa, Dei gratia rex Aragonum, Cicilie,
Valentie, Majoricarum, Sardinie et Corcice, comes Barcinone, dux Athenarum et Neopatrie ac
etiam comes Rossilionis et Seritanie. Fideli nostro
Dominico Mir, payterio, loci del Forcal, aldee ville Morelle. Salutem et graciam. Ac humilis suplicationis instanciam Andree Plana de Saranyana, vicini dicte ville, pauperis et miserabilis
persone, vobis dicimus et mandamus pro prima et
secunda jussionibus quattenus infra decem dies a
die presentationis huiusmodi vobis fiende in antea continue numerandos, restituatis et solvatis
realiter et de facto dicto Andree vel cui voluerit
loco sui, decem florennos auri de Aragoni quos ut
asseruit in posse vestro deposuit tempore retrolapso, scilicet, septem florennos pro peyto quam a Petro Plana, eius filio, petebatis pro peyta vicinagiib
dicti loci, quam ut asseruit solvere non tenetur eo
quod dictus filius absque sine consensu fuit positus
in dicto vicinario, de quo noluit nec vult gaudere, et tres florennos pro solido sive stipendio cuiusdam ballestarii quem ipso invito conduxistis in
viagio quod certa gens dicti loci dudum fecit
apud Castilionem de la Plana vel coram nobis
comparetus allegaturus in nostro regio concistorio ubi causa huismodi ex causa paupertatis dicti
suplicantis est tractanda, causas si quas habetis
quare cum predicta non teneamini prosecuturus
causam huiusmodi et omnes et singulos actus
eiusdem //1085v // usque ad sententiam diffinitivam inclusive, certificantes vos quod nos alias
lapso dicto termino quem vobis precise et peremptorie ac pro omnibus dilationibus assignamus nisi
compareatis, ut prefertur, in dicta causa procedemus etiam ad totalim ipsius decisionem, prout de
foro et ratione fuerit faciendum, vestra absentia
non obstante sed contumacia exhigente. Data
Dertuze, XXVI die februarii, anno a Nativitate
Domini MCCCCXX. De Funes, vicecancellarius.

Comalonga, secretarius et locumtenentis protonotarius.

Petrus Arnaldus Borrelli exprovisione facta per
vicecancellarium.

Sig+num mei, don Joannis Baptista de Aloy, sacro concilio et regie magestatis mandati scribe in
regnis Corona Aragonum cum exercicio in presenti Generali Catalonie locumtenenti in eisdem
regnis regis archivarii qui huiusmodi copiam
aliena manu scripta extracti a regestro quodam

Sig+num mei, don Joannis Baptiste de Aloy, sacre
chatolice et regie magestatis mandati scribe in
Regnis Corone Aragonum exercicio in presenti
Generali Catalonie locumtenentie in eisdemque

1085r

Yo el rey.

a. document intercalat entre els folis 1082 i 1085 del trienni
1686-1689.

1891

a. document intercalat entre els folis 1083 i 1087 del trienni
1686-1689.
b. al dietari Vincentii i en canvi així a ACA, Reg. Canc.
2471, fol. 179.

[ 1688 ]

[ 1688 ]

regnis regii archivarii qui huiusmodi copiam
aliena manu scriptam extraxi a regestro quodam
recondito a regio archivo Barcinone intitulato
Comune MCCCXIX usque XX a foleo eiusdem
CLXXVIIII; quam cum suo originali legitime
comprobavi et clausi, solito meo supra apposito signo.

1087r

1089r

Capítuloa de nominación de canciller echa por el
señor rey don Pedro, en sus ordenansas de la casa
real de que se haze mención en el memorial, número 27 y otros.

1090r

Acíb [comença] la tercera part del Llibre del
Canceller.

Sig+num mei, don Joannis Baptiste de Aloy, sacre
chatolice et regie magestatis mandati scribe in
Regnis Corone Aragonum cum exercicio in presenti Generali Catalonie locumtenentie in eisdemque regnis regis archivarii, // 1087v // qui
huiusmodi copiam aliena manu scriptam extrahi
a regestro quodam recondito in regio archivo Barcinone intitulato MCCCCXVII usque XVIII, a foleo
eiusdem primo quam suo originali legitime comprobavi et clausi solito meo supra apposito signo.

Per tal cor magestat real de grau molt gran és
exaltada e moltas vegadas en grans negocis se
gira, per ço, las lletras d’ella proceents són per
juhi de hom excel·lent corregidoras e a forma
congrua de dret e de rahó tornadoras. E axí manam, per aquesta profitosa sanció, que en la nostra cancellaria haja un canceller, lo qual volem ésser archebisbe o bisbe, qui (sia) doctor en lleys. E
en cas que archebisbe o bisbe, doctor en lleys no
fos, volem que altre doctor en lleys no contrastant que prelat no sia rebut qui las lletras nostras
legir e corregir a forma sufficient reduhir e de sa
man pròpria en la fin de cascuna ab menys lletras
que porà son nom sotscríurer sie tengut e sotescritas per un escrivà de manament o de registre o
per lo misatge de verga de la cancellaria o per altre porter trametre aquellas de continent no
obolit. Tota hora però se guart que en lo manament de cascuna de aquellas sia contengut que
són manadas per nós o de part nostra als escrivans de manament de nostra escrivania per alcun
de concell o secretaris e encara aquellas que per
nostres oÿdors seran provehidas o manades justícia tantsolament contenents e comissions de
aquella, però sia diligent e attent que aquellas
que gràcia contendran qualque qual a la cancellaria venguen closas ab lo segell de aquell qui
manadas les haurà segelladas en la clàusula e en
lo manament d’aquestes sia contengut con seran
vistas per aquell que las haurà manadas. Sia encara // 1090v // diligent de totas aquellas cosas, las
quals a la cancellaria nostra pertànyer en alguna
cosa sian conegudas, volents, però que si per nós
sens mijan o de part nostra per algun de nostre
conceyl o dels secretaris són manades o per los
oÿdors, axí com per llur offici, ells poder manar,
havem ordenat no contrastant que de part nostra
nos manariam al demunt dit canciller o vicecanciller, o als escrivans de la dita escrivania o a algun
d’ells, alcunes letres, les quals injustes o per qualque manera no degudas a arbitre del canceller reputadas recús aÿtals letres subsignar, si donchs lo
segon manament nostre de serta sciència no y era
subseguit. En aprés per tal cor a aquell al qual ço
que és més satorga, ço que menys és concentir
enich no reputan letres justícia contenents enca-

a. document intercalat entre els folis 1083 i 1087 del trienni
1686-1689.
b. al dietari elia, així en ACA, Reg. Canc. 2460, fol. 1.

a. document intercalat entre els folis 1087 i 1093 del trienni
1686-1689.
b. un altre transcripció d’aquest mateix document realitzat
sobre l’original es pot trobar a Colección de Documentos Inéditos del Archivo General de la Corona de Aragón, Barcelona,
1850, vol. 5, pàgs. 109-113.

Alfonsusa Dei gracia rex Aragonum, Scicile, Valencie, Majoricarum, Sardinie et Corcice, comes
Barcinone, dux Athenarum et Neopatrie ac
etiam comes Rossilionis et Ceritanie. Fideli nostro Bartholomeo Servent, legum doctori civitatis
Barcinone. Salutem et graciam. Causam seu
questionem que in nostri curia ventilatur inter
Nicolaum de Gualbis, civem dicte civitatis, ex
parte una et Lupum clericib, apotecarium civitatis eiusdem, ex parte altera, que quidem causa
per nos ad colligendum et referendum comissa
fuerat oraculo vive vocis harum serie ad colligendum et decidendum ducimus comitendam mandantes vobis de certa scientia et expresse quattenus, vocatis partibus supradictis eisque auditis,
ad plenum causam ipsam colligatis, dedicatis et
fine debito terminetis, prout de jure et ratione inveneritus faciendum, procedendo in predictis breviter, simpliciter, summarie et de plano, (sine)
strepitu et figura juditis, sola facti veritate attenta, maliciis omnibus resecatis; nos enim vobis super predictis cum dependentibus, emergentibus et
connexis vices nostras comittimus plenarie cum
presenti. Data Barcinone, sub nostro sigillo assueto, cum nostra sigilla regia nondum facta exhistant, XXXI die desembris, anno a Nativitate
Domini millesimo quadringentesimo decimo septimo. De Funes, vicecancellarius.
Berengarius Spigoler ex provisione facta per vicecancellarium.
Pro dedeo.

1892

ra sumària expedició o sens plet per son propri
moviment manar e subsignar pusca axí con les
manadas per los altres se esguarda poder corregir. Guart-se però de la present concessió en tal
manera no abús que·l offici dels oÿdors se’n pogués anichilar o en qualque manera evidentment
enbargar. E per tal que ultra la nostra ordinació
alcuna cosa per nostre protonotari o per alcuns
dels escrivans de la dita escrivania per cartas o lletras en aquella fahedoras no sia atrobada o feta lo
dit canceller cert escrit de la dita ordinació e de
las cosas faedores per los dits vicecanceller, protonotari e altres escrivans de la nostra escrivania
ab si tener no ometa. E per tal com en nostres
conceyls per los nostres conceylers en las cosas
deidores per ells conceylen sia orde degut per
rahó observador, duem statuhidor ab aquest
edicte que tota hora que en // 1091r // nostres
conceyls se discutiran alcunes cosas sobre las
quals cascun dels conceylers clergues tantsolament o quascun dels conceylers qual que quals
dir son conceyl convendrà lo dit canceller injunga primerament als altres que no als majors que
diguen ço que sabran conseylar, car meylor és
que los dits dels altres sian corregits per los dits
subsegüents dels majors que si los dits del majors
se corregien per los dits aprés subseguits dels altres. E si els majors primerament dehien aquellas
cosas que veurian ésser conceyladoras per aventura aytal occasion de mala absordidat se donaria
que·ls altres no volents per favor o no gosants per
temor partir dequellas lexarien a dir aquelles cosas, las quals cogitarian ésser conceÿladoras lenteniment propri en ornament subvertents. En
aprés volem que·l conceller ordon las altras cosas, las quals present nos en lo conseyl seran fahedoras manera de estar e de proposar e semblants
cosas esguardants a qui estaments de personas,
segons la nostra ordinació sobre açò feta, de la
qual còpia ab si hage. E encara espedicions de
supplicacions escrividoras en les foranes parts
dicte e aordon segons que serà concordat e atorgat per nostra real magestat. En aprés respostas
fahedoras en lo dit conseyl de part nostra quals
que quals si donchs a altre d’aquells expressament aquelles no cometiam de paraula fer sàpia si
ésser obligat. Volem encara si algun domèstich
nostre mostra a ell albarà del panicer // 1091v //
major nostre com la sua bèstia serà morta en servey nostre o del cavalleriz nostre com serà rebuda a la cort nostra per affollada albarar sagellat ab
son sagell manam ell sia tengut manam fer cartes
debitòrias, si és cavall de sinquanta lliuras barcelonesas, o si és rocin de vint-y-sinch lliuras, e si
mul o palafrè de quinze lliuras, las quals al trezorer nostre sian endreçades. Ordenans encara e
volents a son offici pertànyer que tots quals qui
quals que quals als quals públich offici de judicatura o de notaria serà atorgada de la suficiència e
de las altras cosas decents examin diligentment e

aquelles los quals sufficients veurà ésser espeech
liuran a ells lo offici destinat. Si emperò s’esdevenia lo dit canciller per alcun cas no poder seguir
la nostra cancellaria, lavors lo lloch seu al nostre
vicecanceller comete no omesa. Declaram a ell
ésser sotsmeses prelats, capellans, clergues, doctors, savis en dret de consell o de casa nostra estants en las casas, enperò en los quals no contradien canòniques sanccions e los oÿdors e los
promovedors cavallers scrivans nostres, los escrivans, però al maestre racional de nostra cort per
rahon de son offici sotsmeses tantsolament, foragitats. E a aquests licència de partir de la nostra
cort segons que a ell serà vist puscha donar, exceptats aquells qui de nostre conseyl seran ennobleits cor als resplandents conceÿlers nostres e
secretaris, scrivans per nos tantsolament és aytal
licència concentidora e pusca lo dit canceller los
sotsmeses a aquell si haurà trobats ells negligents
en lur offici corregir // 1092r // a quitació de un
mes o enjus que a ell serà vist faedor perdedora
condempnam. E per tal que bé y lealment las cosas demunt ditas sian perfetas per lo dit canceller,
lo dit canseller sagrament a nos fer sia estret que
en totas las cosas demunt ditas lealment se haurà
e que res no ha fet perquè al dit sagrament inviolablament observador pusca obviar. Encara no
oblit dels escolans de la capella e de la almoyna e
dels infants qui de la almoyna són nodrits, sagrament e homenatges reebre que per fet o conseyls
d’ells dampnatge de nostra persona no venrà
majorment per aquells cosas que ells contracten
e que nos encara contracten. E que res no han fet
ne faran perquè las cosas demunt ditas no pusquen fermament observar, encara que com de
nostre conseyl, segons nostra ordenació dels
conseyls ésser sia sanccit volem que·l sagrament
demunt dit segons que en la dita ordenació és ordenat a nos fassa ab acabament.
Sig+num mei don Joannis Baptista de Aloy, sacra Catalonie et regie magestatis mandati scriba
in regnis Corone Aragonum cum exercicio in
presenti Generali Catalonie locumtenentie in eisdemque regnis regis archivarii qui huiusmodi copiam aliena manu scriptam extraxi a regestro
quodam recondito in regio archivo Barcinone intitulato ordinationes regie domus, quam cum suo
originali legitime comprobavi et clausi solito meo
supra apposito signo.

1093r

1893

Dela [offi]ci del protonotari tinent los segells.

a. un altre transcripció d’aquest mateix document realitzat
sobre l’original es pot trobar a Colección de Documentos Inéditos del Archivo General de la Corona de Aragón, Barcelona,
1850, vol. 5, pàgs. 114-116.

[ 1688 ]

[ 1688 ]

Ea si de la provisió e subsignació fahedores en
les cartes o letres e privilegis de la nosra cort real
proceïdores persones dignes, letrades e suficiens
ab cura diligent havem ordenades per tal que les
continències o tenors de aquellas degudament,
segons que a la nostra celsitut se pertany, en justícia per totes les sues pars sien fundades. No ab
menor solicitut és per nós per pensadora que a
custòdia e guarda dels nostres segells en los
quals la nostra real magestat és presentada e per
impressió dels quals les ditas letres e cartes són
obeïdes e segellades e encara a correcció e a esmena de aquellas si en bella retòrica o bon latí e
juxta lo nostre estil seran corregidores una bona
persona de feeltat aprovada e almenys en sciència gramatical bé instruïda per nós volem ésser a
ordenada. Perquè volem e ordenam que en la
nostra escrivania sia un escrivà bo e sufficient
qui tots los nostres segells e la butlla tenga, salvant lo sagell secret, lo qual per los nostres camarlenchs tenir havem declarat qui pronotari
tenint les nostres segells volem ésser nomenat,
lo qual totes las lletras que de casa del canceller
o vicecanceller a la escrivania vendran signades
per nos o nostre canceller o vicecanceller o altra
persona a açò ordenada registrar que los ajudants de la scrivania faça e aprés aquellas ab lo
registre comprou e corregesca si a verdader latí
seran esmenadores e trebayl e proveesca diligentment que ben e ornadament segons que·s
convé sian dictades. E puys aquelles segellar
face o espeech als demanants, aytant com ell
podrà effectualment e se’ns triga. Guart-se emperò que lletres alcunes no segell salvant aquelles que en lo manament en lo dors //1093v // de
la letra veurà per nós o algun de nostre conseyl
de part nostra o per los secretaris, scrivans ésser
manades. Encara aquelles que per los oÿdors
nostres seran provises justícia tantsolament contenents. E per tal que totes coses segons nostra
voluntat mils proceesquen al dit protonotari
nostre, manant que, alscuns rescrits privilegis
perpetuals confirmacions de privilegis o donacions de coses no mobles o de jurisdicció contenens segellar, no presumesca si donchs de nostra boca a la sua manament, d’açò no havia o ab
lo segell de nostre anell closes e segellades no
vehia. Volem encara e ordenam que de totas
aquellas lletras, cartes e privilegis que de la nostra escrivania exiran reeba lo preu e salari, lo
qual sobre las taxacions de las letres havem ordenat. E per tal que aquell pusca mils inviolablament observar, volem que còpia de aquell en
si tinga e de la moneda que d’aquí exirà cascun
any volem ell compte retre al mestre nostre racional. E si alcunes letres taxadores a arbitre seran qui en la dita taxació declarades no sien lo

dit prenotari nostre observada moderació e taxació congruent aquelles a arbitre seu taxar pusca cor la consciència d’ell sobre açò de tot en tot
carregam. Volem encara que als escrivans de
manament en fer totes escriptures faents per la
nostra cort e als ajudants de la scrivania en totes
les coses que al offici de la scrivania se pertanyen
manar pusca e si en assò seran negligents que
aquells en la quitació de sinch dies o menys que
cascuna vegada que en assò fallit hauran cascun
d’ells punir puscha. Volem encara que tots los
dits adjudants de la escrivania en totes aquelles
coses que al offici se pertanyen lo dit protonotari nostre obeÿt sien tenguts. Atorgam encara a
ell que si los correus nostres en gir lur //1094r //
offici exercidor n[eg]ligents haurà trobats pusca
ells de la quitació de quinse dies o menys punir
segons que a la sua discreció haurà vist fahedor.
E perquè a ell gran fee li és comesa en tenir nostres segells e per rahon de son offici moltes vegades ab nós ha a corranccara, volem que los sagraments a nós faça lo qual lo vicecanceller a
nos prestar és tengut.
Sig+num mei don Joannis Baptiste de Aloy, sacre
catholice et regie magestatis mandati scribe in
Regnis Corone Aragonum cum exercicio in presenti Generali Cathalonie locumtenentie in eisdemque regnis regii archivarii qui huiusmodi copiam aliena manu scriptam extraxi a libro
quodam recondito in regio archivo Barcinone intitulato Ordinationes regie domus quam cum suo
originali legitime comprobavi et clausuli solito
meo supra apposito signo.

1095r

a. document intercalat entre els folis 1092 i 1095 del trienni
1686-1689.

1894

Del[sb es]crivans de manament de la nostra escrivania.
Lac escrivania nostra cobeeiants en tal manera
disposar que a tots per lurs negocis en aquella
anants despatxada expedició sia appareylada, e
per tal que·l offici del escriure pues leugerement
e pus perfeta sia cumplir, sanccim e ordenam
que de qui avant en la dita nostra escrivania ordinàriament sian dotse scrivans de manament,
bons e sufficients e feels qui letres escrisquen e
totes altres escriptures a la escrivania pertanyents. Encara volem que en les letres, les quals
sobre suplicacions seran atorgades, es faran lo
fet en la suplicació contengut breument dins
mente en suma no que la suplicació segons que
a. contractar a Colección de documentos...pàg. 116.
b. un altre transcripció d’aquest mateix document realitzat
sobre l’original es pot trobar a Colección de Documentos Inéditos del Archivo General de la Corona de Aragón, Barcelona,
1850, vol. 5, pàgs. 116-119.
c. document intercalat entre els folis 1094 i 1097 del trienni
1686-1689.

ja u hi encloesquen. Volem encara que en las letras escrividores deguda manera serven segons
la nostra ordonació sobre la dita manera de escríure ja feta, la qual per los dits scrivans en scrit
manam haver. Manam encara que a manament
de tots de nostre conseyl encara del canceller o
vicecanceller nostres, fet de part nostra o per los
oïdors e secretaris escrivans, sent nostre manament segons que al offici d’ells pertany letres e
altres escriptures a ells injuctes facen, mas los
noms d’aquells qui les letres de paper fer hauran
manades en aquellas posen, ço és, en aquesta
manera que en lo segell deurà ésser posat meta
son nom «yo» aytal «per manament del senyor
rey fet a mi per» aytal. Encara que quan privilegi o carta de pergamí nos a qualsque quals o de
qualque atorgament farem ab sagell pendent,
manam que en la jusana part, ço és, en la partida
on se comensa legir sots lo doblench // 1095v //
de la dita carta o privilegi son nom per les paraules desús dites escriusqua ajustant que aquell
qui la haurà manada la ha vista e regoneguda.
Volem emperò que quant se manaran a ells privilegis o letres per alscuns de nostres conseylers
de part de nostra qual gràcia o justícia favorable
contenents ans que aquelles letres segelladores
sien portades, les mostren a aquells qui les hauran manades per tal que aquelles manants regen
si segons nostre manament proceexen e en lo
dit manament se contenga axí com demunt és
dit, que aquelles han vistes e regonegudes.
Ajustants en açò que en tots privilegis o cartes
de donació perpetuals per nos atorgadores qui
ab sagell flahó o ab bulla seran segelladores sots
la darrera línea del dit privilegi o carta serà estata lo nostre senyal ab títols de tots nostres regnes e comtats, segons que dejús appar e aprés
sinch noms de testimonis de les pus nobles e assenyalades persones que ladonchs en nostra cort
presentsb (seran jatsia que al dit atorgament presents) no seran estades. E subsegüent lo senyal e
clàusula del escrivà nostre qui lo manament del
dit otorgament haurà reebut e no resmenys lo
manament acostumat axí com se segueix: «Senyal + de’n Pera per la gràcia de Déu rey de Aragó, de València, de Mallorcha, de Cerdenya e
de Còrcega e comte de Barcelona, de Roselló e
de Cerdanya. Testimonis són: infant en Pera,
compte, et cètera; infant en Ramon Berenguer,
compte, et cètera; Arnau, archabisbe de Tarragona; infant en Jaume, et cètera; Lanyo, bisbe
de Taraçona. Se+nyal de’n Matheu Adrià, protonotari et tinent los segells, et cètera; Matheo
Adriani, mandato domini regis qui eam vidit».
Com emperò los oÿdors de aquelles coses les
quals per rahon de llur offici usar per // 1096r //

nostra potestat o no demanada nostra serenitat
espeegar poden letres hauran manades per
aquelles coses las quals en las suplicacions manat hauran escriure los nomps de aquells en lo
lloch demunt dit de la letra posar no ometen en
aquesta manera, ço és, «Per los oÿdors». Escrisquen encara las letres, les quals per la part dels
dits oÿdors per rahó de llur offici a qualsque
persones sendrecaran. Els damunt dits però escrivans volem ésser sotsmesos al canceller e vicecanceller nostres.
Sig+num mei, don Joannis Baptiste de Aloy, sacre
catholice et regie magestatis mandati scribe in
regnis Corone Aragonum cum exercitio in presenti Generali Catalonie locumtenentie in eisdemque regnis regii archivarii qui huiusmodi copiam aliena manu scriptam extraxi a regestro
quodam recondito in regio archivio Barcinone
intitulato Ordinationes regia domus quam cum
suo originali legitime comprobavi et clausuli solito meo supra apposito signo.

1097r

Despachoa de cancellaría para el reyno de Valencia de 3 de março de 1424 que se halla formada
de Funes, vicecanceller, qu·es uno de los quatro
autos de que se haze mención en el memorial de
número 32.

1098r

Alfonsus Dei gratia rex Aragonum, Scicilia, Valentia, Majoricarum, Sardinie et Corcice, comes
Barcinone, dux Athenarum et Neopatrie ac
etiam comes Rossilionis et Ceritanie. Dilectis et
fidelibus nostris judici, alcaldis et bajulo ac aliis
universis et singulis officialibus nostris civitatis
Turolis et locatenentibus eorundem adquem seu
quos presentes pervenerint. Salutem et dilectionem. Pro parte adelantatorum et aliame judeorum civitatis predicte Turolis fuit nostre celsitudini expositum reverenter quod diversa
privilegia, instrumenta, carte sive littere ac
scripture concessa et concesse dictis exponentibus
per illustres predecessores nostros, reges Aragonum memorie gloriose, devenerunt in posse aliquorum christianorum et seu judeorum temporibus retroactis, in quorum posse singulariter
existunt discussa temporis, hoc causante ignorant
preambuli exponentes, quamobrem suplicarunt
nobis humiliter eis super his subscripte nostre provissionis remedium impartiri. Nosque dicta suplicatione admissa benigne, dicimus et mandamus vobis et cuilibet vestrum, de certa scientia et
expresse, sub incurssu ire et indignationis nostre,
quattenus voce preconis per loca solita dicte civitatis publicari faciatis quod omnes et singuli,

a. escrit, a la Colección de Documentos...pàg. 116.
b. a continuació seran...presents de la Colección de Documentos...pàg. 118.
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tam christiani quam judei, quorum posse dicta
privilegia, instrumenta, carte, littere sive scripture pretacte existant, infra decem dies dictis
adelentatis et aliame realiter tradant, si penam
quingentorum florennorum auri a quolibet contrafacienti irremisibiliter exhigendam cupiant
evitari. Data Valentie, tertia die martii, anno a
Nativitate Domini millesimo quatuorcentesimo
vigesimo // 1098v // quarto. De Funes, vicecancellarius.

troba una partida en compte de dates de la sèrie
y thenor següent:
Item, exsolvi expectabili don Simoni Frigola, vicecancellario, tres mille solidos, qui sibi debebantur ratione sue consignationis ordinarie super juribus regii sigilli in dicto anno, de quibus
firmavit apocam in posse Francisci Çafont, notarii, die septimo mensis junii anni millesimi quingentesimi nonagesimi septimi, quam vobis restituo
III (mille).

Berengarius Spigolet ex provissione facta per vicecancellarium.

E mes, certificam com en dit llibre y en dit fòleo
se troba una partida de la sèrie y thenor següent:

Sig+num mei, don Joannis Baptiste de Aloy, sacre, chatolice et regie magestatis mandati scribe
in regnis Corone Aragonum cum exercitio in
presenti Generali Catalonie locumtenentie in eisdemque regnis regii archivarii, qui huiusmodi
copiam aliena manu scriptam extraxi a regestro
quodam recondito in regio archivo Barcinone intitulato Comune XXII annorum CCCCXX usque XXV, a foleo eiusdem XXXXVI; quam cum
suo originali legitime comprobavi et clausuli, solito meo supra apposito signo.

1101r

Certificatoa del offici de maestre racional en prevesa (sic) que a los vicecancelleres se paga la quarta décima y los tres mil sueldos sobre el derecho del
sello de que se haze mención en el memorial, de
número 63.

1102r

Nos, don Pedro Rubí y Sabater en Barcelona
populat, general de la artillaria y governador de
la plassa de Palamós, del Concell de sa magestat
y son lloctinent en lo offici de mestre racional
de la real casa y cort del rey nostre senyor en los
regnes de la Corona de Aragó, a tots y sengles
officials, axí reals com altres, salut. Certificam
com, en la estància de nostre concistori de dit
offici de mestre racional, en lo armari de número xexanta-vuit, ha ont estan recòndits y archivats difarents llibres de comptes de difarents
protonotaris de la Corona de Aragó, entre altres, se·n ha trobat hun de forma de full ab cubertas de pergamí del any mil sinch-cents noranta-sis, intitulat «Compte quart del magnífich
Augustin Villanueva», secretari del supremo
Concell de sa magestat y regent la protonotaria
en los regnes de la Corona de Aragó, presentat
al present offici de mestre racional als divuit de
setembre mil sinch-cents noranta-sis, comenssant al primer de janer de dit any mil sinch-cents
noranta-sis y acaba al últim die de dezembre de
dit any e en fòleo setanta-nou de dit llibre se
a. document intercalat entre els folis 1098 i 1070; 1097 i
1109 del trienni 1686-1689.
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Item, exsolvi eidem qui sibi debeban- // 1102v //
tur ratione quarta decime jurium sigilli in dicto
anno, quantitatem extrapositam de qua firmavit apocham in posse dicti Francisci Çafont, dictis
die et anno, quam vobis restituo.
IIIDCCLXIIII sous, 8
E mes, certificam com en dit armari de número
xexanta-vuit, entre altres, se ha trobat un llibre
de forma de full ab cubertas de pregamí del any
mil sinch-cents noranta-set, intitulat «Compte
quint del magnífich Augustin Villanueva», secretari del supremo concell de sa magestat y regent la protonotaria en los regnes de la Corona
de Aragó, comenssant al primer de janer mil
sinch-cents noranta-set y finí lo últim die de dezembre de dit any mil sinch-cents noranta-set, e
en fòleo de dit llibre se troba en compte de dates una partida de la sèrie y thenor següent:
Item, exsolvi spectabili don Simoni Frigola, vicecancellario, tres mille solidos qui sibi debebantur
ratione sue consignationis ordinarie super juribus
regis sigilli in dicto anno, de quibus firmavit apocham in posse Francisci Çafont, notarii, die octavo
mensis julii anni millesimi quingentesimi nonagesimi octavi, quam vobis restituo.
III (mille).
E més, certificam com en dit llibre y en dit fòleo
se troba una partida de la sèrie y thenor següent:
Item, exsolvi eidem qui sibi debebantur ratione
quarte decime jurium sigilli in dicto anno, quantitatem extrapositam de qua firmavit apocham
in posse dicti Francisci Çafont, dictis die et anno,
quam vobis restituo
VCCCXXXII sous, X.
E mes, certificam com, en dit armari de número
xexanta-vuit, entre altres, se ha trobat un llibre
de forma de full ab cubertas de pergamí del any
mil sinch- // 1103r // cents noranta-vuit intitulat
«Compte sisè y últim del magnífich Augustin
Villanueva», secretari del rey, nostre senyor, y
regent la protonotaria en los regnes de la Coro-

na de Aragó, comensant al primer de janer mil
sinch-cents noranta-vuit y finí als quinse de octubre del any mil sinch-cents noranta-vuit. E en
fòleo setanta-set de dit llibre se troba en compte
de dates una partida de la sèrie y thenor següent:
Item, exsolvi spectabili don Simoni Frigola, vicecancellario, duos mille tercentos quinquaginta et
octo solidos et quatuor denarios, qui sibi debebantur ratione sue concignationis ordinarie super
juribus regii sigilli usque ad decimam tertiam
diem mensis octobris inclusive eiusdem anni, quo
die licentie sue magistratis preeunte renunciavit
dictum offitium, de quibus firmavit apocham in
posse Petri Polo, notarii, die nona mensis novembris anni millesimi quingentesimi nonagesimi
octavi, quam vobis restituo
II (mille) CCCVIII sous, IIII.
E mes, certificam com, en dit llibre y en dit fòleo se troba una partida de la sèrie y thenor següent:
Item, exsolvi eidem qui sibi debebantur ratione
quarte decime jurium sigilli usque ad dictum
diem quantitatem extra positam, de qua firmavit apocham in posse dicti Petri Polo, dictis die et
anno, quam restitio
IIII (mille) DXXXXII sous, IIII 1/4.
E mes, certificam com, en dit armari de númer
68, entre altres, se ha trobat un llibre de forma
de full ab cubertas de pergamí del any mil sinchcents noranta-nou, intitulat «Compte primer
de rebudes y datas fetas per lo magnífichs
Hierònim Gassol, protonotari // 1103v // per sa
magestat en los regnes de la Corona de Aragó
per rahó dels drets de sagell de la Real Cancellaria dels anys 1598 fins tot lo any 1599», e en fòleo cent-y-denou de dit llibre se troba, en partida de dates, una partida de la sèrie y thenor
següent:
Item, exsolvi spectabili Didaco de Covarruvias,
vicecancellario, tres mille sexcentos quadraginta
et unum solidos et octo denarios Barcinonenses,
qui sibi debebantur ratione sue concignationis
sive gratie ordinarie super juribus regii sigilli a
die XIIII mensis octobris, qua possesionem dicti
munerii vicecancellarii adeptus fuit usque ad totum annum MDCXCIX ut constat per apocham in
posse Francisci Çafont, notarii, die XIX mensis
dezembris predicti anni receptam, quam vobis
restituo
III (mille) DCXXXXI sous, VIIII.
E mes, certificam com, en dit llibre y en dit fòleo se troba una partida de la sèrie y thenor següent:
1897

Item, exsolvi eidem sex mille ducentos septuaginta et sex solidos et undecim denarios Barcinonenses, qui sibi debebantur ratione quarte decime jurium sigilli in dicto anno MDXCIX et rata tertie
dezembris MDXCVIII ut constat per apocham in
posse Nicolai Mensa, notarii, die XIII mensis maii
anni MDC, quam vobis restituo
VI (mille) CCLXXII sous, VIII.
E mes, certificam com, en dit armari de número
68, entre altres, se ha trobat un llibre de forma
de full ab cubertas de pergamí del any mil sinchcents intitulat «Compte segon de rebudes y datas fetas // 1104r // per lo magnífich Gerònim
Gassol, protonotari per sa magestat en los regnes de Aragó per rahó dels drets dels sagells de
la Real Cancellaria en lo any mil y sis-cents, comenssant al primer del mes de janer de dit any
1600 fins al últim de dezembre de dit any, e en
fòleo 124 de dit llibre se troba en compte de dates una partida de la sèrie y thenor següent:
Item, exsolvi spectabili Didaco de Covarrubias,
vicecancellario, tres mille solidos Barcinonenses,
qui sibi debebantur ratione sue concignationis
sive gratie ordinarie superjuribus regis sigilli in
dicto anno MDC, de quibus firmavit apocham in
posse Michaelis Beltran, die quarto mensis martii
anno MDCI, quam vobis restituo
III (mille) sous.
E mes, certificam com, en dit llibre y en dit fòleo 124 se troba una partida de la sèrie y thenor
següent:
Item, exsolvi eidem octo mille septuaginta et octo
solidos et duos denarios Barcinonenses, qui sibi
debebantur ratione quarte decime jurium sigilli
in dicto anno MDC de qua firmavit apocham in
posse eiusdem Michaelis Beltran, die et anno supradictis
VIII (mille) LXXVIII sous II.
E mes, certificam com, en dit armari de número
68, entre altres, se ha trobat un llibre de forma
de full ab cubertas de pergamí, intitulat
«Compte sisè del noble don Francisco Gassol,
protonotari en los regnes de la Corona de Aragó, de la exacció dels drets de sagells reals de la
Real Cancellaria en lo any mil sis-cents y deu,
comensant al primer de janer del any mil siscents y deu, y en fòleo 97 de dit llibre, en compte de dates se troba una partida de la sèrie y thenor se- // 1104v // güent:
Item, exsolvi don Didaco Clavero, vicecancellario, tres mille solidos Barcinonenses, qui sibi debebantur ratione sue assignationis sive gratie ordinarie super juribus regii sigilli pro toto dicto
anno millesimo sexcentesimo decimo, de quibus
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firmavit apocham die septima maii anni millesimi sexcentesimi decimi penes Nicolaum Mensa,
scribam mandati et notarium publicum
III (mille).

et notarii publici, dicta die quarta, die mensis
septembris dicti anni millesimi sexcentesimi vigesimi primi, quam vobis restituo
VII (mille) CLXX sous, 3 6/11.

E més, certificam en dit llibre y en fòleo 68 de
aquell, se troba una partida de la sèrie y thenor
següent:

E mes, certificam com, en dit armari de número
68, entre altres, s’à trobat un llibre de forma de
full ab cubertas de pergamí, intitulat «Compte
setsè del il·lustre marquès de Villalva», don Gerónimo de Villanueva //1105v // cavallero del orden de Nostra Senyora de Alcàntara, del concell
del rey, nostre senyor, y son protonotari en los
regnes de la Corona de Aragó de tot lo any mil
sis-cents setanta-quatra, e en fòleo 27 del dit llibre se troba una partida de la sèrie y thenor següent:

Item, exsolvi don Didaco dea Clavero, vicecancellario, quinque mille tercentos terdecim solidos
quinque denarios et septem undecimas partes
unius denarii Barcinonenses, qui sibi debebantur
ratione quarte decime jurium sigilli in dicto
anno MDCX, de quibus firmavit apocham die septimo mensis maii, anni MDCX, penes Nicolaum
Menssa, scribam mandati et notarium publicum, quam vobis restituo
V (mille) CCCXIII sous V 7/11.
E mes, certificam com, en dit armari de número
68, entre altres, s’à trobat un llibre de forma de
full, de cubertas de pergamí, intitulat «Compte
segon y últim del magnífich Agustí de Villanueva, quòndam, protonotari y primer del magnífich Gerònim de Villanueva, vuy protonotari
del rey, nostre senyor, en los regnes de la Corona de Aragó, la qual és del any mil sis-cents y
vint, e en fòleo 119 de dit llibre, en lo compte
de dates, se troba //1105r // una partida de la sèrie y thenor següent:
Item, exsolvimus spectabili don Andree Roig, vicecancellario, tres mille ducentos septuaginta et
duos solidos et octo undecimas partes unius denarii Barcinonenses, pro tribus mille solidis jaccenssibus qui sibi debebantur ratione sua gratie ordinarie in toto anno MDCXXX superjuribus et
pecuniis regii sigilli, de quibus firmavit apocham
in posse Michaelis Codorniu, scribe mandati et
notarii publici Barcinone, die quarta mensis septembris, anni millesimi sexcentesimi vigesimi
primi, quam vobis restituo
III CCLXXII sous, 8, 8/11.
E mes, certificam com, en dit llibre y en dit fòleo 119, se troba una partida de la sèrie y thenor
següent:
Item, exsolvimus don Andree Roig, vicecancellario, septem millecentum et septuaginta solidos
tres denarios et sex undecimas partes unius denarii Barcinonenses pro sex mille quingentis septuaginta et uno solidis et quatuor denariis jaccensis,
que sibi debebantur ratione sue quarte decime jurium sigilli in toto dicto anno, de quibus firmavit
apocham in posse dicti Codorniu, scribe mandati

a. a continuació ratllat, Covarruvias.

Mas, por la gracia ordinaria del señor vicecanceller en todo el año, tres mil sueldos. 3000 sous.
E mes, certificam com, en dit llibre y en dit fòleo 27, se troba una partida de la sèrie y thenor
següent:
Mas, por la quarta decima de su excelencia el señor vicecanceller en todo el dicho año, dos mil
ciento ochenta y quatro sueldos y seis dineros
2184 sous, 6.
E mes, certificam com, en dit armari de número
68, entre altres, s’à trobat un llibre de forma de
full ab cubertas de pergamí, intitulat «Compte
de setè del il·lustre marquès de Villalva, don Gerónimo de Villanueva, cavallero del orden de
Nostra Senyora de Alcàntara del concell del rey,
nostre senyor, y son protonotari en los regnes
de la Corona de Aragó, de tot lo any mil siscents setanta-sinch», e en fòleo 67 de dit llibre,
en la terssa del mes de abril, se troba una partida
de la sèrie y thenor següent:
Mas, por la gracia ordinaria de su excelencia el
señor vicecanceller en dicha tercia
1000 sous.
E mes, certificam com, en dit llibre y en dit fòleoa 67, se troba una partida de la sèrie y thenor
següent:
Mas, por la quarta decima de su excelencia, asesor, vicecanceller en dicha tersia de abril
833 sous.
E mes, certificam com, en dit llibre // 1106r // y
en fòleo 68 de aquell se troba una partida de la sèrie y thenor següent:
Mas, por la gracia ordinaria de su excelencia en
dicha tercia de agost del 1675
1.000 sous.
a. a continuació ratllat, partida.
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E mes, certificam com, en dit llibre y en dit fòleo 68 se troba una partida de la sèrie y thenor
següent:

Mas, por la quarta decima del señor vicecanceller
en dicha terna, quinientos y treinta y seis sueldos
536 sous.

Mas, por la quartadecima que toca a su excelencia el señor vicecanceller en dicha tercia
556

E mes, certificam com, en dit llibre y en fòleo
setanta-hu de aquell, se troba una partida de la
sèrie y thenor següent:

E mes, certificam com, en dit llibre y en fòleo
69 de aquell, se troba una partida de la sèrie y
thenor següent:

Mas, por la gracia ordinaria del señor vicecanceller en dicha tercia, mil sueldos
1.000 sous.
E mes, certificam com, en dit llibre y en dit fòleo 71, se troba una partida de la sèrie y thenor
següent:

Mas, por la gracia ordinaria de su excelencia el
señor vicecanceller en dicha tercia de deziembre
1.000 lliures.

Mas, al mismo por la quarta decima en dicha tercia, sietecientos y quarenta y tres sueldos
743 sous.

E mes, certificam com, en dit llibre y en dit fòleo 69 se troba una partida de la sèrie y thenor
següent:

E perquè las sobreditas cosas en judici y fora de
aquell se’ls sia donada entera fe y crèdit, a
instància del procurador fiscal del General de
Catalunya, havem manat despachar la present
certificatòria de nuestra mà, firmada y sagellada
ab lo sagell de dit nostre offici de mestre racional, expedida en Barcelona en lo concistori de
aquell als onse de setembre. Anno a Nativitate
Domini millesimo sexcentesimo octuagesimo octavo.
Don Pedro Rubi y Sabater.
Locus sig+lli.
Registrata.

Mas, por la quarta decima que tocó a su excelencia, el señor vicecanceller en dicha terna de dezembre
985 sous.
E mes, certificam com, en dit armari de número
68, entre altres, se ha trobat un llibre de forma
de full ab cubertas de pergamí, intitulat
«Compte divuit del il·lustre marquès de Villalva, protonotari de sa magestat en los regnes de
la Corona de Aragó, per lo any mil sis-cents setanta-sis, e en fòleo 69 de dit llibre, en la terssa
del mes de abril, se troba una partida de la sèrie
y thenor següent:
Mas, por la gracia ordinaria de su excelencia el
señor vicecanceller en la dicha tercia, mil sueldos
1.000 sous.

E mes, certificam com, en dit llibre y en dit fòleo 70 de aquell se troba una partida de la sèrie y
thenor següent:

Carolusa, divina favente clementia et romanorum rex, et cetera, imperator semper augustus,
Joana, mater, et idem Carolus, ejus filius, Dei
gratia regex Castelle, Aragonum, Legionis,
utriusque Cicilie, Hierusalem, Navarre, Granate, Toleti, Valentie, Gallecie, Majoricarum, Hispalis, Sardinie, Cordube, Corcice, Murcie, Giennis Algarbii, Algezire, Gibraltaris ac insularum
Canarie nec non insularum, Indiarum et terre
firme maris occeani, archiduces Austrie, ducces
Burgundie et Bravantis, comites Barcinone,
Flandrie et Tiroli et cetera, duces Atenarum et
Neopatria, comites Rossalionis et Ceritanie,
marchiones Oristani et Gociani. Magnifico et dilecto conciliario nostro Francisco Franch, regenti
cancellariam. Salutem et dilectionem. Causam
diu agitatam inter nonnullos creditores pretensos
Lucini, Scarrampi et Francisci Dendo, quondam, contra fisci procuratorem curie nostre pretendendo recipere nonnulla censualia super emolumentis procurationis regie majoricarum et que
causa alias vobis commissa fuerat, vobis duximus

a. a continuació ratllat E mes, certificam com en dit fòleo
69.

a. document intercalat entre els folis 1107 i 1110 del trienni
1686-1689.
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E mes, certificam com, en dit llibre y en dit fòleo 69 se troba una partida de la sèrie y thenor
següent:
Mas, por la quarta decima del dicho señor vicecanceller en dicha tercia, // 1106v // quatrocientos y noventa y dos sueldos
492 sous.
E més, certificam com, en dit fòleo 69, se troba
una partida de la sèrie y thenor següenta:
Mas, por la gracia ordinaria del señor vicecanceller en dicha tercia de agosto, mil sueldos.
1.000 sous.

1899
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commitendam velucti commitimus per presentes
fisci procuratore curie nostre nobis humiliter supplicantibus dicentes, comittentes et mandates vobis quattenus, vocatis et auditis partibis predictis,
dictum processum colligatis et instruatis cumque
dictus processus instructus fuerit antequam ad
illius sententiam procedatis dictum processum seu
illius copiam fidem ferentem ad nos nostrumque
sacrum concilium ubicumque fuerimus, causa
videndi et recognoscendi, transmittere curetis,
prout alias provisum adeo ut illo viso et in nostro
sacro regio concilio recognito quod justum fuerit
vobis retribuere valeamus. Nos enim in et superpredictis omnibus et singulis cum incidentibus et
dependentibus et emergentibus ex eisdem ac illis
adherentibus et connexis vices ac voces nostras ac
omnimodam facultatem committimus per presentes. Data in civitate nostra imperiali Vurmacie, // 1109v // die vigesimo mensis maii, anno a
Nativitate Domini millesimo quingentesimo vigessimo primo. Augustinus, vicencancellarius.

nador. Empera mor d’açò ordenam que·n la demunt dita cancellaria, un hon feel e espert, lo
qual sie doctor en lleys, aprés lo canceller, sia
posat qui no ligat de nigun ligam de sacre orde
per tal que eo que per aventura per lo canceller
en cas que fos archebisbe o bisbe o altre prelat o
clergue qui en criminals coses fer no poria, per
aquest sia suplit. E per tal que en la dita cancellaria totas cosas degudament sian fetas engir
aquellas, aprés lo canceller entena ab acabament. Encara ell volem haver diligència que les
letres, les quals sobre les suplicacions són manades complidament, contenents lo fet en la suplicació contengut, sie diligentment espatxades en
tal manera que en assò defalliment, lo qual a
nostre(s) gens gravea no poch porie donar no
sie atrobar. Ordenats aprés que tota hora que
s’esdevinga nostre canceller no poder seguir
nostre Cancellaria aquelles coses que per lo dit
canceller són ordenades. E altres coses faedores
en lo offici de la dita cancellaria, lo dit vicecanceller tenir e complir en totes coses no ometa. E
totes les altres coses, les quals lo dit canceller en
escrit haver és tengut ab si en scrit haver no releix; que los sagraments, los quals lo canceller és
fahedor, lo vicecanceller a nós fasse ab acabament.

Alfonsus de Soria, ex provisione facta per vicecancellarium. Visa per generalem thezaurarium et
Philippum de Ferrera, regentes, et fisci advocatum ac May, etiam regentes.
Sig+num mei, don Joannis Baptiste de Aloy, sacre
catholice et regie magestatis mandati scribe in
regnis Corone Aragonum cum exercicio in presenti Generali Catalonie locumtenentie in eisdemque regnis regii archivarii, qui huiusmodi
copiam aliena manu scriptam extraxi a regestro
quodam recondito in regio archivo Barcinone intitulato Itinerum quintum annorum MDXX usque XXVIII, a foleo eiusdem LXIIII; quam cum
suo originali legitimi comprobavi et clausuli, solito meo supra apposito signo.

Sig+num mei don Joannis Baptiste de Aloy, sacre
catholica et regie magestatis mandati scribe in
Regnis Corone Aragonum cum exercicio in presenti Generali Cathalonie Locumtenentie i eisdemque regnis reggi // 1112v // archivarii qui
huiusmodi copiam aliena manu scriptam extraxi a libro recondito in regio archivo Barcinone
intitulato «Ordinationes regie domus» quam
cum suo originali legitime comprobavi et clausi
solito meo supra apposito signo.

1111r

Capítuloa de la creación de vicecanceller hecha
por el señor rey don Pedro en sus ordenansas de la
casa real, de que se haze mención en el memorial,
número 13 y otros.

1115r

Proemiob de las ordenansas de la casa real hechas
por el señor rey don Pedro el tercero en Barcelona,
a los 15 de las kalendas de noviembre 1344, de
que se haze mensión en el memorial, número 12.

1112r

Delb vicecanceller.

1116r

Ordenacionsc fetas per lo molt alt senyor en
Pere ters, rey d’Aragó, sobre lo regiment de tots
los officials de la sua cort.

Com humana fragilitat no sufra usar hon de
contínua sanitat corporal, cobeejans que·l offici
que no poch de nostra Cancellaria en la qual
tots los negocis justície concernents, los quals a
la nostra Cort <són> devoluts són espeegadors
per alcun accident no pusca freturar de govera. document intercalat entre els folis 1110 i 1115 del trienni
1686-1689.
b. un altre transcripció d’aquest mateix document realitzat
sobre l’original es pot trobar a Colección de Documentos Inéditos del Archivo General de la Corona de Aragón, Barcelona,
1850, vol. 5, pàgs. 113-114.

1900

Nós, en Pere, per la gràcia de Déu rey d’Aragó,
de València, de Mallorca, de Cerdenya, de Còrcega e conte de Barcelona, de Rosselló e de
a. Greuge a Colección de documentos...pàg. 113.
b. document intercalat entre els folis 1112 i 1123 del trienni
1686-1689.
c. un altre transcripció d’aquest mateix document realitzat
sobre l’original es pot trobar a Colección de Documentos Inéditos del Archivo General de la Corona de Aragón, Barcelona,
1850, vol. 5, pàgs. 7-10.

Cerdanya. A memòria eternal e dreta dispensació de regiment molt se pertany a la diligència
del president que, a les coses fahedores e als officis, regidors, suficiens, officials a ordon, als
quals officials singularment e de pertida sengles
oficis a quiscun coman a regir, servar, emperò
diligentment segons que·s pertany e segons que
la manera dels officis o requer grau degut e convenient orde dels officials. E axí, convenientment seran administrats e regits los officis si
orde degut és servat de diferència entre·ls officials, ço és, que·ls menors als majors obeesquen
e que·ls majors als menors en ço que falliran o
fallir porien corrigen. En aprés se deu haver esgart en la distribució de sengles officis que, a
una persona quant que sie exercitada e apta, no
sien ensemps comanats molts officis per tal com
no és leu de creure que una persona a molts officis ben regir puga bastar con envides negun no
puga a un tansolament ben complir, per tal cor
quant al regiment de un entendre de l’altre de
necessitat se haurà de sostrer. E axí volen en
cascun entendre negun no complirà segons
que·s pertanyarà. Encara con sengles officis són
per sengles officials distribuits aquell qui specialment pensarà si ésser a qual que sia offici deputat pus curosament e pus diligent en aquell
atèndrer de la cosa a ell comanada lo perill a ell
pertanyen pus temerosament regonexerà et encara que varietat de officis en diverses persones
distribuida noblea alguna e belea en lo regiment
representa; cor bella e plaent //1116v // és disposició de regiment quant les varietats dels officis
són en atretantes persones distribuhides a semblansa de cors human, en lo qual, per varietat de
membres a diverses officis deputats resulta elegant bellea de tot lo cors. En axí encara per
exempli del rey, dels reys, salvador nostre, som
instruits qui, segons la vera sentència del apòstol les gràcies diverses segons que ell vol a diverses distribuen divisions, dobres divisions daministracions ésser disposa e ell emperò ver
regidor e senyor tot sols en tots obra. Emperamor d’açò per exempli d’ell ensenyats del qual
tota acció deu ésser nostra instrucció de present
havem ordenat sengles officis de nostra casa e
cort separadament per si divisir e que pertanyarà
a cascun per deute de son offici e que haurà cascun a fer, regir et ministrar e quin poder haurà e
en quals persones e en quals coses e en quins cases e encare en quinya manera e quant e con
cascuns en sos officis ordonadament degen servir, havem disposat a ordenar per tal que axí
que, mesclant los fets de les coses, la un ab l’altre, los officis no sien torbats e cascun pusca
convinentment usar de son offici e que indiferentment o no deguda no·s mescle en offici
d’altre. E encara que cascun ministre d’offici en
les coses faedores esdevenga plus instruït, e encara per ço que a les coses fahedores que a son
1901

regiment pertanyen pus diligent cura haia que
no havia; e oltra la usansa de nostres predecessors alscuns officis novellament havem ordenats
e a alscuns officis antichs més persones que no
era acostumat haven aiustades e de les observacions ea en tras servadas alcunes n’avem innovades, ajustant a aquells e detrahents alscunes coses o suplents e alscunes vegades removents de
tot o mudant e segons que la utilitat de les coses
més val o la conveniència pus decent de nostre
estament // 1117r // faedor o demana e requer e
certes en quatre officials, principalment lo regiment de la cort nostra havem devesit, los quals
en los officis regidors pus senyorejants seran
meses con los mayordòmens en tots e sengles
qui de casa nostra e de la companyona nostra
seran e les companyes generalment hauran axí
con a majors en nostre hostal o cort segons la
manera e forma en son lloch en nostres ordenacions annotada, e en assò a tots nostres officials
seran majors. Mas emperò en especial sots si
hauran tots los familiars de casa nostra, los quals
emperò als camarlenchs o al canceller o al mestre racional no seran sotsmesos. En aprés los camarlenchs quant a custòdia e a familiar assistència de nostra persona pus poderoses de tots
altres seran enteses qui donant seran a tots altres
officials alcun offici en la cambra nostra e rebosts exercents. Et encara qui a servey sens
miga de nostra persona a nos familiarment estan
entorn. En aprés lo canceller quant a ordinació
de nostre concell sobre tots los altres serà, lo
qual encara devant serà en especial a tots literats
e clergues qui en nostra cancellaria o en altre
lloch quals que officis nostres amministraran.
En aprés lo maestre racional, quant a la ministració de nostre patrimoni e de qualque altre
procuració de profit peccuniari, e quant a sol·licitar aquelles qui seran aytals coses a procurar a
tots serà major e ell devant ésser a ells declaram.
Dels quals tots segons son orde e d’aquells qui
entorn dels havem ordenats de cascuns per orde
en les nostres ordinacions és incert, les quals
nostres ordinacions en nostre concell plenament lestes, segons que en scrit de nostre manament són posades, per tots segons que a cascun
se pertany destretament, manam ésser observades. E si alscunes ordi- // 1117v // nacions o observacions estan d’aquí sol que no contrasten a
aquestes nostres ordinacions aquelles per
aquestes revocar no entenem ans aquelles en tot
ço que a les dites nostres ordinacions no seran
contràries, volem ésser observades. Datum Barcinone, quinto decimo chalendas novembris anno
a Domini millesimo trecentessimo quadragesimo
quarto.
Sig+num mei, don Joannis Baptista de Aloy, sacre, catholice et regie magestatis mandati scribe
in regnis Corone Aragonum cum exercitio in

[ 1688 ]

[ 1688 ]

presenti Generali Chatalonie locumtenentie in
eisdemque regnis regii archivarii qui huiusmodi
copiam aliena manu scriptam extraxi a libro recondito in regio archivo Barcinone intitulato Ordinationes regie domus quam cum suo originali
legitime comprobavi et clausuli solito meo supra
apposito signo.

1119r

Nosa Ferdinandus, Dei gratia rex Castelle, Aragonum, Legranii, Sicilia, Toleti, Valencie, Gallecie, Majoricarum, Hispalis, Sardinie, Cordube,
Corsice, Murcie, Giennis, Algarbii, Alquezire,
Gibraltaris, comes Barcinone, dominus Viscaye et
Moline, dux Athenarum et Neopatrie, comes
Rossilionis et Ceritanie, marchio Oristanni, comesque Gociani. Cum ad apicem Regnorum
Aragonum erecti sumus in primis cure nobis fuit
talem virum in vicecancellarium nostrum preficere et ordenare cuius virtute, scientia, prudencia et probitate justitia jubelitis nostrus recte et
eque administretur; et inter alios huius muneris
dignos vos magnificum et dilectum conciliarium
et vicecancellarium nostrum Alfonsum de la Cavalleria, juris utriusque doctorem, diligimus vosque eidem officis vicecancellarii prefecimus juxta
formam ferorum regni Aragonum prout in provisionibus nostris inde expeditis adquos nos refferimus hec et alia latius patere videtur. Nunc
vero, obitu Joannis Pages, vicecancellarii, quoniam expediens est servicio nostro et justicie cultui et administrationi ut unus vicecancellarius
in regnis predictis sit et non plures, deliberavimus
vos dictum Alfonsum de la Cavalleria, unicum
vicecancellarium in omnibus regnis nostris Aragonum, Sicilie, Valencie, Majoricarum, Sardinie
et principatu Catalonie esse; idcirco, de vestris
virtute, scientie et probitate multis comprobata
testimoniis confici, thenore presentis et de nostra
certa scientie, deliberate et consulte, unicum vicecancellarium nostrum in nostris regnis predictis
Aragonum, Scicilie, Valencie et Principatu Catalonie vos, dictum Alfonsum, facimus, constituhimus, creamus et solemniter ordinamus. //
1119v // Ita quod, prestito prius por vos juramento
et homagio in posse nostro debene et legaliter vos
habendo et de servandis constitutionibus Cathalonie, usaticis et privilegiis Barcinone et observancie et aliis que juxta ipsas constitutiones Catalonie ac usaticos Barcinone servari debent, et
recepta excomunicationis sententia prout per dictas Constitutiones Catalonie dispositum est, in
omnibus et singulis regnis et principatu Catalonie et terris nostris sitis unicus vicecancellarius
noster ac tu presitis et preferamini omnibus et
singulis quibus vicecancellarius noster preferri
a. document intercalat entre els folis 1144 i 1121 del trienni
1686-1689.
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consuevit provideatisque suplicationes, sententias
proferatis judicatis et omnia alia et singula faciatis que officio vicecancellarie incumbunt et per
alios vicecancellarius predecessores vostros fuit solitum fieri et exerceri gaudiatisque et utamini
omnibus et singulis gratiis, quitacione, vestitu,
salario, honoribus, favoribus, perrogativis et preminentiis ipsi vicecancellarii officio pertinentibus et spectantibus et quibus vicecancellariis predecessores vestri et precessores vestri unici actu uti,
gaudare sunt soliti. Quosirca, ilustrissimi Joanni, principi Austuriarum et Gerunde, primogenito nostro charissimo, et omnibus regnis et terris
nostris post felices et longevos dies nostros successori, intentum nostrum declarantes sub paterne benedictionis obtentu dicimus, gerentibus vices nostri generalis governatoris in regnis nostris
Aragonum, Valentie, principatu Catalonie et
regnis illiis et terris nostris, justiciis, vicariis, bajulis, subbajulis, seterisque universis et singulis officialibus et subditis nostris dicimus, precipimus
et juvemus expresse et de nostra siencia, ad nostra
gratia et amoris obtentum penamque auri florennorum decem millium ut vos, dictum Alfonsum de la Cavalleria, pro unico vicecancellario
in dictis regnis et principatu Catalonie habeant,
teneant, reputent // 1120r // honorificent atque
tradant et mandatis et jussionibus vestris pareant et obediant et noster protonotarius seu eius locumentenens vos, dicto vicecancellario noster, de
tribus mille solidis barcinonensis anno quolibet,
videlicet, de mil solidis qualibet tertia, respondeant et seu responderi faceat nostramque huiusmodi provisionem et omnia et singula in eo contenta teneant firmiter et observeant et facient per
quos desceat inviolabiliter obsevari et non contrafacient vel venianta aut aliquem contrafacere vel
venire sinant, ratione aliqua sive causa. In cuius
rei testimonium presentem fieri jussimus nostro
comuni sisillo impedenti munito. Data in civitate Cordove, die XXV mensis julii, anno a Nativitate Domini millesimo quatuorsentesimo octuagesimo quarto regnorumque nostrorum videlicet
Scicilie anno decimo sexto, Castelle et Legionis
unde(ci)mo, Aragonum vero et aliorum sexto.
Yo el rey.
Dominus rex mandavit mihi, Jacobo de Casafranca, visa per generalem taseurarium et pro
conservatore.
Sig+num meum, don Joannis Baptista de Aloy,
sacre, catholice et regie magestatis mandati scribe
in regnis Corone Aragonum cum exercitio in
presenti Generali Chatalonie locumtenentie in
eisdemque regnis regii archivarii, qui huiusmodi

a. a continuació repetit aut aliquem contrafacere vel venire.

copiam aliena manu scriptam extraxi a regestro
quadam recondito in regio arxivio Barcinone intitulato Officialium secundum annorum
MCCCCLXXXI usque LXXXXI, a foleo huiusdem LXXXX; quam cum suo originali legitime
comprobavi et clausuli, solito meo supra apposito
signo.

1121r

Privilegioa de vicecanceller a favor del doctor don
Bernardo de Bolea, de que se haze mención en el
memorial, número 67.

1122r

Nos Philippus Dei gratia rex Castelle, Aragonum
utriusque Sicilie, Hyerusalem, Hungarie, Dalmacie, Croacie, Legionis, Navarre, Granate, Toleti, Valentie, Gallecie, Mayoricarum, Hispalis,
Sardinie, Cordube, Corcie, Murcie, Giennis, Algarbii, Algezire, Gibreltaris, insularum Canarie, insularum Indiarum et terre firme maris
oceani, archidix Austrie, dux Burgundie, Bravantie et Mediolani, comes Barcinone, Flandrie
et Tiroli, dominus Viscaye et Moline, dux Athenarum et Neopatrie, comes Rossilionis et Ceritanie,
marchio Oristanui et Gociani. Nihil est quod regiam dignitatem magis illustret atque comendet
quam intenta cura sedulumque studium administrandi sibi subsiditis justicie quo fit ut qui huic
tam gravi tamquam necessario muneri prefitiendi sunt summam post eis animi probitate legum,
scientia multarumque rerum experiencia preditos esse quippe qui non aliter injunctim sibi onus
sefferre et ingenti negotiorum mole valeant obviare. Cum igitur per mortem spectabilis, magnifici
dilectique consiliarii nostri Petri Clariana a
Seva officium vice cancellarii nostrorum regnorum Corone Aragonum diu vacaverit et sint illorum regnorum negotia in eo statu ut de providendo vicecancellario qui muneri obeundo parsit
nobis necessario sit cogitandum, tu magnifice dilecteque noster consiliario Bernarde de Bolea,
utriusque juris doctore, interceteros occurristi
cuius fides, prudentia, doctrina et in gubernandis pro cunctis dexteritas ex multis annis et magistratibus parte digne et sancte gestis nobis perspecte et cognite sunt et ut cetera taxamus illaque
in nostro citerioris //1122v // Scicile regno, Carolo
invictissimo imparatori patri nostro colendissimo
nechnon et deinde succedentibus temporibus, variis in negotiis et rebus nobis prestitisti servitia
propensam quidem erga nos animi tui voluntate
obsequium et probitatem testatas faciunt huc
etiam accedunt que apud florentinum ducem et
Pumplini dominum bis ex nostra delegatione
summo cum studio et diligentia et exercitus queque Modiolani in investigantis magistratum moa. privilegi intercalat entre els folis 1120 i 1127 del trienni
1686-1689.

1903

ribus insudasti et alia multaque hic et alibi cum
Aragonum regentem ageres exhibuisti non contemnenda. Istis igitur atque aliis moti respectibus
et conciderationibus, thenore presentis, de nostra
certa scientia, deliberate et consulto ac nostra regia auctoritate motuque nostro proprio, te dictum
Bernardum de Bolea, vicecancellarium nostrum
et domus nostre in regnis Aragonum, Cicilie citra
et ultra f<r>arum Valentie, principatu Catalonie, Mayoricarum et Sardinie, commitatibus Rosilionis et Ceritanie, insulisque eis adjacentibus,
eligimus, constituimus et ordinamus tibique dictum officium concedimus, commitimus et fideliter comendamus. Ita quod de cetero in omnibus et
singulis regnis, principatu, commitatibus et insulis nostris predictis sis vicecancellarius noster et
actu predicti et prefaratis omnibus illis quibus vicecancellarii qui pro tempore fuerunt presse et
preferri consueverunt omnesque litigantes et discepantes audias eorumque littes et disceptacionis
et alias quasvis causas et questiones cuyusvis nature et conditionis existant que in predictis regnis et
terris aut nostro concilio ubicumque nos fuerimus
emerserint decidas et termines suplicationesque
offerendas et presentandas per quoscumque provideas jus //1123r // et justiciam super earum contentis partibus eam petentibus ministres nech non comissiones illis quibus ubi videbitur de quibus
causis et negotiis facias et facere possis chartas
etiam privilegia et litteras tam gratiosas quam
justas sigillis nostris sigillandas nostro nomine obsignes sententias et decissiones nostre nomine et in
nostram personam in et super dictis causis, litibus,
negotiis et questionibus proferas et sententialiter
termines, jura et regalias nostras regias pro viribus tuearis et amplifices omniaque alia et singula
facias que alii vicecancellarii domus nostre et serenissimorum regum predecessorum nostrorum
facere consueverunt et habeas recipias et concequaris tuisque usibus et utilitatibus applices illud
salarium annuum, gratias, subsidia, jura, lucra,
obventiones et emolumenta per alios vicecancellarios recipi consueta, gaudeas insuper et fruaris
omnibus et singulis favoribus, prorrogativis, preminentiis, jurisdictio ne superioritatibus, gratiis,
potestatibus, libertatibus, immunitatibus, honoribus et oneribus et aliis juribus eidem offitio incumbentibus, pertinentibus et spectantibus, tam
per ordinationes domus nostre quam per foros,
constituciones observantias, ritus, privilegia et
pragmaticas nostras dictorumque regnorum,
Principatus et commitatuum ac insularum et
alias que et quibus dictus Petrus Catharina a
Seva et alii sui in dicto officio predecessores melius
et plenius percipere, utique et gaudere consueverunt, potuerunt et debuerunt usque quaque subyciaris queque honoribus dicto offitio incumbentibus. Verum antequam regiminis et exercicio dicti
te immisceas officii tenearis jurare in posse illius
adquem spectet et sen- //1123v // tentiam excomu-
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nicationis audire te bene, fideliter et legaliter habiturum in exercendo offitio memorato ac servaturum foros Aragonum et aliorum regnorum
Principatusque, commitatuum et insularum predictarum, constituciones queque franquesias,
pragmaticas, privilegia, usaticos, observantias et
alique juxta Constituciones Catalonie ac usaticos
Barcinone servari debent, serenissimo propterea
Carolo, principi Asturiarum et Gerunde, filio
primogenito nostro charissimo ac post felices et
longevos dies nostros in omnibus regnis et dominiisa
nostris, <a> Deo propitio, immediato heredi et legitimo successori intentum aperientes nostrum,
sub paterne benedictionis obtentu dicimus, quibuscumque vero viceregibus, locumtenentibus et
capitaneis generalibus nostris, cancellario, regentibus nostram regiam cancellariam, prothonotario, secretariis, regenti officium ac gerentibus vices generalis gubernatoris, justicie Aragonum
eiusque locumtenentibus, deputatis, bajulis generalibus, justiciis, vicariis, bajulis, subvicariis, subbajulis, calmetinis, marinis, algutziriis, virgariis
ceterisque demum universis et singulis offitialibus
et subditis nostris tam in aula nostra quam in
dictis regnis et dominiis nostris constitutis et constituendis, eadem auctoritate nostra percipimus et
jubemus ad incursum nostre regie indignitatis et
ire peneque florennorumb [auri Aragonum decem millium nostris regiis inferendorum] erariis
quod te, dictum Bernardum a Bolea, pro vicecancellario prefato habeant, teneant, reputent, honorificent actque tractent jussionibusque tuis pareatur et obediant et illi ad quos espectet in
pocessionem dicti officii te ponant et indu- //1124r
// cant inductumque manuteneant et defendant
contra cunctos, de quo salario, gratis, subsidis, juribus, lucris et emolumentis predictis tibi integre
respondeant et faciant per quos decet plenarie responderi cauti secus agere et fierive permitere aliqua ratione seu causa si dictus serenissimus princeps moremgerere, ceteri veri officiales et subditi
nostri preter ire et indignationis nostre incursum
penam preappositam cupiunt evitare. In cuius rei
testimonium presentem fieri jusimus, nostro regio
comuni sigillo pendenti munitam. Data in oppido nostro Madriti, die dessimo octavo mensis novembris, anno a Nativitate Domini millesimo
quingentesimo sexagessimo secundo, regnorum
nostrorum videlicet citerioris Scicilie nono, Hispaniarum vero et aliorum septimo.

Comitem, generalem thesaurarium Luna, Loris
et Sentis etiam regentes et me pro conservatore generali.
Sig+num mei, don Joannis Baptista de Aloy, sacre, catholice et regie magestatis mandati scribe
in regnis Coronone Aragonum cum exercicio in
presenti Generali Chatalonie locumtenentie in
eisdemque regnis regii archivarii, qui huiusmodi
copiam aliena manu scriptam extraxi a regestro
quodam recondito in regio archivo Barcinone intitulato Offitialium primo annorum MDLX usque LXV, quam cum suo originali legitime comprobavi et clausuli, solito meo supra apposito
signo.

1127r

Yo el rey.
Dominus rex mandavit mihi, Hyeronimo Clementi, visa per Giginta, regentem cancellariam,
a. a l’original dels dietaris dampnis, en canvi així a ACA,
Reg. Canc. 4288, fol. 130v.
b. a continuació entre claudàtors l’original d’ACA, Reg.
Canc. 4288, fol. 130v.

1904

Certificha y fas fe jo, Joseph de Sauleda, cavaller, subrrogat en lo offici de scrivà major y secretari del General y present casa de la Deputació, com, en un llibre intitulat «Llibre de
juraments que prestan los officials reals segons
Capítols de Corts»b, número 2, ab cobertas de
pregamí, recòndit en lo arxiu de la present casa
de la Deputació, entre altres, se troba un privilegi y jurament del thenor següent:
Nos, Carolus, divina favente clamentia romanorum imparator semper Augustus, rex Jerganie,
Johanna eius mater, eidem Carolus, Dei gratia,
reges Castelle, Aragonum, utriusque Scicilie,
Hierusalem, Hungarie, Dalmacie, Croacie, Legionis, Navarre, Granate, Toleti, Valencie, Gallicie, Majoricarum, Hispalis, Sardinie, Cordube, Corcisce, Murcie, Giennis, Algarbii,
Algezire, Gibraltaris, insularum Canarie nec
non insularum, Indiarum et terre firme maris
aceani, archiduces Austrie, duces Burgundie et
Brabancie, comites Barcinone, Flandrie et Tiiroli, domini Vizaie et Moline, duces Athenorum et
Neopatrie, comittes Rossilionis et Ceritanie,
marchiones Orestanii et Gociani. Regie dignitatis sublimitus in conferendis oficisque augmentis
suorum regnorum justicie ministerium reique
publice regimen et gubernationem ac (t)ranquillum statum concervum luminis sui faciem, ita
intendere debet ut visi viris qui equitate prudencia et virtute procellunt acqui summa integritate per leges per que jura jus suum unicuique reddendo regna et provincias in pace et quitte
regant et administrent, ea committi debent; huic
est ut quum mortuo magnifico dilecto conciliario
nostro Hieronymo Dezcoll, juris utriusque doctore, qui nunc vicencancellariam regnorum nostrorum Corone Aragonum nostra concessione tea. privilegi intercalat entre els folis 1124 i 1148 del trienni
1686-1689.
b. a continuació número 2, escrit al marge esquerra.

nebat, de novo successore animadvertendum esse
qui juri dicendo et justitie administrande preficeretur omnibusque omnium tum ingeniis et judiciis tum virtutibus de ceteris animis et corporis
dotibus per lustratis eisque fideli meritorum trutiva libri pensis facile fuit deliberare te, magnificum conciliarium, fidelem nobis dilectum Petrum Clarianam de Ceva, utriusque juris
doctorem, tamque benemeritum et condignum
ex uno ex doctoribus Regie Audientie principatus Catalonie, in vicecancellarium nostrum merito esse promovendum; item enim nihil deesse
arbitramur quod adid deciderari quisquam possit sive maturam et atem pontifice et cesaree facultatis garam // 1127v // doctrinam probitate
vero industriam, diligentiam, experientiam et
dexteritatem in tractandis negotiis eisque confitiendis a quo possimus requirimus quoniam a te
qui per tantorum annorum curricula in patrocinandis causis ac decidendis terminandisque
negotiis in dicta nostra Regia Audientia magna
cum omnium ministrorum ac officialium nostrorum populorumque ac litigantium satisfactione applausu versatus et que omnia nec non fidem, constanciam et modestiam aliasque
animus et corporis virtutes quibus te decoratum
esse conspicimus nec non obsequia et servicia per
(te) magestati nostre variis modis prestita merito
nos inducunt ut nemini potius quam sibi dictum
vicecancellariam officium sive munus conferamus; thenore igitur presentium, de certa sciencia
regiaque auctoritate nostra, deliberate et consulto motuque nostro proprio, te dictum Petrum
Clariana de Ceva, vicecancellarium nostrum et
domus nostre in Regnis Aragonum, Sicilie citra
et ultra farum, Valencie, principatus Cathalonie, Mayoricarum et Sardinie, comittatibus Rossilionis et Ceritanie insulisque eis adiacentibus
elegimus, constituimus et ordinamus tibique dictum officium concedimus, comittimus et fiduscialiter comendamus. Ita quod decetero in omnibus et singulis regnis, Principatu, comitatibus et
insulis nostris predictis sis vicecancellarius noster
et actu presii et preferatis omnibus illis quibus vicancellarii qui pro tempore fuerunt precique autem spectabilis Michael Majus preesse et preferri
consueverunt omnesque litigantes et disceptantes
audias eorumque littes et disceptacionis ac alias
quasvis causas et questiones cuiusvis nature et
conditionis existant que in predictis regnis et terris aut nostro concilio ubicumque nos fuerimus
emercerint decidas et termines supplicationibusque offerendis et presentandis per quoscumque
provideas jus et justitiam super earunt contentis
partibus eam petentibus ministres nec non comissiones illis quibus tibi videbitur de quibus causis
et negotiis facias et facere possis cartas etiam privilegia et litteras tam graciosas quam justas sigillis nostris sigillandas tuo nomine obsiques sentencias et decisiones nostro nomine et in nostram
1905

personam in et super dictis causis, littibus //
negotiis et questionibus proferas et sentencialiter termines jura et regalias nostras regias pro viribus tuearis et amplifices omniaque
alia et singula facias que alii vicecancellarii domus nostre et serenissimorum regum predecessorum nostrorum et signanter dictus Michael Majus facere consueverunt; gaudeas insuper et
utaris ac subyaciaris omnibus et singulis favoribus, prerogativis, preheminentiis jurisdictione
superioritatibus honoribusque et oneribus et aliis
eisdem officio incumbentibus, pertinentibus et
spectantibus tam per ordinationis domus nostre
quam per foros, constitutiones, observancias, ritus, privilegia ac pragmaticas nostras dictorumque regnorum, Principatus et comitatum, insularum et alias habeasque et fruaris illud
salarium, gracias, subsidia, jura, lucra, obvenciones et emolumenta que alii predecessores tui et
precipue dictus Michael Majus et novissime dictus Hieronimus Descoll habere, frui et consequi
consueverunt; verum antequam regimini et
exercicio dicti te immisceas officii jurare tenearis
in posse illius ad quem spectet solito juramento et
homagio debent fideliter et legaliter in regimine
dicti officii et habendo deque servandis foris Aragonum et aliorum Regnorum Principatusque
comitatum et insularum predictarum constitutionibus, franquesiis, pragmaticis, privilegiis,
usaticisque et privilegiis Barcinone et observantiis ac aliis que juxta constituciones Cathalonie
et usaticos Barcinone servari debent, excomunicationisque sententiam audire prout Constituciones predicte Cathalonie disposuit; serenisimo
propterea Philippo, principi Austriarum et Gerunde et filio primogenito et negotii nostro charissimo ac post felices et longevos dies nostros in
omnibus regnis et dominiis nostris, Deo propicio,
inmediato heredi et legitimo successori intentum
aperientes nostrum, ac sub paterne auctoritateque benedictionis obtentu, dicimus cumque
rogamus quibuscumque vero viceregibus, locumtenentibus et capitaneis generalibus nostris, cancellario, regenti officium et gerentibus vices nostri generalis gubernatoris, regentibusque
cancellariam ac doctoribus sacri nostri concilii,
deputatis, prothonotario, justicie Aragonum eorumque locumententibus, secretariis, bajulis generalibus, justicii, vicariis, bajulis, subvicariis,
subbajulis, calmetinis, marinis, alguaziriis, virgariis, portariis ceterisque demum universis et
singulis officialibus et subditis nostris tam in
aula nostra quam in dictis nostris regnis // 1128v
// et domini(i)s nostris constitutis et constituendis eadem auctoritate nostra dicimus et mandamus ad incursum nostre indignationis et ire,
pene florennorum auri Aragonum decem milium nostris inferendorum herariis, quattenus
te, prefatum Petrum Clarianam de Ceva, pro
vicecancellario prefato habeant, teneant, repu1128r //
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tent, honorificent atque tractent mandatisque
tuis illis eorum ad quos spectet pareant et obedient (in) <sup>positionemquea dicti officii ponant et inducant, manuteneant et defendant
contra cunctos deque salario, gratiis, subsidiis,
juribus, lucris, obventionibus et emolumentis predictis integre respondeant et faciant per quos decet plenarie responderi nostramque huismodi
gratiam et concessionem omniaque et singula
precontenta teneant firmiter et observent tenerique et inviolabiliter observari faciant per quoscumque, contrarium nullatenus tentaturi ratione aliqua sive causa si dictus serenissimus
princeps nobis (a)morem geretur ceteri autem officialis et subditi nostri predicti preter ire et indignationis nostre incurrere in penam preappositam cupiunt evitare; in cuius rei testimonium
presentes fieri jussimus, nostro comuni sigillo impendent munito. Data in opido nostro Bruxellis,
ducatus Brabancie, die tercio decimo mensis
martii, anno a Nativitate Domini millesimo
quingentesimo quinquagesimo quarto, imperii
nostri anno XXXVI, regnorum autem nostrorum videlicet regine Castelle, Legionis, Granate
et Navarre XXXX, Aragonum utriusque Sicilie, Hierusalem et aliorum XXXVIIII, regis
vero omnium XXXVIIII. Yo el rey. Vidit Perrenotus; vidit Figuero; vidit Figueroa pro Generali
thesaurarie; vidit Vargas, conservatore generali.
Sacra, cessarea et catolica magestate mandavit
mihi, Didaco de Vargas, visa per Perrenotum Figueroa, pro Generali thesaurario et regenti cancellarie et me pro conser(vator)e generali. In itinerum sigilli comunes XXI, foleo MLXXIII. Die
mercurii secunda mensis maii anno a Nativitate Domini millesimo quingentessimo quinquagesmio quarto, presente et ad hec vocato Philippo
Augustino Masio, regio scriba et notario publico,
et presentibus testibus infrascriptis, spectabilis vir
Dominicus Petrus Clariana de Seva, utriusque
juris doctor, et de Regio Concilio vicecancellarius per sacram, cesaream, catholicam et regiam
magestatem imperatoris et regis domini nostri,
noviter constitutus, creatus et electus in omnibus
regnis Corone Aragonum in et cum retroscripto
carta // 1129r // sive privilegio manu dicte cesarie et catholice magestatis firmato et de more regie cancellarie cum subscriptionibus sigillo precedenti et aliis solitis et assuetis solempnitatibus
expedito, constitutus personaliter coram ilustrisimo Petro Afan de Ribera, marchione de Tariffa,
conciliario, locumentenentii et capitaneo generali prefate cesaree magestatis in principatu Catalonie et comitatibus Rossilionis et Ceritanie,
ante altare majus sedit Barcinone post per actum per illum juramentum per locumtenentem
generalem in introhitu eorum offici fieri solitum

stanti juravit in eius manibus et posse ad dominum Deum et eius Santa Quatuor Evangelia ipsius manibus corporaliter tacta se bene, fideliter
et legaliter in regimine et exercicio dicti sui officii habere et observare et observari facere ordinationes domus regie ac omnes regalias, prerogativas, jurisdictiones et preheminencias atque
libertates regias prout ex natura dicti sui officii
est astrictus et obligatus et nihilominus servare et
sarveri facere habitantibus in dictis Principatus
et comittatibus tam ecclesiasticis quam secularibus usaticos Barcinone, constitutiones, capitula
et actus Curiarum Cathalonie, privilegia tam
generalia quam perticularia, usus et consuetudines, inmunitates et libertates ecclesiasticas per serenisimos reges Aragonum, indelibiles memorie,
concessas, prout melius et plenius illis visis fuerunt et sunt in pocessione et signanter constitutionem vulgo dictam «De la observància», editam per serenisimum dominum regem
Ferdinandum, indelibilis memorie, in prima curia Barcinone et formam in illa traditam et sic
et prout in illa contin<u>etur; et nihilominus
prestitit sacramentum et homagium ore et manibus comendatum in posse dicti ilustrisimi domini locumtenenti generalis, presentibus testibus reverendo et magnifico Mathia Sorribas, regio
cancellario, et Francisco Montaner, regiam cancellariam regente, et aliis. Et illico ibidem audivit sententiam excomunicationis promulgatam
ab reverendo domino Geraldo Vilana, canonico
ecclesie Barcinone, officiali et viccario generali
in spiritualibus et temporalibus reverendisimi
domini Barcinone episcopi. Philippus Augustinus, majus regius scriba et notarius publicus,
premessis fidem facit, propria scribens (manu).
En Fe de las quals cosas fas la present certifica// 1129v // tòria de la scrivania major de la casa
de la Deputació de dit General. Data en Barcelona, alsa ....
Altre privilegi de visecanceller se troba en lo
mateix llibre de juraments de officials reals, número 2, despedit a favor de Hierònim Coll, en
quiscun dret doctor, de que fa mensió en lo memorial estampat.

1133r

Número 1.
Mariangelab Orlau y Pastor, víuda.
Molt il·lustre senyor.

a. a continuació espai en blanc.
b. relació intercalada entre els folis 1117 i 1140 del trienni
1686-1689.

a. en lloc de in possessionemque.

1906

Josepha Catà y Bertran, ciutadà honrat de Barcelona, subrogat en lo offici de racional de la
present casa, a vostra senyoria fa relació com,
per orde y deliberació de vostra senyoria de deu
de desembreb del any 1685, té feta exacta averiguació en los llibres de vàluas y altres de la present casa acerca de aquell censal, pensió 130
sous, pagador al primer de janer, que sortejà
Mariangela Orlau y Pastor, víuda en la execució
de censals feta al primer de desembre de dit any
1685, y segons dits llibres se troba lo següent:
Primo, dit censal fou y possehí don Pedro de
Cardona y encara que, segons lo llibre de vàluas, trienni 1578, fòleo 213, entre haltres fiansas donadas per Miquel Gomar, arrendatari de
la Bolla de Perpinyà de dit trienni, se troba continuat don Pedro de Cardona qui se obliga per
300 lliures lo any, que los tres anys junts fan
900 lliures, del qual arrendament, segons lo llibre de vàluas, trienni prop passat de 1683, fòleo
18, consta restar-se a dèurer la quantitat de
19.609 lliures, 17 sous, 8, però per quant, segons lo capbreu de dit mes, fòleo 471, consta
que don Pedro de Cardona, possessor de dit
censal, lo vené al primer de juliol 1553 y axí bé
no possehir-lo en lo any 1578, que·s feú la obligació, per lo que no pot estar obligat dit censal,
y per so no·s trau res en fora.
Ítem, dit censal fou y possehí don Joan de Cardona y encara que, segons lo llibre de vàluas,
trienni 1635, fòleo 43, se troba continuat Joan
Cardona del lloch de Bellver, altre de les fiansas
donadas per Joan Pere Piquer, mercader, arrendatari de la Bolla de Perpinyà, trienni 1575,
obligat per 50 lliures lo any, del qual arrendament, segons dit llibre de vàluas 1683, fòleo 12,
consta restar-se a dèurer la quantitat de 2.808
lliures, 7 sous, 7. Axí mateix, segons dit llibre //
1133v // trienni 1635, fòleo 91, se troba continuat Joan Cardona, parayre, arrendatari de la
Bolla de Puigcerdà, trienni 1596, del qual
arrendament, segons dit llibre de vàluas, trienni
1632, fòleo 39, consta restar-se a dèurer la
quantitat de 911 lliures, 3 sous, 10 y axí mateix,
segons dit llibre de vàluas, trienni 1635, fòleo
110, se troba continuat Joan Cardona de Baix,
mercader, altre de les fiansas donadas per Antoni Clariana, arrendatari de la Bolla de Puigcerdà, trienni 1595, obligat per 300 lliures lo
any, del qual arrendament, segons dit llibre de
vàluas, trienni 1683, fòleo 40, consta restar-se a
dèurer la quantitat de 1.853 lliures, 2 sous.
Però per quant, segons lo dit capbreu, fòleo
a. Joseph Catà...ofici de, escrit en el interlineat i ratllat
Erasma de Lana y Fontanet, donsell, que correspon a la primera línea.
b. A continuació ratllat prop passat.
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471, consta que lo pocessor era noble y los obligats lo hu mercader y lo altre parayre ab que
evidentment se veu ésser differents subjectes, a
més de ésser dit don Joan de Cardona tant solament usufructuari, per lo que no pot estar obligat dit censal per rahó dels dits dèbits, y per so
no·s trau res en fora.
Ítem, dit censal fou y possehí mossèn Joan
Gualbes y de Sant Climent y encara que, segons
dit llibre de vàluas, trienni 1683, fòleo 167, se
troba mossèn Joan de Gualbes, donsell, en Barcelona domiciliat, sobrecullidor del General en
la sobrecol·lecta de ponent,restar a dèurer la
quantitat de 9.221 lliures, 2 sous, 7, lo qual dèbit devalla y se origina en lo llibre de vàluas,
trienni 1584, fòleo 381. Axí mateix, segons dit
llibre de vàluas, trienni 1683, fòleo 170, se troba dit Joan de Gualbes en Barcelona domiciliat,
sobre cullidor del General de la part de ponent,
eo per ell Pau Genovès, restarà a dèurer la quantitat de 419 lliures, 19 sous, 11, lo qual dèbit
devalla del llibre de vàluas, trienni 1590, fòleo
395a. Axí mateix, segons lo llibre de vàluas,
trienni 1593, fòleo 192, se troba mossèn Joan
de Gualbes, donzell, col·lector del General de la
part de Ponent, // 1134r // eo per ell Jaume
Bosch, restar a dèurer la quantitat de 45 lliures,
lo qual dèbit devalla del llibre de vàluas, trienni
1614, fòleo 605, y axí mateix, segons dit llibre
de vàluas, trienni 1683, fòleo 220, se troba
mossèn Joan de Gualbes, donsell, eo per ell Benet Santamaria, sobrecullidor del General en la
part de Ponent, restar a dèurer la quantitat de
2.509 lliures, 6, lo qual dèbit devalla del llibre
de vàluas, trienni 1608, fòleo 105, y axí mateix,
segons lo llibre de vàluas, trienni 1671, fòleo
228, entre altres de las fiansas donadas per
mossèn Francesch de Malla y Conanglell, ohidor militar que fou en lo trienni 1635, se troba
continuat Magí Joan de Gualbes, lo qual Malla
y Conanglell, segons lo llibre de vàluas, trienni
corrent, y en differents fòleos, consta restar a
dèurer differents quantitats per lo que fou condempnat simul ab sos condeputats en la visita
de dit trienni 1635, feta en lo de 1638. Però per
quant, segons lo dit capítol, fòleob, consta que
mossèn Joan de Gualbes y de Sant Climent qui
havia pogut tenir dret en dit censal ya era mort
en lo any 1561 y axí bé no pogué ésser lo que
féu las obligacions dalt ditas, y per ço no·s trau
res en fora.

a. a continuació ratllat Axí mateix, segons lo llibre de vàluas, trienni 1683, fòleo 192, se troba mossèn Joan de Gualbes, donsell, col·lector del General de la part de Ponent eo
per ell Jaume Bosch, restar a dèurer la quantitat de 45 lliures,
lo qual dèbit devalla del llibre de vàluas, trienni 1610, fòleo
395.
b. a continuació espai en blanc d’uns 15 mm.

[ 1688 ]

[ 1688 ]

Ítem, dit censal fou y posseshí Francesch de
Gualbes y de Corbera y encara que, segons lo
llibre de vàluas, trienni 1578, fòleo 212, entre
altras fiansas donadas per mossèn Ferrando Oliver, donsell, arrendatari de la Bolla de Tarragona, trienni 1578, se troba continuat dit Francesch de Gualbes y de Corbera, obligat per 600
lliures lo any, del qual arrendament, segons lo
llibre de vàluas, trienni 1683, fòleo 17, se resta
a dèurer la quantitat de 15.359 lliures, 8 sous,
9. Axí mateix, segons lo llibre de vàluas, trienni
1617, fòleo 60, en la caució prestada als 31 de
janer 1581 per mossèn Onofre Ciurana, donsell, òlim sobrecullidor de las entradas y exidas
del General de la sobrecol·lecta de Llevant se
troba continuat dit Francesch Gualbes de Corbera, obligat per 300 lliures, lo qual Onofre
Ciurana, segons lo llibre (de) vàluas, trienni
1687, // 1134v // fòleo 165, consta restar a dèurer la quantitat de 7.773 lliures, 7 sous y axí mateix, segons lo llibre de vàluas, trienni 1635, fòleo 74, en la caució prestada als 19 febrer 1578
per mossèn Joan de Gualbes, sobrecullidor del
General de la sobrecol·lecta de Ponent, entre altres de las fiansas, se troba continuat Francesch
de Corbera y Gualbes, obligat per 300 lliures,
lo qual de Gualbes, segons dit llibre de vàluas,
trienni 1683, fòleo 167, resta a dèurer la quantitat de 5.221 lliures, 2 sous, 3. Però, per quant
segons lo dit capítol, fòleoa, consta que Francesch de Gualbes, possessor eo sos acreadors
alienaren dit censal a X de desembre 1567 ab
que fou alienat molt antes de las obligacions per
lo que no pot estar obligat dit censal, y per ço
no·s trau res enfora.
Ítem, dit censal fou y possehiren don Joan Terré, major y menor, y encara, segons lo llibre de
vàluas, trienni 1635, fòleo 46, entre altres fiansas donadas per mossèn Enrrich Terré de Picalques, menor, en la obligació féu de la quantitat
de 4.651 lliures, 9 sous, 8 per mossèn Enrrich
Terré, major de dias, son pare, se troba continuat don Joan Terré, major, y don Joan Terré,
menor, obligats in solidum de la qual quantitat,
segons lo llibre de vàluas, trienni 1683, fòleo
162, consta restar-se a dèurer la quantitat de
3.820 lliures, 7 sous y axí mateix, segons dit llibre de vàluas, trienni 1635, fòleo 41, entre altres fiansas donadas per Pere Verdera, arrendatari de la Bolla de Cardona, trienni 1575, se
troba continuat don Joan Terré y de Icart, oligat, 200 lliures lo any, del qual arrendament,
segons lo llibre de vàluas, trienni 1683, fòleo
10, consta restar-se a dèurer la quantitat de 48
lliures, 15 sous y axí mateix, segons dit llibre de
vàluas, trienni 1635, fòleo 53, entre altres fian-

a. a continuació espai en blanc d’uns 15 mm.
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sas donadas per Ferrando Oliver, arrendatari de
la Bolla de Tarragona, trienni 1578, se troba
continuat dit don Joan Terré y de Icart, obligat
per 1000 lliures lo any, del qual arrendament,
segons dit llibre de vàluas, trienni 1683, fòleo
17, consta restar-se a dèurer la quantitat de //
1135r // 15.359 lliures, 8 sous, 9 y axí mateix, segons dit llibre de vàluas, trienni 1635, fòleo 63,
entre altres fiansas donadas per Honofre Ciurana, sobrecullidor del General de la sobrecol·lecta de Llevant en la caució per ell prestada a 31
de janer 1581, se troba continuat dit don Joan
Terré y de Icart, obligat per 200 lliures, lo qual
Ciurana, segons dit llibre de vàluas, trienni
1683, fòleo 165, consta restar-se a dèurer de
dita caució la quantitat de 7.773 lliures, 7 sous,
10. Però per quant, segons dit capbreu, fòleo
519, consta que dits don Joan Terré, major y
menor, tantsolament possehiren dit censal com
ha usufructuaris per lo que no pogueren obligar
dit censal, y per ço no·s trau res en fora.
Ítem, dit censal fou y possehí Gerònim Pastor,
ciutadà honrat de Barcelona, y segons lo llibre
de vàluas, trienni 1677, fòleo 277, se troba
continuat misser Gerònim Pastor, altre de les
fiansas del doctor Jacintho Sansa, ohidor ecclesiàstich que fou en lo trienni 1650, lo qual Sansa, junt ab Paulo del Rosso, Pau de Rosselles,
Bernat Ferrer y misser Lluís València, deputats
y ohidors de dit trienni, segons lo llibre de vàluas, trienni 1653, fòleo 633, consta que foren
condempnats in solidum en la visita de dit
trienni 1650, feta en lo de 1653, fòleo 633, sobre la querela número 3 en la quantitat de
2.999 lliures, 4 sous, de las quals, segons dit llibre de vàluas y fòleos 633, 687 y 759 y en lo
llibre de vàluas, trienni 1656, fòleo 634, consta
haver-se pagat en differents partidas la quantitat de 2299 lliures, 10 sous, 6 com de las restants 699 lliures, 13 sous, 6 a compliment de
ditas 2.299 lliures, 4 sous se dóna dèbit en particu- // 1135v // lar, ço és, a Bernat Ferrer de la
quantitat de 599 lliures, 6 sous, 9 y a dit misser
Lluís València de la quantitat de 99 lliures, 16
sous, 9, com consta en dit llibre de vàluas,
trienni 1656, fòleo(s) 634, 701 y 702 y per
quant dit Bernat Ferrer als 14 de juliol 1659
féu concert de la quantitat de 1.670 lliures, 19
sous, 11 compresas ditas 599 lliures, 16 sous,
9, del qual concert, segons lo llibre de vàluas,
trienni 1683, fòleo 296, consta restar a dèurer
la quantitat de 1.595 lliures, 13 sous, 11 y com
en ditas querelas fossen condempnats dits deputats simul et in solidum, com dalt està dit,
assí se dóna dèbit a dit doctor Jacintho Sansa
de las ditas 599 lliures, 16 sous, 9 se li formà
dèbit com de las 99 lliures, 16 sous, 9 del doctor misser València nos fa càrrega per haver-las
pagadas dit València, de las quals, junt ab major

quantitat, havia fet concert, lo qual ja és acabat
de pagar y axí sols dich;
599 lliures, 16 sous, 9.
Ítem, dit Sansa, del Rosso, Lloselles, Ferrer y
València, segons dit llibre de vàluas, trienni
1653, fòleo 634, consta que foren condempnats en la dita visita sobre la querela número
sinquanta-sinch en la quantitat de 200 lliures simul et in solidum de les quals, segons dit llibre
de vàluas y fòleo, consta haver-se pagat la quantitat de 80 lliures, com de las restants 120 lliures
se formà dèbit, en particular, ço és, 40 lliures a
dit Lloselles, 40 lliures a dit Ferrer y 40 lliures a
dit València, com apar en lo llibre de vàluas,
trienni 1656, fòleo 600, 700, 701 y 702, les
quals 40 lliures de la part de dit Ferrer estan
compresas en lo dit concert per ell fet y las 40
lliures de la // 1136r // part de Lloselles estan
compresas ab la quantitat de 1.024 lliures, 2
sous, 6 que als 14 de juliol 1659 féu concert, de
las quals, segons dit llibre de vàluas, trienni
1683, fòleo 301, consta restar-se a dèurer la
quantitat de 709 lliures, 2 sous, 6. Axí que, essent condempnats in solidum assí se dóna dèbit
als dit Sansa de la quantitat de 80 lliures, ço és,
40 lliures per dit Lloselles y 40 lliures per dit Ferrer, com las restants coranta lliuras de la part de
dit València ja estan pagades com a de sobre
està dit, dich;
80 lliures.
Dits Sansa y de Rosso, Lloselles, Ferrer y València, segons dit llibre de vàluas, trienni 1653, fòleo 637, consta que foren condempnats en dita
visita sobre la querela de número 25 in solidum
en la quantitat de 36 lliures, de les quals, segons
lo llibre de vàluas y fòleos, consta haver-se pagat
la quantitat de 7 lliures, 4 sous, com de las restants 28 lliures, 16 sous se formà dèbit en particular, ço és, a dit de Lloselles de 7 lliures, 4
sous, segons dit llibre de vàluas, trienni 1656,
fòleo(s) 604, 700, 701 y 702, com las restants 7
lliures, 4 sous, segons dit llibre de vàluas, trienni 1683, fòleo 280, se resten a dèurer ab que
per las rahons sobreditas, assí se fa càrrega a dit
Sansa de 21 lliures, 12 sous, ço és, de 7 lliures, 4
sous de la part de dit Ferrer; 7 lliures, 4 sous de
la part de dit Llosellesa y 7 lliures, 4 sous, que
vuy se resten ha dèurer, com les 14 lliures, 8
sous per las parts de dit Lloselles, sian compresas ab dits concerts, dich;
21 lliures, 12 sous.
Dits Sansa, del Rosso, Lloselles, Ferrer y València, segons dit llibre de vàluas, trienni 1653, fòleo 638, consta que foren condempnats sobre la
a. a continuació escrit al marge esquerra y 7 lliures...de dit
Lloselles.
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querela // 1136v // número 19 simul et in solidum en la quantitat de 245 lliures de bona moneda de las quals, segons dit llibre de vàluas y
fòleo, consta haver-se pagat la quantitat de 49
lliures, com de las restants 196 lliures se formà
dèbit, en particular, ço és, a dit Lloselles de 49
lliures, a dit Ferrer de 49 lliures y a dit València
de 49 lliures, com apar en lo llibre de vàluas,
trienni 1656, fòleo 605, 700, 701 y 702, las
quals van compresas ab dits concerts y las restants 49 lliures, segons dit llibre de vàluas,
trienni 1683, fòleo 280, se restan a dèurer ab
que per las rahons atràs ditas assí se fa càrrega a
dit Sansa de 147 lliures, ço és, 49 lliures de la
part de dit Ferrer; 49 lliures de la part de dit
Lloselles; y 49 lliures que vuy se restan a dèurer,
dich;
147 lliures.
Dits Sansa, del Rosso, Lloselles, Ferrer y València, segons dit llibre de vàluas, trienni 1653, fòleo 638, consta que foren condempnats en dita
visita sobre la querela número 46, simul et in solidum en la quantitat de 180 lliures de bona
moneda, de les quals, segons dit llibre de vàluas
y fòleo, consta haver-se pagat la quantitat de 36
lliures, com de las restants 144 lliures se formà
dèbit en particular, ço és, 36 lliures a dit Lloselles, 36 liures a dit Ferrer, 36 lliures a dit València, segons dit llibre de vàluas, trienni 1656, fòleo(s) 606, 700, 701 y 702, les quals van
compresas ab dits concerts y las restants 36 lliures, segons dit llibre de vàluas, trienni 1683, fòleo 280, se restan a dèurer ab que, per las rahons atràs ditas, assí // 1137r // se li fa càrrega a
dit Sansa de 108 lliures, ço és, 36 lliures de la
part de dit Ferrer, 36 lliures de la part de dit
Lloselles y 36 lliures que vuy se restan a dèurer,
dich;
108 lliures.
Dits Sansa, del Rosso, Lloselles y València, segons dit llibre de vàluas, trienni 1633, fòleo
638, consta que foren condempnats en dita visita sobre la querela número 47 simul et in solidum en la quantitat de 60 lliures, de les quals,
segons dit llibre y fòleo, consta haver-se pagat la
quantitat de 12 lliures, com de las restants 48
lliures, se formà dèbit, en particular, ço és, a dit
Llosellas de 12 lliures; a dit Ferrer de 12 lliures;
a dit València de 12 lliures, segons dit libre de
vàluas, trienni 1656, fòleo 606, 700, 701 y
702, los quals van compresos ab dits concerts, y
las restants 12 lliures, segons dit llibre de vàluas,
trienni 1683, fòleo 281, se restan a dèurer ab
que per las rahons sobreditas assí se fa càrrega a
dit Sansa de 36 lliures, ço és, 12 lliures de la part
de dit Ferrer, 12 lliures de la part de dit Lloselles y 12 lliures que vuy se restan a dèurer, dich;
36 lliures.

[ 1688 ]

[ 1688 ]

Dits Sansa, del Rosso, Lloselles, Ferrer y València, segons dit llibre de vàluas, trienni 1653, fòleo 639, consta que foren condempnats en dita
visita sobre la querela número 48 in solidum en
la quantitat de 75 lliures, de les quals, segons dit
llibre y fòleo, consta haver-se pagat la quantitat
de 15 lliures, com de las restants sexanta lliuras
se formà dèbit, en particular, ço és, a dit Lloselles de 15 lliures, a dit Ferrer de 15 lliures, a dit
València de 15 lliures de dit llibre de vàluas,
trienni 1656, fòleo(s) 608, 700, 701 y 702, los
quals van compresos ab dits concerts y las restants 15 lliures, segons dit llibre de // 1137v //
vàluas, trienni 1683, fòleo 281, se restan a dèurer ab que per las rahons atràs ditas assí se fa càrrega a dit Sansa de 45 lliures, ço és, 15 lliures
per Lloselles, 15 lliures per Ferrer y 15 lliures
que vuy restan a dèurer, dich;
45 lliures.
Dits Sansa, del Rosso, Lloselles, Ferrer y València, segons dit llibre de vàluas, trienni 1653, fòleo 640, consta que foren condempnats en dita
visita sobre la querela de número 28 en la quantitat de 96 lliures, 12 sous, moneda de plata, de
les quals, segons dit llibre y fòleo y en fòleo
689, consta haver-se pagat la quantitat de 30
liures, 3 sous, 8 de ardits per lo valor de 19 lliures, 6 sous, 5 de plata, com de las restants 77
lliures, 5 sous, 7 se formà dèbit en particular, ço
és, a dit Lloselles de 32 lliures, 3 sous, 5 de ardits per lo valor de 19 lliures, 6 sous, 5 de plata;
a dit València de 32 lliures, 3 sous, 5 de ardits
per lo valor de 19 lliures, 6 sous, 5 de plata, segons dit llibre de vàluas, trienni 1656, fòleo
609, 701 y 702, les quals van compresas ab dits
concerts, y las restants 19 lliures, 6 sous, 5 de
plata, segons dit llibre de vàluas, trienni 1683,
fòleo 281, se restan a dèurer ab que per las rahons sobreditas, assí se fa càrrega a dit Sansa de
96 lliures, 10 sous, 3a, ço és 32 lliures, 3 sous, 5,
per la part de dit Ferrer; 32 lliures, 3 sous, 5, per
la part de dit Lloselles y 32 lliures, 3 sous, 5, per
lo valor de ditas 19 lliures, 6 sous, 5, se restan a
dèurer vuy, dich;
96 lliures, 10 sous, 3.
Dits Sansa, del Rosso, Lloselles, Ferrer y València, segons dit llibre de vàluas, trienni 1653, fòleo 640, consta que foren condempnats en dita
visita sobre la querela número 62 en la quantitat
de 50 lliures, de las quals, segons dit llibre y fòleo, ÿ y consta haver-se pagat la quantitat de 10
lliures, com de las restants 40 lliures se formà
dèbit en particular, ço és a dit Llosellas de 10
lliures, a dit Ferrer de 10 lliures y a dit València
de 10 lliures dit llibre //1138r // de vàluas, triena. a continuació escrit en el interlineat ço és...32 lliures, 3
sous, 5.
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ni 1656, fòleo 609, 700, 701 y 702, les quals
van compresas ab dits concerts, y las restants 10
lliures, segons dit llibre de vàluas, trienni 1683,
fòleo 782, se restan a dèurer ab que per las rahons sobreditas assí se fa càrrega a dit Sansa de
30 lliures, ço és, deu lliuras per la part de dit
Lloselles, 10 lliures per la part de dit Ferrer y
deu lliuras que vuy se restan a dèurer, dich;
30 lliures.
Dits Sansa, del Rosso, Lloselles, Ferrer, València y Vicens Ferriol, junt ab lo doctor Francisco
Llunes, mercader; Pera Antoni Serra, mercader;
Joan Baptista Pastor, Joseph de Urrea, Sebastià
Costa, Joseph Miquel Quintana, Joseph Quintana, mercader; Gismundo Bofill, Antoni Nin,
Hierònim Galí, Miquel Marquès, Salvador Tos,
Melchior Pagès, los tres verguers del concistori,
y Jaume Bravo, correu (del General), segons dit
llibre de vàluas, trienni 1653, fòleo 691, consta
que foren condempnats en dita visita sobre la
querela número 36 en la quantitat de 353 lliures, moneda de plata, ço és, dits deputats en 31
lliures, 17 sous de plata quiscun dits Llunes, Serra, Pastor y Urrea, Costa y Joseph Miquel
Quintana en 15 lliures, 18 sous, 6 de plata quiscun; dita Boffill y Nin en 11 lliures, 3 sous de
plata quiscun; dit Galí en 9 lliures, 11 sous, 9 de
plata; dits Marquès y Tos en 7 lliures, 19 sous, 9
de plata quiscun; dit Pagès en 4 lliures, 5 sous, 9
de plata; los tres verguers y Jaume Bravo en 2
lliures, 11 sous de plata quiscun, de las quals,
segons dit llibre, fòleos 751, 754 y 689 y vàluas,
trienni 1656, fòleo 589, consta haver-se pagat
la quantitat de 94 liures, 1 sou, 3 de plata per
differents subjectes, com de las restants 258
lliures, 18 sous, 9 se donà dèbit particular, ço
és, 29 lliures, 7 sous a dit Ferrer; 29 lliures, 7
sous a dit Lloselles; 29 lliures, 7 sous a dit
València; 29 lliures, 7 sous a dit Ferriol; 14 lliures, 13 sous, 6 a Joseph Miquel Quintana, consta en dit llibre de vàluas, trienni 1656, fòleos
589, 700, 701, 702, 703 y 685, de las quals 14
lliures, 13 sous 6 de plata per lo valor de aquellas 26 lliures, moneda corrent, Josephb Quintana, fill de dit Joseph Miquel Quintana, als 20 de
juliol 1659, féu concert de la quantitat de 1.409
lliures, 1 sou, 6, compresas ditas 26 lliures, del
qual concert, segons lo llibre de vàluas, trienni
1686, fòleo 301, consta restar-se a dèurer la
quantitat de 107 lliures, 10 sous, las parts de
dits Lloselles, Ferrer y València estan compresas
en los atràs dits conserts y lasc 29 lliures, 7 sous
per la part de dit Ferriol 1.665, dit Vicens Fea. a continuació escrit en el marge esquerra Boffill...quiscun
dit.
b. a continuació ratllat Miquel.
c. a continuació ratllat 20 lliures, 7 sous i escrit al marge esquerra 29 lliures, 7 sous.

rriol féu de quantitat de 343 lliures, 9 sous, 8,
les quals, segons lo llibre de vàluas, trienni
1668, fòleo 319, consta haver-se pagadas per
compte de Melchior Pagès la quantitat de 22
lliures, 10 sous, moneda corrent, per lo valor de
15 lliures de plata a compte de dita quantitat,
com las restants 104 lliures, 7 sous, 3 de plata,
segons lo llibre de vàluas, trienni 1683, // 1138v
// fòleo 278, consta se restan a dèurer, axí que a
dit Sansa assí se li fa càrrega de la quantitat de
177 lliures, 14 sous, 9 de plata, ço és, 29 lliures,
7 sous de plata per la part de dit Lloselles, 29
lliures, 7 sous de plata per la part de dit Ferrer,
14 lliures, 13 sous, 6 de plata per la part de dit
Quintana y 104 lliures, 7 sous, 3 de plata que se
restan a dèurer, dich;
177 lliures, 14 sous, 9 plata.
Dits Sansa, del Rosso, Lloselles, Ferrer y València, segons lo llibre de vàluas, trienni 1653, fòleo 685, consta foren condempnats en dita visita sobre la quantitat número 223 en la quantitat
de 400 lliures de bona moneda in solidum, de
las quals, segons dit llibre y fòleo, consta haverse pagat la quantitat de 80 lliures, com de las
restants 320 se formà dèbit en particular, ço és,
a dit Lloselles de 80 lliures; a dit Ferrer de 80
lliures, y a dit València de 80 lliures, consta en
dit llibre de vàluas, trienni 1656, fòleos 614,
700, 701 y 702, les quals van compresas ab dits
concerts y las restans 80 lliures, segons dit llibre
de vàluas, trienni 1683, fòleo 284, se restan a
dèurer ab que, per las rahons atràs ditas assí se fa
càrrega a dit Sansa de 240 lliures, ço és, 80 lliures per la part de Lloselles, 80 lliures per la part
de dit Ferrer y 80 lliures que se restan a dèurer,
dich;
240 lliures.
Se adverteix que las quantitats se carregan a dit
Sansa de las parts se ha dit de dits eran Pau Lloselles, Bernat Ferrer y Joseph Miquel Quintana,
segons en las partidas respectivament se diu se li
fan càrrega de aquellas, per quant, segons dit llibre de valuas, trienni 1653, fòleoa, citats y en
totas ditas querelas y casi totas se diu ésser estats
dits deputats condempnats in solidum, per lo
que apar no podian aprés dividir-se las quantitats condempnadas en dita querela pro virili
parte, la qual nota assí se continua perquè en tot
cas se n’hage la deguda rahó.
Ítem, segons dit capbreu, fòleo 520, consta que
dit censal reberen y possehiren los fills y hereus
de mossèn Pere Ferrer, quòndan, ciutadà de
Barcelona, y encara que, segons lo llibre de vàluas, trienni 1683, fòleo 279, se troba un dèbit

a. a continuació espai en blanc d’uns 5 mm.
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de quantitat 329 lliures, 3 sous, 2 a Pere Ferrer,
receptor de Monblanch, per resta del dèbit se li
originà en la tercera de juliol, agost y setembre
1633, com consta en lo llibre de vàluas de dit
trienni 1653, fòleo 485 y 775, axí mateix, segons dit llibre de vàluas, trienni 1683, fòleo
324, se troba altre dèbit de 3 lliures, 18 sous, 5
a Pere Ferrer, tauler de Falcet, per tantas fou
condempnat en la visita del trienni 1662, feta
en lo de 1665 sobre la querela número 69, com
consta en lo llibre de vàluas de dit trienni 1665,
fòleo 603. Però, segons dit capbreu y fòleo,
consta que dit Pere Ferrer, pare de dits pubills,
ja era mort en lo any 1632, ab que se veu ocularment no poder ésser un mateix subjecte los
dits Pere Ferrer, debitor, y lo dit Pere Ferrer,
pare de dits Pubills, y encara que, segons lo llibre de vàluas, trienni // 1139r // 1635, fòleo 43,
entre altras fiansas donadas per Joan Pere Piques, arrendatari de la Bolla de Puigcerdà,
trienni 1575, se troba continuat Pere Ferrer,
mestre de casas, ciutadà de Barcelona, obligat
per 100 lliures lo any, del qual arrendament, segons dit llibre de vàluas, trienni 1683, fòleo 12,
consta restar-se a dèurer la quantitat de 2.808
lliures, 7 sous, 7 y axí mateix, segons dit llibre
de vàluas, trienni 1683, y en differents fòleos se
troban continuats differents dèbits en nom de
Pere Ferrer y Pere Pau Ferrer, mestre de casas.
Però se veu no ésser uns mateixos subjectes los
dits Pere Ferrer obligats, essent mestre de casas
y lo dit Pere Ferrer, pare de ditas pubillas, y axí
mateix encara que, segons lo llibre de vàluas,
trienni 1578, fòleo 209, entre altres fiansas donadas per Miquel Joan de Junyent, arrendatari
de la Bolla de Gerona de dit trienni 1578, se
trobe continuat Pere Joan Ferrer, mercader,
obligat per 500 lliures lo any, del qual arrendament, segons lo llibre de vàluas, trienni corrent
de 1686, fòleo 16, consta restar-se a dèurer la
quantitat de 14.125 lliures, 12 sous, 11. Y axí
mateix, segons lo llibre de vàluas, trienni 1599,
fòleo 267, entre altres fiansas donadas per Joan
Valldaura, arrendatari de la Bolla de Ripoll,
Sant Joan de las Abadessas de dit trienni 1699,
se troba continuat Pere Ferrer, mercader, del
qual arrendament, segons dit llibre de vàluas,
trienni 1686, fòleo 42, consta restar-se a dèurer
la quantitat de 3.114 lliures, 8 sous, 8 però per
quant segons la declaració per vostra senyoria
feta als 14 de juny 1687, ab la qual fou servit
vostra senyoria dir y declarar no ésser la mateixa
persona lo Pere Ferrer, possessor, y lo Pere Joan
Ferrer y Pere Ferrer, debitors en altre censal
possehit per los mateixos subjectes, que sortejà
lo noble don Pedro de Amigant en la extracció
de censals per vostra senyoria feta als primer de
desembre 1686, com consta de la certificatòria
del scrivà major de la present casa de dit dia y
any, y per so no·s trau res enfora.

[ 1688 ]

[ 1688 ]

Axí que resta obligat dit censal per las onse partidas tretes // 1139v // enfora en la quantitata, ço
és, 3n 1403 lliures, 19 sous, moneda corrent y
en 177 lliures, 14 sous, 9 de platab, y esta és la
relació que fa a vostra senyoria, servat en tot
error de compte, del aposiento del racional, a
10 de setembre 1688.
Joseph Catà y Bertran, subrrogat en lo offici de
racional.

1140r

Número 2.
Misserc Miquel Grimosachs.
Molt il·lustre senyor.
Joseph Catà y Bertran, ciutadà honrat de Barcelona, subrogat en lo offici de racional de la present casa, a vostra senyoria fa relació com, per
orde y deliberació de vostra senyoria de 14 de
agost, té feta exacta averiguació en los llibres de
vàluas y altres de la present casa asserca de
aquell censal, penció 200 sous, pagador a 5 de
maig, que sortejà lo doctor misser Miquel Grimosachs, ciutadà honrat de Barcelona, en la extracció de censals que als 11 setembre 1687
fou vostra senyoria servit fer, y segons dits llibres se troba lo següent:
Primo, dit censal fou y possehí mossèn Miquel
Ferrer y encara que, segons lo llibre de vàluas,
trienni 1635, fòleo 5, se troba continuat Miquel
Ferrer, mercader, altre de les fiansas per 100 lliures donadas per Gerònim Tortozans, mercader,
òlim cullidor de la taula de la Bolla de la present
ciutat, lo qual Totozans, segons lo llibre de vàluas, trienni corrent de 1686, fòleo 149, consta
restar a dèurer la quantitat de 1.819 lliures, 16
sous, 5. Axí mateix, segons lo llibre de vàluas,
trienni 1655, fòleo 4, se troba continuat Miquel
Ferrer, draper, altre de les fiansas per 100 lliures
donadas per Jordi Benet Bofill, cullidor de la
taula de Barcelona, lo qual Jordi Benet Boffill,
segons dit llibre de vàluas, triennid 1686, fòleo
147, consta restar a dèurer la quantitat de 338
lliures, 48 sous, 6 y axí mateix, segons dit llibre
de vàluas, trienni 1633, fòleo 264, se troba continuat Miquel Ferrer, texidor, altre de les fiansas
per 100 lliures, donadas per Joan Elias, passamaner, arrendatari de la Bolla de Lleyda, trienni
a. a continuació ratlladura il·legible i ço és....corrent y en,
escrit en el interlineat.
b. a continuació ratlladura il·legible.
c. relació intercalada entre els folis 1139 i 1142 del trienni
1686-1689.
d. a continuació 1686, fòleo....vàluas, trienni, escrit en el
marge esquerra.
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1626, del qual arrendament, segons dit llibre de
vàluas, trienni corrent de 1686, fòleo 76, consta
restar-se a dèurer la quantitat de 2.560 lliures,
19 sous, 4. Però per quant segons lo capbreu de
dit mes de maig, fòleo 724, consta que a Miquel
Ferrer, posessor de dit censal, li fou lluït y quitat
dit censal per tenir-lo y possehir-lo a carta de
gràcia per Catharina Sumaraga y Amat y Miquel, son fill, los quals la y havian empenyat per
lo que apar no pot estar obligat dit censal y per
so, no·s trau res enfora.
Ítem, dit censal fou y possehí mossèn Pere Joan
Grimosachs // 1140v // y encara que, segons lo
llibre de vàluas, trienni 1680, fòleo 227, se trobe continuat altre de les fiansas donadas per lo
il·lustre don Pere de Magarola, deputat ecclesiàstich que fou en lo trienni 1623, lo qual, junt
ab sos condeputats, consta restar a dèurer differents quantitats per lo que foren condempnats
en la visita de dit trienni feta en lo de 1626.
Però per quant, segons lo dit capbreu de maig,
fòleo 724, consta que lo dit Pere Joan Grimosachs sols possehí dit censal com ha usufructuari per lo que no pogué obligar-lo, y per ço no·s
trau res enfora.
Ítem, dit censal fou y possehí mossèn Rafel Grimosachs, lo qual, segons lo llibre de vàluas,
trienni 1677, fòleo 339, se troba continuat altre
de les fiansas del doctor Francesch Ferrer, ohidor ecclesiàstich que fou en lo trienni 1671, lo
qual doctor Francesch Ferrer, junt ab sos condeputats, segons dit llibre, fòleo 382, tenen
continuat un dèbit a bé que no de quantitat certa, la qual se origina y devalla del llibre de vàluas, trienni 1674, fòleo 383, lo qual és del tenor següent:
«Los molt il·lustres don Joseph de Camporrells,
ardiaca de Andorra y canonge de la Seu de Urgell; don Francisco de Vilallonga y Xammar,
Llàtzar Talarn, ciutadà honrat de Barcelona; lo
doctor y canonge Francesch Ferrer, Lluís Cantar y de Homs, donsell, y Joseph de Thomàs,
ciutadà honrat, deputats y ohidors del General
de Catalunya del trienni 1671, deuen dar totas
las quantitats que per rahó de la contrafacció de
la aprehensió dels reals de 8 hapresos en la patrona de las galeras de Gènova, hauran deliberadas després de 4 de maig 1672 en què·s féu la
declaració, liquidasió reservada en què són estats condempnats en dita // 1141r // visita sobre
la querela número 77, la qual partida se troba tirada en lo llibre de vàluas, trienni corrent de
1686, fòleo 343, dich;
Lliures.
Ítem, dit Rafel Grimosachs, segons lo llibre de
vàluas, trienni 1683, fòleo 549, consta ésser estat

altre dels visitadors en la visita del trienni 1665,
feta en lo de 1668, los quals visitadors en virtut
de deliberació dels molt il·lustres senyors concistorials, predecessors de vostra senyoria, de 12 de
setembre 1684, fonch deliberat ésser continuats
debitors in solidum en la quantitat de 301 lliures,
9 sous, 4 per tantas que indebitament ne gastaran y feren pagar a differents personas, dich;
301 liures, 9 sous, 4.
Nota y se adverteix que, per deliberació de dits
concistorials predecessors de vostra senyoria,
sots jornada de 8 de juriol 1686, fou ordenat al
racional suspengués en las extraccions, axí de
deputats y ohidors com dels officis de la present
casa, lo posar la excepció de debitors als dits visitadors. Axí que en tot cas restaria obligat dit
censal de una part en las 301 lliures, 9 sous, 4
tretas enfora y en la quantitat constarà restar-se
a dèurer per la partida penúltima.

Axí que resta embarassat dit censal per ditas 50
lliures, y esta és la relació que fa a vostra senyoria del aposiento del racional a XI de setembre
MDCLXXXVIII.
Joseph Catà y Bertran, subrrogat en lo offici de
racional.

1143r

Y esta és la relació que fa a vostra senyoria, salvat
en tot error de compte, del aposiento del racional, als X de setembre 1688.
Joseph Catà y Bertran, subrrogat en lo offici de
racional.

1142r

Número 3.
Obrersa de Santa Maria del Mar, número 50.
Joseph Catà y Bertran, ciutadà honrat de Barcelona, subrogat en lo offici de racional de la present casa, a vostra senyoria fa relació com, per
orde y deliberació de vostra senyoria de 14 de
agost, té feta exacta averiguació en los llibres de
vàluas y altres de la present casa asserca de
aquell censal, penció 41 sous, 10 dinés y malla,
pagador a 23 de agost, que sortejaren los obrers
de la fàbrica de la iglésia parroquial de Santa
Maria del Mar d’esta ciutat de Barcelona en la
extracció de censals que als 11 de setembre
1687 fou vostra senyoria servit fer, y segons dits
llibres se troba lo següent:

Número 4.
Obrersa menors de la Seu de Barcelona.
Molt il·lustres senyors.
Joseph Catà y Bertran, ciutadà honrat de Barcelona, subrogat en lo offici de racional de la present casa, a vostra senyoria fa relació com, per
orde y deliberació de vostra senyoria de 14 de
agost, té feta exacta averiguació en los llibres de
vàluas y altres de la present casa asserca de
aquell censal, pensió 272 sous, 8, pagador a 8
de juliol, que sortejaren los reverents obrers
menors de la Seu de Barcelona, en la extracció
de censals que als 11 de setembre fou vostra senyoria servit fer, y segons dits llibres se troba lo
següent:
Dit censal fou y possehí Montserrat Móra y encara que, segons lo llibre de vàluas, trienni
1680, fòleo 343, se troba continuat altre de las
fiansas de fra Ramon de Olmera, deputat ecclesiàstich que fou en lo trienni 1614, y axí mateix,
segons lo llibre de vàluas, trienni 1671, fòleo
161, se troba continuat altre de les fiansas de
Felip de Sorribes, deputat militar del trienni
1617, los quals, segons lo llibre de vàluas, trienni corrent, restan a dèurer differents quantitats
per lo que foren condempnats en las visitas de
llurs respective triennis. Però, per quant segons
lo capbreu de dit mes de juliol, fòleo 806, consta que a 22 de juny 1605, fonch feta revenda de
dit censal a dits obrers menors, de hont és que
en los anys de las obligacions ja no·l possehia dit
Móra, per lo que queda líbero dit censal, y per
so no·s trau res en fora.

Dits obrers, segons lo llibre de vàluas, trienni
corrent 1686, fòleo 239, consta dèurer al General, la quantitat de 50 lliures, lo qual dèbit devalla del llibre de vàluas, trienni 1635, fòleo 728,
per lo valor de 8 fustets curts a dits obrers venuts per los senyors deputats a raó 2 lliures, 10
sous fustet ab acte rebut en la scrivania major de
la present casa a 24 janer 1636, dich;
50 lliures

Y esta és la relació que fa a vostra senyoria del
aposiento del racional, a XXII de setembre
MDCLXXXVIII.

a. relació intercalada entre els folis 1141 i 1143 del trienni
1686-1689.

a. relació intercalada entre els folis 1142 i 1144 del trienni
1686-1689.

1913

Joseph Catà y Bertran, subrrogat en lo offici de
racional.

[ 1688 ]

[ 1688 ]

1144r

Número 5.

de 11 de setembre 1687, inseguint lo disposat
en la concòrdia feta entre lo molt il·lustre consistori dels senyors deputats y oÿdors de comptes de General de Cathalunya de una, y los acrehedors censalistas de dit General de part altre,
sortejà vostra mercè en un censal de preu 318
liures, 3 y penció 318 sous, 3, pagador a 17 de
agost, que tots anys rebien sobre lo General de
Cathalunya en la dita jornada, en virtut de la
qual extracció se digueren y escrigueren en la
taula dels comuns depòsits de la present ciutat
de Barcelona lo preu de dit censal en lluyció,
quitació y extinció del sobredit censal per los
il·lustres senyors a les hores deputats y oÿdors
de comptes de dit General a solta del escrivà
major de la casa de la Deputació. La qual partida fonch intimada a vostra mercè.

Administradorsa de la causa pia de Bernabé Icart.
Molt il·lustre senyor.
Joseph Catà y Bertran, ciutadà honrat de Barcelona, subrogat en lo offici de racional de la present casa, a vostra senyoria fa relació com, per
orde y deliberació de vostra senyoria de 14 de
agost, té feta exacta averiguació en los llibres de
vàluas y altres de la present casa asserca de
aquell censal, penció 195 lliures, 10 sous, pagador a 7 de maig, que sortejaren los proms de
mestres de casas de la present ciutat, com ha administradors de la causa pia de Bernabé Icart, en
la extracció de censals que als 11 de setembre
fou vostra senyoria servit fer, y segons dits llibres se troba lo següent:

Y així mateix sab y ignorar no pot vostra mercè
com, per la relació feta per Erasma de Lana y
Fontanet, donzell, racional y arxiver de la present casa de la Deputació, als senyors deputats y
oÿdors als primer de setembre 1688, estigué dit
censal embrasat y obligat a la solució de una partida a dit General deguda per don Joan de Queralt, possessor que és de dit censal, que pren
suma de 700 lliures per las causas y rahons contengudes y expressades llargament en dita relació. La qual se trobe en lo dietari del trienni
1686, sots jornada de 4 de setembre 1688, còpia
de la qual se presenta y entrega a vostra mercè.
Per lo que lo procurador fiscal del General de
Cathalunya en observansa del disposat en dita
concòrdia, etcètera, signanter en los números
12, 13 y 14 de ella requereix y // 1152v // interpel·la a vostra mercè senyor don Anthon de Paguera y Guilla revolten als molt il·lustres senyors
deputats del General de Cathalunya, lo preu del
censal és estat dit y escrit per dits senyors deputats y oÿdors de comptes en lluÿció y extincció
del censal dalt expressat, en lo qual fou estret en
sort vostra mercè en dita casa de la Deputació
junt ab les pensions se’ls resten devent per rahó
de aquell en solució y paga y a bon compte de
dita partida és debitor dit don Joan de Queralt
en los llibres de vàlues de la casa de la Deputació
per les causes y rahons contengudes en dita relació per dit racional feta y semblantment paguen
íntegrament la sobre dita quantitat de set-centas
lliuras, devent; y perquè ignorància al·legar no
puguen, se’ls fa la present interpel·lació, requirint al notari ne lleve acte.

Dit censal fou y possehí mossèn Lluís Dusay,
ciutadà de Barcelona, y encara que, segons lo
llibre de vàluas, trienni 1635, fòleo 19, se troba
continuat Lluís Dusay, altre de las fiansas per
300 lliures de Pere Rovira, mercader de Barcelona, guarda, stimador y scrivàb del deffenedor
provehit, cullidor de la taula de Barcelona per la
pensió de Joan Vidal, corredor de aquell, en la
caució per dit Rovira prestada a 31 de janer
1576, lo qual, segons lo llibre de vàluas, trienni
corrent de 1686, fòleoc, consta restar a dèurer la
quantitat de 258 lliures, 7 sous, 4. Però per
quant, segons lo capbreu de dit mes de maig,
fòleo 238, consta que dit Lluís Dusay alienà dit
censal a 5 de desembre 1558 y axí bé no possehir-lo en lo any 1576, que·s féu la obligació,
per lo que no pot estar obligat dit censal, y per
so no·s trau res enfora, y esta és la relació que·s
fa a vostra senyoria del aposiento del racional, a
XXIII de setembre MDCLXXXVIII.
Joseph Catà y Bertran, subrrogat en lo offici de
racional.

1152r

A.
Moltd bé sab vostra mercè y ignorar no pot doctor don Anthoni de Paguera y Guilla com en la
extracció dels censals feta per los molt il·lustres
senyors deputats y oÿdors de comptes del General de Cathalunya del trienni 1686 en jornada
a. relació intercalada entre els folis 1143 i 1119 del trienni
1686-1689.
b. a continuació escrit en el marge esquerra del deffenedor...corredor de aquell.
c. a continuació espai en blanc d’uns 5 mm.
d. requeriment intercalat entre els folis 1151 i 1153-1155 del
trienni 1686-1689.

1157r

1914

Loa comte de Melgar, llochtinent y capità general.
a. decret intercalat entre els folis 1157 i 1158 del trienni
1686-1689.

Nobles y amats de la real magestat.
Nobles y amats de la real magestat los diputats y
oïdors de comptes de la casa de la Diputació del
General de Cathalunya en Barcelona residints.
Lo rey, nostre senyor, que Déu guarde, és estat
servit enviar-nos un real orde, firmat de sa real
mà y despedit en deguda forma de la real cancelleria del Supremo Consell de Aragó, que és del
tenor següent: «El rey. Egregio conde de Melgar,
pariente, gentilhombre de mi cámara, mi lugarteniente y capitán general. Haviéndoseos avisado
en despachos de veinte y ocho del passado de la resolución que fui servido tomar sobre las personas que
havían de bolver insaculadas en los lugares vacantes hasta treinta y uno de marzo de este presente año en las bolsas, assí de diputados y oidores de
qüentas, como de los officios del General y casas de
la Diputación que corren por insaculación, en
conformidad de la proposición de los diputados
que remitió a mis manos el marqués de Leganés,
vuestro antecessor en essos cargos en carta de ocho
de mayo próximo passado, se ha reconozido que al
tiempo de formar los despachos citados en la secretaría deste mi consejo supremo, se omitió, en el que
toca al de los officios, expressar que para un lugar
de la bolsa de escriviente ordinario del racional,
que vacó por muerte de mosén Francisco Alaix,
havía yo nombrado a mosén Pablo Corbera y Palau, al presente oidor real de la Diputación, y respecto de haver sido esto equivocación, he querido
avisaroslo y encargar y mandaros, como lo hago, lo
digáis a los diputados, dando en virtud de este despacho el que fuere necessario para que el dicho mosén Pablo Corbera y Palau esté insaculado en el
referido lugar de la bolsa de escriviente ordinario
del racional por quanto le tengo nombrado en él.
Dado en Madrid, a veinte y quatro de setiembre
mil seiscientos ochenta y ocho. Yo el rey. Vidit don
Joannes Baptista Pastor, regens. Vidit don Josephus Rull, regens. Vidit comes et Torro. Vidit Climente, regens. Don Josephus de Haro et Lara, secretarius». Y perquè és molt just que los reals
ordes de sa magestat sien ab tot effecte cumplerts y executats, vos diem y manam que insaculeu al dit mossèn Pau Corbera y Palau, de present oïdor real, en lo lloch de escrivent ordinari
del racional, que // 1157v // vaga per mort de
mossèn Francisco Alaix, en la conformitat que sa
magestat mana ab lo sobrecalendat real despaig,
per ser esta sa real voluntat y nostra. Datat en
Barcelona, a XV de octubre MDCLXXXVIII.

Vuestra excelencia manda a los deputados y ohidores de qüentas del General de Cathalunya que
pongan en execución la orden de su magestad en
este despacho expressada.

1160r

El conde de Melgar.
Vidit Monserrat, cancellarius. Balthasar de
Oriol et Marcer, junior.
Registrata in curie locumtenentie XIIII, foleo
XIIII.
1915

A.
Molta bé sab y ignorar no pot vostra mercè senyor
doctorb Miquel Grimosachs com, en la extracció
dels censals feta per los molt il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes del General de Cathalunya del trienni 1686, en jornada de 11 de setembre 1687, inseguint lo disposat en la
concòrdia feta entre lo molt il·lustre consistori
dels senyors deputats y oÿdors de comptes de General de Cathalunya de una, y los acrehedors censalistas de dit General de part altre, sortejà vostra
mercè en un censal de preu 200 lliures y penció
200 sous, pagador a 5 de maig, que tots anys rebien sobre lo General de Cathalunya en la dita
jornada, en virtut de la qual extracció se digueren
y escrigueren en la taula dels comuns depòsits de
la present ciutat de Barcelona lo preu y proprietat
de dit censal en lluyció, quitació y extinció del sobredit censal per los il·lustres senyors a les hores
deputats y oÿdors de comptes de dit General a
solta del escrivà major de la casa de la Deputació.
La qual partida fonch intimada a vostra mercè.
Y així mateix sabem y ignorar no pot vostra
mercè com, per la relació feta per Joseph Catà y
Bertran, subrrogat en lo offici de racional y arxiver de la present casa de la Deputació, als senyors
deputats y oÿdors als 10 de setembre 1688, estigué dit censal embrasat y obligat a la solució de
una partida a dit General deguda per dit doctor
Grimosachs, possessor que és de dit censal, que
pren suma de 301 lliures, 9 sous, 4 sens lo il·liquit per las causas y rahons contengudes y expressades llargament en dita relació. La qual se
trobe en lo dietari del trienni 1686, sots jornada
dec ..., còpia de la qual se presenta y entrega a
vostra mercè. Per lo que lo procurador fiscal del
General de Cathalunya en observansa del disposat en dita concòrdia, etcètera, signanter en los
números 12, 13 y 14 de ella requereix y // 1160v
// interpel·la a vostra mercè senyor doctord Miquel Grimosachs, revolten als molt il·lustres senyors deputats del General de Cathalunya, lo
preu del censal és estat dit y escrit per dits senyors
deputats y oÿdors de comptes en lluÿció y extincció del censal dalt expressat, en lo qual foren esa. requeriment intercalat entre els folis 1159 i 1161 del trienni 1686-1689.
b. a continuació ratllat Rafel.
c. a continuació espai en blanc d’uns 35 mm.
d. a continuació ratllat Rafel.

[ 1688 ]

[ 1688 ]

trets en sort vostra mercè en dita casa de la Deputació junt ab les pensions se’ls resten devent per
rahó de aquell en solució y paga y a bon compte
de dita partida és debitor dit doctora Miquel Grimosachs en los llibres de vàlues de la casa de la
Deputació per les causes y rahons contengudes
en dita relació per dit racional feta y semblantment paguen íntegrament la sobre dita quantitat
de tres-centas una lliura, nou sous y quatra, sens
lo il·líquit, devent; y perquè ignorància al·legar
no puguen se’ls fa la present interpel·lació, requirint al notari ne lleve acte.
1160r

Joseph Catà y Bertran, subrrogat en lo offici de
racional.

1163r

Die 21 octobris 1688.
Testimonis lo doctor Francisco Alós y Hernadis
yb Salvador Golorons.

1162r

Número 1.
Aniversarisc de Santa Anna, número 59.

Número 2.
Col·legia de Sant Martí Çacosta, número 46.
Molt il·lustre senyor.
Joseph Catà y Bertran, ciutadà honrat de Barcelona, subrrogat en lo offici de racional de la present casa a vostra senyoria fa relació com, per
orde y deliberació de vostra senyoriab de 14 de
agost, té feta exacta averiguació en los llibres de
vàluas y altres de la present casa hasserca de
aquell censal, penció 300 sous, pagador al primer de janer, que sortejà lo reverent rector yc
col·legi de Sant Martí Çacosta de la companyia
de Jesús de la ciutat de Gerona en la execució
de censals que als 11 de setembre 1687 fou vostra senyoria servit fer y segons dits llibres se troba lo següent:

Molt il·lustre senyor.
Joseph Catà y Bertran, ciutadà honrat de Barcelona, subrogat en lo offici de racional de la present casa, a vostra senyoria fa relació com, per
orde y deliberació de vostra senyoria de 14 de
agost, té feta exacta averiguació en los llibres de
vàluas y altres de la present casa asserca de
aquell censal de penció 380 sous, pagador a 17
de agost, que sortejaren los administradors dels
aniversaris de la iglésia de Santa Anna de Barcelona en la execució de censals que als 11 de setembre 1687 fou vostra senyoria servit fer, y segons dits llibres se troba lo següent:
Dit censal fou y possehí Francesch Vernet, mercader, lo qual, segons lo llibre de vàluas, trienni
1638, fòleo 648, fou condempnat en 130 lliures en la visita del trienni 1623 feta en lo de
1626 sobre la querela número 31, de les quals
en dit llibre y fòleo se dóna dèbit a Geltrudis
Vernet, sa filla, de 65 lliures se restaven a dèurer
a compliment de ditas 130 lliures, de les quals,
segons lo llibre de vàluas, trienni corrent de
1686, fòleo 242, consta restar-se a dèurer la
quantitat de sinquanta lliuras, dich;
50 lliures.
Y esta és la relació que fa a vostra senyoria del aposiento del racional, a XXIIII de setembre MDCLXXXVIII.
a. a continuació ratllat Rafel.
b. a continuació ratllat Joseph.
c. relació intercalada entre els folis 1161 i 1163 del trienni
1686-1689.

1916

Primod, dit censal fou y possehí don Joan de
Cardona y encara que, segons lo llibre de vàluas, trienni 1635, fòleo 43, se troba continuat
Joan Cardona del llocch de Stol(l), altre de las
fiansas donadas per Joan Pere Piques, mercader,
arrendatari de la Bolla de Puigcerdà, trienni
1575, obligat per 50 lliures lo any, del qual
arrendament, segons lo llibre de vàluas, trienni
1686, fòleo 12, consta restar-se a dèurer la
quantitat de 2.808 lliures, 7 sous, 7. Axí mateix,
segons dit llibre de vàluas, trienni 1635, fòleo
91, se troba continuat Joan Cardona, parayre
de la vila de Bellver, arrendatari de la Bolla de
Puigcerdà, trienni 1590, lo qual, segons dit llibre de vàluas, trienni 1686, fòleo 30, consta
restar a dèurer la quantitat de 911 lliures, 3
sous, 10. Y axí mateix, segons dit llibre de vàluas, trienni 1635, fòleo 110, se troba continuat
Joan Cardona de Boix, mercader de Puigcerdà,
altre de las fiansas de Anton Clariana, negociant, arrendatari de la Bolla de Puigcerdà,
trienni 1596, obligat per 300 lliures lo any, del
qual arrendament, segons lo llibre de vàluas,
trienni corrent de 1686, fòleo 40, consta restarse a dèurer la quantitat de 1.853 lliures, 2 sous.
Y axí mateix, segons lo llibre de vàluas, trienni
1635, fòleo 90e, se troba conti- // 1163v // nuat
Joan Àngel Cardona, mercader, altre de las fiana. relació intercalada entre els folis 1162 i 1353 del trienni
1686-1689.
b. a continuació escrit en el interlineat de 14 de agost.
c. a continuació ratllat comunitat.
d. Primo, escrit sobre ítem.
e. a continuació ratllat consta restar-se a dèurer la quantitat
de 1.853 lliures.

sas de Pere Campillo, arrendatari de la Bolla de
Perpinyà, trienni 1590, obligat per 260 lliures
lo any, del qual arrendament, segons dit llibre
de trienni corrent 1686, fòleo 31, consta restar
a dèurer la quantitat de 263 lliures, 8 sous, 3.
Però, per quant, segons lo capbreu de dit mes
de janer, fòleo 39, consta que dit don Joan de
Cardona, pocessor de dit censal, sols lo possehí
com ha usufructuari y axí bé no poder-lo obligar, y per so no·s trau res enfora.
Ítem, dit censal fou y possehí don Pedro de
Cardona y encara que, segons lo llibre de vàluas, trienni 1578, fòleo 213, se troba continuat
altre de las fiansas donadas per Miquel Gomar,
arrendatari de la Bolla de Perpinyà de dit trienni
1578, lo qual de Cardona se obligà per 300 lliures lo any, del qual arrendament, segons lo llibre de vàluas, trienni corrent 1686, fòleo 18,
consta restar-se a dèurer la quantitat de 19.609
lliures, 17 sous, 8. Però, per quant, segons dit
capbreu y fòleo 40, consta que don Pedro de
Cardona alienà lo dit censal als 11 febrer 1559,
y axí bé antes de dita obligasió per lo que no pot
estar obligat dit censal, y per so no·s trau res enfora.
Ítem, dit censal fou y possehí don Joan de Erill,
lo qual, segons lo llibre de vàluas, trienni 1578,
fòleo 209, se troba continuat altre de las fiansas
de mossèn Miquel Joan de Junyent y de Rovira,
arrendatari de la Bolla de Gerona, trienni 1578,
obligat per 500 lliures lo any, del qual arrendament, segons dit llibre de vàluas, trienni corrent
1686, fòleo 16, consta restar-se a dèurer la
quantitat de 14.125 lliures, 12 sous, 11 y per
quant entre totas las fiansas se havian obligat en
2.899 lliures més per any, // 1164r // el que
muntava dit arrendament que, defalcadas rata
per quantitat, segons lo que quiscuna de ditas
fiansas se havia obligat, sols vingué dit don Joan
de Erill a estar obligat per 440 lliures, 2 sous, 2
quiscun any, que los tres anys junts són 1.320
lliures, 6 sous, 6, de les quals se li fan bonas 672
lliures, 5 sous y gaudeix de aquellas 32.537 lliures, 16 sous, 7, ço és, 24.272 lliures, 5 sous, 7
que ab differents llibres de vàluas y ab differents
jornadas consta haver pagat dit Miquel Joan de
Junyent, principal de dit arrendament y sos hereus, y las restants 8.265 lliures, 11 sous que
semblantment en differents llibres de vàluas y
en differents jornadas consta haver pagat
mossèn Lluís Salgueda, que féu partícip en dit
arrendament, com apar en lo llibre de concerts,
fòleo 19, axí que resta a dèurer dit don Joan de
Erill per rahó de dita fiansa a compliment de ditas 1.320 lliures, 3 sous, 6 la quantitat de siscentas coranta-vuit lliuras, un sou y sis, dich;
648 lliures, 1 sou, 6.

1917

Ítem, dit censal fou y possehí Martí Joan Despuny, lo qual, segons lo llibre de vàluas, trienni
1680, fòleo 186, se troba continuat altre de las
fiansas donadas per Francesch Naves, sobrecullidor de la sobrecol·lecta de la part de Ponent,
durant lo impediment de Jaume Elrrà, lo qual
Naves, segons lo llibre de vàluas, trienni corrent
1686, fòleo 186, resta a dèurer la quantitat de
988 lliures, 5 sous, 8, lo qual Despuny se obligà
per 700 lliures en la caució per dit Naves prestada // 1164r // a 8 de maig 1606, com consta en
lo llibre de vàluas, trienni 1617, fòleo 606, de
les quals se li fan bonas 246 lliures, 14 sous, 1,
ço és, 1 lliura, 8 sous, 7 tocan y gaudeix de
aquellas 10 lliures que als 15 de juny 1610 pagà
per la taula de la present ciutat Francesch Tarragó, mercader, per don Joan de Llupià, don
Francisco Çagarriga, don Martí Joan Despuny,
tal Cella y Perelada, Anton Ferrer, Andreu Regués, Francesch Marcer y Andreu Amorós, altres de las fiansas de dit Naves, consta en lo llibre de vàluas, trienni 1608, fòleo 630, y las
restants 245 lliures, 5 sous, 6 que als 20 de setembre 1613 pagà dita Agnès Des(p)uny, sa
muller, consta en lo llibre de vàluas, trienni
1611, fòleo 256, de les quals se li defalcan semblants 245 lliures, 6 per tantas que als 8 de juny
1630, en virtut de cauthela feta per los tunch
molt il·lustres senyors deputats als 4 de dit mes
y any, foren pagadas a mossèn Joseph Despuny
per tantas que la dita dona Agnès Despuny havia pagadas per la fermansa tenia feta dit Martí
Joan de Spuny, les quals li foren pagadas en virtut de provisió dels magnífichs assessors de la
present casa en lo procés de la causa que dit Joseph Despuny en nom de hereu de sos pares
aportave contra lo procurador fiscal del General, com consta en lo llibre de vàluas, trienni
1629, fòleo 177, axí que restaria en crèdit dit
Joan de Espuny a bon compte de 700 lliures se
havia obligat la quantitat de 1 lliura, 8 sous, 7 //
1165r // consegüent resta a dèurer sis-centas noranta-vuyt lliuras, onse sous y sinch, dich;
698 lliures, 11 sous, 5.
Dit censal fou y possehí mossèn Pere Pau de Belloch y encara que, segons lo llibre de vàluas,
trienni 1635, fòleo 5, se troba continuat Pere
Belloch, mercader, altre de las fiansas donadas
per Gerònim Totosans, mercader, òlim cullidor
de la taula de la Bolla de la present ciutat, lo
qual Belloch se obligà per 100 lliures, si bé no
diu la diada de la obligació, y dit Totosans, segons lo llibre de vàluas, trienni corrent 1686,
fòleo 149, consta restar-se a dèurer la quantitat
de 1.819 lliures, 16 sous, 5, lo qual dèbit devalla del llibre de vàluas, trienni 1542, fòleo 8. Axí
mateix, segons lo llibre de vàluas, trienni 1677,
fòleo 145, se troba continuat Pere Pau Belloch,
altre de las fiansas donà y per don Alexandre de

[ 1688 ]

[ 1689 ]

Alentorn, deputat militar que fou en lo trienni
1614, lo qual de Alentorn, segons lo llibre de
vàluas, trienni corrent 1686, fòleo 342, consta
restar a dèurer la quantitat de 1.716 lliures, 2
sous, 7 per tantas fou condempnat junt ab sos
condeputats en la visita del trienni 1614 feta en
lo de 1617. Però per quant, segons lo capbreu
de dit mes de janer, fòleo 39, consta que dit
Pere Pau Belloch sols possehí dit censal com a
usufructuari, per lo que no pot estar obligat, y
per so no·s trau res en fora.

1359r

Axí que resta obligat dit censal per la quantitat
de 1.346 lliures, 12 sous, 11 de las dos partidas
tretas enfora, dich;
1346 lliures, 12 sous, 11.
Y esta és la relació que fa a vostra senyoria, salvat
en tot error de compte, del aposiento del racional, als 30 de setembre de 1688.
Joseph Catà y Bertran, subrrogat en lo offici de
racional.

1358r

Número 1.
Molta il·lustre senyor.
Perdone vostra senyoria lo aver dilatat tant en
enviar a vostra senyoria los actes de la presentació de las dos íntimes se dignà vostra senyoria
entregar-me. Passí per la vila de Tarrasa y fiu intimar a Jaume Arsaguet ab acte, per medi del
notari de aquella vila, y lo notari se m’ha dilatat
lo enviar-me lo acte de la presentació fins vuy.
La altra íntima fiu presentar per medi de un
porter real. La íntima dels pares del Carme fins
vuy no he tingut medi de poder-la presentar,
però lo primer dia de negoci se presentaran y la
relació en farà lo porter remetre a vostra senyoria sens falta, y en lo que sie de son major agrado de vostra senyoria me mane que obeiré com
dech.
Déu a vostra senyoria guarde mol(t)s any(s)
com pot y desigo y bé menester. Manresa y abril
9 de 1689.
Molt il·lustre senyor, besa la mà de vostra senyoria, som més segur servidor.
Francisco Fargues.
Molt il·lustres senyors diputat del General de
Catalunya en Barcelona residint.

Número 2.
Noverinta universi quod anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo octuagesimo nono,
die vero vigesima quarta eiusdem anni intitulata, presentibus testibus infrascriptis ad infrascripta vocatis Ignatius Cervera, regius portarius civis
Minorise, constitutus personaliter coram et ante
presentiam Augustini Vilades, auctoritate regia
ac pro intigiu civitate Minorise, notarii publici civis eiusdem civitatis scribeque pro Generali Catalonie Deputationis localis civitatis et collecta presentis civitatis Minorise infrascripti, personaliter
reperti et existentis in domibus presentis civitatis
Minorise, dixit et exposuit pre et infrascrito notario et scribe ac retulit ad relationem et fidem fecit
se, die presenti et infrascrita, ad instantiam procuratoris fiscalis dicti Generalis Catalonie intimase, notificasse et presentasse honorabili Joanni
March, tabulario, pro dicto Generali de presentis
civitatis et collecte Minorise, personaliter reperto
et existenti in domibus suis quas fovet in presenti
civitate Minorise, in vico dicto de Sobreroca,
quoddam intimationis et notificationis cartellum
thenoris sequentis: Intimau y notificau a Joan
March, tauler del General de la ciutat de Manresa, que dins deu dias, comptadors del dia de la
presentació del present a ell fahedora en avant, se
presenten en la present ciutat y consistori dels
molt il·lustres senyors deputats y oÿdors de
comptes del General de Catalunya ab los llibres y
diners de la terça de abril, maig y juny mil siscents vuytanta-sis de la Bolla de dita ciutat y
col·lecta en pena de sinch-centas lliuras aplicadoras al General y assò farà attès axís és estat deliberat per los molt il·lustres senyors deputats y ohidors de comptes del dit General. Datat en
Barcelona, als XII de marz de MDCLXXXVIIII. Josephus Sauleda, scriba major Generalis Catalonie
subrogatus. Copiamque dicti intimationis et notificationis cartelli supra //1359v // inserti in manibus suis propriis dedisse, tradidisse ac liberasse. De
quibus omnibus et singulis sic actis, dictis, gestis
atque secutis dictus Ignatius Cervera, regius portarius supramemoratus, petiit, instavit et requisivit fieri et confici sibique et aliis cuya intersit dari,
tradi et liberari unum et plura publicum seu publica instrumentum et instrumenta per me et infrascriptum notarium et scribam. Que fuerunt
acta Minorise, sub anno, die, mensis et locis respective predictis, presentibus magnifico domino Felice Dalmau, utriusque juris doctori, et Jacobo Corvons, ligni frabro, civibus Minorise, pro testibus ad
premissa vocatis specialiter et assumptis.
In quorum fidem et testimonium premissorum
proprio calamo scriptorum, ego Augustinus Vila-

a. carta intercalada entre els folis 1357 i 1359 del trienni
1686-1689.

1918

a. document intercalat entre els folis 1358 i 1360 del trienni
1686-1689.

des, notarius et scriba supramemoratus, hic me
subscribo et meum quo utor appono sig+num.

1360r

1360v // axís és estat deliberat per los molt il·lustres senyors deputats y oïdors de comptes de dit
General. Datat en Barcelona, als dotse de mars
de mil sis-cents vuytanta-y-nou. Joseph Sauleda, scriba major Generalis Catalonie subrogatus.
Cui quidem papiri intime sich ut predicitur, ad
instantiam dicti honorabilis Francisci Fargas,
nomine quo supra, eidem honorabili Jacobo Arsaguet presentate, intimate et notifficate lecte que
et publicate traditeque ei originali eiusdem, dictus Jacobus Arsaguet dictam intimam manibus
suis accepit et, verbo respondendo, dixit que se
aturave lo temps de la constitució per respòndrer. De quibus et cetera, que fuerunt acta et cetera, presentibus testibus predictis.

Número 3.
Diea decima octava mensis martii anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo octuagesimo nono in villa Tarrassie, diocesis Barcinone.
Presente vocato, rogato atque requisito me, Petro
Gualça, auctoritatibus regia et ad modum reverendum domini prioris ecclesie monaserii beate
Marie Tarrassieb, notario publico ville et termini
Tarratie, diocesis Barcinone, regenteque scribanias publicas districtu dicte ville et termini castri
Tarrassie, pro magnifico Petro Fises, militi Barcinone populato, domino utili et propietario earundem infrascrito et presentibus etiam Petro
Ramoneda, ollerio, et Anthonio Comelles, sartore, omnibus dicte ville Tarrassie pro testibus ad
infrascrita vocatis, rogatis et specialiter assumptis existens personaliter constitutus honorabilis
Franciscus Frarpes, ut diputatus localis Generalis civitatis et collecte Minorise, coram et ante presentiam honorabilis Jacobi Arsaguet, pharmacopule dicte civitatis Minorisse, nunch vero in dicta
villa Tarrassie habitatori personaliter reperto intus domus sue proprie habitacionis quas fovet in
dicta villa Tarrasse et in vicco vulgariter nuncupato del Raval eiusdem ville qui dictus honorabilis Franciscus Farges, nomine quo supra eidem
honorabili Jacobo Asaguet sich invento presentavit, intimavet et nottificavit seu per me, dictum
et infrascritum notarium, presentari intimari et
nottificari ac publice legi petiit, instavit et requisivit quandam in scriptis intimam e manatam a
consistorio ad modum illustrimorum diputatorum et auditorum computorum Generalis Catalonie thenor cuius talis est Intimau y notifficau a
Jaume Arsaguet, apothecari de la ciutat de
Manresa, qui serví lo offici de tauler del General
en dita ciutat y col·lecta per Joan March, obtenint lo dit offici en lo termini mil sis-cents vuytanta-tresc que dins deu dies del die de la presentació a ell fahedora en avant comptadors se
presente en la present ciutat y consistori dels
molts il·lustres senyors diputats y oïdors de
comptes ab los llibres y diners de la terça de
abril, maig y juny de mil sis-cens vuytanta-sis de
la Bolla de dita ciutat, en pena de sinch-centas
lliures aplicadores al General y assò fasse attès //

In quorum licet alieno calamo scriptorum fidem
et testimonium ego idem Petrus Gualsa, notarius
supramemoratus, hic me subscribo et meum solitum cum approbatis in fine appono sig+num.
Recepi pro salario a dicto Fargas comprehensa
media dicta unam libram et duos solidos, dico I
libram, II solidos. Ita est Gualsa, notarius.

1362r

A.
Dubtea proposat per lo magnífich deffenedor
del General y declaració de aquell.

1363r

a. document intercalat entre els folis 1359 i 1361 del trienni
1686-1689.
b. a continuació notario...Tarratie, escrit al final del document.
c. a continuació que, escrit al final del document. Amb les paraules, que també acompanyen a la rectificació de la nota anterior, Approbat notario infrascritus proprio calamo scribens.

1919

Molt il·lustre senyor.
En lo capítol 29 de las Corts celebrades en lo
any 1533 sobre lo Redrès del General està disposat y ordenat que, si en las causas de apel·lacions devant vostra senyoria interposadas de las
declaracions o sentèncias fetas per lo defanador
y deputats locals per vostra senyoria, no serà estat declarat dins quatra mesos, que sian desertas
las ditas causas de appel·lacions, y que, los dits
deputats locals, passats dits quatre messos, fassan la deguda execució de ditas sentèncias sens
altra consulta. Y, reparant dit Pau Lladó en proveir dits decrets de execució de ditas causas desertas, fou quarelat en la visita del trienni pròxim passat per un frau de unas caputxas, del
qual frau o comdemnació fou interposada
apel·lació devent vostra senyoria, per no haver
vostra senyoria declarat en dita causa dintre dels
quatre mesos prefigits per dits capítols de Corts
dupta en provehir dit Pau Lladó, deffenador, lo
decret de exsecució de ditas dos caputxas apresas a Gerònim Gomis, sastre de la present ciutat, per aver appelat de la sentència per mi feta
devant vostra senyoria, instant lo decret de exea. dubte intercalat entre els folis 1361 i 1168 del trienni
1686-1689.

[ 1689 ]

[ 1689 ]

cució Jaume Cabanyes, guarda de la Bolla, fou
quarelat dit deffenador y condemnat, la qual
querela és de número 9. Y, no obstant las ditas y
altras rahons de deffensa que al·legà dit deffendor, fonch condemnat per los molt il·lustres senyors visitadors en haver de donar y pagar al
General deu lliures en pena de la contrafacció
de dit capítol y en haver in futurum de observar
aquell, sots la mateixa pena per quiscuna vegada
hi contraferia y de refer al General lo dany que
de la contrafacció de dit capítol ne resultaria al
dit General, com més llargament consta de la
dita quarela en lo número 9.

sentèncias o condemnacions encontinent, com
se diu en dita sentència de visita.
Segundo, si, després de fets y provehits dits decrets de exsecució, ha de manar vèndrer las ditas
robas y mercaderias seran estadas comisades per
frau y exsecutar als fraudants per las penas y demés cosas en què seran estats comdennats //
1364r // encontinent y, sens esperar si las parts
contra qui seran estats proveÿts dits decrets de
exsecució voldran appel·lar o no devant de vostra senyoria, perquè, segons lo thenor literal de
la dita sentència de visita y del dit capítol 29,
apar que no·s deu admètrer appel·lació ni recors
algun de las provisions dels dits decrets de exsecució sinó que, encontinent, se deuhen vendre
las robas y mercaderias comisadas per frau y se
deuen exsecutar las penas y demés cosas en què
los fraudants seran estats condennats tota appel·lacció y recors remoguts, màxime no tenintse notísia que y hage exenplar algun de aver admesa appel·lació o recors algun de senblans
provissions de decrets de exsecució fetas per dit
deffenador.

Y com, molt il·lustre senyor, lo dia 4 de mars
1688 fou feta aprensió de serta quantitat de
monedaa a Salvi Mallol, corredor de orella, fora
lo portal de Mar, la qual aprensió féu lo arrendador de vostra senyoria del dret de monedas
en compte de Jaume Badia, guarda extraordinària // 1363r // de la casa del General, la qual moneda fou declarada per mi, Pau Lladó, menor,
deffenedor, ésser caiguda en frau y comís el General las ditas monedas. Lo que supplica dit Salvi Mallol, corredor de orella de la present ciutat,
y hevoca caussa de appelació devant de vostra
senyoria y, com sian més que passats los dits
quatre messos des del dia present y hora que appel·là dit Mallol de dita sentència devant de vostra senyoria y siga estat requerit provehís lo decret de exsecució de dita sentència per haver
discorreguts los dits quatra messos per dit Jaume Badia, denunciant de ditas monedas, lo qual
decret de exsecució fou provehit lo dia 2 de desembre 1688, en què fos exsequtada la sobredita sentència, segons tenor y sèrie de aquella, y
com per part de vostra senyoria se’m siga estat
manat en escrits en un cartell en pena de sent
lliures, pagadoras de mos béns propis en cas
posàs en exsecució dita sentència, lo qual manament és fet sots jornada de 4 de desembre
1688. E com, molt il·lustres senyor, lo dit Pau
Lladó, menor, deffenador predit, desitgie puntualment observar lo disposat en dit capítol y
obtemperar a la dita sentència de visita sens
contrafer en cosa alguna y se me offerescan per
encare alguns duptas, los quals consisteixan:

Per tant y altrament, dit Pau Lledó, deffenador
predit, desitjant la declaració de dits duptas per
no faltar en res a la obligació de dit son ofisi, suplica a vostra senyoria que, usant de la facultat
que per Corts Generals li és estada otorgada y
consedida sie servit declarar dits capítols y
sentènsia de visita aserca de dits dos duptes proposats si, y segons en senblants casos és acostumat fer, suplicant a vostra senyoria sie de son
servey manar cusir la present súplica en diatari
perquè tot temps costia que dit Pau Lladó, menor, deffenador, desitja obeir lo disposat en lo
capítol 29, Corts 1533, y obtemperar la sentènsia de visita, lo que suplica, premisso et omni
modo meliori et cetera.
Pau Lladó, menor, deffenador del General de
Catalunya.
Oblata
cetera.

XXX

martii

MDCLXXXVIIII

in consilio, et

Et domini deputati, intervenientibus dominis auditibus computorum, comiserunt huiusmodi dubium magnificis assessoribus Generalis Catalonie
qui una cum suis dominationibus illud videant,
desidant et declarent, servata forma capituli curie.

Primo, si dit deffenador en observansa de dit capítol y sentència de visita eo ipso que seran passats quatra mesos després de interposadas las
appelacions devant de vostra senyoria de las
sentèncias o condemnacions per mi fetas y fahedoras sens més consulta, com diu dit capítol, y
sens més diligència ni averiguació, com sia instat per part dels denuncians, los fraus, no havent
vostra senyoria declarat en ditas causas, puch y
dech provehir los decrets de exsecuçió de ditas

Josephus Sauleda, scriba major Generalis Catalonie subrrogatus.
De Sayol, assessor.
1366r

a. a continuació escrit en el marge esquerra a Salvi...de Mar.

1920

Nosaltres, los deputats y oÿdors de comptes del
General de Cathalunya, iuntament ab los asses-

sors, en virtut del capítol 29 de las Corts 1599,
en lo qual se dóna forma a la declaració dels
dubtes suscitats sobre la intel·ligència dels capítols y actes de Cort; vista la suplicació presentada lo die de ayr a las 11 horas del matí per part
del magnífic Pau Lledó, menor, deffenador del
General de Cathalunya, en la qual proposa per
dubte si lo dit en observansa del capítol 29,
Corts 1533, y sentència de visita del trienni pròxim passat sobre la querela de número 9, feta eo
ipso que seran passats quatre mesos després de
interposades las apel·lacions al molt il·lustre
consistori de las sentèncias ho condemnacions
per dit deffenedor fetas y fahedoras sens més
consulta ni més diligència ni averiguació, com
sie instat per part dels denuncians los fraus, no
havent lo molt il·lustre consistori declarat en dites causas, pot y deu dit deffenedor provehir los
decrets de execució encontinent de aquellas y si
havent provehit lo decret de execució en la causa de Salvi Malloll contra Jaume Badia pot y deu
passar ha executar la condemnació en la sentència feta, no obstant lo cartell eo manament que
de part de vostra senyoria se li fou presentat sots
jornada de 4 de desembre 1688; vist lo dit capítol 29; vist lo procés de la causa vertent de
apel·lació entre // 1366v // dit Jaume Badia denunciant y Salvi Mallol, corredor de orela; vist
en dit procés lo acte de apel·lació interposada
per part de dit Mallol als 27 de juliol 1688; vist
lo cartell inhibitor de 4 de desembre 1688 y
presentació de aquell sots la matexa jornada;
vistas las sèdulas fetas en dita causa de apel·lació
als 17 y 22 de noembre 1688 per part de dit
Mallol, en las quals insta fos denunciat lo procés
y fou aquell possat aviso en dit die de 22 de noembre; vista la dita sentència de visita; vist finalment tot lo que se haurà de vèurer consernent a
la subiecte matèria; atès encara que y considerat
que per lo referit capítol 29 de las Corts 1533,
en lo número 3 se disposa «que si dins quatre
mesos los deputats generals no havian declarat
en ditas causas de apel·lacions que sien desertas
las ditas apel·lacions y que lo tal diputat local
fasse la deguda execució, sens altre consulta,
puix sien passats dits quatre mesos», emperò;
atès y considerat que del referit procés consta
que des del dia de la apel·lació de la dita sentència feta per lo dit magnífic deffenedor, la qual
apel·lació fou interposada per part del sobredit
Salvi Mallol als 27 de juliol 1688, fins al die que
per part de dit Mallol se demanà la denunciació
de procés y se posà aviso, que fou als 22 de noembre 1688, no passaren los quatre mesos, com
resulta del computo, ans bé dins dels quatre
mesos que senyala la Cort en dit capítol per terme precís y peremptori se féu tota diligència per
part de dit Mallol y no hage estat // 1367r // per
ell que dita causa no sie declarada dins lo dit termini respecte de que lo referit Jaume Badia, de-

nunciant, altercaian-se ab dit Mallol sobre la recepció de testimonis en prova de sa pretenció, y
com sie cert en dret que impedito non currit
tempus de aquí és que al dit Mallol no se li pot
imputar mora per a què no se haie fet la declaració de la causa, maiorment havent posat lo procés a viso dins los quatre mesos, axí que no·s pot
entèndrer ésser dita causa deserta, la qual deserció, segons la mente de la Cort en dit capítol és
en pena del apel·lant qui dins quatre mesos no
insta la denunciació de procés per la declaració
de la causa y com estas diligèncias, segons resulta del procés, sien estades fetas per dit Mallol en
tems hàbil, de aquí se seguex que no ha pogut
incórrer la pena de deserció.
Estas y altres cosas ateses, los deputats y oÿdors
y assessors, declarant dit dubte, diem que la disposició del dit capítol 29 en la deserció de las
causas se entén quant la part apel·lant no insta la
denunciació del procés dins los quatre mesos,
no emperò quant ia la ha instada y sobrevenint
algun impediment legal no se ha pogut declarar
y per consegüent no pot lo magnífic defenedor
passar a la execució del frau instat per Jaume
Badia, denunciant, ans bé ha de estar y obtemperar al manat en lo cartell inhibitori de 4 desembre de 1688, sens que li obs la referida
sentència de visita. Barcelona, 31 mars 1689.
Don Miquel de Masdovellas, don Anton de Sayol, doctor Francisco Alaix, fra Geroni de Móra,
Pau Corbera y de Palau, De Sayol, asessor;
Rechs y Gallart, assessor.

1168r

1921

Número 3.
Causaa pia de Vallseca.
Molt il·lustre senyor.
Joseph Catà y Bertran, ciutadà honrat de Barcelona, subrogat en lo offici de racional de la present casa, a vostra senyoria fa relació com, per
orde de deliberació de vostra senyoria de 14 de
agost proppassat, té feta exacta averiguació en
los llibres de vàluas y altres de la present casa asserca de aquell censal, penció 272 sous, 8 pagador a 19 de desembre, que sortejà sor Maria
Agnès Riambau y Sullà, priora del monastir y
convent de Santa Maria Madalena de la present
ciutat de Barcelona del orde de Sant Agustí com
administradora de la causa pia instituhida y fundada per lo capità Maurici Vallseca en la execució de censals que a 11 de setembre 1687 fou
a. relació intercalada entre els folis 1367 i 1171 del trienni
1686-1689.
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vostra senyoria servit fer, y segons dit llibres se
troba lo següent:
Primo, dit censal fou y possehí misser Bernat
Sala, lo qual, segons lo llibre de vàluas, trienni
1677, fòleo 226, consta que fou ohidor real en
lo trienni 1623, lo qual, junt ab sos condeputats, fou condempnat en la visita de dit trienni
feta en lo de 1626, pagar al General, ço és, sobre la querela número 33 en subsidi dels officials de la present casa, Bolla y General, en dita
quarela nombrats, en la quantitat de 9.475 lliures, 5 sous, 2, que foren pagadas a dits officials
per la satisfació de treballs presos per los drets
de galeras, y en decret de execució de dita quarela fou remesa la declaració eo execució de
aquella a major deliberació de las Corts Generals se estavan celebrant en lo any 1626, de las
quals no·s troba haver-se donat dèbit a dits deputats y ohidors en los llibres de vàluas. Però
per quant ab la baix chalendada declaració per
los predecessors de vostra senyoria feta asserca
lo dupte proposat per lo racional, foncha declarat que, en quant al que tenia respecte al interés
de dita querela y per quant ditas Corts estan indecisas, se degués prestar caució al General per
la quantitat de censals que estan o podan estar
obligats, lo que se adverteix a vostra senyoria,
no·s trau res enfora.
Ítem, sobre la querela número 18 foren condempnats dits deputats // 1168v // y ohidors pagar al General, en subsidi de Francesch Collbaró, notari, la quantitat de 900 lliures per tantas
ne havian pagadas a d[it] Collbaró per satisfacions de treballs de differents scripturas y, en lo
decret de execució de dita querela, remeteren la
execució eo declaració de aquella a major deliberació, de la qual quantitat no·s troba haver-se
donat dèbit en lo llibre de vàluas a diputats ni
ohidors ni a dit Collbaró. Però, per quant ab la
declaració per los predecessors de vostra senyoria de 9 desembre 1671, ab consell dels magnífichs assessors de la present casa, fonch declarat
que, en quant al que tenia respecte al interés de
ditas 900 lliures, attès que en dita visita fou reservada major deliberació en lo decret de execució y de la dita major deliberació eo declaració
no consta haver-se de remètrer a dit decret de
execució y per consegüent no poder-se executar
dita sentència de visita ni poder-ne haver rahó
en lo present cas, y per so no·s trau res enfora.
Ítem, sobre la querela número 18, foren dits
deputats y ohidors condempnats pagar al General 90 lliures per tantas ne havian fet pagar a dit
Francesch Collbaró per treballs extraordinaris,
de la qual partida no·s trobat se’n donàs dèbit

en lo llibres de vàluas ni a dits deputats en comú
ni en particular. Però per quant en lo decret de
execució de dita querela fou confirmada dita
sentència en quantitat tenia respecte a ditas 90
lliures, per so se’n trauen enfora, dich;
90 lliures.
Ítem, segons dit llibre de vàluas, trienni corrent
1686, fòleo 227, consta restar a dèurer dit misser Bernat Sala y sos condeputats la quantitat de
1.590 lliures, 16 sous, 1, les quals són de resta
de aquellas 2.538 lliures foren dits deputats
condempnats sobre las // 1169r // querelas números 41 y 165, de les quals se’ls de formà dèbit en lo llibre de vàluas, trienni 1626, fòleo
656, ço és, de una part en pagar per iguals parts
tot lo que faltaria cobrar de aquellas 1.480 lliures que feren de pagar tant als officials macànichs servian a la present casa com també a altres differents personas que no sols no obtenian
officis stipendiats del General, però ni encara
servian a la present casa de officials macànichs
per los plusos y sobreplusos de les insiculacions
dels anys 1624 y 1625, los quals, segons la declaració, foren servits fer los tunch senyors deputats junt ab los magnífichs assessors de la present casa, sots dita jornada de 9 desembre 1671,
asserca del dupte proposat per dit racional, tant
per lo que té respecte dita matèria dels interessos de dits officials macànichs com també a altres caps y fou vostra senyoria servit declarar
que baix dita paraula «mecànichs»a, estavan
compresos los demés subjectes havian cobrats
dits plusos y sobreplusos, los quals no constava
ésser officials stipendiats del General, de las
quals 1.480 lliures contra, segons los llibres de
vàluas, restar-se a dèurer la quantitat de 707
lliures, 2 sous. Axí que toca per la sisena part de
dit misser Bernat Sala, 117 lliures, 17 sous y de
altra part 283 lliures, 14 sous, 1 a compliment
de las ditas 2.538 lliures foren condempnats en
ditas dos quantitats ab que resta a dèurer dit
misser Bernat Sala la quantitat de mil una lliura,
onze sous y un diner, dich;
1.001 lliura, 11 sous, 1.
Ítem, sobre la querela número 31 foren condempnats los officials del General en pagar las
quantitats de 2.368 lliures per tantas que los deputats // 1169v // y ohidors los ne feren pagar en
dit trienni per satisfacions de treballs extraordinaris, y en subsidi de dits officials foren dits deputats y ohidors condempnats en pagar totas las
quantitats faltarian o no se haurian pogut cobrar de dits officials, de les quals se’ls ne formà
dèbit en lo llibre de vàluas, trienni 1626, fòleo
709, de les quals 2368 lliures, segons dit llibre
a. a continuació escrit en el marge esquerra com
també...«mecànichs».

a. a continuació ratllat proposat.

1922

de vàluas, trienni 1683, fòleo 248, consta restar-se a dèurer la quantitat de 434 lliures, dich;
434 lliures.
Ítem, dits censals foren y possehí lo doctor
Francisco Sala y com, segons lo llibre de vàluas,
trienni 1635, fòleo 169, entre altres fiansas in
solidum donadas per Antoni Fuster, negociant,
arrendatari de las Bollas dels sombreros de las
col·lectas foranas de Barcelona, que comensà a
28 de juny 1627 y finí a 27 de juny 1630, se
troba continuat Francesch Sala, ciutadà honrat
de Vich, del qual arrendament, segons dit llibre
de vàluas, trienni corrent 1686, fòleo 109,
consta restar-se a dèurer la quantitat de 302
lliures, 2 sous ab que sempre que consta que dit
Francesch Sala, posseïdor de dit censal, y dit
Francesch, ciutadà honrat de Vich, debitor per
rahó de dita fiansa, fossen un mateix subjecte,
estaria també obligat dit censal per la dita quantitat, dich;
302 lliures, 2 sous.
Axí que restaria obligat dit censal sols per la
quantitat de las sis partidas tretas enfora, que
juntas prenen suma de dos mil tres-centas vint
lliuras, dotse sous y deu, dich;
2.320 lliures, 12 sous, 10.
Y esta és la relació fa a vostra senyoria, salvat en
tot error de compte, del aposiento del racional,
als 15 de octubre 1688.
Joseph Catà y Bertran, subrrogat en lo offici de
racional.

1171r

Número 5.
Rector de Sant Feliu.
Molta il·lustre senyor.
Joseph Catà y Bertran, ciutadà honrat de Barcelona, subrogat en lo offici de racional de la present casa, a vostra senyoria fa relació com, per
orde y deliberació de vostra senyoria de 14 deb
agost prop passat, té feta exacta averiguació en
los llibres de vàluas y altres de la present casa asserca de aquell censal, penció 31 sous, 4, pagador a 3 de juliol, que sortejà lo reverent rector
de la iglésia parroquial de Sant Feliu de Cudinas
com a administrador dels aniversaris per mossèn
Pere Rull instituits y fundats en la execució que
als 11 de setembre 1687 fou servit vostra senyoa. relació intercalada entre els folis 1169 i 1170 del trienni
1686-1689.
b. a continuació ratllat maig.

1923

ria fer, y, segons dits llibres, se troba lo següent:
Primo, dit censal fou y possehí mossèn Antoni
Ferrer, prevere, y encara que, segons lo llibre de
vàluas, trienni, fòleo 93, se trobe continuat Antoni Ferrer, burgès de Perpinyà, altre de las fiansas de Joan de Gualbes, donsell, sobrecullidor
del General en la sobrecol·lecta de Ponent, en la
causió per dit prestada a 26 de maig 1594, per
200 lliures, del qual dèbit, segons lo llibre de
vàluas, trienni corrent 1686, fòleo 167, consta
restar-se a dèurer la quantitat de 5.221 lliures, 2
sous. Axí mateix, segons lo llibre de vàluas,
trienni 1635, fòleo 166, se troba continuat Antoni Ferrer, mercader, altre de las fiansas per
500 lliures de Francesch Naves, sobrecullidor
en la causió prestada a 8 de maig 1686, lo qual
Naves, segons lo llibre de vàluas, trienni corrent
1686, fòleo 186, consta restar-se a dèurer la
quantitat de 988 lliures, 5 sous, 8. Axí mateix,
segons dit llibre de vàluas, trienni 1635, fòleo
159, se troba continuat Antoni Christòfol Ferrer, pagès, altre de las fiansas per 250 lliures de
Francesch Jirau, notari, arrendatari de la Bolla
de Figueras, trienni 1608, del qual arrendament, segons dit llibre de vàluas, trienni // 1171v
// corrent 1686, fòleo 56, consta restar-se a
dèurer la quantitat de 1.161 lliures, 4 sous, 6 y
axí mateix, segons lo llibre de vàluas, trienni
1635, fòleo 202, se troba continuat Antoni Ferrer, sabater de Cervera, altre de las fiansas per
150 lliures per any de Ramon Torner, negociant de Cervera, arrendatari de la Bolla de
Monblanch, trienni 1617, del qual arrendament, segons lo llibre de vàluas, trienni corrent,
fòleo 65, resta a dèurer la quantitat de 2.468
lliures, 4 sous. Axí mateix, segons los llibre de
vàluas, trienni corrent 1688, fòleo 206, se troba
continuat Antoni Taufer de Arenys restar a dèurer la quantitat de 1 lliura, 4 sous per la quantitat fou condempnat en la visita del trienni
1617, feta en lo de 1626. Axí mateix, segons lo
llibre, de concerts, fòleo 71, se troba continuat
March Antoni Ferrer obligat a pagar al General,
junt ab altres, la quantitat de 1.469 lliures, 4
sous, 10 als 31 de octubre 1623 per rahó de la
Bolla de Gerona, trienni 1602, del qual arrendament, segons lo llibre, trienni corrent, fòleo
49, resta a dèurer-se molta major quantitat. Axí
mateix, segons lo llibre de vàluas, trienni 1671,
fòleo 328, se trobe continuat March Antoni Ferrer, ciutadà honrat de Barcelona, altre de las
fiansas donadas per lo doctor Francesch Ferrer,
ohidor ecclesiàstich que fou en lo trienni 1656.
Axí mateix, segons lo llibre de vàluas, trienni
1680, fòleo 334, se troba continuat March Antoni Ferrer, altre de las fiansas donadas per don
Àngel Delpàs, deputat militar que fou en lo
trienni 1659, los quals, segons lo llibre de vàluas, trienni corrent, consta restar a dèurer dif-
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ferents quantitats per lo que foren condempnats en la visita de llurs respective triennis. Y axí
mateix, segons lo llibre de vàluas, trienni 1635,
fòleo 706, se troba continuat March Antoni Ferrer de Arenys, junt ab Christòfol Cabirol, mercader, fiansas per 3.200 lliures de Jaume Domènech, perxer, arrendatari del dret de General de
tota Catalunya, que comensà a 14 de agost
1637 y finí lo últim de juliol 1641, de la qual
arrendament, segons lo llibre de vàluas, trienni
corrent, fòleo 349, consta restar-se a dèurer la
quantitat de 64.099 lliures, 9 sous, 8; però per
quant, segons lo capbreu de // 1172r // dit mes
de juliol, fòleo 175, consta que Antoni Ferrer,
possehidor de dit censal, ere prevere y en lo any
1483 era mort per lo que evidentment se veu
no ésser ni poder ser un mateix subjecte possessor, per lo que no pot estar obligat dit censal, y
per so no·s trau res enfora.

los llibres de vàluas y altras de la present casa asserca de aquell censal de penció 355 sous, 1
sou, pagador a 6 de mars, que sortejà la reverent
abadessa y convent del monastir de Valldonsella, territori de Barcelona, en la extracció de
censals que als 11 de setembre 1685 fou servit
fer, y segons dits llibres se troba lo següent:
Dit censal fou y possehí Joan Gerònim Canyellas, notari de Barcelona, y encara que, segons
lo llibre de vàluas, trienni 1635, fòleo 59, se
trobe continuat Joan Canyellas, mercader, altre
de las fiansas per 100 lliures lo any de Antoni
Miquel Salvent, arrendatari de la Bolla de Tàrraga, trienni 1581, del qual arrendament, segons lo llibre de vàluas, trienni corrent de 1686,
fòleo 20, consta restar-se a dèurer la quantitat e
1.410 lliures, 6 sous, 1, y axí mateix, segons dit
llibre de vàluas, trienni 1635, fòleo 68, se troba
continuat Joan Canyellas, notari, altre de las
fiansas per 500 lliures lo any per Gerònim Marsal, botiguer, arrendatari de la Bolla de Vilafranca del Penadès del trienni 1584, del qual arrendament, segons lo llibre de vàluas, trienni 1686,
fòleo 23, consta restar-se a dèurer la quantitat
de 7.464 lliures, 17 sous, 8. Y axí mateix, segons dit llibre de vàluas, trienni 1686, fòleo 23,
consta restar-se a dèurer la quantitat de 7.464
lliures, 17 sous, 8. Y axí mateix, segons dit llibre
de vàluas, trienni 1635, se trobe continuat
Gerònim Antich Canyellas, notari de Barcelona, altre de las fiansas de Honofre Ciurana,
donsell, òlim sobrecullidor de las entradas y exidas del General de la sobrecol·lecta de Llevant,
lo qual Siurana, segons lo llibre de vàluas, trienni corrent de 1686, fòleo 165, consta restar a
dèurer la quantitat de 7.773 lliures, 7 sous, 10.
Però, per quant, segons lo capbreu de dit mes
de mars, fòleo 310, consta que Juan Gerònim
Canyellas, possessor de dit censal, sols la possehí com ha usufructuari, per lo que no pogué
obligar-lo, // 1170v // y per so no·s trau res enfora.

Ítem, dit censal fou y possehí Margarida Ferrer y
encara que, segons lo llibre de concerts, fòleo 71,
se troba continuada Margarida Ferrer haver-se
obligat a pagar al General, junt ab altres, 1.469
lliures, 4 sous, 20, a 31 octubre 1623 per resta de
la Bolla de Gerona, trienni 1602, del qual arrendament, segons lo llibre de vàluas trienni corrent
de 1686, fòleo 49, consta restar-se a dèurer major
quantitat del que se obligà Margarida Ferrer.
Però, per quant, segons lo capbreu de dit mes y
fòleo, consta que la Margarida possessora de dit
censal ja no·l possehia en lo any 1513, de hon clarament se veu ésser differents personas lo possehidor y la obligada per haver-hi de distància de
una centúria de anys, per lo que no pot estar obligat dit censal, y per so no·s trau res enfora.
Y esta és la relació que fa a vostra senyoria, del
aposiento del racional de la present casa, a 10 de
setembre 1688.
Joseph Catà y Bertran, subrrogat en lo offici de
racional.

Y esta és la relasió fa a vostra senyoria del aposiento del racional, a 3 de octubre 1688.
1170r

Número 4.
Joseph Catà y Bertran, subrrogat en lo off[ici]
de racional.

Abadessaa del convent de Valldonsella.
Molt il·lustre senyor.
Joseph Catà y Bertran, ciutadà honrat de Barcelona, subrogat en lo offici de racional de la present casa, a vostra senyoria fa relació com, per
orde y deliberació de vostra senyoria de 14 de
agost prop passat, té feta exacta averiguació en

1174r

a. relació intercalada entre els folis 1172 i 1177 del trienni
1686-1689.

1924

Número 6.
Domersa y Comunitat de Sant Pere de las Puellas.

a. relació intercalada entre els folis 1173 i 1176 del trienni
1686-1689.

Molt il·lustre senyor.
Joseph Catà y Bertran, ciutadà honrat de Barcelona, subrogat en lo offici de racional de la present casa a vostra senyoria fa relasió com, per
orde y deliberació de vostra senyoria de 14 de
agost, té feta exacta averiguació en los llibres de
vàluas y altres de la present casa asserca de
aquell censal, penció 380 sous, pagador a 18 de
maig, que sortejaren los reverents domers y Comunitat de preveres de Sant Pere de las Puellas
de Barcelona en la execució de censals que als
11 de setembre 1683 fou servit vostra senyoria
fer, y segons dits llibres se troba lo següent:
Dit censal fou y possehí Joan Verdaguer y encara que, segons lo llibre de vàluas, trienni corrent
1686, fòleo 277, se troba continuat Joan Verdaguer, tauler de Tona, restar a dèurer la quantitat de 5 lliures per tantas fonch condempnat
en la visita del trienni 1650, feta de lo de 1655,
sobre la querela número 29, lo qual dèbit devalla y se origina en lo llibre de vàluas, trienni
1653, fòleo 181. Y axí mateix, segons dit llibre
de vàluas de dit trienni 1683, fòleo 289, se troba continuat dit Joan Verdaguer, tauler de
Tona, restar a dèurer la quantitat de 10 lliures,
9 sous, 6 per tantas fou condempnat en la visita
de dit trienni 1650 feta en lo de 1655 se trobe
la querela número 214, lo qual dèbit se origina
y devalla de dit llibre y vàluas, trienni 1653, fòleo 725. Però per quant, segons lo capbreu de
dit mes de maig, fòleo 106, consta que lo dit
censal fou revendicat per dits reverents domers
y comunitat a 2 de febrer 1624 al dit Joan Verdaguer y axí bé molts anys antes de las obligacions eo condempnasions y per lo que no pot
estar obligat dit cen- // 1174v // sal y per so no·s
trau res enfora.
Y esta és la relació fa vostra senyoria del aposiento del racional, a II de octubre MDCLXXXVIII.
Joseph Catà y Bertran, subrrogat en lo offici de
racional.

1176r

Número 1.
Obrersa de Sanct Miquel.
Molt il·lustre senyor.

orde y deliberació de vostra senyoria de 14 de
agost prop passat, té feta exacta averiguasió en
los llibres de vàluas y altres de la present casa asserca de aquell censal de penció 466 sous, 8, pagador a 7 de abril, que sortejaren los obrers de
la parroquial iglésia de Sant Miquel Arcangel de
la presenta ciutat en la execució que a 11 de setembre 1687 fou vostra senyoria servit fer, y segons dits llibres se troba lo següent:
Primo, dit censal fou y possehí don Miquel Despalau y encara que, segons lo llibre de vàluas,
trienni 1635, fòleo 40, se troba continuat altre
de las fiansas per 200 lliures de March Onofre
de Vergós, arrendatari de la Bolla de Camprodon, trienni 1575, del qual arrendament, segons lo llibre de vàluas, trienni corrent de 1686,
fòleo 9, consta restar-se a dèurer la quantitat de
623 lliures, 4 sous. Y axí mateix, segons dit llibre de vàluas, trienni 1635, fòleo 47, se troba
continuat altre de las fiansas per 500 lliures de
mossèn Francesch Salba y Vallseca, arrendatari
de la Bolla de Vilafranca de Penadès, trienni
1578, del qual arrendament, segons dit llibre de
vàluas, trienni corrent de 1686, fòleo 13, consta
restar-se a dèurer la quantitat de 12.238 lliures,
14 sous, 10. Però, per quant, segons lo capbreu
de dit mes de abril, fòleo 661, consta que don
Miquel Despalau sols possehí dit censal com ha
usufructuari per lo que no pogué obligar-lo, y
per so no·s trau res enfora.
Ítem, dit censal fou y possehí Magí Ramon de
Gualbes y com, en lo llibre de vàluas, trienni
1671, fòleo 228, se trobe continuat Magí Joan
de Gualbes, altre de las fiansas de Francesch
Malla y Conangell, ohidor militar que fou en lo
trienni 1635, lo qual Malla, junt ab sos // 1176v
// condeputatsb foren condempnats, ço és, 15
lliures sobre la querela número 15; 135 lliures,
2 sous sobre la querela número 14; 200 lliures,
sobre la querela número 12; 665 lliures, sobre
la querela número 13, 85 lliures, 8 sous, sobre
la querela número 3; junt ab misser Francesch
Vidal y don Ramon de Magarola, assessors, que
juntas ditas quantitats prenen suma de 1.135
lliures, 10 sous, de las quals, segons lo llibre de
vàluas, trienni corrent 1686, fòleo 268, consta
restar-se a dèurer la quantitat de 243 lliures, 6
sous, 2 ab que, en tot cas que constàs ésser un
mateix subjecte lo possehidor y debitor, restaria
obligat dit censal per ditas 243 lliures, 6 sous, 2,
dich;
243 lliures, 6 sous, 2.

Joseph Catà y Bertran, ciutadà honrat de Barcelona, subrogat en lo offici de racional de la present casa, a vostra senyoria fa relasió com, per

Ítem, dit censal fou y possehiren los marmessors
y executors del testament de Jaume Ferrer, sas-

a. relació intercalada entre els folis 1174 i 1178 del trienni
1686-1689.

a. a continuació ciutat, escrit en el interlineat.
b. a continuació foren condempnats, escrit en el interlineat.

1925
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tre, y encara que, segons lo llibre de vàluas,
trienni 1635, fòleo 133, se troba continuat Jaume Ferrer, mercader, per 1.200 lliures de Francesch Ballester, texidor de lli, arrendatari de la
Bolla de Gerona, trienni 1602, del qual arrendament, segons lo llibre de vàluas, trienni corrent de 1686, fòleo 49, consta restar-se a dèurer la quantitat de 19.097 lliures, 2 sous, 5. Axí
mateix, segons dit llibre de vàluas, trienni 35,
fòleo 184, se troba continuat Jaume Salvador
Ferrer, mercader de Castelló, altre de las fiansas
per 350 lliures de Joan Ferrer, botiguer de
draps, arrendatari de la Bolla de Castelló, trienni 1614, del qual arrendament, segons lo llibre
de vàluas, trienni corrent 1686, fòleo 61, consta
restar-se a dèurer la quantitat de 33 lliures, 2
sous y axí mateix, segons lo llibre de concertas,
fòleo 71, se troba continuat Jaume Ferrer de
Çarreal, junt ab altres, haven-se obligat a pagar
al General la quantitat de 1.469 lliures, 4 sous,
10, a 30 de octubre 1623 per resta de la dalt
dita Bolla de Gerona, trienni 1602, de la qual
Bolla se resta dèurer la quantitat expressada en
lo penúltim // 1177r // partita. Però per quant,
segons lo dit capbreu, fòleo 663, consta que
Jaume Ferrer, los marmessors del qual
[com]praren dit censal, era sastre quant morí, y
los obligats mermessors del estament y offici
dels quals consta ésser diffarents subgectes, de
aquí és no estar obligat dit censal, y per ço no·s
trau res enfora.
Axí que resta obligat dit censal per ditas 243
lliures, 6 sous, 2 per la partida treta enfora, dich;
243 lliures, 6 sous, 2.
Y esta és la relació fa a vostra senyoria del aposiento del racional, a 12 de octubre 1688.
Joseph Catà y Bertran, subrrogat en lo offici de
racional.

1178r

Número 2.
Theresab Vilallonga.
Molt il·lustre senyor.
Joseph Catà y Bertran, ciutadà honrat de Barcelona, subrogat en lo offici de racional de la present casa, a vostra senyoria fa relació com, per
orde y deliberació de vostra senyoria de 14 de
agost prop passat, té feta exacta averiguació en
a. a continuació escrit en el interlineat i al marge esquerra
Però per quant...enfora.
b. relació intercalada entre els folis 1177 i 1179 del trienni
1686-1689.
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los llibres de vàluas y altres de la present casa asserca de aquell censal, penció 200 sous, pagador
a 22 de setembre que sortejà Theresa Vilallonga, muller de Miquel Vilallonga, flassader, ciutadà de Barcelona, en la extracció de censals que
als onze de setembre 1687 fou servit vostra senyoria fer, y segons dits llibres se troba lo següent:
Primo, dit censal fou y possehí misser Antoni
Joan Marcer, doctor en drets, ciutadà de Barcelona, y encara que, segons lo llibre de vàluas,
trienni 1635, fòleo 99, se troba continuat Joan
Marcer, notari, altre de las fiansas per 200 lliures per any, donadas per Francesch Rubí de
Puigcerdà, arrendatari de la Bolla de Puigcerdà,
trienni 1593, del qual arrendament, segons lo
llibre de vàluas, trienni corrent de 1686, fòleo
35, consta restar-se a dèurer la quantitat de 536
lliures, 18 sous. Però, per quant, segons lo capbreu de dit mes de setembre, fòleo 522, consta
que lo possessor era ja jurista en lo any 1518, a
més que en lo temps de la obligació ja havia
molts anys que era mort lo possessor de dit censala, pus lo veneren sos hereus en lo any 1543,
per lo que, evidentment, se veu ésser differents
subjectes, possessors y debitor, y axí no estar
obligat dit censal, y per so no·s trau res enfora.
Ítem, dit censal fou y possehí misser Francesch
Gort y encara que, segons lo llibre de vàluas,
trienni 1635, fòleo 24, se troba continuat dit
Gort, altre de las fiansas per 112 lliures lo any,
donadas per Francesch Iglésias, arrendatari de
la Bolla de Figueres, trienni 1566, el qual arrendament, segons lo dit llibre de vàluas, trienni
corrent de 1686, fòleob , consta restar-se a dèurer la quantitat de 807 lliures, 9 sous, 8. Axí mateix, segons dit llibre de vàluas, trienni 1635,
fòleo 32, se troba dit Gort, altra de las fiansas
per 150 lliures, donadas a 18 de janer 1521 de
//1178v // Francesch Antich, mercader, sobrecullidor de la part de Ponent, qui, segons lo llibre
de vàluas, trienni corrent del 1686, fòleo 160,
consta restar a dèurer la quantitat de 3.109 lliures, 8. Y axí mateix, segons lo llibre de vàluas,
trienni 1566, fòleo 166, se troba continuat dit
Francesch Gort altre de las fiansas donadas per
378 lliures lo any de dit Francesch Iglesias,
arrendatari de la Bolla de Castelló de Empúrias
del mateix trienni 1566, del qual arrendament,
segons dit llibre de vàluas, trienni corrent 1686,
fòleo 4, consta restar-se a dèurer la quantitat de
417 lliures, 3 sous, 8. Però, per quant, segons lo
capbreu de dit mes, fòleo 523, consta que lo dit
misser Francesch Gort sols possehí dit censal
com ha usufructuari per lo que no pogué oblia. a continució escrit en el marge esquerra pus lo...1543.
b. a continuació il·legible per un forat en el paper.

gar lo preu de aquell, y per so no·s trau res enforaa.

las // 1179v // fiansas per 400 lliures per any de
Salvador Torrent, calsater, arrendatari de la Bolla de Gerona del trienni 1617, del qual arrendament, segons dit llibre de vàluas, trienni corrent, fòleo 63, consta restar-se a dèurer la
quantitat de 412 lliures, 6 sous, 3. Y axí mateix,
segons dit llibre de vàluas, trienni 1635, fòleo
322, se trobe Francesch Ferrer, botiguer, altre
de las fiansas per 2.727 lliures, 5 sous, 5 per any
de Joan Barrellas, negociant, arrendatari de la
Bolla de Barcelona, trienni 1632, del qual
arrendament, segons lo llibre de vàluas, trienni
corrent de 1686, consta restar-se a dèurer la
quantitat de 59 lliures, 7 sous, 6. Però, per
quant, segons lo capbreu de dit mes de novembre, fòleo 134, consta que lo dit censal fonch
alienat per dit canonge Francesch Ferrer, possessor de dit censal, a 18 febrer 1518, de ha ont
evidentment se veu ésser differents subjectes lo
possessor y debitors, a més de la diversitat de
temps y haver-lo alineat molts anys antes de
contràurer-se ditas obligacions, per lo que no
està obligat dit censal, y per so no·s trau res enfora.

Y esta és la relació fa a vostra senyoria, del aposiento del racional, als 30 de setembre 1688.

1179r

Número 3.
Abadessab y Convent de Pedralbes.
Molt il·lustre senyor.
Joseph Catà y Bertran, ciutadà honrat de Barcelona, subrogat en lo offici de racional de la present casa, a vostra senyoria fa relació com, per
orde y deliberació de vostra senyoria de 14 de
agost prop passat, té feta exacta averiguació en
los llibres de vàluas y altres de la present casa asserca de aquell censal, penció 90 sousc, pagador
a 13 novembre, que sortejaren la reverent abadessa y convent de Pedralbes del territori de
Barcelona en la execució de censals que als onse
setembre 1687 fou servit vostra senyoria fer, y
segons dits llibres se troba lo següent:
Dit censal fou y possehí mossèn Francesch Ferrer, canonge de Barcelona, y encara que, segons lo llibre de vàluas, trienni 1635, fòleo 29,
se trobe continuat Francesch Ferrer, caputxer,
altre de las fiansas per 100 lliures per any de Miquel Soler, sabater, arrendatari de la Bolla de
Tortoza, trienni 1572, del qual arrendament,
segons lo llibre de vàluas, trienni corrent de
1686, fòleo 7, consta restar-se a dèurer la quantitat de 3.340 lliures, 11 sous, 11. Axí mateix,
segons dit llibre de vàluas, trienni 1635, fòleo
71, se trobe continuat Francesch Ferrer, botiguer, altre de las fiansas per 100 lliures per any
de Bernat Lluch, sastra, arrendatari de la Bolla
de Monblanch, trienni 1684, del qual arrendament, segons lo llibre de vàluas, trienni 1686,
fòleo 24, consta restar-se a dèurer la quantitat
de 330 lliures. Axí mateix, segons lo llibre de
vàluas, trienni 1635, fòleo 74, se trobe continuat lo doctor en drets Francesch Simon Ferrer,
altre de las fiansas donadas per Joan de Gualbes
a 19 febrer 1578, lo qual de Gualbes, [segons]
lo llibre de vàluas, trienni corrent 1686, fòleo
167, conste [res]tar a dèurer la quantitat de
5.221 lliures, 2 sous, 3. Axí mateix, segons dit
llibre de vàluas, trienni 1635, fòleo 200, se trobe continuat Francesch Ferrer, notari, altre de

Y esta és la relació que fa a vostra senyoria del
aposiento del racional, [a] 13 de octubre 1688.
Joseph Catà y Bertran, subrrogat en lo offici de
racional.

1180r

a. a continuació ratllat, y esta és la rela-.
b. document intercalat entre els folis 1178 i 1180 del trienni
1686-1689.
c. a continuació escrit al marge esquerra pagador a 13 de novembre.
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Número 4.
Comunitata de Santa Maria del Mar.
Joseph Catà y Bertran, ciutadà honrat de Barcelona, subrogat en lo offici de racional de la present casa, a vostra senyoria fa relació com, per
orde y deliberació de vostra senyoria de 14 de
agostb prop passat, té feta exacta averiguació en
los llibres de vàluas y altres de la present casa asserca de aquell censal, penció 197 sous, pagador
al primer de janer, que sortejà lo reverentc vicari
y comunitat de preveres de Santa Maria del Mar
de la present ciutat en la execució de censals que
als 11 de setembre 1687 fou servit vostra senyoria fer y, segons dits llibres, se troba lo següent:
Primo, dit censal fou y possehí Joan Buscà, òlim
Almisaguer, y encara que, segons lo llibre de vàluas, trienni 1635, fòleo 41, se trobe continuat
Joan Buscà, mercader, de Rosas, continuat altre
de las fiansas per 300 lliures lo any de Pere Vera. document intercalat entre els folis 1178 i 1180 del trienni
1686-1689.
b. a continuació escrit en el interlineat prop passat.
c. a continuació ratllat recto y col·legi.

[ 1689 ]

[ 1689 ]

dera, mercader, arrendatari de la Bolla de Cardona, trienni 1575, del qual arrendament, segons lo llibre de vàluas, trienni corrent de 1686,
fòleo 10, consta restar-se a dèurer la quantitat
de 48 lliures, 15 sous. Però, per quant, segons
lo capbreu de dit mes de desembre, fòleo 170,
consta que lo dit Joan Buscà sols possehí dit
censal com ha usufructuari per lo que no pogué
obligar lo preu de dit censal, y per so no·s trau
res enfora.
Ítem, dit censal fou y possehí mossèn Antoni Vidal, ciutadà de Barcelona, y encara que, segons
lo llibre de vàluas, trienni 1623, fòleo 951, se
trobe continuat Antoni Vidal, altre de las fiansas
per 200 lliures de Joan Vidal, menor, sobrecullidor en la causió per dit prestada a 25 desembre
1567, lo qual Vidal, segons lo llibre de vàluas,
trienni corrent 1686, fòleo 241, consta restar-se
a dèurer la quantitat de 4.402 lliures, 12 sous.
Axí mateix, segons lo llibre de vàluas, trienni
1635, fòleo 182, se troba continuat Antoni Vidal, taverner, altre de las fiansas pera ... de Daniel
Camps, arrendatari de la Bolla de Vilafranca del
Penadès, trienni 1614, del qual arrendament, segons dit llibre //1180v // de vàluas, trienni 1686,
fòleo 60, consta restar-se a dèurer la quantitat de
5.877 lliures, 5 sous, 3. Axí mateix, segons dit llibre de vàluas, trienni corrent, fòleo 206, se troba
continuat Antoni Vidal, tauler de Malgrat, restar
a dèurer la quantitat de 2 lliures, 8 sous per tantas
fou condempnat en la visita del trienni 1617, feta
en lo de 1620. Y axí mateix se troba continuat,
segons lo llibre de concerts, fòleo 65, Antoni Vidal, droguer, haver promès pagar al Generalb a 7
de octubre 1621 la quantitat de 4.505 lliures, 17
sous, 7 que restan a dèurer Jaume Llosada, sobrecullidor de la part de Ponent, per impediment de mossèn Joan de Gualbes. Però, per
quant, segons lo capbreu de dit mes, fòleo 470,
consta que del dit censal fou feta diffinició per dit
Antoni Vidal, possehidor a 14 de janer 1566, y
axí bé antes de contràurer las dalt ditas obligacions, encara que fos estat un mateix subjecte,
per lo que no pot estar obligat dit censal, y per so
no·s trau res enfora.

neral la quantitat de 894 lliures, 9 sous, 3. Però,
per quant, segons lo capbreu de dit mes, fòleo
170, consta que dit censal fou venut per mossèn
Joan Martí de Bardaxí, junt ab altres qui possehiren dit censal a dita reverent comunitat a 15
desembre 1565, de aquí és ser differents subjectes possehidor y debitor, pus hi ha més de una
centúria de temps y possehir-lo ja dita reverent
comunitat en lo dalt dit any 1566, antes de la
obligació, per lo que no pot estar obligat dit
censal, y per so no·s trau res enfora.
Y esta és la relació fa a vostra senyoria, del aposiento del racional a 8 de octubre 1688.
Joseph Catà y Bertran, subrrogat en lo offici de
racional.

1187r

Ítem, dit censal fou y possehí eo tingué dret
mossèn Joan Martí de Bardaxí y encara que, segons lo llibre de vàluas, trienni 1683, fòleo 554,
se troba continuat don Joan Bardaxí qui fou altre dels visitadors de dit General en la visita del
trienni 1677, feta en lo de 1680, lo qual, junt
ab sosc visitadors, consta restar a dèurer al Gea. a continuació un forat d’uns 15 mm.
b. a continuació escrit en el marge esquerra a 7 de octubre
1621.
c. a continuació ratllat condeputats, visitadors escrit en el interlineat.
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Número 1.
Joana Bonaventura de Gualbes.
Molt il·lustre senyor.
Joseph Catà y Bertran, ciutadà honrat de Barcelona, subrogat en lo offici de racional de la present casa, a vostra senyoria fa relasió com, per
orde y deliberació de 14 de agost prop passat, té
feta exacta averiguasió en los llibres de vàluas y
altres de la present casa asserca de aquell censal,
penció 589 sous, 1, pagador a 16 de juliol, que
sortejà Joan Bonaventura de Gualbes en la execució de censals que als 11 de setembre 1687
fou vostra senyoria servit fer y, segons dits llibres, se troba lo següent:
Primo, dit censal fou y possehí don Francesch
Dalmau de Rocabertí y encara que, segons lo llibre de vàluas, trienni 1635, fòleo 42, se trobe
continuat don Francesch de Rocabertí, altre de
las fiansas per 210 lliures lo any de Agustí Amigó,
pagès, arrendatari de la Bolla de Tremp y Pallàs,
trienni 1577, del qual arrendament, segons dit
llibre de vàluas, trienni corrent de 1686, fòleo
11, consta restar-se a dèurer la quantitat de 466
lliures, 7 sous, 10. Axí mateix, segons dit llibre
de vàluas, trienni 1635, fòleo 53, se troba continuat altre de las fiansas per mil lliuras lo any donadas per mossèn Ferrando Oliver, donsell,
arrendatari de la Bolla de Tarragona, trienni
1678, del qual arrendament, segons lo llibre de
vàluas, trienni corrent, fòleo 17, consta restar-se
a dèurer la quantitat de 15.359 lliures, 8 sous, 8.
Axí mateix, segons dit llibre de vàluas, trienni
1635, fòleo 54, se troba continuat dit de Rocaa. document intercalat entre els folis 1117 i 1189 del trienni
1686-1689.

bertí altre de las fiansas per 300 lliures lo any donadas per Miquel Gornar, mercader, arrendatari
de la Bolla de Perpinyà, trienni 1578, del qual
arrendament, segons dit llibre de vàluas, trienni
corrent, fòleo 18, consta restar-se a dèurer la
quantitat de 19.609 lliures, 17 sous, 8. Axí mateix, segons dit llibre de vàluas, trienni 1635, fòleo 52, se troba conti- // 1187v // (nuat) altre de
las fiansas per 1.000 lliures lo any, donadas per
Miquel Joan de Junyent, arrendatari de la Bolla
de Gerona, trienni 1578, del qual arrendament,
segons dit llibre de vàluas, trienni corrent, fòleo
16, consta restar-se a dèurer la quantitat de
14.125 lliures, 12 sous, 11. Axí mateix segons lo
llibre de concerts, fòleo 19, se troba don Francesch de Rocabertí altre de las fiansas per 413
lliures, 8 sous en lo concert y debitori que féu ab
lo General mossèn Lluís Salgueda, ciutadà, al
primer de desembre 1587, de 5.171 lliures, 10
sous, 8 per la participació tenia dit Salgueda en la
Bolla de Gerona 1578, de la qual Bolla, segons
dit llibre de vàluas, trienni 1686, fòleo 16, resta a
dèurer la quantitat de 14.125 lliures, 12 sous,
11. Y axí mateix, segons dit llibre de vàluas,
trienni corrent, fòleo 20, se troba dit don Francesch de Rocabertí restar a dèurer al General la
quantitat de 5.160 lliures, lo qual dèbit devalla
del llibre de vàluas, trienni 1620, en fòleos 165 y
619, per los gastos tant ordinaris com extraordinaris de la embaxada féu per dit General a sa magestat. Però, per quant, segons lo capbreu de dit
mes de agost, fòleo 860, consta que dit censal
fou alienat per dit don Francesch Dalmau de Rocabertí, possehidor a 7 de mars 1549, axí que
molts anys antes de contràurer ditas obligacions,
en cas fos estat un mateix subjecte possehidor y
debitor, per lo que no pot estar obligat dit censal
y en dits dèbits, y per so no·s trau res enfora.
Ítem, dit censal fou y possehí lo doctor misser
Francesch Puig y encara que, segons lo llibre de
vàluas, trienni 1635, fòleo 149, se trobe continuat Francesch Puig, pagès de les Oluges, altre
de las fiansas per 300 lliures lo any de Rafel Raola, sastre, arrendatari de la Bolla de Perpinyà
del trienni 1605, del qual arrendament, segons
lo llibre de vàluas, trienni corrent de 1626, fòleo 55, consta restar-se a dèurer la quantitat de
8.729 lliures, 14 sous. Y axí mateix, segons dit
llibre de vàluas, // 1188r // trienni 1635, fòleo
335, se troba continuat Francesch Puig, pagès
de Fores, altres de las fiansas per 300 lliures per
any de Joan Torrada, parayre, arrendatari de la
Bolla de Tortosa del trienni 1632, del qual
arrendament, segons lo llibre de vàluas, trienni
corrent de 1686, fòleo 83, consta restar-se a
dèurer la quantitat de 1.045 lliures, 8 sous, 10.
Però, per quant, segons lo dit capbreu, fòleo
862, consta com està dit que lo possehidor de
dit censal era jurista y los debitors eren pagesos,
1929

a més de no possehir-lo ja al temps de las obligacions, de aquí és no estar obligat dit censal
per dits dèbits, y per so no·s trau res en fora.
Ítem, dit censal fou y possehí Rafel Bonaventura de Gualbes, lo qual, segons lo llibre de vàluas, trienni 1671, fòleo 306, se troba continuat
altre de las fiansas donadas per Pere de Padellas,
deputat militar que fonch en lo trienni 1653, lo
qual de Padellas, segons lo llibre de vàluas,
trienni corrent, resta a dèurer la quantitat de 71
lliures, 10 sous, ço és, en fòleo 314, 68 lliures,
10 sous, 4 ab dos differents partidas, és a ssaber,
52 lliures, 2 sous, a compliment de 104 lliures,
4 sous, que dit Padellas, junt ab lo doctor Francesch Pejoan y misser Agustí Pinyana, deputats
ecclesiàstich y real, y Joan Gabriel Oliver, ohidor real de dit trienni, foren comdempnats en la
visita de dit trienni 1653, feta en lo de 1656, sobre la querela número 30, consta en lo llibre de
vàluas de dit trienni 1656, fòleo 646 y en dit fòleo 314 del llibre de vàluas trienni corrent 16
lliures, 8 sous, a compliment de 51 lliures, 8
sous, 4, que dit Pere de Padellas a ssolas fou
condempnat per la part en dita visita sobre la
querela número 7, consta en dit llibre de vàluas
de dit trienni 1656, fòleo 656 y en fòleo 316 de
dit llibre de vàluas, trienni //1188v // corrent, las
restants 3 lliures que dit Padellas semblantment
fou condempnat per sa part en dita visita sobre
la querela número 25, com és de vèurer en dit
llibre de vàluas, trienni 1656, fòleo 657, dich;
71 lliures, 10 sous.
Y encara que dit censal possehesca Joan Bonaventura de Gualbes a favor de qui és estat extret
dit censal y se trobe continuat en lo llibre de vàluas, trienni corrent de 1686, fòleos 167, 170,
192 y 200, 210 que Joan de Gualbes, donsell,
sobrecullidor del General de la sobrecol·lecta de
Ponent reste a dèurer la quantitat de 8.404 lliures, 15 sous, 4. Però, per quant, segons lo llibre
de vàluas, trienni 1614, fòleo 70 consta que lo
dit Joan de Gualbes, debitor, vivia en lo any
1578 y dit Juan de Gualbes, possessor de dit
censal, entrà a possehir aquell en lo any 1669,
segons lo capbreu de dit mes de juliol, fòleoa
863, ab que·s veu no ser un mateix subiecte lo
Juan de Gualbes, debitor, lo dit Joan de Gualbes, possehidor de dit censal, per lo que no pot
estar obligat per rahó de dit dèbit, y per so no·s
trau res enfora.
Axí que, en tot cas, restaria obligat dit censal
per la partida treta enfora de quantitat 71 lliures, 10 sous, 4, dich;
71 lliures, 10 sous, 4.
a. A continuació ratllat 663 i escrit en el marge esquerra
863.

[ 1689 ]

[ 1689 ]

Y esta és la relació fa a vostra senyoria del aposiento del racional, als X de octubre MDCLXXXVIII.

super supplicatis debite provideant et justitiam
ministrent. Josephus Sauleda, scriba major Generalis Catalonie subrogatus.

Joseph Catà y Bertran, subrrogat en lo offici de
racional.

Recepta dicta die et anno.
Recipiatur informacio et inserantur producta et
visoprovidebitur.

1189r

Número 2.

De Sayol, assessor; Rechs y Gallart, assessor.

Procuratora fiscalis Generalis Catalonie contra
don Franciscum de Sotomajor.

1191r

Originale processus.
In scribania maiori domus Deputationis Generalis Catalonie.
1190r

Molt il·lustre senyor.
A notícia del procurador fiscal de vostra senyoria à pervingut que sa magestad, Déu lo guarde,
aurie fet gràcia a don Francisco de Sotomaior de
una plaça en lo Real Consell Criminal del present Principat, vacant per mort de don Francisco Càncer, y que dit don Francisco de Sotomayor no tindria las calitats requiridas en la
constitució 11 y altres, baix lo títol «Que tots
los officials en Catalunya y Mallorcas sien catalans» y demés aplicables, per a obtenir dita plaça
en dit Real Consell. Per lo que suplica que sie
rebuda, si menester serà, informació y feta exacta averiguació del sobredit y que constant, com
constarà, sie provehit de remey aportú per lo reparo de ditas Constitucions en la forma estilada
et omni modo meliori y la present comesa als
magnífichs assessors qui dita informació reben y
fassen y provehescan lo demés que convinga ab
tot cumpliment de justícia que demana ésser
ministradab, y en lloch de informació exhibeix la
fe del batisme, de que resulta tot lo sobredit, ut
inseratur et si et quare et cetera, los drets fiscals
sempre salvos, officio, et cetera. Altissimus, et cetera.
Don Pedro de Potau, fisci Generalis Catalonie
advocatus.
Oblata
cetera.

XXV

octobris

MDCLXXXVIII

in consilio, et

Anno a Nativitate Domini MDCLXXXVIII die
vero intitulato desimo quarto mensis octobris, in
presenti villa Benassallis, magistratus Montesie
presentisque Regni Valencie, diocesis Dertusensis,
coram testibus infrascriptis ad infrascripta vocatis pariter et rogatis, sedule, memoriale et translatum fuit per me, notarium infrascriptum,
abstractum, traditum fideliterque cum suo originali comprovatum ex libro silizet et vocato de
quinque libris baptismorum in ecclesia parrochiale dicte ville Benassallis fideliterque prout requiritur reconditi, presenti vero frey Jacobo Bertran, presbitero, rectore dicte parrochialis ecclesie,
et instante duce Baptiste Gasia et Gruau, nobili,
dicte ac presentis ville Benassallis vicino et habitatore, quod sequitur sub his verbis:
«A dos de deziembre 1642 yo, frey Joan Bautista
Carbó, bautisé solempnemente a Fransisco, Joseph, Joan, Issidoro de Soto Major, hijo del capitán Fransisco de Soto Major, que lo es de infanteria española y del regimiento de la guardia de su
magestat, que governava el maese de campo don
Felipe de Guevara, y natural de la villa de Almagro, reyno de Castilla la Nueva, y de Catalina
Palau y Soto Major de la villa de Perpiñán, condado de Rosellón, conjuges, fueron padrinos don
Issidoro Miralles y Damiana Nobaz, muger de
Jaime Joan, todos los padrinos desta parrochia».
De quibus omnibus et singulis predictus dux Baptista Gasia et Gruau, nobilis, publicum sibi requisivit resepisse instrumentum adhabendum
memoriam in futurum quod per me, Josephum
Celma, notarium publicum, cum fuit sibi reseptum in his dictam parrochialem ecclesiam die,
mense et anno predictis, pressentibus ibidem pro
testibus Gaspari Fabregat et Christoforo Vilalta,
presbiteris dicte ac presentis ville Benassallis habitatoribus.

Et domini deputati, intervenientibus dominis
auditoribus computorum, comiserunt predicta
magnificis assessoribus Generalis Cathalonie qui

Resipi ego Josephus Celma, authoritate regia publicus nottarius per totum Valencie Regnum // 1191v
// et in fidem hic me subscribo et meum solitum artis nottarie quo utor appono sig+num. Celma.

a. document intercalada entre els folis 1188 i 1192 del trienni
1686-1689.
b. a continuació escrit en el marge esquerra y en lloch...quare,
et cetera.

Sig+num meum Vicentii Badal Badal, notarii
publici, qui attestor et fidem facio quod dictus Josephus Selma, notarius predictus, est notarius pu-

1930

blicus et scriptis illius tam in juditio quam extra
semper plena fides adibeatur.

censal és estat dit y escrit per dits senyors deputats
y oÿdors de comptes en lluÿció y extincció del
censal dalt expressat, en lo qual foren estrets en
sort vostre pare en dita casa de la Deputació junt
ab les pensions se’ls resten devent per rahó de
aquell en solució y paga y a bon compte de dita
partida són debitors dits de Eril y de Spuny en los
llibres de vàlues de la casa de la Deputació per les
causes y rahons contengudes en dita relació per dit
racional feta y semblantment paguen íntegrament
la sobre dita quantitat de mil tres-centas quarantay-sis lliuras, dotsa sous y onsa, devent, y perquè ignorància al·legar no puguen se’ls fa la present interpel·lació, requirint al notari ne lleve acte.

Sig+num mei Valerii Fabregat, notarii publici,
qui attestor et fidem facio quod supradictus Josephus Selma, notarius, est notatius publicus et instrumentis per eum receptis tam in juditio quam
extra semper adhibeatur fides.

1207r

(Número 1).
Molta bé sab y ignorar no pot lo paternal reverent pare Antonio Rius, rector del col·legi de la
Companyia de Jesús de Sant Martí Çacosta de la
ciutat de Barcelona, com, en la extracció dels
censals feta per los molt il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes del General de Cathalunya del trienni 1686, en jornada de 11 de setembre 1687, inseguint lo disposat en la concòrdia
feta entre lo molt il·lustre consistori dels senyors
deputats y oÿdors de comptes de General de Cathalunya de una, y los acrehedors censalistas de
dit General de part altre, sortejà vostre pare en
un censal de preu 300 lliures, penció 300 sous,
pagador al 1 de janer, que tots anys rebien sobre
lo General de Cathalunya en la dita jornada, en
virtut de la qual extracció se digueren y escrigueren en la taula dels comuns depòsits de la present
ciutat de Barcelona lo preu de dit censal en lluyció, quitació y extinció del sobredit censal per los
il·lustres senyors a les hores deputats y oÿdors de
comptes de dit General a solta del escrivà major
de la casa de la Deputació. La qual partida fonch
intimada a vostre pare.
Y així mateix sabem y ignorar no pot vostre pare
com, per la relació feta per Joseph Catà y Bertran,
subrrogat en lo offici de racional y arxiver de la
present casa de la Deputació, als senyors deputats
y oÿdors als 30 de setembre 1688, estigué dit
censal embrasat y obligat a la solució de una partida a dit General deguda per don Joan de Eril y
Martí Joan de Spuny, possessor que és de dit censal, que pren suma de 1.346 lliures, 12 sous, 11
per las causas y rahons contengudes y expressades
llargament en dita relació. La qual se trobe en lo
dietari del trienni 1686, sots jornada de 25 de octubre 1688, còpia de la qual se presenta y entrega
a vostra mercè. Per lo que lo procurador fiscal del
General de Cathalunya en observansa del disposat en dita concòrdia, etcètera, signanter en los
números 12, 13 y 14 de ella requereix y //1207v //
interpel·la a vostre paternal reverent pare rector
de dit col·legi revolten als molt il·lustres senyors
deputats del General de Cathalunya, lo preu del

1207r

Present die 17 novembris 1688.
Testimonis doctor Phelip Peres y Esteva Font,
escrivent.

1215r

Número 2.
Fasa fe jo, Bonaventura Torres, notari públich
de Barcelona, que ab acte rebut en poder meu,
com a scrivà dels negocis del monastir de Sant
Pere de las Puelles de la present ciutat, a 22 de
mars 1687 la il·lustre y molt reverent senyora
abbadesa y monjas professas de dit monastir,
convocades y congregades en la rexa del perlador de la obra nova de dit monastir, com a major part, et cètera, han feta procura al reverent
Pau Torres, prevere en la Seu de Barcelona y en
la iglésia parroquial de Sant Pere de las Puelles
respective, beneficiat, per a què en nom de dita
senyora abbadessa y convent puga prestar en mà
dels molt il·lustres senyors deputats del General
de Cathalunya qualsevol jurament de no trobarse las originals creasions de censals que dit monastir reb sobre dit General de Cathalunya ja
lluhits y los que per avant se lluhiran, com estas
y altres cosas més llargament en dita procura estan contengudas, a la qual me referesch.
Primissis aliena manu scriptis fidem facit Bonaventura Torres, notario et scriba presentis hec
propria scribens manu.

1242r

a. requeriment intercalat entre els folis 1206 i 1208 del trienni 1686-1689.

1931

Número 5.
Moltb bé sab y ignorar no pot reverentc dona
Eulària Vilar, abadesa y convent del monestir de
a. fe intercalada entre els folis 1214 i 1215 del trienni 16861689.
b. requeriment intercalat entre els folis 1241 i 1245 del trienni 1686-1689.
c. dona Eulària Vilar, interlineat al marge superior.

[ 1689 ]

[ 1689 ]

Santa Clara de Barcelona, com en la extracció
dels censals feta per los molt il·lustres senyors
deputats y oÿdors de comptes del General de
Cathalunya del trienni 1683, en jornada de 10
de octubre 1685, inseguint lo disposat en la
concòrdia feta entre lo molt il·lustre consistori
dels senyors deputats y oÿdors de comptes de
General de Cathalunya de una y los acrehedors
censalistas de dit General de part altre, sortejà
vostra mercè en un censal de preu 91 sous, 6,
pagador al 1 de abril que tots anys rebien sobre
lo General de Cathalunya en la dita jornada, en
virtut de la qual extracció se digueren y escrigueren en la taula dels comuns depòsits de la
present ciutat de Barcelona noranta-una lliura,
sis sous en lluyció, quitació y extinció del sobredit censal per los il·lustres senyors a les hores deputats y oÿdors de comptes de dit General a solta del escrivà major de la casa de la Deputació.
La qual partida fonch intimada a vostra mercè.

1247r

Y així mateix sabem y ignorar no pot vostra
mercè com per la relació feta per Erasma de
Lana y Fontanet, donzell, racional y arxiver de
la present casa de la Deputació, als senyors deputats y oÿdors als 16 de juny 1687 estigué dit
censal embrasat y obligat a la solució de una
partida a dit General deguda per Joan Soler,
mercader de Barcelona, possessor que és de dit
censal, que pren suma de 600 lliures per las causas y rahons contengudes y expressades llargament en dita relació. La qual se trobe en lo dietari del trienni 1686, sots jornada de 22 de
agost 1687, còpia de la qual se presenta y entrega a vostra mercè. Per lo que lo procurador fiscal del General de Cathalunya, en observansa
del disposat en dita concòrdia, etcètera, signanter en los números 12, 13 y 14 de ella, requereix y // 1242v // interpel·la a vostra mercè reverent abadesa y convent del monestir de Santa
Clara revolten als molt il·lustres senyors deputats del General de Cathalunya, lo preu del censal és estat dit y escrit per dits senyors tunc deputats y oÿdors de comptes en lluÿció y
extincció del censal dalt expressat, en lo qual foren estrets en sort vostres mercès en dita casa de
la Deputació junt ab les pensions se’ls resten devent per rahó de aquell en solució y paga y a
bon compte de dita partida és debitor dit Joan
Soler, mercader de Barcelona, en los llibres de
vàlues de la casa de la Deputació per les causes y
rahons contengudes en dita relació per dit racional feta y semblantment paguen íntegrament
la sobre dita quantitat de sis-centas lliuras, devent; y perquè ignorància al·legar no puguen
se’ls fa la present interpel·lació, requirint al notari ne lleve acte.

Número 6.
Molta bé sab y ignorar no pot vostra mercè senyor Joan Bonaventura de Gualbes, com en la
extracció dels censals feta per los molt il·lustres
senyors deputats y oÿdors de comptes del General de Cathalunya del trienni 1686 en jornada
de vint setembre 1687, inseguint lo disposat en
la concòrdia feta entre lo molt il·lustre consistori dels senyors deputats y oÿdors de comptes de
General de Cathalunya de una, y los acrehedors
censalistas de dit General de part altre, sortejà
vostra mercè en un censal de preu 589 lliures, 1
y pensió 589, 1 pagador a 16 de juliol, que tots
anys rebien sobre lo General de Cathalunya en
la dita jornada, en virtut de la qual extracció se
digueren y escrigueren en la taula dels comuns
depòsits de la present ciutat de Barcelona lo
preu de dit censal en lluyció, quitació y extinció
del sobredit censal per los il·lustres senyors a les
hores deputats y oÿdors de comptes de dit General a solta del escrivà major de la casa de la
Deputació. La qual partida fonch intimada a
vostra mercè.
Y així mateix sabem y ignorar no pot vostra
mercè com, per la relació feta per Joseph Cata y
Bertran, subrrogat en lo offici de racional y arxiver de la present casa de la Deputació, als senyors deputats y oÿdors als 10 de octubre 1688,
estigué dit censal embrasat y obligat a la solució
de una partida a dit General deguda per Rafel
Bonaventura de Gualbes, possessor que és de
dit censal, que pren suma de 71 lliures, 10 sous,
4 per las causas y rahons contengudes y expressades llargament en dita relació. La qual se trobe en lo dietari del trienni 1686, sots jornada de
8 de novembre 1688, còpia de la qual se presenta y entrega a vostra mercè. Per lo que lo
procurador fiscal del General de Cathalunya en
observansa del disposat en dita concòrdia, etcètera, signanter en los números 12, 13 y 14 de
ella requereix y // 1247v // interpel·la a vostra
mercè senyor Joan Bonaventura de Gualbes revolten als molt il·lustres senyors deputats del
General de Cathalunya, lo preu del censal és estat dit y escrit per dits senyors deputats y oÿdors
de comptes en lluÿció y extincció del censal dalt
expressat, en lo qual foren estrets en sort vostra
mercè en dita casa de la Deputació junt ab les
pensions se’ls resten devent per rahó de aquell
en solució y paga y a bon compte de dita partida
és debitor dit Rafel Bonaventura de Gualbes en
los llibres de vàlues de la casa de la Deputació
per les causes y rahons contengudes en dita relació per dit racional feta y semblantment paguen
íntegrament la sobre dita quantitat de satantaa. requeriment intercalat entre els folis 1246 i 1250 del trienni 1686-1689.
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y-una lliuras, deu sous y quatra, devent; y perquè ignorància al·legar no puguen se’ls fa la
present interpel·lació, requirint al notari ne lleve acte.

1252r

de aquell en solució y paga y a bon compte de
dita partida és debitor dit don Jaume de Çalba
en los llibres de vàlues de la casa de la Deputació
per les causes y rahons contengudes en dita relació per dit racional feta y semblantment paguen
íntegrament la sobre dita quantitat de quatra
mil tres-centas sexanta-y-tres lliures y tres diners, devent; y perquè ignorància al·legar no
puguen se’ls fa la present interpel·lació, requirint al notari ne lleve acte.

Número 7.
Molta bé sab y ignorar no pot reverent abadesa
y convent del monestir de Pedralbes com, en la
extracció dels censals feta per los molt il·lustres
senyors deputats y oÿdors de comptes del General de Cathalunya del trienni 1683 en jornada
de 19 de agost 1683, inseguint lo disposat en la
concòrdia feta entre lo molt il·lustre consistori
dels senyors deputats y oÿdors de comptes de
General de Cathalunya de una, y los acrehedors
censalistas de dit General de part altre, sortejà
vostra mercè en un censal de preu 100 lliures y
pensió 100 sous pagador 17 de octubre, que
tots anys rebien sobre lo General de Cathalunya
en la dita jornada, en virtut de la qual extracció
se digueren y escrigueren en la taula dels comuns depòsits de la present ciutat de Barcelona
cent lliures en lluyció, quitació y extinció del sobredit censal per los il·lustres senyors a les hores
deputats y oÿdors de comptes de dit General a
solta del escrivà major de la casa de la Deputació. La qual partida fonch intimada a vostra
mercè.
Y així mateix sabem y ignorar no pot vostra
mercè com, per la relació feta per Erasma de
Lana y Fontanet, donzell, racional y arxiver de
la present casa de la Deputació, als senyors deputats y oÿdors als 20 de octubre 1684, estigué
dit censal embrasat y obligat a la solució de una
partida a dit General deguda per don Jaume
Çalba, possessor que és de dit censal, que pren
suma de 436 lliures, 3 per las causas y rahons
contengudes y expressades llargament en dita
relació. La qual se trobe en lo dietari del trienni
1683, sots jornada de... còpia de la qual se presenta y entrega a vostra mercè. Per lo que lo
procurador fiscal del General de Cathalunya en
observansa del disposat en dita concòrdia, etcètera, signanter en los números 12, 13 y 14 de
ella requereix y // 1252v // interpel·la a vostra
mercè reverent abadesa del monestir de Pedralbes revolten als molt il·lustres senyors deputats
del General de Cathalunya, lo preu del censal és
estat dit y escrit per dits senyors tunc deputats y
oÿdors de comptes en lluÿció y extincció del
censal dalt expressat, en lo qual foren estrets en
sort vostra mercè en dita casa de la Deputació
junt ab les pensions se’ls resten devent per rahó

1264/1r

Número 1.

Aba la present certifich y fas fe yo, Joseph Brossa, per las autoritats apostòlica y del rey nostre
senyor, que Déu guarde, notari públich y del
col·legi de notaris públichs reals col·legiats de
Barcelona avall scrit, com, ab acte rebut y testificat en poder meu lo dia present y avall scrit, la
senyora Anna de Miralles y Xammar, vídua del
magnífich Fèlix de Miralles, quòndam, donsell
en Barcelona domiciliat; lo noble don Joseph
Oliver y de Botaller en dita ciutat domiciliat y la
senyora dona Agnès de Oliver y Miralles, conjuges, en noms de usufructuaris y propietària, an
constituhit y ordenat procurador de sas mercès
al reverent Dionís Colofrè en la Seu de la present ciutat, beneficiat present, per a què en nom
de dits sos principals puga prestar en mà y poder
dels molt il·lustres senyors diputats y ohidors de
comptes del General del present principat de
Catalunya lo sòlit y acostumat jurament de no
tenir ni saber //1264/1v // a ont és lo original acte
de creació de censal que dits senyors rebian en
la casa de la Diputasió hi ara poch a és exit en
sort y de dit jurament requerir ésser-ne llevat
acte. En fe de les quals cosas fas la present, escrita en mà agena y firmada de la pròpia, en Barcelona als desset de dezembre mil sis-cents vuitanta-vuit.
Josephus Brossa supramemoratus manu propia.

1268

a. requeriment intercalat entre els folis 1251 i 1255 del trienni 1686-1689.

1933

A
Fasb fe jo, Bonaventura Torres, notari públich
de Barcelona, avall scrit que, ab acte rebut en
poder meu a nou de desembre 1688, la il·lustre
y molt reverent abbadessa y monjas del monastir de Sant Antoni y Santa Clara de la present
ciutat del orde de Sant Benet, convocades en la
a. certificat intercalat entre els folis 1263 i 1264 del trienni
1686-1689.
b. certificat intercalat entre els folis 1267 i 1269 del trienni
1686-1689.

[ 1689 ]

[ 1689 ]

forma acostumada, han feta procura al reverent
Salvador Minoves, prevere resident en Barcelona, per a què en nom de dita abbadessa y convent puga comparèxer devant dels molts il·lustres senyors deputats del General de Catalunya
y prestar en mà y poder de dits molt il·lustres senyors deputats qualsevols juraments per no trobar-se actes de las originals creasions dels censals que dit monastir reb sobre dit General,
lluhits y que per avant se lluhiran, com estas y
altres coses més llargament en dit acte estan
contengudes al qual me referesch.
Premissis aliena manu scriptis fidem facit Bonaventura Torres, notarius publicus Barcinone, hec
propia scribens manu.

1274r

ne, pro collegio [...] mandati scribam et regentem
scripturam actitatas // 1274r // Magencim Boter,
etiam notarium regium collegiatum Barcinone
uti substitutum coll[...] scribanum mandati.
Utigitur eidem copia veluti suo originali in judicio et extra ab omnibus plena [...] fides. Ego don
Joannes de Moner et Pasqual [...] et regie magestatis scriba mandati, hic me subscribo et meum
appono, XXI januarii MDCLXXXVIIII, Barcinone.
Sig+num.

1281r

C
Attestor et fidem facio ego, Franciscus Vila, apostolica et regiam ac [...] bajuli, castri et termini
Santi Andree de Tona, diocesis Vicensis, infrascritus, quod die vigessima nona mensis julii anno
a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo septuagesimo octavo in et cum provisine formiter
facta per honorabilem Joannem Vila, pro et regia
magestate bajulum dicti castri et termini Santi
Andree de Tona, de consilio magnifici domini Ignatis Coll, utriusque juris doctor, vici populati
acessoris sui ordinarii legitima informatione et
processu in posse meo preheuntibus fuerunt subrogati in tutores et curatores pupillorum filiorum et
heredum Petri Saleta et Planell, quondam, [...]
heredis mansi Planell, parrochie dicti santi Andree de Tona, magnificum dominum Marianum
Planell, utriusque juris doctor, et Carolum Planell, fratres oriundos a dicto manso Planell, locum magnifici domini Antonii Joannis Marti et
Pares, utriusque juris doctor, vici populati qui legitimis causis se scusavit ab onere dcite tutelle et
cure et Josephi Planell de Morte Perventi, tutorem
et curatorum per dictum quondam Petrum Saleta et Planell electorum cum suo ultimo testamento, prout hec et alia [...] provisione latius continetur qua me reffero. Et ut premissis omni et
singulis in juditio et extra ubique ad aomnibus fides tribuatur in dubia ego dictus Franciscus Vila,
notarius memoratus hic me subscribo et quo utor
die XVI dezembris MDCLXXX appono sig+num.
Copia huiusmodi aliena manu scripta in hista
papiri foleo, abstracta fuit ab originali processu
cause vertenti in Regia Audientia ad relationem
nobilis Josephi Balaguer [...] inter tutores et curatores pupillorum Planells et Plantalamor ex
una et conjuges Josephum et Mariana Argila ex
altera partibus. Comprobata per Franciscum
Rossines, notarium regium collegiatum Barcino1934

(B).
Molta bé sab y ignorar no pot vostre pare, pare
don Gaspar Planes, president y vicari del monestir de la Cartuja de Nostra Senyora de Montalegra, com, en la extracció dels censals feta per
los molt il·lustres senyors deputats y oÿdors de
comptes del General de Cathalunya del trienni
1686 en jornada de 31 de juliol 1686, inseguint
lo disposat en la concòrdia feta entre lo molt
il·lustre consistori dels senyors deputats y oÿdors de comptes de General de Cathalunya de
una, y los acrehedors censalistas de dit General
de part altre, sortejà vostre pare en un censal de
preu 35 lliures y penció 35 sous, pagador als 26
de setembra, que tots anys rebien sobre lo General de Cathalunya en la dita jornada, en virtut
de la qual extracció se digueren y escrigueren en
la taula dels comuns depòsits de la present ciutat de Barcelona lo preu de dit censal en lluyció,
quitació y extinció del sobredit censal per los
il·lustres senyors a les hores deputats y oÿdors
de comptes de dit General a solta del escrivà
major de la casa de la Deputació. La qual partida fonch intimada a vostre pare.
Y així mateix sabem y ignorar no pot vostre
pare com, per la relació feta per Joseph Catà y
Bertran, subrrogat en lo offici de racional y arxiver de la present casa de la Deputació, als senyors deputats y oÿdors als 10 de juliol 1687,
estigué dit censal embrasat y obligat a la solució de una partida a dit General deguda per
Miquel Monserrat Grau, possessor que és de
dit censal, que pren suma de 200 lliures per las
causas y rahons contengudes y expressades llargament en dita relació. La qual se trobe en lo
dietari del trienni 1686, sots jornada deb ...,
còpia de la qual se presenta y entrega a vostra
mercè. Per lo que lo procurador fiscal del General de Cathalunya en observansa del disposat
en dita concòrdia, etcètera, signanter en los
números 12, 13 y 14 de ella, requereix y //
a. requeriment intercalat entre els folis 1280 i 1282 del trienni 1686-1689.
b. a continuació espai en blanc d’uns 35 mm.

interpel·la a vostre pare y monestir de
Nostra Senyora de Montalegra, revolten als
molt il·lustres senyors deputats del General de
Cathalunya, lo preu del censal és estat dit y escrit per dits senyors deputats y oÿdors de
comptes en lluÿció y extincció del censal dalt
expressat, en lo qual foren estrets en sort vostras reverèncias en dita casa de la Deputació
junt ab les pensions se’ls resten devent; per
rahó de aquell en solució y paga y a bon compte de dita partida és debitor dit Monserrat
Grau en los llibres de vàlues de la casa de la
Deputació per les causes y rahons contengudes
en dita relació per dit racional feta y semblantment paguen íntegrament la sobre dita quantitat de dos-centas lliuras, devent y perquè ignorància al·legar no puguen se’ls fa la present
interpel·lació, requirint al notari ne lleve acte.

[ 1689 ]

1281v //

s.n.

Die prima februarii 1689. Testes Joannes Ribas,
notarius publicus Barcinone, et Joannes Paulus
Marti, bibliopola.

1304r

A.
Certificha y fas fe yo, Rafel Albià, notari públich
de Barcelona avall escrit, com, ab acte rebut en
mon poder als vint-y-set de octubre mil sis-cents
vuytanta-vuyt, lo reverent vicari perpètuo y insigne comunitat de preveres de la iglésia parrochial
de Santa Maria del Mar de la present ciutat, convocada y congregada en concell general, feren
procura general ab líbera y general administració
als reverents doctor Joachim Ros y doctor Miquel Comes, preveres y beneficiats de dita iglésia,
als dos junts y no a solas, concedint-los tots los
poders y facultats que acostuman donar y concedir als procuradors generals de herènsias de dita
iglésia y en particular per comparèxer devant los
molt il·lustres senyors deputats y ohidors de
comptes del General de Catalunya y en llur concistori y prestar qualsevols juraments de no tenir
la dita comunitat las creacions y demés actes fahents per qualsevols censals lluïts y lluhidors per
dit General a dita comunitat y, per ço, instar se
lleven los actes y se fassen las demés cauthelas //
1304v // necessàrias segons estil con estas y altres
cosas en dit acte són més llargament de véurer.
En fe de las quals fas la present certificatòria, escrita de mà agena y firmada de la pròpria. En Barcelona, als VIIII de febrer de MDCLXXXVIIII.
De premissis fidem facio ego, Raphael Albià, notarius publicus Barcinone, hic propria me subscribens manu.
a. certificat intercalat entre els folis 1303 i 1308 del trienni
1686-1689.

1935

A
Die desima sexta mensis aprilis anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo octuagesimo
septimo, Barcinone.
Nos, Antonius Mayner, [...] presbiter et rector
parrochialis ecclesie Sancti Michaelis Arcangeli,
presentis civitatis Barcinone, doctor Joannes Torrent, Josephus Piquer, Joannes Cabrera, Jacobus
Canut, Josephus Alegret, Jacobus Pons, Raymundus Vila, Vicentius Puigsech, doctor Bartholomeus Rover, Franciscus Fatjó, doctor Joannes
Santa Maria, doctor Jacobus Perati, doctor Hieronimus Valls, doctor Stephanus Alemany, Marianus Pi et doctor Gaspar Desprat omnes presbiteri in dicta parrochiali ecclesia in sacristia dicte
parrochialis ecclesie ubi [...] pro similibus et cetera, tanquam major, et cetera, habito respectu, et
cetera, comunitatem dicte parrochialis // s.n. //
ecclesie representantes et cetera, dicto nomine
gratis et cetera, constituhimus et ordinamus procuratorem nostrum seu verius dicte nostre reverende comunitatis certum et cetera, ita quod et cetera, vos dictum reverendum Josephum Piquer
presbiterum in dicta convocatione presentem ad
videlicet pro nobis sie convocatis seu verius pro dicta nostra comunitate et illius nomine coram ad
modum illustri consistorio deputatorum Generalis presentis principatus Catthalonie comparendum et interessendum ipsisque et aliis cuia intersit dicendum et allegandum nos, dicto nomine,
seu dictam nostram reverendam comunitatem
non habere nec scire ubi sunt instrumenta creationum censualium mortuorum que nos dicto nomine super dictum Generale Catalonie et si forsan
aliquo tempore reperirentur seu inveniri poterint
dicta instrumenta illa restituhemus seu dicta reverenda comunitas restituet et tradebit dicto Generalis Catalonie et pro inde juramenta quecunque et alia in predictis et circa predicta necessaria
et oportuna faciendum seu fieri faciendum, instandum et requirendum et demum et cetera, promittimus habere ratum et cetera, et non revocare
et cetera, actum et cetera.
Testes sunt Cosmas Bes, sacrificulus dicte parrochialis ecclesie; Josephus Albaret et Andrea Torner, scriptores Barcinone, recipimus seu dicta reverenda comunitas recipit et recipi et ita
approbat notarius infrascritus manu propria.
De premissis aliena manu scriptis fidem facio
ego, Marianus Rondo, notarius publicus Barcinone, hec propria me subscribens manu.

[ 1689 ]

1314r

(B).
Molta bé sab vostra mercè y ignorar no pot senyor don Joseph de Biure y de Margarit, marquès de Agillar, eo per ell a Simon Gallart, procurador de dit Biura, rebuda en poder de
Miquel Rovira, notari real col·legiat de la vila de
Perpinyà, als 21 de mars 1688, com, en la extracció dels censals feta per los molt il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes del General
de Cathalunya del trienni 1683, en jornada de
10 de octubre 1685, inseguint lo disposat en la
concòrdia feta entre lo molt il·lustre consistori
dels senyors deputats y oÿdors de comptes de
General de Cathalunya de una, y los acrehedors
censalistas de dit General de part altre, sortejà
vostra mercè en un censal de preu 147 lliures,
11, pagador al 1 de juny, que tots anys rebien
sobre lo General de Cathalunya en la dita jornada, en virtut de la qual extracció se digueren y
escrigueren en la taula dels comuns depòsits de
la present ciutat de Barcelona cent quaranta-yset lliuras, un sou en lluyció, quitació y extinció
del sobredit censal per los il·lustres senyors a les
hores deputats y oÿdors de comptes de dit General a solta del escrivà major de la casa de la
Deputació. La qual partida fonch intimada a
vostra mercè.

causes y rahons contengudes en dita relació per
dit racional feta y semblantment paguen íntegrament la sobre dita quantitat de dos mil sis-centas
vuitanta-vuit lliures, devent; y perquè ignorància
al·legar no puguen, se’ls fa la present interpel·lació, requirint al notari ne lleve acte.
1314r

Die 10 februarii 1689.
Testes Joan de las Casas y Pau Ros, scrivent.

1319r

A.

Y així mateix sabem y ignorar no pot vostra
mercè com, per la relació feta per Erasma de
Lana y Fontanet, donzell, racional y arxiver de la
present casa de la Deputació, als senyors deputats y oÿdors als 10 de juny 1687, estigué dit censal embrasat y obligat a la solució de una partida a
dit General deguda per don Galceran de Cardona, possessor que és de dit censal, que pren suma
de 2.688 lliures per las causas y rahons contengudes y expressades llargament en dita relació.
La qual se trobe en lo dietari del trienni 1686,
sots jornada de 21 de agost 1687, còpia de la
qual se presenta y entrega a vostra mercè. Per lo
que lo procurador fiscal del General de Cathalunya en observansa del disposat en dita concòrdia,
etcètera, signanter en los números 12, 13 y 14 de
ella requereix y // 1314v // interpel·la a vostra
mercè, senyor doctor Joseph de Biura y Margarit, revolten als molt il·lustres senyors deputats
del General de Cathalunya, lo preu del censal és
estat dit y escrit per dits senyors tunc deputats y
oÿdors de comptes en lluÿció y extincció del censal dalt expressat, en lo qual foren estrets en sort
vostra mercè en dita casa de la Deputació junt ab
les pensions se’ls resten devent per rahó de aquell
en solució y paga y a bon compte de dita partida
és debitor dit don Galceran de Cardona en los llibres de vàlues de la casa de la Deputació per les

Aa notícia de esta part de Joan Pau Martí, llibreter, çiutedà de Barzelona, ha previngut que, de
horde de vostra senyoria, se subastaban, en lo
subast públich de la present çiutat, sinch ympresions de Deçisions del Real Senat, fectas, ço és,
la terçera part de Deçisions del noble don Miquel de Cortiada, contenint quatre-sents y quatre tomos; primera y segons part de Deçisions
del noble don Miquel de Calderó, contenint mil
sent quaranta-y-sis tomos; primera y segona part
de Dezisions del noble don Bonabentura de
Tristany, contenint vuyt-sents sinquanta-y-tres
tomos, tots, doctors del real senat, que entre totas sinch ympresions fan lo compta de dos mil
quatre-sents y tres tomos. Y com, molt il·lustre
senyor, ditas sinch ympresions se hajan públicament encantat per espay de més de un any contínuo y no haja aparegut persona que haja ofert a
vostra senyoria per ditas sinch ympresions més
de mil llibras, moneda barçelonesa, ab los pactes
contenguts en la tabba que vostra senyoria manà
entregar a son corredor y com esta part de dit
Joan Pau Martí desitja entèndrer en la compra
de ditas sinch impresions, no ab los pactes contenguts en dita tabba sinó ab los pactes que aball
insignuarà a vostra senyoria, ab los quals y no
sens ells ni, en altra manera, ofereix donar a vostra senyoria per ditas sinch impresions, contenint en si, dits dos mil quatre-sents y tres tomos,
dos mil y dos-centas lliures, moneda barzelonesa, las quals ofereix donar y pagar a vostra senyoria ab la conformitat avall escrita y següent. És a
saber, sinch-sentas lliures lo die o festa de San
Joan de juni pròxim vinent del corrent any 1689
y las restants mil y set-sentas lliures a compliment de ditas dos mil dosentas lliures, donarà,
com de present dóna facultat y potestat, a vostra
senyoria que vostra senyoria se puga vers si retenir quiscun any la meytat del que montarà la feyna que dit Joan Pau Martí, com a llibrater que és
de vostra senyoria, farà a obs de vostra senyoria,
tant de paper, plomas, tinta, llibres y encoderna-

a. requeriment intercalat entre els folis 1313 i 1316 del trienni 1686-1689.

a. súplica intercalada entre els folis 1318 i 1321 del trienni
1686-1689.

1936

cions de qualsevols tomos que vostra senyoria //
encodernar, com altrament, comensant a retenir-se vostra senyoria la meytat de
dits comptes del dit die de San Juan de juny primer vinent en abant, fins y a tant que ditas mil
set-sentas lliures sian a vostra senyoria del tot satisfetas y pagadas. Y la altre meytat del dits
comptes tinga vostra senyoria obligació de deliberar-la-y quiscun any per a què ab aquella meytat puga dit Martí provehir millor sa botiga y
vostra senyoria quede més puntualment servit
que, fent-ho vostra senyoria, deix modo vostra
senyoria trau de dits tomos mil dos-sentas lliures
més del que se li és ofert y se libra de amohinos y
maldecaps de dits tomos perquè aquells may
tornan a compte. Y si vostra senyoria no prengués resoluzió en vèndrer-los en son trieni, podria ser que al ingrés del trieni vinent los suçesors de vostra senyoria se retindrian quiscú de
ells per quiscuna impresió deu tomos, como és
acostumat, del que ne resultaria gran dany a la
Generalitat. Oferint a vostra senyoria, dit Martí,
si li accepta dits pactes, que per las ditas dos mil y
dos-sentas lliures donarà una idònea cauçió a
vostra senyoria, los quals no sols se obligaran en
donar y pagar a vostra senyoria in solidum lo die
de San Juan las ditas sinch-centas lliures, però
encara se obligaran quiscú de ells que en cas que
esta part faltàs, lo que Déu no bulla, antes de
aber acabat de donar y pagar a vostra senyoria las
restants mil y set-sentas lliures, qu·és lo compliment del preu de la dita venda de ditas sinch impresions, obligaran en donar y pagar a vostra senyoria tot allò que dit Martí quedarà devitor a
vostra senyoria per la dita venda, offizio, etcètera. Alttisimus.

1319v // manya

Ego, Benedictus Sastre, negociator civis Barcinone, obtinens officium receptoris Generalis in tabula presentis civitatis Barcinone gratis et cetera,
constituo et ordino procuratores meos, certos et cetera, ita quod et cetera, vos Joannam Sastre, uxorem meam; Josephum Sastre, magistrum domorum, fratem meum; Hieroninum Homs,
sartorem, et Raymundum Casanovas, flaquerium cives Barcinone, licet absentes et quemlibet
vostrum in solidum ad videlicet pro me et nomine
meo dictum meum officium receptoris jam dicte
tabule quod ego habeo et possideo cum [...] juribus
et pertinentiis illius universis in manibus et posse
ad modum illustrium dominorum deputatorum
et auditorum computorum Generalis Catalonie
et alterius cuius vis persone //1331v // seu personarum cui seu quibus provissio dicti mei officii pertineat et seu de his potestatem habeant renunciandum et cedendum in favorem persone vobis,
dictis procuratoribus meis et cuilibet vostrum benevisse dictamque renuntiationem admitti petendum et requirendum et pro inde quascunque
suplicationes dictis ad modum illustribus dominis deputatis et auditoribus computorum et aliis
quibus vis personis dandum, offerendum et presentandum et pro presentis et eorum occasione et
alias quecunque instrumenta tam de dicta renunciatione quam presentationea, seu presentationibus dar[...] suplicationum, utilia et necessaria vobisque dictis procuratoribus seu cuilibet
vostrum benevise fieri faciendum petendum instandum et protestatis requisitis et monitis ex adverso respondedum, replicandum et ultra et inde
quecunque instrumenta fieri faciendum instandum et requirendum et demum et promitto habere rattum et cetera, et non revocare et cetera, su
bonorum vostrum obligatione.

Joan Pau Martí.
Oblata XXVIII martii
et cetera.

MDCLXXXVIIII

in consilio,

Et domini deputati [...] comiserunt predicta
magnificis assessoribus Generalis Cathalonie qui
super supplicatur relationem in scriptis jatiant
cum intervensione magnifici advocati fiscalis.
Josephus Sauleda, scriba majore Generalis Catalonie subrrogatus; Rechs y Gallart, assessor.

1331r

A

Testes sunt Jacobus Casas, velluterius, civis Barcinone, et Franciscus Panyellas, juvenisb botigerius
telarum Barcinone degens.
In fidem et testimoniam premissorum alieno calamo scriptorum ego, Thomas Simon, appostolica
atque regia [...] notarius publicus Barcinone,
vice et loco don Hyeronimi Gali eisdem [...]
etiam notarii publici Barcinone infirmantis tenentis et regentis scripturas publicas don Hyeronimi Gali, quondam, notarii regii civis Barcinone, patris sui, apud quem presenta recepta fuere,
hic me subscribo et vigore licentie per magnificum vicarium Barcinone mihi alis concesse me //
1331r // cum quo utor appono. Sig+num.

Diea lune vigesima quarta mensis aprilis anno a
Nativitate domini millesimo sexcentesimo sexagesimo secundo, Barcinone.
a. document intercalat entre els folis 1330 i 1333 del trienni
1686-1689.

1937

a. a continuació escrit en el marge dret seu....supplicationum
i amb la nota: Ita approbat [...] manu propria.
b. a continuació ratllat velluterius.

[ 1689 ]

[ 1689 ]

1334r

B.

vosta mercè, o puga continuar en son degut
lloch y fer-ne fe quant convinga. Y vostra
mercè me mane lo que sie de son major gust,
que en tot serà obeït ab molt // 1337v // bona
voluntat. Guarde Déu a vostra mercè. Barcelona y mars 10 de 1689.

Senyor Joseph Sauleda.
Certificha y fas fe a vostra mercè com, ab acte rebut en mon poder lo dia present y baix escrit,
Benet Sastre, flaquer, ciutedà de Barcelona, receptor del General de Catalunya en la taula de la
present ciutat, ha fet procura a Pacià Vazià,
guarnimanter, ciutedà de Barcelona, son gendre,
present, per a què en son nom puga renunciar y
renuncia en mà y poder dels molt il·lustres senyors deputats del General de Catalunya y de altras personas que convinga y sie menester lo dit
son offici de receptor del General de Catalunya
en la taula de la present ciutat y per a supplicar a
dits molts il·lustres senyors deputats sien servits
nomenar y posar dit offici en cap e a favor de la
persona nomenarà dit Vazià y per dit effecte fer
tots aquells actes de // 1334v // renunciació y demés convenients y necessaris ab promesa de [...]
com las ditas y altras cosas en dit acte estan més
llargament contengudas, al qual se ha relació, la
qual certificatòria fas a vostra mercè en Barcelona, als XII de mars MDCLXXXVIIII.

Servidor cert de vostra mercè que sa mà besa.
Joseph de Sauleda, subrrogat en lo offici de secretari y scrivà major del General de Catalunya.
Magnífich senyor.
En nom y com a substitut de vostra mercè y en
virtut de la tras dita comissió, lo dia present y
devall escrit, he entrevingut en la recepció del
acte de revocació que vostra mercè en la tras escrita me diu, seguint la sèrie y tenor de la minuta que vostra mercè, junt ab sa carta, me ha remesa, la qual ab esta torno a enviar y remètrer a
vostra mercè, lo qual acte de revocació ha fet lo
noble senyor don Pedro Figuerola Pardo de la
Casta, cavaller del àbit de Sant Jordi de a Alfama, sargento general de batalla, governador
d’esta ciutat y plaça de Tarragona, constituït
personalment devant y en presència del magnífich senyor miser Jaume Alberich, deputat local
del General de dita ciutat, y com a representant
lo molt il·lustre concistori dels molt il·lustres senyors deputats y oïdors de comptes del General
del present principat de Catalunya, trobat personalment dins la santa iglésia metropolitana de
dita ciutat de Tarragona, la qual revocació ha
feta si y de la manera que en dita // 1338r // minuta està expressat y contengut, al que foren
presents per testimonis lo noble don Joseph de
Aragujó, cavaller del àbit de Santiago, governador de la torre del port de Salou, y lo magnífich
Lluís Alfonso de Morey, sargento major de esta
ciutat y plaça de Tarragona, y així en fe mia ho
porà continuar en son degut lloch, manant-me
lo servesque en esta y cosas majors, que sempre
me trobarà disposat en obeir-lo. Guarde Déu a
vostra mercè molts anys. Tarragona y mars 18
de 1689.

Ita est.
Gaspar Sayós, notarius publicus Barcinone hec
propria et subscribens manu et cetera.

1337r

Magnífichb y discret senyor.
Estimaré a vostra mercè que, per mi y en mon
nom y com ha substitut meu, en virtut de comisió que ab la present li dono de entrevenir
en rèbrer lo acte de una revocació de contrafacció de constitucions, que lo noble senyor
don Pedro de Figuerola Pardo de la Casta, cavaller del àbit de Sant Jordi de Alfama, sargento general de batalla y governador de eixa ciutat y plaça de Tarragona, ha de fer en presènsia
del magnífich deputat local del General de eixa
ciutat, representant lo molt il·lustres concistori
dels molt il·lustres senyors deputats y oÿdors
de comptes del General del present principat
de Catalunya, segons la sèrie y thenor de la minuta que, junt ab esta, remetto a vostra mercè,
la qual estimaré a vostra mercè me torne a
remètrer. Y del die, mes y any, lloch, noms y
cognoms dels dos testimonis que sens vostra
mercè y entrevindran al peu de esta o altrament me’n donarà avís per a què yo, en fe de

Besa la mà de vostra mercè son més cert servidor.
Joan Pau Salinas, notari, per auctoritats apostòlica y real públich de Tarragona, y escrivà del
General de dita ciutat de Tarragona.
1338v

a. certificat intercalat entre els folis 1333 i 1335 del trienni
1686-1689.
b. document intercalat entre els folis 1336 i 1339 del trienni
1686-1689.

1938

Al discret Joan Pau Salinas, notari y scrivà del
magnífichs deputat local de la ciutat de Tarragona, guarde Déu. Tarragona.
Al magnífich Joseph de Sauleda, guarde Déu
molts anys, subrrogat en lo offici de scrivà ma-

jor del General del principat de Catalunya et cètera. Barcelona.

1392r

F.
Donaa Maria de Corbera y Blanes.
Molt il·lustre senyor.
Joseph Catà y Bertran, ciutadà honrat de Barcelona, subrogat en lo offici de racional de la present casa, a vostra senyoria fa relació com, per
orde y deliberació de vostra senyoria de 14 de
agost prop passat, té feta exacta averiguació en
los llibres de vàluas y altras de la present casa asserca de aquell censal, penció 90 sous, 11, pagador a 7 de juliol, que sortejà dona Maria de
Corbera y Blanes en la extracció de censals que
als 11 de setembre 1687 fou vostra senyoria servit fer, y segons dits llibres se troba lo següent:
Primo, dit censal fou y possehí Lluýs de Gualbes, major de dias, y encara que, segons lo llibre
de vàluas, trienni 1677, fòleo 164, en la caució
prestada per mossèn Honofre Ciurana, sobrecullidor del General de las entradas y exidas de
la col·lecta de Llevant, als 31 de janer 1581, entre altras fiansas donadas per dit Ciurana, se troba continuat mossèn Lluýs de Gualbes, donzell,
[ob]ligat per 500 lliures, lo qual Ciurana, segons lo llibre de vàlues, trienni corrent de 1681,
consta restar a déurer la quantitat de 9.423 lliures, 12 sous, 10 ab dos differents partidas, ço és,
7.773 lliures, 12 sous, 10 en fòleo 165 y las restants 1.650 lliures en fòleo 170; dit Onofre
Ciurana, eo per ell Antoni Rossell, mercader,
qui per impediment de dit Ciurana serví dit offici, lo qual dèbit de dits Ciurana y Rossell junts
se origina y devalla del llibre de vàluas, trienni
1587, fòleo 205, 314, 317 y 320. Y axí mateix,
segons lo llibre de vàluas, trienni 1635, fòleo
74, en la caució prestada als 19 febrer 1578 per
mossèn Joan de Gualbes, donzell, sobrecullidor
del General de la sobrecol·lecta de Ponent, entre altras fiansas donadas per dit Joan de Gualbes, se troba dit mossèn Lluýs de Gualbes, donzell, obligat per 500 lliures del compte de la
caució, segons lo dit llibre de vàluas, trienni
1686, fòleo 167, se restà a déurer la quantitat
de 522 lliures, 2 sous, 3. Però // 1392v // per
quant, segons lo cap de dit mes de juliol, fòleob
[...] consta que Lluýs de Gualbes en favor del
qual fou creat dit censal ja en lo any 1437 era
mort, per quant en dit any Joan de Gualbes, fill
a. relació intercalada entre els folis 1391 i 1397 del trienni
1686-1689.
b. a continuació espai en blanc d’uns 15 mm.

1939

y hereu de dit Lluýs, lo donà en dot a Serena
Gualbes, filla sua, ab que veu evidentment lo dit
Lluýs de Gualbes, poscessor de dit censal, y lo
Lluýs de Gualbes, obligat en dita fiansa, no foren un mateix subjecte, per lo que no pot estar
obligat dit censal per rahó de qualsevol quantitat se restàs a déurer de dita fiansa, y per ço no·s
trau res enfora.
Ítem, dit censal fou y possehí Joan de Gualbes,
fill de dit Lluýs, y encara que, segons lo llibre de
vàluas, trienni corrent de 1686, consta que
mossèn Joan de Gualbes, donzell, sobrecullidor
del General de la sobrecol·lecta de Ponent, restà
a déurer al General la quantitat de 8.195 lliures,
2 sous, 8 ab quatre diferents partidas, ço és,
5.221 lliures, 2 sous, 3, en fòleo 167, lo qual
dèbit se originà y formà a dit Gualbes a ssolas de
la tercera de abril, maig y juny 1587, consta en
lo llibre de vàluas, trienni 1584, fòleo 382 y tercera juliol, agost y setembre de dit any 1587,
consta en lo llibre de vàluas, trienni 1587, fòleo
35, 419 lliures, 19 sous, 11 en fòleo 170 de dit
llibre de vàluas, trienni 1686, lo qual dèbit se
originà y formà a dit Gualbes, eo per ell, a son
sobrecullidor Pau Genovès, de la tercera abril,
maig y juny 1593, consta en lo llibre de vàluas,
trienni 1590, fòleo 411, 2.509 lliures, 6 sous en
fòleo 220 de dit llibre de vàluas, trienni 1686,
lo qual dèbit se originà y formà a dit Gualbes,
eo per ell a son sobrecullidor Benet Santamaria,
de la tercera abril, maig y juny 1594, consta en
lo llibre de vàluas, trienni 1593, fòleo 390. Y les
restants 45 lliures en fòleo 192 de dit llibre de
vàluas, trienni 1686, las quals són per tantas que
en virtut de deliberació dels senyors deputats de
20 novembre 1615 se donaren de dèbit a dit de
Gualbes, eo per ell Jaume Bosch, per compte y
descàrrega de la Deputació local de Trem y
Pallàs, trienni 1572, consta en lo llibre de vàluas, trienni 1614, fòleo 605, que // 1393r // defalcadas de las sobreditas 8.195 lliures, 2 sous, 8
la quantitat de 1.341 lliures, 6 sous, 4 que, segons dit llibre de vàluas, trienni corrent 1686,
fòleo 168, dit de Gualbes, té format crèdit, lo
qual crèdit se originà y devallà del llibre de vàluas, trienni 1641, fòleo 85, que se li clogué un
dèbit de 2.194 lliures, 13 sous tenian format dit
de Gualbes, eo per ell Jaume Llosada, qui anà a
col·lectar per impediment de dit de Gualbes,
restarie a déurer dit Joan de Gualbes, sobrecullidor, la quantitat de 6.000 lliures, 9 sous, salvat en tot error de compte. Però, per quant segons lo dit capítol, fòleoa ..., consta com està dit
dalt, que lo Joan de Gualbes, possessor de dit
censal, lo donà en dot a Serena, sa filla, en lo
any 1437, de qui és ser different subjecte possessor y debitor y, per ço, no·s trau res enfora.
a. a continuació espai en blanc d’uns 15 mm.

[ 1689 ]

[ 1689 ]

Ítem, dit censal fou y possehí, eo concorregué en
la venda de aquell, mossèn Francisco Marí, ciutadà honrat de Barcelona, lo qual, segons lo llibre de vàluas, trienni 1680, fòleo 337, se troba
continuat altre de las fiansas donadas per Francisco Amell, deputat militar que fou en lo trienni
1662, lo qual Francisco Amell, segons dit llibre
de vàluas, trienni 1686, consta restar a déurer de
465 lliures, ço és, en fòleo 337, 300 lliures, que
dit Amell, junt ab lo molt il·lustre senyor don
Jaume de Copons, deputat eclesiàstich; Thomàs
Capdevila, deputat real; lo doctor Francesch de
Amigant, Francisco de Nadal y Pere Carreras,
ohydors ecclesiàstich, militar y real de dit trienni,
foren condempnats en dita visita sobre la querela
número 33, consta en lo llibre de vàluas, trienni
1665, fòleo 502, en fòleo 338, 150 lliures que
dit Amell, junt ab sos condeputats, fou condempnat en dita visita sobre la querela número
29, consta en dit llibre de vàluas, trienni 1665,
fòleo 510, y las restants 15 lliures en fòleo 338,
que dit //1393v // Amell deu y li tocan a pagar per
sa part de aquellas 90 lliures que, junt ab dits sos
condeputats fou condempnat en dita visita sobre
la querela número 31, consta en dit llibre de vàluas, trienni 1665, fòleo 511, dich;
465 lliures.
Dit Marí, segons lo llibre de vàluas, trienni
1671, fòleo 468, se troba continuat altre de las
fiansas donadas per don Francisco Pons, ohydor
militar que fonch en lo trienni 1665, lo qual de
Pons, segons lo dit llibre de vàluas, trienni
1677, reste a déurer la quantitat de 414 lliures,
5 sous, 6, ço és, en fòleo 330, 104 lliures, 5
sous, 6 ab dos diferents partidas, és a ssaber, 79
lliures, 5 sous, 6 a cumpliment de 100 lliures
que lo dit don Francisco de Pons, junt ab lo
doctor fra don Joseph de Magarola, abat de
Camprodon, deputat eclesiàstich; Francisco
Puigdesalit y Malla, deputat militar; lo doctor
Miquel Boneu, deputat real, lo doctor Joan
Costa, ohydor real en dit trienni, foren condempnats en la visita de dit trienni 1665, feta en
lo de 1668 sobre la querela número 3, consta
en lo llibre de vàluas, trienni 1668, fòleo 466 y
25 lliures que los sobredits, exceptat lo doctor
Joseph Gomar, foren condempnats en dita visita sobre la querela número 4, consta en dit llibre de vàluas, trienni 1668, fòleo 467 y en fòleo
332 de dit llibre de vàluas, trienni 1677, 310
lliures, ço és, 210 lliures que dit de Pons, junt
amb tots los demés condeputats, fou condempnat en dita visita sobre la querela número 12,
consta en dit llibre de vàluas, trienni 1668, fòleo 469 y las restants 100 lliures que tots los sobredits foren condempnats en dita visita sobre
la querela número 33, consta en dit llibre de vàluas, trienni 1668, fòleo 473, dich;
414 lliures, 5 sous, 6.

1394r

Dit Marí, segons lo llibre de vàluas, trienni
1677, fòleo 339, se troba continuat altre de las
fiansas donadas per Lluýs Canta y Doms, ohydor militar que fou en lo trienni 1671, lo qual
Canta, junt ab sos condeputats, segons dit llibre, fòleo 382, tenen continuada una partida de
dèbit a bé que no de quantitat certa, al qual se
originà y devallà del trienni 1674, fòleo 383, la
qual és del thenor següent:
Los molt il·lustres senyors don Joseph de Camporrells, ardiaca de Andorra y canonge de la Seu
de Urgell; don Francisco Vilallonga y Xammar,
Llàtzer Talarn, ciutadà honrat de Barcelona; lo
doctor y canonge Francesch Ferrer, Lluýs Canta y de Oms, donzell; Joseph de Thomàs, ciutadà honrat de Barcelona, deputats y ohÿdors
del General de Catalunya del trienni 1671,
deuen dar totas las quantitats que per rahó de la
contrafacció de la aprehensió dels reals de vuyt
apresos de la patrona de las galeras de Gènova,
auran deliberadas pagar després de 4 de maig
1672 en què·s féu la declaració, liquidació reservada, que són estats condempnats dita visita
sobre la querela número 77, la qual partida se
troba tirada en lo llibre de vàluas, trienni corrent de 1686, fòleo 343, dich;
Axí que resta obligat dit censal, de una part en
vuyt-centas setanta-nou lliuras, sinch sous y sis,
dich 79 lliures, 5 sous, 6 per las dos partidas tretas enfora y en la quantitat constarà restar-se a
déurer per la última partida.
Y esta és la relació que fa a vostra senyoria, salvat
en tot error de compte, del aposento del racional, als 3 febrer 1689.
Joseph Catà y Bertran, subrrogat en lo offici de
racional.

1397r

1940

G.
Fasa fe jo, lo infrascrit, que als 1 de mars del corrent any comensà a ser impedit en Pau Lladó,
ciutadà honrrat de Barcelona, servint lo offici
de defanador, y, com aja continuat la malaltia,
no pogué tornar a servir dit ofici fins als 13 de
abril prop passat, axí o firmo als 2 de maig
1689.
Doctor Jaume Solà.

a. fe intercalada entre els folis 1394 i 1398 del trienni 16861689.

1406r

B.

Josephus Sauleda, scriba major Generalis Catalonie subrrogatus.

Encantau y a qui per menos preu voldrà fer trescents vestits, sombreros, sabatas, corbatas, camisa, camisola, gambetó y mitjas, correigs de
sabatas y balons, lliurau, los quals los molt
il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes
del General de Cathalunya volen se fassen per
los soldats del tèrcio que de present està levantant la present casa de la Deputació en servey de
sa magestat, Déu lo guarde, deffensa del present Principat y drets de la Generalitat, ab los
pactes avall scrits y següents:

1387v

Tabba per encantar los vestits de munició y demés cosas per als soldats del tèrcio de la present
casa de la Deputació.

1407r

Memoriala de las fermansas que dóna als molt
il·lustres senyors deputats del General de Cathalunya Joan Baptista Miquel, sastre de la present ciutat, per rahó del preu fet li és estat lliurat
dels tres-cents vestits, sombreros, sabatas, corbatas, camisas, camisolas, gambeto, balons,
mitjas y correigs de sabatas y més si seran menester. Són los següents:

Primo, sàpia la persona que empendrà fer tota la
dita obra que ha de ser tot ab lo modo, forma y
espèsia aporta lo corredor hagut respecte a la
mida de quiscun soldat.

Primo, Passià Pasquets, ítem Joseph Pasquets,
mestres sastres de la present ciutat.

E més, sàpia lo que empendrà fer la dita fàbrica
que lo drap, bayeta, tela per las camisas y corbatas que u ha de aportar en pessa en la dita present casa de la Deputació y pèndrer la mida en
ella a quiscun soldat.

Don Miquel de Masdovellas, don Anton de Sayol, don Francisco Alaix.
Certifich y fas fe lo baix firmat com he mirat los
llibres de vàlues y concerts a hont són continuats los dèbits a la present casa y en tots no
consta que los dalt dits Joan Batista Miquel,
Passià Pasquets y Joseph Pasquets degan quantitat alguna al General. En fe de les quals cosas
fas la present certificatòria del aposiento del racional, als XVI maig MDCLXXXVIIII.

E sàpia lo tal qui empendrà la dita feyna que,
després de fets dits vestits, en lo mitx de la feyna
y tantas vegadas quant als dits senyors deputats
los apareixerà, pugan fer visurar aquella.
E més, sàpia dita persona qui empendrà fer la
dita obra que si acàs se hauran de fer més de dits
tres-cents vestits y demés sobredit tinga obligació de fer-o al mateix preu haurà offert fer-o.

Joseph Catà y Bertran, subrrogat en lo offici de
racional

E més, sàpia que se li pagarà lo preu en què li seran lliurats dits vestits y demés cosas en haver-o
entregat.

Testes firme Paciani Pasquets fidejussorem predictorum qui firmarunt et jurarunt Barcinone
die 19 maii MDCLXXXIX sunt Franciscus Paissa et
Josephus Pelegri, vingarium suarum dominationum.

E més, sàpia que ha de donar fermansas a coneguda de dits molt il·lustres senyors deputats.
E més, sàpia que ha de pagar lo salari del acte al
scrivà major del General y també ha de pagar lo
salari al corredor de encantar la dita obra.

1409r

E més, sàpia la persona que empendrà fer dits
vestits, camisolas y demés, que ha de donar
aquells acabats ab tota perfecció per tot lo present y corrent mes de maig y, en cas que no tinga acabats aquells dins dit temps, los senyors
deputats o pugan fer acabar a sas costas y de
las fermansas, diga y qui diu voldrà, // 1406v //
que al qui menos preu o farà se lliurarà qui diu
y quant de la scrivania major de la casa de la
Deputació. Barcelona y maig XIIII de MDCLXXXIX.
Don Anton de Sayol.

1941

C.
Encantaub y a qui per menos preu voldrà fer trescents talahins y tres-centas brandoleras de cuyro,
los quals los molt il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes del General de Cathalunya volen
se fassen per los soldats del tèrcio que de present
està levantant la present casa de la Deputació en
servey de sa magestat, Déu lo guarde, deffensa
del present Principat y drets de la Generalitat, ab
los pactes avall scrits y següents:
a. memorial intercalat entre els folis 1406 i 1408 del trienni
1686-1689.
b. taba intercalada entre els folis 1408 i 1410 del trienni
1686-1689.

[ 1689 ]

[ 1689 ]

Primo, sàpia la persona que empendrà fer tota la
dita obra que ha de ésser tot ab lo modo, forma
y espècia aporta lo corredor.

Certifich y fas fe lo baix firmat com he mirat los
llibres de vàlues y conserts a hont estan continuats los dèbits al General y en ells no consta
que los dalt dits Jacintho Vives, Joan Capella y
Andreu Vidal, degan quantitat alguna al General. En fe de les quals cosas fas la present certificatòria del racional, als XVI maig MDCLXXXVIIII.

E més, sàpia lo que empendrà fer la dita feyna
que, després de fets dits talahins y brandoleras,
essent mitx fets y tantas quantas vegadas apareixerà a dits senyors deputats, pugan fer visurar
aquella.

Joseph Catà y Bertran, subrrogat en lo offici de
racional

E més, sàpia lo que empendrà a fer la dita feyna
que si acàs se hauran de fer més talains y brandoleras que los dalt dits tres-cents, tinga obligació
de fer-los per lo mateix preu haurà offert fer-o.

Testes firme Joannis Capella, sombrererus, et Andrehe Vidal, fornerius, fidejussorem predictorum
qui firmarunt et jurarunt. Barcinone die XVII
maii MDCLXXXIX sunt Franciscus Pelegri et Josephus Paissa, virgarium suarum dominationum.

E més, sàpia que se li pagarà lo preu en què li seran lliurats los talahins y brandoleras, acabada la
dita obra y entregada aquella.
E més, sàpia que ha de donar fermansas a coneguda dels molt il·lustres senyors deputats.

1411r

D.
Molta il·lustres senyors.

E més, sàpia que ha de pagar lo salari del acte al
scrivà major del General y també lo salari al corredor de encantar la dita obra.

Lo senyor don Anton Torras és arribat en esta
vila en ocasió que per lo servey del rey tinch enviat casi tots los de la vila iunt ab tots los officials, que sols me à quedat assí lo senyor subbatlle, y dit senyor me à demanat li fes assistència, y
com tots los officials de mas baronias sian ocupats ab sumatents per anar en Ribas per fer punta allí los enemichs, per dita causa no li he pugut
donar la asistència demanava per esta ocasió.
Déu a vostra senyoria guarde, de Ripoll y maig
als 13 de 1689.

E més, sàpia la persona que empendrà fer la dita
obra, ha de donar acabada aquella ab tota perfecció per tot lo mes de maig corrent, reservantse facultat los molt il·lustres senyors deputats de
fer acabar aquella a costa de ella y sas fermansas
si faltarà a cumplir lo dit capítol, diga i qui diu
voldrà de la scrivania major de la casa de la Deputació. Barcelona y maig XIIII de MDCLXXXIX.
Don Anton de Sayol.

Molt il·lustre senyor.
Josephus Sauleda, scriba major Generalis Catalonie subrrogatus.
1384v

Lo abat de Ripoll, fra don Gaspar Casamijana y
de Erill, que sa mà besa.

Tabba per al talahins y bandoleras.
Molt il·lustres senyors diputats.

1410r

Memoriala de las fermansas que dóna als molt
il·lustres senyors deputats del General de Cathalunya Jacintho Vives, sinter, ciutedà de Barcelona, per rahó del preu fet ha pres de tres-cents talahins y tres-centas bandoleras, y més si seran
menester, per als soldats del tèrcio que de present està fent lleva lo General. Són los següents:

1413r

Primo, Joan Capella, sombrerer, ítem Andreu
Vidal, forner, ciutadans de Barcelona.
Don Miquel de Masdovellas, don Anton de Sayol, Pau Corbera y de Palau.
a. memorial intercalat entre els folis 1384 i 1411 del trienni
1686-1689.

1942

E.
Dieb undecima, mensis aprilis anno a Nativitate
Domini millessimo sexcentesimo septuagesimo
primo, Barcinone.
Ego, Jacobus Miguel Garbiliator, civis Barcinone, uti obtinens officium custodis ordinarii domus Bulle Generalis Catalonie presentis civitatis
Barcinone, gratis et cetera, constituo et ordino
a. carta intercalada entre els folis 1384 i 1411 del trienni
1686-1689.
b. procura intercalada entre els folis 1380 i 1414 del trienni
1686-1689.

procuratores meos, certos et cetera, ita quod et cetera, vos Mariam Miquel, uxorem meam; magnificum Ludovicum Bonvahi, utriusque juris
doctor, et Joannem Bosch, fusterium cives Barcinone, simul et quemlibet vestrum in solidum licet
absentes et cetera, et notarium et cetera ad [...]
pro me dicto nomine meo, dictum meum officium
custodis ordinarii domus Bulle dicti Generalis
Catalonie cum omnibus juribus et pertinentiis
suis universis in manibus et posse illustrum dominorum deputatorum eiusdem Generalis Catalonie vel alterius cuiuscuqnue persone inde abeis
potestatem habentis vel habiturem in favorem
persone vobis et cuilibet vostrum in solidum benevisse et per vos et quemlibet vestrum in solidum
dictis dominis deputatis presentande, nominande
et designande pure, libere et simpliciter et absque
ulla conditione reservatione seu retencione resignandum, renunciandum et cedendun et dictas
resignationem, renunciationem et cessionem recipi et admitti petendum, suplicandum et obtinendum ita et taliter quod ille in cuius favorem dictum officium per vos seu quemlibet vestrum in
solidum resignandum, renunciandum et cessum
fuerit de eodem officio juribus que et pertinentiis
illius universis valide provideatur et provideri
mandetur ac in eo admitatur et in illius pocessionem ponatur cum omni juris plenitudine et effectu. Et pro his quascumque supplicationes verbo vel
in scriptis dandum et presentandum easque signavi et provideri ac expediri suplicandum. Hec
non instrumenta quecunque vobis benevisa faciendum seu fieri faciendum et firmandum et
cum posse substituendi quo ad dictis uxorem
meam tantum et demum et cetera, promitto habere ratum, et cetera.

la concòrdia feta entre lo molt il·lustre consistori dels senyors deputats y oÿdors de comptes de
General de Cathalunya de una, y los acrehedors
censalistas de dit General de part altre, sortejà
dita sa principal en un censal de preu 90 lliures,
11 y penció 90 sous, 11, pagador a 7 de juliol,
que tots anys rebien sobre lo General de Cathalunya en la dita jornada, en virtut de la qual extracció se digueren y escrigueren en la taula dels
comuns depòsits de la present ciutat de Barcelona lo preu y proprietat de di censal en lluyció,
quitació y extinció del sobredit censal per los
il·lustres senyors a les hores deputats y oÿdors
de comptes de dit General a solta del escrivà
major de la casa de la Deputació. La qual partida fonch intimada a dita sa principal.
Y així mateix sabem y ignorar no pot vostra
mercè com, per la relació feta per Joseph Catà y
Bertran, subrrogat en lo offici de racional y arxiver de la present casa de la Deputació, als senyors deputats y oÿdors als 3 de fabrer 1689, estigué dit censal embrasat y obligat a la solució
de una partida a dit General deguda per mossèn
Francesch Marí, ciutadà honrat de Barcelona,
possessor que és de dit censal, que pren suma de
879 lliures, 1 sou, 6 sens lo inlíquit per las causas y rahons contengudes y expressades llargament en dita relació. La qual se trobe en lo dietari del trienni 1686, sots jornada dea ..., còpia
de la qual se presenta y entrega a vostra mercè.
Per lo que lo procurador fiscal del General de
Cathalunya en observansa del disposat en dita
concòrdia, etcètera, signanter en los números
12, 13 y 14 de ella requereix y // 1416v // interpel·la a vostra mercè senyor doctor Moix en dit
nom revolten als molt il·lustres senyors deputats del General de Cathalunya, lo preu del censal és estat dit y escrit per dits senyors deputats y
oÿdors de comptes en lluÿció y extincció del
censal dalt expressat, en lo qual foren estrets en
sort dita senyora dona Maria en dita casa de la
Deputació junt ab les pensions se’ls resten devent per rahó de aquell en solució y paga y a
bon compte de dita partida és debitor dit Francesch Marí en los llibres de vàlues de la casa de
la Deputació per les causes y rahons contengudes en dita relació per dit racional feta y semblantment paguen íntegrament la sobre dita
quantitat de vuit-centas setanta-nou lliuras,
sinch sous y sis, devent y perquè ignorància
al·legar no puguen se’ls fa la present interpel·lació, requirint al notari ne lleve acte.

Testes sunt Melchior Tara- // 1413v // val et Joannes Alomar, scriptores Barcinone degens.
Sig+num Pauli Pi, apostolica atque regia auctoritatibus notarius publici Barcinone, qui instrumenta recepit scribere fecit et claudit rogatus in fidem.

1416r

A.
Molta bé sab y ignorar no pot vostra mercè senyor don Joseph Moix, com a procurador de
dita Maria Corbera y Blanes, consta de sa procura en poder de Joan Romeu, notari real
col·legiat, als 12 de abril 1683, com en la extracció dels censals feta per los molt il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes del General
de Cathalunya del trienni 1686, en jornada de
11 de setembre 1687, inseguint lo disposat en

1416r

a. requeriment intercalat entre els folis 1415 i 1417 del trienni 1686-1689.

1943

A 20 de maig. Testimonis Balthasar Prats y Joseph Sabater, scrivants.

a. a continuació espai en blanc d’uns 35 mm.
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1419r

Número 1.

Per lo lloch de deputat militar de la vegueria de
Vilafranca de Panadés, que vaca per mort de
mossèn Francesch de Monserrat y Vives, se proposan mossèn Joseph Móra y de Solanell,
mossèn Joseph Amat.

Senyora.
Los deputats y oÿdors de comptes del General
del present Principat de Cathalunya, per als
llochs vuy vacants fins lo die present de deputats
y oÿdors de comptes de dit General, proposan a
vostra magestat los subjectes contenguts en lo
infrascript memorial.

Deputats reals.
Per lo lloch de deputat real de Barcelona, que
vaca per mort del doctor misser Francesch Vidal
y Ros, se proposan mossèn Miquel Carreras y
Bertran, ja ensaculat a oÿdor; mestre Jaume
Huguet.

Deputats ecclesiàstichs.
Per lo lloch de deputat ecclesiàstich religiós,
que vaca per mort de fra don Jaume de Magarola, se proposan fra Hierònim de Mora, abat elet
de Sant Pere de Galligans, de present oÿdor ecclesiàstich; fra Simon Jordà.

Per altre lloch de deputat real de Barcelona, que
vaca per haver mudat de estat, de real a militar,
lo doctor misser Francisco Coma y Torró, se
propòsan lo doctor misser Francisco Estalella, ja
ensaculat a oÿdor; lo doctor misser Francisco
Boleda.

Deputats militars.
Per lo lloch de deputat militar de la vegueria de
Barcelona, que vaca per mort de mossèn Pau
Preixens, se proposan mossèn Francisco de Avaria, ja ensaculat a oÿdor; mossèn Phelip de Giner.

1420r

Per altre lloch de deputat militar noble de la vegueria de Gerona y sotsvegueria de Besalú, que
vaca per mort de don Francisco Junyent y de
Pons, se proposan don Guillem Ramon de Yvorra y Çalba, don Armengol de Yvorra.
Per altre lloch de deputat militar de dita vegueria de Gerona y sotsvegueria de Besalú, que vaca
per mort de mossèn Phelip de Lanuça, se proposan mossèn Bernat de Foixà y de Boixadors,
mossèn Francisco Xammar.
Per lo lloch de deputat militar noble de la vegueria de //1419v // Lleyda y sotsvegueria de Pallars, que vaca per mort de don Lluís de Camporrells, se proposan don Joseph Çiges y de
Vidal, de present oÿdor militar; don Juan Prat.
Per lo lloch de deputat militar de la vegaria de
Urgell, que vaca per mort de mossèn Anton de
Paguera, se proposan mossèn Francesch Descallar y Ollers, ja ensaculat en oÿdor; mossèn
Francisco Tord y de Tord.
Per lo lloch de deputat militar de la vegueria de
Tàrrega, que vaca per haver mudat de estat, de
secular ha ecclesiàstich, mossèn Joseph Delfau,
se proposan mossèn Ramon Copons del Llor, ja
ensaculat a oÿdor; mossèn Joseph Gai.

a. memorial intercalat entre els folis 1418 i 1422 del trienni
1686-1689.

1944

Per altre lloch de deputat real de Barcelona, que
vaca per mort de mossèn Vicens Artès, se proposan mossèn Magí Barrera, lo doctor misser
Salvador Massanés.
Per lo lloch de deputat real de Lleyda, que vaca
per mort de mossèn Lluís Magrinyà, se proposan lo doctor misser Joan Joseph Casanovas,
mossèn Epifanio Berenguer.
Oÿdors ecclesiàstichs.
Per lo lloch de oÿdor ecclesiàstich religiós, que
vaca per munta de fra Gerònim Móra de oÿdor
ha deputat, se proposan fra don Gerònim Ribas,
del orde de Sant Juan de Jerusalem, comenador
de Vallfogona; fra don Joseph de Vilallonga y
de Çaportella de la dita orde, comanador de
Tortosa.
Oÿdors militars.
Per lo lloch de oÿdor militar de la vegueria de
Barcelona, que vaca per mort de mossèn Francisco Cànser, se proposan mossèn Joseph Terré
y de Marquet, mossèn Ramon Minguella.
Per altre lloch de oÿdor militar de la vegueria de
Barcelona, que vaca per mort de mossèn Juan
Móra, se proposan mossèn Miquel Joan Tavarner y Dardena, mossèn Anton de Taverner y
Llenas.
Per altre lloch de oÿdor militar de la vegueria de
Barcelona, que vaca per munta de mossèn Joseph Móra y de Solanell // 1420v // de oÿdor ha
deputat, se proposan mossèn Melchior de Palau
y Soler, mossèn Joan Soler y Palau.

Per altre lloch de oÿdor militar de la vegueria de
Barcelona, que vaca per munta de mossèn Francesch Descallar de oÿdor a deputat, se proposan
mossèn Fèlix Semmanat y de Toralla, mossèna
Alexandro Palau y de Toralla.

talella de oÿdor ha deputat, se proposan mossèn
Pau Lledó y Dalmasasa, lo doctor misser Emanuel Rol.
Per lo lloch de oÿdor real mercader de Barcelona, que vaca per mort de mossèn Gaspar Matalí,
mercader, se proposan mossèn Joan Lapeira,
mercader; mossèn Ramon Alamany, mercader.

Per lo lloch de oÿdor militar de la vegueria de
Lleyda y sotsvegueria de Pallàs, que vaca per
munta deb mossèn Francisco de Abarra de oÿdor ha deputat, se proposan, mossèn Carlos de
Torres, mossèn Ponsiano de Torres.

Per lo lloch de oÿdor real de Lleyda, que vaca
per munta //s.n. // del doctor Joan Joseph Casanovas de oÿdor ha deputat, se proposan mossèn
Epifanio Berenguer, lo doctor Baptista Bullfarines.

Per lo lloch de oÿdor militar de la vegueria de
Gerona y sotsvegueria de Besalú, que vaca per
mort de mossèn Juan de Cruïlles y Rajadell, se
proposan mossèn Gabriel de Colls, mossèn
Francisco Païssa.

Per lo lloch de oÿdor real de Gerona, que vaca
per haver mudat de estat, de real ha militar,
mossèn Ignasi Pujol, se proposan lo doctor misser Narcís Frígola y Folcrà, lo doctor misser
Narcís Vilar.

Per altre lloch de oÿdor militar de la vegueria de
Gerona y sotsvegueria de Besalú, que vaca per
munta dec mossèn Bernat de Foixà y de Boixadors de oÿdor ha deputat, se proposan mossèn
Francisco de Fluvià, mossèn Francisco Gordin.

Per altre lloch de oÿdor real de Gerona, que
vaca per munta del doctor misser Joseph Moret
de oÿdor ha deputat, per no trobar-se de present en dita ciutat de Gerona altres subjectes
qui pugan occupar lo dit lloch, se proposan los
mateixos dalt dits, lo doctor misser Narcís Vilar,
lo doctor misser Narcís Frígola y Folcrà.

Per lo lloch de oÿdor militar de la vegueria de
Çervera, que vaca per mort de mossèn Joseph
Ninot, se proposan mossèn Francisco Novell,
mossèn Joseph Novell.

Per lo lloch de oÿdor real de la ciutat de Vich,
que vaca per mort de mossèn Francisco Comalada y Cànovas, se proposan mossèn Fransesch
Sauleda, menor; mestre Rafel Canyellas.

Per lo lloch de oÿdor militar de la vegueria de
Vilafranca del Panadès, que vaca per mort de
mossèn Bernat de //s.n. // Vilallonga y Babau, se
proposan mossèn Joseph Casanovas, lo doctor
misser Ramon Girona.
Per lo lloch de oÿdor militar de la vegueria de
Barcelona, que vaca per munta de mossèn Ramon de Copons del lloc de oÿdor ha deputat, se
proposan mossèn Francisco Berardo y Senjust,
lo doctor Joan Pagès.

Datat en Barcelona, als
XIX.

1422r

Per lo lloch de oÿdor militar de la vegueria de
Tarragona, que vaca per munta de mossèn Josep Çiges y de Vidal de oÿdor ha deputat, se
proposan mossèn Joseph de Bru y de Banyuls,
mossèn Bonaventura de Vidal.
Oÿdors reals.
Per lo lloch de oÿdor real de Barcelona, que
vaca per munta de mossèn Miquel de Carreras y
Bertran de oÿdor ha deputat, se proposan
mossèn Fèlix Boneu, mossèn Joseph Boneu.
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Número 2.
Senyorb.
Los deputats y oÿdors de comptas del General
del present principat de Catalunya per als llochs
vuy vacants fins lo die present en las bolsas dels
officis de la casa de la Deputació del General del
present principat de Catalunya proposan ha
vostra magestat los subjectes contenguts en lo
infrascrit memorial.
Bolsa de donador del ploms.

Per altre lloch de oÿdor real de Barcelona, que
vaca per munta del doctor misser Francisco Es-

Per lo lloch real de dita bolsa de donador dels
ploms, que vaca per mort de Joseph Pinyana, se
proposan lo doctor misser Joseph Orlau, lo

a. a continuació ratllat Francisco Tord y de Tord.
b. a continuació ratllat don.
c. a continuació ratllat don.

a. a continuació ratllat, mossèn.
b. memorial intercalat entre els folis 1420 i 1424 del trienni
1686-1689.

1945

[ 1689 ]

[ 1689 ]

doctor misser Joseph Moix, lo doctor misser
Chrisanto Moix.

racional, que vaca per mort de Miquel Fontcuberta, notari, se proposan Joseph Mas, notari;
Joseph Forés, notari; Bernat Forés.

Bolsa de exactor.
Bolsa de scrivent ordinari de regent los comptas.
Per lo lloch real de dita bolsa de exactor, que
vaca per mort de Agustí Salvager, se proposan
lo doctor misser Joseph Orlau, lo doctor misser
Joseph Moix, lo doctor misser Chrisanto Moix.

Per lo lloch ecclesiàstich de dita bolsa de scrivent ordinari de regent los comptas, que vaca
per mort del doctor Pau Jordà, se proposan don
Anton Sayol, de present deputat ecclesiàstich;
don Daniel Sayol, fra don Felisiano Sayol del
orde de Sant Joan, comenador de Térmens.

Bolsa de receptor de la Bolla.
Per lo lloch militar de dita bolsa de receptor de
la Bolla, que vaca per mort de don Lluís de //
1422v // Camporrells, se proposan don Joseph
Çiges y de Vidal, de present oÿdor militar;
mossèn Joan Nina, mossèn Joseph Gay.

1423v

Per lo lloch real de dit offici de receptor de la
Bolla, que vaca per mort de Joseph Pinyana, se
proposan mossèn Pau Corbera y de Palau, de
present oÿdor real; mestre Jacintho Anglada,
mestre Francesch Fornells.

Per altre lloch real de dita bolsa de escrivent ordinari de regent los comptas, que vaca per mort
de Joseph Pinyana, se proposan mossèn Francisco Pinyana y Galvany, mossèn Hierònim de
Pinyana y Galvany, lo doctor misser Fèlix Graells.
Bolsa de assessor, advocat fiscal y sos ajudants
de la visita.
Per lo lloch de dita bolsa de assessors y advocat
fiscal y sos ajudants de la visita, que vaca per
mort del doctor miser Thomàs Ribera, se proposan lo doctor miser Salvador Massanes y de
Ribera, lo doctor misser Joan Baptista Raverter,
lo doctor misser Olaguer Vila.

Bolsa de síndi<n>ch.
Per lo lloch real de dita bolsa de síndich, que
vaca per mort del doctor misser Francesch Vidal
y Ros, se proposan lo doctor misser Joseph
Costa, ciutadà honrrat de Barcelona, mossèn
Lluís Romeu, ciutadà honrrat de Barcelona, lo
doctor misser Narcís Espígol.

Bolsa de scrivà major y sos ajudants de la visita.
Per lo lloch de dita bolsa de scrivà major y sos
ajudants de la visita, que vaca per mort de
mossèn Balthezar Oriol y Merçer, se proposan
Joan Ribes, Vicens Gavarró, Pere Mitjans, notaris públichs de Barcelona.

Bolsa de ajudant segon de la scrivania major.
Per lo lloch de ajudant segon de la scrivania major, que vaca per mort de Bonaventura Vila, notari, se proposan Salvador Golorons, notari;
Barthomeu Roig, notari; Ramon Godolà, notari.

Datat en Barcelona, als
XIX.
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Bolsa de ajudant tercer de la scrivania major.
1423r

Per lo lloch de la dita bolsa de ajudant tercer de
scrivania major, que vaca per mort de Bonaventura Vila, se proposan Francisco Mora, notari;
Joseph Brossa, notari; Francisco Cortada, notari.

1430
bisr

Per altra lloch de dita bolsa de ajudant tercer de
scrivania major, que vaca per mort de mossèn
Pere Roch, notari, se proposan Pere Llosas,
Emanuel Rossell, Thomàs Simon, notaris públichs de Barcelona.
Bolsa de scrivent ordinari del racional.

Josepha Riba, peller, per la quantitat de 100
lliures dóna per fianssas al reverent Joseph Soler, prevere y beneficiat en Santa Maria del Mar
de la present ciutat, y a Lluís Mas, peller, ciutedà de Barcelona.
Don Miquel de Masdovellas, don Anton de Sayoll, don Francisco Alaix
Certifich y fas fe com he mirat los llibres de vàlues y conserts de la present, en los quals són
continuats los debitors al General, y no consta
en ells que los dalt dits reverent Joseph Soler,
prevere, y Lluýs Mas, degan quantitat alguna al

Per lo lloch de dita bolsa de scrivent ordinari del
a. document intercalat entre els folis 1430 i 1431 del trienni
1686-1689.

a. a continuació ratlladura il·legible.

1946

General. En fe de les quals coses, fas la present
certificatòria en Barcelona, als XIIII juny
MDCLXXXVIIII.

Don Pedro de Potau, advocatus fiscalis Generalis
Catalonie

prestandum et pro predicti et eorum ocasione
apocharum et apochas quascunque etiam cum
loco et cessione fines diffinitiones et alias quas vis
cauthelas cum pacto de ulterius aliquid non petendo ad aliis clausulis utilibus et necessariis
etiam juramenta roboratis ac alia instrumenta
ad premissa opportuna et vobis dicto domino procuratori meo contituo //1498v // benevisa faciendum et firmandum et demum et cetera, promito
habere rattum et non revocare et cetera, actum et
cetera.

Testes firma reverendi Josephi Soler, presidens
et Ludovico Mas.

Testes sunt Josephus Llampillas et Paulus Just,
scriptores Barcinone.

A

Premissorum manu propria scriptorum fidem et
testimonium ego, Bernadus Fores, apostolica regiaque auctoritatibus notarius publicus regius
collegiatus Barcinone, hic me subscribo et meum
solitum artis notarie appono. Sig+num.

Joseph Catà y Bertran, subrogat en lo offici de
racional
Idoneas salvis semper juribus fisci et cetera.

1430
bisv

1498r

Diea vigesima septima mensis junii anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo octuagesimo nono, Barcinone.
Ego, Mariangela Roger et Pastor, vidua relicta
in ultimis nuptiis magnifici Ludovici Roger,
quondam, utriusque juris doctoris et civis honorati Barcinone, que in primis nuptiis fui uxor
magnifici Amatoris Orlau, quondam, etiam
utriusque juris doctoris ac civis Barcinone honorati, citra revocationem et cetera, gratis et cetera,
constituto et ordino procuratorem meum, certum
et cetera, ita quod et cetera, vos magnificum Josephum Orlau, pariter utriusque juris doctor
Barcinone populatum, cognaturm meum, licet
absentem ad videlicet pro me et nomine meo inter
alia quecunque censualia morsua mihi tam nomine meo proprio quam uti quibusceis persone
succedenti luita et redempta et in posterum luenda et redimenda per quascui universitates comunitates corpora collegia et singulare personas tam
ni pretio et annuis pensionibus quam aliis quibus
ipsorum accessoriis absolvendum, diffiniendum
et remittendum presiaque et pentiones ac alia accessoria eorund[...] petendum, recipiendum et
habendum ac habuisse et recepisse consitendum
instrumentaque ipsorum censualium scripturam
tertii et alias obligationes et securitans pro dictis
censualibus mortius et illorum ocasione factas
cansellandum et anullandum ipsaque instrumenta et alia sincla pro illorum specialibus obligationibus facientia restituendum et tradendum
et si opportuerit predicta instrumenta non adinvenissa jurandum et pro inde juramenta que vis
in animam meam tam in manu et posse ad modum illustrium dominorum deputatorum presentis Catalonie principatus quam aliarum quarum [...] personarum ad quos speset more solito

s.n.

a. document intercalat entre els folis 1497 i 1499-1500 del
trienni 1686-1689.

1947

A.
Certificha y fas fe yo, Joseph Güell, notari públich de Barcelona y scrivà dels negocis del monastir y convent de Santa Maria Magdalena,
orde de Sant Agustí de la present ciutat de Barcelona, avall scrit, com, ab acte rebut en poder
meu lo primer dia del mes de juliol, any de la
Nativitat del Senyor de mil sis-cents vuytantanou, las reverents priora y convent de dit monastir de Santa Maria Magdalena, convocades y
congregadas en la sagristia de dit convent a
hont altes vegades per semblants y altres negocis se acostuman convocar y congregar priora y
convent representant, en dit nom han fet y firmat procura al reverent Thomàs Viladomat,
prevere, en Barcelona residint, present, per a
comparèxer en nom de dita priora y convent en
lo concistori dels molt il·lustres senyors deputats y ohidors de comptes del General de Cathalunya y devant de sos magnífichs assessors,
scrivà major y altres qualsevols officials de dit
General y allí prestar jurament a nostre senyor
Déu y als seus sants quatre Evangelis en las ànimas de dita priora y religiosa de dit convent, de
que han fet las degudas // s.n. // diligènsias per
trobar los actes de la original creació del censal
de preu tres-centes lliuras y pensió dotze lliuras,
que tots anys en lo mes de abril dita priora y
convent reben sobre lo dit General de Catalunya y que, fetas ditas diligènsias, no han trobat
dits actes, com en dita procura és més llargament de véurer. En fe de las quals cosas fas la
present certificatòria, escrita de mà agena y soa. certificat intercalat entre els folis 1502 i 1503 del trienni
1686-1689.

[ 1689 ]

[ 1689 ]

tascrita y firmada de la pròpria. En Barcelona en
los dias, mes y any sobredits.

Déu lo guarde, pren resolució en la provisió de
dits officis per al trienni que comensarà lo primer die del mes de agost pròxim vinent, proposan a vostra excel·lència los subjectes contenguts en lo infrascrit memorial.

De premissis calamo alieno scriptis fidem facio
ego, Josephus Guell, notarius publicus Barcinone,
hec propria me subscribens manu.

Per la Deputació local de Lleyda: lo doctor Joan
Baptista Bullfarinas, lo doctor Joseph Salas, lo
doctor Epifanio Berenguer.
1503r

B.
Per la Deputació local de Gerona: mossèn Monserrat Metge, misser Benet Duró, lo canonge
Pere Vergunyós.

Senyora.
Los deputats y oÿdors de comptas del General
del principat de Catalunya per a la provisió dels
officis de deputats locals, compresos en la real
reserva per al trienni que comensarà lo primer
die del mes de agost pròxim vinent, proposan a
vostra mercè los subjectes contenguts en lo infrascrit memorial.

Per la Deputació local de Tortosa: mossèn Joan
Alaix, mossèn Joseph Andreu Alaix, mossèn Sirillo Martí.
Per la Deputació local de Tarragona: mossèn
Bonaventura de Vidala, lo doctor Joseph Joan
Ferranb, // 1504v // lo doctor Pere Joan Llorens.

Per la Deputació local de Lleyda: lo doctor Baptista Bullfarinas, lo doctor Joseph Salas, lo doctor Epifanio Berenguer.

Per la Deputació local de Puigcerdà: mestre
Pere Màrtir Serdà, mestre Ramon Arajol, lo
doctor misser Fèlix Gasch.

Per la Deputació local de Gerona: mossèn Monserrat Metge, misser Benet Duró, lo canonge
Pere Vergunyós.
Per la Deputació local de Tortosa: mossèn Joan
Alaix, mossèn Joseph Andreu Alaix, mossèn Sirillo Martí.

Datat en Barcelona, als II de juliol MDCLXXXIX.

1515r

Número 3.
Excel·lentíssimc senyor.

Per la Deputació local de Tarragona: mossèn
Bonaventura de Vidalb, lo doctor Joseph Joan
Ferranc, lo doctor Pere Joan Llorens.
1503v

Per la Deputació local de Puigcerdà: mestre
Pere Màrtir Serdà, mestre Ramon Arajol, lo
doctor misser Fèlix Gasch.
Datat en Barcelona als II ded juliol MDCLXXXIX.

1504r

Los deputats y oÿdors de comptes del General
del present principat de Catalunya per als llochs
vuy vacants fins lo die presentd de deputats y oÿdors de comptes, des de trenta-hu del mes de
maig pròxim passat en què fonch tramesa a sa
magestat, Déu lo guarde, la proposició de subjectes dels llochs vacants de deputats y oÿdors
fins lo dit die de 31 de maig, proposan a vostra
excel·lència los subjectes contenguts en lo infrascrit memorial.

C.

Deputats militars.

Excel·lentíssime senyor.

Per lo lloch de deputat militar de la vegueria de
Barcelona, que vaca per mort de mossèn Francisco de Orís, se proposan mossèn Andreu de
Queralt Reart y Icarte, compte de Santa Coloma, marquès de Albolote, ja ensaculat en oÿdor;

Los deputats y oÿdors de comptas del General
del present principat de Catalunya per la provisió dels officis de deputats locals compresos en
la real reserva, en lo interim que sa magestat,
a. memorial intercalat entre els folis 1502 i 1504 del trienni
1686-1689.
b. a continuació ratlladura il·legible.
c. a continuació ratlladura il·legible.
d. a continuació juliol, escrit en el interlineat.
e. memorial intercalat entre els folis 1503 i 1505-1507 del
trienni 1686-1689.

1948

a. a continuació ratlladura il·legible.
b. a continuació ratlladura il·legible.
c. memorial intercalat entre els folis 1513-1514 i 1516 del
trienni 1686-1689.
d. a continuació de deputats...comptes, escrit en el marge esquerra.
e. a continuació compte...Albolote, escrit en el marge esquerra.

mossèn Thomàs de Pallarès.
Oÿdors militars.
2. Per lo lloch de oÿdor militar de la vegueria de
Manrresa, que vaca per munta de mossèn Andreu Reart de oÿdor ha deputat, se proposan
mossèn Francisco de Pons, mossèn Anton Desvalls y Vergós.

1517r

de henero del año pasado de 1654 de poder nombrar las personas que le pareciesse, assí de las propuestas por los diputados como de qualesquier
otras que bien visto le fuessen, he resuelto nombrar
para dichos lugares vacantes hasta el día referido
los que se siguen:
Diputados ecclesiásticos.

1. Per lo lloch de oÿdor militar de la vegueria de
Çervera, que vaca per mort de Joana Ramon
Rubí, se proposan mossèn Ignasi Pujol, mossèn
Anton de Pedrolo.

Para el lugar de diputado ecclesiástico religioso,
que vaca en esta bolsa por muerte de fra don Jayme de Magarola, // 1517v // a fra Gerónimo de
Mora, abad electo de San Pedro de Galligans, de
presente oydor ecclesiástico.

Oÿdors reals.

Diputados militares.

Per lo lloch de oÿdor real de la ciutat de Tortosa, que vaca // 1515v // per mort del doctor misser Onofre Cartas, se proposan lo doctor misser
Lluís Bertran, mossèn Joseph Colomer.

Para el lugar de diputado militar de la veguería
de Barcelona, que vaca por muerte de mosén Pablo Preixens, a mosén Francisco de Avaría, ya insaculado a oydor.

Datat en Barcelona, als XV de juliol MDLXXXIX.

Para otro lugar de diputado militar noble de la
veguería de Gerona y sotsveguería de Besalú, que
vaca por muerte de don Francisco Junyent y de
Pons, a don Guillem Ramon de Ivorra y Çalba.

A.
Lob duch de Villahermosa, llochtinent y cappità
general, et cètera.
Venerable, nobles y amats de la real magestat
los deputats y oÿdors de comptes de la casa de la
Deputació del General de Catalunya en Barcelona residints. Lo rey, nostre senyor, que Déu
guarde, és estat servit embiar-nos un real orde
firmat de sa real mà y despachat en deguda forma de cancilleria del supremo Concell de Aragó, que és del tenor següent: «El rey. Ilustre duque de Villahermosa, primo, gentilhombre de mi
cámara, de mi Consejo de Estado, mi lugarteniente y capitán general. Por vuestra carta de 18
de junio próximo passado se ha recivido la proposición que los diputados y oydores de qüentas del
General de essos Principados y Condados os han
entregado para los lugares vacantes en las bolsas
de diputados y oydores de los tres estamentos hasta
el día 31 de mayo de este presente año. Y haviendo
discurrido por los méritos de cada uno de los que
proponen y, considerado lo que de ellos se os offreze, y otros de quien tengo satisfacción para concurrir a estos officios, usando de la facultad que el
rey, mi señor y padre, que haya gloria, se reservó
quando concedió a la Diputación los privilegios
de sus constituciones y en la insiculación general
que hizo en conformidad de dicha reserva en 31
a. a continuació ratllat Miquel.
b. memorial intercalat entre els folis 1516 i 1521 del trienni
1686-1689.

1949

Para otro lugar de diputado militar de dicha veguería de Gerona y sotsveguería de Besalú, que
vaca por muerte de mosén Phelipe de Lanuza, a
mosén Bernat de Foixá y de Boixadors.
Para el lugar de diputado militar noble de la veguería de Lleyda y sotsveguería de Pallars, que
vaca por muerte de don Luís de Camporrells, a
don Joseph Ciges y de Vidal de presente oydor militar.
Para el lugar de diputado militar de la veguería
de Urgel, que vaca por muerte de mosén Antonio
de Paguera, a mosén Francisco Descallar y Ollers,
ya insaculado a oydor.
Para el lugar de diputado militar de la veguería
de Tárrega, por haver mudado de estado de secular a ecclesiástico, mosén Joseph Despalau, a mosén Ramon Copons de Llor, ya insiculado a oydor.
Para el lugar de diputado militar de la veguería
de Villafranca // 1518r // de Panadés, que vaca
por muerte de mosén Francisco de Monserrat y
Vives, a mosén Joseph Móra y de Solanell.
Diputados reales.
Para el lugar de diputado real de Barcelona, que
vaca por muerte del doctor miser Francisco Vidal
y Ros, a mosén Miguel Carreras y Bertrán, ya insiculado en oydor.

[ 1689 ]

[ 1689 ]

Para otro lugar de diputado real de Barcelona,
que vaca por haver mudado de estado de real a
militar el doctor miser Francisco Comas y Torró,
no hay vacante.
Para otro lugar de diputado real de Barcelona,
que vaca por muerte de mosén Vicente Artés, a
mosén Magí Barrera.
Para el lugar de diputado real de Lleyda, que
vaca por muerte de mosén Luis Magrinyá, al doctor Juan Joseph Casanoves.

Para el lugar de oydor militar de la veguería de
Cervera, que vaca por muerte de mosén Joseph
Ninot, a mosén Francisco Nobell.
Para otro lugar de oydor militar de la veguería
de Villafranca de Panadés, que vaca por muerte
de mosén Bernardo de Valallonga y Babau, a mosén Joseph Casanovas.
Para el lugar de oydor militar de la veguería de
Tarragona, que vaca por haver passado mosén Joseph Ciges y de Vidal de oydor a diputado, a mosén Buenaventura de Vidal.

Oydores ecclesiásticos.
Oydores reales.
Para el lugar de oydor ecclesiástico religioso, que
vaca por haver passado fra Gerónimo Móra de oydor a diputado, a fra don Joseph Despalau.
Oydores militares.

Para el lugar de oydor real de Barcelona, que
vaca por haver passado mosén Miguel Carreras y
Bertrán de oydor a diputado, a mosén Félix Boneu.

Para el lugar de oydor militar de la vegueria de
Barcelona, //1518v // que vaca por muerte de mosén
Francisco Canzer, a mosén Joseph Bru y Bañuls.

Para otro lugar de oydor real de Barcelona, que
vaca por haver passado el doctor miser Francisco
Estalella de oydor a diputado, no hay vacante.

Para otro lugar de oydor militar de la veguería
de Barcelona, que vaca por muerte de mosén
Juan Móra, a mosén Miguel Juan Taverner y
Dárdena.

Para otro lugar de oydor real mercader de Barcelona, que vaca por muerte de mosén Gaspar Matalí, mercader, a mosén Juan Lapeyra, mercader.

Para otro lugar de oydor militar de la veguería
de Barcelona, que vaca por haver passado mosén
Joseph Mora y de Solanell de oydor a diputado, a
mosén Melchor de Palau y Soler.
Para otro lugar de oydor militar de la veguería
de Barcelona, que vaca por haver passado mosén
Francisco Descallar de oydor a diputado, a mosén
Félix Semmanat y de Toralla.
Para otro lugar de oydor militar de la veguería
de Barcelona, que vaca por haver passado mosén
Ramon de Copons de Llor de oydor a diputado, a
mosén Francisco Berardo y Senjust.
Para otro lugar de oydor militar de la veguería
de Lleyda y sotsveguería de Pallars, que vaca por
haver passado mosén Francisco de Abaría de oydor a diputado, a mosén Carlos de Torres.
Para el lugar de oydor militar de la veguería de
Gerona y sotsveguería de Besalú, que vaca por
muerte de mosén Juan de Cavilles y Rajadell, a
mosén Gabriel de Cols.
Para otro lugar de oydor militar de la veguería
de Gerona y //1519r // sotsveguería de Besalú, que
vaca por haver passado mosén Bernardo de Foixá
y de Boixadors de oydor a diputado, a mosén
Francisco de Fluviá.
1950

Para el lugar de oydor real de Lleyda, que vaca
por haver passado el doctor Juan Joseph Casanovas de oydor a diputado, a mosén Epifanio Berenguer.
Para el lugar de oydor real de Gerona, que vaca
por haver mudado // 1519v // de estado de real a
militar, mosén Ignacio Pujol, al doctor miser
Narcís Frígola y Folcrá .
Para otro lugar de oydor real de Gerona, que
vaca por haver passado el doctor miser Joseph Moret de oydor a diputado, al doctor miser Narcís
Vilar.
Para el lugar de oydor real de la ciudad de Vique, que vaca por muerte de mosén Francisco Comalada y Cánovas, a mosén Francisco Sauleda,
menor.
Todos los quales arriba nombrados de nuevo, es
mi voluntad que concurran y sean insiculados
respectivamente en los lugares vacantes en dichas
bolsas, en la conformidad que lo están los demás
insiculados en ellas, perque sólo tengan derecho a
estarlo mientras yo no se lo prohiviere, sin que por
quedar ahora insiculados puedan allegar ni pretender derecho de pocessión ni otro alguno para
estar en dichas bolsas, no siendo mi voluntad, reservándome, como me reservo, la facultad de excluyrlos o desinsicularlos con causa o sin ella como

me pareciere por ser conforme a la reserva que se
hizo el rey, mi señor y padre, que haya gloria, de lo
tocante a estas insiculaciones en la concessión que
hizo de dichas constituciones y privilegios al Principado. Y en esta conformidad, libraréis este
nombramiento a los diputados y oydores de qüentas para que insiculen y pongan en las bolsas de
dichos officios a las personas arriba nombradas,
guardando en ellas la forma acostumbrada en semejantes casos. Dado en Madrid, a II de julio
MDCLXXXIX. Yo el rey. Petrus, preses; vidit marchio de Castellnovo; vidit Calatayud; vidit don
Joannes Baptista Pastor, regens; vidit don Josephus Rull, regens; vidit comes et Torro; don Joseph
de Haro et Lara, secretarius. Insiculación para
los lugares vacantes en las bolsas // 1520r // de diputados y oydores de quentas del General de la
Diputación de Cataluña hasta el día 31 de marzo de este año de 1689. Va con consulta». Y perquè los reals ordes de sa magestat deuen ser ab
tot effecte cumplits y exequutats, vos diem y
manam que encontinent, sens mora ni dilació
alguna, poseu en exequució lo prechalendat real
orde de sa magestat, si y de la manera que en ell
està contengut y expressat per ser esta sa real
voluntat y nostra. Datat en Barcelona, als XII de
juliol MDCLXXXIX.

bossas de deputats y oydors de comptes de
aqueixa casa y Generalitat, havem vist la preposició de subgectes per los llochs que han romàs
vacants dels que venian insaculats y altres que
han vacat des de trenta-y-hu de maig prop passat, que per vostra part nos haveu presentat per
a cumplir lo número de ells en las bossas que se
ha de fer la pròxima extracció y lo demés que en
dita proposició representau, y tenint presents
los mèrits dels proposats per vostre part y de altres que són dignes de la gràcia de sa magestat,
havem resolt, usant de la facultat real a nos concedida que en lo lloch de deputat militar de la
vegueria de Barcelona, que vaca per mort de
mossèn Francisco de Oriz, insaculeu a mossèn
Andreu de Queralt Reart y Icart, comte de Santa Coloma, marquès de Albolote, ya insaculat a
oÿdor.

Per expressa delegació de sa excel·lència doctor
Miquel Joan Taverner y Rubí

Per lo lloch de oÿdor real de la ciutat de Tortosa, que vaca //1521v // per mort del doctor miser
Honofre Cartes, insaculeu a mossèn Francisco
de Lleyda, mercader.

Vidit don Michael de Cortiada, regens. Hieronymus Llampillas.
In curie locumtenentie, XIIII, foleo XXXXV.
Vuestra excelencia manda a los diputados y oydores de qüentas de la casa de la Diputación del General de Cataluña que pongan en exequución la
orden de su magestad arriba expressada.

1521r

B.
Loa duch de Villahermosa, llochtinent y capità
general.
Venerable, nobles y amats de la real magestat
los diputats y oÿdors de comptes de la casa de la
Diputació del General de Catalunya en Barcelona residints. Nobles, amats y fahels de la real
magestat los insaculadors que us trobau junts
en dita casa per la insaculació y extracció de pròxim fahedora sobre la nominació que sa magestat, que Déu guarde, és estat servit manar fer en
esta nova insaculació dels llochs vacants de las
a. memorial intercalat entre els folis 1520 i 1522-1523 del
trienni 1686-1689.

1951

Per altre lloch de oÿdor militar de la vegueria de
Cervera, que vaca per mort de mosén Juan Ramon Rubí, insaculeu a mosèn Ignasi Pujol.
Per altre lloch de oydor militar de la vegueria de
Manrresa, que vaca per munta de mossèn Andreu Reart de oÿdor a deputat, insaculeu a
mossèn Francisco de Pons.

Tots los quals subgectes, per nos en los dits quatre llochs vacants elegits y anomenats, és la real
voluntat de sa magestat y nostra que sian respectivament insaculats y concorrian ab los demés que ya ho estan en ditas bolsas y que solament tingan dret de estar en ellas y de concórrer
en las extraccions durant la real voluntat de sa
magestat y nostra en conformitat de la reserva
que féu lo rey nostre senyor, que goze de glòria,
sobre estas y altres insaculacions. Y axí exequutareu lo tot demunt dit ab tota puntualitat per a
què se puga fer lo dia señalat la extracció de deputats y oÿdors com se ha acostumat y pugan
concórrer en ella tots los sobredits. Datat en
Barcelona, als XV de juliol de MDCLXXXIX.
Per expresssa delegació de sa excel·lència. Doctor Joan Taverner y Rubí
Vidit don Michael de Cortiada, regens. Hieronymus Llampillas.
In curie locumtenentie, XIIII, foleo LIII.
Vuestra excelencia manda a los deputados y oydores de qüentas del General de Cataluña e insaculadores que se hallan juntos en la casa de la De-

[ 1689 ]

[ 1689 ]

putación que pongan en exequución la orden de
vuestra excelencia arriba expressada.

1522 y 1523r

C.

Loa duch de Villahermosa, llochtinent y cappità
general.

Para el lugar militar de esta bolsa de receptor de
la Bolla, que vaca por muerte de don Luis de
Camporrells, a don Joseph Ciges y de Vidal.
Para el lugar real de dicho officio de receptor de
la Bolla, que vaca por muerte de Joseph Pinyana,
a mosén Pablo Corvera y de Palau, de presente oydor real.
Bolsa de síndico.

Venerable, nobles y amats de la real magestat
los deputats y oÿdors de comptes de la casa de la
Deputació del General de Catalunya en Barcelona residints. Lo rey, nostre senyor, que Déu
guarde, és estat servit embiar-nos un real orde
firmat de sa real mà y despachat en deguda forma de cancilleria del supremo Concell de Aragó, que és del tenor següent: «El rey. Ilustre duque de Villahermosa, primo, gentilhombre de mi
cámara, de mi Consejo de Estado, mi lugarteniente y Cappitán General. Haviendo visto la
proposición que han hecho los diputados y oydores
de qüentas del General de essos Principados y
Condados, la qual me remitís en carta de 18 de
junio próximo passado para los lugares vacantes
en las bolsas de los officios del General y casa de la
Diputación, que corren por insiculación hasta el
día 31 de mayo próximo passado, y discurrido por
los méritos de cada uno de los que proponen y lo
que de ellos se offreze, y también de otros que han
concurrido y usando de la facultad que el rey, mi
señor y padre, que haya gloria, se reservó en la
concessión que les hizo de sus privilegios y constituciones y de la forma en que han de correr estas insiculaciones y de lo dispuesto en 23 de enero 1654 y
27 de agost de 1655 de poder nombrar las personas que le pareciesse para estar insiculadas en dichas bolsas, assí de las propuestas por los diputados
y oydores de qüentas como de otras, las que pareciere combenir, he resuelto nombrar para los lugares vacantes en las bolsas de dichos officios a las
personas que se siguen:
Bolsa de donador de los plomos.
Para el lugar real de esta bolsa de donador de los
plomos, // 1522 y 1523v // que vaca por muerte de
Joseph Pinyana, al doctor miser Joseph Orlau.
Bolsa de exactor.
Para el lugar real de esta bolsa de exactor, que
vaca por muerte de Agustín Salvager, al doctor
miser Joseph Orlau.

Para el lugar real de esta bolsa de síndico, que
vaca por muerte del doctor miser Francisco Vidal
y Ros, al doctor miser Joseph Costa, ciudadano
honrrado de Barcelona.
Bolsa de ayudante segundo de la escrivanía mayor.
Para un lugar de ayudante segundo de la escrivanía mayor, que vaca por muerte de Buenaventura Vila, notario, a Salvador Golorons, notario.
Bolsa de ayudante tercero de la escrivanía mayor.
Para un lugar de esta bolsa de ayudante tercero
de la escrivanía // 1524r // mayor, que vaca por
muerte de Buenaventura Vila, notario, a Francisco Móra, notario.
Para otro lugar de dicha bolsa de ayudante tercero de la escrivanía mayor, que vaca por muerte de
mosén Pedro Roc, notario, a Manuel Rosell, notario.
Bolsa de escriviente ordinario del racional.
Para el lugar de esta bolsa de escriviente ordinario del racional, que vaca por muerte de Miguel
Fontcuberta, notario, a Joseph Mas, notario.
Bolsa de escriviente ordinario del regente las
qüentas.
Para el lugar ecclesiástico de dicha bolsa de escrivano ordinario de regente las qüentas, que vaca
por muerte del doctor Pablo Jordá, a don Antonio
Sayol de presente diputado ecclesiástico.
Para otro lugar de esta bolsa de escriviente ordinario de regente las qüentas, que vaca por muerte
de Joseph Pinyana, a mosén Francisco de Pinyana
y Galvany.
Bolsa de acessor, abogado fiscal y sus ayudantes de
la visita.

Bolsa de receptor de la Bolla.

a. memorial intercalat entre els folis 1521 i 1526-1531 del
trienni 1686-1689.

1952

Para un lugar de dicha bolsa de acessor, abogado
fiscal y sus ayudantes de la visita, que vaca por
muerte del doctor miser Thomás Ribera, al doctor
miser Salvador Massanes y de Rivera.

Bolsa de escrivano mayor y sus ayudantes de la visita.

In curie locumtenentie, XIIII, foleo XXXXIX.
Vuestra excelencia manda a los diputados y oydores de quentas de la casa de la Diputación del General de Cataluña pongan en exequución la orden de su magestad arriba expressada.

Para el lugar de esta bolsa de escrivano mayor y
sus ayudantes de la visita, que vaca por muerte de
mosén Balthasar Oriol y Mercer // 1524v // a Pablo Corberaa. Nota: que és estat error per trobar-se ja ensaculat en esta bolsa lo dit Pau Corbera.
Todos los quales arriva nombrados de nuevo, es
mi voluntad que concurran y sean insiculados
respectivamente en los lugares vacantes en la forma y manera que lo estan los demás insiculados
en ellas y como está dispuesto y declarado por el
rey, mi señor y padre, que haya gloria, en la insiculación que hizo de estos officios y otros de esta calidad en 20 de agosto de 1655 y sólo tengan derecho a estar insiculados en dichas bolsas mientras
yo no se los prohibiere, sin que por quedar ahora
insiculados en ellas puedan allegar ni pretender
derecho de pocessión ni otro alguno para estarlo,
no siendo mi voluntad, reservándome, como me
reservo, la facultad de excluyrlos u desinsicularlos
con causa u sin ella como mejor me pareciere por
ser conforme a la reserva que su magestad se hizo
de lo tocante a estos officios en la concessión de dichas constituciones y privilegios a esse Principado
y Condados. En cuya conformidad libraréis este
nombramiento y insiculación a los diputados y oydores de qüentas y tendréis la mano en la exequución de lo arriba dispuesto y de lo que el rey, mi señor y padre, ordenó en la insiculación que hizo
para estos officios en 27 de agosto de 1655. Dado
en Madrid, a II de julio MDCLXXXIX. Yo el rey.
Petrus, preses; vidit don Joannes Baptista Pastor,
regens; vidit Calatayud; vidit comes et Torro; vidit don Josephus Rull, regens; vidit marchio de
Tamarit; don Josep de Haro et Lara, secretarius.
Insiculación de los lugares vacantes hasta 31 de
mayo de este año en las bolsas de los officios de la
casa de la Deputación y su Gene- //1525r // neralidad que aquí se expesan. Va con consulta». Y
perquè los reals ordes de sa magestat deuen ser
ab tot effecte cumplits y exequutats, vos diem y
manam que encontinent, sens mora ni dilació
alguna, poseu en exequució lo prechalendat real
orde de sa magestat, si y de la manera que en ell
està contengut y expressat per ser esta sa real
voluntat y nostra. Datat en Barcelona, als XII de
juliol MDCLXXXIX.

1526 a
1531r

Número 1.
Loa duch de Villahermosa, lloctinent y cappità
general.

Per expressa delegació de sa excel·lència doctor
Miquel Joan Taverner y Rubí.

Venerable, nobles y amats de la real magestat
los deputats y oÿdors de comptes de la casa de la
Diputació del General de Catalunya en Barcelona residints. Nobles, amats y fahels de la real
magestat los insaculadors que us trobau junts
en dita casa per la insaculació y extracció de pròxim fahedora. Per part de don Francisco de Fluvià nos és estat representat que en las insaculacions fetas per sa magestat, que Déu guarde, lo
corrent any ve insaculat en lo lloch de oÿdor militar de la vegueria de Gerona y sotsvegueria de
Besalú, que vaca per haver passat mossèn Bernat
de Foixà y de Boixadors de oÿdor a deputat, y
que per respecte de que lo lloc vacant de dit
mossèn Bernat de Foixà és de la vegueria de
Manrresa se podria fer algun reparo en la insaculació de dit lloch, essent axí que la real intenció de sa magestat és estada insacular a dit don
Francisco de Fluvià y perquè aquella no reste
frustada en manera alguna. Per ço, vos diem y
manam que, corregint dit error, insaculeu al dit
don Francisco de Fluvià en lo lloch de oÿdor
militar de la vegueria de Manrresa, que vaca per
promoció de oÿdor a diputat de dit mossèn
Bernat de Foixà y de Boixadors. Y que axí mateix ve insaculat en dit lloch vacant com a
mossèn, essent com és noble y que per est respecte féu reparo en què reste insaculat com a
mossèn. Y per quant la real intenció de sa magestat, com dit és, és estada insacular al dit subjecte, per ço, vos diem y manam que insaculeu
al dit don Francisco de Fluvià en lo dit lloch de
oÿdor militar com a mossèn, no obstant sia noble, que per esta vegada tant solament dispensam en quant menester sia a estos impediments,
volent se observe en tots los demés los requisits,
ús y costum se ha tingut en semblants insaculacions per ser esta la real //1526 a 1531v // voluntat
de sa magestat y nostra. Datat en Barcelona, als
XV de juliol de MDCLXXXIX.

Vidit don Michael de Cortiada, regens; Hieronymus Llampillas.

Per expressa delegació de sa excel·lència doctor
Miquel Joan Taverner y Rubí

a. a continució Nota....Corbera, escrit en el interlineat.

a. decret intercalat entre els folis 1525 i 1532 del trienni
1686-1689.
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Vidit don Michael de Cortiada, regens. Hieronymus Llampillas.

1533r

Loa duch de Villahermosa, lloctinent y capità
general

In curie locumtenentie, XIIII, foleo LV.
Vuestra excelencia manda a los deputados y oydores de qüentas de la casa de la Diputación del General de Cataluña e insiculadores que se hallan
juntos en dicha casa que pongan en exequción la
orden de vuestra excelencia arriba expressada.

1532r

Número 3.

Venerable, nobles y amats de la real magestat
los diputats y oÿdors de comptes de la casa de la
Diputació del General de Cathalunya en Barcelona residints. Nobles, amats y fahels de la real
magestat los insaculadors que us trobau junts
en dita casa per la insaculació y extracció de pròxim fahedora. Per part de don Francisco Nobell
nos és estat representat que en lo lloch de oÿdor
militar de la vegueria de Cervera, que vaca per
mort de mossèn Joseph Ninot, ve anomenat en
las insaculacions fetas per sa magestat, dient a
mossèn Francisco Nobell y que per dit respecte,
essent noble, féu reparo en què reste insaculat
com a mossèn y per quant la intenció de sa magestat no és just que reste frustada en manera alguna, per ço, vos diem y manam que insaculeu
al dit don Francisco Nobell en lo lloch sobredit
com a mossèn, no obstant sia noble, a que per
esta vegada dispensam en quant menester sia a
est impediment, volent se observe en tot lo demés lo ús y costum se ha tingut en semblants insaculacions per ser esta la real voluntat de sa magestat y nostra. Datat en Barcelona, als XV de
juliol de MDCLXXXIX.

Número 2.
Loa duch de Villahermosa, lloctinent y cappità
general.
Venerable, nobles y amats de la real magestat los
diputats y oÿdors de comptes de la casa de la Diputació del General de Catalunya en Barcelona
residints. Nobles, amats y fahels de la real magestat los insaculadors que us trobau junts en
dita casa per la insaculació y extracció de pròxim
fahedora. Per part de don Francisco Pons nos és
estat representat que en lo lloch de oÿdor militar
de la vegueria de Manrresa, que vaca per munta
de mossèn Andreu Reart de oÿdor a deputat, lo
havem anomenat en las insaculacions per nos fetas, dient a mossèn Francisco Pons y que per dit
respecte, essent noble, féu reparo en què reste
insaculat com a mossèn y per quant la intenció
nostra és de que sia insaculat, per ço, vos diem y
manam que insaculeu al dit don Francisco Pons
en lo lloch sobredit com a mossèn, no obstant
sia noble, a que per esta vegada dispensam en
quant menester sia a est impediment, volent se
observe en tot lo demés lo ús y costum se ha tingut en semblants insaculacions per ser esta la
real voluntat de sa magestat y nostra. Datat en
Barcelona, als XV de juliol de MDCLXXXIX.

Per expressa delegació de sa excel·lència doctor
Miquel Joan Taverner y Rubí.
Vidit don Michael de Cortiada, regens. Hieronymus Llampillas.
In curie locumtenentie, XIIII, foleo CLVI.
Vuestra excelencia manda a los deputados y oydores de qüentas de la casa de la Deputación del General de Cataluña e insaculadores que se hallan
juntos en dicha casa que pongan en exequución la
orden de vuestra excelencia arriba expressada.

Per expressa delegació de sa excel·lència doctor
Miquel Joan Taverner y Rubí.
Vidit don Michael de Cortiada, regens. Hieronymus Llampillas.

1534r

Número 4.
Lob duch de Villahermosa, lloctinent y capità
general.

In curie locumtenentie, XIIII, foleo LX.
Vuestra excelencia manda a los deputados y oydores de qüentas de la casa de la Deputación del General de Cataluña e insaculadores que se hallan
juntos en dicha casa que pongan en exequución la
orden de vuestra excelencia arriba expressada.

Venerable, nobles y amats de la real magestat
los diputats y oÿdors de comptes de la casa de la
Diputació del General de Catalunya en Barcelona residints. Nobles, amats y fahels de la real

a. decret intercalat entre els folis 1531 i 1533 del trienni
1686-1689.

a. decret intercalat entre els folis 1532 i 1534 del trienni
1686-1689.
b. decret intercalat entre els folis 1533 i 1535 del trienni
1686-1689.

1954

magestat los insaculadors qu·us trobau junts en
dita casa per la insaculació y extracció de pròxim
fahedora. Per part de don Bonaventura de Vidal
nos és estat representat que en lo lloch de oÿdor
militar de la vegueria de Tarragona, que vaca
per haver pujat de oÿdor a deputat mossèn Joseph Ciges y de Vidal, ve anomenat en las insaculacions fetas per sa magestat, dient a mossèn
Bonaventura de Vidal y que per dit respecte, essent noble, féu reparo en què reste insaculat
com a mossèn y per quant la intenció de sa magestat no és just reste frustada en manera alguna, per ço, vos diem y manam que insaculeu al
dit don Bonaventura de Vidal en lo lloch sobredit com a mossèn, no obstant sie noble, a que
per esta vegada dispensam en quant menester
sie a est impediment, volent se observe en tot lo
demés lo ús y costum se ha tingut en semblants
insaculacions per ser esta la real voluntat de sa
magestat y nostra. Datat en Barcelona, a XV de
juliol de MDCLXXXIX.

no és just reste frustada en manera alguna, per
ço, vos diem y manam que insaculeu al dit don
Francisco de Avaria en lo lloch sobredit com a
mossèn, no obstant sie noble, a que per esta vegada dispensam en quant menester sie a est impediment, volent se observe en tot lo demés lo
ús y costum se ha tingut en semblants insaculacions per ser esta la real voluntat de [sa magestat] y nostra. Datat en Barcelona, als XV de juliol
de MDCLXXXIX.
Per expressa delegació de sa excel·lència doctor
Miquel Joan Taverner y Rubí.
[Vidit do]n Michael de Cortiada, regens; Hieronymus Llampillas.
In curie locumtenentie, XIIII, foleo LVII.
Vuestra excelencia manda a los deputados y oydores de cuentas de la casa de la Deputación del General de Cataluña e insiculadores que se allan
juntos en dicha casa pongan en execución la orden de vuestra excelencia arriba expressada.

Per expressa delegació de sa excel·lència doctor
Miquel Joan Taverner y Rubí
[Vidit don Michael de] Cortiada, regens; Hieronymus Llampillas.
1536r

Número 6.

In curie locumtenentie, XIIII, foleo LIX.
Vuestra excelencia manda a los deputados y oydores de cuentas de la casa de la Deputación del General de Cataluña e insiculadores que se allan
juntos en dicha casa pongan en execución la orden de vuestra excelencia arriba expressada.

1535r

Loa duch de Villahermosa, lloctinent y cappità
general

Venerable, nobles y amats de la real magestat
los diputats y oÿdors de comptes de la casa de la
Diputació del General de Catalunya en Barcelona residints. Nobles, amats y fahels de la real
magestat los insaculadors que us trobau junts
en dita casa per la insaculació y extracció de pròxim fahedora. Per part de don Francisco Avaria
nos és estat representat que en lo lloch de diputat militar de la vegueria de Barcelona, que vaca
per mort de mossèn Pau Prexeus, ve anomenat
en las insaculacions fetas per sa magestat, dient
a mossèn de Avaria y que per dit respecte, essent
noble, féu reparo en què reste insaculat com a
mossèn y per quant la intenció de sa magestat

Venerable, nobles y amats de la real magestat
los diputats y oÿdors de comptes de la casa de la
Diputació del General de Catalunya en Barcelona residints. Nobles, amats y fahels de la real
magestat los insaculadors que us trobau junts
en dita casa per la insaculació y extracció de pròxim fahedora. Per part de don Bernat de Foixà y
de Boixadors nos és estat representat que en las
insaculacions fetas per sa magestat, que Déu
guarde, lo present y corrent any ve anomenat en
lo lloch de diputat militar de la vegueria de Gerona y sotsvegueria de Besalú, que vaca per
mort de mossèn Phelip de Lanuza, dient a
mossèn Bernat de Foixà y de Boixadors y que
per dit respecte, essent noble, féu reparo en què
reste insaculat com a mossèn y per quant la intenció de sa magestat no és just que reste frustada en manera alguna, per ço, vos diem y manam
que insaculeu al dit don Bernat de Foixà y de
Boixadors en lo lloch sobredit com a mossèn,
no obstant sia noble, a que per esta vegada dispensam en quant menester sia a est impediment, volent se observe en tot lo demés lo ús y
costum se ha tingut en semblants insaculacions
per ser esta la real voluntat de sa magestat y nos-

a. decret intercalat entre els folis 1534 i 1536 del trienni
1686-1689.

a. decret intercalat entre els folis 1535 i 1537 del trienni
1686-1689.

Número 5.
Loa duch de Villarmosa, llochtinent y capità general.
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tra. Datat en Barcelona, als
MDCLXXXIX.

XV

[de juliol] de

In curie locumtenentie, XIIII, foleo LX.
Vuestra excelencia manda a los deputados y oydores de qüentas de la casa de la Deputación del General de Cataluña e insaculadores que se allan
juntos en dicha casa que pongan en exequción la
orden de vuestra excelencia arriba expressada.

Per expressa delegació de sa excel·lència doctor
Miquel Joan Taverner y Rubí.
[Vidit don Michae]l de Cortiada, regens. Hieronymus Llampillas.
In curie locumtenentie, XIIII, foleo LVIII.
1538r

Vuestra excelencia manda a los deputados y oydores de qüentas de la casa de la Deputación del General de Cataluña e insiculadors que se allan
juntos en dicha casa que pongan en exequción la
orden de vuestra excelencia arriba expressada.

1537r

Número 7.
Loa duch de Villahermosa, lloctinent y cappità
general.
Venerable, nobles y amats de la real magestat
los deputats y oÿdors de comptes de la casa de la
Deputació del General de Catalunya en Barcelona residints. Nobles, amats y fahels de la real
magestat los insaculadors que us trobau junts
en dita casa per la insaculació y extracció de pròxim fahedora. Per part de don Ramon de Copons del Llor nos és estat representat que en lo
lloch de deputat militar de la vegueria de Tàrrega, que vaca per haver mudat de estat, de secular a ecclesiàstich, mossèn Joseph Despalau, ve
anomenat en las insaculacions fetas per sa magestat, dient a mossèn Ramon de Copons de
Llor y que per dit respecte féu reparo, essent
noble, en què reste insaculat com a mossèn y
per quant la intenció de sa magestat no és just
que reste frustada en manera alguna, per ço, vos
diem y manam que insaculeu al dit don Ramon
de Copons del Llor en lo lloch sobredit com a
mossèn, no obstant sia noble, a que per esta vegada dispensam en quant menester sia a est impediment, volent se observe en tot lo demés lo
ús y costum se ha tingut en semblants insaculacions per ser esta la real voluntat de sa magestat
y nostra. Datat en Barcelona, als XV de [juliol]
de MDCLXXXIX.
Per expressa delegació de sa excel·lència doctor
Miquel Joan Taverner y Rubí.

Número 8.
Loa duch de Villahermosa, lloctinent y cappità
general.
Venerable, nobles y amats de la real magestat
los diputats y oÿdors de comptes de la casa de la
Diputació del General de Catalunya en Barcelona residints. Nobles, amats y fahels de la real
magestat los insaculadors que us trobau junts
en dita casa per la insaculació y extracció de pròxim fahedora. Per part de don Ramon de Copons del Llor nos és estat representat que en las
insaculacions fetas per sa magestat, que Déu
guarde, lo present y corrent any ve anomenat en
lo lloch de diputat militar de la vegueria de Tàrrega, per haver mudat de estat de secular a ecclesiàstich, mossèn Joseph Despalau, essent estat equivocació lo dir Despalau, havent de dir
Delfau, y que per est respecte se podria fer algun reparo en la insaculació de dit lloch, essent
axí que la real intenció de sa magestat es estada
insacular a dit don Ramon de Copons de Llor y
perquè aquella no reste frustada en manera alguna, per ço, vos diem y manam que, corregint
dita equivocació, insaculeu al dit don Ramon de
Copons del Llor en lo dit lloch de diputat militar de la vegueria de Tàrrega per ser esta la real
voluntat de sa magestat y nostra. Datat en Barcelona, [als XV] de juliol de MDCLXXXIX.
Per expressa delegació de sa excel·lència doctor
Miquel Joan Taverner y Rubí.
Vidit don Michael de Cortiada, regens. Hieronymus Llampillas.
In curie locumtenentie, XIIII, foleo LVI.
Vuestra excelencia manda a los deputados y oydores de quentas de la casa de la Deputación del General de Cataluña e insaculadores que se allan
juntos en dicha casa que pongan en exequción la
orden de vuestra excelencia arriba expressada.

Vidit don Michael de Cortiada, regens. Hieronymus Llampillas.

a. decret intercalat entre els folis 1536 i 1538 del trienni
1686-1689.

1956

a. decret intercalat entre els folis 1537 i 1539 del trienni
1686-1689.

1539r

Número 9.

na residints. Nobles, amats y fahels de la real
magestat los insaculadors que us trobau junts
en dita casa per la insaculació y extracció de pròxim fahedora. Per part de don Fèlix Semmanat
y de Toralla nos és estat representat que en lo
lloch de oÿdor militar de la vegueria de Barcelona, que vaca per haver passat mossèn Francisco
Descallar de oÿdor a diputat, ve anomenat en
las insaculacions fetas per sa magestat, dient a
Fèlix Semmanat y de Toralla, y que per dit respecte, essent noble, féu reparo en què reste insaculat com a mossèn y per quant la intenció de
sa magestat no és just que reste frustada en manera alguna, per ço, vos diem y manam que insaculeu al dit don Fèlix Semmanat y de Toralla
en lo lloch sobredit com a mossèn, no obstant
sia noble, a que per esta vegada dispensam en
quant menester sia a est impediment, volent se
observe en tot lo demés lo ús y costum se ha
tingut en semblants insaculacions per ser esta la
real voluntat de sa magestat y nostra. [Datat en
Barcelo]na, als XV de juliol de MDCLXXXIX.

Loa duch de Villarmosa, llochtinent y capità general.
Venerable, nobles y amats de la real magestat
los deputats y oÿdors de comptes de la casa de la
Deputació del General de Catalunya en Barcelona residints. Nobles, amats y fahels de la real
magestat los insaculadors que us trobau junts
en dita casa per la insaculació y extracció de pròxim fahedora. Per part de don Francisco Berardo y Senjust nos és estat representat que en lo
lloch de oÿdor militar de la vegueria de Barcelona, que vaca per haver muntat de oÿdor a diputat mossèn Ramon de Copons de Llor, ve anomenat en las insaculacions fetas per sa magestat,
dient a mossèn Francisco Berardo y que per dit
respecte, essent noble, féu reparo en què reste
insaculat com a mossèn y per quant la intenció
de sa magestat no és just reste frustada en manera alguna, per ço, vos diem y manam que insaculeu al dit don Francisco Berardo en lo lloch
sobredit com a mossèn, no obstant sie noble, a
que per esta vegada dispensam en quant menester sia a est impediment, volent se observe en
tot lo demés lo ús y costum se ha tingut en semblants insaculacions per ser esta la real voluntat
de sa [magestat y] nostra. Datat en Barcelona,
als XV de [juliol] de MDCLXXXIX.

Per expressa delegació de sa excel·lència doctor
Miquel Joan Taverner y Rubí.
[Vidit don Michael de] Cortiada, regens. Hieronymus Llampillas.
In curie locumtenentie, XIIII, foleo LVIII.
Vuestra excelencia manda a los deputados y oydores de qüentas de la casa de la Deputación del General de Cataluña e insaculadores, que se hallan
juntos en dicha casa, que pongan en exequción la
orden de vuestra excelencia arriba expressada.

Per expressa delegació de sa excel·lència doctor
Miquel Joan Taverner y Rubí.
[Vidit don Michael] de Cortiada, regens. Hieronymus Llampillas.
In curie locumtenentie, XIIII, foleo LIX.
Vuestra excelencia manda a los deputados y oydores de cuentas de la casa de la Deputación del General de Cataluña e insaculadores que se allan
juntos en dicha casa pongan en execución la orden de vuestra excelencia arriba expressada.

1540r

1553r

Número 1.
Losa deputats y oÿdors de comptas del General
del present principat de Catalunya per al lloch
vacant de oÿdor militar de la vegaria de Cervera,
per mort de mossèn Joan Bayart, per a complir
lo número dels que faltan en dita bolsa de que
se ha de fer extracció, proposan a vostra excelencia los subjectas contenguts en lo infrascrit
memorial: mossèn Domingo Mora, cavaller;
mossèn Bruno de Cardona

Número 10.
Lob duch de Villahermosa, lloctinent y capità general.

Data en Barcelona, als XXI de juliol MDCLXXXIX.
Venerable, nobles y amats de la real magestat
los diputats y oÿdors de comptes de la casa de la
Diputació del General de Catalunya en Barcelo1556r

a. decret intercalat entre els folis 1538 i 1540 del trienni
1686-1689.
b. decret intercalat entre els folis 1539 i 1541-1551 del trienni
1686-1689.

1957

Número 3.

a. proposició intercalada entre els folis 1552 i 1554 del trienni
1686-1689.

[ 1689 ]

[ 1689 ]

Certificha y fas fe yo, lo notari devall scrit, com
ab acte rebut en poder meu en Barcelona, als
vint-y-hu de juliol mil sis-cents vuytanta-nou,
lo magnífich doctor misser Joseph Claver, altre
dels assessors de la Capitania General del present principat de Catalunya, ha fet y firmat procura al doctor Joan Pau Vilella, notari causídich,
ciutedà de Tarragona present, per a tots plets y
causas y per a presentar qualsevols requestas,
respostas y altres qualsevols scripturas a las personas y llochs a qui convinga, y per ço fer llevarne qualsevols actes ab poder de substituir per a
tot ab promesa de rato habendo que no revocare,
com més llargament és de véurer en dit acte, al
qual foren presents per testimonis lo magnífich
doctor Francisco de Córdova, en Barcelona populat, y Francisco Torres, notari públich de Barcelona.

Lo qual subjecte per nos, en lo sobredit lloch
vacant elegit y anomenat, és la real voluntat de
sa magestat y nostra que sie insaculat y concorre
ab los demés que ja o estan en dita bolsa y que
solament tinga dret de estar en ella y de concórrer las extraccions durant la real voluntat de sa
magestat y nostra en conformitat de la reserva
que féu lo rey, nostre senyor, que gose de glòria, sobre esta y altres insaculacions. Y axí executareu tot lo demunt dit ab tota pun- // 1563v //
tualitat per a què luego se puga fer la extracció
de pròxim fahedora y puga concórrer en ella lo
sobredit. Datat en Barcelona, als XXI de juliol de
MDCLXXXIX.
Per expressa delegació de sa excel·lència doctor
Miquel Joan Taverner y Rubí.
Vidit don Michael de Cortiada, regens. Hieronymus Llampillas.

Ita est Franciscus Cotxet et Soler Ferran, notarius publicus Barcinone, manu propria hec presentata scribens.

1563r

In curie locumtenentie, XIIII, foleo LXI.
Vuestra excelencia manda a los deputados y oydores de cuentas del General de Cataluña y insaculadores que juntos se allan en dicha casa pongan
en execución la orden de vuestra excelencia arriba expressada.

E.
Lob duch de Villahermosa, llochtinent y capità
General, et cètera.
Venerable, nobles y amats de la real magestat
los deputats y oÿdors de comptes de la casa de la
Deputació del General de Catalunya en Barcelona residints. Nobles y amats de la real magestat los insaculadors que us trobau junts en dita
casa per la insaculació y extracció de pròxim fahedora sobre la nova inseculació en un lloch vacant en la bolsa de oÿdor militar de la vegueria
de Çervera per mort de mossèn Joan Bayart, havem vist la proposició de subjectes per dit lloch,
que per vostra part nos haveu presentat per a
cumplir lo número dels insaculats en dita bolsa
de oÿdor militar per la pròxima extracció que se
ha de fer y lo demés que en dita proposició representau, y tenint presents los mèrits dels proposats per vostra part y de altres que són dignes
de la gràcia de sa magestat, havem resolt, usant
de la facultat real a nos concedida, que en dit
lloch de oÿdor militar, que vaca per mort de
mossèn Joan Bayart, insaculeu a mossèn Ramon
de Cudina, y, essent axí que és noble, lo insiculareu com a mossèn per esta vegada tantsolament, a que dispensam en quant menester sie
per ser esta la real voluntat de sa magestat y nostra.

1564r

a. certificat intercalat entre els folis 1555 i 1557 del trienni
1686-1689.
b. decret intercalat entre els folis 1562 i 1564 del trienni
1686-1689.

1958

Número 5.
Molta il·lustre senyor.
Los deputats y oÿdors de comptas del General
del present Principat de Catalunya y los habilitadors novament extrets, junts en la casa de la
Deputació, refferint a vostra senyoria com a tenint expressa delegació del excel·lentíssim senyor llochtinent y capità general de sa magestat,
que Déu guarde, en lo present Principat, las
causas han tingut de inibilitar las personas infrascritas, antes de clòurer lo acte de la habilitació estan fent, representan a vostra senyoria lo
següent:
Memorial de las personas exclosas per las causas
en cada una de ellas expressades conforme se
publicarà en lo acte de la extracció.
Deputats ecclesiàstichs.
Bisbe de Urgell. Non potest qui est cancellarius
domini nostri regis.
Bisbe de Elna. Inhabilis.
a. memorial intercalat entre els folis 1563-1558 i 1558 i
1569-1571 del trienni 1686-1689.

1564v

Deputats ecclesiàstichs religiosos.

Mossèn Àngel del Pas. Supresus est locus.

Fra don Balthazar Montaner. Inhabilis quia
non vacavit per tempus

Mossèn Joseph Montalt Riu y Desclergue. Supresus est locus.

Fra Gerònim Mora. Non potest quia de presente
est auditor computorum.

Mossèn Francisco Jaher. Supresus est locus.
Don Joseph de Lanuça. Supresus est locus.

Fra Francisco de Mongay. Non potest quia non
vacavit per tempus.

Mossèn Antoni Generes. Supresus est locus.

Mossèn Anthoni Compter. Supresus est locus.

Mossèn Anton Reart. Supresus est locus.

Deputats ecclesiàstichs capitulars volants.

Mossèn Joseph de Pere Arnau. Supresus est locus.

Don Anton de Sayol, canonge de Barcelona.
Non potest quia de presenti est deputatus.
Oÿdors de comptasa ecclesiàstichs per Elna.

Deputats militars per la vegueria de Vic.
1566r

Mossèn Pere de Carcella y Desbach. Non potest
quia non vacavit per tempus.

Lo doctor Francisco Pujol. Supressus est locus.
Deputats militars per la vegaria de Tàrrega.
Mossèn Joseph Manyer. Supressus est locus.
Lo doctor Francisco Conter. Supressus est locus.

Mossèn Miquel de Masdovellas. Non potest
quia de presenti est deputatis.

Deputats militars per Barcelona.

Deputats militars per la vegaria de Urgell.

Mossèn Francisco Sunyer. Non potest quia est
vicarius Minurisa.

Mossèn Emanuel de Llupià. Non potest qui est
gerens vices generali gubernatoris Catalonie.

Mossèn Joan Descallar. Non potest quia est locumtenentis Bajulia Generalis.

Deputats militars per la vegaria de Comprodon.
Mossèn Francisco Puigdesalit y Pasqual. Non
potest causis et [...] ad aurem.

Mossèn Pere Montaner y de Solanell. Non potest quia est [...] officialis thesaurarius jubilatus.

Oÿdors militars de la vegaria de Barcelona.
Mossèn Francisco Portell. Non potest quia est de
Regio Consilio.

Mossèn Anton de Vilaplana. Non potest quia est
de regio consilio.

Deputats militars per la vegaria de Lleyda.
Mossèn Vidal de Rodó. Non potest quia est coadjutore magistri rationalis domini nostri regis.

Don Joseph Çiges y de Vidal. Non potest quia de
presenti est auditor computorum.

Mossèn Narcís de Anglasell. Non potest quia est
de Regio Consilio.

Don Lluís Descallar. Non potest qui de presenti
est regale thesaurarius.

1565v

Deputats militars per la vegueria de Gerona.

Oÿdors militars de la vegaria de Gerona y sotsvegaria de Besalú.

Mossèn Miquel de Pallarès. Non potest quia non
vacavit per tempus.

Mossèn Pere de Albertí. Non potest quia est vicarius Gerunde.

Deputats militars per la vegueria de Perpinyà.

Mossèn Christòfol Potau. Non potest quia est de
Regio Concilio.

Mossèn Francisco Amell. Supresus est locus.
1566v

Oÿdors militars per la vegaria de Perpinyà.

Joseph de Sanyes. Supresus est locus.
Mossèn Salvador de Sanyes. Suppressus est locus.
a. a continuació ratllat Capitulars de Barcelona.

1959

[ 1689 ]

[ 1689 ]

Mossèn Emanuel Guanter. Suppressus est locus.

Mossèn Jacinto Vigo. Suppressus est locus.

Mossèn Baltesar March y Jalpi. Suppressus est locus.

Mestre Joseph Parayre. Suppressus est locus.
Mossèn Onofre Delfau. Suppressus est locus.

Lluís de Cànter y Oms. Suppressus est locus.
Mossèn Francisco Am. Suppressus est locus.
Mossèn Carlos de Llupià. Suppressus est locus.
Mossèn Joseph Jaqui y Palls. Suppressus est locus.

Mossèn Rafel de la Trinxeria. Suppressus est locus.

Oÿdors militars de la vegueria de Cervera.

Mossèn Francesch Texidor. Suppressus est locus.

Mossèn Francisco Planes. Non potest quia est
gubernator Cabrileonis Vallis de Aran.

Mossèn Jacinto Am. Suppressus est locus.
Misser Rafel Pagès. Suppressus est locus.

Mossèn Christòfol de Morer y Pasqual. Inabilis
quia residet in villa Podiceritani nunch de obediencia regis christianissimi.

Mossèn Onorat Fontaner. Suppressus est locus.
Misser Macià Grau. Suppressus est locus.

Mossèn Pere de Amigant y Ferrer. Non potest
quia est de Regio Concilio.

Mossèn Gerònim Compta. Suppressus est locus.

Mossèn Francisco de Junquer. Non potest qui est
vicarius civitatis Vici.

Deputats reals de Tortosa.

Oÿdors militars de la vegaria de Puigcerdà.

Lo doctor misser Francisco Alaix. Non potest
quia de presenti est deputatis.

Mossèn Gerònim de Magarola. Non potest qui
est de Regio Concilio.

Mossèn Onofre Carlas. Non potest quia non vacavit per tempus.

Deputats reals de Gerona.

1567v

Lo doctor misser Geroni Pasqual y Colomer.
Non potest quia est advocatus fiscalis curie Gerunde.

Oÿdors reals de Perpinyà.
Mossèn Joseph Abat, burgès. Non potest.
Mossèn Francisco Escapa y Guitart. Suppressus
est locus.

Deputats reals de Perpinyà.
Misser Onorat Oliver. Suppressus est locus.
Mossèn Bernat Ferrer. Suppressus est locus.
1567r

Mossèn Rafel Vallespir, mercader. Suppressus est
locus.

Mestre Francisco Jordi. Suppressus est locus.
Mossèn Onofre Llobet y Vilaseca. Suppressus est
locus.

Antoni Pijoan, mercader. Suppressus est locus.
Mossèn Carlos Reart. Suppressus est locus.

Mestre Francesch Roure. Suppressus est locus.
Mossèn Joan Cornell, mercader. Suppressus est
locus.

Mestre Lluís Lafarga. Suppressus est locus.

Mossèn Romoaldo Escopa y Guitart. Non potest
quia mutavit estatus.

Misser Francisco Puig. Suppressus est locus.
Mestre Francisco Vicens. Suppressus est locus.

Mossèn Domingo Isern. Suppressus est locus.
Mossèn Jaume Badaula. Suppressus est locus.
Mossèn Andreu Bonet, mercader. Suppressus est
locus.

Mossèn Rafel Sabater. Suppressus est locus.
Mossèn Gaspar Arnau Bosch. Suppressus est locus.
1960

Mossèn Joseph Compte. Suppressus est locus.

Mestre Joan Saldoni Bonet. Non potest.
Misser Joseph Monsalvo. Suppressus est locus.
Lo doctor Esteve Costa. Suppressus est locus.
Mossèn Maurici Maurici y Ravell. Non potest.
Lo doctor misser Bonaventura Coll. Non potest.
Mossèn Esteve Groz de Illa. Suppressus est locus.
Mossèn Francisco Gubert y de Aguilar. Suppressus est locus.
Oÿdors reals de Puigcerdà.
Lo doctor misser Francisco Bagès. Inhabilis
quia residet in villa Podiceritani nunch de obediencia regis christianissimi inimissi.
1568r

Oÿdors real de Besalú.
Mossèn Ramon Costa, mercader. Non potest
quia est subvicarius Bisuldari.
Oÿdors reals de Balaguer.
Lo doctor misser Joseph Arcidet. Non potest
quia est assessor Bajulia Generalis.
Estas són las personas que són estades inhabilitadas per los deputats, oÿdors de comptas y Novena per las causas expressadas, segons disposició de capítols de Cort y que de dret
proceheixen per la extracció de deputats y oÿdors fahedora, suplicant a vostra senyoria, attesa
la brevedat del temps, sie servit permètrer se fasse la extracció, que ho rebran a particular mersè
de vostra senyoria.

1569 a
1571r

Número 6.
Loa duch de Villahermosa llochtinent y capità
general, et cètera.
Venerable, nobles y amats de la real magestat
los diputats y oÿdors de comptes de la casa de la
Diputació del General de Catalunya en Barcelona residints. Nobles y amats de la real magestat
los habilitadors que de present vos trobau junts
en dita casa per la extracció de pròxim fahedora.
Havem vist lo paper que per vostra part nos és
estat presentat de las personas que haveu inhaa. decret intercalat entre els folis 1568 i 1572 del trienni
1686-1689.

1961

bilitadas, lo qual havem comunicat ab la Real
Audiència, juntas las tres salas, sobre lo qual nos
ha aparegut que, en quant a la pbjecció posada a
mossèn Pere de Montaner y de Solanell no proceeix perquè, en cas que la gràcia de la jubilació
fos exequutada y acceptada, és cert que lo jubilat no té jurisdicció alguna en Catalunya y per
consegüent és hàbil, puix no·s troba exemplar
que li obste. Y també perquè dos per un mateix
offici no poden ésser inhabilitats, segons la observanza de eixa casa; y sent-ho don Lluís Alamany Descallar, com a regent la real thesoreria,
no pot dit mossèn Pere Montaner per lo mateix
puesto ser inhabilitat, quant més que lo jubilat
en quant al penal y odiós no·s reputa official.
Per lo que vos diem y manam, inseguint la resolució presa en la Real Audiència, juntas las tres
salas, que habiliteu al dit mossèn Pere de Montaner y de Solanell si y de tal manera que puga
igualment concórrer ab los demés insaculats en
la bossa de deputat militar y sortejar ab ells en la
extracció de pròxim fahedora.
Y com hajau també inhabilitat a mossèn Francisco Sunyer, mossèn Francisco de Junquer y
mossèn Ramon Costa, mercader, nos ha aparegut que no proceeix la excepció que se’ls ha opposada per rahó que los officis que tenen respectivament, ço és, dit mossèn Francisco
Sunyer de veguer de Manrresa, mossèn Francisco de Junquer de veguer de Vich y mossèn Ramon Costa de sotsveguer de Besalú són per
interim, ni acostuman los excel·lentíssims lloctinents generals provehir-los de altre manera sinó
per interim. Y los officials reals que són per interim en eixa casa de la Diputació concorren en la
extracció dels officis a que estan insaculats. Per
tant, inseguint axí mateix la deliberació feta en
la Real Audiència, juntas las tres salas, vos diem
y manam que habiliteu als sobredits mossèn
Francisco Sunyer, mossèn Francisco de Junquer
y mossèn Ramon Costa en los llochs de deputat
militar, oÿdor militar y oÿdor real en què respectivament estan insaculats, de tal manera que
en la extracció de // 1569 a 1571v // pròxim fahedora pugan concórrer y sortejar ab los demés
que estan insaculats en ditas respective bossas.
En quant emperò als demés inhabilitats contenguts en lo paper eo llista que per vostre part nos
és estada presentada, de la qual ne exceptuam
tots los sobredits contenguts en aquest il·lustre
despaig, vos diem que·ns conformam ab las causas per las quals los haveu inhabilitats y axí podreu en esta conformitat y en la forma sobredita
y expressada clòurer lo acte de la habilitació per
a què luego se puga fer la extracció de diputats y
oÿdors en la forma acostumada. Datat en Barcelona, als XXII de juliol MDCLXXXIX.

[ 1689 ]

[ 1689 ]

Per expressa delegació de sa excel·lència doctor
Miquel Joan Taverner y Rubí.
Vidit don Michael de Cortiada, regens. Hieronymus Llampillas.

Mossèn Romualdo Escapa y Guitart. Suppressus
est locus quia mutavit statum.
1575v

Mossèn Domingo Isern. Suppressus est locus.
Mossèn Andreu Bonet, mercader. Suppressus est
locus.

In curie locumtenentie, XIIII, foleo LXII.
Vuestra excelencia manda a los deputados y oydores de qüentas de la casa de la Deputación del General de Cataluña y habilitadores que se hallan
juntos en dicha casa que pongan en exequución la
orden de vuestra excelencia arriba expressada.

Mossèn Joseph Compte. Suppressus est locus.
Mestre Joan Seldoni Bonet. Non potest.
Misser Joseph Monsalvo. Suppressus est locus.
Lo doctor Esteve Costa. Suppressus est locus.

1575r

A.

Mossèn Maurici Maurici y Revell. Non potest.

Molta il·lustre senyor

Lo doctor misser Bonaventura Coll. Non potest.

Los deputats y oÿdors de comptes del General
del present principat de Catalunya y los habilitadors novament extrets, junts en la casa de la Deputació, refferint a vostra senyoria com a tenint
expressa delegació del excel·lentíssim senyor
llochtinent y capità general de sa magestat, que
Déu guarde, en lo present Principat las causas
han tingut de inhabilitar las personas infraescritas, insiculadas en la bolsa de oÿdor real, antes
de clòurer lo acte de la habilitació estan fent, representan a vostra senyoria lo següent:

Mossèn Esteve Gros de Illa. Suppressus est locus.
Mossèn Francisco Gubert y de Aguilar. Suppressus est locus.
Oÿdors reals de Puigcerdà.
Lo doctor misser Francisco Bagès. Inhabilis
quia residet in villa Podiceritani nunch de obedientia regis christianissimi inimici.
Oÿdors reals de Balaguer.

Memorial de las personas exclosas per las causas
en cada una de ellas expressades conforme se
publicarà en lo acte de la extracció:

Lo doctor misser Joseph Arcidet. Non potest
quia est acessor Capitanie Generalis.

Oÿdors reals de Perpinyà.

Estas són las personas que són estades inhabilitades per los deputats y oÿdors de comptas y
Novena per las causas expressades, segons disposició de capítols de Cort y que de dret proceheixen per la extracció de oÿdor real fahedora
per mort de mestre Francesch Fort, suplicant a
vostra senyoria, attesa la brevedat del temps, sie
servit permètrer se fasse la extracció, que ho rebran a particular mercè de vostra senyoria.

Mossèn Joseph Abat, burgès. Non potest.
Mossèn Francisco Escapa y Guitart. Suppressus
est locus.
Mestre Honorat Oliver. Suppressus est locus.
Mossèn Rafel Vallespir, mercader. Suppressus est
locus.
Mestre Francesch Fort. Suppressus est locus.

1577r

B.

Mossèn Anthoni Pejoan, mercader. Suppressus
est locus.

Loa duch de Villahermosa, lloctinent y capità
general, et cètera.

Mossèn Carlos Reart. Suppressus est locus.
Mossèn Joan Cornell, mercader. Suppressus est
locus.

Venerable, nobles y amats de la real magestat los
deputats y oÿdors de comptes de la casa de la
Deputació del General de Catalunya en Barcelona residents. Nobles y amats de la real magestat

a. memorial intercalat entre els folis 1574 i 1576 del trienni
1686-1689.

a. decret intercalat entre els folis 1576 i 1578 del trienni
1686-1689.

1962

los habilitadors que us trobau junts de present
en dita casa per la extracció de pròxim fahedora.
Havem vist lo paper que per vostra part nos és
estat presentat del memorial o nomina de las
personas que haveu inabilitades, lo qual havem
comunicat ab la Real Audiència, juntas las tres
salas, e, inseguint son parer, vos diem y manam
que·ns conformam ab los motius y causas per las
quals las haveu inabilitades y axí podreu clòurer
lo acte de la habilitació per a què se puga fer la
estracció de oÿdor real per mort de mestre Francesch Fort en la forma acostumada. Datat en
Barcelona, als XXVI de juliol de MDCLXXXIX.

1963

Per expressa delegació de sa excel·lència doctor
Miquel Joan Taverner y Rubí.
Vidit don Michael de Cortiada, regens. Hieronymus Llampillas.
In curie locumtenentie, XIIII, foleo LXVI.
Vuestra excelencia manda a los deputados y oydores de qüentas de la casa de la Deputación del General de Cataluña y habilitadores que se hallen
juntos en dicha casa que pongan en exequución la
orden de vuestra excelencia arriba expressada.
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ABAT, Joan, fuster de Barcelona, 755.
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ADOLENS, Miquel, pagès d’Alforja, 1159.
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ADROER, Josep, 31, 1154, 1155.
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Àger (Noguera), taula d’, 1436.
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1436. -Vegueria d’, 94.
AGUADO, ..., 1308.
AGUIA, Jeroni d’, 288.
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1535.
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1636.
AGUILAR, Francesc, pagès de Torres de Segre,
1792.
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1773.
AGUILAR, Jaume, pagès de Palou, 1791, 1792.
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AGUILAR, Josep d’, del braç militar, 1753.
AGUILAR, Lluc, 1117.
AGUILAR, Ramon, batlle de l’Arboç, 239.
AGUILAR I CAÇADOR, Josep, 32, 95, 1155.
AGUILAR I D’OLUJA, Josep d’, del braç militar, 32, 95, 652, 672, 674, 926, 1155, 1549,
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AGUILAR PERALTA I DE CAMPORRELLS,
Jaume d’, donzell, 438, 439, 1373, 1623,
1748, 1791, 1792, 1843, 1850.
AGUILERA, Joan, del braç reial, 1472.
AGUILERA, Lluís, porter del Consell Suprem
d’Aragó, 1307, 1308.
AGUILERA, Pere, del braç reial, 1472.
AGUILERA I DURAN, Baptista, burgès de Vilafranca del Penedès, 801.
AGUILÓ, ..., canonge de la Seu de Tortosa,
246, 293.
AGUILÓ, Anna d’, 1124.
AGUILÓ, Francesc, doctor en drets, 1006,
1264, 1266.
AGUIRRE, ..., assessor del General, 777, 785,
786, 836, 852, 1021, 1040, 1752.
AGUIRRE, ..., cardenal, 900.
AGUIRRE, Domènec, doctor en drets, del braç
reial, 630, 927, 981, 993, 994, 1136, 1864,
1883.
AGUIRRE, Domènec, guarda del palau reial,
840, 889.
AGUIRRE, Domènec, notari, 803, 804.
AGULLANA, ..., canceller, 1529, 1532, 1535.
AGULLANA, Francesc, 1398, 1423, 1465.
AGULLANA, Joan, 1398, 1423, 1465.
AGULLANA, Rafael, 1398, 1423, 1465, 1721,
1722.
AGULLANA I DE CALDERS, Francesc d’,
1721, 1722.
AGULLANA I SABATER, Elionor d’, 421, 566,
756, 788, 789, 805, 806, 824, 1665, 1721.
AGULLANA I SABATER, Elvira d’, 527.
AGULLÓ, Joan d’, militar, 239, 567, 1232.
AGULLÓ, Maria d’, 1638.
AGULLÓ, Pere, professor de filosofia, 1189.
AGULLÓ I PINÓS, Josep d’, capità de cavalle-

ria, del braç militar, 44, 205, 549, 1069,
1211, 1226, 1753.
AGUSPÍ, Baltassar, doctor en drets i ciutadà de
Barcelona, 18, 69, 83, 295, 1270.
AGUSPÍ I SALAVERT, Mariana, 64, 68, 1172.
AGUSTÍ, ..., cavaller de Sant Jaume de l’Espasa,
709.
AGUT, Agustí, prevere resident a Barcelona,
527, 1048.
AIGUADER, Joan, capità de la plaça de Roses,
1232.
Aiguafreda (Vallès Oriental), 272, 1269.
AIMAR, Bernat, de Bas, 994.
AIMERIC, Baltassar, 896.
AIMERIC, Francesc, ajudant reformat de la
plaça de Roses, 1231.
AIMERIC, Francesc, capità, 568, 569.
AIMERIC, Jaume, doctor, 293.
AIMERIC, Jaume, soldat de la companyia de
Fèlix de Sentmenat, 726.
AIMERIC, Miquel d’, frare, diputat eclesiàstic,
1825.
AIMERIC I CRUÏLLES, Bernat d’, diputat militar, 83, 95, 209, 210, 211, 212, 214, 216,
230, 250, 251, 511, 526, 537, 654, 655,
656, 820, 844, 994, 1019, 1269, 1473,
1706.
AIROLA, Joan, natural de Perpinyà, 1336.
AIROLA, Joan, tauler de Tarragona, 1452.
Aitona (Segrià), taula d’, 1321, 1326, 1431,
1432, 1438, 1441.
AITONA, marquès d’, 549, 551, 1069, 1136.
AIXADA, Antoni, diputat reial, 1412, 1659.
ALABAU, Jacint, sabater de Barcelona, guarda
de la taula de la ciutat, 950, 973, 989, 1014,
1036, 1062, 1129.
ALABÈS, Constança d’, 749.
ALABAU, Jeroni, botiguer de teles, 380.
Alacant (Alacantí), 1198, 1215.
ALANGAS DE VILLAFUERTE, Fernando,
secretari del Sant Ofici de Catalunya, 1788,
1789.
ALAIX, Andreu, de Tortosa, del braç reial, 819,
1866.
ALAIX, Bernat, ciutadà de Tortosa, del braç
reial, 1728, 1733.
ALAIX, Francesc, diputat reial, 1864, 1882,
1883, 1921, 1941, 1946, 1960.
ALAIX, Francesc, doctor i ciutadà honrat de
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reial, 827, 915, 916, 921, 922, 923, 926,
931, 1755, 1756, 1806, 1808, 1835, 1849,
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921, 927, 977, 981, 1025, 1026, 1051.
ALAIX, Joan, de Tortosa, del braç reial, 1756,
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ALAIX, Josep Andreu, notari de Tortosa, del
braç reial, 1367, 1671, 1948.
ALAIX, Josep Gregori, notari de Tortosa, escri1966

và del racional, del braç reial, 233, 237, 348,
335, 378, 1302, 1311, 1755, 1756, 1864.
ALBÀ, Jeroni, notari públic de la diputació local
de Montblanc, 690, 1598.
ALBA, Policarpo, 1209.
ALBANELL, Joan Policarp, jove, apotecari i
ciutadà de Barcelona, 1108.
ALBAREDA, Lluís, paraire de llana i ciutadà de
Barcelona, 198, 199, 200.
ALBARET, Josep, escrivà de Barcelona, 1935.
ALBARRACÍN, Pedro Apostol de, diputat
d’Aragó, 1214.
ALBATERA, comte d’, 1595.
ALBERC I PUJOL, Josep, doctor en drets i
professor de lleis domiciliat a Vic, tauler de
Granollers, 691, 805, 1601, 1720.
ALBERIC, Jaume, ciutadà i diputat local de
Tarragona, 823, 1053, 1311, 1312, 1938.
ALBERIC, Marià, 1294.
ALBERNI, Francesc, de Tortosa, del braç reial,
1169, 1215, 1233.
ALBERTÍ, Pere d’, veguer de Girona, del braç
militar, 1237, 1811, 1959.
Albi, l’ (Garrigues), 455.
ALBI, Ferran d’, cardenal, 773.
ALBIÀ, Rafael, notari públic de Barcelona, 262,
486, 549, 617, 618, 623, 635, 639, 988,
1037, 1045, 1594, 1935.
ALBIÀ I SERRA, Pere, doctor en drets i ciutadà
honrat de Barcelona, batlle d’aquesta ciutat,
615, 616, 621, 622, 624, 625, 1527, 1530,
1531, 1533, 1534, 1540, 1541, 1542.
ALBINYANA, Josep, tauler d’Alcover, 686,
687, 1587.
ALBUQUERQUE, duc d’, 1352.
ALCALÁ, duc d’, 181, 187, 252, 269.
Alcanar (Montsià), 978. -Taula d’, 1318, 1432,
1433.
Alcover (Alt Camp), 686. -Taula d’, 1315,
1327, 1434.
ALDABÓ, Isidre, fuster, 3, 233, 272.
ALDABÓ, Jacint, guarda del General, 920.
ALDABÓ, Joan, fuster del General, 435, 590,
673, 830, 911, 936.
ALDARIC, Lluís, prevere, 740.
ALEGRE, ..., 1209.
ALEGRE, Felip, del braç militar, 1168, 1181.
ALEGRE, Felip Ignasi, donzell, del braç militar, 615, 724, 959, 962, 966, 969, 970, 973,
979, 983, 984, 1237, 1247, 1248.
ALEGRE, Francesc, negociant i ciutadà de Barcelona, 823, 1744.
ALEGRET, Josep, prevere de l’església de Sant
Miquel de Barcelona, 1935.
ALEMANY, Enric, escrivà major del General,
1703.
ALEMANY, Enric d’, oïdor eclesiàstic, 722,
1606, 1607, 1637, 1659, 1798, 1801.
ALEMANY, Esteve, prevere de l’església de
Sant Miquel de Barcelona, 1935.

ALEMANY, Jaume, doctor i canonge de la Seu
de Tarragona, diputat local d’aquesta ciutat,
1695, 1696, 1698, 1699, 1730.
ALEMANY, Jeroni d’, del braç militar, 1110,
1121.
ALEMANY, Joan, canonge de la Seu de Tarragona i comissari del Sant Ofici, del braç eclesiàstic, 783, 784, 786, 790, 1553, 1554,
1556.
ALEMANY, Maria Àngela, 1742, 1747.
ALEMANY, Nicolau, 446.
ALEMANY, Ramon, corredor d’orella, 335.
ALEMANY, Ramon, doctor, 395.
ALEMANY, Ramon, mercader i ciutadà de Barcelona, del braç reial, 438, 591, 1116, 1259,
1846, 1849, 1945.
ALEMANY, Ramon, racional del General, 945.
ALEMANY D’ALEMANY, Guerau, domiciliat
a Barcelona i Girona, 919, 1798, 1813.
ALEMANY DE CABANABONA, Josep, del
braç militar, 1343, 1349.
ALEMANY I BELLPUIG, Josep, fill de Maria
Àngela Alemany, 802, 803, 804, 820, 822,
823, 832, 837, 839, 841, 842, 843, 844,
845, 856, 862, 863, 866, 869, 871, 874,
885, 891, 893, 896, 1742, 1747.
ALEMANY I BELLPUIG, Maria Àngela, 802,
803, 804, 820, 822, 823, 829, 832, 837,
839, 841, 842, 843, 844, 845, 856, 863,
866, 867, 868, 869, 871, 874, 885, 891,
893, 896, 912, 1122.
ALEMANY I DE BRU, Eulàlia, muller de Guerau d’Alemany d’Alemany, 824, 903, 919,
1798, 1813.
ALEMANY I DESCATLLAR, Jaume, frare benedictí, del braç eclesiàstic, 1473.
ALEMANY I DESCATLLAR, Jaume Vicenç,
1070.
ALEMANY I DESCATLLAR, Lluís, regent la
Reial Tresoreria, del braç militar, 674, 1049,
1961.
ALEMANY I NAVEL DE CABANABONA,
Josep, del braç militar, 1367.
ALEMANY I VALDÉS, Joan d’, 626.
ALEMANY JUAN I MALLAR, Jerònia d’,
856, 874.
Alemanya, 35, 526, 566, 1161. -Ambaixadors
d’, 337, 349.
ALENTORN, Alexandre d’, diputat militar,
1036, 1399, 1413, 1414, 1422, 1424,
1666, 1770, 1778, 1829, 1833, 1918.
ALENTORN, Francesc d’, donzell, senyor de la
Cardosa, diputat militar, 1618, 1783, 1784,
1818, 1819, 1830, 1831.
ALENTORN, Francesca d’, filla de Guerau
d’Alentorn, 1770.
ALENTORN, Guerau d’, 1770.
ALENTORN, Miquel d’, del braç militar, 1753.
ALENTORN, Miquel d’, frare, diputat eclesiàstic, 1606, 1659, 1668, 1787.
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ALENTORN, Onofre d’, donzell, del braç militar, 1169, 1181, 1185, 1770.
ALENTORN I PINÓS, Miquel d’, 860.
ALENY, Josep, doctor en drets i de la Reial Audiència, del braç militar, 10, 163, 165, 286,
371, 373, 390, 502, 505, 595, 601, 608,
781, 1144, 1570.
ALEXANDRE, Pere, 1115.
ALEXANDRE I RIERA, Maria, muller de Pere
Alexandre, 1115.
Alexandria (Egipte), 1147, 1148.
Alfacs, els (Montsià), sal de, 1872.
Alfarràs (Segrià), taula d’, 1320, 1325, 1435.
ALFONS II DE CATALUNYA, 876.
ALFONS III DE CATALUNYA, 185.
ALFONS IV DE CATALUNYA, 503, 524,
537, 585, 773, 1160, 1292, 1888, 1890,
1891, 1892, 1895.
Alforja (Baix Camp), 37, 1159. -Taula d’,
1317, 1328.
Alger (Algèria), 46, 53, 105, 110, 115, 121,
171, 192, 1147.
Alguaire (Segrià), 1564. -Taula d’, 1321, 1326,
1431, 1432, 1438, 1440.
ALIANT, Jaume, paraire, arrendatari de la bolla
de Camprodon, 1832.
ALIGUER, Josep, procurador dels administradors de l’Hospital General de la Santa Creu
de Barcelona, 853, 1037.
ALMANSA, Baltasar de, germà de Juan Luís de
Almansa, 1542.
ALMANSA, Baltasar de, pare de Juan Luís de
Almansa, 1542.
ALMANSA Y VALDÉS, Juan Luís de, cavaller,
alcait del castell de San Pedro de la Costa,
1542.
ALMATÓ, Joan, eclesiàstic, 527.
Almenar (Segrià), taula d’, 1321, 1326, 1431,
1432, 1437, 1440.
ALMÚNIA, Francesc, prevere de l’església del
Pi de Barcelona, 952, 1845.
ALMOGÀVER, Antic, 1451.
ALMOGÀVER, Violant, germana d’Antic Almogàver, 1451.
ALOMAR, Joan, escrivà de Barcelona, 1943.
ALOMAR, Joan, notari de Barcelona, 527, 1628.
ALONSO, infant, arquebisbe de Saragossa i València, 186.
ALÒS, Francesc, doctor en drets, 812, 1634.
ALÒS, Francesc, mercader de Barcelona, 1100,
1212, 1213, 1227, 1228.
ALÒS, Joan, diputat reial, 1169.
ALÒS, Joan, doctor en medicina i ciutadà de
Barcelona, 1, 16, 25, 26, 27, 94, 98, 150,
163, 219, 256, 297, 318, 326, 337, 350,
353, 356, 357, 370, 382, 394, 423, 477,
495, 515, 540, 552, 763, 769, 779, 963,
966, 981, 982, 1050, 1165, 1183, 1213,
1228, 1290, 1302, 1313, 1337, 1346, 1351,
1385, 1419, 1442, 1466, 1470, 1474, 1690.

ALÒS, Josep, doctor, 1671.
Alòs de Balaguer (Noguera), taula d’, 1436.
ALÒS I DE FERRER, Josep, del braç reial,
1670, 1682, 1864, 1882.
ALÒS I HERNÀNDEZ, Francesc, doctor en
drets, 255, 1014, 1040, 1916.
ALÒS I SERRA, Pere, del braç reial, 1313.
ALOY, Francesc, botiguer de Figueres, 1598.
ALOY, Joan Baptista d’, escrivà de manament
reial i arxiver de l’Arxiu Reial de Barcelona,
1130, 1131, 1571, 1705, 1706, 1886,
1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893,
1894, 1895, 1896, 1900, 1901, 1904.
ALSAMORA, Joan, mercader, del braç reial,
1212, 1213, 1227, 1228.
ALSAMORA, Joan, prevere de la Seu de Tarragona, 1315.
ALSÚRIA, Pere, corder del General, 3, 272,
674.
ALTARACS, Josep, sacerdot del convent de
Santa Caterina de Barcelona, 994.
ALTARRIBA Y TORRELLAS, ... de, jurat de
Saragossa, 1642.
ALTIMIRA, comte d’, 1045.
ALVADELISTA, comte d’, 1060, 1061.
ALZINA, ..., 1062.
ALZINA, Bernat, doctor, 1362, 1363.
ALZINA, Bernat, doctor en drets i advocat de
pobres, 1107.
ALZINA, Celoni, prevere de Cardona, 1303.
ALZINA, Francesc Miquel d’, fill de Gabriel Alzina, 1362, 1753.
ALZINA, Gabriel d’, besavi de Josep d’Alzina i
Riusec, 1544.
ALZINA, Gabriel d’, donzell domiciliat a Palamós, del braç militar, 1168, 1169.
ALZINA, Gabriel, notari i ciutadà de Barcelona, escrivà de manament reial, 406, 1213,
1752.
ALZINA, Ignasi, 1027.
ALZINA, Isidre, canonge de la Seu de Vic, del
braç eclesiàstic, 1728, 1732.
ALZINA, Jacint, donzell, 1753.
ALZINA, Jacint, oncle de Josep d’Alzina i Riusec, capità d’infanteria, 1544.
ALZINA, Jeroni, del braç militar, 652, 1343.
ALZINA, Joan Baptista, 1213.
ALZINA, Josep, 514, 543, 629, 736.
ALZINA, Josep, corder, 435.
ALZINA, Maria Àngela, 787, 986, 1171.
ALZINA, Miquel, 1362.
ALZINA I RIUSEC, Jeroni d’, fill de Josep
d’Alzina i Riusec, del braç militar, 332, 1418,
1428, 1430, 1431, 1469, 1544, 1550.
ALZINA I RIUSEC, Josep d’, avi de Josep
d’Alzina i Riusec, 1544.
ALZINA I RIUSEC, Josep d’, donzell de Barcelona, regent el llibre del manifest de la Bolla de Barcelona, 198, 199, 297, 332, 423,
419, 422, 425, 540, 554, 588, 610, 619,
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633, 647, 666, 669, 670, 674, 677, 712,
725, 750, 752, 757, 761, 770, 782, 793,
801, 815, 819, 847, 887, 900, 917, 1474,
1495, 1519, 1537, 1544, 1547, 1555,
1574, 1575, 1578, 1582, 1587, 1608.
ALZINA I VILALLONGA, Bernat, donzell,
doctor en drets i de la Reial Audiència, 1120.
ALZINA I VILALLONGA, Gabriel d’, del braç
militar, 255, 431, 434, 654, 1752.
ALZINA I VILALLONGA, Maria Àngela, muller de Bernat Alzina i Vilallonga, 377.
ALZINA I VILANOVA, Dídac d’, frare i sagristà de Sant Pau del Camp, del braç eclesiàstic,
431, 654, 819, 1417, 1418, 1484, 1549,
1556.
ALZINA I VILANOVA, Gabriel, del braç militar, 794, 986, 1168, 1181.
ALZINA I VILANOVA, Maria Àngela, muller
de Bernat Alzina, 403, 406, 1362.
ALZINA I XETMAR, Ignasi d’, nét de Josep
d’Alzina i Riusec, 1544.
ALZINELLES, Josep, de Castellfollit de Riubregós, condemnat a galeres, 740.
AMARGÓS, Gabriel, ciutadà honrat de Barcelona, del braç reial, 74, 179, 1138, 1472,
1482.
AMAT, Francesc, 1605.
AMAT, Jaume, prevere, 720.
AMAT, Joan, 82, 452, 1605.
AMAT, Joan Miquel, cavaller, clavari del braç
militar, 366, 408, 436, 1373.
AMAT, Josep, 1765.
AMAT, Josep, de la vegueria de Barcelona, del
braç militar, 1549.
AMAT, Josep, de la vegueria de Vilafranca del
Penedès, del braç militar, 1944.
AMAT, Josep, gerrer i ciutadà de Barcelona, 699.
AMAT, Josep d’, militar, 1231.
AMAT, Macià, botiguer de Sabadell, 482.
AMAT, Miquel Joan, 1605.
AMAT, Miquel Joan, escrivà de manament, 518,
580, 1373, 1458.
AMAT, Pau, donzell, 1109, 1120.
AMAT, Pere Romeu, 1605.
AMAT, Salvador, hortolà, 959, 1860.
AMAT I DE BOIXADORS, Josep, del braç militar, 1669.
AMAT I DESBOSC, Gispert, abat de Sant Cugat del Vallès, 1123.
AMAT I DESPALAU, Anton, del braç militar,
1580.
AMAT I DESPALAU, Joan, diputat militar,
426, 450, 451, 520, 567, 714, 722, 820,
845, 890, 920, 968, 971, 975, 1018, 1019,
1237, 1370, 1371, 1469, 1473, 1484,
1556, 1568, 1677, 1739, 1741, 1753,
1765, 1813.
AMAT I DESPALAU, Maria, 787.
AMAT I DESPALAU, Mariana, 376.
AMBRÒS I CASAL, ..., 823.

AMELL, Francesc, de la vegueria de Perpinyà,
del braç militar, 1255, 1393, 1568, 1739,
1741, 1959.
AMELL, Francesc, donzell domiciliat a Barcelona, diputat militar, 535, 746, 1209, 1228,
1277, 1361, 1403, 1407, 1421, 1580,
1750, 1940.
AMELL, Macià, donzell, del braç militar, 446,
447, 746, 747, 1358, 1361, 1418, 1864,
1883.
Amer (Selva), abat d’, 787, 794.
AMER, Josep, estudiant de la Vall d’Aran, 1302.
AMET, ..., sarraí de la galera de Sant Miquel,
938.
AMETLLER, Francesc, doctor en drets i advocat fiscal de la visita del General, del braç
reial, 777, 779, 785, 786, 829, 831, 834,
836, 837, 838, 1041, 859, 1550, 1557,
1559, 1745.
AMETLLER, Joan, bastaix de taula, 25.
AMIGANT, Francesc d’, doctor i canonge de la
Seu de Barcelona, oïdor eclesiàstic, 82, 92,
253, 254, 255, 276, 277, 382, 391, 511,
537, 553, 821, 926, 959, 1209, 1357,
1361, 1382, 1403, 1407, 1421, 1459,
1606, 1750, 1759, 1773, 1797, 1940.
AMIGANT, Joan d’, cavaller, oïdor militar,
1361, 1362.
AMIGANT, Josep d’, del braç militar, 1, 9, 25,
80, 92, 98, 256, 372, 788, 915, 916, 1165,
1169, 1183, 1213, 1225, 1255, 1393.
AMIGANT I DE FERRER, Pere d’, donzell,
doctor en drets i de la Reial Audiència, del
braç militar, 96, 138, 150, 219, 371, 872,
914, 919, 929, 966, 987, 1138, 1209,
1256, 1346, 1350, 1394, 1568, 1570,
1739, 1811, 1911, 1960.
AMIGÓ, Agustí, pagès, arrendatari de la bolla
de Tremp i Pallars, 1360, 1877, 1928.
AMILL, Maria d’, 376.
AMORÓS, Andreu, 1635, 1780, 1829, 1917.
Amposta (Montsià), 636. -Taula d’, 1318,
1432, 1433.
ANCS, Lluís, escrivà de Barcelona, 1426.
Andalusia, 76, 312.
ANDRÉS, Anton, 1857.
ANDRÉS, Jaume, velluter de Barcelona, 410.
ANDREU, Antoni, negociant de Barcelona, 957.
ANDREU, Damià, 824, 1012.
ANDREU, Damià, canonge penitencier de la
Seu de Girona, del braç eclesiàstic, 376, 418,
486, 516, 891, 921, 993, 1382, 1766,
1814, 1872, 1873.
ANDREU, Francesc, apotecari del castell de Palafrugell, 1766, 1873.
ANDREU, Francesc, prevere de l’església de
Santa Maria del Mar de Barcelona, 215, 332,
684.
ANDREU, Jacint, doctor en medicina domiciliat a Barcelona, ajudant del regent els comp1969

tes del General, 70, 77, 78, 96, 141, 190,
426, 445, 488, 503, 525, 541, 638, 705,
713, 726, 756, 761, 770, 790, 792, 801,
809, 833, 840, 855, 857, 887, 906, 932,
948 855, 1040, 1177, 1204, 1397, 1520,
1523, 1551.
ANDREU, Jaume, doctor i canonge de la Seu
d’Urgell, del braç eclesiàstic, 1669.
ANDREU, Joan, notari públic de Girona i escrivà major de la cúria règia d’aquesta ciutat,
1224, 1448, 1628.
ANDREU, Josep, vidrier, 272, 296, 319.
ANDREU, Marc, mercader de Barcelona, del
braç reial, 1165, 1169.
ANDREU, Maria, muller de Francesc Andreu,
1766, 1873.
ANES, Narcís, veler de Girona, 1585.
ANGIROT, Josep, ferrer, 165.
ANGLADA, Bartomeu, negociant de Barcelona, arrendatari de la bolla de Cervera i Santa
Coloma de Queralt, 1406.
ANGLADA, Bernat, cirurgià de Palafrugell,
1766.
ANGLADA, Cosme, doctor, del braç eclesiàstic, 1864.
ANGLADA, Jacint, del braç reial, 1756, 1864,
1946.
ANGLADA, Jacint, sastre, 573.
ANGLADA, Jeroni, cap d’esquadres, 1232.
ANGLADA, Joan, mercader i ciutadà de Barcelona, 1797.
Anglaterra, 765.
ANGLÈS, Antoni, notari de Barcelona, 1721.
ANGLESELL I ROCA, Narcís, doctor en drets
i de la Reial Audiència, del braç militar, 783,
784, 986, 987, 1346, 1350, 1394, 1568,
1739, 1811, 1959.
ANGLÍ, Rafael, escrivà de Barcelona, 1700.
ANGLÍ, Rafael, notari, 1756, 1867.
ANGUERA, Albert, 243.
ANGUIEN, Duc d’, 1151.
ANSELL, Francesc, 1212.
ANTIC, Francesc, mercader i ciutadà de Barcelona, 1885.
ANTIC, Francesc, mercader, sobrecollidor del
General a la part de ponent, 1011, 1212,
1372, 1376, 1654, 1724, 1779, 1926.
ANTIC, Joan, jove, cirurgià, 1072.
ANTIC, Pere, 1652.
ANTIC, Pere Màrtir, arrendatari de la bolla de
Puigcerdà, 1709, 1718, 1762.
ANTIC, Rafael, donzell domiciliat a Barcelona,
1625, 1749.
ANTIC, Rafael, mercader, 1625.
ANTIC, Rafael, notari de Barcelona, 982.
ANTIC, Rafael, segrestador de les bolles de Manresa i Cardona, 1359.
ANTIC I FALCÓ, Francesc, donzell, 947, 948,
1846, 1847.
ANTONI, Marc, 995.

APARICI, Josep, negociant i ciutadà de Barcelona, 1578.
AQUILES, Pau, cavaller, del braç militar, 382,
652, 653, 926.
ARADES, Jaume, velluter de Barcelona, 420,
435, 519, 573, 590, 1553.
Aragó, 101, 103, 109, 110, 114, 115, 118, 119,
121, 142, 168, 171, 172, 185, 191, 229,
440, 525, 699, 728, 730, 1075, 1191, 1195,
1546, 1548, 1641. -Canceller d’, 1548.
-Consell Suprem d’, 80, 101, 188, 361,
393, 396, 397, 508, 525, 531, 585, 591,
630, 636, 685, 742, 745, 784, 894, 895,
905, 908, 910, 935, 940, 960, 973, 980,
984, 1010, 1016, 1022, 1023, 1025, 1027,
1058, 1122, 1123, 1127, 1143, 1154, 1191,
1192, 1195, 1196, 1197, 1239, 1240, 1245,
1267, 1274, 1275, 1282, 1284, 1289, 1292,
1352, 1366, 1456, 1466, 1471, 1481, 1546,
1548, 1603, 1631, 1642, 1643, 1775.
-Consistori d’, 100. -Corona d’, 50, 52, 53,
454, 722, 971, 1147, 1148, 1191, 1192,
1196, 1239, 1896. -Diputats d’, 76, 160,
1641, 1775. -Frontera d’, 277, 543, 544.
-Furs d’, 229. -Mestre de camp d’, 83.
-Presidi d’, 377. -Regne d’, 76, 80, 82, 285,
418, 960, 1010, 1016, 1177, 1191, 1195,
1261, 1283. -Reial Audiència d’, 1397.
-Reial Cancelleria d’, 662, 738, 742, 927,
935, 984, 987, 990, 991, 996, 1131, 1138,
1139, 1151, 1154, 1176, 1181, 1182, 1209,
1226, 1227, 1239, 1240, 1244, 1246, 1247,
1249, 1282, 1289, 1292, 1295, 1296, 1299.
-Reis d’, 180, 187, 300, 689, 875, 1000,
1003, 1005, 1023, 1025, 1192, 1203, 1206,
1217, 1291, 1298, 1467, 1592, 1840, 1870.
-Tèrcio d’, 1611. -Vice-canceller d’, 75, 99.
-Virreis d’, 337, 349.
ARAGÓ I DE CARDONA, Pere d’, 1588,
1605, 1612, 1621.
ARAGÓ I DE MILÀ, Maria, 547.
ARAGÓN, Blasco de, 1459.
ARAGÓN, Pascual de, cardenal, 278.
ARAGÓN, Pedro de, 1546, 1637.
ARAGÓN, Pedro de, marquès del Povar, 538,
1398, 1648, 1666, 1755.
ARAGÓN, Pedro Antonio de, president del
Consell Suprem d’Aragó, 315, 316, 317,
327, 973, 974, 990, 1289, 1296, 1297,
1299, 1366, 1382, 1466, 1471.
ARAGONÈS, Joan, prevere de Barcelona, 500,
501, 1452, 1453.
ARAHUJO, José, cavaller de Santiago, governador de Salou, 1053, 1938.
ARAJOL, Ramon, de Puigcerdà, del braç reial,
1866, 1948.
ARANDA, Josep, velluter, 276.
Aranda de Duero (Castella), 380, 445.
Aranjuez (Castella), 165, 305, 570, 759, 983,
1022, 1023, 1870.
1970

ARAÑÓN, Jaime Juan, 81.
ARAU, Bernat, 219.
ARAYNEZ, Juan Francisco, jurat de Saragossa,
1642.
Arbeca (Garrigues), taula d’, 1321, 1325, 1431,
1432, 1440.
ARBELL, Cristòfor, notari públic de Vic, 823,
1744.
ARBIA, Rafael, notari de Barcelona, 759.
ARBOÇ, Josep, notari de Barcelona, 633, 795,
996, 1628.
ARBONÈS, Antoni, pagès, 1013.
Arbúcies (Selva), benefici de Nostra Senyora
del Roser d’, 37.
ARBUES, Pedro de, 1016.
ARBUES I PASTOR, Serafina, 1127, 1128.
ARCE, Juan de, comandant de tèrcios, 84, 89.
ARCS, Francesc, sombrerer i ciutadà de Barcelona, arrendatari del dret nou de guerra,
1101, 1104.
ARCS, Joan, sergent major del tèrcio del General, 285.
ARDENA I DARNIUS, Josep Galceran d’,
baró de l’Albi, 1846.
ARDÈVOL, Francesc, canonge de la Seu de Girona, del braç eclesiàstic, 1417.
ARDUNX, Francesc Antoni Xavier, tinent coronel, 1151.
ARENY, ..., assessor del General, 24, 63, 66,
129, 139, 142, 153, 168, 204, 212, 216,
233, 240, 243, 290, 1587, 1593, 1634,
1689, 1695, 1707, 1709.
ARENY, Jaume, doctor en drets, del braç reial,
1314.
ARENY, Jaume, sastre, 543.
ARENY, Josep, doctor en drets, del braç reial,
9, 282, 384, 769, 777, 779, 809, 827, 829,
1146, 1177, 1179, 1194, 1203, 1204,
1208, 1217, 1219, 1235, 1236, 1314,
1387.
ARENY I DE PUEYO, Manuel, del braç militar, 1728.
ARENY I D’ERMENGOL, Lluís d’, cavaller de
Santiago i governador del castell de València,
298, 771, 1690.
ARENY I DE TORALLA, Francesc d’, baró de
Claret, del braç militar, 672, 675, 676, 817,
966, 970, 973, 975, 979.
ARENY I GARRIGA, Josep, doctor en drets
domiciliat a Barcelona, 1454.
ARENY I NAVEL, Maria d’, 1476.
ARENY, Jaume, botiguer de draps, 501.
ARENYS, Josep, doctor en drets, assessor del
General, 14, 51, 68, 138, 226, 690, 708,
724, 782, 784, 785, 786, 791, 792, 1609,
1310.
Arenys de Mar (Maresme), taula d’, 1332,
1437, 1438, 1439, 1440, 1610.
ARGEMIR, Francesc, 1690.
ARGENÇOLA, Jeroni d’, donzell, 1802, 1817.

ARGENÇOLA, Maria Àngela d’, filla de Jeroni
d’Argençola, 1818.
ARGILA, Joan, cavaller, secretari i escrivà major
del General, 12, 13, 15, 25, 58, 69, 71, 76,
80, 83, 132, 133, 170, 189, 219, 224, 233,
255, 256, 258, 260, 262, 267, 285, 309,
318, 344, 364, 365, 366, 379, 382, 415,
416, 420, 425, 428, 441, 447, 454, 471,
472, 473, 475, 476, 482, 482, 484, 489,
490, 491, 493, 517, 547, 579, 580, 581,
626, 629, 633, 635, 649, 650, 651, 663,
687, 690, 773, 786, 791, 792, 797, 798,
810, 817, 818, 833, 857, 887, 904, 927,
947, 954, 995, 1029, 1048, 1074, 1118,
1145, 1153, 1179, 1243, 1264, 1273, 1274,
1275, 1303, 1312, 1339, 1350, 1353, 1354,
1391, 1481, 1489, 1520, 1523, 1545, 1548,
1555, 1556, 1576, 1579, 1590, 1597, 1608,
1642, 1702, 1705, 1706, 1746.
ARGILA, Josep, 1934.
ARGILA, Mariana, muller de Josep Argila, 1934.
ARGILA I DURAN, Baptista, 787.
ARGILA I TEADELLA, Maria, 465, 1407.
ARIAS SILVEIRA, ..., doctor en medicina de
Madrid, 1878.
ARINO, Climent, proveïdor general dels presidis d’Espanya i Àfrica, 745.
ARISTOT, Antoni, prevere de l’església de Sant
Joan de Barcelona, 637, 1851.
ARIZA, marquès d’, 934.
ARLES, Carles Vicenç d’, agent a la cort, 530.
ARNAU, Joan Pere, doctor en medicina, 988,
1013, 1035, 1061.
ARNAU, Josep, courer de Barcelona, 952.
ARNAUDIES, Jaume, mestre de cases del General, 233, 272, 435, 614, 641, 673, 752,
830, 911, 936, 1062.
Arnes (Terra Alta), taula d’, 1320, 1432.
ARO, Lluís d’, comandant de regiment, 84.
AROLAS, Joan, 896, 1264, 1266, 1267.
ARPO, Joan, sastre, 1173.
ARQUER, Francesc, 906.
ARQUER, Jacint, botiguer de Perpinyà, 1085.
ARQUER, Jaume, escrivà, 1241.
ARRAYZA, Pere d’, ciutadà i notari públic de
Tortosa, 584, 1493, 1743.
ARRERES, Josep, sastre, 704.
ARROYO, Antonio de, de Bilbao, 1133.
ARRUFAT, Joan, prevere de l’església de Cervera, 1775.
ARRUPIT, marquès d’, 1069.
ARSAGUET, Jaume, apotecari i tauler de Manresa, 1918, 1919.
ARSIDET, Josep, doctor en drets i assessor de
la Capitania General, del braç reial, 837,
1473, 1483, 1569, 1961, 1962.
ARSIMON, Lluís d’, militar, 1233.
ARTELLS, Gabriel, argenter, 1008.
ARTÉS, Vicenç, de Barcelona, del braç reial,
926, 1168, 1181, 1182, 1944, 1950.
1971

ARTÉS I AMAT, Dídac, del braç reial, 1313,
1549, 1557.
ARTIES, Manuel, 246.
ARTÚS, Josep, 1062.
ASCARÓ, Josep, cap d’esquadres, 1232.
Ascó (Ribera d’Ebre), taula d’, 1319, 1432,
1433.
ASENTAR, príncep d’, 1149, 1150.
ASPA, Josep, sastre de Barcelona, 309.
ASPÍ, Antoni, capser, 1586.
ASPRER, Honorat, doctor en drets, 1865.
ASPRER, Joan d’, donzell i doctor en drets, del
braç militar, 279, 1237, 1260, 1864.
ASPRER I TALRIC, Francesc, cavaller i doctor
en drets, advocat de pobres dels càrcers reials
de Barcelona, del braç militar, 79, 263, 265,
266, 267, 268, 276, 369, 467, 547, 557,
572, 576, 582, 674, 827, 927, 1176, 1237,
1248, 1251, 1252, 1256, 1260, 1262, 1274.
ASTARTÚS, Antoni, 432.
ASTOR, Pau, donzell, del braç militar, 1212,
1227.
ATXER, Fèlix, doctor, 759, 1037.
ATXER, Pere Benet, canonge de la Seu de Barcelona, del braç eclesiàstic, 18, 75, 151, 162,
179, 209, 211, 214, 216, 230, 250, 255,
269, 555, 556, 671, 672, 739, 855, 915,
1136, 1210, 1368, 1388, 1729.
AUDULET, Antoni, negociant i ciutadà de
Barcelona, 948.
AUMAR, Joan, galiot, 328.
ÀUSTRIA, Joan d’, fill de Felip III de Catalunya, governador de Flandes, 24, 74, 76, 77,
84, 87, 223, 227, 234, 235, 241, 242, 271,
286, 288, 301, 310, 312, 315, 324, 397,
1281, 1282.
ÀUSTRIA, Mariana d’, muller de Felip III de
Catalunya i reina regent, 10, 22, 34, 40, 78,
79, 90, 95, 97, 98, 100, 102, 139, 140,
1005, 1075 1154, 1158, 1169, 1176, 1181,
1190, 1191, 1194, 1195, 1196, 1203,
1305, 1602, 1603, 1631.
AUXIROT, Isidre, 1696.
AUXIROT, Josep, de Monistrol, 871.
AVALOS, Pedro de, batlliu de Miravet, 1651.
AVARIA, Francesc d’, de la vegueria de Barcelona, del braç militar, 1755, 1807, 1810,
1944, 1945, 1949, 1950, 1955.
AVARIA, Isidre d’, receptor de les taules forànies de Tortosa, 168, 1215.
AVEDANGO, Francisco de, 250.
AVELLA, Francesc, 499, 500, 591.
AVELLÀ, Joan, galiot, 5, 6.
AVINYÓ, Francesc d’, de la vegueria de Girona,
del braç militar, 1549, 1557, 1565.
AVINYÓ, Joan d’, del braç militar, 262, 1669,
1672, 1681, 1684.
AVINYÓ, Joan Baptista d’, escrivà ordinari del
regent els comptes del General, 567, 703,
707, 730, 1117, 1628.

AVINYÓ, Llorenç, 472.
AYERBE, Diego de, diputat d’Aragó, 1214.
AYLLA, Pere, doctor en drets i assessor del General, 896.
AZNAR, Pere Pau, religiós, 1109.
B
BABAU I VILALLONGA, Bernat, del braç militar, 860, 1212, 1312, 1314, 1343, 1344,
1369.
BABOT, Josep, tauler de Tarragona, 1311, 1312.
BAC, Andreu, pagès, 132.
BAC, Joan, mestre barreter d’agulla, 702.
BAC, Manuel, doctor en drets i ajudant del fiscal de la visita, 142, 263, 432, 1236, 1250,
1474, 1485.
BACÓ, Bonaventura, 661.
BACÓ, Miquel, tauler de Sant Feliu de Guíxols,
1277.
BACÓ, Rafael, doctor en drets i canonge de la
Seu de Barcelona, 250, 384, 511, 537, 557,
678, 1729, 1735.
BADAL, Vicenç, notari públic, 1930.
Badalona (Barcelonès), 93. -Jurats de, 92, 93.
-Monestir de de Sant Jeroni de la Murtra
de, 421, 486, 646, 930.
BADAULA, Jaume, de Perpinyà, oïdor reial,
1256, 1606, 1659, 1786, 1802, 1817,
1827, 1837, 1960.
BADIA, Benet, frare i infermer de Sant Pere de
Camprodon, 1366, 1369.
BADIA, Francesc, llibreter i ciutadà de Barcelona, verguer del General, 78, 1179.
BADIA, Jaume, guarda extraordinària del General, 28, 388, 406, 1920, 1921.
BADIA, Jaume, paraire, arrendatari de la bolla
de Vic, 408, 414.
BADIA, Joan, escrivà, 1062.
BADIA, Joan, recluta de galeres, 20.
BADIA, Josep, soldat, 933, 939.
BADIA, Pau, negociant, arrendatari de la bolla
de Tremp i Pallars, 1414.
BADIA, Pere, frare i infermer del monestir de
Camprodon, del braç eclesiàstic, 1312,
1418.
BADIA, Pere, frare i sagristà del monestir de
Camprodon, del braç eclesiàstic, 1312.
BADIA, Salvador, revenedor, 641.
BADOVIRA, Jaume, de Perpinyà, del braç reial,
1739.
Bagà (Berguedà), 706. -Baronia de, 1652.
-Bolla de, 240, 412, 446, 682, 1341, 1552.
-Taula de, 1609.
BAGELLA, Ansiago, galiot, 170, 176.
BAGES, Francesc, doctor en drets de Puigcerdà, del braç reial, 1550, 1557, 1961,
1962.
BAGET, ..., 1062.
1972

BAILLO, Josep, del braç militar, 1237.
BAIONA, Jaume, sastre, 241.
BAIONA, Josep, condemnat a galeres, 740.
BAIONA, Josep, doctor de Lleida, del braç
reial, 1238, 1248.
BAJONA, Àngelo, galiot, 170, 176.
BALADA, ..., regent del Consell Suprem d’Aragó, 1547.
Balaguer (Noguera), 371, 373, 403, 1168,
1256, 1305. -Bolla de, 243, 354, 408, 681,
1087, 1098, 1102, 1140, 1341, 1552.
-Col·lecta de, 1168. -Taula de, 1331,
1435. -Vegueria de, 1312, 1339.
Balaguer, coll de (Baix Ebre), 341.
BALAGUER, Josep, 286, 371, 929, 966.
BALAGUER, Josep, doctor en drets i de la
Reial Audiència, 987, 1017, 1144, 1934.
BALAGUER, Pere, negociant, 437.
BALASC, Gabriel, doctor, 139, 257, 369,
1202.
BALASC, Jaume, sastre, 693.
BALBASSES, marquès de, 89.
BALCELLS, Jacint, notari de Cervera, 741.
BALCENY, Josep, de Santa Coloma de Queralt, recluta de galeres, 20.
BALDECET, comte de, 1151.
Baldomar (Noguera), 455.
BALETA, Pere, botiguer, 241.
BALLA, Jacinto, diputat d’Aragó, 1642.
BALLARÓ, ..., capità, 1232.
BALLARÓ, Francesc, frare i dispeser major de
Ripoll, del braç eclesiàstic, 391, 577, 652,
653, 660, 817, 819, 821, 822, 927, 828,
829, 858, 859, 915, 1366, 1387, 1626,
1627, 1628, 1670, 1671, 1683, 1729,
1735.
BALLARÓ, Joan de, donzell domiciliat a Barcelona i Perpinyà, veguer de Barcelona, del
braç militar, 671, 741.
BALLARÓ, Joan de, 1069.
BALLARÓ I RAMON, Fèlix de, del braç militar, 1627, 1643, 1753.
BALLARÓ I RAMON, Joan de, del braç militar, 1627, 1753.
BALLART, ..., 1495.
BALLART, Joan, de la vegueria de Cervera, del
braç militar, 1957, 1958.
BALLART, Joan, governador de Mallorca, 1133,
1134.
BALLE, Fèlix, veler, 220.
BALLE, Pere, assessor, 1202.
BALLER, Jaume, notari, arrendatari de la bolla
de Ripoll, 1411.
BALLER, Josep, argenter i ciutadà de Barcelona, 847, 1426, 1751.
BALLER, Miquel, ferrer, 224.
BALLESTER, Francesc, arrendatari de la bolla
de Girona, 1402, 1656, 1768, 1926.
BALLESTER, Francesc, escrivà de Barcelona,
1352.

BALLESTER, Francesc, notari, 1628.
BALLESTER, Josep, capità, 567, 568.
BALLET, Pere, doctor en drets, 1415.
BALLET, Pere, donzell, 1415.
BALLUST, Ramon, doctor, del braç reial,
1368, 1369.
BALMASEDA I OSORIO, Alfons, 1222.
BALMES, Joan, agutzil de Barcelona, 728,
749.
BALS, Rafael, 1668.
BALTA, Josep, del braç reial, 1314.
BANAT, Rafael, paraire de Sant Hipòlit de Voltregà, 767.
BANC, Presentat, rector del col·legi de Sant Vicenç i Sant Ramon de Barcelona, 406.
BANQUER, Antoni, prevere, 241, 243.
Banyoles (Pla de l’Estany), 825. -Taula de,
1332, 1436, 1610.
BAÑATO, José, regent del Consell Suprem
d’Aragó, 304, 571, 1265, 1267.
BARATA, Jaume, corredor de coll i pregoner
públic de Tarragona, 1585.
BARATELL, Joana de, 1122.
BARBASA, Jaume, cap de guaita del rei, 218.
BARBER, Josep, tauler de Solsona, 1278.
BARBER, Pere, pagès, 579.
Barberà de la Conca (Conca de Barberà), castell
de, 263.
Barcelona (Barcelonès), 34, 35, 40, 42, 44, 48,
49, 53, 54, 55, 59, 60, 64, 68, 69, 71, 72,
75, 79, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 90, 94, 95,
100, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 109,
111, 113, 115, 116, 117, 119, 120, 121,
122, 124, 126, 127, 128, 130, 131, 132,
133, 135, 136, 141, 144, 146, 147, 150,
155, 161, 162, 163, 164, 167, 171, 172,
173, 178, 179, 184, 193, 198, 206, 207,
239, 243, 250, 264, 273, 282, 289, 299,
300, 302, 303, 307, 311, 312, 316, 320,
321, 323, 324, 334, 337, 338, 339, 341,
344, 347, 349, 353, 357, 359, 361, 363,
364, 375, 378, 382, 388, 397, 411, 417,
420, 429, 436, 437, 438, 439, 440, 447,
466, 467, 473, 474, 475, 476, 480, 489,
490, 499, 503, 509, 510, 519, 520, 523,
525, 529, 532, 533, 539, 545, 547, 560,
562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 570,
574, 580, 598, 599, 607, 608, 609, 612,
613, 625, 637, 640, 642, 652, 660, 666,
685, 688, 690, 697, 698, 699, 702, 703,
704, 706, 708, 711, 714, 723, 727, 728,
742, 743, 744, 745, 746, 749, 750, 751,
754, 755, 760, 762, 763, 764, 767, 769,
771, 772, 773, 779, 786, 790, 792, 793,
797, 800, 806, 809, 817, 835, 840, 841,
843, 847, 848, 860, 861, 869, 891, 894,
895, 897, 898, 904, 905, 906, 907, 920,
925, 929, 934, 936, 939, 943, 945, 948,
949, 953, 954, 956, 957, 958, 959, 960,
961, 962, 964, 965, 966, 968, 972, 973,
1973

974, 975, 978, 979, 980, 987, 989, 990,
991, 993, 1000, 1002, 1015, 1020, 1021,
1023, 1024, 1025, 1026, 1029, 1030,
1033, 1036, 1046, 1058, 1064, 1065,
1067, 1073, 1076, 1087, 1100, 1101,
1102, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110,
1111, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119,
1120, 1121, 1126, 1130, 1139, 1142,
1144, 1146, 1147, 1148, 1151, 1153,
1154, 1160, 1163, 1164, 1165, 1169,
1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181,
1182, 1184, 1185, 1186, 1187, 1189,
1192, 1198, 1199, 1200, 1202, 1203,
1204, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210,
1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1217,
1218, 1220, 1221, 1225, 1226, 1227,
1229, 1230, 1233, 1234, 1235, 1237,
1238, 1239, 1242, 1243, 1244, 1246,
1248, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254,
1257, 1258, 1259, 1263, 1264, 1265,
1266, 1270, 1271, 1275, 1281, 1282,
1283, 1284, 1285, 1286, 1289, 1290,
1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296,
1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302,
1303, 1304, 1307, 1308, 1466, 1470,
1496, 1519, 1523, 1542, 1551, 1580,
1581, 1582, 1583, 1584, 1594, 1629,
1689, 1841, 1842, 1870, 1871, 1889. -Arxius: de la ciutat, 185; de la Diputació, 429,
1000, 1264, 1478, 1702, 1904; Reial, 1010,
1125, 1478, 1705, 1886, 1888, 1889,
1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895,
1896, 1900, 1901, 1902, 1904. -Batlle de,
826, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533,
1534, 1535, 1536, 1572. -Bisbe de, 2, 74,
75, 77, 181, 430, 431, 507, 554, 558, 613,
615, 637, 660, 673, 694, 722, 773, 827,
853, 1135, 1393. -Bolla de, 9, 26, 38, 149,
240, 256, 408, 409, 410, 412, 413, 414,
415, 416, 420, 421, 422, 423, 476, 488,
514, 543, 620, 621, 627, 632, 634, 635,
647, 657, 661, 662, 663, 664, 666, 667,
668, 669, 672, 673, 675, 676, 678, 679,
680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687,
688, 690, 691, 692, 697, 731, 735, 814,
1084, 1086, 1096, 1102, 1103, 1128,
1259, 1333, 1335, 1336, 1341, 1384,
1444, 1543, 1548, 1589, 1601, 1608,
1700, 1751, 1787. -Botigues: d’Alsamora, 1335; de Carcassó i Codina, 346; de Comelles i Companys, 1335; de Cortada i Nadal, 1336; de Fau i Feliu, 1335; de Fen
Fadret, 1335; de Ferrer i Companys, 1335;
de Ferriol, Clavera i Porcioles, 1335; de Fornès
i Romeu, 1335; de Francesc Lledó, 1335; de
Francesc Potau i Companys, 1335; de Golorons, 1335; de Jaume Canals, 1336; de Joan
Batista, 578; de Lledó i Bassols, 1335; de
Llinars i Esció, 1335; de Masdéu i Toda,
1335; de Massó i Areny, 1335; de Mateu i

Plantí, 1335; de Mercader, Castellàs i Simó,
1336; de Móra i Duran, 1335; de Nadal i
Companys, 1336; de Planes, 750, 1335; de
Postius, 1336; de Trulles i Cases, 1335;
d’Eulàlia Cortès, 1336; de Vives i Mariano,
527, 619. -Capelles: de Bernat Marcús,
683, 684, 1586; de la Diputació, 25, 28, 67,
430, 418, 451, 479, 481, 610, 634, 1383;
de la Puríssima Concepció de la Seu, 438,
1748; del palau de la Comtessa, 1783; de
Santa Eulàlia de la Seu, 1, 261, 430, 659,
660, 1760; de Sant Sebastià, 300; de Sant
Sever, 96, 150, 376, 406, 421, 468, 480,
567, 591, 645, 1369, 1412, 1421, 1834,
1852. -Capítol de, 71, 75, 77, 405, 421,
449, 481, 544, 554, 558, 573, 645, 673,
781, 914, 1255, 1420, 1471, 1482, 1560,
1760, 1766, 1781, 1806, 1809, 1814. -Càrcers: de la Diputació, 720, 744, 753, 861,
864, 865, 870, 880, 881, 883, 887, 888,
891, 935, 938, 946, 1092, 1176, 1844;
episcopals, 1542; reials, 744, 1274, 1497,
1499, 1502, 1504, 1506. -Carrers: Ample,
415, 716, 1052, 1344; de Basea, 621, 622;
de Gençana, 755; de Jesús, 158; de la Barra
de Ferro, 617, 623, 625; de la Bòria, 692; de
la Boqueria, 1076; de la Carnisseria d’en
Sorts, 108, 136, 436; de la Font de Sant Honorat, 924; de la Mercè, 150, 480; de la Porta Ferrissa, 602, 606, 636; de l’Argenteria,
1052; de la Riera de Sant Joan, 160, 600,
625; de la Verònica, 114; del Carme, 127,
134, 580, 636, 684; del Camuy, 1052; de les
Moles, 351; de les Portadores, 682; de l’Hospital, 69; del Regomir, 219, 1032; dels
Àngels Vells, 355; dels Arcs, 133; dels Banys,
579, 1489; dels Banys Vells, 805; dels Boters, 636; dels Escudellers, 119, 136, 1528,
1534; dels Flassaders, 126; dels Mercaders,
616, 618; dels Mirallers, 25; dels Quatre
Cantons de Bellafilla, 224; dels Quatre Costats del Regomir, 150; de Montcada, 320,
669, 1076; d’en Copons, 597, 603, 607;
d’en Gignàs, 124, 125, 133; d’en Lladó,
623. d’en Oliver, 271; de Sant Domènec,
219; de Sant Honorat, 311, 433, 663, 828;
de Sant Pere més baix, 224; Devallada de
Sant Miquel, 71, 706, 790; Devallada de Viladecols, 148, 615, 616, 622, 624; Petritxol,
755; Rambla, 435. -Cases: d’Agustí Aguilar,
762; d’Anna Cantallops, 38; d’Antoni Casanoves, 549; d’Antoni Gispert, 635; d’Antoni
Morellas, 635; d’Anton Peguera, 684; d’Anton Pujalt, 472; d’Antoni Soler, 813; de
Baptista Maig, 697; de Bartomeu Batllia,
799; de Bartomeu Cases, 762; de Bartomeu
Codina, 759; de Bernat Vilallonga, 257; de
Bonaventura Capdevila, 465, 1063; de Calvó, 160; de Caterina Vinyes, 761; de Celdum Perpinyà, 243; de Cristòfor Es, 684; de
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Domènec Vilanova, 898; de Domènec Viver, 799; de Francesc Antic, 512; de Fèlix
Batlle, 619; de Francesc Badia, 472; de Francesc Cantallops, 450; de Francesc Carreres,
472; de Francesc Marí, 1344; de Francesc
Masdéu, 1034; de Francesc Montargull,
861; de Francesc Sala, 26; de Gabriel Porqueres, 463; de Gabriel Rovira, 380; de Griganto, 831; de Guillem Jacas, 271; de Jaume
Boixó, 456; de Jaume Gurri, 626; de Jaume
Planes, 502, 526, 643; de Jeroni de Vallgornera, 831; de Jeroni Sadurní, 460; de Jeroni
Vidal, 1528, 1534, 1572; de Joan Bandament, 345, 806; de Joan Cartener, 762; de
Joan Castanes, 380; de Joan Estela, 445; de
Joan Giralt, 461; de Gorina, 345; de Joan
Minoves, 549, 861; de Joan Ossió, 755; de
Joan Padrines, 759; de Joan Prous, 512; de
Joan Rodríguez Velasco, 26; de Joan Roig,
346; de Joan Soler, 898; de Josep Alomar,
1060; de Josep Alzina, 535; de Josep Batlle,
761; de Josep Beyra, 861, 898; de Josep Carreres, 309; de Josep Cervià, 592, 832; de
Josep Domènec, 1076; de Josep Gallart Taulera, 13; de Josep Gou, 813; de Josep Gros,
351; de Josep Llobet, 626; de Josep Molins,
898; de Josep Móra, 562; de Josep Oliver,
990; de Josep Pasquet, 380; de Josep Pere,
345; de Josep Saurina, 498; de Josep Soler,
1076; de Josep Vieta, 782; de l’abat Brea,
823, 831; de la Canonja, 472; de la Caritat,
787; de la ciutat, 188, 219, 224, 323, 963,
965, 1024, 1038, 1305; de la comanda de
Sant Joan, 263; de la Diputació, 1, 5, 6, 8,
24, 28, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 58, 60, 61,
62, 63, 65, 68, 69, 70, 71, 76, 77, 78, 79,
81, 83, 87, 88, 90, 96, 97, 98, 102, 128,
134, 137, 150, 157, 159, 160, 169, 178,
183, 205, 209, 211, 212, 217, 229, 230,
237, 238, 241, 254, 255, 256, 261, 262,
266, 267, 269, 272, 278, 283, 285, 295,
302, 309, 316, 321, 323, 325, 326, 329,
331, 336, 344, 345, 346, 352, 362, 364,
370, 381, 382, 384, 387, 389, 390, 391,
395, 396, 398, 399, 401, 402, 406, 408,
412, 414, 415, 416, 417, 420, 421, 423,
426, 427, 430, 431, 433, 434, 436, 437,
439, 440, 444, 446, 447, 449, 451, 452,
455, 459, 464, 465, 468, 469, 470, 471,
472, 473, 474, 476, 478, 479, 480, 481,
482, 483, 484, 485, 486, 489, 490, 491,
496, 497, 498, 499, 501, 502, 506, 515,
516, 517, 518, 526, 527, 528, 530, 531,
532, 534, 535, 536, 542, 543, 544, 547,
550, 551, 552, 553, 554, 556, 557, 559,
561, 562, 569, 570, 572, 573, 578, 580,
581, 583, 584, 586, 592, 595, 611, 615,
618, 629, 630, 633, 634, 637, 643, 644,
645, 646, 650, 652, 654, 655, 656, 658,
659, 660, 662, 663, 665, 671, 674, 675,

679, 691, 694, 695, 696, 701, 704, 708,
709, 710, 713, 714, 715, 719, 722, 723,
725, 726, 728, 729, 731, 732, 734, 737,
738, 739, 740, 741, 748, 750, 752, 753,
754, 757, 758, 759, 773, 790, 792, 793,
798, 799, 801, 780, 781, 786, 805, 806,
810, 814, 815, 816, 818, 819, 820, 822,
826, 827, 828, 829, 830, 835, 846, 850,
853, 854, 855, 856, 870, 880, 881, 883,
887, 888, 894, 895, 896, 898, 900, 902,
912, 914, 915, 916, 922, 923, 924, 926,
928, 935, 936, 940, 945, 949, 950, 952,
954, 955, 959, 962, 963, 964, 965, 967,
970, 973, 974, 978, 982, 985, 988, 990,
993, 1000, 1001, 1005, 1006, 1008, 1023,
1024, 1027, 1032, 1034, 1036, 1038,
1039, 1044, 1046, 1048, 1050, 1052,
1053, 1054, 1057, 1058, 1060, 1061,
1062, 1064, 1070, 1071, 1074, 1075,
1127, 1127, 1129, 1132, 1135, 1136,
1137, 1140, 1141, 1142, 1143, 1145,
1169, 1171, 1175, 1176, 1184, 1185,
1186, 1210, 1212, 1220, 1223, 1228,
1229, 1230, 1249, 1257, 1271, 1304,
1305, 1491, 1523, 1597, 1753; de la senyora Font, 702; de la taula, 25; de la tenalla,
199; del doctor Arcidet, 323; del General i
Bolla de la Llotja de Mar, 98, 137, 199, 201,
204, 216, 308, 410, 411; de Llorenç Giralt,
539; de Llotxim Pujol, 323; del Pont, 199,
201, 202; de Macià Fornells, 762; de Macià
Pasquets, 631; de Macià Vinyes, 463; de
Magí Alemany, 456; de Magí Postius, 450;
de Magdalena Soler, 1063; de Margarida Pedrís, 1063; de Maria Bassió, 323; de Maria
Brunes, 782; de Marià Fornells, 544; de Maria Martí, 583; de Maria Marin, 813; de Marià Munts, 761; de Maria Poc, 465; d’Emerència Sentmenat, 263; de mestre de
Torn, 216; de mestre Parera, 297; de mestre
Pedro, sastre, 445; de Miquel Ramon, 755;
de Montserrat Padrot, 763; de Narcís Descatllar, 805; de Nicolau Siminart, 830; de
Pau Arandes, 566; de Pau Artés, 898; de Pau
Estiu, 566; de Pau Font, 463; de Pau Illa,
656; de Pau Julià, 535, 566; de Pau Miret,
539; de Pau Puig-riger, 763; de Pere Arossí,
544; de Pere Cerveró, 549; de Pere Font,
656; de Pere Gurina, 456; de Pere Joan Soler, 502, 535; de Pere Pedrosa, 710; de Pere
Pau Paler, 1060; de Pere Talenc, 472; de Peronella Marís, 763; de Rafael Balius, 758; de
Rafael Codina, 792; de Rafael Cortada, 669;
de Ramon Vendrell, 975; de Ramon Vidal,
759; de Saltarell, 861; de Seguí, 799; de Segimon Casasses, 539, 1034; de Serra Nadal,
626; de Tiradors, 198, 199, 201, 975;
d’Eulàlia Quintana i Fàbregues, 1489; de
Victòria Bovera, 813; de Victorià de Balda,
684; d’Ignasi Pujol, 684; d’Isabel Sala, 762;
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d’Isabel Soler, 799; d’Onofre, Rovira, 566;
d’Onofre Sidós, 323. -Ciutadans honrats
de, 1527, 1533, 1540, 1541, 1542, 1595. Col·lecta de, 12, 1348, 1771. -Collegis: de Cordelles, 1380; de la Companyia
de Jesús, 588, 646, 700, 931, 1615, 1655;
de notaris públics, 1457, 1458; de Sant Sever, 412, 437, 588, 757, 907, 1030, 1031,
1760; de Sant Vicenç Ferrer i Sant Ramon de
Penyafort, 376, 403, 1364. -Comtes de,
187, 781, 875, 990, 1008, 1142. -Confraries: de la Puríssima Concepció de la Seu de
Barcelona, 377, 421, 437, 438, 439, 567,
591, 645, 1373, 1632, 1633, 1791, 1846,
1850; dels argenters, 1443; dels blanquers,
1785; dels mercers, 1442; dels obrers de
Sant Miquel, 645; dels velers, 658; dels velluters, 419, 539, 1572; de mestres sastres,
1441, 1816; de Nostra Senyora del Remei,
319; de paraires, 1441; de sant Nicolau bisbe, 155, 376, 646. -Consell de Cent de, 39,
56, 57, 59, 83, 86, 90, 91, 141, 145, 147,
178, 180, 188, 201, 229, 230, 295, 309,
310, 321, 322, 329, 331, 334, 339, 340,
341, 344, 358, 364, 466, 503, 504, 505,
506, 507, 508, 511, 512, 513, 522, 523,
537, 538, 545, 547, 556, 557, 612, 733,
757, 841, 900, 902, 903, 962, 968, 970,
971, 1054, 1056, 1057, 1121, 1300, 1304,
1455, 1456, 1639. -Consellers de, 45, 59,
86, 492, 523, 680, 682, 695, 696, 714, 757,
773, 790, 781, 786, 854, 924, 945, 950,
962, 965, 967, 970, 980, 990, 940, 1052,
1054, 1180, 1304, 1455, 1456, 1584,
1639. -Corts de, 23, 383, 395, 442, 908,
1000, 1194, 1203, 1208, 1218, 1219,
1235, 1289, 1466, 1526, 1591, 1841,
1871. -Costums de, 114, 120, 125, 126,
127, 130, 1525. -Drassana de, 50, 55, 112,
117, 123, 174, 194, 309, 465, 487, 498,
501, 533, 570, 590, 591, 614, 734, 923,
1202, 1408. -Esglésies: de la Concepció,
789, 900; dels jesuïtes, 788; de Jesús, 646;
de Santa Caterina Màrtir, 421, 921, 1028,
1496, 1500, 1502, 1504, 1507, 1509, 1512,
1514, 1516, 1517; de Santa Anna, 897, 930,
1015, 1204, 1193, 1206, 1217, 1235, 1272,
1291, 1298, 1916; de Santa Maria de Betlem, 558, 888, 1754; de Santa Maria del
Mar, 202, 376, 406, 421, 448, 485, 486,
591, 612, 645, 646, 772, 756, 787, 788,
789, 824, 825, 893, 898, 903, 906, 921,
925, 930, 988, 995, 1012, 1016, 1036,
1045, 1365, 1426, 1427, 1668, 1773, 1782,
1793, 1803, 1804, 1826, 1836, 1837, 1876,
1885, 1913, 1927, 1935; de Santa Maria del
Pi, 96, 420, 558, 787, 789, 824, 887, 890,
897, 921, 930, 931, 1009, 1012, 1188,
1383, 1754, 1760, 1778, 1822, 1878; de
Sant Jaume, 1, 261, 345, 377, 485, 527,

921, 1459, 1533, 1535; de Sant Joan, 711,
756, 788, 952, 953, 1629, 1664, 1851; de
Sant Just i Pastor, 243, 421, 787, 890, 1012,
1762, 1803; de Sant Miquel, 376, 377, 411,
416, 421, 469, 485, 486, 563, 591, 646,
761, 787, 788, 789, 807, 931, 1015, 1205,
1376, 1415, 1458, 1459, 1725, 1925; de
Sant Nicolau, 64; de Sant Pere de les Puelles,
486, 567, 591, 645, 754, 787, 824, 825,
921, 931, 1108, 1762, 1823, 1856. -Fonts:
del General, 857. -Hospitals: dels Òrfens,
486, 527, 1012; de Nostra Senyora de la Misericòrdia, 421, 478, 787, 965, 1422; de
Sant Sever, 421, 486, 514, 517, 787, 788,
789, 890, 1012, 1464, 1763, 1866; General
de la Santa Creu, 62, 376, 377, 421, 473,
474, 537, 567, 645, 646, 706, 755, 780,
787, 788, 824, 825, 903, 920, 930, 931,
1012, 1015, 1170, 1378, 1399, 1410,
1622, 1623, 1624, 1658, 1709, 1717,
1797. -Hostals: del Pla d’en Llull, 500; de
Sant Lluís, 25. -Llocs: El camp del Pont Major, 169, 170, 171, 182, 183, 194; La Creu
Coberta, 140, 196; Pes de la Farina, 534;
Pont dels Paraires, 198, 200; Sant Martí,
320; Sants, 196, 637; Sarrià, 197, 198; Torre de les Puces, 50, 55, 112, 117, 123, 174;
Torrent del Malconsell, 637. -Llotja de mar
de, 9, 18, 25, 26, 27, 30, 34, 35, 37, 38, 39,
40, 43, 46, 66, 72, 83, 91, 98, 137, 149,
151, 152, 156, 158, 167, 198, 202, 204,
216, 220, 222, 223, 224, 225, 231, 232,
233, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 243,
243, 244, 245, 255, 270, 274, 278, 279,
280, 283, 286, 288, 296, 300, 303, 318,
323, 324, 328, 330, 335, 343, 345, 355,
374, 378, 380, 385, 386, 387, 389, 390,
392, 395, 396, 398, 400, 401, 402, 407,
408, 409, 410, 411, 413, 414, 415, 416,
423, 427, 432, 433, 434, 444, 449, 450,
456, 460, 463, 465, 472, 481, 486, 492,
498, 502, 512, 526, 534, 539, 541, 544,
549, 558, 562, 566, 573, 578, 583, 591,
610, 613, 619, 620, 621, 626, 627, 629,
630, 631, 633, 635, 636, 637, 638, 641,
642, 643, 644, 646, 647, 648, 649, 654,
656, 661, 662, 663, 664, 666, 667, 668,
669, 671, 672, 675, 676, 678, 679, 680,
681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688,
690, 692, 697, 700, 702, 710, 716, 728,
769, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799,
800, 805, 806, 809, 810, 813, 814, 815,
827, 828, 837, 838, 840, 842, 843, 844,
855, 857, 1164, 1542. -Moll de, 47, 52,
104, 109, 114, 191, 355, 581, 587, 588,
1492, 1495, 1844. -Monestirs: de Caputxines, 722, 725; de Carmelites Descalços, 377,
493, 558, 787, 955; de Jerusalem, 377, 408,
435, 436, 486, 505, 514, 567, 575. 630,
646, 756, 787, 788, 789, 825, 904, 965,
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1028, 1372, 1454, 1662, 1663, 1799; de
Jonqueres, 376, 377, 407, 409, 415, 421,
448, 469, 490, 491, 541, 545, 646, 726,
705, 788, 824, 825, 890, 961, 1373, 1374,
1380, 1381, 1620, 1637, 1761, 1815,
1862; de la Mercè, 5, 326, 558, 779, 788,
825, 805, 904, 1137, 1802; de la Santa
Creu, 789, 800, 802; de la Santíssima Trinitat, 319; del Bonsuccés, 1012; de l’Encarnació, 408; de les Carmelites de l’Observança,
1370; de les Carmelites Descalces, 1786,
1857; de les Jerònimes, 377, 414, 425, 567,
646, 1665, 1860; dels Àngels, 421, 607,
788, 825, 841, 842, 917, 921, 931, 1750,
1812, 1825; de Monjes Mínimes, 789, 959,
1779, 1859; de Montsió, 56, 486, 514, 541,
581, 789, 824, 917, 930, 1012, 1165,
1461, 1812, 1833; de Nostra Senyora del
Carme, 320, 421, 471, 486, 493, 567, 646,
712, 788, 900, 1416, 1490, 1634, 1786; de
Pedralbes, 376, 448, 485, 486, 534, 541,
789, 825, 910, 921, 931, 1016, 1030,
1649, 1805, 1817, 1927, 1933; de Predicadors, 824, 1012; de Santa Anna, 507, 788,
948, 1467, 1776, 1777, 1840, 1847, 1870;
de Santa Caterina Màrtir, 65, 558, 564, 567,
577, 581, 584, 586, 631, 645, 760, 788,
789, 798, 931, 1259, 1638, 1679; de Santa
Clara, 288, 468, 787, 788, 789, 824, 921,
1029, 1035, 1412, 1413, 1529, 1532,
1535, 1820, 1933; de Sant Agustí, 96, 157,
271, 486, 788, 789, 900, 1788, 1839; de
Santa Isabel, 744, 1622, 1623, 1624; de
Santa Maria Magdalena, 247, 566, 645,
789, 954, 1204, 1410, 1462, 1636, 1637,
1853, 1947; de Sant Francesc, 19, 63, 96,
155, 376, 498, 788; de Sant Jeroni de la Vall
d’Hebron, 377, 486, 754, 787, 788, 890,
921, 930, 931, 958, 959, 963, 964, 1656,
1764, 1789, 1825, 1863; de Sant Joan de
Jerusalem, 567, 637; de Sant Pau del Camp,
1524; de Sant Pere de les Puelles, 514, 540,
787, 789, 889, 891, 921, 931, 1012, 1015,
1020, 1465, 1657, 1759, 1824, 1925,
1931; de Sant Sever, 824, 855, 924, 931,
958, 1038, 1188; de Valldonzella, 44, 486,
557, 566, 567, 581, 636, 645, 646, 713,
788, 898, 930, 931, 1015, 1378, 1490,
1635, 1636, 1784, 1857, 1858, 1859,
1924. -Muralles: de Mar, 309. -Palaus: de
la Comtessa, 787, 948; de la Inquisició, 909;
del lloctinent, 43, 485; del Rei, 13, 25, 150,
219, 595, 805, 981, 1208, 1402, 1457,
1464, 1758, 1767, 1770, 1774, 1794,
1819, 1824, 1839; Vell, 149, 716. -Pia Almoina de, 376, 486, 645, 744, 1648. -Places: de la Blanqueria, 467; de la Bellaguarda,
90, 95; de la Verònica, 131, 132, 135; del
Born, 467, 860; del Rei, 298, 318; dels Cabrits, 129; de Mar, 300; de Palau, 720, 721;

de Roses, 224; de Santa Anna, 98, 234, 235,
257, 328, 357, 358, 805; de Sant Jaume,
198, 203, 363, 416, 446, 598, 599, 602,
604, 606, 941; Fossar del Pi, 489; Nova,
467, 637; Pla de Sant Francesc, 26. -Platja
de, 123. -Portals: de l’Àngel, 294, 357,
358, 451, 542, 552, 575, 581, 587, 588,
609, 714, 1044, 1478, 1492, 1519, 1523;
de Mar, 6, 33, 159, 161, 171, 309, 318,
319, 375, 388, 533, 582, 589, 590, 731,
735, 1063, 1290, 1573, 1920; de Nostra
Senyora de la Pietat, 77; de Sant Antoni,
140, 196, 421, 909, 981, 982, 1036. -Seu
de, 70, 71, 77, 140, 150, 196, 228, 345,
366, 376, 407, 446, 449, 478, 483, 485,
556, 558, 655, 656, 657, 677, 678, 696,
711, 733, 737, 781, 786, 787, 788, 789,
824, 825, 826, 841, 855, 889, 890, 893,
897, 903, 921, 922, 923, 924, 925, 931,
935, 945, 950, 951, 952, 967, 968, 984,
992, 1011, 1012, 1068, 1111, 1184, 1210,
1397, 1423, 1647, 1648, 1649, 1747,
1757, 1760, 1770, 1814, 1821, 1831,
1832, 1913. -Taula de, 1085, 1086, 1087,
1088, 1099, 1110, 1114, 1121, 1128,
1157, 1315, 1421, 1829. -Taula de Comuns Dipòsits de, 1489, 1490, 1590,
1597, 1622, 1633, 1637, 1655, 1658,
1687, 1781, 1803, 1804, 1805, 1813,
1831, 1836, 1838, 1840, 1842, 1846,
1847, 1848, 1850, 1851, 1852, 1853,
1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859,
1860, 1861, 1862, 1863, 1868, 1869,
1874, 1875, 1914, 1915, 1931, 1932,
1933, 1934, 1936, 1943. -Tèrcio de, 62,
157, 166, 298, 1609. -Universitat literària
de, 521, 524, 525, 1455, 1456. -Usatges
de, 180, 538, 1193, 1204, 1206, 1217,
1235, 1236, 1291, 1298, 1467, 1840,
1870. -Veguer de, 100, 1528, 1529, 1531,
1532, 1533, 1534, 1535, 1553, 1596, 1770.
-Vegueria de, 83, 94, 206, 431, 553, 779,
916, 1133, 1168, 1169, 1181, 1184, 1185,
1186, 1190, 1197, 1211, 1212, 1226, 1227,
1230, 1237, 1247, 1248, 1253, 1255, 1256,
1285, 1295, 1312, 1339, 1343, 1344, 1345,
1346, 1350, 1366, 1367, 1393, 1394, 1417,
1418, 1428, 1471, 1472, 1482, 1483, 1627,
1643, 1690.
BARDAXÍ, Joan Martí de, 1928.
BARDAXÍ I D’ÀGER, Joan de, visitador militar, 431, 432, 433.
BARELLES, Joan, negociant, arrendatari de la
bolla de Barcelona, 1359.
BARGA, Macià, 404, 407.
BARGALLÓ, Anton, traginer, 904.
BARGUES, Andreu, procurador fiscal de Girona, 1222, 1223, 1224.
BARLAMBEU, Joan, canonge de la Seu d’Urgell, del braç eclesiàstic, 1312, 1548, 1556.
1977

BARNADA, Jacint, esparter, 830.
BARNOJA, Francesc, capità, 568.
BARÓ, Francesc, de Mataró, sobrecollidor del
General a la part de ponent, 794, 1699,
1700.
BARÓ, Jaume, fill de Jaume Baró, 1700.
BARÓ, Jaume, pare de Francesc Baró, 1700.
BARÓ, Joan, prevere beneficiat a la Seu de Barcelona, 517, 542, 978, 1866.
BARÓ, Josep, porter reial de Tarragona, 1585.
BARÓ, Miquel, negociant de Sant Feliu de Guíxols, 240.
BARÓ, Rafael, canonge de la Seu de Barcelona,
del braç eclesiàstic, 576, 1368, 1388.
BARÓ, Salvador, doctor en drets i ciutadà de
Barcelona, del braç reial, 526, 660, 1469,
1601.
BARÓ, Salvador, sobrecollidor dels drets del
General, 794, 1587, 1699, 1700.
BARRACÀ, Alfons, ciutadà honrat de Tortosa,
1386.
BARRADERS, Josep, doctor en medicina, 335.
BARRAQUER, Josep, ciutadà honrat de Barcelona, 1302.
BARRAXERT, Alfons, del braç reial, 1238,
1248.
BARRELLES, Joan, negociant, arrendatari de
la bolla de Barcelona, 1424, 1816, 1927.
BARRERA, Dídac, velluter i ciutadà de Barcelona, 1646.
BARRERA, Francesc, valencià condemnat a galeres, 728.
BARRERA, Josep, ciutadà honrat de Barcelona,
del braç reial, 142, 983, 984.
BARRERA, Magí, ciutadà honrat de Barcelona,
del braç reial, 535, 1050, 1944, 1950.
BARRI, Josep, botiguer de Balaguer, 681.
BARRIL, Pere, prevere, 1223.
BARTAMBEU, Joan, del braç eclesiàstic, 1339.
BARTOMEU, Salvador, 357, 358.
BARTROLÍ, Josep, prevere, 711.
BARTULS, Jaume, notari públic de Vic, 354.
BARUTELL, Andreu Cristòfor, 1382.
BARUTELL, Cristòfor Andreu, 1401.
BARUTELL, Jerònia, muller de Lluís Barutell,
1382.
BARUTELL, Joan de, frare, del braç eclesiàstic,
1729, 1735.
BARUTELL, Llorenç de, del braç militar,
1753.
BARUTELL, Lluís, 1382.
BARUTELL, Violant, muller d’Andreu Cristòfor Barutell, 1382.
BARUTELL I ERILL, Joana, 1113.
Bas (Garrotxa), plana de, 82.
BAS, Antoni, prevere beneficiat a l’església de
Sant Jaume de Barcelona, 164, 219, 1215,
1230.
BAS, Eulàlia, 1215, 1230.
BAS, Jacint, prevere, 1119.

BAS, Jaume, notari públic de Barcelona, 1474,
1485.
BAS, Josep, doctor en medicina, 164, 501, 542,
552, 760, 762, 769, 790, 798, 838, 858,
887, 907, 932, 934, 947, 959, 988, 1010,
1050, 1076, 1215, 1230, 1469, 1474, 1860.
BAS, Josep, fuster de Reus, 1476.
BAS, Marc, de Piera, 1769.
BAS, Segimon, 980.
Bàscara (Alt Empordà), 717, 1130, 1131, -Bolla, 761.
BASSES, Miquel, fuster de Barcelona, 3, 272,
273, 435, 1846.
BASSET I TRUELLAS, Josep Grato, 1243.
BASTERO, Pere Anton, negociant, 360.
BASTIDA, Miquel, 1400, 1401, 1616, 1786,
1787.
BASTÚS, vegeu BESTURS.
BATALLER, Josep, procurador fiscal de la règia
cort, 599, 600, 601, 604, 607, 608, 1498,
1499, 1506, 1516.
Batea (Terra Alta), 455, 1651. -Taula de, 1319.
BATISTA, Josep, jove, forner de Barcelona,
1479.
BATLLE, Domènec, ardiaca i canonge de la
Seu de Girona, del braç eclesiàstic, 1417,
1428.
BATLLE, Isidre, tauler de Palafrugell, 1277.
BATLLE, Jaume, arrendatari de la bolla de Ripoll, 1586.
BATLLE, Joan, menor, de la vegueria de Girona, del braç militar, 1344, 1345.
BATLLE, Rafael, ardiaca i canonge de la Seu de
Girona, del braç eclesiàstic, 431, 432, 433,
1223, 1417, 1428.
BATLLE, Simó, calceter i ciutadà de Barcelona,
800.
BATLLE DE FLAÇÀ, Joan, de la vegueria de
Girona, del braç militar, 1227, 1237, 1248,
1471, 1473, 1482, 1484, 1485.
BAUDINO, Josep, condemnat a galeres, 753.
BAUCELLS, Jaume, prevere de Vic, 805.
BAUDEMONT, príncep de, 1149, 1150.
BAUSÍ, Nicolau, estudiant de filosofia, 530.
BAXÀ, Jaume, 1108.
BAXÀ, Josep, frare i cambrer de Serrateix, del
braç eclesiàstic, 1366, 1369.
BAYER, vegeu BALLER.
BAYETOLÁ Y CABANILLAS, ..., regent del
Consell Suprem d’Aragó, 239.
BAYLÓ I REGUER, Josep, veguer de Barcelona, 1570.
BAYONA, marquès de, general de les galeres
d’Espanya, 21.
BEATRIU, Salvi, argenter, 271.
BEAUMONT, Emanuel, patró de vaixell francès, 777, 778, 782, 783, 785, 1695, 1696,
1697, 1698, 1729, 1730.
Begur (Baix Empordà), taula de, 1329, 1437,
1438, 1439.
1978

BELLAFILLA, Josep de, donzell, 1764, 1863.
Bellaguarda (Vallespir), 86.
BELLASERRA, Ramon, prevere de l’església de
Cervera, 1775, 1776.
BELLER, Jaume, arrendatari de la bolla de
Puigcerdà, 1725.
BELLER, Mateu, eclesiàstic, 988.
BELL-LLOC, Joan, 1833, 1834.
BELL-LLOC, Joan Rafael, 1833.
BELL-LLOC, Jeroni de, domiciliat a Girona,
1525.
BELL-LLOC, Pere, mercader, 1829, 1833,
1917.
BELL-LLOC, Pere Pau de, 1666, 1829, 1833,
1917.
BELL-LLOC, Rafael Joan de, ciutadà de Girona, 1833.
BELLO, Aloisi, notari, 1244.
Bellpuig d’Urgell (Urgell), taula de, 1435,
1436.
BELLTALL, Josep, pagès de Tarragona, 1258.
BELLTRAGA, Pere Guerau de, mestre, 1779,
1832.
BELLVER, Francesc, 382.
BELLVER, Gabriel, de Tarragona, 1263, 1264.
BELLVER, Mateu, doctor, 1836.
BELLVER, Mateu, prevere, 481.
BELLVER, Mateu, procurador d’herències, 906.
BELLVER, Pau, prevere, 481.
Bellver de Cerdanya (Baixa Cerdanya), taula
de, 1327, 1330, 1437.
BELSUNRE I LIZAGA, Arnaldo de, 1178.
BELTRÁN, Antonio, 1045.
BELXIT, comte de, 1775.
BENAC, Josep, 1002.
Benasau (Comtat), 1017, 1744, 1930.
BENAVENT, Josep, ciutadà honrat de Barcelona, tauler de Mont-roig del Camp, 653,
1566, 1567.
Benavent de Segrià (Segrià), taula de, 1321,
1326, 1431, 1432, 1438, 1440.
BENDANENT, Joan, sastre de Barcelona, 682.
BENEDITO, Cantín, patró genovès, 56, 107,
113, 118, 123, 175, 195.
BENEJA, Josep de, 1085.
BENET, Bernat, mercader, 1726.
BENET, Joan, pagès de Sant Hipòlit de Voltregà, 767.
BENET, Macià, ciutadà honrat de Barcelona,
805.
Benifallet (Baix Ebre), taula de, 1318, 1432,
1433.
Benissanet (Ribera d’Ebre), 455.
BENSI I GORGOLLÓN, Pedro, cònsol de Gènova, 15, 32, 407, 1153.
BENSI I GRAU, Eulàlia, 404, 407, 413.
BENÚS, Josep, negociant, 1552.
BER, Francisco, 1142.
BERAFULL, Miquel, guarda extraordinària del
General, 774.

BERAIX, Joan, canonge d’Elna, 1118.
BERARDO, Agustí de, cavaller de Santiago domiciliat a Barcelona, del braç militar, 262,
966, 1116, 1119, 1753.
BERARDO, Francesc de, del braç militar,
1753.
BERARDO DE PONTS, Francesc, 977, 1144.
BERARDO I SANTÀGATA, Joana, 1116,
1119.
BERART, Agustí, de la Seu d’Urgell, 661.
BERART, Francesc, notari de Figueres, del braç
reial, 1248, 1250, 1252.
BERART, Ramon, de la vegueria de Barcelona,
del braç militar, 1549, 1557, 1565, 1566.
BERART I DE VACIÀ, Serafí, canonge i degà
de la Seu de Girona, del braç eclesiàstic, 915,
1132, 1558, 1807.
BERART I SANTJUST, Francesc, de la vegueria de Barcelona, del braç militar, 1945,
1950, 1957.
BERBEGAL, Ramon, del braç militar, 1211,
1213, 1226, 1228.
Berberia, la, 46, 48, 52, 53, 103, 104, 109, 110,
114, 115, 119, 120, 171, 172, 191, 192,
1148.
BERENGARI, ..., 788.
BERENGUER, ..., 792.
BERENGUER, Antoni, del braç reial, 1137.
BERENGUER, Bernat, 897.
BERENGUER, Bernat, doctor, 1778.
BERENGUER, Epifani, doctor de Lleida, del
braç reial, 1174, 1944, 1945, 1948, 1950.
BERENGUER, Epifani, notari públic de Lleida, 77.
BERENGUER, Francesc, cap d’esquadres, 1232.
BERENGUER, Isabel, 1778.
BERENGUER, Joan, doctor en drets, calculador de la visita, 648, 830, 859, 1474, 1485,
1865, 1883.
BERENGUER, Miquel, 1382.
BERENGUER, Pere, 499, 500.
BERENGUER RAMON, fill de Ramon Borrell, comte de Barcelona, 185.
Berga (Berguedà), 82. -Bolla de, 240, 412,
446, 682, 1098, 1341, 1552. -Taula de,
1332, 1434, 1435, 1439, 1609. -Vegueria
de, 446.
BERGA, Miquel, 562.
BERGADA, Macià, agutzil, 413.
BERGUEDÀ, Francesc, cinter, 701, 1128.
BERGUINYÓ, Sebastià, frare benedictí, del
braç eclesiàstic, 1368.
BERMEJO, Alonso, notari de Madrid, 1849,
1878.
BERNABÉ, ..., 1062.
BERNADA, Antoni, esparter i ciutadà de Barcelona, 580, 1491.
BERNADA, Jacint, esparter del General, 3,
272, 435, 673.
BERNARDO, Francisco, 860.
1979

BERNAT, Joan, estudiant de filosofia, 1029.
BERNIGO, Miquel, ferrer, 224.
BERNOIA, Francesc, capità, 569.
BERNOLA, Guillem, negociant i tauler de
Puigcerdà, 638, 1551.
BERTRAN, Jaume, prevere i rector de l’església
parroquial de Benasau, 1930.
BERTRAN, Joan, galiot, 169.
BERTRAN, Josep, galiot, 176.
BERTRAN, Lluís, doctor de Tortosa, del braç
reial, 1949.
BERTRAN, Miquel Jeroni, garbellador, 1167.
BERTRAN, Pau, mercader de Barcelona, 599,
1189.
BERTRAN, Pere, paraire, 225.
BERTRAN, Valentí, cap d’esquadres, 32.
BES, Cosma, de l’església de Sant Miquel de
Barcelona, 1935.
BES, Pere Joan, batlle i jutge ordinari de Batea,
1651.
Besalú (Garrotxa), 626, 1295. -Sots-vegueria
de, 1211, 1226, 1237, 1247, 1417, 1428,
1471, 1482, 1543. -Taula de, 1323, 1329,
1330, 1436, 1438, 1439, 1610.
BESTURS, Felip, 1822.
BESTURS, Felip, verguer, 1822.
BEULÓ, Macià, clergue i beneficiat a la Seu de
Barcelona, 748.
BEULÓ, Pau, 232.
BIAXA, Francesc, pagès de Barcelona, 959, 1860.
BIBORRA, Josep, canonge de la Seu de Tarragona, del braç eclesiàstic, 1728, 1729.
BIDO, Josep, estudiant de Tarragona, 1287.
BIGORRA, Josep, 1037.
BIOSCA, Francesc, escrivà de Balaguer, 1168.
BIOSCA, Jaume, doctor, del braç reial, 1387.
BIOSCA, Josep, notari, 320.
Bisbal d’Empordà, la (Baix Empordà), 427,
578. -Taula de, 1322, 1329, 1330, 1436,
1610.
BIURE, Andreu de, 1400, 1616.
BIURE I MARGARIT, Josep de, marquès d’Aguilar, 921, 1046, 1818, 1936.
BLANC, Andreu, 1012, 1370.
BLANC, Andreu, domiciliat a Barcelona, 1764.
BLANC, Antoni, veler de Barcelona, 285.
BLANC, Francesc, canonge de la Seu d’Urgell,
del braç eclesiàstic, 1671, 1683.
BLANC, Guerau, cònsol de la confraria de blanquers de Barcelona, 934, 1839.
BLANC, Joan Andreu, 1400, 1616.
BLANC, Joan Andreu, domiciliat a Perpinyà,
1764.
BLANC, Joan Andreu, donzell, 1188, 1638,
1799, 1817.
BLANC, Josep, canonge de la Seu de Tortosa,
del braç eclesiàstic, 1560.
BLANC, Josep, doctor, 1671.
BLANC, Josep, sastre i ciutadà de Barcelona,
verguer del General, 33, 45, 61, 62, 64, 70,

77, 82, 91, 93, 94, 96, 141, 143, 161, 167,
203, 208, 231, 236, 237, 250, 257, 273,
285, 289, 298, 303, 310, 334, 336, 350,
352, 356, 365, 366, 380, 397, 399, 411,
413, 426, 445, 448, 456, 464, 471, 476,
481, 484, 487, 488, 496, 502, 525, 535,
545, 570, 588, 629, 642, 674, 692, 705,
749, 756, 761, 770, 790, 798, 809, 833,
857, 887, 906, 932, 955, 988, 995, 1029,
1049, 1074, 1177, 1204, 1236, 1259,
1277, 1397, 1453, 1469, 1470, 1477,
1494, 1536, 1545, 1552, 1602, 1642.
BLANC, Pere, passamaner de Camprodon, 408.
BLANC I ANDREU, Joan, donzell domiciliat a
Perpinyà, 1370, 1638, 1717, 1799, 1853.
BLANC I FABREGAT, Jacint, doctor en medicina i ciutadà de Barcelona, 80, 169, 189,
190, 195, 197, 264, 277, 328, 358, 481,
510, 514, 550, 552, 575, 653, 715, 716,
722, 870, 937, 938, 965, 1028, 1136,
1137, 1450, 1569.
BLANC I RIBERA, Andreu, 1717, 1817.
BLANC I RIBERA, Joan, 1638, 1680, 1799.
BLANC I RIBERA, Pere Antic, 1799.
BLANCAFORT, Jaume, 1108.
BLANCAS, Alfonso Felipe de, diputat d’Aragó,
1775.
Blanes (La Selva), 1348. -Port de, 47, 52, 104,
109, 120, 171, 191. -Taula de, 1321, 1332,
1437, 1438.
BLANES, Francesc, 1661.
BLANES, Josep, notari, 395.
BLANES, Vidal de, 1657.
BLANES CENTELLES I CARRÓS, Francesc
de, comte de Centelles, del braç militar, 421,
463, 915, 987, 1367, 1387.
BLANET, Joan, traginer de Gironella, 1651.
BLANXART, Joan Baptista, doctor en drets i
assessor del General, del braç reial, 282, 283,
288, 292, 308, 338, 355, 373, 376, 384,
393, 395, 413, 422, 423, 425, 428, 444,
1216, 1276, 1281, 1284, 1290, 1291,
1297, 1298, 1299, 1301, 1303, 1349,
1353, 1354, 1355, 1472, 1473, 1474,
1483, 1484.
BLANXART, Llorenç, de Sant Joan de les Abadesses, 416.
BLASCO, Francesc, diputat local de Tàrrega,
1279.
BLASI, Cosme Damià, prevere, 1107.
BLAY FOLC, Pere, de Garcia, condemnat a galeres, 740.
BO, Joan, sabater, bastaix del General, 3, 272,
435, 481, 673, 830.
BOADELLA, August, ciutadà de Barcelona,
705.
BOER, Josep, adroguer de Girona, 641, 642,
697, 1585, 1600, 1610.
BOFARULL, Marià, doctor en drets, del braç
reial, 894, 897, 1866.
1980

BOFILL, Ferran, ajudant tercer de l’escrivania
major del General, 810.
BOFILL, Francesc, 416.
BOFILL, Jordi, collidor del General, 1409, 1678.
BOFILL, Jordi Benet, collidor de la taula de
Barcelona, 1912.
BOFILL, Narcís, mercader, del braç reial, 1238.
BOFILL, Segimon, doctor en drets i ciutadà
honrat de Barcelona, ajudant tercer de l’escrivania major del General, 21, 39, 42, 47,
56, 59, 75, 87, 88, 89, 90, 157, 167, 178,
198, 218, 220, 233, 250, 260, 262, 274,
285, 310, 321, 324, 325, 329, 376, 388,
398, 399, 401, 406, 411, 449, 539, 540,
672, 675, 676, 677, 679, 680, 682, 714,
715, 717, 725, 760, 762, 769, 789, 798,
801, 838, 858, 887, 907, 934, 932, 947,
959, 988, 1010, 1050, 1076, 1114, 1148,
1231, 1259, 1355, 1356, 1584, 1661,
1714, 1860, 1910.
BOHIGUES, Joan, jove, teixidor de Manresa,
1607.
BOHIGUES, Maurici, escrivà de Cervera, 1585,
1602.
BOIX, ..., doctor, 896.
BOIX, Anton, 499, 500.
BOIX, Miquel, blanquer, 1553.
BOIX, Saldoni, frare benedictí, del braç eclesiàstic, 1417, 1428.
BOIXADELL, Pere, prevere de l’església del Pi
de Barcelona, 1845.
BOIXADORS, Alexandre de, del braç militar,
263, 682, 821, 829, 916, 926.
BOIXADORS, Bernat de, 1612, 1613, 1622,
1629, 1630, 1712, 1715.
BOIXADORS, Dimas de, 1613, 1630.
BOIXADORS, Joan de, 1851.
BOIXADORS, Joan Lluís de, 1630, 1712, 1713.
BOIXADORS, Josep de, del braç militar, 1367,
1387, 1391, 1392.
BOIXADORS, Lluís de, del braç militar, 1630,
1656, 1713, 1716, 1865, 1881, 1883.
BOIXADORS, Lluís Onofre de, 1716.
BOIXADORS, Miquel de, canonge, 1800.
BOIXADORS, Miquel de, donzell, 1800.
BOIXADORS, Salvador de, senyor d’Alfarràs,
1364, 1365.
BOIXADORS I LLULL, Josep de, regent la
Reial Cancelleria, 11, 34, 40, 78, 79, 90, 95,
98, 100, 140, 147, 151, 156, 178, 197, 213,
220, 229, 238. 271, 283, 305, 316, 317,
327, 724, 1122, 1124, 1176, 1182, 1183,
1184, 1209, 1217, 1241, 1245, 1249,
1250, 1282, 1284, 1296.
BOIXADORS I LLULL, Miquel de, prevere,
1800.
BOIXADORS I LLULL, Ramon de, canonge,
del braç eclesiàstic, 1158.
BOIXADORS I SOLER, Joan de, del braç militar, 1168, 1181, 1182, 1186.

BOIXEDA, Benet Miquel, del braç reial, 1550.
BOIXÓ, Esteve, doctor en drets, 1045.
BOIXÓ, Joan, negociant, 1419.
BOIXÓ, Pau, paraire de Sant Hipòlit de Voltregà, 767.
BOJONS, Bonaventura, 1267.
BOLDÓ, Josep, estudiant de Tarragona, 1287.
BOLEA, Bernardo de, vice-canceller d’Aragó,
1903.
BOLEDA, Francesc, doctor de Barcelona, del
braç reial, 1944.
BOLET, Pere Pau, 1623, 1772.
BONAFRA, Rafael, 1109.
BONAMIC, Bernat, sabater, 1129.
BONAMUST, Joan, tauler de Palautordera, 631.
BONANAT, Antoni, mercader i ciutadà de Barcelona, 217, 1086, 1212.
BONANAT, Francesc, mercader, 535.
BONASTRE, Rafael, prevere i comensal de
Santa Anna de Barcelona, notari i ajudant
primer de l’escrivania major del General,
1085, 1107, 1117.
BONAU, Francesc, doctor, 1706.
BONELL, Jacint, doctor en teologia, 1121.
BONELL, Jaume, del braç eclesiàstic, 1249.
BONELLS, Francesc, estudiant, 241.
BONET, Andreu, mercader de Perpinyà, del
braç reial, 1569, 1960, 1962.
BONET, Bernat Jeroni, mercader i ciutadà de
Barcelona, 1615, 1616, 1636.
BONET, Emerenciana, 1616, 1636.
BONET, Francesc, 643, 1002, 1006.
BONET, Francesc Jeroni, mercader, 1616, 1619,
1620, 1636, 1827.
BONET, Jeroni, 1827, 1837.
BONET, Jeroni, mercader de Barcelona, 1615,
1616, 1618, 1619, 1636.
BONET, Joan, flassader de Barcelona, 385.
BONET, Joan, frare del monestir del Carme de
Barcelona, 580, 756, 1490.
BONET, Joan Celoni, de Perpinyà, del braç
reial, 1569, 1961, 1962.
BONET, Josep, abat de Gerri, 663.
BONET, Josep, frare del monestir del Carme de
Barcelona, 492, 493.
BONET, Mònica, 1616, 1636.
BONET, Salavador, militar, 1232.
BONEU, Fèlix, ciutadà honrat de Barcelona,
del braç reial, 513, 962, 963, 969, 970,
1945, 1950.
BONEU, Francesc, doctor en medicina, del
braç reial, 225, 298, 318, 626, 629, 670,
676, 697, 737, 740, 748, 756, 758, 759,
798, 810, 1270, 1271, 1545, 1578, 1591,
1608, 1659, 1678, 1679, 1732, 1734, 1756,
1808.
BONEU, Jaume, del braç reial, 1236, 1237,
1248.
BONEU, Josep, de Barcelona, del braç reial,
1945.
1981

BONEU, Miquel, doctor en medicina, diputat
reial, 456, 820, 1403, 1421, 1613, 1614,
1670, 1671, 1682, 1683, 1795, 1940.
BONEU I RIERA, Anna, muller de Francesc
Boneu, 1591.
BONI, Joan, sabater, 244.
BONMERCER, Andreu, del braç reial, 1394.
BONS, Josep, sabater, 273.
BONVEÍ, Lluís, doctor en drets i ciutadà de
Barcelona, 1943.
BORDOL, Isidre, pagès de Santa Maria de Llinars, 401, 1355.
BORDOY, Miquel, mallorquí condemnat a galeres, 740.
BORÉS, Pau, notari de Barcelona, 425.
BORFULL, Miquel, guarda extraordinària del
General, 792.
Borges Blanques, les (Garrigues), taula de,
1320, 1326, 1431, 1432, 1438, 1440.
BORGIA, ..., regent del Consell Suprem d’Aragó, 919, 940, 941, 979, 989.
BORGONYÓ, Sebastià, frare, del braç eclesiàstic, 1671.
BORGONYÓS, Jacint, 568, 569.
BÒRIA, Bernat, del braç reial, 1472, 1482.
BÒRIA, Bernat, doctor en medicina, 83.
BÒRIA I GUALBA, Gabriel, del braç reial,
1236, 1250, 1254.
BORJA, Francesc de, 1291.
BORJA, Josep de, governador militar de Barcelona, 309, 318, 319, 321, 325, 731, 1253.
BORNIAC, Joaquim, doctor en drets, del braç
reial, 489, 490, 727, 965, 1168, 1367,
1368, 1473, 1551.
BORRÀS, Bernat, 1180.
BORRÀS, Fèlix, jove, sastre de Barcelona, 1476.
BORRÀS, Jacint, notari públic de Barcelona,
escrivà major racional de la casa de la ciutat,
527, 626, 661, 719, 806, 807, 1047, 1048,
1211, 1455, 1456.
BORRÀS, Pere, prevere i notari públic de Tarragona, 357, 1315.
BORRÀS I MARC, Francesc, cavaller de la vegueria de Cervera, del braç militar, 1313,
1385.
BORRÀS I MARTÍ, Jaume, doctor, del braç
reial, 1285, 1295, 1313, 1340.
BORRELL, Francesc, ferrer, 165.
BORRELL, Francesc, prevere, 1385, 1386.
BORRELL, Francesc, vidrier de Mataró, 888.
BORRELL, Josep, apotecari i ciutadà de Barcelona, 1760.
BORRELL, Martí de, governador de la Vall
d’Aran, del braç militar, 1580.
BOSC, ..., 1268, 1269.
BOSC, Antoni, notari públic i receptor de la
Bisbal, 427, 1395, 1396.
BOSC, Francesc, notari, 1155, 1156.
BOSC, Gaspar Arnau, de Perpinyà, del braç
reial, 1256, 1739, 1837, 1960.

BOSC, Gili, prevere i tauler de Sarral, 1300,
1301.
BOSC, Isidre, 907.
BOSC, Isidre, notari causídic de Barcelona, 982,
1756, 1839.
BOSC, Jaume, 1460, 1907, 1939.
BOSC, Jaume, frare del monestir del Carme de
Barcelona, 427.
BOSC, Jaume, tauler de Figueres, 1155.
BOSC, Jeroni, 1797.
BOSC, Jeroni, oïdor reial, 1794, 1797.
BOSC, Jeroni, prevere, 1529, 1532, 1535.
BOSC, Joan, 1834.
BOSC, Joan, botiguer de teles, 1624.
BOSC, Joan, fuster i ciutadà de Barcelona, 1943.
BOSC, Joan, hortolà, 1624.
BOSC, Joan, hortolà de Tarragona, 1156.
BOSC, Joan, mercader i ciutadà de Barcelona,
1624.
BOSC, Josep, notari causídic i ciutadà de Barcelona, 489, 1744.
BOSC, Josep, verguer, 484.
BOSC, Llàtzer del, 1379, 1380.
BOSC, Marina, 1606.
BOSC, Miquel, canonge de la Seu de Vic, del
braç eclesiàstic, 1729, 1755.
BOSC, Miquel, tauler de Sant Celoni, 631.
BOSC, Miquel Joan, canonge de la Seu de Vic,
del braç eclesiàstic, 926, 1135, 1732, 1734.
BOSC, Pere, 1421.
BOSC, Pere Miquel, notari públic de Sant Celoni, 1045.
BOSC DE VILAGAIA, Llàtzer, arrendatari de
la bolla de Vilafranca del Penedès, 1379.
BOSC DE VILASSAR, Francesc, 1633.
BOSC I DE SANTVICENÇ, Pere, 1606.
BOSC I VILAGAIA, Isabel Joana del, 1038.
BOSCÀ, Joan, 1458, 1927.
BOSCÀ, Joan, de Roses, 1458, 1927.
BOSCÀ, Violant, 1458.
BOSSER, Àlvar Antoni, donzell, 45, 1157, 1165.
BOSSER, Gabriel Antoni, cavaller, 1106, 1157.
BOSSER, Maria Francesca, abadessa del monestir de Jerusalem de Barcelona, 45, 78, 955,
956, 1157, 1164, 1165, 1853.
BOSSES, Maria Francesca, 32.
BOSSOM, Carles, adroguer de Puigcerdà, 356.
BOSSOM, Josep Cugat, notari, 1152.
Bossost (Vall d’Aran), taula de, 1324, 1436,
1437.
Bot (Terra Alta), taula de, 1320, 1432, 1433.
BOTELLER, Joan, 1378.
BOTELLER, Joan Miquel, ciutadà de Tortosa,
473, 537, 1378, 1623.
BOTELLER, Miquel, collidor de la taula de
Miravet, 1378.
BOTELLER I D’OLIVER, Francesc, 1378,
1623.
BOTELLER I D’OLIVER, Pere de, cabiscol i
canonge de la Seu de Tortosa, 1378, 1623.
1982

BOTER, Magenci, notari públic de Barcelona,
1934.
BOTER I CASANATE, Joan Josep, 1216.
BOTÍ, Pere, sastre, 995.
BOTINYA, Roc, cirurgià, 1490.
BOU, Antoni, prevere i doctor en drets, hebdomadari major de l’església del castell de Palafrugell, 1873.
BOURNONVILLE, duc de, lloctinent del
principat, 317, 326, 327, 329, 334, 335,
347, 356, 357, 361, 366, 368, 378, 380,
397, 399, 405, 409, 410, 418, 429, 457,
462, 463, 477, 500, 501, 508, 513, 515,
520, 534, 544, 550, 557, 560, 589, 591,
596, 613, 615, 621, 693, 697, 698, 699,
700, 703, 704, 706, 707, 718, 719, 720,
721, 727, 729, 734, 737, 742, 743, 750,
1121, 1298, 1300, 1301, 1306, 1307,
1309, 1311, 1312, 1337, 1338, 1339,
1340, 1344, 1345, 1346, 1347, 1349,
1350, 1351, 1365, 1366, 1374, 1381,
1382, 1386, 1388, 1389, 1390, 1391,
1392, 1393, 1395, 1408, 1427, 1428,
1429, 1430, 1431, 1445, 1456, 1467,
1470, 1471, 1477, 1478, 1481, 1483,
1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1492,
1493, 1494, 1495, 1519, 1520, 1527,
1544, 1556, 1558, 1559, 1560, 1561,
1562, 1565, 1566, 1567, 1569, 1579,
1581, 1602, 1603, 1604, 1607, 1609,
1611, 1631, 1640, 1642, 1643, 1645,
1646.
BOVER, Antoni, pagès de Sarrià, 1805.
BOVER, Bartomeu, prevere beneficiat a l’església de Sant Miquel de Barcelona, 657, 658.
BOVER, Blai, apotecari de Sitges, 1047.
BOVER, Josep, abat del monestir de Gerri, del
braç eclesiàstic, 8, 11, 550, 662, 738, 739,
1728, 1732, 1729, 1735.
BOVER, Josep, prevere de l’església de Cervera,
1775.
BOVER, Pere, pagès d’Igualada, 244, 1241.
BOVER D’AGUILÓ, Josep, del braç militar,
86, 1312, 1339, 1340.
BOXEDA, Miquel, 226, 227, 231.
BOY I JULIÀ, Pere, notari públic de Palamós,
1288.
BRACÓ, ..., consultor del General, 647.
BRACÓ, Joan Baptista, 362.
BRAMONA, Joan, prevere de l’església del Pi
de Barcelona, 1845.
BRANSI, Carles, negociant, 1121.
BRANSÓ, Francesc, eclesiàstic, 486.
BRAQUETS, Francesc, 1119.
BRAS, Jaume, 358.
BRASSÓ, ..., 14, 1629.
BRASSÓ, Jaume, 1037.
BRASSÓ I ROVIRA, Bonaventura, doctor en
drets, del braç reial, 3, 425, 1313, 1340,
1670, 1682, 1684.

BRAVO, Gerónimo, de Madrid, 1867, 1878.
BRAVO, Jaume, correu del General, 1661,
1714, 1910.
Breda (Selva), monestir de, 421, 543, 931.
BREGAL, Pere, botiguer de teles, 1342.
BRET, Estefania, 921, 1816.
BRET, Ferrer, 824.
BRET, Gràcia Magdalena, 460.
BRET, Nicolau, 1709, 1718.
BRET, Nicolau, mercader, 1709, 1718, 1761.
BRET, Onofre, 890, 947, 1763, 1846, 1847.
BRET, Sebastià, 787.
BREXIA, Blai, militar, 1232, 1445, 1446, 1447.
BRIAC, Josep, botiguer de teles i ciutadà de
Barcelona, 91.
BRIANÇÓ, Francesc, eclesiàstic, 549.
BRIANÇÓ, Francesc, sots-batlle de Barcelona,
448, 1037.
BRIART, Josep, botiguer de teles, 346, 350.
BRIÓ, Pere, sergent del tèrcio del General, 720,
736.
BROSSA, Bonaventura, 413, 498, 1384.
BROSSA, Francesc, 423, 498, 1384, 1385.
BROSSA, Joan Francesc, 1156.
BROSSA, Josep, notari públic de Barcelona,
1933, 1946.
BROSSA, Josep, procurador fiscal del General,
320, 779, 796, 797, 812, 976, 977, 1034,
1695, 1698, 1700.
BROSSA, Josep Francesc, 1156.
BROSSA I DE BOIXADORS, Francesc, de la
vegueria de Vilafranca del Penedès, del braç
militar, 1472, 1482, 1483.
BROTONS, Jeroni, escrivà, 320, 617, 623, 626.
BRU, Francesc, ciutadà honrat de Barcelona,
1606, 1607, 1637, 1798.
BRU, Jaume, 722, 723, 1606, 1607, 1633.
BRU, Josep, 85, 86, 147, 180, 183, 189, 190,
294, 295, 299, 310, 313, 398, 969, 1108,
1110.
BRU, Josep, del braç eclesiàstic, 71, 1313,
1340.
BRU, Josep, del braç militar, 750, 996.
BRU, Josep, prevere i doctor en drets resident a
Barcelona, 183, 197, 262, 1375.
BRU, Mateu, barreter, 1601.
BRU I ALZINA, Francesc, doctor en drets i
ciutadà honrat de Barcelona, del braç reial,
15, 296, 319, 369, 896, 1549, 1550, 1557,
1558.
BRU I AQUILES, Josep, 87.
BRU I BANYULS, Josep, del braç militar, 645,
694, 701, 711, 722, 723, 827, 830, 1604,
1632, 1633, 1755, 1945, 1950.
BRU I CANTA, Baltassar, de la vegueria d’Urgell, del braç militar, 1472, 1483, 1487,
1865.
BRU I CANTA, Ignasi, canonge de la Seu de
Barcelona, del braç eclesiàstic, 434, 652,
1473, 1484, 1729.
1983

BRU I CANTA, Ignasi, del braç militar, 1168.
BRU I CANTA, Joan de, frare i sagristà major
del monestir de Santa Maria de Ripoll, del
braç eclesiàstic, 660, 1132, 1366, 1387.
BRU I CANTA, Josep, frare benedictí, del braç
eclesiàstic, 253, 1473, 1729, 1735.
BRU I CANTA, Ramon, de la vegueria d’Urgell, del braç militar, 1472.
BRUGADA, Jaume, veler, 649.
BRUN, Joan, patró, 1048.
BRUNES, ..., adroguer, 535.
BRUNES, Gabriel, paraire de llana i tauler de
Caldes de Montbui, 1152.
BRUNIQUER, Francesc, 466.
BRUNIQUER, Joan Pau, notari de Barcelona,
1109, 1213, 1228.
BRUNYOL, Joan, ciutadà honrat de Barcelona
i tauler de Balaguer, 1278.
Brusel·les (Països Baixos), 1906.
BUENDÍA, Gabriel, capità, 1150.
BUENO, Bernardo, diputat d’Aragó, 719,
1641.
BUFIST, Narcís, mercader, del braç reial, 1248.
Bugia (Algèria), 46, 52, 53, 103, 105, 109,
110, 114, 115, 119, 121, 171, 172, 191,
192, 1147.
BULFERINES, Baptista, doctor de Lleida, del
braç reial, 1238, 1945, 1948.
BULFERINES, Josep, doctor en drets de Lleida, del braç reial, 1728, 1733.
BURBAN, Josep, frare i ecònom del monestir
de la Vall d’Hebron, 1114, 1115, 1117.
BURÉS, Pau, notari, 534.
BURGADA, Antoni, teixidor, 792.
BURGÈS, Francesc, ciutadà honrat de Girona,
261, 262.
BURGÈS, Francesc, diputat reial, 256, 364,
1350, 1391, 1394, 1670, 1671, 1682,
1683.
BURGÈS, Francesc, donador de ploms del General, 665, 666, 1573.
BURGÈS, Jaume, canonge de la Seu de Girona,
del braç eclesiàstic, 269, 1285, 1250, 1312,
1314, 1338, 1339, 1368, 1385, 1386.
BURGÈS, Joan, 1420, 1657.
BURGÈS, Narcís, canonge de la Seu de Girona,
del braç eclesiàstic, 276, 1250, 1285, 1295,
1314, 1368, 1385, 1386, 1388, 1806,
1809, 1866, 1881.
BURGÈS, Narcís, doctor i ciutadà honrat de
Barcelona, 1385, 1386.
BURGÈS, Narcís, donzell i doctor en drets, diputat local de Girona, 1524.
BURGÈS I DE SO, Joan, 1612, 1629, 1630,
1657, 1658, 1712, 1856.
BURGÈS I DE SO, Victòria, muller de Joan
Burgès i de So, 1657.
Burgos (Castella), 170, 377.
BURGOS, Juan, galiot, 170.
BURNIAC, Joaquim, 60.

BURRI, Lluís, militar, 1231.
BUSQUETS, Francesc, notari, 1756.
BUSQUETS, Francesc, prevere, 1117.
BUSQUETS, Gabriel, pagès, 1793.
BUSQUETS, Gabriel, pagès de Barcelona, 1793.
BUSQUETS, Joan, canonge de la Seu de Tarragona, 1386.
BUSQUETS, Joan, notari de Tarragona, 255.
BUSQUETS, Joan, pagès de Bràfim, 1612,
1630, 1712.
BUSQUETS, Josep, vidrier, 1639.
BUSQUETS, Pacià, 1071.
BUSQUETS, Pau, paraire de Terrassa, 870.
BUSQUETS, Sebastià, prevere de l’església del
Pi de Barcelona, 1845.
BUSSOT, Jaume, cavaller de la Vall d’Aran, 50,
55, 107, 112, 117, 123, 174, 194.
BUSTAMANTE, García de, 1075.
BUTINYA, Roc, cirurgià, 580.
C
CABA, Pau, pagès de Caldes de Montbui,
1152.
CABAGES, Jaume, sabater i ciutadà de Barcelona, bastaix de la bolla, 831, 964, 1149.
CABANES, Joan, notari, 467, 1745.
CABANYES, Jaume, guarda ordinària de la bolla, 1342, 1920.
CABANYES, Paula, donzella, 296, 319, 1109.
CABANYES I VILA, ..., 986.
CABASSERS, Joan Baptista, mercader de Lleida, del braç reial, 500, 1285, 1295.
CABEJAS, Jaume, cirurgià, 29, 30.
CABESSA, Andreu Joan, mercader, 1719.
CABESSA, Jaume, fill de Joan Cabessa, 1657.
CABESSA, Joan, burgès, 1711.
CABESSA, Joan, negociant, 1657, 1711, 1719.
CABESSA, Joan, pagès, 1719.
CABESSA, Lluc, 1108.
CABESSA, Paula, filla de Joan Cabessa, negociant, 1657.
CABESTANY, Ferran, 79.
CABIROL, Cristòfor, mercader, 1924.
CABIROL, Francesc Xavier, jesuita, 541.
CABIROL, Josep, mercader i ciutadà de Barcelona, 591.
CABRERA, Joan, prevere beneficiat a l’església
de Sant Miquel de Barcelona, 1935.
CABRERA, Josep, mercader i ciutadà de Barcelona, bastaix de la bolla, 124, 126, 127, 138.
CABRERA, Josep, mercader, conseller de Barcelona, 335.
CABRET, Lluc, doctor en medicina, 1107.
CABÚS, Francesc, prevere, 471.
Caçà de la Selva (Gironès), 588.
CAÇADOR, Guillem, bisbe de Barcelona, 23.
CAÇADOR, Jerònia, 1616.
CAÇADOR, Joan Baptista, 1710, 1719.
1984

CAÇADOR, Pere Pau, diputat eclesiàstic, 1414.
CAÇIER, Nicolás, 1352.
Cadaqués (Alt Empordà), taula de, 549, 1323,
1329, 1436, 1599, 1600, 1610.
CADELL, Pasqual de, 1639.
CADENAS, Antonio, de Madrid, 1845, 1849,
1867, 1878.
Cadis (Castella), 76, 312, 314, 418, 454, 971.
-Governador de, 1352.
CAIXÀ, Pau, militar, 1445, 1446, 1447.
CAIXANS, Segimon, sastre, 492.
Calabuig (Alt Empordà), 1563.
Calaceit (Matarranya), 160, 1214.
Calaf (Anoia), 353.
CALAF, Pere, ciutadà de Barcelona i porter de
la visita, 662.
CALAF, Ramon, prevere, 1118.
CALANA, Ramon, notari de Barcelona, 1143.
CALANDRA, Pere de, condemnat a galeres,
740.
Calataiud (Aragó), 229.
CALATAYUD, Antonio de, regent del Consell
Suprem d’Aragó, 271, 283, 287, 316, 317,
335, 337, 342, 349, 363, 377, 400, 409,
454, 464, 550, 557, 609, 667, 692, 700,
703, 720, 729, 733, 739, 742, 743, 745,
746, 759, 771, 832, 850, 856, 881, 899,
939, 940, 941, 972, 983, 987, 989, 990,
1016, 1028, 1031, 1071, 1074, 1075,
1283, 1284, 1338, 1340, 1471, 1478,
1483, 1485, 1493, 1520, 1576, 1602,
1611, 1632, 1643, 1645, 1682, 1725,
1727, 1733, 1735, 1737, 1882, 1883,
1951, 1953.
CALCINA, Andreu, 1757.
CALDERÓ, Josep, prevere, 474.
CALDERÓ, Miquel de, cavaller, doctor en
drets i de la Reial Audiència, 60, 138, 182,
257, 371, 373, 505, 598, 599, 601, 602,
603, 604, 606, 608, 852, 872, 987, 1021,
1047, 1060, 1129, 1130, 1138, 1497,
1498, 1502, 1511, 1745, 1936.
CALDERS, Antoni, donzell, arrendatari de la
bolla de Perpinyà, 1361, 1370, 1372, 1400,
1638, 1717, 1764, 1777, 1779, 1785,
1787, 1796, 1799, 1827.
CALDERS, Bernat de, 1727.
CALDERS, Carles de, del braç militar, 1387.
CALDERS, Ferran de, 1727.
CALDERS, Francesc de, 1721.
CALDERS, Joan de, 1727.
CALDERS, Joan Baptista de, frare, 1727.
CALDERS, Joan Carles, 1635.
CALDERS, Joan Francesc de, 1398, 1423, 1635.
CALDERS, Joan Francesc de, senyor de Segur,
1398, 1423, 1721, 1727.
CALDERS, Joan Ramon de, domiciliat a Barcelona, 1726.
CALDERS, Lluís Joan de, donzell, 1635.
CALDERS, Rafael de, 1727.

CALDERS, Ramon de, donzell, 1726.
CALDERS, Ramon de, senyor de Santafè, oïdor
militar, 1727.
CALDERS, Ramon Felip de, militar, 725.
CALDERS DESBOSC I SANTVICENÇ, Teresa, muller de Carles de Calders i Vilafranca,
196, 824, 893, 899, 900, 903, 960, 961,
1038, 1219, 1773, 1785, 1796, 1861.
CALDERS I VILAFRANCA, Carles de, síndic
del braç militar, 196, 899, 1219, 1785.
CALDES, Miquel de, 1149.
Caldes de Montbui (Vallès Occidental), 204,
550, 697, 912, 1223, 1224. -Rambla de,
16. -Taula de, 1334, 1437, 1609. -Taulers
de, 66, 1608.
CALDORELLA, Agustí, 927.
Calella (Maresme), taula de, 1322, 1327,
1332, 1437, 1438, 1440, 1610.
CALES, Francesc, mercader, 1763.
Calonge de Segarra (Anoia), 432.
CALSADA, Cristòfor, barreter, 1104.
CALSINA, Jacint, prior, 954.
CALVER, Josep, doctor, 653.
CALVERIA, Emerenciana, 640, 641.
CALVERIA, Francesc, mercader de Barcelona,
291, 319, 1085, 1543.
CALVERIA, Rafael, mercader, 296, 519, 520,
639, 657, 815, 1096, 1097.
CALVET, Bernat, cap d’esquadres, 1232.
CALVET, Francesc, doctor i ciutadà honrat de
Vic, 805.
CALVET, Joan, notari i tauler de Castelló de
Farfanya, 1277.
CALVET, Josep, 1337.
CALVÓ, Francesc, 840, 848, 849, 850.
CALVO, Josep, valencià, condemnat a galeres,
730.
CALZINA, Joaquim, prevere beneficiat a la Seu
de Barcelona, 1760, 1852.
CAMARASA, Josep, teixidor de Lleida, 1453.
CAMARASA, marquès de, 1136, 1137.
CAMBURO, Joan, velluter, 482.
Cambrils (Baix Camp), 51, 56, 107, 113, 118,
123, 175, 195, 1479. -Taula de, 1315,
1328, 1434, 1439.
CAMINET, Francesc, 1278.
CAMÓS, Ignasi, sacerdot jesuita, 709, 1707,
1708.
CAMP, Genís, doctor de la Seu de Lleida, receptor de la bolla de Barcelona, 1303.
CAMP, Vicenç, notari públic de Barcelona,
521.
CAMPALANS, Josep, teixidor de Lleida, arrendatari de la bolla, 410.
CAMPDERRÓS, Francesc, doctor en drets i assessor del General, del braç reial, 9, 12, 51,
63, 66, 68, 247, 250, 260, 262, 276, 365,
382, 384, 391, 423, 563, 647, 651, 1129,
1145, 1146, 1148, 1243, 1263, 1285,
1286, 1295, 1296, 1309, 1314, 1338,
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1368, 1369, 1389, 1522, 1573, 1575,
1576, 1577, 1579, 1640, 1670, 1671,
1672, 1682, 1683, 1684, 1865.
CAMPILLO, Pere, arrendatari de la bolla de
Perpinyà, 1821, 1828, 1917.
CAMPLLONG, Josep, del braç reial, 1670.
CAMPLLONG, Josep, doctor en medicina, 995,
1052, 1075.
CAMPORRELLS, Anton de, cavaller de Sant
Jaume domiciliat a Barcelona, senyor de
Biosca i Talteüll, del consell del rei, del braç
militar, 29, 252, 500, 550, 557, 576, 584,
654, 658, 659, 661, 662, 665, 666, 667,
668, 669. 670, 671, 672, 673, 1149, 1154,
1259, 1273, 1573, 1574, 1575, 1576,
1577, 1578, 1579, 1580.
CAMPORRELLS, Josep de, ardiaca d’Andorra
i canonge de la Seu d’Urgell, diputat eclesiàstic, 253, 544, 1255, 1371, 1409, 1471,
1473, 1482, 1484, 1664, 1667, 1668,
1749, 1765, 1772, 1912, 1940.
CAMPORRELLS, Lluís de, cavaller de Sant
Jaume, germà d’Anton de Camporrells, del
braç militar, 12, 29, 30, 660, 665, 668, 669,
1154, 1574, 1577, 1944, 1946, 1949, 1952.
Camprodon (Ripollès), 27, 152, 198, 199, 200,
1073, 1074, 1075, 1076, 1180, 1211, 1256.
-Bolla de, 241, 408, 642, 1341, 1371, 1552,
1817. -Taula de, 1331, 1434, 1435, 1609.
-Vegueria de, 82, 1251, 1252, 1394.
CAMPRODON, Jaume, prevere de l’església
de Santa Maria del Mar de Barcelona, 478,
628, 657, 658.
CAMPRODON, Joan, corredor d’orella, 1553.
CAMPRUBÍ, Joan, fuster, 580, 1490.
CAMPRUBÍ, Josep, 5, 6.
CAMPS, ..., diputat reial, 1135.
CAMPS, ..., gerrer del General, 272, 674.
CAMPS, Albínia, 1165.
CAMPS, Bernardí, paraire de Sant Hipòlit de
Voltregà, 767, 769.
CAMPS, Bernat, argenter, 1591.
CAMPS, Caterina, muller de Bernat Camps,
1591.
CAMPS, Daniel, calceter, arrendatari de la bolla
de Vilafranca del Penedès, 1172, 1711,
1719, 1798, 1820, 1928.
CAMPS, Esteve, mestre de dances del General,
1294.
CAMPS, Esteve, teixidor de Sant Esteve de Voltregà, 767.
CAMPS, Francesc, militar, 1232.
CAMPS, Ignasi, del braç reial, 1238, 1248.
CAMPS, Jaume, ardiaca i canonge de la Seu de
Barcelona, del braç eclesiàstic, 1266, 1267.
CAMPS, Jaume, d’Olot, 241.
CAMPS, Jaume, mercader de Girona, del braç
reial, 642, 1387.
CAMPS, Jaume, teixidor de llana de Sant Hipòlit de Voltregà, 767, 870.

CAMPS, Jaume Narcís, mercader de Girona,
del braç reial, 356, 1242, 1367.
CAMPS, Joan, gerrer, 618, 699, 830.
CAMPS, Josep, canonge de la Seu de Girona,
1242.
CAMPS, Josep, de Lleida, del braç reial, 1132,
1135.
CAMPS, Josep, doctor en drets i ciutadà de Barcelona, 132, 133, 137, 373, 428, 1342,
1688, 1813.
CAMPS, Josep, pagès de Sant Hipòlit deVoltregà, 1689.
CAMPS, Josep Ignasi, doctor en drets i ciutadà
de Barcelona, 767, 769, 1189, 1197.
CAMPS, Josep Ignasi, doctor en filosofia i teologia resident a Barcelona, 1689.
CAMPS, Llorenç, paraire de Sant Hipòlit de
Voltregà, 767, 769.
CAMPS, Magdalena, muller de Bernardí Camps,
769.
CAMPS, Narcís, albaraner de la bolla de Girona, del braç reial, 1, 276, 1183, 1213, 1226,
1228, 1236, 1243, 1249, 1252, 1253,
1254, 1256, 1337, 1394.
CAMPS, Narcís, notari públic de Castelló
d’Empúries, 1444, 1445.
CAMPS, Narcís, oïdor reial, 25, 94, 252, 253,
269.
CAMPS, Ramon, 787.
CAMPS, Ramon, prevere, 890, 927, 1761.
CAMPS, Salvador, doctor en drets, del braç
reial, 1286, 1865.
CANAL I TORALLA, Francesc de, 1385,
1386.
CANALEJO, Miguel de, 1542.
CANALES, marquès de, 850, 934, 940, 972,
979, 983, 1016, 1049, 1071, 1074, 1682,
1684.
CANALS, Joan, arrendatari de la bolla d’Olot,
1665, 1769, 1789.
CANALS, Joan, notari de Barcelona, 1846.
CANALS, Pere, 1037.
CANALS, Pere, jurat de Papiol, 748, 1654.
CÀNCER, Francesc, jutge de retroclams, del
braç militar, 1256, 1346, 1350, 1394, 1811,
1930, 1944, 1950.
CÀNCER, Jaume, doctor en drets, 783, 784,
896.
CANDALA, ..., general francès, 84, 85.
CANDERA, Joan, d’Arenys de Mar, 379.
CANET, Francesc, doctor de la Reial Audiència, del braç militar, 1568.
Canet de Mar (Maresme), taula de, 543, 1327,
1330, 1437, 1438, 1610.
CANTÀ, vegeu CANTER.
CANTAMERLA, Mariano, 1029.
CANTARELL, Jacint, tintorer, 152.
CANTER, Mariana, muller de Rafael Canter,
1749.
CANTER, Rafael, negociant i ciutadà de Barce1986

lona, arrendatari de la bolla d’Olot, 1624,
1749, 1834.
CANTER I D’OMS, Lluís, donzell, oïdor militar, 572, 1255, 1256, 1346, 1350, 1394,
1409, 1410, 1549, 1550, 1557, 1558, 1566,
1568, 1664, 1668, 1724, 1739, 1749, 1765,
1772, 1811, 1912, 1940, 1960.
CANTERA I DE LLUPIÀ, Francesc, domiciliat a Barcelona, 1348.
CANUDA, Francesc, prevere, 737.
CANUT, Jaume, prevere beneficiat a l’església
de Sant Miquel de Barcelona, 1867, 1935.
CANYADELL, Pere Pau, doctor en drets de
Barcelona, del braç reial, 645, 687, 698,
1590, 1591.
CANYELLES, baró de, 75, 235, 340, 345,
346, 347, 358, 994, 1237.
CANYELLES, Bartomeu, 472.
CANYELLES, Jeroni Antic, notari de Barcelona, 1924.
CANYELLES, Joan, mercader, 1924.
CANYELLES, Joan, notari, 1924.
CANYELLES, Joan Jeroni, notari de Barcelona, 1924.
CANYELLES, Rafael, de Vic, del braç reial,
1945.
CAORS, Àngela, 1400.
CAPCIR I SANS, Rafael, governador d’Índies,
del braç militar, 567, 568, 1393, 1395,
1568, 1580, 1806.
CAPDEVILA, ..., doctor, 1653.
CAPDEVILA, Bonaventura, negociant de Barcelona, arrendatari de la bolla de Tremp i Pallars, 530.
CAPDEVILA, Josep, notari públic de Ripoll,
526, 1468, 1469.
CAPDEVILA, Pere Màrtir, doctor en drets i assessor de la diputació local de Puigcerdà,
1277.
CAPDEVILA, Tomàs, ciutadà honrat de Barcelona i notari de Lleida, diputat reial, 1285,
1286, 1295, 1296, 1297, 1361, 1403,
1407, 1421, 1750, 1940.
CAPDEVILA I D’ARO, Joan Baptista, doctor
en drets, del braç reial, 1297, 1367, 1473,
1473, 1474, 1483, 1484, 1485.
CAPELLA, Bernat, frare, 497, 583.
CAPELLA, Joan, barreter i ciutadà de Barcelona, arrendador del dret dels barrets d’aquesta
ciutat, 1071, 1104, 1942.
CAPLLORIC, Josep, doctor en medicina, 847.
CAPNEGRE, Josep, adroguer de Figueres, 1448.
CAPÓ, Josep, mariner de Mallorca, 1491.
CAPSULO, Llàtzer, condemnat a galeres, 753.
CARAMANY, Josep de, de la vegueria de Vic,
del braç militar, 1472.
CARBÓ, Joan Baptista, frare, 1930.
CARBÓ, Nicolau, fuster, 356.
CARBÓ SALSET I OMBAU, Galceran, 1380,
1381.

CARBONELL, Florença Paula, filla de Pere
Martí, notari, 1876
CARBONELL, Francesc, sastre i ciutadà de
Barcelona, 1751.
CARBONELL, Jaume, 1794.
CARBONELL, Jaume, cerer de Caldes de
Montbui, 16, 66, 1152, 1173.
CARBONELL, Jaume, estudiant de la Bisbal
d’Empordà, 1488.
CARBONELL, Jaume, pagès i ciutadà de Barcelona, 1794.
CARBONELL, Joan de, doctor en drets i de la
Reial Audiència, 371, 836, 837, 1037,
1570, 1672, 1684.
CARBONELL, Joan Baptista, 1492.
CARBONELL, Josep, botiguer de teles de Mataró, 888.
CARBONELL, Maria, muller de Jaume Carbonell, 1794.
CÀRCER, ..., pubills, 1171.
CÀRCER, Francesc, doctor en drets i de la Reial
Audiència, 1149, 1739.
CÀRCER, Gaspar, mestre, 1752.
CÀRCER, Joan, galiot, 589.
CÀRCER, Nicolau, cònsol a Cadis, 454.
CÀRCER, Rafael, 520, 1687, 1688.
CÀRCER I BALS, Rafael, ciutadà honrat i veguer de Barcelona, del braç reial, 1109,
1112, 1667.
CÀRCER I MASSÓ, Joan, 499, 986.
CÀRCER I MASSÓ, Rafael, fill de Rafael Càrcer i Bals, 500.
Cardedeu (Vallès Oriental), taula de, 1334.
CARDENYES, ..., 1129.
CARDERS, Joan Lluís de, 1635.
CARDIEL, Tomás Antonio, diputat d’Aragó,
1641.
Cardona (Bages), 1302. -Bolla de, 354, 1341,
1359, 1794. -Casa ducal de, 293. -Església
de, 927. -Taula de, 336, 1327, 1332, 1435,
1436.
CARDONA, ... de, 1689, 1731.
CARDONA, ..., advocat del braç militar, 885.
CARDONA, Aldonsa de, 1648, 1665, 1785.
CARDONA, Anna de, muller de Blasco de Aragón, 1459, 1604.
CARDONA, Antoni de, 1167, 1170, 1459,
1604, 1620, 1621.
CARDONA, Antoni de, duc de Sessa, 1459,
1604.
CARDONA, Bernat de, 455, 1402.
CARDONA, Bernat de, diputat eclesiàstic, 296,
546, 561, 1019, 1457, 1464, 1784, 1794,
1819, 1824, 1831.
CARDONA, Bru de, de la vegueria de Cervera,
del braç militar, 1957.
CARDONA, duc de, 1069, 1281.
CARDONA, duquesa de, 251.
CARDONA, Enric de, fill de Pere de Cardona,
governador, 1197.
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CARDONA, Felip Miquel de, 1800.
CARDONA, Francesc de, 1801.
CARDONA, Galceran de, 296, 1819, 1936.
CARDONA, Jaume de, 439, 440.
CARDONA, Jaume de, fill de Lluís de Cardona, 1618, 1783, 1784, 1830, 1831.
CARDONA, Joan de, 1828, 1848, 1907, 1916.
CARDONA, Joan, d’Estoll, 1821, 1828, 1916.
CARDONA, Joan, paraire de Bellver de Cerdanya, arrendatari de la bolla de Puigcerdà,
1821, 1828, 1907, 1916.
CARDONA, Joan Àngel, mercader, 1821, 1828,
1916.
CARDONA, Josep de, 293.
CARDONA, Lluís de, 439, 440, 1618, 1721,
1783, 1830, 1848, 1855.
CARDONA, Maria de, 1621.
CARDONA, Pere de, 1167, 1175, 1213, 1237,
1251, 1458, 1459, 1605, 1611, 1612,
1620, 1637, 1754, 1788, 1801, 1821,
1828, 1831, 1840, 1860, 1907, 1917.
CARDONA, Pere, doctor en drets i ciutadà de
Barcelona, síndic del General, del braç reial,
11, 12, 13, 14, 15, 16 , 18, 19, 27, 28, 31,
32, 36, 39, 41, 42, 44, 57, 60, 61, 63, 64,
66, 67, 71, 76, 77, 79, 91, 95, 99, 102, 103,
108, 113, 114, 119, 124, 125, 126, 127,
128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135,
136, 137, 138, 141, 148, 149, 157, 158,
159, 162, 164, 166, 201, 202, 203, 204,
205, 218, 225, 231, 232, 247, 248, 276,
285, 297, 303, 305, 312, 319, 330, 331,
335, 340, 346, 348, 352, 383, 389, 394,
396, 500, 505, 516, 540, 542, 1182, 1194,
1276.
CARDONA, Pere de, fill d’Aldonsa de Cardona, 1648, 1665, 1785.
CARDONA, Pere de, fill de Pere de Cardona,
1612, 1754.
CARDONA, Pere de, governador de Catalunya, 1197.
CARDONA, Ramon, prevere resident a Barcelona, 917, 995, 1812.
CARDONA, Ricard de, diputat, 1476.
CARDONA DE BOIX, Joan, mercader, arrendatari de la bolla de Puigcerdà, 1821, 1828,
1907, 1916.
CARDONA I D’ERILL, Antoni de, 1605.
CARDONA I D’ERILL, Pere de, 1398, 1423,
1459, 1588, 1604, 1653, 1786.
CARDONA I D’ERILL, Pere de, senyor de
l’Albi, 1648, 1665, 1666, 1754, 1785, 1821.
CARDONA I D’ICART, Isabel de, 1360.
CARDONA I ROCABERTÍ, Caterina de, muller de Jaume de Cardona, 1618.
CARDONA I ROCABERTÍ, Jaume de, fill de
Lluís de Cardona, 1618, 1818, 1819.
CARDONA I ROCABERTÍ, Miquel de, 1801.
CARDONA I VIDAL, Francesc, donzell i doctor, del braç militar, 1864.

Carinyena (Aragó), 238.
CARLES I DE CATALUNYA, 185, 300, 458,
1886, 1891, 1899, 1904.
CARLES II DE CATALUNYA, 40, 78, 139,
146, 147, 148, 149, 151, 154, 156, 165,
177, 178, 181, 186, 197, 207, 211, 213,
214, 219, 227, 229, 234, 238, 241, 242,
271, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 290,
305, 308, 314, 315, 316, 317, 323, 327,
333, 335, 336, 343, 349, 356, 362, 363,
364, 368, 377, 378, 380, 386, 399, 400,
405, 409, 410, 418, 445, 454, 462, 463,
464, 477, 495, 496, 497, 500, 501, 502,
513, 514, 520, 534, 543, 544, 550, 557,
559, 560, 564, 570, 589, 590, 609, 613,
655, 692, 693, 694, 697, 698, 699, 700,
703, 704, 706, 707, 712, 713, 718, 719,
720, 729, 733, 742, 743, 744, 745, 745,
746, 757, 759, 770, 771, 799, 780, 781,
794, 806, 823, 832, 850, 852, 856, 857,
870, 874, 875,881, 888, 893, 894, 895,
899, 919, 925, 928, 929, 934, 939, 940,
965, 967, 968, 970, 971, 972, 973, 974,
979, 980, 983, 987, 989, 990, 991, 1016,
1022, 1028, 1031, 1037, 1049, 1050,
1063, 1070, 1074, 1075, 1076, 1077,
1143, 1146, 1147, 1148, 1176, 1187,
1190, 1191, 1192, 1193, 1195, 1197,
1203, 1206, 1209, 1216, 1217, 1218,
1226, 1227, 1228, 1229, 1235, 1236,
1241, 1245, 1247, 1249, 1250, 1274,
1281, 1282, 1283, 1284, 1291, 1293,
1294, 1295, 1296, 1298, 1301, 1305,
1306, 1309, 1311, 1337, 1338, 1339,
1340, 1343, 1350, 1352, 1366, 1374,
1382, 1386, 1388, 1389, 1428, 1429,
1430, 1456, 1466, 1467, 1470, 1471,
1478, 1481, 1483, 1484, 1485, 1493,
1520, 1526, 1527, 1544, 1545, 1547,
1556, 1558, 1559, 1576, 1578, 1602,
1603, 1604, 1607, 1609, 1611, 1632,
1642, 1643, 1645, 1681, 1682, 1683,
1684, 1690, 1702, 1725, 1727, 1732,
1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1806,
1807, 1808, 1840, 1841, 1870, 1880,
1882, 1883, 1915, 1949, 1951, 1952.
CARLI, Dídac, prior de Santa Caterina Màrtir
de Barcelona, 1695.
CARMONA, ..., canceller, 1529, 1532, 1535.
CAROL, vegeu QUEROL.
CARPIO, marquès del, 284, 285.
CARRER, Joan, 356.
CARRERA, Joan, veler, arrendatari de la bolla
de Vilafranca del Penedès, 1748, 1788.
CARRERA, Jordi, 652, 653.
CARRERA, Pau, pagès de Lleida, 1238.
CARRERES, ..., pellisser, 152.
CARRERES, Bernat, sastre, 59, 413, 1276.
CARRERES, Francesc, de la vegueria de Tarragona, del braç militar, 1806.
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CARRERES, Joan, 1788.
CARRERES, Joan, de la vegueria de Girona,
del braç militar, 1806.
CARRERES, Joan, donzell, ajudant del racional, 1107, 1117, 1153, 1530, 1533, 1535.
CARRERES, Jordi, del braç reial, 1728, 1733.
CARRERES, Josep, 1062.
CARRERES, Josep, sastre de Barcelona, 309.
CARRERES, Macià, matalasser, 3, 272, 435.
CARRERES, Miquel, ciutadà honrat de Barcelona, del braç reial, 395, 399, 400, 799, 959,
966, 970, 973, 1006.
CARRERES, Miquel, corredor de coll, 66, 362,
368.
CARRERES, Miquel, doctor en drets i de la
Reial Audiència, 1189.
CARRERES, Miquel, majoral de la confraria de
Nostra Senyora de la Concepció de la Seu de
Barcelona, 952, 1850.
CARRERES, Onofre, negociant de Barcelona,
948.
CARRERES, Pere, ardiaca i canonge de la Seu
de Lleida, del braç eclesiàstic, 405, 425, 426,
577, 1366, 1755, 1756, 1806, 1808.
CARRERES, Pere, ciutadà honrat de Barcelona
i Girona, oïdor reial, 400, 1209, 1277,
1361, 1403, 1407, 1421, 1750, 1769,
1940.
CARRERES, Pere Màrtir, donzell, 70, 161.
CARRERES, Pere Màrtir, fill de Joan Carreres,
ajudant del racional, 709, 1053.
CARRERES, Ramon, velluter, 499, 574.
CARRERES I BERTRAN, Miquel, del braç militar, 376, 1753.
CARRERES I BERTRAN, Miquel, ciutadà
honrat de Barcelona, del braç reial, 845,
1627, 1643, 1846, 1944, 1945, 1946, 1950.
CARRERES I PLANES, Lluís, de la vegueria de
Tàrrega, del braç militar, 1472, 1482.
CARRERES I REGUER, Ramon de, de la vegueria de Tàrrega, del braç militar, 1417,
1472, 1482.
CARRERES I SIMÓ, Joan, de Girona, del braç
reial, 1473, 1474, 1550, 1557.
CARRETER, Pere, canonge de la Seu de Lleida, del braç eclesiàstic, 1386.
CARRIÓ, Salvi, prevere beneficiat a la Seu de
Barcelona, 923, 1835.
CARRIOL, Lluís, estudiant, 25.
Cartagena (Castella), 168, 726, 1215, 1216,
1351.
CARTELLÀ I DESBAC, Pere de, oïdor militar,
654, 659, 676, 747, 794, 805, 815, 1549,
1557, 1565, 1578, 1579, 1585, 1609,
1626, 1627, 1642, 1643, 1646, 1670,
1671, 1683, 1707, 1739, 1741, 1959.
CARTELLÀ I DESCATLLAR, Lluís de, del
braç militar, 1580.
CARTELLÀ I SABASTIDA, Josep Galceran
de, del braç militar, 424, 535, 690, 820,

841, 959, 966, 981, 992, 993, 982, 1050,
1343, 1349, 1367, 1387, 1392, 1393,
1753.
CARTES, Cosme, ciutadà de Tortosa, 1731.
CARTES, Francesc, ciutadà de Tortosa, 1731.
CARTES, Gaspar, ciutadà de Tortosa, 823.
CARTES, Jaume, ciutadà de Tortosa, 1731.
CARTES, Onofre, doctor i ciutadà de Tortosa,
del braç reial, 659, 817, 819, 820, 821, 822,
823, 827, 1627, 1644, 1670, 1671, 1672,
1683, 1684, 1949, 1951.
CARTES, Onofre, mercader i ciutadà de Tortosa, oïdor reial, 654, 1367, 1473, 1483,
1585, 1609, 1701, 1702, 1707, 1732,
1734, 1739, 1837, 1960.
CARTES, Tomàs, nebot d’Onofre Cartes, oïdor, 798, 1701, 1702.
CARTES I PINYANA, Onofre, del braç reial,
1670, 1671, 1672, 1682.
CARVALLO, Joan, escrivà de l’auditor general
de les galeres d’Espanya, 753.
CASABAIXA, Joan Antoni, notari públic de
Puigcerdà, 638, 1551.
CASADEMUNT, Francesc, 437, 1358.
CASADEMUNT, Francesc, ciutadà de Barcelona, 1359.
CASADEMUNT, Josep, de la confraria de mercers i botiguers de teles de Barcelona, 1085,
1092, 1105.
CASADEMUNT, Josep de, vegeu BOIXADORS I LLULL, Josep.
CASADEVALL, Narcís, de Girona, del braç
reial, 1182, 1212, 1227.
CASAL I TORALLA, Domènec, militar, 1231.
CASALES, Francesc, 63, 1170.
CASALINS, Josep, de Barcelona, del braç reial,
1559.
CASALINS, Pau, prevere, 945.
CASALS, Agustí, fuster, 640.
CASAMITJANA, Gregori, veler, 1419, 1646.
CASAMITJANA, Francesc de, de la vegueria
d’Urgell, del braç militar, 1211, 1227,
1229, 1230, 1472, 1483, 1487.
CASAMITJANA, Pere, de Mataró, 801.
CASAMITJANA, Rafael, jove, barreter, 1701.
CASAMITJANA I D’ERILL, Gaspar, abat de
Ripoll, 310, 321, 340, 362, 550, 1942.
CASANIJA, Joan, negociant de Caldes de
Montbui, 1152.
CASANOVA, Joan, paraire de Sant Hipòlit de
Voltregà, 767.
CASANOVA, Segimon, teixidor de llana de
Sant Hipòlit de Voltregà, 767.
CASANOVES, Facundo, tauler de Palamós,
1288.
CASANOVES, Francesc, del braç reial, 1285.
CASANOVES, Jaume, francès, 753.
CASANOVES, Jeroni, del braç reial, 1238,
1248.
CASANOVES, Jeroni, prevere, 1037, 1072.
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CASANOVES, Joan, ciutadà honrat de Lleida,
del braç reial, 1728, 1733.
CASANOVES, Joan, llicenciat de Gratallops,
1730.
CASANOVES, Joan, notari de Lleida, 150,
1210, 1212, 1238.
CASANOVES, Joan Josep, doctor, del braç
reial, 1285, 1313, 1340, 1944, 1945, 1950.
CASANOVES, Josep, de la vegueria de Vilafranca del Penedès, del braç militar, 1945,
1950.
CASANOVES, Josep, doctor, del braç reial,
1728.
CASANOVES, Josep, negociant de Vilafranca
del Penedès, 36.
CASANOVES, Onofre, ciutadà de Barcelona,
porter reial, 5, 432.
CASANOVES, Pere Pau, vidrier de Barcelona,
952.
CASANOVES, Ramon, flequer i ciutadà de
Barcelona, receptor del General de la taula
de la ciutat, 1051, 1937.
CASAPERA DE TORTOSA, Lluís, canonge,
1263.
CASASSES, Josep, notari i ciutadà de Barcelona, 1046.
CASCAR, ..., governador, 85.
CASES, ..., notari, 883.
CASES, Antoni, notari i escrivà, 1652, 1653.
CASES, Antoni, notari i tauler de Puigcerdà,
1731.
CASES, Esteve, 1037.
CASES, Francesc, 408.
CASES, Francesc, burgès de Perpinyà, condemnat a mort, 592, 593, 594, 596, 600, 601,
604, 608, 614, 1495, 1496, 1497, 1498,
1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1504,
1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510,
1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516,
1517, 1518, 1525, 1527.
CASES, Hilari, burgès de Perpinyà, pare de Francesc Cases, del braç reial, 593, 594, 596, 1525.
CASES, Jaume, velluter i ciutadà de Barcelona,
verguer del General, 26, 28, 29, 30, 31, 32,
33, 35, 37, 45, 51, 59, 60, 62, 64, 66, 70,
93, 94, 97, 103, 137, 150, 155, 209, 210,
231, 236, 260, 267, 273, 283, 289, 308,
310, 334, 348, 350, 352, 609, 1708, 1937.
CASES, Joan, guarda ordinària del portal de
l’Àngel de Barcelona, 530, 542, 552, 1474,
1478, 1491.
CASES, Joan de les, 1936.
CASES, Joan Baptista, 530.
CASES, Josep, guarda ordinària del portal de
l’Àngel de Barcelona, 581, 609, 988, 1013,
1035, 1061, 1491, 1519, 1520, 1523.
CASES, Lluís, pagès, jurat de Corçà, 1445,
1447, 1448, 1449.
CASES, Miquel, arrendatari de la bolla de Vic,
1156.

CASES, Pere, pagès d’Escaló, 1347.
CASES, Ramon, blanquer, 1051.
CASES, Vicenç, frare benedictí, del braç eclesiàstic, 1756, 1864.
CASIER, Nicolás, capità, cònsol de nacions a
Cadis, 34.
CASNEDI, Tomàs, de Nàpols, 1288.
CASSÀ, Jaume, verguer, 336.
CASSANY, Gaspar, negociant, arrendatari de la
bolla de Lleida, 1364.
CASSANYA, Francesc, estudiant de lleis i habitant de Barcelona, 66, 1173.
CASSANYES, Francesc, notari i ciutadà de Barcelona, escrivà de registre de la lloctinència,
263, 265, 266, 267, 268, 1124, 1260,
1261, 1262, 1756, 1808.
CASSANYES, Joan, negociant i tauler de Caldes de Montbui, 16, 1173.
CASSANYES, Rafael, negociant, 518, 537.
CASSANYES, Rafael, notari públic de Barcelona, 1015, 1766.
CASSANYES, Ramon, negociant de Lleida,
1238.
CASTANEDA, Joan, 1209.
CASTANYER, Francesc, paraire, arrendatari de
la bolla de Manresa i Cardona, 1763.
CASTANYER, Joan, canonge de la Seu de Tarragona, del braç eclesiàstic, 1368.
CASTANYER, Pau, canonge de la Seu de Tarragona, del braç eclesiàstic, 255, 1169,
1181, 1213, 1236, 1242, 1250.
CASTELDORSES, Juan de, inquisidor, 1788.
Castella, 101, 206, 287, 661, 971, 972, 1191,
1195, 1196, 1496, 1500, 1502, 1505,
1507, 1510, 1512, 1514, 1516, 1517,
1542. -Conestable de, 251, 252.
CASTELLAR, Francesc, vidrier de Mataró,
888.
CASTELLAR, Joan, guarda del General, 280.
CASTELLAR, marquès de, militar francès, 719.
CASTELLAR, Nadal, notari de Barcelona, 1403,
1605, 1613, 1789.
Castellar del Vallès (Vallès Occidental), 792,
1233.
CASTELLARNAU, Miquel Joan, arrendatari
de la bolla de Tremp i Pallars, 408.
Castellbò (Alt Urgell), bolla de, 1085. -Col·lecta de, 1085.
CASTELLET, Domènec, 190.
CASTELLÓ, Gaspar, notari de Tremp, 1414.
CASTELLÓ, Joan, regent, 1002.
CASTELLÓ, Josep de, abat del monestir de Besalú, del braç eclesiàstic, 1312, 1314, 1338,
1339.
CASTELLÓ, Josep, sastre de Castellnou de les
Oluges, 741.
CASTELLÓ, Rafael, llibreter, 3, 272.
CASTELLÓ, Rafaela, donzella, llibretera del General, 435, 673, 821, 830, 1140, 1740, 1741.
CASTELLÓ, Ramon, 262, 434.
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CASTELLÓ, Ramon, donzell domiciliat a Barcelona, visitador militar, 739, 750.
CASTELLÓ I PARATGE, Ramon, del braç militar, 178, 1753.
Castelló de Farfanya (Noguera), taula de,
1330, 1435.
Castelló de la Plana (Plana Alta), 641, 1891.
Castelló d’Empúries (Alt Empordà), 513, 543,
548, 642, 1178. -Bolla de, 240, 332, 411,
1131, 1173, 1341, 1599. -Col·lecta de,
255. -Taula de, 1322, 1436, 1599.
CASTELLÓN, Pedro Esteban, governador de
Barcelona, 6, 19, 20, 27.
CASTELLS, Jacint, 380.
CASTELLS, Josep, paraire de Sant Hipòlit de
Voltregà, 767.
CASTELLS, Onofre, ciutadà de Tortosa, 794.
CASTELLS, Pere Màrtir, cirurgià, 750.
CASTELLS, Teresa, abans Rossell, 96.
Castellterçol (Vallès Oriental), 666.
Castellvell (?), 371.
CASTELLVÍ, Jordi, regent del Consell Suprem
d’Aragó, 337, 344, 349, 378, 1455.
CASTELLVÍ, Ignasi, de la vegueria de Montblanc, del braç militar, 1256.
CASTELLVÍ, Jordi de, 1306.
CASTELLVÍ, Pere, sastre, tauler de Ceret, 1278.
CASTELNOVO, marquès de, regent del Consell Suprem d’Aragó, 11, 22, 34 , 40, 79, 95,
100, 140, 147, 151, 156, 165, 220, 271,
283, 316, 317, 335, 337, 344, 378, 386,
405, 409, 410, 418, 464, 477, 496, 497,
520, 550, 557, 667, 703, 720, 832, 850,
899, 934, 940, 941, 989, 1028, 1075,
1176, 1182, 1183, 1209, 1227, 1245,
1250, 1283, 1284, 1296, 1306, 1338,
1340, 1366, 1382, 1428, 1430, 1456,
1478, 1483, 1485, 1545, 1576, 1807,
1808, 1882, 1883, 1951, 1953.
CASTEL-RODRIGO, marquès de, lloctinent
del Principat, 160, 176, 177, 534, 1170,
1306.
CASTILLO, Ramon, del braç militar, 188.
CASTRO, Felipe de, 568.
CASTURA, Josep, 465.
CATÀ, Francesc, mercader de Barcelona, 1238.
CATÀ I BERTRAN, Josep, ciutadà honrat de
Barcelona, racional del General, del braç
reial, 32, 34, 38, 69, 71, 78, 208, 401, 402,
473, 486, 494, 557, 572, 576, 615, 634,
635, 641, 714, 797, 798, 821, 900, 902,
903, 950, 959, 966, 970, 973, 979, 992,
1022, 1034, 1035, 1038, 1056, 1059,
1061, 1155, 1156, 1158, 1165, 1166,
1167, 1170, 1172, 1173, 1174, 1176,
1187, 1188, 1225, 1383, 1627, 1670,
1671, 1672, 1682, 1813, 1814, 1815,
1816, 1817, 1818, 1819, 1820, 1821,
1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1828,
1830, 1831, 1833, 1834, 1866, 1875,

1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1907,
1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1918,
1921, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927,
1928, 1930, 1931, 1932, 1934, 1939,
1940, 1941, 1942, 1943, 1947.
CATÀ I D’OMS, Lluís, donzell, oïdor militar,
1371.
CATALÀ, Antoni, mercader i tauler de Llançà,
420, 1276.
CATALÀ, Margarida, donzella, de Mataró,
1596.
CATÚS, Marià, procurador fiscal de la règia
cort, 599, 600, 601, 603, 604, 608, 1498,
1499, 1506, 1516.
CAUSA, Francesca, 729.
CAVALL, Pau, doctor en medicina, 239.
CAVALLER, Francesc, notari, 909.
CAVALLER, Josep, 340.
CAVALLERIA, Alfons de la, vice-canceller
d’Aragó, 1902.
CAVALLERIA, Joan de la, del braç reial, 1385.
CAVALLS, Joan Baptista, receptor de la col·lecta de Lleida, 1452.
CAXANES, Segimon, sastre, 693.
CAYS, Giacomo, 841.
CEBRIÀS, Isidre, 353.
CELLA I PERALADA, ..., 1635, 1917.
CELLAS, Joan, del braç militar, 1339.
CELLARÈS, Jeroni, doctor en drets domiciliat
a Barcelona, 578, 1488, 1672.
CELLERA, Josep, canonge de la Seu d’Urgell,
del braç eclesiàstic, 391, 1312, 1339, 1368,
1548, 1556.
CELLERA, Tomàs, doctor en drets, tauler de la
Seu d’Urgell, 503, 1454.
CELLERS, Joan, del braç militar, 1312.
CELLERS, Joan, doctor en drets i de la Reial
Audiència, 1144.
CELLERS, Miquel Joan, donzell de Barcelona,
1211.
CELLERS, Miquel Josep, notari i ciutadà de
Barcelona, 460.
CELLERS I MIRALLES, Eulàlia, muller de
Miquel Joan Cellers, 1121.
CENDRA, Joan Francesc, de Santa Coloma de
Queralt, 1090, 1098.
Centelles (Osona), 937, 940, 941, 942, 943,
944, 945, 966.
CENTELLES, comte de, 481, 1069.
CENTELLES, Isabel Joana de, 987.
CENTELLES, Lluís de, fill d’Isabel Joana de
Centelles, 987.
CERCLA, Pau, corredor d’orella i ciutadà de
Barcelona, 28.
CERDÀ, Jacint, botiguer de tall de Barcelona,
815.
CERDÀ, Miquel, diputat reial, 481, 1165, 1209,
1398, 1416, 1658, 1757, 1767.
CERDÀ, Miquel, oïdor reial, 1424.
CERDÀ, Miquel, tauler de Girona, 1102.
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CERDÀ, Onofre, 478.
CERDÀ, Onofre, botiguer de teles i ciutadà de
Barcelona, 31.
CERDÀ, Pere Màrtir, de Puigcerdà, del braç
reial, 1866, 1881, 1884, 1948.
CERDÀ I MADUIXER, Josep, ciutadà honrat
de Girona, del braç reial, 1394, 1550, 1557,
1671.
CERDA Y ARAGÓN, Francisco de la, 1247.
Cerdanya, la, 403, 543, 551, 554, 596. -Comtat de, 2, 37, 185, 206, 226, 338, 458,
467.
CERDANYA, Pere, courer de Barcelona, 1036.
CERTADA, Joan, pagès de Batea, 1651.
Cervera (Segarra), 149, 331, 347, 455, 457,
460, 681, 682, 692, 824, 938, 960, 1045,
1238, 1248, 1255, 1301, 1602. -Bolla de,
243, 244, 245, 354, 412, 1090, 1097,
1103, 1341, 1552, 1612, 1630, 1657,
1712, 1777, 1796. -Confraries: de Sant
Nicolau, 1792, 1842, 1843. -Església parroquial de, 1775, 1776. -Taula de, 1327,
1331, 1435. -Vegueria de, 423, 1133,
1237, 1248, 1256, 1312, 1313, 1339,
1340, 1346, 1350, 1385, 1390, 1394,
1418, 1428, 1471, 1472, 1482, 1483.
CERVERA, Ignasi, porter reial de Manresa,
1918.
CERVERA, Josep, notari de Barcelona, 1117,
1120, 1183.
CERVERA I PALAU, Pau, del braç reial, 1808.
CERVERÓ, Francesca, 591.
CERVERÓ, Josep, mercader de Barcelona, 591.
CERVERÓ, Ramon, prevere de l’església de
Cervera, 1775.
CERVIÀ, Josep, velluter, 714.
Cinclaus (Alt Empordà), taula de, 1610.
CIRCUNS, Jaume, botiguer de sedes, 494.
Cistella (Alt Empordà), taula de, 1599, 1600.
CIUDAD REAL, duc de, 454.
CIURANA, vegeu SIURANA.
CIVIL, Josep, prevere, 630.
CLAPÉS, Sebastià, 320.
CLARAMUNT, Alexandre de, fill de Joan de
Claramunt, 1414.
CLARAMUNT, Joan de, 1414.
CLARAMUNT, Victòria de, muller d’Alexandre de Claramunt, 1414.
CLARAMUNT, Violant de, muller de Joan de
Claramunt, 1414.
CLARESCÓ, Magí, negociant, 1107.
CLARESVALLS, Joan de, del braç militar, 660,
663, 1669, 1670, 1681, 1682, 1686, 1753.
CLARESVALLS, Lluís, mercader de Barcelona,
del braç reial, 1113, 1116, 1120.
CLARET, baró de, 87, 88, 90, 140, 141, 147,
148, 157, 179, 196, 230, 237, 250, 550.
CLARIANA, Antoni, negociant, arrendatari de
la bolla de Puigcerdà, 1828, 1907, 1916.
CLARIANA, Francesc de, del braç militar, 1345.

CLARIANA, Josep de, del braç militar, 1168,
1181, 1185.
CLARIANA, Jeroni, doctor en drets, 1865.
CLARIANA, Miquel de, del braç militar, 382,
1344, 1346, 1753.
CLARIANA I SEVA, Miquel de, domiciliat a
Barcelona, 805, 817, 1720.
CLARIANA I SEVA, Pere de, vice-canceller
d’Aragó, 1903, 1905, 1906.
CLARIS, ..., 1202.
CLARIS, Francesc, doctor en drets, 481, 1369,
1605, 1765.
CLARIS, Josep, 1037.
CLASQUERÍ I MECA, Galceran de, 1356.
CLAVER, Francesc, botiguer de teles, 243.
CLAVER, Josep, doctor en drets i ciutadà honrat de Barcelona, assessor de la Capitania General, 782, 1133, 1134, 1566, 1578, 1643,
1958.
CLAVER, Valentí, vice-canceller d’Aragó, 1888.
CLAVERA, Francesc, corredor d’orella, 323,
814.
CLAVERO, Diego, vice-canceller d’Aragó, 304,
571, 1240, 1265, 1266, 1402, 1457, 1464,
1758, 1767, 1770, 1774, 1794, 1819,
1824, 1885, 1897.
CLEMENTE, ..., del Consell Suprem d’Aragó,
1915.
CLIMENT VII, Papa, 491, 497, 688, 689,
908, 1443, 1547, 1591, 1592.
CLIMENT X, Papa, 77.
CLIMENT, Francesc, de Barcelona, del braç
reial, 1236.
CLIMENT, Gerónimo, del Consell Suprem
d’Aragó, 940, 941, 1016, 1049, 1064,
1074, 1904.
CLIMENT, Pau, tauler de la Selva de Mar, 354,
1314.
CLOS, Jaume, prevere de l’església de Cervera,
1775.
CLOS, Joan, prevere de l’església de Cervera,
1775.
CLOS, Pere, estudiant de gramàtica resident a
Barcelona, 1707.
CLOSA, Bonaventura, sobrecollidor del General a la part de llevant, 1083, 1090, 1091,
1093, 1102, 1278, 1279.
CO I CODINA, Josep, paraire de Sant Hipòlit
de Voltregà, 767.
COC, Clara, 741.
COCOVAREM, Carlos Francisco de, 756,
762, 763, 1666, 1687, 1688.
COCOVAREM I CÀRCER, Maria de, 762,
1687, 1688.
CODINA, Bernat de, 296.
CODINA, Francesc, 1589, 1787.
CODINA, Francesc Benet, 1400.
CODINA, Jaume, prevere resident a Barcelona,
1343.
CODINA, Jeroni, 150.
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CODINA, Jeroni, doctor en drets i de la Reial
Audiència, del braç reial, 1144, 1209.
CODINA, Joan, 381.
CODINA, Joan, prevere de l’església de Cervera, 1775.
CODINA, Joan Baptista, 1748, 1749.
CODINA, Joan Benet, 1673.
CODINA, Joan Francesc, 1672, 1673, 1817.
CODINA, Josep, 1748.
CODINA, Josep, ciutadà honrat de Tortosa,
1749.
CODINA, Josep, domiciliat a Vic, 1748.
CODINA, Pere, frare, del braç eclesiàstic,
1473.
CODINA, Pere Bernat, 1620, 1621, 1637.
CODINA, Ramon de, del braç militar, 1958.
CODINA, Ramon, doctor, del braç reial, 1550,
1558.
CODINA I FERRERES, Ramon, 787, 800.
CÒDOL, Acasi, 1168, 1385, 1386.
CODONY, Narcís, cònsol en cap d’Escaló, 1348.
CODORNIU, Miquel, notari públic de Barcelona i escrivà de manament reial, 1898.
COGOLLUDO, marquès de, 737, 738, 739.
COLAT, Ramon, frare i sacerdot de Sant Jeroni
de la Vall d’Hebron, 716, 755, 902, 1789.
COLBERÓ, Francesc, notari, 1171, 1175,
1363, 1411, 1416, 1461, 1462, 1463,
1615, 1616, 1667, 1676, 1723, 1767,
1790, 1879, 1880, 1922.
COLERA, Pere, sergent, 1177.
COLETES, Jaume, apotecari de Tremp, 1280.
COLETES, Josep, apotecari de Tremp, 280.
COLL, Bonaventura, de Perpinyà, del braç
reial, 1395, 1569, 1961, 1962.
COLL, Epifani, cavaller, del braç militar, 1312.
COLL, Francesc, mercader, 1816.
COLL, Gabriel, doctor en medicina, 619, 631,
648.
COLL, Ignasi, doctor en drets domiciliat a Vic,
905, 1934.
COLL, Jaume, 420.
COLL, Jaume, cirurgià, 951.
COLL, Jaume, ciutadà de Barcelona, 1225.
COLL, Jeroni, capità, 568, 569.
COLL, Jeroni, doctor en drets, vice-canceller
d’Aragó, 1906.
COLL, Joan, 1189.
COLL, Joan, notari públic de Barcelona, 137,
141, 169, 1216.
COLL, Salvador, notari públic de Barcelona,
1776.
COLL, Valentí, ferrer del portal de l’Àngel de
Barcelona, 66.
COLLBARÓ, vegeu COLBERÓ.
COLLDELRAM, ..., canonge de la Seu de Vic,
806.
COLLDELRAM, Francesc, canonge de la Seu
de Vic, del braç eclesiàstic, 1728, 1733.
COLLDELRAM, Magí, canonge de la Seu de

Vic, del braç eclesiàstic, 1669, 1681, 1725,
1728, 1733, 1756, 1808.
COLLDEORELLES, Agustí, doctor, del braç
reial, 1728.
COLLELL, Francesc, torçador de seda, 573,
1164, 1553.
COLLELL, Pere, notari públic de Barcelona,
250, 1141, 1245, 1563.
COLLFERRER, Joan, oïdor eclesiàstic, 1635.
COLLFERRER, Joan de, oïdor militar, 572,
1013, 1014, 1030, 1362, 1363, 1753.
COLOFRÈ, Dionís, prevere beneficiat a la Seu
de Barcelona, 1034, 1933.
COLOM, Anton, negociant, 406.
COLOM, Francesc, sergent dels tèrcios, 81.
COLOM, Joan, negociant i tauler de Puigcerdà, 1277.
COLOM, Magí, 223.
COLOMA, conestable, 485, 501, 531, 534.
COLOMER, Antoni, paraire, 26, 484.
COLOMER, Francesc, de Puigcerdà, 1731.
COLOMER, Jacint, pagès de Premià, 1593.
COLOMER, Joan, 359, 360, 361.
COLOMER, Joan de, doctor en drets i de la
Reial Audiència, 375, 929, 966, 1570.
COLOMER, Joan, fuster, 955.
COLOMER, Josep, ciutadà i notari de Tortosa,
del braç reial, 1302, 1949.
COLOMER, Josep, de Besalú, del braç reial,
1550, 1557, 1756, 1807.
COLOMER, Marc, arrendatari de la bolla de
Cervera, 1157, 1612, 1629, 1657, 1712.
COLOMER, Miquel, pellisser, arrendatari de la
bolla de Cervera, 1420.
COLOMER, Ramon, sastre, 137.
COLOMER I PASQUAL, Jeroni, doctor en
drets i ciutadà honrat de Girona, advocat fiscal, 1253, 1447.
Colomers (Baix Empordà), taula de, 1600.
COLS, Esteve, notari públic de Barcelona, 1596.
COLS, Gabriel, doctor en medicina, del braç
militar, 592, 612, 700, 725, 738, 773, 786,
797, 810, 820, 833, 1524, 1536, 1537,
1548, 1555, 1746, 1756, 1807, 1945, 1950.
COLS, Ignasi, del braç militar, 915.
COMA, Josep, teixidor de Sant Hipòlit de Voltregà, 767.
COMA I SORTS, Joan Baptista, prevere de la
Seu de Barcelona, 151, 1210.
COMALADA, Pau, prevere, 1622.
COMALADA I CÀNOVES, Francesc, de Vic,
del braç reial, 230, 391, 1945, 1950.
COMDOR, Joan Baptista, notari, 1418, 1429,
1756.
COMELLES, ..., 841.
COMELLES, Antoni, sastre de Terrassa, 1919.
COMELLES, Joan, pagès, arrendatari de la bolla de Tremp i Pallars, 1403.
COMERMA, Josep, doctor en drets resident a
Barcelona, del braç reial, 255, 490, 491,
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520, 526, 541, 691, 713, 726, 787, 793,
1039, 1468, 1469, 1473, 1483, 1601.
COMES, Bartomeu, 1286.
COMES, Esteve, notari, 1474.
COMES, Ignasi, doctor en drets, 1550.
COMES, Joan Baptista, doctor en teologia i
rector de Vancells, 1721.
COMES, Josep, tauler de Caldes de Montbui,
1278.
COMES, Josep, verguer, 332.
COMES, Miquel, sastre, 1701.
COMES, Miquel, prevere beneficiat a l’església
de Santa Maria del Mar de Barcelona, 988,
1037, 1045, 1935.
COMES, Pere Joan, 1039, 1040, 1044.
COMES, Segimon, sastre, 487.
COMES I PUIGVERD, ..., 1442.
COMES I SORT, Joan, prevere, 405.
COMES I TORRÓ, ..., del Consell Suprem
d’Aragó, 1682, 1684, 1727, 1733, 1737,
1807, 1808, 1882, 1883, 1915, 1951, 1953.
COMES I TORRÓ, Francesc, doctor en drets i
ciutadà de Barcelona, del braç reial, 462,
478, 759, 771, 832, 850, 870, 889, 895,
919, 940, 941, 972, 973, 974, 979, 983,
989, 990, 1016, 1028, 1031, 1037, 1064,
1071, 1074, 1075, 1944, 1950.
COMET, Josep, matalasser, 704.
COMINES, Josep, torner, 618.
COMPANY, Bartomeu, 1222.
COMPANY, Josep, doctor en medicina, del
braç reial, 323, 362, 372, 373, 861, 1136,
1336, 1387.
COMPTER, Antoni, canonge de la Seu d’Elna,
del braç eclesiàstic, 1255, 1393, 1568, 1811,
1959.
COMPTER, Francesc, canonge de la Seu de
Barcelona, del braç eclesiàstic, 1255, 1393,
1739.
COMPTER, Francesc, canonge de la Seu d’Elna, del braç eclesiàstic, 1568, 1959.
COMPTER, Onofre, canonge de la Seu d’Elna,
oïdor eclesiàstic, 1820, 1822.
COMTE, Jeroni, burgès de Perpinyà, del braç
reial, 1256, 1394, 1739, 1837, 1960.
COMTE, Joan, prevere, 1288.
COMTE, Josep, burgès de Perpinyà, del braç
reial, 1394, 1569, 1960, 1962.
COMTE, Pere, prevere, 1730.
CONANGLE, Rafael, notari de Santa Coloma
de Queralt, 408.
CONDÉ, príncep de, 1150.
CONGOST, Ramon, 371.
CONGOST, Ramon, notari de Barcelona, 861.
CONICHSMARTS, comte de, 1151.
CONILL, Jeroni, eclesiàstic, 553, 577, 588.
CONT, Joan, taverner, 170.
CONTRERAS, Manuela de, de Madrid, 1308.
COPONS, Anton de, 620, 1611, 1622, 1688,
1689.

COPONS, Dalmau de, 431.
COPONS, Helena, muller de Galceran de Copons, 962, 1862.
COPONS, Francesc de, doctor, 860, 962, 1862.
COPONS, Galceran de, 645, 646, 758 789,
960, 962, 1012, 1678, 1862.
COPONS, Jaume de, bisbe de Vic, diputat eclesiàstic, 58, 59, 1157, 1158, 1277, 1361,
1403, 1407, 1421, 1613, 1638, 1750,
1761, 1795, 1940.
COPONS, Jaume de, doctor, del braç eclesiàstic,
369, 456, 1368, 1388, 1389, 1418, 1429.
COPONS, Joan de, senyor de la Manresana, del
braç militar, 1212, 1226, 1248.
COPONS, Maria Àngela, 1786, 1787.
COPONS, Pere de, tresorer i canonge de la Seu
de Barcelona, del braç eclesiàstic, 1110,
1418, 1429.
COPONS, Ramon de, 456, 1403, 1537, 1563,
1613, 1622, 1795.
COPONS I DEL LLOR, Ramon, del braç militar, 18, 1136, 1137, 1212, 1227, 1229,
1756, 1795, 1796, 1849, 1944, 1945,
1949, 1950, 1956, 1957.
COPONS I FALCÓ, Joan de, de la vegueria de
Cervera, del braç militar, 1549, 1557, 1565.
COPONS I GRIMAU, Anton de, fill de Ramon
de Copons i Grimau, 645, 700, 705, 706,
768, 882, 883, 884.
COPONS I GRIMAU, Francesc de, fill de Ramon de Copons i Grimau, 882, 883.
COPONS I GRIMAU, Dalmau de, canonge de
la Seu de Barcelona, 914, 938, 1843.
COPONS I GRIMAU, Ramon de, del braç militar, 817, 819, 882, 1132, 1168, 1181,
1185, 1212, 1227, 1229, 1753.
COPONS I TAMARIT, Felip de, 1113.
CORANJA, Pere Joan, militar, 1232.
CORBELLA, Pau, 170.
CORBERA, Àngela de, 1459.
CORBERA, Anna de, filla de Lluís de Corbera i
Castellet, 1458.
CORBERA, Francesc, 913.
CORBERA, Isabel, 1782.
CORBERA, Jacint, notari públic de Barcelona,
536.
CORBERA, Jaume, notari públic i prior del
col·legi de notaris de Barcelona, 427, 472,
518, 709, 736, 744, 749, 786, 1213, 1659.
CORBERA, Joan Baptista, donzell, 1107.
CORBERA, Josep de, 592.
CORBERA, Lluís de, 1458.
CORBERA, Maria, 611.
CORBERA, Melcior, notari, 1865.
CORBERA, Rafael, mercader, 1110.
CORBERA, Teresa, 729.
CORBERA BLANES I SANTCLIMENT, Maria de, 931, 1068, 1072, 1073, 1939, 1943.
Corbera d’Ebre (Terra Alta), taula de, 1320,
1432, 1433.
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Corbera de Llobregat (Baix Llobregat), 569.
CORBERA I CASTELLET, Lluís de, 1458,
1459.
CORBERA I DE GUALBES, Francesc de,
1373, 1409, 1489, 1782, 1908.
CORBERA I FEU, Josep, del braç reial, 1756,
1864.
CORBERA I GERI, Isabel, muller de Joan
Baptista Geri, 1107.
CORBERA I PALAU, Pau, ciutadà honrat de
Barcelona, oïdor reial, 434, 711, 716, 735,
736, 820, 830, 831, 982, 1044, 1473,
1483, 1550, 1756, 1864, 1865, 1883,
1915, 1921, 1942, 1946, 1952.
CORBERA I PONTS, Isabel de, muller de
Francesc de Santcliment i de Corbera, 376,
387, 400, 401, 1354, 1355.
CORBERA I SANTCLIMENT, Josep, del braç
militar, 1237, 1248.
Corçà (Baix Empordà), 1445, 1446, 1447,
1450. -Jurats de, 1448, 1449, 1450.
CORDELLES, Felicià de, del braç militar,
1561, 1564, 1565, 1753, 1808.
CORDELLES, Galceran de, patró del col·legi
de Cordelles de Barcelona, 1237, 1247,
1379, 1380.
CORDELLES, Jaume, canonge de la Seu de
Barcelona, 1380.
CORDELLES, Rosalia de, muller de Galceran
de Cordelles, 414, 1379.
CORDER, Dionís, ciutadà honrat de Tortosa
resident a Barcelona, capità del tèrcio del General, 1303, 1342.
CORDER I PRATS, Dionís, agutzil reial, 31,
189, 284, 338, 372, 373, 428, 429, 462,
536, 540, 627, 628.
Còrdova (Castella), 1889.
CÒRDOVA, Francesc de, doctor en drets de
Barcelona i assessor de la Capitania General,
323, 1133, 1134, 1958.
CORNELI, Joan, sobrecollidor de les entrades i
eixides de la col·lecta de ponent, 537, 1374,
1378, 1465, 1623.
CORNELL, Joan, mercader de Perpinyà, del
braç reial, 1394, 1569, 1960, 1962.
CORNELLÀ, Pau, 169.
CORNELLES, Josep, prevere de l’església de
Cervera, 1775.
CORNUDELLA, Cosme, de Torres de Segre,
939, 946.
CORNUDELLA, Pau, soldat de Torres de Segre, 933.
Cornudella de Montsant (Priorat), taula de,
1325, 1435.
COROMINES, Francesc, de Pineda de Mar,
1835.
COROMINES, Gaspar, daguer, 1173.
COROMINES, Guillem, militar, 1232.
CORONA, Francesc, estudiant de filosofia,
955, 1853.

CORONA, Francesc, organista, 1853.
CORRETGER, Josep, manyà del General, 3.
CORRETGER I MESTRE, Francesc, credencer del General, 1704.
CORRETGER I MESTRE, Francesc, escrivà de
manament, 865.
CORRO, Elías, galiot, 170, 176.
CORRONS, Jaume, fuster de Manresa, 1607.
CORSO, Alfonso, militar francès, 548.
CORTADA, Francesc, notari causídic, 693,
932, 1946.
CORTADA, Jaume, 372, 1256.
CORTADA, Jaume, botiguer de Figueres, 1598.
CORTADA, Jaume, del braç militar, 1343,
1344.
CORTADA, Joan, notari públic de Calella de
Mar, 923, 1835.
CORTADA, Josep, canonge de la Seu de Barcelona, del braç eclesiàstic, 671, 841, 1144,
1865.
CORTADA, Llorenç, traginer d’Olesa de
Montserrat, 888.
CORTADA, Pau, paraire de Sant Hipòlit de
Voltregà, 767.
CORTADA, Rafael de, de la vegueria de Tàrrega, del braç militar, 1865, 1881.
CORTADA, Ramon, sastre i ciutadà de Barcelona, credencer dels draps de la bolla d’aquesta ciutat, 200, 243, 284, 297, 318, 326,
337, 350, 356, 370, 382, 394, 423, 448,
450, 461, 495, 515, 540, 552, 560, 1241,
1281, 1284, 1290, 1300, 1302, 1313,
1337, 1346, 1351, 1385, 1405, 1419,
1465, 1470, 1474, 1475, 1476.
CORTADA I CODINA, Jeroni, doctor en decrets, 926, 1132, 1136.
CORTADA I RIBELLES, Joan, de la parròquia
de Sant Genís d’Orís, 1189.
CORTÈS, Francesc, notari públic de Barcelona,
60, 68, 69, 71, 189, 190, 195, 241, 1036,
1183, 1213, 1236, 1241, 1250, 1286,
1297, 1452, 1453.
CORTÈS, Josep, paraire, 414.
CORTÈS, Josep, veler i ciutadà de Barcelona,
verguer ordinari del General, 28, 30, 31, 32,
33, 35, 44, 59, 61, 72, 77, 83, 97, 98, 102,
137, 143, 150, 164, 167, 208, 210, 231,
237, 241, 257, 258, 267, 273, 280, 283,
285, 298, 303, 308, 318, 325, 348, 350,
352, 354, 356, 357, 365, 366, 387, 411,
412, 413, 416, 420, 433, 434, 435, 450,
451, 452, 461, 462, 471, 477, 1086, 1099,
1100, 1153, 1205, 1259, 1277, 1341,
1369, 1419, 1642.
CORTÈS, Lluís, notari, 1008.
CORTÈS, Melcior, notari, 359, 360, 361, 795,
1628, 1644.
CORTÈS I MERCER, Lluís, notari, ajudant segon de l’escrivania major del General, 827,
858, 999.
1995

CORTIADA, Joan Baptista, doctor en drets, 3,
1169, 1183.
CORTIADA, Miquel de, doctor en drets, regent la reial cancelleria, 4, 254, 266, 286,
375, 494, 501, 597, 601, 602, 605, 606,
608, 738, 753, 751, 769, 843, 852, 929,
935, 966, 987, 1007, 1021, 1047, 1060,
1105, 1130, 1131, 1257, 1258, 1262,
1275, 1486, 1487, 1488, 1495, 1499,
1509, 1522, 1537, 1570, 1742, 1746,
1936, 1951, 1953, 1954, 1955, 1956,
1957, 1958, 1962, 1963.
CORTINA, Francesc, 427.
CORTINES, Francesc, 378, 796.
CORTIT, Francesc, de Lleida, visitador dels safrans, 77.
CORTIT, Francesc, pagès de Lleida, 1174.
CORTIT, Jeroni de, 1763.
CORTS, Benet, 1256.
CORTS, Bernat, doctor, del braç militar, 1549,
1557, 1561, 1563, 1564, 1565, 1684.
CORTS, Bernat, mercader i conseller quart de
Barcelona, 1248.
CORTS, Helena Maurícia de, monja del monestir de Pedralbes, 1805.
CORVONS, Jaume, fuster i ciutadà de Manresa, 1918.
COSCOJUELA, marquès de, diputat d’Aragó,
1216.
COSÍ, Josep, major, prevere de l’església de
Cervera, 1775.
COSÍ, Josep, menor, prevere de l’església de
Cervera, 1775.
COSTA, ..., consultor del General, 250, 1263.
COSTA, Agustí, prevere beneficiat a l’església
de Sant Jaume de Barcelona, 1659.
COSTA, Antoni, major, sastre, 1164.
COSTA, Antoni, menor, sastre, 1164.
COSTA, Antoni Joan, 681.
COSTA, Carles, doctor en drets de Barcelona,
del braç reial, 263, 283, 286, 329, 340,
1312, 1313, 1339, 1340, 1549, 1550,
1557, 1559.
COSTA, Esteve, doctor en drets de Perpinyà,
del braç reial, 1395, 1569, 1961, 1962.
COSTA, Fèlix, escrivà de Barcelona, 1700.
COSTA, Isidre, canonge de Santa Anna de Barcelona, 203.
COSTA, Jaume, prevere beneficiat a la Seu de
Barcelona, 1760, 1852.
COSTA, Jaume, notari de Barcelona, 755.
COSTA, Jaume, prevere, 954.
COSTA, Joan, argenter del General, 673, 830.
COSTA, Joan, doctor i canonge de la Seu de
Tortosa, oïdor eclesiàstic, 285, 730, 741,
1380, 1403, 1421, 1614, 1669, 1670,
1671, 1681, 1683, 1684, 1795, 1800.
COSTA, Joan, guarda del General, 503, 519,
526, 1468.
COSTA, Joan, negociant de Barcelona, 1164.

COSTA, Joan, oïdor reial, 1940.
COSTA, Joan, paraire, 276, 451.
COSTA, Josep, 1238, 1351, 1640.
COSTA, Josep, doctor en drets i ciutadà honrat
de Barcelona, guarda ordinària del General,
del braç reial, 262, 426, 1312, 1385, 1550,
1557, 1743, 1744, 1946, 1952.
COSTA, Marià, de Premià, 1593.
COSTA, Manuel, 1199.
COSTA, Ramon, catedràtic de la Universitat de
Barcelona, 556, 777, 782, 850, 1695.
COSTA, Ramon, mercader, estimador de la Capitania General, 124, 125, 126, 133.
COSTA, Ramon, mercader, sots-veguer de Besalú, del braç reial, 1756, 1807, 1961.
COSTA, Salvador, de Sant Feliu de Torelló,
1189.
COSTA, Sebastià, 1661, 1714, 1910.
COSTA, Sebastià Francesc, notari públic i ciutadà de Barcelona, escrivà major del General,
1107, 1109.
COSTA I BERTRAN, Josep, 646.
COSTA I VILA, Josep, doctor en drets, procurador fiscal del General, del braç reial, 655,
656, 678, 716, 740, 754, 755, 760, 762,
763, 792, 812, 823, 840, 897, 898, 904,
906, 907, 920, 922, 934, 947, 948, 949,
951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958,
959, 961, 962, 963, 964, 980, 995, 1003,
1009, 1013, 1014, 1020, 1029, 1030,
1039, 1040, 1046, 1049, 1053, 1055,
1057, 1073, 1148, 1269, 1836, 1838,
1842, 1868, 1869, 1874.
COSTAFREDA, Francesc Joan, notari, 296,
319.
COTONER, Nicolau, 1244.
COTS, Joan, 482.
COTXET, Joan Baptista, estudiant de teologia,
1690.
COTXET I SOLER-FERRAN, Francesc, notari públic de Barcelona, del braç reial, 460,
534, 661, 664, 769, 993, 1134, 1313,
1689, 1690, 1873, 1958.
COVARRUBIAS, Diego de, vice-canceller
d’Aragó, 1239, 1897.
CREIXENT, Jerònia Teodora, priora del convent
de les Magdalenes de Barcelona, 955, 1852.
CRES, Pere, nunci jurat de Talarn i de la cort
del marquesat de Pallars, 1347.
CRESPÍ DE VALLDAURA, Cristòfor, vicecanceller del Consell Suprem d’Aragó, 876,
1455, 1595.
CREU, Josep, 1062.
CREUS, Bartomeu, 1618.
CREUS, Jaume, sots-batlle, 151.
CREUS, Jordi, velluter, 1701.
CREUS, Josep, escrivà resident a Barcelona,
740, 744, 797, 831, 906, 1751.
CRISTINA, Pere, frare benedictí, del braç eclesiàstic, 1314, 1418, 1473.
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CRIVILLERS I RAJADELL, Josep de, del braç
militar, 1471.
CROS, Josep, 1337.
CROSES, Anton, botiguer de Girona, 753.
CROSES, Josep, ciutadà de Girona, 1578,
1579.
CROSSÍ, Josep, tauler de la Seu d’Urgell, 1277,
1278.
CRUÏLLA, Jaume de, 1829.
CRUÏLLES, Ignasi de, doctor i canonge de la
Seu d’Urgell, del braç eclesiàstic, 817, 819,
926, 1669, 1683.
CRUÏLLES, Joan Guerau, 1817.
CRUÏLLES, Maria de, 788.
CRUÏLLES, Miquel, sastre, 629.
CRUÏLLES, Rafaela, 825.
CRUÏLLES, Salvador, de Badalona, 13.
CRUÏLLES I RAJADELL, Joan de, del braç
militar, 1945, 1950.
CRUÏLLES I RAJADELL, Josep de, del braç
militar, 1482, 1487.
CRUÏLLES I RAJADELL, Lluís de, del braç
militar, 1472, 1483.
CRUÏLLES I SITJAR, Joan de, del braç militar,
1211, 1226, 1237, 1248.
CRURSOL, comte de, 1151.
CUA, Jaume, del braç militar, 382.
Cubells (Noguera), taula de, 1436.
CUBÍ I SABATER, Teresa, 395.
CUCAR, Ramon de, del braç militar, 1339.
CUINER, Isidre, ciutadà de Barcelona, 1846.
CULLA, Marc Antoni, 1227.
CURTO, Josep, del braç militar, 1755.
CURTO, Josep, de Tortosa, del braç reial, 1755.
CURTO, Josep, torner i ciutadà de Tortosa,
1493.
CURULL, Guillem, prevere beneficiat a l’església del Pi de Barcelona, 1845.
CURÚS, vegeu CORÚS.
CUSTODIO, ..., capità de la galera capitana de
Sardenya, 4, 5, 6.
D
DACIANO, ..., prefecte, 772.
DADER, Pere, prevere beneficiat a Sant Feliu
de Girona, 1553, 1554, 1556, 1622.
DAGUÍ, Francesc, notari públic de Barcelona,
467, 670, 715, 1578, 1756, 1808.
DAGUÍ I PALS, Josep, de la vegueria de Perpinyà, del braç militar, 1811.
DALFAU, Joan, cirurgià, 1529, 1532, 1535.
DALFAU, Josep, doctor en drets, del braç militar, 666, 724, 777, 779, 782, 784, 785, 786,
809, 831, 910, 1000, 1258, 1474, 1485,
1543, 1574, 1575, 1576, 1577, 1579,
1593, 1646, 1695, 1728, 1733.
DALFAU, Onofre, burgès de Perpinyà, del braç
reial, 1394, 1739, 1837, 1960.

DALMASES, Pau, paraire de llana i ciutadà de
Barcelona, 150.
DALMASES I ROS, Pau, de la vegueria de Cervera, del braç militar, 1866, 1881.
DALMAO Y CASSANATE, Gerónimo, secretari del Consell Suprem d’Aragó, 746, 759,
771, 832, 1682, 1684, 1702, 1725, 1727,
1733, 1735, 1737.
DALMAU, Fèlix, doctor en drets i ciutadà de
Manresa, del braç reial, 1236, 1918.
DALMAU, Francesc, doctor en drets i ciutadà
honrat de Barcelona, 1174.
DALMAU, Jaume, doctor en drets, ciutadà
honrat de Barcelona, 1174.
DALMAU, Joan, doctor en drets, del braç reial,
671, 821, 822, 915, 1368, 1388, 1473,
1474, 1670, 1682.
DALMAU, Joan Francesc, doctor en drets,
1474.
DALMAU, Pere, notari públic de la Seu d’Urgell, 503, 1454.
DANSA, Joan, 1006.
DANSA I DE QUERALT, Isabel, 1613.
DARDER, Joan, professor de teologia, 579,
640, 1490.
DATSIRE, Jaume, prevere, 501.
DAVÍ I FERRER, Francesc, sastre i ciutadà de
Barcelona, 792.
DAYDÍ, Miquel, corredor públic jurat de Vilafranca del Penedès, 1586.
DAYDÍ, Pere, corredor públic jurat de Vilafranca del Penedès, 1586.
DEGOLLARDA, Francesc, notari públic de
Puigcerdà, 208, 1225.
DEGUÍ, vegeu DAGUÍ.
DELAS, Francesc, botiguer de Girona, 1585.
DELBOSC, Pere, flamenc, 952.
DELFAU, vegeu DALFAU.
DELGADO, Francesc, prevere, 386, 448.
DENTESSI, Domingo, capità de cavalleria, 682.
DERNIUS, Josep, escrivà substitut jurat de la
notaria pública de Girona, 1449, 1450.
DESBOSC, Felip, 1382.
DESBOSC, Francesc Miquel, 1369, 1605.
DESBOSC, Francesc Miquel, donzell, 1369,
1633.
DESBOSC, Frederic, 1357, 1358, 1382, 1421,
1460, 1604, 1606, 1773, 1797.
DESBOSC, Isabel Joana, 478, 1421.
DESBOSC, Jeroni, 1604.
DESBOSC, Jeroni, donzell, 1754.
DESBOSC, Jeroni, oïdor reial, 1604, 1754.
DESBOSC, Joan Baptista, bisbe d’Urgell, 653,
1567.
DESBOSC, Maria, muller de Frederic Desbosc,
1357, 1460, 1606, 1765, 1773.
DESBOSC, Mariana, muller de Felip Desbosc,
1382.
DESBOSC, Mariana, muller de Frederic Desbosc, 1604, 1759, 1797.
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DESBOSC, Miquel, 1765, 1813.
DESBOSC, Miquel Joan, 481.
DESBOSC, Pere, 478, 1421.
DESBOSC, Pere, del braç militar, 1038.
DESBOSC, Pere, fill de Frederic Desbosc, 1460,
1606.
DESBOSC, Peronella, filla de Frederic Desbosc, 1765.
DESBOSC DE SANTVICENÇ, Frederic, 478,
1038, 1122, 1606, 1759, 1765, 1773,
1797.
DESBOSC DE VILASSAR, Francesc, 1605.
DESBOSC DE VILASSAR, Miquel, fill de Francesc Desbosc de Vilassar, 1605, 1633.
DESBOSC I CALDERS, Teresa, 478, 1421.
DESBOSC I CORBERA, Francesc, fill de Francesc Miquel Desbosc, 1605, 1633.
DESBOSC I CORBERA, Mariana, 1604.
DESBOSC I DE LLUPIÀ, Àngela, 1589.
DESCAMPS, ..., sagristà, 896.
DESCASSA, Pere, 1037.
DESCATLLAR, Enric, capità del tèrcio del General, del braç militar, 32, 568, 656.
DESCATLLAR, Francesc, donzell domiciliat a
Barcelona, 1405.
DESCATLLAR, Jaume, frare, del braç eclesiàstic, 1756, 1670, 1671.
DESCATLLAR, Joan, lloctinent del batlle general de Catalunya, 1393, 1568, 1580,
1741, 1959.
DESCATLLAR, Lluís, del braç militar, 1181,
1185, 1212, 1226.
DESCATLLAR, Lluís, tresorer reial, 1959.
DESCATLLAR, Narcís, del braç militar, 9, 14,
87, 88, 90, 141, 147, 148, 180, 196, 212,
276, 310, 313, 314, 316, 321, 329, 340,
655, 656, 657, 717, 971, 975.
DESCATLLAR I FIVALLER, Pere Màrtir,
787, 795.
DESCATLLAR I FONTANELLES, Maria,
dona de Pere Màrtir Descatllar i Fivaller,
795.
DESCATLLAR I OLLERS, Anna Maria, 460.
DESCATLLAR I OLLERS, Francesc, del braç
militar, 449, 460, 660, 663, 1404, 1428,
1944, 1945, 1949, 1950, 1957.
DESCATLLAR I SORRIBES, Francesc, 1405.
DESCATLLAR I TORT, Josep, del braç reial,
1385, 1386, 1866, 1881, 1884.
DESCOLL, Jeroni, vice-canceller d’Aragó, 1904.
DESPALAU, Anton, fill de Miquel Despalau,
1675.
DESPALAU, Anton, domiciliat a Barcelona,
1675.
DESPALAU, Caterina, monja de Santa Maria
Magdalena de Barcelona, 143.
DESPALAU, Dalmau, 1676, 1856.
DESPALAU, Dídac, 1677.
DESPALAU, Enric, 1413, 1675, 1676, 1815,
1823.

DESPALAU, Elionor, filla d’Enric Despalau,
1823.
DESPALAU, Joana, muller de Miquel Despalau, 1675.
DESPALAU, Josep, frare, del braç eclesiàstic,
1944, 1949, 1950, 1956.
DESPALAU, Miquel, 1371, 1674, 1675, 1750,
1856, 1925.
DESPALAU, Miquel, donzell domiciliat a Barcelona, 1674.
DESPALAU I JULIÀ, Dídac, del braç militar,
758, 827, 829, 1236.
DESPALAU I SULLÀ, Dídac, domiciliat a Barcelona, 2, 295, 479, 484, 541, 645, 650,
956, 957, 955, 1019, 1425, 1674, 1855.
DESPLÀ, Ecard, fill de Pere de Cardona i d’Erill, 1588.
DESPRAT, Gaspar, prevere de l’església de Sant
Miquel de Barcelona, 1935.
DESPUJOL, Benet, domiciliat a Barcelona, del
braç militar, 1256, 1312.
DESPUJOL I MONCORP, Francesc, oïdor militar, 916, 917, 937, 941, 1549, 1557, 1564,
1849, 1864, 1865, 1881, 1883, 1884.
DESPUJOL, Segimon, 1267.
DESTORRENT, Maria Àngela, 1380.
DESTORRENT I GRAVALOSA, Lucrècia,
1380.
DESVALLS, Bru, del braç militar, 1417.
DESVALLS, Joaquim, del braç militar, 1753.
DESVALLS I ESCURA, Manuel, donzell domiciliat a Girona, del braç militar, 915,
1525, 1806, 1809.
DESVALLS I POL, Frederic, donzell, del braç
militar, 1471, 1482.
DESVALLS I SERRADELL, Josep, del braç
militar, 1753.
DESVALLS I VERGÓS, Antoni, del braç militar, 1949.
DESVILAR, Pere, 1109.
DÉU, Bernat de, 953.
DÉU, Pau de, guarda extraordinària del General, 792.
DÉU, Pere Ignasi, doctor, del braç reial, 1473,
1670, 1682.
DEUNOSAJUT, Joan, hortolà del portal Nou
de Barcelona, 857.
DÍAZ, Martí, escuder i ciutadà de Madrid, porter de cambra del Consell Suprem d’Aragó,
1308.
DÍAZ DE APODACA, Bernardo, criat de Romuald Escapa, 1639, 1872.
DIEGO I MORER, ..., doctor, 29.
DÍEZ, Arnau, mestre de cases del General, 401.
DÍEZ DE RIDA, Pedro, notari de Madrid,
1872.
DIOCLECIÀ, emperador romà, 772.
DIONÍS, Josep, cirurgià de Solsona, 1343.
DIONÍS, Pere, francès, 952.
DOLCET, Llorenç, manyà, 560, 952.
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DOMÈNEC, Jaume, paraire, arrendatari dels
drets del General de tota Catalunya, 1398,
1423, 1924.
DOMÈNEC, Jaume, tauler de les Borges,
1279.
DOMÈNEC, Jaume, picapedrer, 1618.
DOMINGO, Jaume, de Valls, condemnat a galeres, 740.
DOMINGO, Josep, prevere beneficiat a l’església de Sant Pere de les Puelles de Barcelona,
476, 842, 917, 1812.
DOMINGO, Josep, prevere de l’església de
Cervera, 1775.
DONEU, Fèlix, ciutadà de Barcelona, 967.
DORDA, Francesc, 1027.
DORDA, Josep, 1025, 1026, 1027.
DOU, Esteve, del braç reial, 1236, 1310.
DOU, Jacint, doctor en drets i consultor del
General, del braç reial, 844, 1236, 1249,
1671, 1683.
DOU, Josep, ardiaca de Barcelona, 2.
DRAGÓ, Francesc, capser del General, 3, 272,
435, 673, 830.
DRIÑAS, Clemente, notari de Madrid, 1872.
DUARTE, ..., cap d’esquadres, 1232.
DUARTE, Manuel, 298.
DUIZ, Ignasi, canonge de la Seu de Tortosa,
del braç eclesiàstic, 1729.
DURAN, Gabriel, prevere de l’església de Cervera, 1775, 1776.
DURAN, Ignasi, ciutadà honrat, visitador reial,
1182.
DURAN, Joan, prevere beneficiat a la Seu de
Barcelona, 438.
DURAN, Joan, receptor de la bolla, 1055.
DURAN, Josep, del braç militar, 1755, 1806,
1807, 1810.
DURAN, Josep, mercader, 1105.
DURAN, Pau, arquebisbe de Tarragona, 1282.
DURAN, Pau, d’ Esparreguera, nebot de Pau
Duran, 286, 1281, 1282.
DURAN, Pau, prevere, 1111, 1114, 1121.
DURAN, Pere, forçat de galeres, 8, 9.
DURAN, Ponç, 1404.
DURAN, Vicenç, adroguer, 1108.
DURAN I DESCATLLAR, Sebastià, cavaller
de Santiago, del braç militar, 549, 551.
DURBÀS, Joan Antoni, canonge de la Seu de
Lleida, del braç eclesiàstic, 1553, 1554,
1556, 1728.
DURÓ, Benet, prevere, diputat local de Girona, 737, 768, 1622, 1948.
DURONA, Susanna, 288.
DUSAY, Galceran, donzell domiciliat a Barcelona, del braç militar, 1173, 1479, 1614.
DUSAY, Galceran, fill de Guillem Pere Dusay,
1773.
DUSAY, Guillem Pere, donzell, 1173, 1461,
1479, 1614, 1773.
DUSAY, Lluís, ciutadà de Barcelona, 1914.

DUSAY I D’ARAGALL, Jerònia, muller de
Galceran Dusay, 566, 573, 574, 645, 646,
700, 704, 788, 893, 1012, 1479, 1614,
1772.
DUSAY I D’ARAGALL, Ramon, donzell domiciliat a Barcelona, fill de Galceran Dusay,
566, 573, 574, 1549, 1557, 1479.
E
Ebre, riu, 367.
EGEA, ..., regent del Consell Suprem d’Aragó,
156, 165, 178, 197, 220, 1176, 1184,
1209, 1217, 1229, 1455.
EGUÍA, Gerónimo de, 315.
Eivissa, presidi d’, 377.
ELÍAS, Diego de, militar, 1233.
ELIES, Francesc, 1294.
ELIES, Jaume, cirurgià de Barcelona, del braç
reial, 1237, 1248, 1569.
ELIES, Jeroni, cirurgià i ciutadà honrat de Barcelona, receptor del General 96, 1189.
ELIES, Joan, botiguer de castelló d’Empúries,
1599.
ELIES, Joan, passamaner, arrendatari de la bolla
de Lleida, 1623, 1826, 1912.
ELIES, Maria, 1189.
ELIES, Pere, prevere de l’església de Santa Maria del Mar de Barcelona, 1037.
Elna (Rosselló), bisbe d’, 571, 1255, 1393,
1567, 1958. -Capítol d’, 1255, 1393.
ELNA, Jaume, 1358.
ELOI I ARNANDES, Francesc, doctor en drets,
1019.
ELRA, Jaume, 1398, 1424, 1634, 1780, 1829,
1917.
Empordà, l’, 67, 76, 78, 80, 82, 90, 92, 157,
181, 206, 241, 458, 548, 703, 714, 721,
729, 1177, 1178, 1179, 1184, 1218, 1289,
1519. -Col·lecta de, 255.
EMPÚRIES, comte d’, 251, 262, 266, 269,
1247, 1262, 1263, 1525, 1526, 1527.
ENA, Jaume, 963.
ENRIC, Pau, doctor en drets i ciutadà de Barcelona, guarda del General al portal de l’Àngel
d’aquesta ciutat, del braç reial, 400, 421,
933, 949, 966, 981, 982, 1474, 1549,
1551, 1867.
ENRIC I HUGUET, Teresa, muller de Pau Enric, 1867.
ENRÍQUEZ, Bernardo de, ciutadà de Madrid,
porter de cambra del Consell Suprem d’Aragó, 1308.
ENVEJA, Bernat, prior de Santa Anna de Barcelona, 948, 1236.
ERES, Joan, negociant, arrendatari de la bolla
de Berga i Bagà, 1769.
ERIA I MALLA, Jaume, domiciliat a Barcelona,
1720.
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ERILL, Joan d’, 1356, 1613, 1630, 1712,
1829, 1917, 1931.
ERILL I CARDONA, Sebastià, 535.
ERILL I ORCAU, Oleguer d’, del braç militar,
157, 1472, 1482, 1486.
ERMEJÀ, Bernat, doctor en medicina, 1108.
ERMENGOL, Anton d’, 860.
ERMENGOL, Antoni, mercader de Valls,
1634.
ERMENGOL, Felip, doctor en drets i prevere
de l’església de Cervera, 1775.
ERMENGOL, Francesc, del braç militar, 1671.
ERMENGOL, Josep d’, del braç militar, 568,
1563, 1626, 1669, 1671, 1681, 1683,
1685.
ERMENGOL, Pere, frare mercedari, 806.
ERMENGOL, Pere, pagès de Bellcaire, 1623,
1624.
ERMENGOL, Ramon, germà d’Antoni Ermengol, 1634.
ERMS, Sebastià, 1062.
ESCA, Jaume, 382.
Escala, l’ (Alt Empordà), taula de, 1329, 1332,
1599, 1600, 1610.
ESCALA, Joan, sastre, 793.
Escaladei (Priorat), cartoixa d’, 455.
ESCALES, Joan d’, mallorquí condemnat a galeres, 728.
Escaló (Pallars Sobirà), cònsols d’, 1347. -Jurats d’, 387, 1348. -Taula d’, 1323, 1328,
1436, 1437.
ESCAPA I GUITART, Francesc, burgès de
Perpinyà, visitador reial, 1394, 1569, 1960,
1962.
ESCAPA I GUITART, Romuald, burgès de
Perpinyà resident a Madrid, del braç reial,
710, 713, 741, 746, 758, 761, 771, 793,
813, 829, 850, 901, 946, 950, 981, 989,
1009, 1025, 1030, 1228, 1394, 1639, 1569,
1849, 1867, 1871, 1872, 1878, 1960, 1962.
ESCARDÓ, Francesc, prevere de Vilafranca del
Penedès, 1586.
ESCARDÓ, Josep, notari causídic, 699.
ESCARDÓ, Josep, oficial de la Capitania General, 138.
ESCARRER, Agustí, del braç militar, 1169,
1549, 1557, 1565.
ESCOLÀ, Josep, del braç reial, 1728, 1733.
ESCOTER, Josep, paraire, 588, 1478.
ESCORCELL, Francesc, doctor en drets, del
braç reial, 255, 660, 661, 663, 915.
ESCUES I FERRER, Bernat, 425.
ESLER, Manuel, escultor, 318.
Espanya, 28, 87, 181, 187, 344, 345, 419, 454,
561, 570, 698, 746, 764, 766, 772, 841,
849, 852, 951, 1070, 1077, 1294, 1587,
1609. -Consell Reial d’, 294, 601. -Galeres
d’, 21, 314, 333, 394, 465, 725, 727, 728,
731, 734, 735, 736, 737, 738, 741, 744,
745, 748, 753, 933, 935, 938, 939, 946,

1351, 1478. -Nunci d’, 491. -Ports d’,
765. -Prínceps d’, 880.
ESPANYA, Josep, notari causídic de Girona i
procurador fiscal de la cúria règia d’aquesta
ciutat, 1445.
ESPANYA, Nadal, 436.
ESPANYA, Paris, tauler de Vielha, 1279.
ESPAÑOL, Antonio Domingo, secretari dels
jurats de Saragossa, 81, 1642.
ESPARREGUERA, Antoni, tauler de Palamós,
309, 1277, 1288.
ESPASA, Antoni, de Barcelona, recluta de galeres, 20.
ESPERANÇA, Llúcia d’, monja del monestir de
Pedralbes, 1805.
ESPERES, Baltassar, frare, del braç eclesiàstic,
1473.
ESPELT, Simó, veler i ciutadà de Barcelona,
1754.
ESPÍGOL, Narcís, doctor en drets, del braç
reial, 1946.
ESPINOSA, Antoni, 468.
ESPINOSA, cardenal, inquisidor general, 685,
688, 689, 901, 905, 908, 1591, 1592.
Espolla (Alt Empordà), taula d’, 1436, 1599,
1600.
ESPOLLA, Francesc, major, fuster i tauler de
Bàscara, 761, 1680.
ESPUIG, Gerónimo, ciutadà de Madrid, procurador del Consell Suprem d’Aragó, 1308,
1309.
ESPUNY, Agnès d’, muller de Matí Joan d’Espuny, 1635, 1780, 1829, 1917.
ESPUNY, Joan, 1634.
ESPUNY, Josep d’, 1635, 1780, 1829, 1917.
ESPUNY, Martí Joan d’, 1157, 1634, 1635,
1780, 1829, 1859, 1917, 1931.
ESTADELLA, Josep, doctor en lleis i ciutadà de
Barcelona, 648, 1555.
ESTALELLA, Francesc, doctor en drets i ciutadà de Barcelona, del braç reial, 254, 262,
265, 267, 661, 1237, 1238, 1256, 1257,
1258, 1297, 1944, 1945, 1950.
ESTALELLA, Onofre, cirurgià, conseller de
Barcelona, 335, 421, 448, 450, 653, 1569.
ESTALELLA, Pere, de Lleida, 1278.
ESTALELLA, Sebastià, 244, 1241.
ESTANYOL, Josep, estudiant de Girona, 1246.
ESTANYOL, Josep, tauler de la col·lecta d’Urgell, 1611.
ESTANYOL, Salvi, canonge de la Seu de Girona, del braç eclesiàstic, 250, 1245, 1250,
1252, 1253, 1418, 1429.
ESTARENBERCH, comte de, 1150.
ESTARTÚS, Antoni, 432.
ESTEBAN, Antonio, diputat d’Aragó, 1641.
ESTELA, Rafael, de la diòcesi de Girona, 1224.
ESTELA I PASQUAL, Pere, 536.
Esterri d’Àneu (Pallars Sobirà), taula d’, 1324,
1436, 1437.
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ESTERTÚS, Antoni, porter reial, 6.
ESTEVE, Dídac, mercader, 145, 146.
ESTEVE, Eudald Pere, 526.
ESTEVE, Francesc, notari de la diputació local
de la Seu d’Urgell, 698, 1202.
ESTEVE, Francesc, prevere de l’església del Pi
de Barcelona, 1845.
ESTEVE, Jaume, hortolà, 220.
ESTEVE, Joan, assaonador, 701, 1601.
ESTEVE, Joan, mercader, 1465, 1785.
ESTEVE, Joan Ponç, mercader, 1398, 1423,
1465.
ESTEVE, Josep, capellà major del palau de la
Comtessa a Barcelona, 1848.
ESTEVE, Josep, prevere de Martorell, 949.
ESTIU, Pau, sastre, 98.
ESTOR, Josep, 1711, 1720.
ESTOR, Josep Baptista, 1711, 1720.
ESTRADA, Jaume, 1294.
ESTRADA, Miquel, sastre de Barcelona, 216.
ESTRADA, Pere, 182, 183, 190, 195.
ESTRET, Bernat, del Vendrell, condemnat a
galeres, 740.
ESTRUC, Miquel, ciutadà de Tortosa, 36.
EURES, Baltassar, frare i cambrer de Sant Pere
de la Portella, del braç eclesiàstic, 1366,
1368, 1417.
EXARC, Francisco, de Madrid, 1021, 1022,
1023, 1025.
EXARC, Rafael, notari de Barcelona, 432, 470,
471, 1118, 1418, 1419, 1429.
F
FABRA, Antoni, notari reial, 178, 219, 348,
542, 715, 882, 1231.
FABRA, Felip, prevere de Puigcerdà, 1551.
FABRA, Joan Pere, notari públic de Girona,
167, 821, 1537, 1740, 1741.
FABRA, Pere, 1225.
FÀBREGA, Manuel, de Girona, del braç reial,
1866.
FABREGAT, Gaspar, prevere de Benasau,
1930.
FABREGAT, Pau, doctor en medicina, 478.
FÀBREGUES, Francesc, 1037.
FÀBREGUES, Francesc, botiguer de draps de
Cervera, 1406.
FÀBREGUES, Francesc, mercader, 1406.
FÀBREGUES, Francesc, notari públic de Barcelona, 574.
FÀBREGUES, Joan, prevere i procurador de
Sant Andreu de la Selva del Camp, 983.
FÀBREGUES, Joan Domènec, adroguer, 241,
543, 800.
FÀBREGUES, Magdalena, 421.
FÀBREGUES, Pere, frare, del braç eclesiàstic,
1418, 1429.
FÀBREGUES, Valeri, notari públic, 1931.

FÀBREGUES I SERRA, Vicenç, ciutadà honrat
de Barcelona, escrivà de manament, del braç
reial, 1212, 1237, 1248.
FABRES, Josep, doctor en drets, 616, 622.
FAGET, Agustí, velluter, 350.
FÀGIA, Joan, canonge de la Seu de Tarragona,
del braç eclesiàstic, 1169, 1386.
FALCÓ, Baptista, del braç militar, 827, 1236,
1865, 1881.
FALCÓ, Jaume, 1118.
FALCÓ, Jaume, del braç militar, 1109.
FALCÓ, Joan Baptista, procurador fiscal de la
visita, del braç militar, 449, 829, 858, 859.
FALCÓ, Josep, del braç militar, 652, 1135,
1136, 1236, 1249.
FALCÓ, Manuel, frare del monestir de Ripoll,
del braç eclesiàstic, 431, 432, 433, 434,
1549, 1556.
FALCÓ, Maria, abans Gallart, 1012.
FALCÓ I DE CAÇADOR, Maria, 449.
FALGUERA, Anna, 825.
FALGUERA, Francesc, ajudant primer de l’escrivania major del General, 133, 134, 135,
136, 217, 827, 1050, 1182.
FALGUERA, Francesc, ciutadà honrat de Barcelona, del braç reial, 1732, 1734.
FALGUERA, Jaume, del braç militar, 1753.
FALGUERA, Jaume, mercader i ciutadà de
Barcelona, arrendador del dret dels safrans,
del braç reial, 141, 309, 321, 324, 655, 682,
746, 966, 979, 1084, 1085, 1094, 1095,
1106, 1116, 1117, 1118, 1120.
FALGUERA, Lluís, 1675.
FALGUERAS, Francesc, notari públic de Barcelona, 1474, 1479, 1485, 1628.
FALGUERAS, Jaume, doctor en drets, del braç
reial, 550, 584, 636, 1388, 1732, 1734,
1864.
FALQUES, Joan Pau, 1033.
FALRER, Pere Màrtir, canonge de la Seu de
Barcelona, del braç eclesiàstic, 1729.
FALSES, Manuel, 435.
Falset (Priorat), 5. -Taula de, 1324, 1435.
FALTES, Josep, doctor en drets, 617.
FAMADA, Bernat, notari de Barcelona, 372,
1051.
FAMADES, Francesc, escrivà de Barcelona,
1173.
FAMADES, Isidre, notari de Barcelona, 499,
535, 1865.
FAMADES, Miquel, cònsol de la confraria dels
blanquers de Barcelona, 934, 1839.
FANECA, Francesc, cavaller, del braç militar,
389, 390, 392, 395, 396, 397, 409, 430,
1349, 1350, 1374.
FANECA, Jaume, prevere beneficiat a l’església
de Santa Maria del Pi de Barcelona, 384,
1117, 1119.
FÀNIES, Francesc, botiguer de Figueres, 1598.
FANVILLE, duc de, 1151.
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FARELL, Margarida, muller de Pere Farell,
1089, 1090.
FARELL, Pere, argenter i ciutadà de Barcelona,
receptor de la bolla del General, 865, 1077,
1079, 1080, 1081, 1082, 1087, 1088,
1089, 1090.
FARGUES, Francesc, diputat local de Manresa,
886, 1061, 1918, 1919.
FARGUES, Joan, prevere de l’església de la Selva del Camp, 1869.
FARGUES, Josep, 499, 500.
FARMIGIA, Carolo, 1244.
FARNÀS, Llorenç, del braç reial, 425.
FARNERS, Cristòfor, del braç militar, 1168,
1169, 1670, 1682, 1685, 1755, 1807, 1809.
FARNERS, Llorenç, del braç militar, 426, 900,
902.
FARNESIO, Alejandro, lloctinent del Principat, 177, 178, 180, 181, 183, 184, 186,
187, 188, 196, 197, 213, 1217, 1221,
1225, 1226, 1227, 1229, 1230, 1240.
FARRARA, Josep, militar, 1232.
FARRÀS, Joan, militar, 1232.
FARRENC, Pere, eclesiàstic, 527.
FARRENY, Gabriel, soldat de la companyia
d’Agustí Pinyana, 729.
FARRERA, Josep de, protector del braç militar,
227.
FARRERES I OLZINELLES, Felip, del braç
militar, 1212, 1227, 1230.
FARRÉS, ..., consultor, 844, 897.
FARRÉS, Pere, de Caldes, 792.
FARRÉS, Salvador, cap d’esquadres, 1232.
Fatarella, la (Terra Alta), taula de, 1319, 1432,
1433.
FATJÓ, Agustí, doctor en medicina, del braç
reial, 223, 224, 269, 397, 409, 432, 445,
472, 477, 488, 758, 773, 791, 798, 810,
817, 834, 866, 891, 926, 927, 947, 957,
958, 983, 995, 1029, 1049, 1074, 1169,
1263, 1374, 1397, 1431, 1549, 1557,
1671, 1753, 1860.
FATJÓ, Francesc, prevere de l’església de Sant
Miquel de Barcelona, 1935.
FATJÓ, Jaume, del braç reial, 1472.
FAU, Jeroni, cirurgià de Barcelona, 728.
FAVARA, Antoni, negociant de Barcelona, 32.
FEBRER, Josep, doctor en drets de Barcelona,
assessor del General, 1148, 1527, 1528,
1530, 1531, 1534, 1540, 1541.
FEBRER, Pere Màrtir, canonge i almoiner de la
Seu de Barcelona, del braç eclesiàstic, 230,
308, 740, 1314, 1337, 1653, 1735.
FEBRES, Francesc, professor de filosofia, 954.
FELICI, Jaume, 411.
FELICIANI, Francisco María, cavaller, procurador de Gènova, 57, 99, 203, 318, 1137,
1138, 1139, 1281.
FELIP I DE CATALUNYA, 185, 186, 1544,
1903, 1904.

FELIP II DE CATALUNYA, 186, 365, 571,
901, 1054, 1293, 1294, 1203, 1292, 1544,
1885.
FELIP III DE CATALUNYA, 142, 181, 186,
187, 301, 333, 365, 369, 458, 507, 510,
521, 522, 531, 537, 559, 565, 566, 731,
735, 773, 928, 1024, 1026, 1292, 1310,
1311, 1454, 1455, 1456, 1484, 1519,
1523, 1525, 1546, 1594, 1595, 1642,
1700.
FELIP, Jaume, carreter de Mataró, 463.
FELIP, Jaume, frare, del braç eclesiàstic, 1418.
FELIU, Antoni, del braç militar, 1670.
FELIU, Josep, canonge de la Seu d’Urgell, del
braç eclesiàstic, 1312, 1548, 1728.
FELIU, Maria, vídua, 1108.
FELIU, Narcís, mercader i ciutadà de Barcelona, receptor de la bolla, 1087.
FELIU, Pau, hortolà i ciutadà de Barcelona, 1760.
FELIU, Pere, mestre de cases, 356.
FELIU, Salvador, 435, 640.
FELIU I SACIRERA, Escília, priora del convent de Santa Maria Magdalena de Barcelona, 1425.
FENES DE RUESTAS, Pedro, diputat d’Aragó, 1214.
FERIA, duc de, 186, 187.
FERLANDINA, duc de, 18, 19, 25.
FERNÁNDEZ, Baltasar, ciutadà de Madrid,
porter de cambra del Consell Suprem d’Aragó, 1308.
FERNÀNDEZ, Domènec, cap d’esquadres,
1232.
FERNÁNDEZ, Jacinto, de Calanda, condemnat a galeres, 740.
FERNÁNDEZ DE AYALA, Antonio, notari de
Madrid, 1872.
FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA CARDONA I
ARAGÓ, Francisco, 1257.
FERNÁNDEZ DE HEREDIA, ..., regent del
Consell Suprem d’Aragó, , 11, 34, 79, 100,
147, 151, 156, 220, 229, 238, 283, 287,
316, 317, 327, 335, 337, 343, 362, 363,
377, 378, 386, 405, 410, 418, 462, 550,
613, 1209, 1229, 1241, 1245, 1249, 1250,
1282, 1284, 1297, 1366, 1428, 1430,
1455.
FERRAGI, ..., 1198.
FERRAN I DE CATALUNYA, 300, 593, 594,
596, 600, 1000, 1495, 1498, 1499, 1502,
1504, 1506, 1509, 1511, 1516.
FERRAN II DE CATALUNYA, 186, 1194,
1203, 1208, 1218, 1235, 1289, 1292,
1299, 1466, 1496, 1526, 1594, 1841,
1871, 1889, 1902.
FERRAN, Anton, del braç militar, 486, 1838.
FERRAN, Caterina, 421, 521.
FERRAN, Felip, 860, 1111, 1113, 1114, 1118.
FERRAN, Fèlix, 930, 937.
FERRAN, Francesc, galiot, 170, 171, 176.
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FERRAN, Jacint, del braç militar, 1183.
FERRAN, Jaume, canonge de la Seu d’Urgell,
1147.
FERRAN, Joan, mercader, 1618.
FERRAN, Josep, notari públic de Barcelona,
521, 1022.
FERRAN, Josep, prevere i hebdomadari major
de l’església del castell de Palafrugell, 1766.
FERRAN, Josep Joan, doctor de Tarragona,
1948.
FERRAN, Mateu, prevere de l’església de Cervera, 1775.
FERRAN, Miquel, tintorer de seda, 220.
FERRAN, Pau, 576, 648.
FERRAN, Rafael, escrivà de Barcelona, 1221.
FERRAN, Rafael, notari de Puigcerdà, 1731.
FERRAN, Ramon, frare i prior de Sant Pere de
Casserres, del braç eclesiàstic, 1366.
FERRAN I SACIRERA, Felip, domiciliat a Barcelona, 516, 1838.
FERRAN I VOLTOR, Antoni, del braç militar,
433, 434, 1472, 1482.
FERRAN I VOLTOR, Jerònia, 1114, 1118.
FERRANDO, Francesc, forçat de galeres, 169.
FERRÀS, Pere, del braç reial, 1313.
FERRER, ..., assessor i advocat fiscal del General, 1198, 1199, 1200, 1201.
FERRER, Amadeu, canonge de la Seu de Girona, del braç eclesiàstic, 1169, 1181.
FERRER, Andreu, notari, receptor del General
a Cervera, 1279.
FERRER, Andreu, pagès de Batea, 1651.
FERRER, Antoni, 1635, 1780, 1829, 1917.
FERRER, Antoni, burgès de Perpinyà, 1923.
FERRER, Antoni, llibreter, 203.
FERRER, Antoni, mercader, 1923.
FERRER, Antoni, prevere, 1923.
FERRER, Antoni, regent del Consell Suprem
d’Aragó, 1455.
FERRER, Antoni, sabater de Cervera, 1923.
FERRER, Antoni Cristòfor, pagès, 1923.
FERRER, Antoni Pere, abat de Montserrat,
1649.
FERRER, Baltassar, de Girona, del braç reial,
1670, 1738.
FERRER, Bernat, burgès de Perpinyà, del braç
reial, 1256, 1394, 1739, 1837, 1960.
FERRER, Bernat, diputat eclesiàstic, 1659, 1660,
1661, 1662.
FERRER, Bernat, diputat reial, 1713, 1714,
1715, 1908, 1909, 1910, 1911.
FERRER, Esteve, 146.
FERRER, Fèlix, doctor, del braç reial, 1132,
1670, 1682.
FERRER, Francesc, 483, 484, 1359, 1424,
1425, 1650, 1868.
FERRER, Francesc, batxiller en dret civil d’Arenys de Mar, 1144.
FERRER, Francesc, botiguer de teles i ciutadà
de Barcelona, 1649, 1650, 1927.

FERRER, Francesc, canonge de la Seu de Lleida, oïdor eclesiàstic, 262, 267, 276, 739,
1033, 1255, 1270, 1274, 1371, 1410,
1452, 1728, 1729, 1733, 1735, 1739,
1749, 1765, 1772, 1912, 1940.
FERRER, Francesc, caputxer i ciutadà de Barcelona, 1425, 1649, 1650, 1927.
FERRER, Francesc, degà i canonge de la Seu de
Barcelona, 1062, 1927.
FERRER, Francesc, del braç eclesiàstic, 827.
FERRER, Francesc, doctor, 4, 67, 369.
FERRER, Francesc, militar, 1232.
FERRER, Francesc, mercader i ciutadà de Barcelona, 1649.
FERRER, Francesc, notari, 1927.
FERRER, Francesc, oïdor eclesiàstic, 1427,
1664, 1668, 1825, 1923.
FERRER, Francesc Simó, 1359, 1649, 1927.
FERRER, Galceran, donzell, 447, 1360, 1361.
FERRER, Gaspar, prevere de l’església del Pi de
Barcelona, 1845.
FERRER, Genís, del braç reial, 1627, 1643.
FERRER, Ignasi, notari públic de Bàscara, 761,
1680.
FERRER, Isidre, prevere beneficiat a la Seu de
Barcelona, drassaner del General, 1287.
FERRER, Isidre, prevere beneficiat a l’església
de Santa Maria de Pedralbes, 1805.
FERRER, Jaume, 1768.
FERRER, Jaume, botiguer, arrendatari de la
bolla de Castelló d’Empúries, 1768.
FERRER, Jaume, de Sarral, 1926.
FERRER, Jaume, mercader, 1768, 1926.
FERRER, Jaume, pagès, 1107, 1108.
FERRER, Jaume, prevere i doctor en drets, capellà de Santa Maria de les Neus de Lleida,
1109.
FERRER, Jaume, sastre, 1925.
FERRER, Jaume Salvador, mercader de Castelló d’Empúries, 1768, 1926.
FERRER, Jeroni de, 1646.
FERRER, Jeroni, botiguer i ciutadà de Barcelona, sobrecollidor del General de la part de
llevant, 1587, 1610.
FERRER, Jeroni de, cavaller i doctor en drets de
Barcelona, consultor del General, 26, 27, 37,
38, 51, 62, 63, 66, 68, 102, 129, 138, 139,
153, 168, 188, 204, 212, 216, 384, 393,
395, 548, 557, 592, 647, 697, 724, 769,
782, 808, 842, 843, 844, 850, 894, 897,
1164, 1263, 1303.
FERRER, Joan, botiguer de draps, arrendatari
de la bolla de Castelló d’Empúries, 1826,
1926.
FERRER, Joan, capità del tèrcio del General,
51, 81, 1177.
FERRER, Joan, ciutadà de Barcelona, 1424.
FERRER, Joan, fill de Joan Ferrer, notari,
1826.
FERRER, Joan, forçat de galeres, 8, 9.
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FERRER, Joan, notari, 1424, 1826.
FERRER, Joan, sastre, 994.
FERRER, Joan Francesc, ajudant del regent els
comptes del General, 1121.
FERRER, Joan Francesc, mercader, procurador
del monestir de Montsió, 1108, 1111.
FERRER, Joan Rafael, 1424.
FERRER, Josep, 138, 1002, 1006, 1211,
1597.
FERRER, Josep, ajudant d’assessor del procurador fiscal de la visita del General, 738.
FERRER, Josep, de Girona, del braç reial,
1182, 1183, 1394, 1569.
FERRER, Josep, de la vegueria de Cervera, del
braç militar, 1472.
FERRER, Josep, de la vegueria de Vilafranca del
Penedès, del braç militar, 1472.
FERRER, Josep, doctor de la Reial Audiència,
1365, 1588, 1758.
FERRER, Josep, doctor en drets, 1550, 1559.
FERRER, Josep, frare i procurador del monestir
de Montserrat, 786, 804.
FERRER, Josep, mercader de Girona, 252.
FERRER, Josep, notari públic de Barcelona, escrivà ordinari de l’escrivania major del General, 76, 90, 217, 324, 398, 401, 661, 662,
664, 751, 759, 762, 770, 771, 790, 810,
837, 858, 907, 932, 947, 964, 995, 1031,
1052, 1075, 1186, 1352, 1357, 1654,
1690.
FERRER, Lluís, doctor en drets i de la Reial Audiència, 27, 47, 1105, 1148, 1190, 1287.
FERRER, Magí, corredor d’orella, arrendatari
de la bolla de Girona, 1625, 1778, 1780,
1789, 1795.
FERRER, Marc Antoni, ciutadà honrat de Barcelona, del braç reial, 1190, 1923.
FERRER, Marc Antoni, d’Arenys, 1924.
FERRER, Marc Antoni, fill de Jaume Ferrer,
1768.
FERRER, Margarida, muller de Jaume Ferrer,
1768, 1924.
FERRER, Maria, muller de Lluís Ferrer, 1190.
FERRER, Martí, notari públic de Barcelona,
1288.
FERRER, Miquel, 1161, 1163, 1837, 1912.
FERRER, Miquel, draper, 1912.
FERRER, Miquel, jurista, 404, 407.
FERRER, Miquel, mercader, 1826, 1912.
FERRER, Miquel, teixidor de llana, 1826, 1912.
FERRER, Nicolau, cotoner i ciutadà de Barcelona, guarda de la bolla d’aquesta ciutat,
484, 497, 847, 1426, 1452, 1751.
FERRER, Pau, mercader de Barcelona, del braç
reial, 1012, 1106, 1112, 1115, 1120, 1169.
FERRER, Pere, ciutadà de Barcelona, 1911.
FERRER, Pere, mercader, 1726, 1911.
FERRER, Pere, mestre de cases, 1726, 1911.
FERRER, Pere, receptor de Montblanc, 1726,
1911.

FERRER, Pere, sagristà i canonge de la Seu
d’Urgell, del braç eclesiàstic, 1312, 1339.
FERRER, Pere, tauler de Falset, 1277, 1726,
1911.
FERRER, Pere Joan, 1726.
FERRER, Pere Joan, mercader, 1726, 1911.
FERRER, Pere Màrtir, drassaner del General,
1190, 1241, 1261, 1262.
FERRER, Pere Màrtir, notari de Barcelona, 98,
237, 238, 263, 265, 272, 277, 279, 288,
303, 304, 319, 320, 324, 327, 1628, 1644.
FERRER, Pere Pau, 1469.
FERRER, Pere Pau, mestre de cases, 3, 130,
530, 1726, 1911.
FERRER, Ramon, corredor de coll i ministre
del General, 32, 298, 413, 422, 433, 619.
FERRER, Roc, estudiant, de la casa de Jeroni
Gassia, 1744.
FERRER, Salvador, pagès del Prat, 640.
FERRER, Sebastià, canonge de la Seu d’Urgell,
del braç eclesiàstic, 1549, 1556, 1671, 1683.
FERRER DE BUSQUETS, Joan, donzell, 1826.
FERRER DE BUSQUETS, Miquel, canonge
de la Seu de Barcelona, 1826.
FERRER DE GUALBES, Joan, donzell, 376,
529, 546, 553, 645, 1364, 1464, 1587,
1588, 1597, 1758, 1804.
FERRER DE GUALBES, Joan Bonaventura,
donzell, 82, 405, 486, 687, 690, 697, 787,
788, 889, 907, 1012, 1019, 1031, 1045.
FERRER I ARDÈVOL, Josep, doctor, del braç
reial, 1367, 1387, 1732, 1734.
FERRER I BRET, ..., 931.
FERRER I DESGÜELL, Francesc, frare i prior
de Sant Cugat del Vallès, oïdor eclesiàstic,
426, 430, 450, 567, 657, 828, 1021, 1045,
1312, 1339, 1418, 1429, 1473, 1484, 1591.
FERRER I GIRONELLA, Josep, doctor, regent el llibre del manifest de la bolla de Barcelona, 1751, 1752.
FERRER I GRANOLLACS, Josep, 503, 576,
698, 757.
FERRER I HUMBERT, Francesc, canonge de
la Seu de Girona, del braç eclesiàstic, 8, 12,
15,23, 24, 27, 35, 41, 57, 79, 1142, 1159,
1176, 1866.
FERRER I JORDÀ, Eulàlia, 1364.
FERRER I PORET, Begonya, 931.
FERRER I SORTS, Anna, muller de Josep Ferrer, doctor de la Reial Audiència, 1365,
1588, 1758, 1805.
FERRER I VALLSECA, Àngela, vídua, 1802.
FERRER I VILA, Bernat, domer, diputat eclesiàstic, 1426.
FERRER I VILADOMAR, Bernat, diputat
reial, 1362, 1451, 1824.
FERRER I VILLALBA, Bernat, diputat real,
1158.
FERRER I VINYALS, Jeroni de, doctor en
drets i filosofia, 87, 1695.
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FERRER I VINYALS, Josep, cavaller, doctor
en drets i de la Reial Audiència, 94, 777,
1144, 1570.
FERRER I VINYALS, Mariana, 1650.
FERRERA, Josep de, del braç militar, 1417,
1428.
FERRERES, Francesc Simó, doctor en drets, 6,
1650.
FERRERES, Segimon, eclesiàstic, 787, 1801,
1802.
FERREROLA, Esteve, notari públic de Sallent,
1406.
FERRIC, Pere, prevere, 626.
FERRIOL, Vicenç, 1661, 1662, 1714.
FERRIOLS, Josep, àlias Jepot, paraire natural
de Sallent resident a Batea, 739, 1651.
FERRÚS, Josep, notari públic de Berga, 757.
FERRÚS, Perot, sobrecollidor del General a la
part de ponent, 1361, 1413, 1464, 1748,
1763, 1764, 1815.
FERRUSSOLA, Esteve, notari públic de Sallent, 462.
FERRUSSOLA, Josep, escrivà de la cort de les
baronies de Mataplana, Pinós i Bagà, 1652.
FET, Josep, prevere beneficiat a la seu de Girona, administrador dels aniversaris de dita
Seu, 692.
FEU, Francesc, doctor en medicina, 64, 387.
FEU, Pau, botiguer de teles i ciutadà de Barcelona, 8, 9, 37, 1087, 1096, 1097, 1098,
1103, 1147, 1212, 1227.
Figueres (Alt Empordà), 31, 32, 86, 157, 245,
1178, 1179, 1481, 1519, 1520, 1850. -Bolla de, 31, 241, 331, 411, 543, 641, 691,
1085, 1086, 1131, 1341. -Botigues de,
1598. -Col·lecta de, 255. -Taula de, 1177,
1436, 1610. -Tauler de, 1523.
FIGUERES, Francesc, 1778.
FIGUERES, Francesc, tauler de Sant Cugat del
Vallès, 1778.
FIGUERES, Jaume, prevere de l’església de
Cervera, 724, 1775.
FIGUERÓ, ..., del Consell Suprem d’Aragó,
1906.
FIGUERÓ, Rafael, estamper del General, 3,
272, 435, 673, 830.
FIGUEROA, ..., de la Reial Tresoreria, 1906.
FIGUEROLA, ..., 1841, 1842, 1844, 1845.
FIGUEROLA, ..., assessor, 977, 1000, 1177,
1203, 1207, 1208, 1217, 1219, 1235,
1236, 1243, 1272, 1276, 1290, 1291,
1203.
FIGUEROLA, ..., oïdor reial, 1309.
FIGUEROLA, Dídac, doctor en drets, del braç
reial, 10, 12, 24, 56, 79, 81, 256, 261, 263,
369, 542, 543, 553, 817, 1237, 1520,
1523, 1864, 1865, 1866, 1881, 1882,
1883.
FIGUEROLA, Martí, doctor en drets i ciutadà
honrat de Barcelona, advocat fiscal del Gene-

ral, del braç reial, 16, 80, 129, 142, 153,
168, 204, 212, 216, 226 , 233, 240, 243,
247, 250, 251, 252, 260, 262, 274, 308,
323, 338, 353, 357, 362, 369, 374, 393,
395, 422, 423, 427, 428, 441, 454, 548,
672, 914, 1152, 1336, 1349, 1354, 1355,
1706.
FIGUEROLA I ARDANUY, ..., 791.
FIGUEROLA PARDO DE LA CASTA, Pedro
de, cavaller de Sant Jordi d’Alfama, governador de Tarragona, 1034, 1035, 1038, 1053,
1938.
FINAT, Josep, escultor de Flix, 642.
FINESTRES I SOLANES, Pere Joan, doctor,
del braç reial, 927, 1755, 1807.
FISER, ..., mestre de cases, 946.
FISES, Antell, prior cartoixà, 807.
FISES, Pere, cavaller domiciliat a Barcelona,
1919.
FITA, Josep, canonge de la Seu de Tarragona,
del braç eclesiàstic, 1368.
FITER, Rafael, militar, 1232.
FITOR I ROURE, Baltassar, doctor, del braç
reial, 431, 575, 648, 1312, 1367, 1418,
1474, 1484, 1549, 1550.
FIVALLER, Carles de, de la vegueria de Vilafranca del Penedès, del braç militar, 1806,
1809.
FIVALLER, Gertrudis, 408, 1370.
FIVALLER, Jaume, 1381.
FIVALLER, Jaume Francesc, donzell de Cervelló, 1381.
FIVALLER I POL, Ferran, doctor en drets, del
braç militar, 323, 1129, 1418.
FIVALLER I POL, Carles, fill de Pere Fivaller i
Pol, 760.
FIVALLER I POL, Pere, de Barcelona, 760.
FIVALLER I TORRES, Gertrudis, 760, 962,
1862.
FLAMIS, Josep, cirurgià i ciutadà de Barcelona,
32.
Flandes, 13, 43, 186, 235, 459, 531, 698,
1282, 1544, 1609. -Governador de, 337.
-Presidència de, 1352. -Teles de, 98, 385,
922, 964, 983, 1028, 1034.
FLEQUER, Bernat, apotecari, 1107.
FLEQUER, Esteve, botiguer de Figueres, 1598.
FLEQUER, Jimenes, 472.
FLEQUER, Lluís, prevere, 1107.
FLEQUER, Pere, prevere, 437, 439, 440.
Flix (Ribera d’Ebre), taula de, 1317, 1332,
1432, 1433.
FLOC, Jaume, 1037.
FLORENÇA, Joan, ciutadà de Lleida, 1242.
FLORENÇA, Josep, mercader de Barcelona,
318, 332, 333, 1301.
FLORENÇA, Magí, ciutadà honrat de Barcelona, del braç reial, 197, 198, 1763.
FLORENT, Francesc, doctor, del braç reial,
1367, 1387, 1417, 1428.
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FLORISZOON, Adrià, cardenal, bisbe de Tortosa i inquisidor general, 688, 908, 1591.
FLORIT, Francesc, del braç reial, 382, 384,
425, 426, 926, 1136.
FLORIT, Josep Francesc, doctor, del braç reial,
1808.
FLUVIÀ, Aleix de, de la vegueria de Cervera,
del braç militar, 1471, 1472, 1482, 1483,
1488, 1550, 1669, 1681, 1686.
FLUVIÀ, Anton de, del braç militar, 1471,
1550, 1558, 1669.
FLUVIÀ, Francesc de, del braç militar, 1550,
1753, 1945, 1950, 1953.
FOCS, Antoni, escrivà de Barcelona, 97.
FOCS, Martí, 465.
FOGASSA, Gaspar, capità de la galera de Sant
Miquel, 618, 621.
FOGUERES, Dídac, 1037.
FOGUERES, Domènec, canonge de la Seu de
Barcelona, del braç eclesiàstic, 1865.
FOGUEROLA, Josep, sastre, 178.
FOGUET, Jaume, frare del monestir de Sant
Agustí de Barcelona, 932, 1839.
FOIX, Andreu, canonge de la Seu de Barcelona,
230, 431, 780, 855, 905, 951, 968.
FOIX, Domènec, militar, 1445, 1446, 1447.
FOIXÀ I BOIXADORS, Bernat de, del braç militar, 645, 701, 1618, 1755, 1807, 1810,
1944, 1945, 1949, 1950, 1953, 1955.
FOIXÀ I BOIXADORS, Tomàs de, del braç
militar, 1168, 1169, 1181, 1213.
FOLCRÀS, Bernat de, veguer de Montblanc,
del braç militar, 1256, 1739, 1755, 1807.
FOLCS, Francesc, adroguer, 1051.
FOLGUERA, Francesc, notari públic de Barcelona, 574.
FOLLÓS, Ramon, 1070.
FOLQUER, Tomàs, clergue de Xerta, 645,
757.
FONAT, Josep, escultor, 644, 1554, 1555.
FONOLLEDA, Francesc, mercader de Barcelona, del braç reial, 499, 500, 1237, 1367.
FONSECA, Francesc, oïdor militar, 389.
FONSECA, Manuel, governador de Palamós,
302.
FONT, ..., 658.
FONT, Esteve, escrivà, 1019, 1931.
FONT, Francesc, doctor, del braç reial, 1756.
FONT, Francesc, escrivà de la Bisbal d’Empordà, 1488.
FONT, Guillem, 435.
FONT, Jacint, paraire de Sabadell, 482, 975.
FONT, Jaume, menor, 1656.
FONT, Jaume, passamaner de Barcelona, 953.
FONT, Joan, tauler de Calaf, 1279.
FONT, Llorenç, vidrier del General, 674, 830,
1211.
FONT, Maria Àngela, vídua, 1769.
FONT, Miquel, 1854.
FONT, Miquel, notari de Barcelona, 956.

FONT, Miquel, tauler de Alforja, 1278.
FONT, Pere, apotecari de Puigcerdà, 1221.
FONT, Pere, arrendatari del dret de safrans de
Cervera, 1625, 1769.
FONT, Pere Màrtir, del braç reial, 1627, 1643.
FONT, Pere Pau, 1769.
FONT I JOAU, Marià, sastre de Barcelona,
484.
FONT I LLORENÇ, Josep, del braç reial,
1670, 1682.
FONTALVÀ, Joan, notari de Barcelona, 762.
FONTANA, Jacint, 709.
FONTANA, Jaume, doctor en medicina, del
braç reial, 8, 262, 263, 269, 279, 285, 299,
319, 328, 340, 348, 350, 357, 384, 414,
449, 461, 477, 497, 583, 674, 735, 767,
817, 919, 947, 957, 987, 1011, 1035,
1050, 1075, 1132, 1263, 1281, 1284,
1290, 1300, 1304, 1315, 1404, 1405,
1419, 1452, 1627, 1671, 1683.
FONTANA, Josep, notari públic de Barcelona,
98, 691, 756, 1160, 1190, 1474, 1485.
FONTANA, Lluís, notari públic de Barcelona,
63, 332, 333, 334, 353, 374, 395, 400, 412,
460, 481, 486, 525, 646, 691, 823, 861,
1036, 1048, 1126, 1160, 1170, 1219,
1288, 1302, 1429, 1640, 1672, 1684.
FONTANA, Ramon, doctor en medicina, del
braç reial, 253, 425, 426, 712, 754, 760,
821, 828, 1864.
FONTANALS, Jaume, doctor en medicina,
350, 370, 1313, 1379.
FONTANALS, Josep, tauler d’Arenys, 1277.
FONTANELLA, ..., 1292.
FONTANELLA, ..., assessor del General, 1006.
FONTANELLA, Joan Pere, doctor en drets,
290, 291, 293, 896.
FONTANELLA, Josep, ciutadà honrat de Vic,
546, 825.
FONTANELLA, Josep, teixidor de lli, 170.
FONTANELLA, Pere Joan, 1874.
FONTANELLES, Antoni, ciutadà honrat de
Barcelona, veguer de Vic, 1570.
FONTANELLES, Dídac, canonge de la Seu de
Lleida, del braç eclesiàstic, 1553, 1554, 1556.
FONTANELLES, Jaume, 1012.
FONTANELLES I MÚXIGA, Maria, vídua de
Josep Fontanelles, 795.
FONTANELLES PRADELL I ARGILA, Ignasi, estudiant a Barcelona, 981.
FONTANER, Honorat, de Perpinyà, del braç
reial, 2, 5, 7, 1960.
FONTANER I MARTELL, Ignasi, burgès de
Perpinyà resident a Tarragona, 1311, 1312.
FONTANET, ..., regent del Consell Suprem
d’Aragó, 1886.
FONTANET, Bartomeu, prevere, vicari i notari
d’Escaló, 1347, 1348.
FONTANET, Gabriel, prevere de la Seu de Barcelona, 740.
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FONTANET, Jaume, doctor en medicina, 1341,
1347.
FONTANET, Josep, botiguer de draps i ciutadà
de Barcelona, 28, 1099.
FONTANET, Lluís, notari de Barcelona, 196.
FONTANET, Narcís, doctor, 232.
FONTANET, Salvador, 1002.
FONTANILLES, Jaume, mercader, 1212.
FONTANILLES, Jaume Josep, mercader de Barcelona, 37.
FONTANILLES I ARGILA, Ignasi, 982.
FONTANILLS, Francesc, 969.
FONTANILLS, Josep, 716, 969.
FONTANILLS, Pere, 1657.
FONTCOBERTA, Lluís, escrivà resident a Barcelona, 1355.
FONTCOBERTA, Miquel, notari públic de
Barcelona, ajudant primer de l’escrivania major del General, 401, 593, 594, 596, 615,
798, 1213, 1355, 1419, 1946, 1952.
FONTDEVILA, Jeroni, doctor, del braç reial,
819, 1670, 1732, 1734, 1737, 1738, 1755,
1806.
FONTDEVILA, Josep, canonge de la Seu de Barcelona, del braç eclesiàstic, 369, 1285, 1368.
FONTS, ... de, 1261.
FONTS, Francesc, ciutadà honrat de Barcelona,
del braç reial, 1121.
FONTS, Segimon, de Granollers, 792.
FONTSAVILA, Pere Joan, de la casa de Josep
de Ponts, 1688.
FORASTER, Ambròs, del braç militar, 1168.
FORASTER, Francesc, 1212, 1227.
FORCADA, Joan, arrendatari de la bolla de
Tortosa, 1749.
FORCADA, Josep, notari, 1278.
FORÉS, Bernat, notari públic de Barcelona,
1127, 1946, 1947.
FORÉS, Josep, notari reial, 1698, 1946.
FORÉS I MONTAGUT, Joan, notari de Barcelona i escrivà de ració, 778, 779.
FORMANTÍ, Joan, sastre, 983.
FORNAGUERA, Bonaventura, argenter, 1419,
1639.
FORNAGUERA, Francesc, doctor en drets, del
braç reial, 23, 369, 661, 1634, 1864, 1865,
1866, 1881, 1882, 1883.
FORNELL, Pau, 1213.
FORNELLS, Francesc, del braç reial, 1946.
FORNELLS, Pau, capità, 33, 1700.
FORNELLS, Pau, del braç real, 1226, 1228,
1237, 1248.
FORNER, Francesc, daguer de Premià, 1593.
FORNÉS, Antoni, prevere i canonge de l’església de Santa Anna de Barcelona, 1117.
FORNÉS, Bernat, doctor, del braç reial, 1129,
1472, 1483.
FORNS, Josep, guarda de Salou, 1479.
FORT, Francesc, de Perpinyà, del braç reial,
1962, 1963.

FORT, Francesc, resident a Salàs, del braç reial,
1135, 1136.
FORT, Gabriel de, ciutadà honrat de Barcelona,
tauler d’Alforja, 37, 1159.
FORTÓ, Josep, cinter de Barcelona, 701, 1342.
FORTS, Joan, paraire, arrendatari de la bolla
d’Olot, 1876.
FORTUNY, Josep, agutzil del governador de
Catalunya, 34, 219, 284, 372, 373, 428,
1342.
FORTUNYÓ, Pere, 45.
FORTUNYÓ, Pere Joan, notari de Tortosa, del
braç reial, 1165, 1169, 1181.
FOSSES, Pere Joan, jove, manyà i ciutadà de
Barcelona, 673.
FOURSILLE, ..., mestre de camp i general de
cavalleria, 1151.
Fraga (Baix Cinca), 149, 1032, 1203.
França, 35, 37, 43, 50, 52, 53, 55, 78, 79, 100,
101, 102, 103, 105, 109, 112, 114, 117,
119, 122, 171, 174, 191, 194, 305, 344,
345, 458, 578, 697, 698, 699, 703, 729,
746, 748, 764, 765, 766, 780, 783, 784,
849, 971, 975, 1017, 1069, 1070, 1075,
1148, 1151, 1160, 1161, 1190, 1192,
1195, 1196, 1199, 1275, 1466, 1587,
1607, 1632, 1702, 1841, 1871. -Ambaixador de, 337, 349. -Corona de, 344. Exèrcit de, 89, 241, 543, 1074, 1184. -Manufactures de, 49, 105, 111, 117, 122, 174.
-Rei de, 344, 1191, 1195. -Robes de, 159,
526, 741. -Vaixells de, 312, 315.
FRANCESC, Joan, escrivà de la cúria règia de
Girona, 1447, 1448.
FRANCÍ, Jaume, recluta de galeres, 20.
FRANCOLÍ, Jaume, del braç militar, 167, 612,
1524, 1627, 1729.
FRANCOLÍ, Jaume, receptor del General a Girona, 672, 1214.
FRANCOLÍ, Jeroni, canonge de la Seu de Barcelona, del braç eclesiàstic, 2, 8, 1213, 1228.
FRANQUES, Pere, mariner, 888.
FRANQUESA, Marc, prevere i capellà de la Seu
de Lleida, 1555.
FRANQUET, Francesc, general de cavalleria,
317.
FRANQUET, Miquel, apotecari de Tortosa,
1647.
FRATASI, Caietà, 737.
FRATO, Francesc, passamaner de Barcelona,
953, 1210, 1238.
FREIXA, Damià, 1118.
FREIXA, Joan, botiguer de la Seu d’Urgell,
1454.
FREIXES, Gaspar, prevere i rector de l’església
de Cervera, 1775.
FREIXES, Joan, jove, sastre de Barcelona, 1813.
FRESSET I CORALL, Josep, notari públic de
Barcelona, 1695.
FRÍAS I CARDONA, duquesa de, 251, 252.
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FRIC, Jaume, del braç reial, 1550, 1557.
FRIGOLA, Simó, vice-canceller d’Aragó, 1896.
FRIGOLA I FOLCRÀS, Narcís, doctor, del
braç reial, 1473, 1945, 1950.
FRIGOLER, Josep, estudiant de Girona, 1524.
FRIGOLER, Pere, prevere beneficiat a l’església de la Bisbal d’Empordà, 1524.
FUILLADE, marquès de la, 1151.
FUMADER, Bernat, notari causídic i ciutadà de
Barcelona, 796, 797, 1700.
FUNES, Joan de, vice-canceller d’Aragó, 1888.
FUSTER, Antoni, arrendatari del dret de cartes,
1624.
FUSTER, Antoni, negociant, arrendatari de la
bolla de barrets, 649, 1412, 1463, 1791,
1795, 1923.
FUSTER, Joan Baptista, corredor d’orella, 741,
1030.
FUSTER, Miquel, consultor, 1047.
FUSTER, Pau, del braç reial, 1368.
FUSTER, Pau, doctor en medicina, 10, 56, 81,
262, 269, 277, 391, 400, 421, 431, 433,
434, 553, 660, 663, 672, 1384.
FUSTER, Pere, diputat reial, 1659, 1711,
1720, 1764, 1784.
FUSTER, Pere Joan, estudiant resident a Barcelona, 1037.
G
GABRIEL, Joan, 712.
GABRIEL, Joan, ciutadà i notari de Tortosa,
1279, 1311, 1634.
GABRIEL, Joan, oïdor reial, 561, 1377, 1404,
1409, 1457, 1663, 1761, 1771, 1824.
GABRONS, Salvador, notari públic, 377, 387.
GACHAPAY Y VERA, Juan de, pagador general de l’exèrcit, 972, 977.
GAI, Josep, de la vegueria de Tàrrega, del braç
militar, 1944, 1946.
GAITÀ, Bartomeu, 288.
GAITA, Pere, rector d’Alfarràs, 1276, 1279.
GAIG, Pere, escrivà de Reus, 1476.
GALAMBÍ, Sebastià, notari de Tarragona, 298.
GALCERAN, Estefania, vídua, 1109.
GALCERAN, Esteve, escrivà de manament,
372, 832.
GALCERAN, Francesc, d’Esparreguera, 773.
GALCERAN, Pere Pau, 729.
GALCERAN, Salvador, notari reial, 413.
GALÍ, Bernat, teixidor de lli i ciutadà de Manresa, 1406.
GALÍ, Felip, escrivà jurat de la diputació local
de Girona, 1585.
GALÍ, Jeroni, 1661, 1714, 1910.
GALÍ, Jeroni, fill de Jeroni Galí, notari, 1937.
GALÍ, Jeroni, notari públic de Barcelona, 1937.
GALÍ, Llàtzer, notari de Malgrat i Blanes, 1286.
GALICANO, Josep, militar, 342, 1307.

GALLART, Domènec, doctor en drets, 709.
GALLART, Francesc de, veguer de Barcelona,
1570.
GALLART, Francesc de, veguer de Vilafranca
del Penedès, 1570.
GALLART, Joan, 69.
GALLART, Joan, mestre de cases, 702.
GALLART, Joan, negociant, arrendatari de la
bolla de Tarragona, 1798, 1820.
GALLART, Pere, doctor en drets i notari públic
de Palamós, 1288.
GALLART, Simó, escrivà de Barcelona, 1046.
GALLART, Simó, procurador de Josep de Biure i Margarit, 1936.
GALLART I CAÇADOR, Maria, 449.
GALLART I TAULERA, Josep, ardiaca i canonge de la Seu de Barcelona, del braç eclesiàstic, 2.
GALLIGANTS, Josep, 1216.
GALLO, Hipólito, capità de la galera Patrona
de Gènova, 2034, 218, 1138, 1139.
GALLO, Julián, alferes reformat de la plaça de
Roses, 1232.
GALVANY, ..., doctor, 635.
GALVANY, Jaume, mercader de Barcelona, del
braç reial, 1093, 1117, 1122.
GALVANY, Pere, mercader i ciutadà de Barcelona, del braç reial, 986, 1756, 1808.
GAMBA, Cristòfor, pagès de Tarragona, 790.
GAMBERT, Ignasi, diputat local de Girona,
823.
GAMBONI, Ansiago, galiot, 170.
GAMIL, Francesc, 310.
GAMIS, Francesc, doctor en drets domiciliat a
Barcelona, 311, 313, 553.
GAMIS I FALCÓ, Francesc, del braç militar,
166, 250, 326, 340, 1006, 1755, 1756,
1806, 1808.
Gandesa (Terra Alta), 455. -Taula de, 1319,
1432, 1433.
GARANYÓ, Josep, canonge de la Seu de Vic,
del braç eclesiàstic, 1212, 1755.
GÀRATE, Joan Antoni, 380.
GARAU, Joan, notari públic de Reus, 559.
Garcia (Ribera d’Ebre), 455. -Taula de, 1318,
1432, 1433.
GARCIA, Baptista, del braç militar, 1144.
GARCIA, Francesc, 406, 568, 640.
GARCIA, Gaspar, mercader de Barcelona, del
braç reial, 253, 815, 1248, 1740.
GARCIA, Jeroni, de Tortosa, oïdor militar, 1,
12, 16.
GARCIA, Joan, cap d’esquadres, 1232.
GARCIA, Joan, tauler de Arnes, 1278.
GARCIA, Marc, 1307.
GARCIA, Miquel, mercader i ciutadà de Barcelona, 796, 797, 1100, 1700, 1701.
GARCÍA, Eugenio, coronel i notari de Madrid,
1845, 1849, 1867, 1878.
GARCÍA DE LOAISA, ..., 185.
2008

GARCÍA DE TOLEDO, ..., lloctinent del Principat, 186.
GARCÍA DE VEGA, Juan, escrivà de Madrid,
1871, 1872.
GARCÍA JULIÁN, Miguel, notari de Madrid,
1845.
GARRABOU, Teodor, d’Horta, 421.
GARRELL, Jaume, bracer, 1288.
GARRIGA, Francesc, alferes reformat de la plaça de Roses, 1232.
GARRIGA, Francesc, notari públic de Girona,
del braç reial, 1367, 1559.
GARRIGA, Francesc, professor de filosofia resident a Barcelona, 682, 1584.
GARRIGA, Joan, frare, del braç eclesiàstic, 1729.
GARRIGA, Miquel, estudiant, 132.
GARRIGÓ, Francesc, prevere de l’església de
Sant Miquel de Barcelona, 807.
GARRÓS, Francesc, pagès de Borredà, 1468.
GARSAVALL, Antoni, cirurgià, 600.
GASC, Fèlix, doctor, de Puigcerdà, 1948.
GASC, Pere, de Puigcerdà, del braç reial, 1313,
1340.
GASSIÀ, Baptista, capità de la plaça de Roses,
del braç militar, 1212, 1213, 1226, 1227,
1232, 1237, 1248.
GASSIÀ, Jacint, del braç militar, 1237, 1248.
GASSIÀ, Josep, 1242.
GASSIÀ I GRAU, Baptista, noble de Benasau,
1930.
GASSIÀ I GRAU, Jeroni, cavaller domiciliat a
Tortosa, del braç militar, 26, 60, 77, 98,
150, 167, 227, 819, 820, 821, 822, 823,
1130, 1131, 1168, 1174, 1181, 1182,
1183, 1215, 1393, 1740, 1741, 1743,
1744.
GASSIÀ I GRAU, Josep, donzell, del braç militar, 1168, 1212, 1213, 1233, 1215, 1237.
GASSIÓ, Joan, doctor en drets, del braç reial,
1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119,
1120, 1121.
GASSÓ, Josep, taverner, 297.
GASSOL, Francesc, escrivà reial, 1886.
GASSOL, Jaume, apotecari de Valls, 747, 748.
GASSOL, Jeroni, protonotari, 571, 1897.
GASPAR, Agustí, escrivà de Barcelona, 1313.
GATILLEPA, Gaspar, mercader i ciutadà de
Barcelona, verguer del General, 632, 801,
1520, 1523, 1690, 1707, 1708, 1709.
GATINARIA, Mercurino de, canceller de Sicília, 1887.
GAVÀ, Bernat, 426.
GAVARRÓ, Vicenç, escrivà, 416, 420, 435,
436, 437, 438, 439, 446, 472, 474, 475,
482, 483, 489, 490, 493, 500, 517, 518,
537, 574, 600, 1659, 1688.
GAVARRÓ, Vicenç, notari públic de Barcelona, 755, 757, 762, 993, 1018, 1052, 1872,
1873, 1946.
GÀVER, Bernat, del braç militar, 262, 425,

487, 592, 605, 612, 614, 615, 1310, 1312,
1313, 1339, 1340.
GÀVER I DE FLUVIÀ, Bernat de, del braç militar, 269, 1285, 1286, 1314.
GELABERT, Felip, botiguer de Figueres, 1598.
GELABERT, Jacint, botiguer de Figueres, 1598.
GELABERT, Josep, agutzil reial, 462.
GELABERT, Llorenç, botiguer, batlle de Figueres, 1598, 1850.
GELAMBÍ, Sebastià, notari, 1287.
GELI, Jeroni, notari, 1119.
GENER, Gaspar, prevere, 588.
GENER, Isidre, velluter i ciutadà de Barcelona,
1762.
GENER, Lluís, retorçador de seda i ciutadà de
Barcelona, 1646.
GENERES, Antoni, de la vegueria de Perpinyà,
del braç militar, 1255, 1393, 1568, 1580,
1739, 1741, 1959.
GENERES, Jeroni, del braç militar, 303, 382,
567, 568, 569, 572, 660, 671, 674, 819,
821, 926, 1343, 1344, 1345, 1626, 1627,
1642, 1643, 1645.
GENERES, Jeroni, drassaner del General, 752.
GENÍS, Francesc, canonge de la Seu de Lleida,
receptor de la bolla de Barcelona, 179, 230,
279, 285, 299, 319, 328, 340, 350, 352,
353, 405, 1280, 1284, 1290, 1299, 1313,
1366, 1368, 1369, 1386, 1389.
GENÍS, marquès de, 1151.
GENOL, Damià, prevere resident a Barcelona,
1355.
Gènova (Itàlia), 51, 56, 57, 64, 67, 79, 113,
118, 195, 203, 259, 368, 419, 536, 572,
734, 1139. -Barques de, 107, 123. -Consell de, 18. -Cònsol de, 16. -Esquadra de
galeres de, 21, 57, 64, 161, 218, 265, 266,
305, 306, 314, 319, 336, 356, 360, 378,
445, 468, 526, 582, 583, 589, 591, 619,
872, 1033, 1137, 1371, 1452, 1479, 1492,
1664, 1668, 1749, 1765, 1772, 1912. Roba de, 107, 113, 118, 195. -Teles de, 51,
56, 380, 445, 450, 1140.
GENOVÈS, Joan Baptista, patró de barca,
1198, 1199.
GENOVÈS, Pau, sobrecollidor de la col·lecta
de Ponent, 1460, 1907, 1939.
GENOVÈS, Pere Pau, 1834.
GENTO, Damià, prevere, 401.
GERIES, Francesc, 263.
GERLE, Àngel, 703.
GERÓNIMO DE RIBERA, Blas, 81.
GERRI, Francesc, 416, 417.
GEUNES, marquès de, 1151.
GEVELÍ, Pere, 1062.
GIBERT, Jacint, doctor en medicina i ciutadà
honrat de Barcelona, receptor dels fraus i fogatges del General, 29, 30, 60, 83, 151, 200,
204, 220, 223, 236, 243, 284, 319, 348,
367, 370, 386, 502, 530, 611, 618, 627,
2009

698, 709, 712, 750, 754, 760, 828, 830,
831, 987, 1154, 1179, 1231, 1238, 1241,
1276, 1281, 1311, 1347, 1469, 1470,
1543, 1608.
GIBERT, Joan, alferes del tèrcio del General,
137.
GIBERT, Joan Baptista, ciutadà de Girona, 1578,
1579.
GIBERT, Mateu, doctor en filosofia i medicina,
1149.
GIBERT, Pere Pau, de Mataró, 463.
GIBERT D’AGUILAR, Francesc, de Perpinyà,
del braç reial, 1395, 1569, 1961, 1962.
GIBERT I AMAT, Elisabet, 1605.
GIBERTA, Sebastià, 1337.
GIGINTA, ..., regent la Reial Cancelleria, 1904.
GIL, Joan, adroguer de Tarragona, 1452.
GIL, Josep, 204, 514.
GIL, Josep, fuster i ciutadà de Barcelona, guarda ordinària de la bolla d’aquesta ciutat, 148,
152, 463, 477, 495, 540, 553, 575, 608,
614, 632, 643, 677, 694, 1342, 1419,
1444, 1465, 1470, 1474, 1481, 1519,
1537, 1546, 1552, 1601, 1604.
GIL, Tomàs, tauler de Reus, 1278.
GIL, Vicenç, criat, 60, 653.
GIL, Vicenç, jove, fuster, 1569.
GIL MANRIQUE, Garci, bisbe de Girona i diputat eclesiàstic, 1158, 1175.
GIL DE FREDERIC, Francesc, del braç reial,
1169, 1181, 1182.
GILABERT, ..., 882.
GILABERT, ..., agutzil, 739.
GILABERT, Francesc de, 1210, 1537.
GILABERT, Francesc, corredor d’orella, 150,
203.
GILABERT, Francesc, pagès de Tàrrega, 1709,
1718.
GILABERT, Francesc, paraire, 1709, 1718.
GILABERT, Josep, agutzil extraordinari, 338,
540, 621, 628.
GILABERT, Llorenç, batlle de Figueres, 951.
GILABERT BRUNIQUER, Esteve, 1292.
GILI, Cristòfor, galiot, 170, 176.
GILI, Tomàs, tauler de Reus, 559, 1475.
GIMBERT, Francesc, doctor en medicina i ciutadà de Barcelona, 1711, 1720.
GIMÉNEZ, ..., 590.
GINER, Felip de, de la vegueria de Barcelona,
del braç militar, 1944.
GINER, Joan Pau, ajudant d’assessor de la visita, 3, 1286, 1297.
GINER I MARTORELL, Francesc, de la vegueria de Lleida, del braç militar, 1755.
GINESTA, Joan, 435.
GINESTA, Josep, batlle de Girona, del braç reial,
1562, 1569, 1732, 1733, 1734, 1737, 1835.
GINESTAR, Bonaventura, frare dominic i procurador del monestir de Santa Caterina de
Barcelona, 1108.

GINESTAR, Joan, courer del General, 3, 272,
673, 830.
GINESTAR, Josep, barreter, 588, 1478.
GINESTAR, Ramon, tauler de la Sénia, 1278.
Ginestar d’Ebre (Ribera d’Ebre), taula de,
1318, 1432, 1433.
GIRALT, Bartomeu, del braç reial, 1314.
GIRALT, Esteve, patró de barca, 758.
GIRALT, Gabriel, sastre de Barcelona, 284.
GIRAN, Honorat, patró francès, 60, 167.
GIRÓN DE REBOLLEDO, Diego, prior i canonge de la Seu de Tarragona, del braç eclesiàstic, 1149, 1472.
Girona (Gironès), 5, 10, 72, 73, 74, 75, 76, 77,
78, 79, 80, 84, 86, 87, 90, 93, 137, 156,
157, 167, 170, 179, 182, 200, 232, 238,
239, 240, 250, 252, 253, 277, 373, 403,
432, 470, 502, 536, 543, 562, 670, 671,
703, 705, 714, 715, 716, 717, 718, 719,
720, 721, 725, 726, 729, 736, 747, 750,
766, 793, 807, 808, 809, 819, 1169, 1175,
1178, 1179, 1181, 1182, 1183, 1184,
1212, 1223, 1224, 1226, 1227, 1238,
1242, 1248, 1252, 1253, 1255, 1256,
1295, 1585, 1640, 1641, 1736. -Bisbe
de, 571, 1223, 1224, 1255. -Bolla de, 331,
354, 411, 543, 641, 644, 753, 1125, 1131,
1337, 1341, 1420, 1426, 1494, 1553,
1554, 1555, 1613, 1630, 1710, 1712,
1719, 1768, 1770, 1777, 1795, 1796,
1833, 1923, 1924, 1926, 1929. -Capítol
de, 405, 1250, 1252, 1312, 1339, 1417,
1428, 1806. -Carrers: d’Albareda, 1449;
dels Mirallers, 1524. -Cases: de Jaume Guitart, 1449; de Jeroni Colomer i Pasqual,
1448; de Narcís Burgès, 1524. -Col·lecta
de, 255, 1223, 1224, 1225, 433, 1436,
1610. -Col·legis: de Sant Cosme i Sant Damià, 536; de Sant Martí Sacosta, 787, 824,
825, 921, 931, 1015, 1828, 1916. -Confraria de Sant Jordi de, 1520. -Cúria règia de,
1445, 1447. -Diputat local de, 1545, 1546,
1622. -Diputació local de, 1385, 1386,
1394, 1553, 1554, 1556, 1948. -Fort de
Montjuïc de, 75. -Guarnició de, 1449.
-Jurats de, 1640, 1641. -Monestirs: de
Sant Daniel, 645, 754, 1656. -Muralla de,
1641. -Noblesa de, 1524. -Oficials de,
1610. -Places: del Vi, 1448, 1480. -Portals:
de Nostra Senyora, 75; de Santa Clara, 1641;
Monar, 1641; Rech, 1641. -Setge de, 1544,
1641. -Seu de, 645, 764, 931. -Taula de,
1321, 1329, 1333, 1438, 1610. -Vegueria
de, 206, 1154, 1181, 1211, 1212, 1227,
1247, 1248, 1250, 1252, 1343, 1344,
1393, 1417, 1428, 1471, 1482. -Velers de,
31.
GIRONA, Francesc, doctor en drets i advocat
fiscal de la diputació local de Tarragona,
1730.
2010

GIRONA, Francesc, oïdor eclesiàstic, 1156,
1364.
GIRONA, marquès de, 398.
GIRONA, Pere, 290.
GIRONA, Ramon, 1336.
GIRONA, Ramon de, de la vegueria de Barcelona, del braç militar, 1471.
GIRONA, Ramon, de la vegueria de Vilafranca
del Penedès, del braç militar, 1945.
GIRONÈS, Miquel, 1198, 1200.
GISPERT, Jaume, prevere i hebdomadari segon
de l’església del castell de Palafrugell, 1873.
GISPERT, Joan, corder i ciutadà de Barcelona,
69.
GISPERT, Miquel, mercader de Girona, 749.
GISPERT, Paulí, bracer, jurat de Corçà, 1445,
1447, 1448, 1449.
GISPERT, Pere Pau, cinter, 702.
GODALL, Jaume, prevere de Canet de Mar,
1596.
GODOLA, Ramon, escrivà de Barcelona, 1375.
GODOLA, Ramon, notari públic de Barcelona,
1595, 1596, 1672, 1756, 1946.
Goleta (Berberia), 1148.
GOLORONS, Francesc, degà i paborde de la
Seu de Tortosa, del braç eclesiàstic, 1864.
GOLORONS, Salvador, notari públic de Barcelona, 360, 373, 381, 414, 432, 434, 481,
530, 550, 577, 663, 671, 767, 1014, 1019,
1040, 1134, 1571, 1610, 1756, 1808,
1916, 1946, 1952.
GOMAR, Josep, doctor en drets de Lleida, oïdor reial, 369, 1285, 1286, 1295, 1296,
1297, 1403, 1421, 1614, 1795, 1940.
GOMAR, Miquel, mercader, arrendatari de la
bolla de Perpinyà, 1157, 1356, 1379, 1398,
1423, 1459, 1588, 1605, 1612, 1621,
1626, 1648, 1666, 1674, 1754, 1774,
1775, 1785, 1786, 1788, 1801, 1821,
1828, 1877, 1907, 1917, 1929.
GÓMEZ BAXO, José, diputat d’Aragó, 719,
1641.
GOMIS, Antoni, sastre, 487.
GOMIS, Antoni, traginer, 358.
GOMIS, Bernat Joan, mercader, arrendatari de
la bolla de Girona, 1630.
GOMIS, Francesc, 1630.
GOMIS, Francesc, canonge de la Seu de Lleida,
del braç eclesiàstic, 1368, 1369.
GOMIS, Jeroni, sastre de Barcelona, 1919.
GOMIS, Joan, arrendatari de la bolla de Girona,
1415.
GOMIS I FALCÓ, Francesc, oïdor militar, 1187.
GONAC, Ignasi, notari públic de la Bisbal, 578.
GÒNIMA, Pere, bastaix i veler del General, 3,
272, 673.
GONZAGA, Vicente, lloctinent del Principat,
181, 187, 305, 333, 341, 356, 583, 589,
590, 1151, 1295, 1305, 1306, 1454, 1456,
1543.

GONZÁLEZ, Francisco, militar, 1233.
GORCS, Bernat, frare santjoanista, del braç
eclesiàstic, 1671, 1755.
GORDIN, Francesc, de la vegueria de Girona,
del braç militar, 1945.
GORDIN I CARDONA, Francesc, 1112,
1120.
GORDIN I GORI, Elisabeth, abans Corbera,
muller de Francesc Gordin i Cardona, 1112,
1120.
GORGOT, Josep, del braç militar, 1417.
GORINA, Pere, 435.
GORRETA, Miquel, prevere beneficiat i diputat local de la Seu d’Urgell, 1611.
GORRIS, Pere, de Carinyena, condemnat a galeres, 728.
GORT, Bernat, fill de Francesc Gort, 1724.
GORT, Francesc, 1926.
GORT, Francesc, donzell i doctor en drets,
417, 1376, 1724.
GORT, Ramon, pagès, 1353.
GORT I DE JORBA, Bernat, frare, 1724.
GOULA, Hipòlit, hostaler de Sant Hipòlit de
Voltregà, 767.
GOVINA, Pere, bastaix, 830.
GRACELLES, Francesc, notari públic de Lleida, 648, 1453, 1555.
GRACELLES, Pere, prevere beneficiat a la Seu
de Lleida, 1453.
GRACIÀ, Joan Baptista, del braç reial, 1285,
1295.
GRAELL, Francesc, d’Alpens, familiar del Sant
Ofici, 1788, 1789.
GRAELL I CASTELLÓ, Josep, doctor, del
braç militar, 1550, 1728.
GRAELLS, ..., 1062.
GRAELLS, Faustí, doctor, 32.
GRAELLS, Felicià, doctor en drets de Barcelona, del braç reial, 58, 59, 274, 286, 290,
294, 897, 1052, 1156, 1157, 1314, 1946.
GRAELLS, Francesc, llaurador de la Guàrdia de
Ponts, 901, 905, 907, 908, 910.
GRAMÓS, Lluc, corredor de coll, 618.
Granada (Castella), 312, 453. -Regne de, 257,
272.
GRANDE, Mateu, secretari de cambra, 149.
Granja d’Escarp, la (Segrià), taula de, 1321,
1325, 1431, 1432, 1438, 1440.
GRANOLLACS, Anton, del braç militar, 1122.
GRANOLLACS I D’ARDENA, Magdalena,
muller de Francesc Granollacs, 1113, 1117,
1119.
GRANOLLACS I DE MILLARS, Francesc, alcait del castell de Bellver, del braç militar,
1113, 1243, 1251.
Granollers (Vallès Oriental), 85, 91, 92, 587,
691, 728, 942, 943, 946, 1494. -Cases: de
Josep Sala, 1494. -Convents: de Sant Francesc de Paula, 91. -Plaça major de, 1494.
-Taula de, 922, 1335, 1437. -Tauler de, 352.
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GRANYÓ, Isidre, prevere, 9, 17, 330.
GRAS, Francesc, ciutadà honrat de Barcelona,
del braç reial, 1212, 1238, 1248.
GRAS, Jaume, canonge de la Seu de Tarragona,
1213, 1236, 1242.
GRAS, Jaume, prior de Sant Nicolau de l’Hospitalet, del braç eclesiàstic, 1366.
GRAS I SANS, Joan, del braç militar, 1626,
1642, 1645.
GRASSES, Ermenegild de, credencer del General, 207, 208, 1220, 1640.
GRASSES, Ermengol, mercader, 715.
Gratallops (Priorat), taula de, 1325, 1435.
GRAU, Agustí, paraire de Sant Hipòlit de Voltregà, 767.
GRAU, Anna Maria, vídua, 1118.
GRAU, Carles, notari públic de Barcelona, 518,
1037, 1562, 1563.
GRAU, Fèlix, doctor en drets, 761.
GRAU, Joan, notari públic de Tremp, 280, 709.
GRAU, Joan Francesc, notari públic de Tremp,
1280.
GRAU, Josep, prevere i doctor en drets, degà de
la Seu de Solsona, 761.
GRAU, Macià, de Perpinyà, del braç reial,
1256, 1394, 1739, 1837, 1960.
GRAU, Maria Àngela, vídua de Taradell, 156.
GRAU, Miquel, corredor públic jurat de Manresa, 1757.
GRAU, Miquel Montserrat, 1934.
GRAU, Onofre, doctor, arxiver del col·legi de
Sant Sever de Barcelona, 757, 890.
GRAU, Pere, tauler de Sant Pere Pescador,
1277.
GRAU, Perot, 1779, 1780.
GRAU, Salvador, de Barcelona, del braç reial,
1755.
GRAU I PUJOLAR, Rafael, veguer de Barcelona, 378, 385, 462, 1248, 1250, 1252.
GRAULLES, Francesc, notari públic de Lleida,
500, 501.
GRAVALOSA, Galceran de, senyor de Castellar
i de Puig d’Òdena, oïdor militar, 1618,
1784, 1819, 1830, 1831.
GRAVALOSA, Lluís, 1380.
GRAVE, marquès de, 1150.
GREGORI, Jeroni, notari de Tortosa, 233.
GRIMALET, Pere, del braç eclesiàstic, 1671.
GRIMAU, Francesc, 1802.
GRIMAU, Francesc, capità de les galeres Almudena i Santa Anna de l’esquadra d’Espanya,
567, 568, 725, 726, 727, 728.
GRIMAU, Francesc, donzell, 1802.
GRIMAU, Joaquim, del braç militar, 927.
GRIMOSACS, Miquel, doctor en drets i ciutadà honrat de Barcelona, consultor del General, del braç reial, 141, 209, 210, 211,
212, 214, 216, 230, 244, 245, 250, 262,
308, 310, 321, 340, 362, 511, 550, 557,
563, 576, 584, 592, 648, 844, 896, 930,

1011, 1014, 1033, 1034, 1110, 1912,
1915, 1916.
GRIMOSACS, Pere Joan, doctor en medicina i
ciutadà de Barcelona, 1722, 1787, 1802,
1912.
GRIMOSACS, Rafael, ciutadà honrat de Barcelona, visitador reial, 1014, 1033, 1367,
1387, 1912.
GROS, Francesc, jove, sastre i ciutadà de Barcelona, 956, 1856.
GROS, Josep, de la vegueria de Girona, del braç
militar, 1549.
GROS, Miquel, tauler de Camprodon, 1278.
GROS I D’ILLA, Esteve, de Perpinyà, del braç
reial, 1395, 1569, 1961, 1962.
GUAL, Fermí, 514.
GUAIX, Miquel, sastre, 98.
GUAL, Francina, muller de Rafael Gual, 376,
396, 462, 1405.
GUAL, Lluís, barreter de palla i ciutadà de Barcelona, 956, 1856.
GUAL, Rafael, doctor en medicina domiciliat a
Sallent, 1405.
GUALBES, Bonaventura de, 1489.
GUALBES, Elionor de, 1721.
GUALBES, Francesc de, 1804.
GUALBES, Francesc, doctor, 80.
GUALBES, Francesc Bonaventura de, donzell,
1168, 1169, 1181, 1183, 1408.
GUALBES, Joan de, 296, 514, 1588, 1636,
1657, 1727, 1758, 1804.
GUALBES, Joan de, donzell domiciliat a Barcelona, fill de Lluís de Gualbes, sobrecollidor
del General de la part de ponent, 1359,
1360, 1373, 1409, 1414, 1460, 1461,
1588, 1615, 1619, 1620, 1624, 1635,
1649, 1650, 1657, 1673, 1758, 1782,
1814, 1822, 1823, 1827, 1834, 1907,
1908, 1923, 1927, 1928, 1929, 1939.
GUALBES, Joan Bonaventura de, donzell, sobrecollidor del General a la part de ponent,
630, 680, 681, 1016, 1029, 1030, 1031,
1033, 1167, 1834, 1852, 1928, 1929,
1932.
GUALBES, Lluís doctor en drets, 541.
GUALBES, Lluís de, donzell, 1460, 1939.
GUALBES, Lluís de, major, 1460, 1939.
GUALBES, Magdalena de, 1782.
GUALBES, Magí Joan de, 1360, 1834, 1907,
1925.
GUALBES, Magí Ramon de, 1925.
GUALBES, Margarida de, 898.
GUALBES, Mariana de, muller de Francesc Bonaventura de Gualbes, 1408.
GUALBES, Nicolau de, ciutadà de Barcelona,
1892.
GUALBES, Rafael Bonaventura de, 479, 566,
643, 931, 1033, 1409, 1489, 1929, 1932.
GUALBES, Serena de, filla de Joan de Gualbes,
sobrecollidor, 1460, 1939.
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GUALBES I COPONS, Bonaventura de, 1563.
GUALBES I DE COPONS, Francesc de, 1489.
GUALBES I DE COPONS, Joan Bonaventura
de, donzell, del braç militar, 421, 465, 478,
484, 578, 579, 642, 644, 1343, 1408,
1549, 1557, 1624, 1728, 1733.
GUALBES I DE CORBERA, Francesc de,
1372, 1373, 1408, 1409, 1489, 1782,
1908.
GUALBES I DE CORBERA, Joan Bonaventura de, 1489.
GUALBES I DE SANTCLIMENT, Joan de,
1907.
GUALSA, Pere, notari públic de Terrassa, 1919.
GUANTER, Manuel, de la vegueria de Perpinyà, del braç militar, 1256, 1346, 1350,
1394, 1568, 1739, 1811, 1960.
GUANYABENS, Jaume, mariner de Mataró,
774.
GUARA, comte de, 634.
GUÀRDIA, Joan, escrivà de Tortosa, 1427.
GUÀRDIA, Joan, notari públic i ciutadà de
Tortosa, 731, 1647.
GUARDIOLA, Cecília de, muller de Guerau
Guardiola, 1624.
GUARDIOLA, Guerau, 400, 401, 1354, 1624.
GUARDIOLA, Miquel, 1624.
GUARDIOLA, Montserrat de, regent del Consell Suprem d’Aragó, 571, 1886.
GUARDIOLA I VILATORTA, Jerònia, muller
de Guerau de Guardiola, 1624.
GUARRO, Antoni, prevere beneficiat a l’església de Santa Maria del Mar de Barcelona,
346, 1037.
GUASC, Pau, prevere beneficiat a l’església del
Pi de Barcelona, 1845.
GUASC, Sebastià, notari públic de Ripoll, 763.
GUASE, Bartomeu, carreter de Barcelona, 1035.
GUASQUI, Mateu, notari i escrivà general de la
batllia de Miravet i castellania d’Amposta,
1651.
GÜELL, ..., consultor, 804, 808, 867, 1010.
GÜELL, ..., doctor, 1021.
GÜELL, Josep, notari públic de Barcelona, del
braç reial, 29, 143, 448, 479, 484, 497, 541,
553, 577, 583, 588, 616, 618, 650, 664,
726, 917, 926, 993, 994, 995, 1128, 1149,
1154, 1204, 1213, 1228, 1425, 1812,
1947.
GÜELL, Mateu, notari causídic de Barcelona,
987.
GÜELL I SOLER, Josep, doctor, del braç reial,
1340.
GUERAU, Carles, notari públic de Barcelona,
1594.
GUERAU, Francesc, 1832.
GUERAU, Francesc Pere, pagès de Càldegues,
1832.
GUERAU, Joan, notari públic de Reus, 1476.
GUERAU, Miquel Montserrat, 1832, 1833.

GUERAU, Pere, doctor en medicina, 1832.
GUERAU, Pere, tauler de Sant Pere Pescador,
1779, 1832.
GUERAU, Ponç, paraire de Santpedor, 1832.
GUERRA, Francesc, sastre i ciutadà de Barcelona, 1313.
GUERRERO, Juan Antonio, notari de Sevilla,
823.
GUEVARA, Bertrán de, comandant de les galeres de Nàpols, 19, 20.
GUEVARA, Felip de, militar castellà, 1930.
GUIAMET I LLEDÓ, Manuel, ciutadà honrat
de Barcelona, 1713.
GUILLEM, Joan, corredor jurat de Cervera,
1602.
GUIMAL, Francesc, canonge de la Seu d’Urgell, del braç eclesiàstic, 1729.
GUIMALET, Pere, canonge de la Seu d’Urgell,
del braç eclesiàstic, 1549.
GUIMERÀ, Bernat de, 1451.
GUINART, Jerònia, 1276.
GUINART, Joan, cavaller domiciliat a Barcelona, regent els comptes del General, 1082,
1083, 1084, 1086, 1087, 1088, 1089,
1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095,
1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101,
1102, 1003, 1104, 1116, 1119, 1123,
1125, 1278, 1711, 1720.
GUINART, Miquel, cavaller, 519, 1701.
GUINART, Rafael, cavaller, del braç militar,
519, 628, 634, 638, 639, 657, 1054, 1543,
1548, 1568, 1806, 1809, 1864, 1883.
GUINART, Rafael, mercader de Barcelona, del
braç reial, 1276.
GUINART, Teresa, 640.
Guipúscoa (Castella), 543, 544.
GUIRRETA, Joan, pellisser de Barcelona, 410.
Guissona (Segarra), 353, 455. -Taula de, 1327,
1331, 1332, 1435, 1436.
GUITART, ..., assessor del General, 338, 373,
395, 428, 444, 453, 525, 563, 647, 651,
844, 1303, 1349, 1354, 1355, 1467, 1522.
GUITART, Francesc, doctor, del braç reial,
276, 277, 330, 369, 376, 391, 422, 423,
425, 654, 1369.
GUITART, Francesc, menor, ciutadà honrat de
Barcelona, 1448.
GUITART, Jaume, cavaller, veguer de Girona,
496, 1125, 1393, 1445, 1446, 1447, 1448,
1449, 1450, 1471, 1482, 1486.
GUITART, Joan, 1570.
GUITART, Joan, de la casa de Jaume Guitart,
1448.
GUITART I DE PALOU, Francesc, de Girona,
del braç reial, 1866, 1881.
GUIU, Francesc, doctor, del braç reial, 1550.
GUIU, Jeroni, notari públic de Barcelona, 1062,
1762.
GUIU, Joan, notari públic de Barcelona, 3,
471, 628, 629, 633, 639, 773.
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GUIU, Joan Francesc, 137.
GUIU, Onofre, notari públic de Barcelona,
891.
GUIX, Pere, barreter de Barcelona, 240, 243,
244.
GUNÍ, Josep, sastre i ciutadà de Barcelona,
1730.
GURI, Josep, canonge de la Seu d’Urgell, del
braç eclesiàstic, 1312, 1339.
GURÓ, Pere, barreter d’agulla i ciutadà de Barcelona, 1444.
GURRI, Atanasi, 600.
GURRI, Francesc, prevere de l’església de Sant
Miquel de Barcelona, 495, 1205.
GURRI, Josep, sastre i ciutadà de Barcelona,
1698.
GUZMÁN, Alonso, general de les galeres de
Sardenya, 857.
GUZMÁN, Ángelo, general de cavalleria, 31.
GUZMÁN, Mariano, de Madrid, 1639.
H
HAM, Francesc, burgès de Perpinyà, del braç
reial, 1256, 1394, 1739, 1837, 1960.
HAM, Jacint, burgès de Perpinyà, del braç reial,
1394, 1739, 1816, 1820, 1822, 1837, 1960.
HARO Y DE LARA, José de, secretari del Consell Suprem d’Aragó, , 850, 856, 870, 881,
889, 895, 899, 919, 934, 939, 940, 941,
972, 973, 974, 979, 983, 987, 989, 990,
991, 1028, 1031, 1037, 1049, 1063, 1071,
1074, 1075, 1807, 1808, 1882, 1883,
1915, 1951, 1953.
HEREDIA, Pedro Antonio de, regent del Consell Suprem d’Aragó, 305.
HERRERA, Gaspar de, capità de cavalleria, 1269.
HETONOI, príncep d’, 1151.
HINC, Pau, doctor, 1383.
HIPÓLITO, Cristóbal, 1542.
HISOL, Jaume, tauler d’Ascó, 1278.
Hivela (Països Baixos), 1149.
HOCONOR, Miquel, capità, 568.
Holanda, 35, 1161. -Armada d’, 312, 314.
-Cavalleria d’, 1150. -Draps d’, 684, 964.
-Llana d’, 398. -Xamellot d’, 98, 243.
HOMDEDÉU, Joan, del braç militar, 1339.
HOMDEDÉU I AMIGÓ, Teresa, 1712.
Hongria, 850, 851, 852, 853, 855, 894, 895.
-Reina d’, 880.
Horta de Sant Joan (Terra Alta), taula d’, 1319,
1432, 1433.
HOURMONTIER, duc d’, 1151.
Hostalric (Selva), 183.
HUGUET, Bernat, prevere de l’església de Cervera, 1775.
HUGUET, Cristòfor Vicenç, arxiprest de la
col·legiata de Vilabertran, 1223.
HUGUET, Francesc Ignasi, doctor en drets i

ciutadà de Barcelona, del braç reial, 981,
982, 1549, 1867.
HUGUET, Ignasi, doctor, del braç reial, 1418.
HUGUET, Jaume, doctor en medicina, del braç
reial, 1944.
HUGUET, Josep, notari causídic i ciutadà de
Barcelona, 981, 982, 1867.
HUGUET, Ramon, mestre barreter, 702.
HUMBERT, Francesc, 39.
HURTADO DE MENDOZA, Diego, 1201.
I
ICART, Bernabé, 410, 465, 930, 1011, 1062,
1375, 1914.
ICART, Bernat, 787, 788.
ICART, Lluís d’, 1376, 1377, 1480, 1620,
1774, 1804, 1879.
ICART, Onofre, botiguer de teles i ciutadà de
Barcelona, 1108.
IGLÉSIES, Francesc, arrendatari de la bolla de
Figueres i Castelló d’Empúries, 1376, 1636,
1724, 1926.
IGLÉSIES, Josep, ciutadà de Barcelona, corredor públic del General, 32, 59, 197, 198,
203, 239, 280, 298, 406, 408, 410, 413 ,
420, 422, 433, 446, 459, 498, 641, 642,
648, 662, 667, 668, 678, 681, 685, 686,
702, 704, 753, 798, 799, 800, 816, 812,
813, 814, 816, 855, 857, 936, 1047, 1129,
1131, 1751.
IGLÉSIES, Salvador, de Terrassa, 870.
IGNASI, Pere, sacerdot jesuïta, 801.
Igualada (Anoia), 83, 149, 455, 983. -Col·lecta
d’, 1084. -Taula d’, 1328, 1330, 1437,
1439.
ILLA, Baltasar, del braç eclesiàstic, 819.
ILLA, Bartomeu, del braç eclesiàstic, 821.
ILLA, Francesc, notari públic de Ripoll i del seu
abadiat, 763, 1038, 1286, 1468.
INOCENCI XI, Papa, 841, 950, 982, 1383,
1560, 1567.
ISAC, Benet, prevere, 518.
ISAC, Joan, prevere beneficiat a l’església del
monestir de Pedralbes, 541, 910, 1805.
ISAGA, Domènec, professor de gramàtica,
1210.
ISALGUER, Pere, notari, 1286.
ISERN, Domènec, de Perpinyà, del braç reial,
1394, 1569, 1960, 1962.
ISERN, Francesc, canonge de la Seu de Lleida,
del braç eclesiàstic, 1368, 1389.
Itàlia, 101, 312, 324, 419, 451, 698, 1291,
1609.
IVÓ, Josep, oficial, 1479.
IVORRA, Bernat Joan d’, 1420.
IVORRA, Ermengol d’, del braç militar, 1944.
IVORRA DANSA I BELLERA, Dalmau d’, del
braç militar, 542, 1170.
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IVORRA I SALVÀ, Ramon d’, del braç militar,
1944, 1949.
IVORRA SALVÀ I CARDONA, Caterina d’,
63, 486, 513, 542, 645, 715, 1012, 1170,
1460.
IZQUIERDO DE BERBEGAL, Francisco, secretari del Consell Suprem d’Aragó, 22, 34,
40, 78, 79, 90, 95, 98, 100, 140, 147, 151,
156, 165, 178, 197, 211, 213, 220, 238,
283, 284, 285, 287, 305, 315, 316, 317,
323, 327, 333, 335, 337, 343, 344, 349,
356, 362, 363, 368, 377, 378, 386, 400,
405, 409, 410, 454, 463, 464, 477, 496,
497, 501, 502, 514, 520, 530, 534, 544,
550, 557, 560, 570, 571, 590, 613, 667,
692, 694, 700, 703, 719, 720, 729, 733,
742, 1154, 1159, 1176, 1182, 1183, 1184,
1209, 1217, 1227, 1229, 1241, 1245,
1249, 1250, 1282, 1283, 1284, 1296,
1297, 1301, 1305, 1306, 1338, 1340,
1366, 1382, 1388, 1389, 1429, 1430,
1456, 1471, 1478, 1483, 1485, 1493,
1520, 1527, 1545, 1547, 1558, 1559,
1576, 1602, 1604, 1611, 1632, 1643,
1645.
J
JAÉN, Francesc, de la vegueria de Perpinyà, del
braç militar, 1393, 1568, 1580, 1739, 1741,
1959.
JALENCAS, Jaume, habitant de Barcelona,
1076.
JALPÍ I JULIÀ, Josep de, doctor en drets i abat
electe de Cuixà, del braç eclesiàstic, 2, 6, 15,
23, 282, 369, 724, 1146, 1312, 1314,
1337, 1338, 1339.
JANER, Antoni, paraire d’Olesa, 796.
JANER, Francesc, candeler de cera i ciutadà de
Barcelona, candeler del General, 3, 272,
1103.
JANER, Jaume, argenter, 58, 1167.
JANER, Joan Pau, doctor, 5.
JANER, Josep, estudiant de lleis de Cervera, 682.
JANER, Josep, llicenciat en decrets, tauler dels
safrans del General, 1584.
JANER, Pau, del braç reial, 1285.
JANER, Pau, diputat local de Vilafranca del Penedès, 1586.
JANER, Pau, menor, paraire de draps de llana,
1062.
JAQUÍ, Francesc, de la vegueria de Vic, del braç
militar, 1568, 1580, 1626, 1627, 1642.
JAQUÍ I PALS, Josep, de la vegueria de Perpinyà, del braç militar, 1350, 1568, 1739.
JASQUIU, Guillem, tauler de Miravet, 1278.
JAUMAR, Josep, de Barcelona, del braç reial,
1866.
JAUME I DE CATALUNYA, 185.

JAUME II DE CATALUNYA, 53, 105, 110,
115, 121, 172, 184, 185, 186, 192, 466,
773, 1147, 1160, 1194, 1203, 1208, 1218,
1235, 1299, 1466, 1841, 1871.
JAUME DE MALLORCA, rei, 773.
JERONI, Bernat, donzell, 1656.
JOAN II DE CATALUNYA, 300, 1002, 1003,
1005, 1352.
JOANA DE CASTELLA, filla de Ferran II de
Catalunya, 186.
JOANÍ, Francesc, matalasser de València resident a Barcelona, 1640.
JOANICO, Silvestre, negociant, 157.
JOBERT, Bonaventura, verguer de la Reial Audiència, 891, 893.
JOC, vescomte de, 3, 87, 88, 90, 147, 148,
179, 180, 183, 1237, 1728, 1733.
JOCAR I MOLES, Jaume de, doctor, 478.
JODA I GIL, Francesc, doctor en drets, consultor del General, del braç reial, 844, 1671,
1728, 1733.
JOFRE, Antoni, frare, del braç eclesiàstic, 1473.
JOFRE, Bernabé, escrivà de Girona, 1160.
JOFRE, Francesc, escrivà, 1446, 1447.
JOFRE, Joan, argenter i ciutadà de Barcelona,
1086.
JOFRE, Joan, conseller de Barcelona, 335.
JOFRE, Joan, notari públic de Tordera, 1013.
JOFRE, Josep, botiguer de Figueres, 1598.
JOFRE, Pere Pau, mercader, 641.
JOFREU, ..., doctor en drets, 290, 547.
JOFREU, Benet, doctor en drets i assessor del
General, del braç reial, 2, 23, 250, 395, 467,
724, 817, 821, 896, 1119, 1137, 1286,
1297, 1390, 1671, 1755, 1807.
JOFREU, Joan, doctor, del braç reial, 26, 27,
369, 391, 453, 1659, 1671, 1683.
JONAT, Josep, escultor de Flix, 744.
JONCADELLA, Francesc, catedràtic de la Universitat de Barcelona, 1456.
JONCAR, Paladi, doctor en medicina i ciutadà
de Barcelona, del braç reial, 189, 262, 267,
381, 514, 537, 540, 554, 588, 610, 619, 633,
647, 674, 677, 697, 712, 736, 752, 757, 761,
770, 782, 793, 799, 801, 815, 847, 866, 887,
890, 900, 917, 938, 1469, 1475, 1495,
1519, 1537, 1547, 1555, 1582, 1608.
JONQUER, Francesc de, veguer de Vic, del
braç militar, 1755, 1807, 1960, 1961.
Jonquera, la (Alt Empordà), 86. -Taula de,
1323, 1436, 1610.
JORBA, Lluís, 1420.
JORDÀ, Guillem, 290.
JORDÀ, Joan, 202.
JORDÀ, Pau, doctor, del braç eclesiàstic, 1946,
1952.
JORDÀ, Pere, 372, 373.
JORDÀ, Simó, frare i paborde de Sant Salvador
de Breda, del braç eclesiàstic, 1368, 1756,
1944.
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JORDANA, Domènec, capità reformat de la
plaça de Roses, 1231.
JORDANA, Domènec, sots-batlle de Puigcerdà
i sots-veguer de la Cerdanya, 1221, 1570.
JORDANA, Isidre, prevere, 482, 483.
JORDI, Andreu, 871.
JORDI, Francesc, de Perpinyà, del braç reial,
1256, 1394, 1739, 1837, 1960.
JOSA, Guillem de, 1761.
JOSA, Guillem Ramon de, 1761.
JOSA, Isabel de, muller de Guillem Ramon de
Josa, 1761.
JOSA, Joan de, frare i infermer de Sant Salvador
de Breda, del braç eclesiàstic, 1807.
JOSA, Lluís de, degà i canonge de la Seu de Barcelona, del braç eclesiàstic, 6, 11, 18, 253,
261, 262, 267, 269 , 276, 295, 299, 310,
311, 313, 321, 345, 346, 347, 362, 385,
391, 426, 433, 434, 471, 584, 653, 654,
655, 656, 657, 663, 664, 672, 674, 717,
746, 740, 820, 959, 1559, 1560, 1653.
JOSEP, Joan, tauler de Caldes de Montbui, 631.
JOVE, Francesc, 498, 570.
JOVE, Francesc, fuster, 572, 590.
JOVENASCO, duc de, 561, 562.
JOVER, Bernat, de Puigcerdà, 1663.
JOVER, Jeroni, doctor, 1663.
JOVER, Jeroni, doctor en medicina, 1663.
JOVER, Joan, 756.
JOVER, Llorenç, doctor en drets, 763, 1663.
JÚDICE Y ESPÍNOLA, Francisco de, 549,
551.
JULIÀ, Gabriel, pagès de Llavaneres, 796, 830.
JULIÀ, Pau, negociant, 704.
JULIÀ, Pau, pellisser, 714.
JULIÀ, Pau, sastre, 149, 318, 549.
JULIÀ, Pere Joan, sastre i ciutadà de Barcelona,
479.
JULIÀ I MARQUÈS, Joan, doctor, del braç
reial, 1368 1756.
JULIÀ I ROCA, Joan Baptista, doctor en drets i
assessor de la Capitania General, del braç
reial, 781, 1168, 1182, 1209, 1212.
JULIOL, Francesc, mercader, 1406.
JULIOL, Ignasi, del braç reial, 1312.
JULIOL, Ignasi, doctor, albaraner de la bolla,
1574, 1575.
JULIOL, Joan, beneficiat a la Seu de Barcelona,
1352.
JUMAS, ..., 896.
JUNYENT, Francesc de, 620, 767, 883, 1050,
1451, 1452, 1824, 1825.
JUNYENT, Francesc de, fill de Magdalena de
Junyent, 1427.
JUNYENT, Jerònia de, muller de Miquel Joan
de Junyent, 1426, 1451.
JUNYENT, Jerònia de, muller de Perot de Junyent, 1451.
JUNYENT, Jerònia de, vídua, 1770.
JUNYENT, Magdalena de, 1427.

JUNYENT, Miquel Joan de, ciutadà de Barcelona, arrendatari de la bolla de Girona, 1167,
1170, 1356, 1377, 1379, 1380, 1401,
1413, 1422, 1426, 1451, 1459, 1604,
1612, 1616, 1618, 1619, 1620, 1629,
1636, 1647, 1665, 1672, 1673, 1674,
1675, 1676, 1710, 1712, 1718, 1719,
1721, 1726, 1750, 1772, 1774, 1777,
1783, 1784, 1787, 1793, 1796, 1814,
1815, 1818, 1823, 1825, 1826, 1827,
1829, 1831, 1833, 1877, 1879, 1911,
1917, 1929.
JUNYENT, Perot de, 1451.
JUNYENT I DE MARIMON, Francesc, fill de
Francesc Junyent i de Ponts, domiciliat a
Barcelona, 1135.
JUNYENT I DE PONTS, Francesc de, del braç
militar, 768, 821, 882, 1361, 1362, 1426,
1451, 1537, 1538, 1688, 1689, 1944,
1949.
JUNYENT I DE VERGÓS, Francesc, fill de
Francesc Junyent i de Marimon, 1135.
JUNYENT I SAPILA, Francesc de, 1426.
JURADO DE OROZCO, Lorenzo, cavaller de
Calatrava, 79.
JURET, Josep, matalasser, 704.
JUST, Pau, escrivà de Barcelona, 1947.
JUSTINIANO, Lorenzo, factor general de les
galeres d’Espanya, 1351.
JUVANY I SALVÀ, Guillem Ramon de, 860.
L
LACASA, Joan, ardiaca i canonge de la Seu de
Barcelona, del braç eclesiàstic, 66, 827,
1173, 1471.
LAFARGA, Jeroni, del braç reial, 827.
LAFARGA, Lluís, doctor en medicina de Perpinyà, del braç reial, 1739, 1837, 1960.
LAGUNA, marquès de, 312.
LAMBASART, Francesc, 975.
LANA, Joan Baptista de, del braç reial, 1670.
LANA I FONTANET, Erasme de, donzell, racional del General, del braç militar, 18, 26,
27, 44, 145, 146, 188, 220, 222, 223, 224,
232, 233, 278, 285, 328, 344, 357, 359,
364, 365, 377, 384, 385, 387, 389, 391,
392, 399, 414, 415, 416, 422, 436, 437,
438, 439, 460, 464, 468, 473, 478, 485,
488, 499, 517, 519, 527, 528, 529, 535,
553, 652, 653, 672, 682, 683, 684, 687,
688, 690, 692, 699, 705, 709, 712, 715,
716, 728, 735, 737, 747, 748, 758, 762,
787, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799,
800, 804, 805, 806, 811, 827, 838, 840,
842, 843, 844, 902, 935, 948, 950, 976,
1029, 1040, 1048, 1074, 1119, 1208,
1209, 1287, 1302, 1303, 1314, 1353,
1354, 1355, 1357, 1358, 1361, 1362,
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1364, 1365, 1369, 1370, 1371, 1372,
1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378,
1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384,
1385, 1396, 1397, 1399, 1401, 1402,
1404, 1405, 1406, 1413, 1422, 1427,
1452, 1461, 1462, 1464, 1465, 1469,
1480, 1586, 1587, 1588, 1589, 1590,
1591, 1597, 1600, 1601, 1604, 1607,
1608, 1611, 1614, 1615, 1617, 1618,
1620, 1621, 1622, 1623, 1625, 1626,
1629, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635,
1636, 1637, 1638, 1640, 1647, 1648,
1649, 1650, 1651, 1653, 1654, 1655,
1656, 1657, 1658, 1659, 1662, 1663,
1664, 1665, 1666, 1668, 1669, 1672,
1673, 1674, 1677, 1678, 1679, 1684,
1687, 1699, 1709, 1711, 1712, 1715,
1716, 1717, 1720, 1721, 1722, 1724,
1725, 1726, 1727, 1743, 1748, 1750,
1751, 1752, 1753, 1754, 1755, 1757,
1759, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765,
1766, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772,
1773, 1775, 1777, 1778, 1779, 1781,
1782, 1783, 1784, 1785, 1786, 1788,
1789, 1791, 1792, 1793, 1794, 1796,
1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802,
1803, 1804, 1805, 1813, 1831, 1837,
1838, 1840, 1843, 1847, 1848, 1850,
1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856,
1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862,
1863, 1868, 1869, 1874, 1875, 1914,
1933, 1932, 1936.
LANCHES, Juan Francisco, diputat d’Aragó,
1641.
LANUSSA, Felip de, del braç militar, 1471,
1472, 1482, 1483, 1485, 1487, 1753,
1944, 1949, 1955.
LANUSSA, Joan de, del braç militar, 424,
1391, 1392.
LANUSSA, Josep de, de la vegueria de Perpinyà, del braç militar, 1959.
LANUSSA I DE SENTMENAT, Manuel de,
756, 952, 953, 1659.
LANUSSA I OMS, Antoni de, del braç militar,
1865.
LANUSSA I OMS, Ignasi de, degà i canonge de
la Seu de Tarragona, del braç eclesiàstic, 827,
829, 1626, 1642.
LANUSSA I OMS, Joan de, del braç militar,
1865, 1881.
LANUSSA I VILARIG, Josep de, comte de Plasencia, del braç militar, 311, 312, 313, 315,
320, 321, 322, 323, 324, 329, 336, 339,
340, 341, 342, 343, 1293, 1294, 1300,
1304, 1307, 1308, 1309, 1342.
LANUZA, Miguel de, protonotari, 1595.
LAPEIRA, Joan de, mercader de Barcelona, del
braç reial, 410, 1054, 1849, 1945, 1950.
LAVASTIDA, Llorenç, 418.
LAYTALE ALEMAN, Joan, 1253.

LEGANÉS, marquès de, lloctinent del Principat, 85, 86, 101, 157, 247, 248, 249, 250,
251, 305, 315, 316, 317, 319, 330, 333,
335, 534, 632, 709, 716, 731, 732, 733,
734, 739, 744, 745, 746, 750, 770, 771,
800, 816, 839, 840, 848, 854, 856, 868,
869, 881, 889, 894, 895, 910, 912, 917,
919, 920, 924, 927, 934, 935, 937, 939,
940, 965, 966, 971, 972, 974, 977, 979,
980, 983, 984, 987, 990, 992, 1131, 1244,
1245, 1246, 1273, 1290, 1291, 1295,
1296, 1297, 1300, 1681, 1682, 1683,
1684, 1685, 1686, 1687, 1690, 1699,
1701, 1702, 1725, 1727, 1732, 1733,
1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1740,
1741, 1742, 1747, 1806, 1807, 1809,
1810, 1811, 1812, 1835, 1836, 1837,
1840, 1915.
LEGASSA, Bartolomé, secretari d’estat, 1191,
1196.
LEILARDO, Giacomo, genovès, 502.
LEIRA, Antonio de, 440.
LEIVA, Pedro de, general de les galeres de Sardenya, 9, 20, 21, 330.
LEIZA Y ERASSO, Antonio, escrivà de manament reial, 1397.
LEIZA Y ERASSO, José de, assessor de la Diputació d’Aragó, 288, 307, 1283, 1284.
LENES, vegeu LLENES.
LENTIDA, Francesc, escrivà de Barcelona,
448.
LENTISCLAR, Francesc, ciutadà honrat i notari de Barcelona, del braç reial, 671, 1312,
1367, 1368, 1628, 1644, 1671, 1683.
Lerma (Castella), 571.
LESA, Lluís de, ardiaca de Santa Maria del Mar i
canonge de la Seu de Barcelona, 1050.
LETOSA, baró de, diputat del regne d’Aragó,
1214.
Leucata (França), 458, 548.
LIBERNA, marquès de, 1151.
LIDÓS, Onofre, mercader, 530.
LINARES, comte de, 333.
LIÓ, Pau, pagès de Vilatorta, 1269.
LISAU, Tomàs de, llibreter i ciutadà de Barcelona, 821.
Lisboa (Portugal), tèrcio de, 84.
LIZAGA, Fernando de, sergent major de la
plaça de Roses, 1231.
LLABRO, Climent, prevere de Puigcerdà, 1242.
LLAC, Antoni, prevere de l’esglèsia de Sant
Jaume de Barcelona, 1215.
LLAC, Rafael, prevere de l’església de Sant Jaume de Barcelona, 196, 219, 350, 980, 1219.
LLADÓ, Cristòfor, ciutadà honrat de Barcelona, 282, 615.
LLADÓS, Jacint, doctor, 16.
LLADÓS, Pere, tauler de Tírvia, 1278.
LLAMPILLES, Jeroni, notari i escrivà de manament reial, 834, 835, 837, 839, 843, 1028,
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1129, 1131, 1135, 1951, 1953, 1954,
1955, 1956, 1957, 1958, 1962, 1963.
LLAMPILLES, Josep, escrivà de Barcelona,
1947.
LLAMPILLES, Rafael, doctor en drets, advocat
fiscal del General, del braç reial, 113, 114,
119, 128, 129, 131, 132, 133, 134, 135,
137, 204, 257, 258, 259, 260, 262, 274,
291, 292, 308, 329, 369, 427, 440, 441,
442, 443, 444, 447, 453, 502, 525, 563,
575, 629, 647, 648, 666, 690, 724, 732,
733, 769, 777, 778, 779, 782, 792, 809,
812, 813, 993, 994, 1021, 1148, 1197,
1262, 1263, 7272, 1273, 1275, 1290,
1291, 1298, 1299, 1312, 1314, 1337,
1339, 1467, 1522, 1574, 1575, 1576,
1577, 1579, 1587, 1593, 1672, 1695,
1698, 1732.
Llançà (Alt Empordà), port de, 47, 52, 104, 109,
114, 120, 171, 191, 513. -Taula de, 1322,
1327, 1436, 1599, 1600. -Tauler de, 301.
LLAR, Francesc de, 1639.
LLAR, Galceran de, canonge de la Seu d’Urgell,
del braç eclesiàstic, 1549, 1556.
LLAR I PASQUAL, Francesc de, del braç militar, 1806.
LLASSERA, Francesc, doctor, del braç reial,
1314.
LLASTARRI, Sebastià, pagès de Tremp, 1280.
LLAUDER, Francesc, notari públic i ciutadà
honrat de Barcelona, 801, 812, 1241, 1698,
1707, 1708, 1730.
LLAURADOR, Eloi, sastre, 1179.
LLAURADOR, Josep, notari públic de Barcelona, 1563, 1596.
LLAURADOR, Josep, sastre, 1179.
LLAVANERES, Joan, notari públic de Vilassar,
1593, 1594.
LLEBRER, Pere Màrtir, catedràtic de Lleida,
1593.
LLEDÓ, Antoni, mercader, 241, 1103.
LLEDÓ, Josep, de Sant Feliu de Cabrera, 871.
LLEDÓ, Llorenç, mercader, 1093, 1094,
LLEDÓ, Marià, 1037.
LLEDÓ, Pau, 354, 537.
LLEDÓ, Pau, botiguer de teles i ciutadà de Barcelona, guarda ordinària del portal Nou de la
ciutat, 1227.
LLEDÓ, Pau, mercader, del braç reial, 1049,
1136, 1212.
LLEDÓ, Sebastià, mallorquí condemnat a galeres, 728.
LLEDÓ I CARRERES, Cristòfor, ciutadà honrat de Barcelona, del braç reial, 926, 1866,
1881.
LLEDÓ I DALMASES, Pau, ciutadà honrat de
Barcelona, defenedor del General, del braç
reial, 1068, 1919, 1920, 1921, 1940, 1945.
LLEDÓS NADAL, Francesc, de la vegueria de
Barcelona, del braç militar, 1312.

LLEGARDA, Francesc, tauler, 1278.
Lleida (Segrià), 83, 138, 149, 150, 161, 203,
403, 458, 470, 524, 671, 762, 797, 1102,
1033, 1034, 1182, 1194, 1203, 1211, 1212,
1226, 1227, 1238, 1242, 1248, 1255, 1276,
1285, 1295. -Bisbe de, 571, 688, 689, 908,
1261, 1393, 1591, 1592. -Bolla de, 240,
354, 410, 1097, 1102, 1140, 1157, 1341,
1553, 1779, 1788. -Capítol de, 403, 405,
1366, 1806. -Càrcers de, 900. -Col·lecta
de, 1093. -Diòcesi de, 1567. -Diputació local de, 1385, 1386, 1553, 1948. -Diputat
local de, 399. -Esglésies: Sant Joan de la
Plaça, 904, 1800. -Estudi General de, 524,
525. -Seu de, 163, 1257. -Taula de, 1320,
1325, 1431, 1432, 1440. -Taulers de, 768.
-Vegueria de, 94, 1168, 1181, 1185, 1211,
1226, 1248, 1393, 1417, 1428.
LLEIDA, Francesc de, mercader de Tortosa, del
braç reial, 170, 179, 1951.
LLENES, ..., 896.
LLENES, Jeroni, frare, del braç eclesiàstic, 1729.
LLENES, Josep, canonge de la Seu de Vic, 5.
LLENES I MONTANY, Joan, del braç militar,
1118.
LLEÓ X, Papa, 688, 908, 1591, 1592.
LLEÓ, Josep, guarda ordinària del General a
Tarragona, 581, 1491.
LLEONART, Agustí, barreter de Barcelona,
1104.
LLEONART, Francesc, notari causídic de Barcelona, secretari i escrivà major de la Capitania General, 124, 127, 133, 134, 1138,
1139, 1530, 1533, 1535.
LLEONART, Josep Damià, jutge de reclams,
795.
LLEONART I BERTRAN, Maria, 787, 795.
LLERÀS, Joan, 537.
Llers (Alt Empordà), 1747.
LLET, Joan, prevere, 712.
LLIBRE, Jaume, de Cardedeu, 952.
LLIMELL, Pere Màrtir, 946.
LLIMOSÍ, Antoni, cirurgià, 1098.
LLINARS, baró de, 401.
LLINARS, Joan, ciutadà honrat de Barcelona,
506, 511, 513, 640, 641, 655, 656, 657,
1846.
LLINARS, Joan, del braç militar, 503, 504,
1753.
LLINARS, Joan, mercader i ciutadà de Barcelona, obrer de Barcelona, del braç reial, 657,
658, 672, 1084, 1086, 1097, 1114.
LLINARS, Josep, canonge de la Seu de Vic, del
braç eclesiàstic, 2, 6, 8, 815, 1146, 1669,
1732, 1734.
LLINARS, Josep de, del braç militar, 1418,
1428, 1430.
LLINARS, Pau, canonge de la Seu d’Urgell, del
braç eclesiàstic, 526, 557, 927, 1135, 1549,
1556.
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Llinars del Vallès (Vallès Oriental), 75.
LLIRÓ, Antoni, taverner de Sant Hipòlit de
Voltregà, 767.
LLISAC, Jaume, ciutadà honrat de Barcelona,
veguer de Manresa i del Bages i governador
de les baronies del bisbat de Vic, 1047.
LLISAC, Joan, veguer de Barcelona, 1046.
LLISSAU, Francesca, muller de Tomàs Llissau,
1741.
LLISSAU, Tomàs, llibreter i ciutadà de Barcelona, 233, 1740.
LLITERES, Ramon, canonge, 955, 956, 1855.
LLOBATERES, Jaume, mercader i ciutadà de
Barcelona, del braç reial, 2, 124, 125, 133,
138, 615, 755, 1141, 1142, 1659.
LLOBERES, Antic, del braç militar, 1237.
LLOBET, Agustí, daguer del General, 3, 272,
435, 673, 830.
LLOBET, Bartomeu, escrivà substitut de l’escrivania major del General, 579, 580, 1489,
1490, 1491.
LLOBET, Isabel, 1763.
LLOBET, Jaume, fuster, 1109.
LLOBET, Josep, velluter, 303.
LLOBET, Manuel, del braç militar, 1753.
LLOBET, Onofre, ciutadà honrat de Barcelona, 789.
LLOBET, Pere, 475, 1409.
LLOBET, Pere, de la vegueria de Tarragona,
del braç militar, 1549.
LLOBET, Pere, mercader, 1409.
LLOBET DE VILERT, Pere, donzell, de la vegueria de Cervera, del braç militar, 1312,
1418.
LLOBET I D’OLUJA, Teresa, muller d’Onofre
Llobet, 465, 472, 475, 756, 893, 948,
1409, 1663, 1771, 1847, 1848.
LLOBET I VILASECA, Onofre, burgès honrat
de Perpinyà, del braç reial, 95, 179, 180,
183, 209, 211, 214, 216, 294, 295, 351,
421, 475, 646, 752, 893, 1314, 1338,
1394, 1409, 1663, 1664, 1739, 1771,
1772, 1837, 1848, 1960.
LLOBREGAT I AMELL, Jaume, ciutadà honrat de Barcelona, oïdor reial, 400, 1711,
1720, 1770, 1816.
LLOMBARD, Francesc, burgès de Figueres,
1454.
LLOMBARD, Francesc, ciutadà de Barcelona,
1454.
LLONGARRIU, Josep, 4, 5.
LLOP, Joan Pau, del braç militar, 1669.
LLOP, Josep Bernardí, de Tortosa, del braç
reial, 1728, 1835.
LLOP, Pau, del braç militar, 1686.
LLOP I DESVALLS, Nicolau de, del braç militar, 1168, 1181, 1211, 1226.
LLOPART, Gabriel, religiós, 1115.
LLOPART, Gaspar, professor de teologia, 949.
LLOPART, Jeroni, 1037.

LLOPART, Joan, tauler de Martorell, 631.
LLOPART, Josep, del braç reial, 1472, 1482.
LLOPART, Josep, prevere beneficiat a l’església
de Sant Just i Pastor de Barcelona, 906, 1803.
LLOPART, Pere, fuster, 946.
LLOPART, Sadurní, 517.
LLOPICO, Josep, 1671, 1672.
LLOPIS, Agustí, del braç reial, 1728.
LLOPIS, Bartomeu, patró, de Sitges, 1872.
LLOPIS, Francesc, boter del General, 3, 272,
435, 673, 830.
LLOPIS, Jaume, corredor d’orella, 1553.
LLOPIS, Josep, doctor en drets i ciutadà honrat
de Lleida, del braç reial, 1367, 1555.
LLOR, Gabriel, argenter, 157.
LLOR, Lluís, 1398, 1465.
LLOR, Lluís, corredor d’orella i ciutadà de Barcelona, 38.
LLOR, Pere Pau, argenter del General, 3, 272,
435, 673.
LLORAC I PERELLÓS, Joan de, del braç militar, 1248, 1312, 1339, 1343, 1344, 1345.
LLORDAT, Joan de, del braç militar, 438.
LLOREDA, Jacint, ciutadà honrat de Barcelona, del braç reial, 28, 360, 476.
LLOREDA, Maurici, cavaller, 226, 231, 357,
926, 1090, 1315.
LLORENÇ, Jaume, mestre d’aixa i ciutadà de
Barcelona, 1475, 1477.
LLORENÇ, Joan, sastre, 885.
LLORENÇ, Josep, doctor en drets, assessor de
la diputació local de Tarragona, 1236, 1672,
1695, 1730.
LLORENÇ, Pere Joan, doctor de Tarragona,
1948.
LLORENÇ, Rafaela, 398.
LLORENTE, Salvador, 938.
LLORER, Eloi, 246.
LLORET, Francesc, prevere, 1072.
Lloret de Mar (Selva), taula de, 1322, 1327,
1437, 1438, 1439, 1610.
LLÒRIA, Bernardí de, frare i sagristà major de
Ripoll, del braç eclesiàstic, 1669, 1671,
1728, 1729.
LLÒRIA I MAGAROLA, Francesc, del braç
militar, 1472, 1482.
LLOSADA, Jaume, sobrecollidor de la part de
ponent, 1167, 1460, 1928, 1939.
LLOSELLES, Joan Pau, donzell, diputat militar, 1279, 1589, 1659, 1660, 1661, 1662,
1713, 1714, 1715.
LLOSELLES, Pere Pau, donzell, fill de Joan
Pau Lloselles, 1212, 1213, 1227, 1229,
LLOSES, Pere, notari públic i ciutadà de Barcelona, escrivà del racional del General, 637,
640, 698, 707, 968, 969, 1025, 1040,
1286, 1617, 1756, 1946.
LLUC, Benet, sastre, arrendatari de la bolla de
Montblanc, 1359, 1424, 1649, 1650, 1927.
LLUÇÀ, Agustí, doctor, del braç reial, 1369.
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LLUÇÀ, Jaume, sastre de Manresa, 1607.
Lluçanès, el, 82.
LLUÍS XIV DE FRANÇA, 1468, 1603.
LLUÍS, Joan, capità, 569.
LLULL, Joan, fill de Joan Lluís Llull, 1372.
LLULL, Joan Lluís, 1372.
LLULL I BOIXADORS, Lluís, 1630, 1656,
1713, 1716.
LLUNELL, Joan, ciutadà honrat de Barcelona,
1062.
LLUNELL, Pau, doctor, 372.
LLUNELL, Pere Màrtir, notari públic de Barcelona, 425, 462, 727, 890, 966, 987, 1760,
1846.
LLUNES, Francesc, del braç militar, 1714.
LLUNES, Francesc, mercader, 1910, 1911.
LLUNES, Josep, ciutadà honrat de Barcelona,
698.
LLUPIÀ, Carles de, del braç militar, 141, 147,
148, 209, 210, 211, 214, 216, 230, 250,
362, 481, 584, 677, 679, 680, 682, 717,
733, 841, 853, 856, 862, 966, 970, 973,
1050, 1256, 1346, 1350, 1394, 1568,
1584, 1739, 1811, 1960.
LLUPIÀ, Francesc de, diputat militar, 1158,
1377, 1399, 1424, 1606, 1625, 1659,
1665, 1827.
LLUPIÀ, Gabriel de, 1121.
LLUPIÀ, Joan de, 1398, 1399, 1423, 1424,
1635, 1780, 1829, 1917.
LLUPIÀ, Manuel de, cavaller d’Alcàntara, portantveu de governador de Catalunya, 197,
212, 242, 802, 803, 804, 820, 821, 832,
835, 836, 838, 842, 843, 844, 845, 846,
847, 866, 867, 868, 871, 874, 876, 877,
885, 889, 891, 893, 894, 975, 1049, 1217,
1256, 1394, 1568, 1580, 1739, 1741,
1742, 1747, 1959.
LLUPIÀ I SARAGOSSA, Joan de, domiciliat a
Perpinyà, 1716.
LLUSCÀ, Antoni, verguer del General, 635.
LLUTERES, ..., 825.
LLUTERES, Pere Ramon, canonge de la Seu
de Barcelona, 922, 1830.
LOCUTURA, Pere, cònsol segon d’Escaló,
1348.
LOMBARTE Y TORRENTE, Francisco, 528.
LÓPEZ DE CÉRATE, Juan Antonio, 1077.
LÓPEZ DE MENDOZA I PONTS, Bernat
Agustí, del braç militar, 915, 1865, 1881.
LÓPEZ DE ZÁRATE, Juan Gerónimo Antonio, privat del rei, 704, 707, 713, 718.
LORENA, príncep de, 1151.
LORIS PORTER I CASANATE, Joan, 1214.
LUA, Antonio, galiot, 170.
LUDOVICO, príncep, general de les galeres de
Nàpols, 5.
LUNA I MAGAROLA, Joan de, de la vegueria
de Cervera, del braç militar, 1312.
LUQUE, ... de, militar, 1232.

LUTJER, Francesc, militar, 1445, 1446, 1447.
LUXE, marquès de, 217.
M
Maçanet de Cabrenys (Alt Empordà), collidor
de, 1598. -Taula de, 1436, 1610.
MACIÀ, Francesc, fill de Jaume Josep Macià,
1596.
MACIÀ, Jaume, major, de Canet de Mar, ciutadà honrat de Barcelona, 1594, 1595,
1596.
MACIÀ, Jaume (Josep), menor, ciutadà honrat
de Barcelona, fill de Jaume Macià, 1596.
MACIÀ, Josep, doctor, 1596.
MACIÀ, Josep, fill de Jaume Josep Macià, 1596
MACIÀ, Magdalena, muller de Jaume Macià,
1596.
MACIÀ, Manuel, burgès de Vilafranca del Penedès, 36.
MACIP, Jeroni, 198, 199, 219.
MACIP, Joan, doctor en decrets i filosofia, prevere i rector de l’església de Canet de Mar,
1596.
MACIP, Pere, d’Ulldemolins, condemnat a galeres, 728.
MACIP, Salvador, fill de Jaume Josep Macià,
1596.
Madrid (Castella), 9, 10, 11, 22, 27, 34, 40, 41,
44, 57, 71, 76, 78, 79, 90, 94, 98, 99, 100,
102, 140, 146, 148, 151, 156, 167, 178,
181, 184, 196, 197, 211, 213, 219, 227,
229, 233, 242, 249, 271, 283, 284, 285,
286, 287, 288, 297, 305, 306, 310, 311,
313, 315, 317, 324, 327, 333, 335, 341,
343, 344, 349, 356, 362, 363, 368, 369,
374, 386, 389, 392, 393, 396, 400, 402,
405, 409, 410, 418, 445, 451, 454, 462,
463, 472, 477, 482, 496, 497, 501, 502,
507, 514, 520, 531, 544, 549, 550, 557,
558, 559, 560, 564, 571, 589, 590, 609,
613, 615, 655, 670, 692, 694, 699, 700,
703, 704, 707, 713, 718, 719, 720, 729,
733, 739, 741, 742, 743, 745, 767, 771,
794, 832, 850, 856, 870, 881, 888, 889,
895, 899, 913, 919, 934, 939, 941, 972,
973, 974, 980, 981, 989, 990, 991, 1016,
1022, 1025, 1026, 1027, 1028, 1037,
1139, 1142, 1154, 1170, 1176, 1182,
1183, 1184, 1192, 1195, 1196, 1203,
1205, 1207, 1209, 1217, 1218, 1233,
1244, 1245, 1246, 1249, 1250, 1262,
1274, 1282, 1284, 1288, 1290, 1292,
1293, 1296, 1297, 1298, 1305, 1306,
1307, 1308, 1309, 1311, 1350, 1352,
1418, 1466, 1468, 1522, 1523, 1527,
1548, 1551, 1575, 1578, 1602, 1603,
1841, 1845, 1871, 1872. -Carrers: Carrera
de San Gerónimo, 1309; Corredera de San
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Pablo, 1309; de la Espada, 1871. -Cases: de
Romuald Escapa, 1871. -Convents: de
Montserrat, 788; de Nuestra Señora de la
Merced, 1871. -Hospitals: de San Antonio
de los Portugeses, 1309. -Palaus: del Buenretiro, 378, 979, 980, 987, 990, 1031,
1049, 1063, 1071, 1074, 1075, 1077,
1455; del Pardo, 1525.
MAGAROLA, Francesc de, 961, 1659.
MAGAROLA, Jaume de, abat de Sant Pere de
Galligants, del braç eclesiàstic, 546, 672,
675, 959, 966, 970, 973, 978, 981, 982,
1944, 1949.
MAGAROLA, Jaume de, del braç militar,
1626, 1642.
MAGAROLA, Jaume, doctor en medicina,
468.
MAGAROLA, Jeroni de, doctor en drets i de la
Reial Audiència, 244, 245, 371, 969, 987,
1256, 1346, 1350, 1394, 1568, 1570,
1739, 1811, 1960.
MAGAROLA, Joan, 1002, 1006.
MAGAROLA, Josep de, abat de Camprodon,
diputat eclesiàstic, 141, 179, 180, 183,
1236, 1237, 1249, 1277, 1403, 1421,
1614, 1795, 1940.
MAGAROLA, Pere de, 26, 217, 432, 471,
1411, 1412, 1462, 1463.
MAGAROLA, Pere de, bisbe d’Elna, diputat
eclesiàstic, 559, 574, 1014, 1614, 1615,
1630, 1656, 1713, 1716, 1722, 1723,
1773, 1787, 1802, 1912.
MAGAROLA, Ramon de, 1607, 1659, 1769.
MAGAROLA, Ramon de, doctor en drets i assessor del General, 1157, 1360, 1377, 1385,
1399, 1424, 1668, 1925.
MAGAROLA, Vicenç, domiciliat a Barcelona,
receptor de la bolla, del braç militar, 1086,
1087, 1125.
MAGAROLA, Vicenç, mestre de camp, 84, 87.
MAGAROLA I DE GUALBES, Josep de, 860,
1247.
MAGAROLA I LLUPIÀ, Pere, 97.
MAGRINYÀ, Francesc, pellisser i ciutadà de
Barcelona, 1656, 1657.
MAGRINYÀ, Jaume, doctor en medicina, 448,
450, 461, 464, 1186, 1405, 1413, 1418,
1422, 1428.
MAGRINYÀ, Josep, doctor en medicina, 1182,
1186.
MAGRINYÀ, Lluís, de Falset, del braç reial, 2,
5, 7, 1944, 1950.
MAJOR, Bartomeu Jaume, vicari de Canet de
Mar, 1596.
MAJOR I SALA, Jeroni, sobrecollidor del General de la part de ponent, 22, 205, 1084,
1087, 1091, 1092, 1225, 1277, 1279.
MALACASTA, Juan, galiot, 170.
Màlaga (Castella), 312, 314, 1074.
MALET, Jeroni, notari de Cardona, 1303.

MALET, Joan, notari de Cardona, 927, 1303.
Malgrat de Mar (Selva), taula de, 1437, 1438,
1439, 1440, 1610.
MALLA, Dimas, frare i infermer del monestir
de Santa Maria de Ripoll, del braç eclesiàstic,
1670, 1671, 1683, 1729, 1735.
MALLA, Felip, 1672, 1673, 1772, 1857.
MALLA, Francesc, botiguer de Puigcerdà,
1762.
MALLA, Francesc, donzell, 1762.
MALLA, Gersamí de, fill de Joan de Malla, 1672.
MALLA, Guillem, veí de Puigcerdà, 167.
MALLA, Jacint, 420.
MALLA, Jeroni de, domiciliat a Girona, 1578,
1579.
MALLA, Jerònia, muller de Joan de Malla,
1672.
MALLA, Joan de, 1491, 1672, 1772, 1857,
1858.
MALLA, Pere, ciutadà de Barcelona, 1709,
1718.
MALLA, Pere, botiguer de Puigcerdà, 1709,
1718.
MALLA, Pere, fill de Pere Malla, ciutadà, 1709,
1718.
MALLA I CONANGLELL, Francesc de, oïdor
militar, 45, 1157, 1165, 1360, 1624, 1659,
1762, 1834, 1907, 1925.
MALLADA, Isidre, del braç reial, 1367.
MALLES, Josep de, 503.
MALLOL, Antoni Lluís, arrendatari de la bolla
de Girona, 1458, 1624, 1833.
MALLOL, Salvi, corredor d’orella, 800, 975,
1920, 1921.
Mallorca, 170, 184, 185, 309, 1156. -Regne
de, 552, 1010. -Seda de, 220. -Teles de,
964.
Malta, 257, 379.
MANAUT, Joan Baptista, capità, 568.
MANCA, Agustí, galiot, 170.
MANEGAT, Ramona, vídua, 729.
MANENSA, pare, de la companyia de Jesús,
696
MANENT, Francesc, batlle de Premià, 1593.
MANESCAL, Francesc, 198, 486.
MANETES, Joan, pagès d’Alforja, 1159.
MANÍ, Jaume, 1037.
MANIBLA, Francesc, de Lleida, recluta de galeres, 20.
Manresa (Bages), 5, 661, 666, 668, 696, 838,
888, 988, 1085, 1182, 1757, 1918. -Bolla
de, 354, 432, 499, 501, 1098, 1102, 1341,
1359, 1543, 1553, 1576, 1815, 1918,
1919. -Càrcers reials de, 839, 841, 847.
-Carrers: de Sobrerroca, 1918. -Cases: de
Joan Marc, 1918. -Col·lecta de, 1576. -Diputació local de, 1696. -Diputat local de,
1576. -Plaça pública de, 1607, 1757. -Taula de, 1324, 1434, 1435, 1609. -Tauler de,
1918. -Vegueria de, 82, 94, 1182, 1186,
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1211, 1212, 1226, 1227, 1229, 1285,
1295, 1367, 1392, 1472, 1483.
MANRESA I MONCORP, Francesc, del braç
militar, 1181, 1343, 1344.
MANRIQUE, Garci Gil, bisbe de Barcelona,
diputat eclesiàstic, 1358, 1398, 1423, 1588,
1605, 1612, 1621, 1648, 1664, 1666,
1755.
Mans (Països Baixos), 1150, 1151.
MANSFELT, comte de, 1150.
MANUEL, Baptista, sombrerer i ciutadà de
Tortosa, 1647.
MANYALIC, Benet, frare benedictí, del braç
eclesiàstic, 450, 1671.
MANYER, Josep, canonge de la Seu de Tarragona, oïdor eclesiàstic, 1, 16, 43, 77, 162,
256, 829, 1171, 1171, 1213, 1225, 1228,
1236, 1242, 1249, 1255, 1285, 1286,
1295, 1296, 1297, 1393, 1568, 1739,
1959, 1961.
MANYET, Francesc, teixidor de llana de Sant
Hipòlit de Voltregà, 767.
Maó (Balears), 1651. -Port de, 379, 387. -Presidi de, 377.
MARANYOSA I ARANYÓ, Josep, del braç militar, 467, 1248.
MARC, Bonifaci, doctor en arts i medicina,
cònsol en cap d’Olot i lloctinent del veguer
de Camprodon, 1570.
MARC, Francesc, corredor públic jurat de Manresa, 1607.
MARC, Francesc, frare i cambrer de Sant Quirze de Colera, del braç eclesiàstic, 1729.
MARC, Francesc, fuster i ciutadà de Manresa,
1757.
MARC, Joan, tauler de Manresa, 1061, 1918,
1919.
MARC, Josep, tauler d’Esparreguera, 773.
MARC, Lluís, frare i paborde del Penedès de
Sant Cugat del Vallès, del braç eclesiàstic,
1729, 1735.
MARC, Llorenç, negociant, 530, 1469.
MARC, Maurici, de Barcelona, del braç reial,
1213, 1228, 1472, 1549, 1728.
MARC, Narcís, frare benedictí, del braç eclesiàstic, 1729.
MARC I DE JALPÍ, Baltassar, del braç militar,
1346, 1960.
MARC I DE JALPÍ, Joan Baltassar, cavaller domiciliat a Barcelona, del braç militar, 1247,
1350, 1394, 1568, 1739, 1811.
MARC I DE JALPÍ, Joan Pau, doctor en medicina, conseller en cap de Barcelona, 1112.
MARC I MARÍ, Josep, 652.
MARC I MIR, Josep de, de la vegueria de Tarragona, del braç militar, 1549, 1557, 1563,
1564.
MARÇAL, Francesc, 279.
MARÇAL, Jeroni, botiguer, arrendatari de la
bolla de Vilafranca del Penedès, 1924.

MARÇAL, Llucià, prevere beneficiat a la Seu de
Barcelona i catedràtic de teologia, 782, 1846.
MARÇAL, Macià, notari públic de Barcelona i
escrivà del capítol d’aquesta ciutat, 66, 151,
423, 449, 514, 529, 537, 582, 591, 736,
890, 920, 945, 1018, 1174, 1210, 1559,
1560, 1760, 1814, 1843, 1846.
MARÇAL, Marià, majoral de la confraria de la
Puríssima Concepció de la Seu de Barcelona,
438.
MARÇAL, Martí, religiós del monestir de Montserrat, 495.
MARCÓ, Damià, porter reial, 1267.
MARESC, Francesc, del braç militar, 819, 829.
MARESME, Francesc, doctor en medicina de
Barcelona, del braç reial, 651, 1237, 1238,
1256, 1560, 1627, 1643.
MARESME, Jaume, negociant, 271.
MARGALL, Joan, botiguer de Figueres, 1598.
MARGARIT, Josep, 840, 848, 849, 850.
MARGENIDA, Jaume, negociant, 779.
MARGES, Pere, 202.
MARÍ, Antoni, militar, 1231.
MARÍ, Francesc, cavaller domiciliat a Barcelona, oïdor militar, 256, 261, 335, 380, 381,
382, 383, 384, 385, 495, 822, 1285, 1286,
1295, 1297, 1343, 1345, 1346, 1347,
1348, 1367, 1387, 1389, 1392.
MARÍ, Francesc, ciutadà honrat de Barcelona,
1114, 1116, 1120, 1348, 1940, 1943.
MARÍ, Francesc, mestre de camp, 84.
MARÍ I DE GENOVÈS, Antoni, del braç militar, 1285, 1286, 1314, 1338, 1343, 1344.
MARÍ I DE GENOVÈS, Francesc, donzell, regent els comptes del General, del braç militar, 374, 381, 481, 492, 496, 630, 634, 635,
709, 716, 747, 763, 769, 779, 1285, 1295,
1310, 1314, 1338, 1442, 1690, 1844.
MARÍ I DE GENOVÈS, Mariana, muller de
Francesc Marí, ciutadà honrat, 376, 388,
389, 401, 415, 487, 495, 931, 1012, 1348,
1357.
MARIMON, Bernardí de, canonge de la Seu
d’Urgell, del braç eclesiàstic, 431, 433,
1211, 1212, 1226, 1472, 1482.
MARIMON, Bernat de, 1372, 1847.
MARIMON, Bernat Joan de, 165, 166, 1187,
1372, 1777, 1796, 1861, 1862.
MARIMON, Fèlix de, regent la Reial Tresoreria, del braç militar, 15, 18, 21, 454, 455,
456, 634, 809, 914, 915, 937, 945, 1127,
1144, 1256, 1394, 1727, 1729, 1735.
MARIMON, Francesc de, 1814, 1815.
MARIMON, Francí de, 1380, 1381.
MARIMON, Jaume de, 1815.
MARIMON, Joan de, del braç militar, 1069,
1070, 1168, 1181, 1211, 1226.
MARIMON, Joan de, domiciliat a Barcelona, regent la Reial Tresoreria, 1113, 1123, 1124,
1153, 1278, 1815.
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MARIMON, Joan Bernat de, 1372.
MARIMON, Jordi Benet de, fill de Francí de
Marimon, 1381.
MARIMON, Jordi Benet de, sobrecollidor de la
part de ponent, 1360, 1415, 1655, 1663,
1722, 1725.
MARIMON, Josep de, del braç militar, 860,
1069, 1728, 1733, 1736, 1753.
MARIMON, Plegamans de, 1420, 1777, 1796,
1847.
MARIMON I JAFRE, Francesc de, 1380, 1381.
MARIMON I TORT, Joan, frare, del braç eclesiàstic, 915, 926, 1626, 1642.
MARINER, Joan, manyà, 272, 633, 830.
MARINER, Lluís, verguer de la Reial Audiència, 148, 149, 152, 834, 843.
MARINER, Maria, 787.
MARMER, ..., 804, 867.
MARMER, Joan, doctor de Barcelona, del braç
reial, 640, 641, 1237, 1866, 1881.
MARQUÈS, Antoni, botiguer de la Seu d’Urgell, 1454.
MARQUÈS, Antoni, doctor en medicina, 82,
1177.
MARQUÈS, Bartomeu, jurat de Premià, 1593,
1596.
MARQUÈS, Francesc, de Barcelona, recluta de
galeres, 20.
MARQUÈS, Francesc, sastre, 156.
MARQUÈS, Jeroni, estudiant de Palafrugell,
1766.
MARQUÈS, Miquel, notari de Barcelona,
1110.
MARQUÈS, Miquel, verguer del General,
1661, 1714, 1910.
MARQUÈS, Teresa, 566.
MARQUESA I CARRERES, Margarida, 360.
MARRÓN, Francisco, auditor general de l’exèrcit, 753.
MARSALAR, Jeroni, venedor de la bolla de Vilafranca del Penedès, 1489.
MARSÉ, Francesc, burgès de Vilafranca del Penedès, 70.
Marsella (França), 570, 745, 1198.
MARTÀ, ..., regent del Consell Suprem d’Aragó, 1595.
MARTÍ I DE CATALUNYA, 503, 510, 1002,
1004, 1006.
MARTÍ, ..., 1267.
MARTÍ, Blai, sastre i ciutadà de Barcelona,
1813.
MARTÍ, Bru, sobrecollidor del General, 1730.
MARTÍ, Carles, de la vegueria de Barcelona, del
braç militar, 1212, 1312.
MARTÍ, Ciril, de Tortosa, 1948.
MARTÍ, Francesc, 641.
MARTÍ, Francesc, burgès de Vilafranca del Penedès, 96, 99, 225, 233, 237.
MARTÍ, Francesc, estudiant de filosofia, 437.
MARTÍ, Francesc, negociant, 6, 1452.

MARTÍ, Francesc, notari de Tarragona, 70,
232, 1236, 1250, 1381, 1491.
MARTÍ, Francesc, paraire i abaixador de Tàrrega, 705.
MARTÍ, Jaume, 1410.
MARTÍ, Jaume, botiguer, 1410.
MARTÍ, Jaume, botiguer de teles i ciutadà de
Barcelona, 1410.
MARTÍ, Jaume, doctor en drets, 896.
MARTÍ, Jaume, negociant, 1552.
MARTÍ, Jeroni, 372, 373.
MARTÍ, Joan, 748.
MARTÍ, Joan, botiguer de Reus, 240.
MARTÍ, Joan, corredor d’orella, 412.
MARTÍ, Joan, del braç reial, 42, 1312, 1314,
1338, 1339.
MARTÍ, Joan, doctor en drets i ciutadà honrat
de Barcelona, 1406.
MARTÍ, Joan, pagès de Mont-roig del Camp,
1566.
MARTÍ, Joan Anton, doctor en drets i ciutadà
honrat de Barcelona, 462.
MARTÍ, Joan Baptista, del braç real, 1182, 1227.
MARTÍ, Joan Pau, llibreter i ciutadà de Barcelona, 1039, 1047, 1048, 1060, 1935, 1936.
MARTÍ, Josep, notari públic de Vilafranca del
Penedès, 684, 699, 801, 1586.
MARTÍ, Josep, prevere beneficiat a la Seu de
Barcelona, 1760.
MARTÍ, Josep, tauler de Tamarit, 1277.
MARTÍ, Josep Baptista, 1212.
MARTÍ, Miquel, apotecari del castell de Palafrugell, 891, 893, 1766, 1872, 1873.
MARTÍ, Pere, notari, 1876.
MARTÍ, Pere, pagès, 1876.
MARTÍ, Pere, pagès de Piera, 1876.
MARTÍ, Pere Dimas, 1876.
MARTÍ, Pere Joan, 416, 417.
MARTÍ I FERRER, Josep, notari públic de Vilafranca del Penedès, 1586.
MARTÍ I PARÈS, Antoni Joan, doctor en drets
de Vic, 1934.
MARTÍN, Jaime, de la capitania de Maó, 1651.
MARTINA, Maria, 761.
MARTÍNEZ, Agustí, blanquer i ciutadà de Barcelona, 720.
MARTÍNEZ, Dídac, doctor en drets domiciliat
a Barcelona, 165, 308, 349, 396, 410, 411,
450, 1375, 1705.
MARTÍNEZ, Josep, de Batea, condemnat a galeres, 740.
MARTÍNEZ, Mariana, muller d’Agustí Martínez, 645, 720, 1012.
MARTÍNEZ BOCLÍN, ..., regent del Consell
Suprem d’Aragó, 1886.
MARTÍNEZ DE URIARTE, Manuel, escrivà
del rei i protonotari de Madrid, 1307, 1309.
MARTÍNEZ I FOLCRÀS, Àngela, muller de
Dídac Martínez, doctor en drets, 96, 165,
166, 1187, 1375.
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MARTÍNEZ I FOLCRÀS, Dídac, doctor en
drets domiciliat a Barcelona, ajudant primer
de la escrivania major del General, 726, 751,
754, 761, 788, 792, 801, 802, 810, 811,
817, 818, 827, 855, 930, 946, 976, 977,
1012, 1040, 1057, 1106, 1109, 1187,
1374, 1375, 1717.
Martinica, la, 971.
Martorell (Baix Llobregat), 83, 149, 988.
-Taula de, 1329, 1331, 1333, 1336, 1437,
1439.
MARTORELL, Antoni, paraire, 1116.
MARTORELL, J..., pintor, 830.
MARTORELL, Joan, pagès de Sallent, 1411.
MARTORELL, Joan, sabater, 1411.
MARTORELL, Josep, vidrier de Mataró, 888.
MARTORELL, Miquel, ciutadà de Barcelona,
38, 1375.
MARTORELL, Miquel, pintor del General,
272, 674.
MARTORELL, Narcís, notari de Girona, del
braç reial, 37, 250, 1160, 1238, 1246, 1253,
1367, 1387.
MARTRÀ, Joan, sombrerer de Barcelona,
1104.
MAS, Felip Agustí, escrivà de manament reial,
1906.
MAS, Francesc, doctor en medicina, del braç
reial, 1557, 1559, 1562, 1728, 1733.
MAS, Francesc Jacint, arrendador de la bolla de
Camprodon, 1798.
MAS, Gabriel, prevere de l’església de la Selva
del Camp, 983, 1869.
MAS, Jaume, 486.
MAS, Jaume, degà i canonge de la Seu de Tarragona, del braç eclesiàstic, 1169, 1181, 1671,
1683.
MAS, Jaume, notari públic de Barcelona, 512,
517, 518, 638, 639, 1457, 1458.
MAS, Joan, prevere i domer de Sant Pere de les
Puelles de Barcelona, 955, 957, 1856.
MAS, Josep, notari, 1946, 1952.
MAS, Josep, paraire de Terrassa, 871.
MAS, Josep, sastre, 1701.
MAS, Lluís, pellisser i ciutadà de Barcelona,
1062, 1076, 1946, 1947.
MAS, Mateu, de Premià, 1593.
MAS, Miquel, prevere de l’església del Pi de
Barcelona, 1845.
MAS, Pere, arrendatari de la bolla de Perpinyà,
71, 73, 1174, 1750.
MAS, Pere, notari, 1750.
MAS, Ramon, notari causídic i ciutadà de Barcelona, 536, 571, 711.
MAS I DURAN, Josep, 448, 541.
MAS I ENVEJA, Benet, doctor, 787, 793.
MASART, Joan, canonge de la Seu de Tarragona, del braç eclesiàstic, 1366.
MASCARELL, Francesc, 376.
MASCARELL, Isabel, 376.

MASCARELL I DE PORTUSA, Francesc,
395, 521.
MASCARELL I RUBÍ, Teresa, 521.
MASCARÓ, Antoni, negociant, 245.
MASCARÓ, Joan Mateu, mercader i conseller
quart de Barcelona, 1112.
MASCARÓ, Pere, sabater, 1465.
MASCOREL, ..., botiguer de Perpinyà, 31.
MASDÉU, Nicolau, de Girona, del braç reial,
1212, 1227, 1236, 1367, 1394, 1866,
1881.
MASDÉU, Rafael, de Girona, del braç reial,
431, 432, 433.
MASDÉU I ESTEVE, Joan, mercader, del braç
reial, 1149, 1237, 1248.
MASDOVELLES, Mariana, muller de Miquel
Masdovelles, 1059.
MASDOVELLES I SALVÀ, Josep, noble, 1221.
MASDOVELLES I SALVÀ, Josep, canonge de
la Seu d’Urgell, del braç eclesiàstic, 827,
915, 1132, 1136, 1137, 1808, 1811, 1849,
1864.
MASDOVELLES I SALVA, Josep, frare i prior
de Santa Maria de Finestres, del braç eclesiàstic, 1237, 1247.
MASDOVELLES I SALVÀ, Miquel, noble,
1221.
MASDOVELLES I VILAFRANCA, Lluís de,
donzell, 1422.
MASDOVELLES I VILAFRANCA, Miquel
de, donzell domiciliat a Barcelona, diputat
militar, 64, 103, 108, 119, 124, 125, 126,
127, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 136,
189, 563, 596, 597, 598, 599, 602, 603,
604, 605, 607, 608, 616, 617, 622, 623,
624, 625, 664, 822, 830, 834, 925, 930,
946, 962, 977, 981, 982, 1044, 1072,
1169, 1183, 1213, 1228, 1756, 1808,
1849, 1921, 1941, 1942, 1946, 1959.
MASDOVELLES I SALVÀ, Josep de, canonge
de la Seu d’Urgell, del braç eclesiàstic, 1756.
MASERES, Francesc, daguer, arrendatari dels
drets del General, 685, 691, 1610, 1780,
1832.
MASERES, Josep, daguer i ciutadà de Barcelona, arrendatari de la bolla de Figueres i Castelló d’Empúries, 240, 411, 642, 1598,
1600.
MASERES, Josep, del braç reial, 1313.
MASFERRER, Joan, paraire, 408, 411, 412.
MASPONS, Jacint, notari públic de Granollers,
587, 1474, 1494.
MASSA, Ambròs, patró de barca de Tarragona,
954.
MASSA I ALEMANY, Maria, muller d’Ambròs
Massa, 919.
MASSANA, Baltassar, mercader, 1213.
MASSANA, Ermenter, cirurgià, 82, 1177.
MASSANA, Miquel Joan, mercader de Barcelona, del braç reial, 1108.
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MASSANA, Ramon, 1123.
MASSANES, ..., ardiaca, 556.
MASSANES DE RIBERA, Salvador, doctor en
drets, racional del General, 1566, 1567,
1865, 1944, 1946, 1952.
MASSART, Josep, capità, 725.
MASSART, Lluís, d’Igualada, del braç reial,
1297.
MASSÓ, Joan, prevere i col·lector dels rèdits de
l’església de la Selva del Camp, 983, 1869.
MASSÓ, Josep de, oïdor real, 722, 1422, 1606,
1666, 1725.
MASSÓ, Rafael, arrendatari de la bolla de Tortosa, 1782.
MASSÓ DE LISSANA, Ambròs, domiciliat a
Barcelona, 1813.
MASSÓ I ALEMANY, Maria, muller d’Ambròs
Massó, 1813.
MASSONES, Salvador, doctor, 1849.
MATA, Joan de, del braç militar, 1211.
MATALÍ, Antoni Josep, prevere i sagristà de
l’església del castell de Palafrugell, 1766,
1873.
MATALÍ, Gaspar, mercader de Barcelona, del
braç reial, 1211, 1367, 1387, 1945, 1950.
Mataplana (Ripollès), baronia de, 1652.
Mataró (Maresme), 276, 412, 455, 457, 460,
566, 668, 966, 968, 1063, 1156, 1198,
1200, 1201. -Taula de, 1083, 1315, 1333,
1433, 1609.
MATES, Francesc, doctor en medicina i ciutadà
de Barcelona, del braç reial, 59, 83, 143,
204, 223, 236, 241, 257, 319, 348, 367,
370, 502, 542, 611, 618, 627, 1179, 1205,
1231, 1238, 1259, 1311, 1347, 1367,
1385, 1469, 1470, 1543.
MATES, Francesc, estudiant de filosofia, 79.
MATES, Jaume, candeler de Mataró, 888.
MATES, Jaume, doctor en medicina, 102, 220.
MATES, Isidre, frare benedictí, del braç eclesiàstic, 1285, 1286, 1314.
MATES, Salvador, adroguer, 983.
MATES I BERTRAN, Pau, tauler d’Olesa, 575,
1480.
MATEU, Antoni, 815.
MATEU, Bernat, procurador fiscal de la col·lecta de Tarragona, 1479.
MATEU, Joan, del braç reial, 1756.
MATEU, Josep, arrendatari dels drets del General, 1274, 1431.
MATEU, Josep, botiguer de teles de Barcelona,
280, 489, 1280.
MATEU, Maria, vídua, 815.
MATEU, Pere, prevere, 1415.
MATEU I SANS, Llorenç, regent del Consell
Suprem d’Aragó, 34, 40, 78, 79, 90, 95, 98,
100, 140, 147, 151, 156, 165, 178, 197,
220, 237, 238, 239, 240, 264, 265, 271,
273, 299, 302, 305, 306, 319, 324, 335,
337, 344, 346, 362, 363, 370, 373, 374,

378, 501, 1176, 1182, 1183, 1184, 1209,
1217, 1229, 1227, 1238, 1240, 1241,
1262, 1282, 1296, 1306, 1478.
MATÓ, Josep, notari públic de Girona, 1395,
1396.
MAULLAR, Isabel, germana de Francesc Junyent, 1825.
MAURICI, Francesc, notari reial, 137, 198,
203, 209, 252, 253, 255.
MAURICI, Joan Baptista, 806.
MAURÍS I RAVELL, Maurici, mercader de
Perpinyà, del braç reial, 1395, 1569, 1961,
1962.
MAUSÍ, marquès de, 1151.
MAVERNIA, Francesc, 652.
MAXIMIÀ, emperador romà, 772.
MAYMIR, Vicenç, 1268.
MAYMÓ, Francesc, del braç militar, 1313.
MAYMÓ, Francesc, doctor en drets i canonge
de la Seu de Barcelona, 98, 384, 425, 426,
482, 483, 755, 966, 968, 1659, 1846.
MAYMÓ, Joan de, escrivà, 916, 955.
MAYNER, Antoni, prevere i rector de l’església
de Sant Miquel de Barcelona, 1935.
MAYNER, Josep, canonge de la Seu d’Elna,
986, 1274.
MAZPORRODA, Miguel de, 81.
MECA, ..., assessor del General, 14.
MECA, Frederic, 1013, 1014, 1030.
MECA, Frederic, frare santjoanista, 548, 551,
572.
MECA, Galceran, donzell, 1674.
MECA, Maria, 1122.
MECA I CAÇADOR, Josep, del braç militar,
oïdor militar, 426, 430, 464, 554, 566, 567,
570, 571, 572, 638, 1013, 1014, 1030,
1031, 1417, 1418, 1427, 1428, 1429,
1431, 1550, 1558, 1568, 1580, 1739.
MECA I DE CLASQUERÍ, Galceran, 1674.
MECA I OLUJA, Francesc, degà i canonge de
la Seu de Lleida, 1353.
MECA I VILALBA, Dídac Anton de, de la vegueria de Vilafranca del Penedès, del braç
militar, 1549, 1557.
MECA I VILALBA, Francesc de, degà i canonge de la Seu de Lleida, del braç eclesiàstic, 9,
12, 278, 288, 291, 369, 427, 1146, 1147,
1276, 1284.
MECA I VILALBA, Ignasi, del braç militar, 8,
26, 661, 662, 664.
MECA I VILALTA, Josep, 450.
MEDEL, Fèlix, 81.
Medes, illes, 341, 342.
MEDINACELI, duc de, 251, 389, 396, 400,
586, 668, 718, 1352, 1546.
MEDINA SIDONIA, duc de, 65, 70, 157.
MELCIOR, Francesc, sergent del tèrcio del General, 51, 613.
MELCIOR, Francesc, sots-veguer de Barcelona, 947.
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MELIC, Josep, ciutadà honrat de Barcelona, diputat reial, 74, 75, 98, 250, 303, 358, 377.
MECA I VILALBA, Ignasi, del braç militar,
661, 662, 664.
MELGAR, comte de, lloctinent del Principat,
981, 984, 983, 989, 990, 991, 984, 987,
1031, 1032, 1035, 1053, 1870, 1880,
1882, 1884, 1914, 1915.
MELIANTA, Josep de, del braç militar, 1312.
MELIC, Josep, ciutadà honrat de Barcelona, diputat reial, 654, 659, 747, 780, 786, 794,
805, 815, 816, 926, 1057, 1116, 1189,
1190, 1288, 1578, 1579, 1585, 1609, 1627,
1639, 1644, 1671, 1672, 1683, 1684.
MÈLIC, Maria Agnès, 1190.
MELLINI, Javo, cardenal i nunci d’Espanya,
779.
MÉNDEZ, José Isidro, 1308, 1309.
Menorca, 184, 309.
MENSA, Nicolau, notari, 1897.
Mequinensa (Baix Cinca), duana de, 418.
MERCADAL, Esteve, ardiaca major i canonge
de la Seu de Vic, receptor de la bolla de Barcelona, del braç eclesiàstic, 13, 16, 25, 94, 98,
150, 219, 256, 330, 352, 353, 354, 357,
391, 425, 426, 592, 612, 619, 631, 637,
648, 700, 710, 1165, 1183, 1188, 1212,
1213, 1216, 1225, 1228, 1236, 1237, 1249,
1255, 1300, 1309, 1310, 1393, 1524, 1536,
1537, 1548, 1555, 1669, 1670, 1671, 1681,
1683, 1684.
MERCADAL, Magí, velluter, 427.
MERCADER, Jerònia, 1374.
MERCADER, Josep, canonge de la Seu de Girona, del braç eclesiàstic, 1866.
MERCADER, Magí, botiguer de teles i ciutadà
de Barcelona, 282, 1119.
MERCADER, Miquel, mercader, 1285, 1295.
MERCADER, Onofre, 1469.
MERCADER, Pere Antoni, 1819.
MERCADER, Pere Joan, diputat local de Cervera, 1819.
MERCÈ, Francesc, 1635.
MERCER, Antoni Joan, doctor en drets i ciutadà de Barcelona, 1926.
MERCER, Francesc, 1780, 1829, 1917.
MERCER, Gaspar, daguer, 1771.
MERCER, Joan, notari, 1926.
MERCER, Pau, sabater, 701.
MERCER, Pere Antoni, doctor, del braç eclesiàstic, 1369.
MERCER I RUBÍ, Joan, doctor en drets, assessor del governador, del braç reial, 372, 373,
428, 1340, 1342, 1550, 1557.
MÉRIDA, Pere, de Tortosa, del braç reial, 1866,
1881.
MERINO, Clemente, secretari, 377, 1351.
MERLA, Jeroni, 1062.
MERLÈS, Josep, conseller de Barcelona, 335,
370, 504, 506, 509.

MERLINO, ..., nunci de la Santa Seu, 96.
MERODE, comte de, 1151.
MERPLÉS, Francesc, del braç reial, 1285.
MESSEGUER, Antoni, arrendatari de la bolla
de Lleida, 1769.
MESSEGUER, Francesc, prevere de l’església
de Cervera, 1775.
Messina (Sicília), 305.
MESSONADA, Bartomeu, del braç reial, 1212.
MESTRE, Benet, 1259.
MESTRE, Joan Baptista Miquel, sastre de Barcelona, 1071.
MESTRE, Josep, estudiant de Falset, 1315.
MESTRE I AMAT, Pau, notari públic d’Igualada, 244, 1242.
MESTRES, Josefina, 536.
MESTRES, Jaume, cirurgià de Girona, 1449.
METGE, Josep, doctor en drets, del braç reial,
1369, 1600.
METGE, Montserrat, prevere de la Seu de Girona, 1221, 1948.
METGE, Nicolau, religiós, 1108.
MIARONS, Francesc, de Torelló, 1189.
MIAXONS, Gaspar, paraire de Sant Hipòlit de
Voltregà, 767.
MICÓ, Candia, muller de Francesc Micó,
1740.
MICÓ, Francesc, ciutadà de Barcelona, 1740.
Milà (Itàlia), 38, 312, 314, 534, 644. -Governador de, 28, 337.
MILÀ, Joan, abaixador, arrendatari de la bolla
de Manresa i Cardona, 1625.
MILLARS, Dimas de, de la vegueria de Manresa, del braç militar, 1472.
MILLARS, Francesc, 1851.
MILLARS, Francesc, corredor d’orella, 1630.
MILLARS, Francesc, mercader i ciutadà de Barcelona, 1630.
MILLARS DE MILLARS, Josep, de la vegueria
de Barcelona, del braç militar, 652, 1549,
1557, 1562, 1563, 1564, 1864, 1866, 1881,
1883.
MILLET, Joan, escrivà de Tortosa, 1427.
MILSOCOS, Eulària, 787.
MILSOCOS, Joan, mercader i ciutadà de Barcelona, 543, 1589.
MILSOCOS I MORELL, Josep, frare i sagristà
de Santa Maria d’Amer, del braç eclesiàstic,
1366, 1368, 1418, 1473.
MINA I VILANOVA, Dídac de, frare i sagristà
de Sant Pau del Camp, 1473.
MINGUELLA, Andreu, torner, 224.
MINGUELLA, Francesc, 446, 489, 490, 493.
MINGUELLA, Josep, doctor en drets i procurador de la cort del veguer de Barcelona, del
braç reial, 1047, 1864.
MINGUELLA, Miquel, del braç reial, 823,
1238, 1367, 1428.
MINGUELLA, Ramon, de la vegueria de Barcelona, del braç militar, 1944.
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MINGUELLA I GIRONA, Roc, de la vegueria
de Montblanc, del braç militar, 1367, 1387.
MINISTRAL, Pere, escrivà, 1259.
MINOVES, Salvador, prevere resident a Barcelona, 485, 1035, 1934.
MIQUEL, Andreu, de la vegueria de Manresa,
del braç militar, 1755, 1807, 1810.
MIQUEL, Baptista, 1062.
MIQUEL, Berenguer, 1401.
MIQUEL, Bernat, 1863.
MIQUEL, Bernat, doctor en medicina, fill de
Joan Miquel, doctor, 1678, 1679.
MIQUEL, Bernat, donzell, 1679.
MIQUEL, Eulàlia, muller de Joan Miquel, 1678.
MIQUEL, Francesc, 855, 1013, 1014.
MIQUEL, Francesc, del braç reial, 1394.
MIQUEL, Francesc de, domiciliat a Girona, del
braç militar, 252, 1168, 1181, 1237, 1550,
1549, 1680.
MIQUEL, Jacint, porter real, 1279.
MIQUEL, Jaume, garbellador i ciutadà de Barcelona, guarda ordinària de la bolla en aquesta ciutat, 589, 620, 633, 677, 697, 701,
1035, 1062, 1072, 1342, 1539, 1552,
1620, 1942.
MIQUEL, Jeroni, 74, 82, 83.
MIQUEL, Jeroni de, batlle de Barcelona, 151,
161, 218, 261, 284, 824.
MIQUEL, Joan, doctor en medicina, 1678.
MIQUEL, Joan Baptista, sastre de Barcelona,
414, 1941.
MIQUEL, Joan Francesc, fill de Bernat Miquel,
doctor, 1679.
MIQUEL, Joana, muller de Bernat Miquel,
doctor, 1679.
MIQUEL, Josep, 359, 360.
MIQUEL, Josep, de Girona, del braç reial, 1169.
MIQUEL, Josep, fill de Simó Miquel, del braç
reial, 1569.
MIQUEL, Josep, traginer de Barcelona, 1035.
MIQUEL, Maria, muller de Jaume Miquel, garbellador, 1072.
MIQUEL, Llorenç, canonge de la Seu de Tortosa, del braç eclesiàstic, 1671.
MIQUEL, Maria, muller de Jaume Miquel,
1943.
MIQUEL, Ramon, sastre de Barcelona, 1128.
MIQUEL, Simó, ciutadà honrat de Girona, regent els comptes del General, del braç reial,
44, 145, 146, 224, 233, 276, 314, 331, 333,
344, 364, 373, 1177, 1178, 1301, 1309,
1367, 1368, 1387, 1388.
MIQUEL I DESCATLLAR, Antoni, de la vegueria de Barcelona, del braç militar, 1472.
MIQUEL I DESCATLLAR, Francesc, de la vegueria de Barcelona, del braç militar, 787,
795, 1472, 1482, 1669, 1865.
MIQUEL I TERRÉ, Jeroni de, domiciliat a
Barcelona, del braç militar, 1255.
MIQUELA, Miquel, escolàstic de tremp, 1280.

MIR, Andreu Miquel, notari de Barcelona,
1638, 1717, 1784, 1785, 1799, 1859.
MIR, Francesc, galiot de Manresa, 328.
MIR, Jaume, doctor en drets i de la Reial Audència, 896.
MIR, Jeroni, sabater, 615.
MIR, Joan, cavaller de Puigcerdà, 50, 55, 112,
117, 123, 174, 194.
MIR, Josep, forçat de galeres, 8, 9, 17.
MIR, Narcís, doctor en drets de Barcelona, del
braç reial, 47.
MIR, Tomàs, notari de Palamós, 1288.
MIR I GÜELL, Fèlix de, doctor en filosofia,
958, 1859.
MIR I PUJADES, Jaume, cavaller de Figueres,
1086, 1519, 1520, 1522, 1523.
MIRA, Vicenç, 412.
MIRALDA, Josep, doctor, 1729.
MIRALLER, Llàtzer, prevere beneficiat de la
Seu de Girona, 764.
MIRALLES, Anna, muller de Felip Miralles,
1794, 1854, 1855.
MIRALLES, Felip, doctor, 1794, 1854.
MIRALLES, Fèlix de, donzell domiciliat a Barcelona, del braç militar, 903, 1933.
MIRALLES, Francesc de, detingut als càrcers
de la Diputació, 861, 870.
MIRALLES, Francesc de, doctor en drets, diputat local i assessor ordinari de la col·lecta
de Tremp i Pallars, 387, 858, 859, 864, 865,
915, 1347, 1418.
MIRALLES, Isidre, de Benasau, 1930.
MIRALLES, Josep, canonge de la Seu de Girona,
del braç eclesiàstic, 1312, 1314, 1368, 1806.
MIRALLES, Josep, ciutadà honrat de Barcelona, del braç reial, 1110, 1111, 1236.
MIRALLES, Josep, donzell, detingut als càrcers
de la Diputació, 861.
MIRALLES I SAFONT, Teresa, vídua, 995.
MIRALLES I XETMAR, Anna, muller de Fèlix
Miralles, 788, 903, 930, 955, 956, 1033,
1034, 1933.
MIRANDA, Francesc, ciutadà honrat de Lleida,
del braç reial, 1417.
MIRANDA, Sancho de, governador de Puigcerdà, 1652, 1653.
MIRARNAU, Josep, canonge de la Seu de Lleida, del braç eclesiàstic, 1553, 1554, 1556.
MIRASSÓ, Manuel, religiós de Nostra Senyora
de la Mercè de Barcelona, 977.
MIRAVALL, Pere, veguer de Tortosa, del braç
militar, 1568.
MIRAVALLS, Aleix de, del braç militar, 2, 8,
25, 368, 1213, 1215, 1242, 1302.
MIRAVALLS, Faustí de, del braç militar, 1212,
1213, 1215, 1242.
MIRAVALLS, Pere de, del braç militar, 1256.
Miravet (Ribera d’Ebre), taula de, 1319, 1432,
1433.
MIRET, Josep, 351.
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MIRÓ, Antoni, 1037.
MIRÓ, Bernat, canonge de la Seu de Tarragona, del braç eclesiàstic, 356, 1553, 1554,
1556, 1626, 1698, 1699.
MIRÓ, Bernat, passamaner del General, 272,
435, 673.
MIRÓ, Càndia, 821.
MIRÓ, Jacint, botiguer de draps, 612.
MIRÓ, Jaume, pellisser i ciutadà de Barcelona,
77.
MIRÓ, Jaume, tauler de Ulldecona, 1277.
MIRÓ, Josep, hortolà, 830.
MIRÓ, Josep, treballador de Llers, 1747.
MIRÓ, Martí, apotecari de Barcelona, 298, 1287.
MIRÓ, Miquel, apotecari de Palafrugell, 1873.
MIRÓ, Miquel, tauler de Sabadell, 1381.
MIRÓ, Pau, ciutadà de Barcelona, del braç
reial, 827, 829.
MITJÀ, Joan, de Bàscara, 1680.
MITJÀ, Joan Pau, adroguer i ciutadà de Barcelona, albaraner del General, 735, 767, 841,
847, 856, 934, 946, 952, 973, 1068.
MITJANS, Miquel, notari, 1286.
MITJANS, Pau, notari públic de Barcelona,
617, 618.
MITJANS, Pere, notari públic de Barcelona,
1946.
MITJAVILA, Joan de, ciutadà de Barcelona,
1365, 1724.
MODOLELL, Bartomeu, 1631.
MODOLELL DE COSTA, Francesc, del braç
reial, 1237, 1248.
MOGA, Sebastià, capità, 567, 568, 569.
Moià (Bages), 1576. -Bolla de, 33, 501. -Tauler de, 1576.
MOIÀ, Andreu, tauler de Vielha, 1279.
MOIÀ, Josep, llibreter, 197, 233, 1036, 1179.
MOIX, Crisanto, doctor, 1946.
MOIX, Josep, 372, 1943.
MOIX, Josep, doctor en drets de Tortosa, del
braç reial, 834, 835, 927, 1072, 1073, 1866,
1946.
MOIXÓ, Rafael de, doctor en drets i assessor de
la Batllia General, del braç militar, 416, 418,
423, 1256, 1346, 1350, 1382, 1385, 1390,
1418, 1429.
MOIXÓ I MERLÈS, Rafael de, del braç militar,
369, 371, 1385, 1390.
MOLART, Jordi, 549.
MOLER, Jeroni, 245.
MOLERA, Jeroni, 356.
MOLINA, Miquel de, bisbe de Lleida, 653,
1567.
MOLINER, ..., assessor del Consell Suprem
d’Aragó, 308.
MOLINER, Francesc, del braç reial, 1314,
1338, 1728, 1733.
MOLINER, Josep, del braç eclesiàstic, 1314.
MOLINES I DE CASADEVALL, Francesc,
doctor en drets, 1036.

MOLINS, ..., 1148.
MOLINS, Fèlix, doctor en drets de Barcelona i
consultor del General, braç reial, 262, 274,
276, 369, 431, 592, 647, 672.
MOLINS, Francesc, del braç reial, 1286.
MOLINS, Josep, vicari general del bisbe de
Barcelona, 409.
MOLINS, Pere, escrivà, 1468.
MOLINS I CASADEVALL, Peronella, 1108.
MOLIST, Jordi, doctor, 1836.
MOLLER, Ramon, canonge de la Seu de Tarragona, del braç eclesiàstic, 1553, 1554, 1556,
1698, 1699.
MOLLET, Francesc, arrendatari de la bolla de
Montblanc, 1791, 1792.
MOLLOL, Pere, notari, 1201.
MOLNER, Dídac, ciutadà honrat de Barcelona,
1168.
MONANAT, Pere, paraire de Sant Hipòlit de
Voltregà, 767.
MONAR, Ramon, de Barcelona, del braç reial,
1181, 1183, 1168.
MONAR, Ramon, doctor en medicina, 26.
MONCORULL, ..., venedor de Figueres, 33.
Monells (Baix Empordà), taula de, 1599,
1600.
MONER, Antoni, domiciliat a Barcelona, del
braç militar, 255, 1471, 1564.
MONER, Francesc, de la vegueria de Lleida, del
braç militar, 1391, 1417, 1418, 1471, 1549,
1627, 1670, 1671, 1728.
MONER, Joan, domiciliat a Camprodon, del
braç militar, 1549, 1557, 1564, 1565, 1669,
1681, 1687.
MONER I BASSEDAS, Anton, canonge de la
Seu d’Urgell, del braç eclesiàstic, 1136,
1729, 1735.
MONER I BASSEDAS, Francesc, del braç militar, 1211.
MONER I BASSEDAS, Rafael, frare i refector
de Santa Maria de Ripoll, del braç eclesiàstic,
382, 1312, 1366, 1387, 1671, 1684.
MONER I PASQUAL, Joan de, escrivà de manament reial, 1934.
MONEREU, Josep, notari públic de Lleida,
500, 1453.
MONFAGES, Jaume, cerer i veí de Barcelona,
tauler de Lleida, 282, 587, 1481, 1493,
1494.
MONFAGES, Josep, corder de Lleida, 763,
1493.
MONFAR I SORS, Joan Baptista, ciutadà honrat de Barcelona, del braç reial, 1271, 1288.
MÒNIA, Domènec, del braç reial, 1238, 1248.
MONJO, ..., de Manresa, 758.
MONJO, Jaume, 1037.
MONJO, Joan, notari de Barcelona, 1621.
MONJO I SANTMARTÍ, Jaume, paraire de
Sant Hipòlit de Voltregà, 767.
MONRÓ, Pau, sastre de barcelona, 1036.
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MONSALVO, Josep, de Perpinyà, del braç
reial, 1394, 1569, 1961, 1962.
MONSALVO, Onofre, doctor en medicina, oïdor reial, 426, 427, 428, 430, 450, 567,
591, 724, 827, 891, 915, 926, 935, 948,
955, 959, 962, 966, 981, 988, 992, 993,
995, 1029, 1049, 1050, 1074, 1135, 1473,
1474, 1478, 1484, 1550, 1559, 1569.
MONTAGUT, Gaspar, estudiant de teologia,
1036.
MONTAGUT, Jaume, cavaller, del braç militar, 1182, 1386.
MONTAGUT, Rafael, canonge de la Seu de
Barcelona, del braç eclesiàstic, 855, 1368,
1670.
MONTAGUT, Tomàs Rafael, canonge de la
Seu de Barcelona, 1036.
MONTAL, comte de, 1151.
Montalegre (Maresme), cartoixa de, 787, 824,
921, 923, 1048, 1726, 1817, 1835, 1935.
MONTALLA I MONTAGUT, Pere, 1225.
MONTALT, Miquel, mestre fuster, 560.
MONTALT RIU I DESCLERGUE, Josep, del
braç militar, 1255, 1393, 1568, 1580, 1739,
1741, 1959.
MONTAMAYOR, Manuel, veedor de les galeres de Sardenya, 739.
MONTANER, Domingo Antonio, jurat de Saragossa, 1642.
MONTANYANS, ..., 930.
MONTANYANS, Honorat Joan de, 1426,
1451, 1824.
MONTANYANS I REQUESENS, Anna de,
1010, 1879.
MONTARGULL, Francesc, velluter, 352.
MONTARGULL, Ramon, barreter i ciutadà de
Barcelona, 1190.
MONTARGULL, Ramon, del braç militar,
1169, 1367.
MONTAU, Anton, tauler de la Seu d’Urgell,
1611.
Montblanc (Conca de Barberà), 1090, 1096,
1103, 1273, 1598. -Bolla de, 240, 274,
275, 276, 354, 434, 435, 451, 1405, 1552.
-Taula de, 1324, 1435, 1436. -Vegueria
de, 1168, 1212, 1227, 1349, 1350, 1367.
MONTCADA, Elisenda de, muller de Jaume II
de Catalunya, 773.
MONTCLAR, Francesc Melcior, prevere, 534.
MONTCLAR, Josep, 72, 73.
MONTCLAR, Josep, mercer de Barcelona,
1174.
MONTCLAR, Josep, notari públic de Barcelona, 386, 448, 541, 711, 743, 1672.
MONTELEÓN, duc de, 96, 97.
MONTELLAR I MONTAGUT, Pere, alferes
del tèrcio del General, 208.
MONTERREY, comte de, 43, 234, 235, 241,
242, 245, 248, 249, 250, 253, 254, 264,
271, 274, 278, 283, 295, 299, 302, 305,

309, 314, 315, 316, 317, 1150, 1235,
1244, 1245, 1246, 1247, 1250, 1251,
1252, 1253, 2154, 1257, 1261, 1264,
1273, 1274, 1275, 1281, 1284, 1295,
1296, 1352.
MONTESARXO, príncep de, 19, 20, 21.
MONTGAI I CROS, Francesc, frare i paborde
major de Sant Cugat del Vallès, oïdor eclesiàstic, 654, 659, 696, 747, 794, 805, 815,
1237, 1428, 1585, 1608, 1626, 1627,
1628, 1642, 1644, 1671, 1683, 1684,
1707, 1739, 1811, 1959.
Montgat (Maresme), torre de, 342.
MONTGUÓ, Jacint, pagès de Tarragona, 790.
MONTLLEÓ, Pau, corredor públic de Montblanc, 1598.
Montlluís (Alta Cerdanya), fortalesa de, 458.
MONTMANY, Francesc, mercader de Barcelona, sobrecollidor de las entrades i eixides de
la taula d’aquesta ciutat, 491, 1157, 1414,
1658, 1710, 1718.
MONTMELÓ, Miquel de, frare agustinià, 855.
MONTORNÈS, Jaume, notari, 1236.
MONTPLET, Miquel, velluter, 275.
MONT-RODON, Bernat de, fill de Francesc
Joan de Mont-rodon, 1846
MONT-RODON, Carles de, 31.
MONT-RODON, Francesc de, 1823.
MONT-RODON, Francesc de, donzell, 1823.
MONT-RODON, Francesc Joan de, 1846.
MONT-RODON, Miquel de, 1823.
MONT-RODON, Miquel Joan de, agutzil, 845,
846, 872, 1006, 1823.
MONT-RODON, Miquel Joan de, fill de Francesc Joan de Mont-rodon, 1846.
MONT-RODON, Ramon Joan de, donzell domiciliat a Barcelona i Vic, 1845, 1846.
Mont-roig del Camp (Baix Camp), taula de,
1315, 1328, 1332, 1434.
MONTSARRÓ, Macià, paraire, arrendatari de
la bolla de Lleida, 1780, 1876.
Montserrat (Baix Llobregat), monestir de,
148, 471, 646, 889, 965, 966, 1048, 1049,
1416, 1649, 1664, 1759.
MONTSERRAT, Antoni de, del braç militar,
1681.
MONTSERRAT, Francesc de, 1366.
MONTSERRAT, Francesc, assaonador, 1246.
MONTSERRAT, Joan, de Tarragona, 1263,
1264.
MONTSERRAT, Joan, prevere beneficiat a la
Seu de Barcelona, 920, 1018, 1814.
MONTSERRAT, Josep, tauler de Tarragona,
271, 357, 1263, 1264, 1277, 1278, 1315.
MONTSERRAT, Oleguer, doctor en drets i canonge de la Seu de Tarragona, canceller del
principat, 5, 10, 350, 369, 405, 545, 573,
751, 834, 835, 980, 1146, 1338, 1340,
1344, 1345, 1346, 1347, 1349, 1366,
1368, 1374, 1382, 1387, 1388, 1389,
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1390, 1391, 1392, 1393, 1395, 1429,
1430, 1431, 1470, 1471, 1483, 1485,
1558, 1559, 1561, 1562, 1565, 1566,
1570, 1581, 1603, 1631, 1643, 1645,
1646, 1682, 1684, 1685, 1686, 1687,
1706, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737,
1738, 1740, 1742, 1807, 1809, 1810,
1811, 1812, 1836, 1838, 1882, 1884,
1915.
MONTSERRAT I JUSEU, Joaquim de, donzell i senyor de la Tallada, del braç militar,
1471, 1482, 1488.
MONTSERRAT I RIUS, Francesc de, 359.
MONTSERRAT I VIVES, Francesc de, procurador reial del Camp de Tarragona, del braç
militar, 31, 41, 100, 255, 256, 260, 357,
656, 743, 895, 912, 987, 1149, 1255,
1258, 1259, 1315, 1568, 1570, 1580,
1739, 1741, 1944, 1949.
Montsó (Aragó), 185, 1003, 1594. -Corts de,
64, 185, 285, 300, 688, 908, 1000, 1006,
1147, 1148, 1496, 1591.
MONTSÓ, Gaspar, 1212.
MONTSÓ, Salvador, porter reial de Barcelona,
296, 631.
MONTURIOL, Josep, prevere, 502.
MONYÓS, Gabriel, de l’orde de Calatrava, 79.
MÓRA, Domènec, cavaller de la vegueria de
Cervera, del braç militar, 1957.
MÓRA, Francesc, notari públic de Barcelona,
981, 1120, 1122, 1756, 1808, 1867, 1946,
1952.
MÓRA, Gabriel, notari públic de Barcelona,
ajudant segonde l’escrivania major del General, 521, 1011, 1047, 1644, 1885.
MÓRA, Jeroni, pagès de Valls, 1555.
MÓRA, Joan, 269.
MÓRA, Joan, cavaller domiciliat a Barcelona,
del braç militar, 391, 1110, 1111, 1120,
1122.
MÓRA, Joan, donzell, del braç militar, 687,
691, 739, 1588, 1944, 1950.
MÓRA, Josep, canonge de la Seu de Tarragona,
del braç eclesiàstic, 1236.
MÓRA, Josep, pare de Joan Nin, 1116.
MÓRA, Miquel de, de la vegueria de Tarragona, del braç militar, 827, 1806, 1809, 1810.
MÓRA, Llorenç, de Tarragona, 1263, 1264.
MÓRA, Miquel, 354.
MÓRA, Montserrat, de la companyia de Jesús,
1059.
MÓRA, Montserrat, mercader, 1757, 1913.
MÓRA, Vicenç, 412, 413.
Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre), taula de, 1318,
1432, 1433.
MÓRA I BOSSER, Salvador, doctor en drets i
ciutadà honrat de Barcelona, 45, 260, 355,
804, 867, 995, 1126, 1129, 1164, 1165,
1236, 1248, 1341, 1477, 1553, 1874.
MÓRA I DE MARIMON, Francesc, ciutadà

honrat de Barcelona, defenedor del General,
del braç reial, 25, 365, 507, 1054, 1153,
1285, 1295, 1455.
MÓRA I DE SOLANELL, Josep, de la vegueria
de Vilafranca del Penedès, del braç militar,
382, 1312, 1339, 1944, 1949, 1950.
MÓRA I NAVARRO, Jeroni de, abat electe de
Sant Pere de Galligants, oïdor eclesiàstic,
819, 977, 981, 1044, 1626, 1669, 1671,
1681, 1756, 1808, 1921, 1944, 1949,
1950, 1959.
MORÁ I NAVARRO, Miquel, del braç militar,
25, 1153, 1168, 1212, 1368, 1669.
MÓRA I NAVARRO, Teresa, muller de Francesc Móra i de Marimon, 1107, 1113, 1153.
MÓRA I XETMAR, Antoni de, del braç militar,
1669, 1866, 1881.
MÓRA I XETMAR, Magdalena de, muller de
Joan Móra, donzell, 645, 687, 691, 1588.
MORAGUES, Francesc, hortolà, 468.
MORAGUES, Josep, 1213.
MORAGULL, Marià, estudiant de Vic, 805.
MORANYOSA, ..., del braç militar, 1237.
MORAS, Josep Bonaventura, rector de Sant
Miquel de Cardona, 927.
MORATA, Francesc, ciutadà honrat de Lleida,
del braç reial, 1417.
MORATÓ, Francesc, barreter, 135.
MORATÓ, Francesc, prevere de Girona, 1224.
MORATÓ, Francesc, tapisser, 28.
MORATÓ, Jacint, barreter, 133, 134, 136,
616, 617.
MORATÓ, Jacint, guarda ordinària del palau
del Rei de Barcelona, 26.
MORATÓ, Jacint, tapisser de Barcelona, verguer del General, 77, 82, 98, 103, 108, 113,
119, 124, 125, 126, 127, 129, 258, 451,
452, 487, 498, 500, 501, 503, 529, 535,
536, 549, 559, 560, 561, 569, 572, 578,
629, 572, 578, 629, 630, 643, 648, 654,
678, 690, 701, 702, 704, 715, 723, 732,
746, 748, 749, 753, 754, 761, 770, 789,
794, 800, 801, 814, 816, 822, 828, 829,
830, 839, 840, 857, 870, 892, 897, 900,
914, 919, 922, 934, 969, 976, 978, 980,
1021, 1033, 1038, 1040, 1047, 1051,
1062, 1071, 1072, 1128, 1129, 1836,
1838, 1842.
MORATÓ, Joan, doctor en drets, 1865, 1883.
MORATÓ, Nicolau, capità, 41.
MORELL, Antoni, doctor en medicina i ciutadà de Barcelona, del braç reial, 1864.
MORELL, Pere, sagristà i canonge de la Seu de
Barcelona, 438.
MORELL I MILSOCOS, Josep, frare i sagristà
major de Santa Maria d’Amer, del braç eclesiàstic, 1549.
Morella (Ports), 6.
Morellàs (Vallespir), 753, 1544.
MORER, Cristòfor, burgès de Puigcerdà, 823.
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MORER, Dídac, cabiscol i canonge de la Seu
d’Urgell, del braç eclesiàstic, 1212, 1213,
1226, 1228.
MORER, Helena, 1724.
MORER, Jaume, pagès, arrendatari de la bolla
de Puigcerdà, 1403, 1605, 1613, 1826.
MORER, Tomàs, doctor en drets, 1149, 1154.
MORER, Tomàs, prevere, 12, 13, 29, 30, 60.
MORER I PASQUAL, Cristòfor de, donzell de
Puigcerdà, del braç militar, 1340, 1553,
1554, 1556, 1960.
MORER I PASQUAL, Joan de, escrivà de manamet, 189, 190, 195, 597, 598, 602, 605,
606, 1251, 1252, 1253, 1254, 1257.
MORERA, Bernat, paraire de Sant Hipòlit de
Voltregà, 767.
MORERA, Caterina, vídua, majordoma del castell de Reus, 1730.
MORERA, Jaume, arrendatari de la bolla de
Puigcerdà, 1789.
MORERA, Joan, barreter, 1104.
MORERA, Pere, fill de Caterina Morera, 1730.
MORERA, Dídac, doctor, 1706.
MORERA I ESPUNY, Francesc de, del braç
militar, 926, 1753, 1755, 1807, 1809.
Moreria, la, 48, 53, 104, 110, 115, 120, 172,
191.
MORET, Joan Baptista, doctor en drets de Girona, del braç reial, 431, 432, 433, 434,
1627, 1643.
MORET, Josep, doctor en drets i assessor de la
diputació local de Girona, del braç reial, 737,
1670, 1755, 1835, 1836, 1837, 1945,
1950.
MOREY, Luís Alfonso, sergent major de la
plaça de Tarragona, 1053, 1938.
MORLANS, Antoni Joan, d’Alòs, condemnat a
galeres, 753.
MÓROA, Jeroni, frare, 1849.
MORRANO, Joan Francesc, receptor reial de
béns, 908.
MORTARA, marquès de, 84, 89, 246, 423,
424, 1387, 1391, 1392.
MORTER, Agustí, forçat de galeres, 618, 621.
MOSCARDÓN Y DOÑEL, ..., diputat d’Aragó, 1641.
MOSSOLS, Andreu, condemnat a galeres, 740.
MOTA, Joan, del braç militar, 1226.
MOTES, Domènec, religiós de Santa Caterina
Màrtir de Barcelona, 949.
MOVER, Jaume, argenter, 1543.
MUNDIER, Francesc, francès, 25.
MUNT, Joan, fuster, fabricant de cadires, 1128,
1867.
MUNT, Joan de, pagès, 1179.
MUNTANER, Francesc, batlle de Premià, 1596.
MUNTANER, Francesc, del braç reial, 344,
1627.
MUNTANER, Francesc, regent la Reial Cancelleria, 909, 1906.

MUNTANER, Joan, 1782.
MUNTANER, Joan, notari públic i burgès de
Cervera, del braç reial, 682, 692, 897, 938,
1585, 1601, 1602, 1728, 1733, 1776, 1842.
MUNTANER, Joan, jove, teixidor resident a
Barcelona, 1479.
MUNTANER, Josep, de Cervera, del braç reial,
1728.
MUNTANER, Pere de, 38, 40, 42, 74, 76, 81,
83, 87, 88, 89, 147, 212, 264, 492, 569,
1477.
MUNTANER, Pere, clavari del banc de Barcelona, 1111, 1112.
MUNTANER I NUIX, Josep, burgès de Cervera, 1585.
MUNTANER I PÉREZ, Francesc, doctor en
drets i ciutadà honrat de Barcelona, 391,
563, 564, 574, 575, 578, 582, 583, 587,
588, 589, 596, 597, 598, 599, 601, 602,
603, 604, 605, 606, 607, 608, 615, 616,
617, 618, 621, 622, 623, 624, 625, 629,
634, 635, 651, 682, 685.
MUNTANER I SACOSTA, Baltassar de, frare
del monestir de Ripoll i paborde de Berga,
diputat eclesiàstic, 654, 656, 657, 659, 747,
794, 815, 1387, 1484, 1578, 1579, 1585,
1609, 1627, 1628, 1639, 1644, 1670,
1671, 1683, 1707, 1739, 1811, 1959.
MUNTANER I SACOSTA, Francesc de, del
braç militar, 8, 660, 671, 1669, 1670, 1672,
1681, 1682, 1684, 1685.
MUNTANER I SACOSTA, Gaspar de, capità,
567, 568, 569.
MUNTANER I SOLANELL, Pere de, lloctinent del batlle general, del braç militar, 151,
1210, 1271, 1568, 1580, 1739, 1741, 1959.
MUNTANYOL, Josep, prevere de la Seu de
Barcelona, 906.
MUNTANYOLA, Segimon, armer major del
General, 435, 673, 830.
MUNTS, Felip, canonge de la Seu de Tortosa,
del braç eclesiàstic, 1671.
MUNTS, Francesc, procurador dels mestres de
cases, 1062.
MUR, Antoni, notari, 1202.
MUR, Josep, del braç militar, 1312.
MURILLO, Francesc, ardiaca i canonge de la
Seu d’Urgell, 1769.
MURTRA, Francesc, 350.
MÚXIGA, Antoni, batlle de Barcelona, del braç
militar, 749, 1168, 1237, 1251, 1312.
MÚXIGA, Francesc, del braç militar, 1343.
MÚXIGA, Josep, donzell domiciliat a Barcelona, del braç militar, 986.
N
NABONA, Gil, doctor i canonge de la Seu de
Lleida, del braç eclesiàstic, 817, 1728, 1733.
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NABONA, Pere, condemnat a galeres, 753.
NABONA, Rafael, doctor en drets, del braç militar, 883, 966, 1312, 1339, 1570.
NABOT, Joan Andreu, 1278.
NADAL, Aquilí, frare del monestir de Sant Cugat del Vallès, del braç eclesiàstic, 384, 425,
1285, 1286, 1314, 1338, 1669, 1670,
1671, 1681, 1683.
NADAL, Esteve, sagristà major de la Seu de Girona, 1521, 1522.
NADAL, Francesc, del braç militar, 1338, 1339.
NADAL, Francesc de, oïdor eclesiàstic, 1361,
1403, 1407, 1421, 1750, 1940.
NADAL, Jaume, detingut als càrcers de la Diputació, 887.
NADAL, Jaume, diputat local de la col·lecta de
Tremp i Pallars, 858, 859, 861, 864, 865.
NADAL, Josep, 150.
NADAL, Josep, ciutadà de Barcelona, 1225.
NADAL, Pau, 1231.
NADAL, Pere, ciutadà de Barcelona, porter
reial, 5, 432.
NADAL, Rafael de, frare i dispeser del monestir
de Ripoll, oïdor eclesiàstic, 277, 278, 280,
283, 674, 738, 1285, 1286, 1296, 1297,
1368, 1369, 1389, 1393, 1568.
NADAL I DE RIPOLL, Francesc de, donzell,
del braç militar, 1209, 1277, 1314.
NÀPOLITÀ, Francesc, 284.
Nàpols (Itàlia), 20, 419, 728, 1146, 1496,
1500, 1502, 1505, 1507, 1510, 1512,
1514, 1516, 1517. -Galeres de, 3, 17, 18,
19, 21, 301, 324, 334, 325, 1295. -Virrei
de, 337, 349, 632.
NAQUI, Bonaventura, notari de Barcelona,
1189.
NATÓ, Josep, notari públic de Girona, 427,
705, 823, 1559, 1621, 1622, 1733.
NATÓ, Miquel, estudiant de Girona, 1622.
Navarra, 418, 543, 544.
NAVARRA, Melchor de, vice-canceller del
Consell Suprem d’Aragó, 11, 22, 34, 40, 76,
78, 90, 95, 98, 100, 140, 147, 151, 156,
165, 178, 197, 213, 220, 1176, 1182, 1183,
1184, 1209, 1217, 1227, 1229, 1352.
NAVARRÉS, marquès de, 315, 316, 317, 327,
1296, 1297.
NAVARRO, Jaume, prevere, 1529, 1532,
1535.
NAVARRO, Teresa, abans Riu, 1114.
NAVARRO BURENA, ..., regent del Consell
Suprem d’Aragó, 1595.
NAVEL, Francesca de, monja del monestir de
Jerusalem de Barcelona, 486.
NAVEL, Josep de, ciutadà honrat de Barcelona,
86, 311, 421, 512, 561, 986, 1402, 1403,
1457.
NAVEL, Julià de, ciutadà honrat de Barcelona,
529, 546, 1019, 1045, 1402, 1457, 1464,
1476, 1758, 1805, 1824.

NAVEL I D’ERILL, Josep de, ciutadà honrat
de Barcelona, del braç reial, 18, 25, 147,
217, 313, 321, 360, 398, 448, 455, 456,
515, 560, 1476, 1549, 1550, 1557, 1559.
NAVÈS, Francesc, sobrecollidor del General a
la part de ponent, 1157, 1358, 1398, 1414,
1424, 1634, 1716, 1780, 1802, 1829,
1917, 1923.
NAVÈS, Jaume, sobrecollidor del General a la
part de ponent, 1818.
NAVÈS, Joan, notari públic de Barcelona, 131,
132, 1563.
NEGRELL, Domènec, oïdor militar, 1364.
NEGRELL, Joan Pau, donzell, 530, 1708.
NEGRELL I D’ORRI, Domènec, del braç militar, 911, 912.
NEGRO, Joan Baptista, genovès, 463.
NEPLES, Francesc, mercader, 1182.
NESPLA, Jaume, notari, procurador fiscal del
General a la col·lecta de Girona, 1480, 1621,
1622.
Neusel (Països Baixos), 1690.
NICOLAU V, Papa, 507.
NICOLAU, Isidre, doctor en teologia, prevere i
rector de l’església de Peramola resident a
Barcelona, guarda del defenedor del General, 157, 158, 350, 1313.
Nimega (Països Baixos), 344.
Nimes (França), 220.
NIN, Antoni, 1661, 1714, 1910.
NIN, Antoni, batifuller, 1108, 1110, 1116, 1215.
NIN, Isabel Anna, víuda, 996.
NIN, Joan, del braç militar, 1946.
NIN, Pere Joan, doctor en teologia i prevere beneficiat a Santa Maria del Pi de Barcelona, receptor dels salaris dels doctors de la Reial Audiència, 164, 219, 462, 501, 535, 890,
1116, 1215, 1230, 1469, 1760, 1845.
NINOT, Josep, del braç militar, 1472, 1483,
1945, 1950, 1954.
NIUSSA, Blai de la, condemnat a galeres, 728.
NOGUER, Francesc, canonge de la Seu de Girona, 426.
NOGUER, Tomàs, donzell domicilat a Lleida,
1642.
NOGUERA, Segimon, botiguer d’Olot, 256,
280, 318, 379, 489, 567, 569.
NOGUERA I BARCELÓ, Francesc, canonge
de la Seu de Girona, del braç eclesiàstic, 671,
916.
NOGUÉS, Francesc, pellisser, 705.
NOGUÉS, Jaume, pagès de Sarrià, 1805.
NOGUÉS, Joan Pere, 1062.
NOGUÉS, Tomàs de, donzell domiciliat a Lleida, diputat militar, 1706.
NOVELL, Antoni, doctor en medicina de Lleida, del braç reial, 382, 1212, 1226, 1227,
1312, 1339.
NOVELL, Francesc, del braç militar, 1945,
1950, 1954.
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NOVELL, Jeroni, donzell domiciliat a Barcelona, 1121.
NOVELL, Jeroni, menor de dies, del braç reial,
391.
NOVELL, Josep, de la vegueria de Cervera, del
braç militar, 1945.
NOVELL, Pere, doctor en teologia, 582.
NOVELL, Tomàs, prevere, 1118.
NOVELL I BERTROLÀ, Jeroni, major de dies,
del braç reial, 384, 425, 426, 1168, 1237,
1247, 1248, 1527.
NOVELL I ERILL, Josep, ciutadà honrat de
Barcelona, 1153.
NOVELL I NADAL, Francesc, del braç militar,
1549, 1565.
NOVES, Lluís, de l’Hospitalet, 13.
NOVIAL, Josep, mercader, 537.
NUIX, Francesc, doctor en drets de Cervera,
del braç reial, 1557.
NUIX, Joan, doctor en drets, prevere de l’església de Cervera, 1775.
NUIX, Miquel, doctor en drets, prevere de l’església de Cervera, 897, 1776, 1842.
O
Ocaña (Castella), 1292.
OCANOR, Miquel, capità, 568.
ÒDENA, Joan, batlle de l’Espluga de Francolí,
280.
ODETX, Hipòlit, teixidor de llana de Sant
Hipòlit de Voltregà, 769.
ODETX, Jaume, paraire de Sant Hipòlit de Voltregà, 767.
ODETX, Jaume, teixidor de Sant Hipòlit de
Voltregà, 767.
ODETX, Josep, paraire de Sant Hipòlit de Voltregà, 767.
ODON, Esteve, d’Avinyó, 388.
Olesa de Montserrat (Baix Llobregat), taula d’,
1334, 1336.
OLESTAIN, duc d’, 1151.
OLIAC, Francesc, notari de Puigcerdà, 1653.
OLIAC, Jeroni, mercader i ciutadà de Lleida,
guarda del portal de Sant Gil d’aquesta ciutat, 1555.
OLIAC, Pere, escrivà de Puigcerdà, 1210, 1653.
OLÍAS I MORTARA, marquès d’, 1111, 1112,
1113, 1114, 1595.
OLIBA, Lucía, de Madrid, 1308.
OLIUS, Antoni d’, 1037.
OLIVA, Antoni, escrivà, 438.
OLIVA, Joan Baptista, escrivà de Vic, 1601.
OLIVARES, comte-duc d’, 84.
OLIVELLAS, baró d’, 398.
OLIVER, Bernat, mercader, 1095, 1096, 1102,
1103.
OLIVER, Ferran, donzell, arrendatari de la bolla de Tarragona, 1356, 1358, 1360, 1372,

1377, 1379, 1380, 1408, 1618, 1620,
1626, 1673, 1674, 1677, 1722, 1774,
1782, 1783, 1800, 1815, 1818, 1831,
1833, 1877, 1878, 1908, 1928.
OLIVER, Francesc, de Barcelona, 468.
OLIVER, Francesc, sobrecollidor del General a
la part de llevant, 770, 799, 886, 890, 938,
949, 1849.
OLIVER, Honorat, de Perpinyà, del braç reial,
1394, 1569, 1960, 1962.
OLIVER, Joan, 1400.
OLIVER, Joan, doctor en medicina, 1787.
OLIVER, Joan Gabriel, oïdor reial, 1929.
OLIVER, Josep, 955, 956, 1213, 1236, 1237,
1248, 1253, 1855.
OLIVER, Josep d’, del braç militar, 262, 1313,
1753.
OLIVER, Josep, doctor en medicina, del braç
reial, 1313, 1549, 1627, 1671, 1872.
OLIVER, Josep, sastre i ciutadà de Barcelona,
1867.
OLIVER, Magí, 1587.
OLIVER, Magí, credencer del dret de General a
Barcelona, 207, 208, 669, 670, 1220, 1578.
OLIVER, Marc, arrendatari de la bolla de Cervera, 1796.
OLIVER, Miquel, 1589, 1817.
OLIVER, Miquel, donzell, 1400, 1673, 1787,
1817.
OLIVER, Onofre d’, 1623.
OLIVER, Pere, canonge de la Seu de Vic, del
braç eclesiàstic, 1669, 1681.
OLIVER, Tanot, 1787.
OLIVER I DE BOTELLER, Francesc d’,
1378, 1623.
OLIVER I DE BOTELLER, Francesc d’, abat
de Poblet, diputat eclesiàstic, 1378, 1623.
OLIVER I DE BOTELLER, Josep d’, domiciliat a Barcelona, del braç militar, 817, 1933.
OLIVER I DE BOTELLER, Lluís d’, 1378.
OLIVER I DE BOTELLER, Onofre d’, 1378.
OLIVER I MIRALLES, Agnès d’, muller de Josep d’Oliver i de Boteller, 1933.
OLIVERES, Francesc, del braç reial, 1367,
1387.
OLIVERES, Joan, de Besalú, del braç reial,
1550
OLIVERES I BARRIO, Antic, batlle de Santa
Coloma de Farners, 1450.
OLIVES, Albert, escrivà de Barcelona, 623,
626.
OLIVES, Joan, canonge de la Seu de Lleida, del
braç eclesiàstic, 1864.
OLLER, Antoni, hortolà i ciutadà de Barcelona,
1762.
OLLER, Carles, 460.
OLLER, Caterina, filla de Francesc Oller, 1116,
1120.
OLLER, Caterina, filla de Pere Oller, pagès,
1586.
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OLLER, Caterina, muller de Pere Oller, llancer,
1586.
OLLER, Francesc, mercader, 1107, 1111,
1113, 1116, 1120.
OLLER, Jaume, prevere beneficiat a l’església de
Sant Jaume de Barcelona, 540, 899, 1038,
1785.
OLLER, Jerònia, 460.
OLLER, Pere, llancer, 1586.
OLLER, Pere, mercader de Barcelona, 1404,
1586.
OLLER, Pere, pagès, 1586.
OLLERS, Pere Joan d’, mercader i ciutadà de
Barcelona, 1404.
OLLERS, Ramon d’, frare, diputat eclesiàstic,
1913.
OLMERA, Benet d’, del braç militar, 1110.
OLMERA I ARGENÇOLA, Maria, muller de
Benet d’Olmera, 1110, 1118.
OLMERA I BASSEDES, Galceran d’, del braç
militar, 1418.
OLMERA I BIANYA, Joan, de la vegueria de
Barcelona, del braç militar, 1549.
OLMERA I SACOROMINA, Ramon d’, oïdor
militar, 400, 1420, 1424, 1828.
Olot (Garrotxa), 82, 250, 263, 264, 727, 1245,
1246, 1247, 1250, 1253, 1274. -Bolla d’,
241, 354, 410, 641, 1341, 1362, 1552.
-Taula d’, 1323, 1434, 1435, 1609.
OLSET, Damià, assessor, 1202.
OLZINA, vegeu ALZINA.
OMS, Aldonsa d’, muller d’Antoni d’Oms,
1827.
OMS, Antoni d’, 1069, 1827, 1837.
OMS, Antoni d’, domiciliat a Barcelona, 1827.
OMS, Berenguer d’, 1664, 1665.
OMS, Jeroni, sastre i ciutadà de Barcelona,
1937.
OMS, Miquel d’, 1828, 1837.
OMS, Miquel d’, ciutadà de Barcelona, 1420.
OMS, Pere, pagès de Sant Martí de Montnegre,
1449.
OMS I CABRERA, Anton d’, del braç militar,
1627, 1643, 1646.
OMS I DE SANTAPAU, Joan Berenguer d’,
cavaller de Santiago i procurador dels feus
reials, 1158, 1200.
OMS I DE SANTAPAU, Ramon d’, batlle general de Catalunya, 423, 467, 1391, 1392.
ONA, Francesc d’, de Tortosa, del braç reial,
1732, 1734.
ONA, Josep d’, doctor en drets i ciutadà de Tortosa, del braç reial, 1474, 1732.
ONA, Pau, ardiaca i canonge, 1781.
ONOFRE, Magí, 1399.
Orà (Algèria), 46, 52, 103, 109, 114, 119, 171,
191, 1147.
ORANGE, príncep d’, 1149, 1150.
ORES, Ignasi, courer i ciutadà de Manresa,
1757.

ORIENT, Pere, ciutadà honrat de Barcelona i
notari de Tortosa, diputat reial, 1367, 1368,
1369, 1387, 1388, 1389, 1642, 1706.
ORIOL, Antoni, notari i escrivà jurat de la cort
del veguer de Barcelona, 996, 997, 1020,
1021, 1843.
ORIOL, Francesc, doctor en medicina, 1375.
ORIOL, Josep, prevere beneficiat a l’església
del Pi de Barcelona, 37, 1159, 1845.
ORIOL, Rafael, prevere beneficiat a la Seu de
Girona, 692.
ORIOL I MERCER, Baltassar, major, escrivà
de manament reial, 6, 8, 148, 149, 178, 179,
218, 226, 234, 235, 251, 252, 316, 325,
327, 370, 374, 381, 384, 390, 391, 392,
393, 418, 423, 577, 595, 596, 597, 598,
599, 603, 606, 607, 653, 654, 671, 732,
733, 734, 743, 816, 818, 819, 822, 832,
895, 912 , 926, 934, 935, 980, 984, 987,
990, 991, 1010, 1034, 1049, 1122, 1138,
1145, 1146, 1221, 1227, 1229, 1230,
1245, 1247, 1249, 1250, 1253, 1284,
1296, 1297, 1338, 1340, 1344, 1345,
1346, 1347, 1349, 1350, 1352, 1382,
1388, 1389, 1390, 1391, 1392, 1393,
1395.
ORIOL I MERCER, Baltassar, menor, escrivà
de manament reial, del braç militar, 3, 95,
97, 98, 248, 254, 329, 392, 393, 395, 397,
398, 402, 409, 425, 426, 515, 796, 1349,
1350, 1351, 1352, 1366, 1374, 1429,
1430, 1431, 1471, 1483, 1485, 1486,
1487, 1488, 1497, 1558, 1559, 1561,
1562, 1565, 1566, 1567, 1570, 1581,
1603, 1631, 1643, 1645, 1646, 1682,
1684, 1685, 1686, 1687, 1733, 1734,
1735, 1736, 1737, 1738, 1740, 1742,
1809, 1810, 1811, 1812, 1836, 1838,
1882, 1884, 1915, 1946, 1953.
Oriola (Baix Segura), 1215.
ORÍS, Francesc d’, de la vegueria de Barcelona,
protector del braç militar, 3, 209, 211, 660,
663, 739, 1753, 1948, 1951.
Oristà (Osona), 666.
ORITIGAS, ..., lloctinent del batlle de Vilaseca, 1730.
ORLANDA, general d’, 1151.
ORLAU, Amador, doctor en drets i ciutadà de
Barcelona, del braç reial, 1127, 1367, 1947.
ORLAU, Josep, doctor en drets i ciutadà de
Barcelona, síndic del General, del braç reial,
435, 436, 596, 597, 598, 599, 602, 603,
604, 605, 606, 607, 608, 730, 813, 829,
839, 847, 891, 916, 929, 935, 954, 962,
984, 994, 1013, 1016, 1052, 1053, 1055,
1057, 1058, 1033, 1127, 1135, 1874,
1875, 1945, 1946, 1947, 1952.
ORLAU I PASTOR, Maria Àngela, vídua, 995,
1011, 1128, 1874, 1875, 1907, 1947.
ORLEANS, Maria Lluïsa d’, muller de Carles II
2034

de Catalunya, 362, 363, 364, 366, 590,
1050, 1051, 1052, 1054, 1055, 1058.
ORNOS, Iu d’, del braç militar, 1212.
ORNOS, Joan d’, del braç militar, 1227.
ORNOS, Salvador d’, donzell, calculador del
General, del braç militar, 1237, 1247, 1248,
1250, 1252, 1753.
ORPESA, comte d’, 1352.
ORRA, Pere, corredor d’orella de Barcelona,
51, 56, 113, 118, 175, 195, 502.
ORRIOLS, Francesc, doctor en medicina i ciutadà de Barcelona, del braç reial, 396, 410,
763, 779, 1016, 1035, 1039, 1061.
ORRIOLS, Onofre, notari causídic de Girona,
736.
ORRIS, Francesc, del braç militar, 74, 827, 828.
ORTA, Josep, 1062.
ORTA, Jeroni, 1062.
ORTEGA, Gerónimo, 1192, 1195, 1196.
ORTEGA, Gervasi, 1191.
ORTIGA, Anton, del braç reial, 1627, 1643.
ORTÍZ, ..., del Consell Suprem d’Aragó, 1886.
ORTÍZ, Dídac, del braç reial, 1627.
ORTÍZ, Joana, religiosa del monestir de Sant
Leandro de Sevilla, 823.
OSANI, marquès d’, 333.
OSONA, Miquel Joan, doctor en teologia, cabiscol i canonge de la Seu de Barcelona, del
braç eclesiàstic, 1109.
OSSIÓ, Joan, agutzil de la Capitania General,
124, 125, 126, 127,129, 130, 138, 226,
231, 1138, 1139.
OSUNA, duc d’, 26, 28, 76, 138,139, 301,
780, 1137, 1138, 1139, 1141, 1142, 1775.
P
PACHECO, Juan, comissari de cavalleria, 99,
1203, 1210, 1214, 1215.
PADELLÀS, Antoni de, frare, del braç eclesiàstic, 1339.
PADELLÀS, Francesc, del braç militar, 276,
1211, 1226, 7227, 1229, 1285, 1286, 1295,
1297.
PADELLÀS, Isabel de, muller de Pere de Padellàs, 1279.
PADELLÀS, Pere de, diputat militar, 456, 479,
561, 643, 1033, 1377, 1403, 1409, 1457,
1476, 1929.
PADELLÀS I CASAMITJANA, Rafael de, frare
i paborde de Palau del monestir de Sant Cugat del Vallès, del braç eclesiàstic, 8, 829,
927, 1312, 1366, 1387.
PADRELL, Joan, apotecari de Barcelona, 296.
PADRÈS, Francesc, escrivà de Girona, 1450.
PADRÈS, Jaume, notari públic i ciutadà de Girona, escrivà de la diputació local d’aquesta
ciutat, 612, 683, 1448, 1449, 1450, 1480,
1524, 1525, 1585, 1622.

PADRET, Montserrat, botiguer, 640.
PADRÓS, Esteve, notari públic i ciutadà de Vic,
1791.
PAGA, Jacint de, mallorquí condemnat a galeres, 728.
PAGÈS, ..., advocat fiscal, 1653.
PAGÈS, Francesc, 1635.
PAGÈS, Ignasi, causídic de Girona, 705, 1621.
PAGÈS, Jeroni, teixidor, 1607.
PAGÈS, Joan, 1823.
PAGÈS, Joan, cavaller, 1761.
PAGÈS, Joan, doctor, del braç militar, 1945.
PAGÈS, Joan, vice-canceller d’Aragó, 1902.
PAGÈS, Joan Francesc, donzell de Perpinyà,
1635, 1716.
PAGÈS, Lluís, conseller de Barcelona, 335.
PAGÈS, Melcior, verguer del General, 1661,
1714, 1910, 1911.
PAGÈS, Pere, teixidor de llana, 1288.
PAGÈS, Rafael, de Perpinyà, del braç reial, 1256,
1394, 1739, 1837, 1960.
PAGÈS, Vicenç, prior de Sant Llorenç del Munt,
44.
PAGÈS I DE VALLGORNERA, Joan, prior
claustrer i canonge de la Seu de Tortosa, del
braç eclesiàstic, 651, 652, 1560, 1561,
1642, 1671, 1683, 1706, 1761, 1823.
PAGÈS I VIADER, Jaume, notari públic de
Castelló d’Empúries, 354.
PAHISSA, ..., blanquer, 535.
PAHISSA, Francesc, del braç militar, 1671,
1755, 1756, 1945.
PAHISSA, Francesc, verguer del General, 427,
456, 502, 560, 574, 575, 560, 622, 623,
624, 625, 628, 632, 633, 634, 638, 639,
640, 641, 643, 644, 648, 653, 657, 658,
661, 671, 682, 687, 699, 701, 702, 704,
705, 711, 712, 715, 722, 731, 732, 744,
746, 748, 753, 754, 749, 761, 767, 769,
770, 789, 790, 794, 796, 800, 801, 814,
815, 823, 828, 829, 830, 839, 840, 857,
870, 889, 914, 920, 937, 976, 978, 980,
1014, 1019, 1021, 1030, 1033, 1038,
1040, 1047, 1051, 1062, 1071, 1072,
1128, 1140, 1743, 1744, 1941, 1942.
PAHISSA, Jaume, verguer del General, 723.
PAHISSA, Josep, notari públic i ciutadà de Barcelona, escrivà jurat de la cort del veguer de
la ciutat, 560, 1476.
PAHISSA, Ramon, prevere, 1109, 1119.
PAHISSA I SERRA, Francesc, del braç militar,
916.
PAIRÓ, Francesc, botiguer de draps, 1090.
Països Baixos, 1160.
PAÏSSA, vegeu PAHISSA.
PAL, Bartomeu, doctor en teologia, prevere i
canonge de la Seu de Girona, 684.
PAL I ROSSELL, Dalmau, cavaller de la parròquia de Sant Gregori domiciliat a Girona,
684.
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PALADELL, Jaume, tauler de Gràcia, 1278.
PALAFOX, Jaime de, diputat d’Aragó, 1216.
Palafrugell (Baix Empordà), castell de, 994.
-Taula de, 1329, 1437, 1439, 1610.
Palamós (Baix Empordà), 549, 721, 764, 1198.
-Governador de, 302. -Moll de, 47, 52,
104, 109, 114, 120, 171, 191, 764, 768,
1156. -Taula de, 1324, 1329, 1437, 1438,
1439, 1610.
PALAMÓS, comte de, 1255, 1257.
PALAU, Caterina, de Perpinyà, 1017, 1018.
PALAU, Francesc, mercader, 1815.
PALAU, Josep, 1037.
PALAU, Martí, frare dominicà, 1048.
PALAU, Miquel, 1675, 1750.
PALAU I BALDRIC, Llorenç, doctor en drets i
canonge de la Seu de Tarragona, diputat local d’aquesta ciutat, del braç eclesiàstic, 581,
1386, 1491, 1555, 1585.
PALAU I DE TORALLA, Alexandre, del braç
militar, 1367, 1945.
PALAU I DE TORALLA, Francesc, del braç
militar, 424, 1367, 1387, 1392.
PALAU I SOLER, Melcior de, de la vegueria de
Barcelona, del braç militar, 1944, 1950.
PALAU I SOTOMAYOR, Caterina, de Perpinyà, muller de Francisco de Sotomayor, militar, 1930.
Palautordera (Vallès Oriental), taula de, 1333,
1444.
PALAVESÍN, Juan Bautista, 1308.
Palerm (Sicília), 728, 1753.
PALÍ, Francesc, patró de barca francès, 764,
768.
PALLARÈS, Antoni, doctor en drets, 1343.
PALLARÈS, Benet de, del braç militar, 1248.
PALLARÈS, Jeroni, del braç militar, 819.
PALLARÈS, Joan de, procurador fiscal del General, 1651.
PALLARÈS, Joan Benet, del braç militar, 1249.
PALLARÈS, Josep de, donzell, del braç militar,
1367.
PALLARÈS, Miquel, ciutadà honrat de Barcelona, ajudant segon del racional del General,
371, 373, 425, 426, 431, 947, 957, 987,
1011, 1035, 1050, 1075.
PALLARÈS, Miquel, doctor en drets i de la
Reial Audiència, 919.
PALLARÈS, Miquel de, donzell domiciliat a
Barcelona, diputat militar, 674, 675, 711,
794, 805, 815, 1585, 1609, 1627, 1639,
1644, 1671, 1683, 1706, 1707, 1739, 1959.
PALLARÈS, Miquel de, frare de Ripoll i paborde de Berga, 747.
PALLARÈS, Tomàs, del braç militar, 817, 821,
822, 1670, 1671, 1681, 1684, 1729, 1735,
1949.
PALLARÈS, Tomàs, pagès de Mont-roig del
Camp, 1566.
PALLARÈS I D’ILLA, Josep, ajudant del racio-

nal, del braç militar, 1256, 1346, 1350,
1394, 1569.
Pallars, bolla de, 243. -Col·lecta de, 298.
-Sots-vegueria de, 1393, 1417, 1428.
PALLARS, Gaspar, del braç reial, 1213, 1226,
1228.
PALLEJÀ, Bernat, doctor en medicina, 147,
152.
PALLEJÀ, Josep, guardamaniller, 169, 1543.
PALLEJÀ, Josep, ventaller del General, 999,
996, 1000, 1003, 1020, 1021, 1030.
PALLISSA, Josep, tauler de Ginestar, 1278.
PALLÓS, Joan, doctor en drets, 1550.
PALMEROLA, Ignasi, 823.
PALMEROLA, Jeroni, 1606.
PALMEROLA, Joan, doctor en drets i ciutadà
de Barcelona, del braç reial, 1237, 1238,
1313, 1340.
PALOMAR, Maria, 1140.
PALOU, Josep, notari i ciutadà de Barcelona,
96, 1189.
Pals (Baix Empordà), taula de, 1610.
PANDO, Juan de, 1309.
PANÍ, Francesc, del braç reial, 1313.
PANYELLES, Francesc, jove, botiguer de teles
de Barcelona, 36, 1937.
PANZANO Y IBÁÑEZ, José Luperio, secretari
de la diputació d’Aragó, 719, 1641.
PAPÍ, Jeroni, jurat de Corçà, 1448, 1449.
PAPIOL, Benet, candeler de cera del General,
435, 673, 830.
PAR I PASTOR, ..., doctor en drets i de la Reial
Audiència, 47, 1148.
PARAIRE, Josep, de Perpinyà, del braç reial,
1256, 1394, 1739, 1837, 1960.
PARDO, Climent, diputat local de Puigcerdà,
356.
PARENT, Josep, pagès de Pierola, 1355.
PARERA, Francesc, botiguer, 1585.
PARERA, Josep, canonge, 1849.
PARERA, Maurici, de Castellterçol, 954.
PARÈS, Josep, capità, 568.
PARÈS, Josep, prevere de l’església del Pi de
Barcelona, 1845.
PARÈS, Pere, militar, 1233.
París (França), 100, 362, 1191, 1195.
PARÍS, Francesc, del braç reial, 1313, 1340.
PARIS, Josep, canonge de la Seu d’Urgell, del
braç eclesiàstic, 1312, 1472.
PARIS, Pere, prevere resident a Barcelona, 388,
415, 1348.
PARISELLO, Joan, pagès de Tortosa, 1743.
PARMA, duc de, 1226, 1227, 1229, 1230,
1234.
PARMA, príncep de, 202, 206, 210, 212, 281,
282, 298, 1477.
PARORA, Joan, 439.
PARRELLÀ, Fortunat de, del braç militar, 1418.
PARRÍ, Josep, sastre de Sant Hipòlit de Voltregà, 767.
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PARRINET, Esteve, burgès d’Olot, 1362.
PASCUAL, ..., regent del Consell Suprem d’Aragó, 1595.
PASCUAL DE PANO, Francisco, del Consell
d’Índies, 1237, 1248, 1253.
PASQUAL, Francesc, ajudant del sergent major
del terç del General, 34.
PASQUAL, Jaume, mercader de Marsella, 812,
1698, 1730.
PASQUAL, Joan, tauler de la Selva del Camp,
1278.
PASQUAL, Josep, 1117.
PASQUAL, Pere Raimon, clergue, 948
PASQUAL, Rafael, de Perpinyà, 1108.
PASQUAL, Tomàs, negociant de Reus, 1730.
PASQUAL I COLOMER, Jeroni, doctor en
drets, advocat fiscal de la cúria de Girona, del
braç reial, 1394, 1569, 1627, 1643, 1739,
1837, 1960.
PASQUALÍ, Carles, mestre sabater de Barcelona, 702.
PASQUETS, Josep, sastre de Barcelona, 1071,
1941.
PASQUETS, Pacià, sastre de Barcelona, 1062,
1941.
PASTELL, Joan, notari de Castelló d’Empúries, 767, 1688.
PASTISSER, Pere Joan, de Barcelona, 952.
PASTOR, Antoni, catedràtic de la universitat de
Barcelona, 47, 1456.
PASTOR, Antoni, condemnat a galeres, de
Camps d’Aragó, 728.
PASTOR, Jeroni, 788.
PASTOR, Jeroni, algutzil reial, 728, 749, 935,
947.
PASTOR, Jeroni, capità, 568.
PASTOR, Jeroni, ciutadà honrat de Barcelona,
1128, 1868, 1875, 1908.
PASTOR, Joan Baptista, doctor en drets, regent
del Consell Suprem d’Aragó, del braç militar,
10, 182, 282, 290, 369, 449, 452, 477, 478,
482, 496, 497, 514, 520, 534, 544, 549,
550, 570, 609, 613, 667, 692, 694, 700,
703, 720, 724, 729, 733, 742, 743, 745,
746, 759, 771, 850, 856, 870, 889, 895,
899, 919, 934, 939, 940, 941, 972, 973,
974, 979, 987, 989, 990, 991, 1016, 1028,
1031, 1037, 1063, 1074, 1075, 1113, 1114,
1144, 1153, 1456, 1471, 1473, 1478, 1484,
1520, 1527, 1545, 1547, 1558, 1559, 1570,
1576, 1602, 1604, 1611, 1626, 1627, 1632,
1642, 1643, 1645, 1661, 1682, 1684, 1714,
1725, 1727, 1733, 1882, 1883, 1910, 1915,
1951, 1953.
PASTOR, Josep, doctor, del braç militar, 460,
1627, 1643, 1644.
PASTOR, Josep, regent del Consell Suprem
d’Aragó, 1527.
PASTOR, Lluís, de la Real Audiència Criminal
de València, 288, 307, 1283, 1284.

PASTOR, Pere, prevere, 739.
PASTOR I COPONS, Francesc de, del braç militar, 1211, 1549.
PASTOR I DESCATLLAR, Maria Gràcia, 460.
PASTOR I MÓRA, Josep, 421, 929, 966, 987,
1212, 1226, 1238, 1242, 1404.
PASTOR I MÓRA, Josep, del braç eclesiàstic,
351, 352, 449, 1337.
PASTORA, Joan, jove, sastre de Barcelona,
1751.
PASXET, Josep, negociant, 500, 571.
PAU, Benet, velluter, 243, 244, 489.
PAU, Paula, 1460.
PAU I DE ROCABERTÍ, Anton de, del braç
militar, 672.
Paüls dels Ports (Baix Ebre), taula de, 1318,
1432, 1433.
PAUSÀ, Gil, velluter de Barcelona, 1164.
PAZ, Àngel del, de la vegueria de Perpinyà, diputat militar, 1019, 1118, 1121, 1255,
1362, 1393, 1427, 1451, 1568, 1580,
1739, 1741, 1765, 1824, 1923, 1959.
PAZ, Ramon de la, militar, 1231.
PEDRAFITA, ..., 719.
PEDRALBES, Joan Sever, notari de Barcelona,
1400, 1589, 1673, 1787, 1817.
PEDRELL, Miquel, notari públic de Vic, 471.
PEDRES, Jaume, notari públic de Girona,
1221, 1223, 1224.
PEDROLO, Antoni de, de la vegueria de Cervera, del braç militar, 1348, 1949.
PEDROLO, Francesc Onofre de, oïdor militar,
406, 1363, 1800.
PEDRÓS, Joan Pau, cirurgià, 29, 30.
PEDROSA, Francesc, 1062.
PEDROSA, Pere, sastre de Barcelona, 435.
PEGUERA, Antoni de, de la vegueria d’Urgell,
del braç militar, 253, 1944, 1949.
PEGUERA, Berenguer de, 1361.
PEGUERA, Guerau de, de la vegueria de Vilafranca del Penedès, del braç militar, 1472,
1483, 1487.
PEGUERA, Isabel de, 646.
PEGUERA, Jordi de, capità, 568.
PEGUERA, Lluís de, 1002.
PEGUERA I GUILLA, Antoni de, domiciliat a
Barcelona, 787, 931, 995, 1012, 1013,
1877, 1914.
PEGUERA I VILANA, Josep de, del braç militar, 545, 821, 1211, 1212, 1226, 1227,
1563.
PEIRÓ, Francesc, 1097, 1098, 1102.
PEIX, Guerau, prevere i domer de Sant Pere de
les Puelles de Barcelona, 955, 957, 1856.
PEIXENC, Josep, correu, 900.
PEJOAN, vegeu PIJOAN.
PELAI I BALDRIC, Llorenç, diputat local de
Tarragona, 1479.
PELEGRÍ, Àngela, 1824.
PELEGRÍ, Benet de, cavaller i capità de cavalle2037

ria, de la vegueria de Cervera, agent del General a Madrid, del braç militar, 610, 713,
766, 767, 769, 771, 786, 989, 1312, 1339,
1639, 1690, 1699, 1871.
PELEGRÍ, Eudald, clergue resident a Barcelona, 1355.
PELEGRÍ, Jaume, 138.
PELEGRÍ, Jaume, nebot de Benet Pelegrí, 1872.
PELEGRÍ, Jaume Joan, frare i cambrer d’Arles,
oïdor eclesiàstic, 1036, 1422, 1666.
PELEGRÍ, Jeroni, tinent, 1307.
PELEGRÍ, Joan, oïdor eclesiàstic, 481.
PELEGRÍ, Josep, passamaner, 38, 1708, 1709.
PELEGRÍ, Josep, verguer del General, 741,
744, 746, 753, 754, 770, 786, 796, 815,
816, 828, 858, 870, 889, 892, 897, 900,
907, 914, 919, 920, 922, 934, 936, 969,
1019, 1030, 1031, 1040, 1047, 1051,
1062, 1071, 1076, 1129, 1836, 1838,
1842, 1941, 1942.
PELEGRÍ, Magí, 1378.
PELEGRÍN, Gerónimo, tinent de corregidor
de Madrid, 1309.
PELLEJERO, Miguel, oficial de la secretaria del
lloctinent, 5, 6.
PELLISSER, Francesca, 1108.
PELLISSER, Jaume, 1787.
PELLISSER, Pau, prevere beneficiat a l’església
de Santa Maria del Mar de Barcelona, 919,
1037.
PELLISSER, Ramon, notari, 1108, 1628.
PELLISSER I VIDAL, Ramon, del braç reial,
1670, 1682.
PENEDÈS, Francesc de, 1636.
PERA I TORD, Antoni, del braç militar, 1728.
PERAL, Fermí, doctor, 540.
Peralada (Alt Empordà), taula de, 1610.
PERALADA, comte de, 364, 551, 721, 1069.
PERALADA, Onofre, sombrerer, 1086.
PERALS, Salvador, professor de filosofia, 951.
PERAMAT, Josep de, de la vegueria de Perpinyà, del braç militar, 1568.
PERAPERTUSA I CRUÏLLES, Anton, 1247.
PERARNAU, Josep de, de la vegueria de Perpinyà, del braç militar, 1255, 1580, 1739,
1741, 1959.
PERARNAU, Pere, corredor públic jurat de
Manresa, 1607, 1757.
PERATÍ, Jaume, prevere de l’església de Sant
Miquel de Barcelona, 611, 1935.
PERE II DE CATALUNYA, 1160.
PERE III DE CATALUNYA, 64, 129, 184,
185, 186, 285, 300, 533, 551, 594, 596,
600, 772, 773, 1000, 1002, 1005, 1006,
1194, 1203, 1208, 1218, 1235, 1289,
1299, 1466, 1495, 1496, 1498, 1499,
1502, 1504, 1506, 1509, 1511, 1516,
1526, 1841, 1871, 1892, 1895, 1900.
PERE, Josep, sastre, 158.
PERE I TORT, Antoni, del braç militar, 1670.

PEREJOAN, Josep, mercader de Barcelona,
1165.
PERELLÓ, Francesc de, de la vegueria de Tarragona, del braç militar, 1472.
PERELLÓ, Joan, prevere de l’església de Cervera, 1775, 1776.
PERELLÓ, Joan Martí, canonge de la Seu de
Tarragona, 1285, 1295.
PERELLÓ DE L’AMETLLA, Francesc de, de
la vegueria de Vilafranca del Penedès, del
braç militar, 1806.
PEREROLS, Jaume, del braç militar, 1237.
PERESTEVE, Eudald, ciutadà honrat de Barcelona, veguer de Vic, 1468, 1469.
PÉREZ, Felip, doctor, 1019, 1931.
PÉREZ, Gaspar, doctor en drets, del braç reial,
1864, 1883.
PÉREZ, Josep, notari de la cort eclesiàstica de
Barcelona, 351.
PÉREZ, Pedro, secretari del Consell Suprem
D’Aragó, 700.
PÉREZ, Pere, 371.
PÉREZ DE ALMAZÁN, Miguel, de Maella,
canceller de Sicília, 1887.
PÉREZ DE LIRIA, Jacinto, diputat d’Aragó,
1775.
PÉREZ DE NUEROS, Juan Miguel, diputat
d’Aragó, 1216.
PERIC, Antoni, de la casa de Francesc Montserrat i Vives, 12.
PERIS, Francesc, del braç eclesiàstic, 1388.
PERIS, Francesc, del braç reial, 1368.
PERIS, Josep, canonge de la Seud’Urgell, del
braç eclesiàstic, 1548, 1556, 1669, 1681.
PERIS, Josep, mercader, del braç reial, 1367,
1387.
PERONELLA, Josep, doctor, de Castelló
d’Empúries, 495, 1445.
Perpinyà (Rosselló), 33, 73, 239, 427, 428,
458, 524, 525, 927, 928, 929, 1017, 1018,
1063, 1197, 1201, 1255, 1256, 1624 -Bolla de, 71, 73, 165, 1167, 1170, 1175,
1187, 1188, 1616, 1619, 1632, 1637,
1649, 1650, 1658, 1820. -Vegueria de,
1346, 1350, 1393, 1394.
PERPINYÀ, Bartomeu Josep, de la vegueria de
Cervera, del braç militar, 1418, 1428.
PERPINYÀ, Jaume, prevere de l’església del Pi
de Barcelona, 1845.
PERPINYÀ, Joan, doctor en drets, diputat
reial, 1618, 1783, 1819, 1830.
PERPINYÀ, Joan Baptista, de Banyoles, ciutadà honrat de Girona, diputat reial, 426,
430, 450, 520, 567, 657, 1469, 1473,
1474, 1484, 1739, 1837.
PERPINYÀ, Josep de, de la vegueria de Tàrrega, del braç militar, 1549.
PERPUNTER, Miquel, tauler de Vilamajor,
631.
PERRAMON, Dionisa, vídua, 593, 594, 596,
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1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1500,
1502, 1504, 1505, 1506, 1507, 1509,
1510, 1511, 1512, 1514, 1516, 1517.
PERRAMON, Francesc, del braç reial, 1559.
PERTÚS, Jorge, diputat d’Aragó, 1641.
Perxa, coll de la (Alta Cerdanya), 399, 458.
PERXER, Jaume Domènec, arrendatari dels
drets del General, 1465.
PEXAU, Agustí, 789.
PEUZ, Alfonso, de Granada, condemnat a galeres, 753.
PI, ..., assessor, 977.
PI, Isidre, doctor en drets i ciutadà honrat de
Barcelona, del braç reial, 25, 348.
PI, Joan, llibreter, 1179.
PI, Joan, tauler de Terrassa, 631.
PI, Josep, canonge de la Seu de Tarragona, del
braç eclesiàstic, 926, 1472, 1482, 1627,
1628, 1669.
PI, Josep, de Girona, 543.
PI, Josep, frare i cambrer de Sant Salvador de
Breda, del braç eclesiàstic, 1013, 1135,
1136, 1756.
PI, Llorenç, de Mataró, 760.
PI, Magí, 1037.
PI, Marià, prevere de l’església de Sant Miquel
de Barcelona, 348, 1935.
PI, Pau, canonge de la Seu de Barcelona, del
braç eclesiàstic, 951, 1135, 1865.
PI, Pau, notari públic de Barcelona, 296, 319,
786, 804, 855, 917, 1072, 1812, 1943.
PI, Pere Pau, jurat de Premià, 1593, 1596.
PI I FRIGOLA, Jeroni, escrivà de Barcelona,
1352.
PI I PAGÈS, Isidre, doctor en drets i ciutadà
honrat de Barcelona, ajudant del racional del
General, del braç reial, 829, 910, 969, 989,
993, 1000, 1010, 1023, 1044, 1030, 1041,
1044, 1137, 1473, 1756, 1849, 1866, 1881.
PIEDRAFITA, ..., degà, diputat d’Aragó,
1641.
PIFERRER, Magí, agutzil reial extraordinari,
34.
PIJAUME, Marià, estudiant de Castelló d’Empúries, 1445.
PIJOAN, Antoni, mercader de Perpinyà, del
braç reial, 1394, 1569, 1960, 1962.
PIJOAN, Francesc, ardiaca de l’Empordà i canonge de la Seu de Girona, diputat eclesiàstic, 561, 1279, 1377, 1404, 1409, 1457,
1663, 1771, 1802, 1929.
PIJOAN, Francesc, prevere de l’església de Cervera, 1775.
PIJOAN, Pau, doctor, del braç reial, 239, 336,
382, 499, 500, 665, 1573, 1574.
PIJOAN I GALVANY, Rafael, canonge de la
Seu de Tortosa, del braç eclesiàstic, 817.
PILES, Martí, botiguer de teles de Barcelona,
50, 55, 107, 112, 117, 123, 194, 411.
PINARELO, Juan, militar, 749, 1654.

PINATELLI, Domingo, general de cavalleria,
941, 943.
PINEDA, Jaume, 1002.
PINEDA, Joan, prevere beneficiat a la Seu de
Barcelona, 1760.
Pineda de Mar (Maresme), taula de, 543, 1327,
1330, 1437, 1438, 1440, 1610.
Pinell de Brai (Terra Alta), taula de, 1319,
1433.
PINO, Jeroni, canonge de la Seu de Tortosa,
del braç eclesiàstic, 1729.
PINÓS, Isidre, 957, 1857.
PINÓS, Jacinta de, monja del monestir de Pedralbes, 1805.
PINÓS, Josep de, 971, 975, 1158.
PINÓS, Josep, corredor públic de Cervera,
1602.
PINÓS, Josep Galceran de, general d’artilleria,
del braç militar, 84, 85, 87, 230, 235, 236,
317, 986, 1292, 1293, 1294, 1356, 1472,
1753.
PINÓS, Rafael, corredor públic de Cervera,
289, 1602.
Pinós de Solsonès (Solsonès), baronia de,
1652.
PINÓS I MANY, Jeroni de, 1721.
PINQUER, Gerard, doctor en teologia, 1119.
PINS, Pere, ciutadà de Barcelona, 953.
PINTOR, Fèlix, notari públic i ciutadà de Solsona, col·lector de les entrades i eixides d’aquesta ciutat, 381, 761, 949, 1343.
PINYANA, ..., 1651.
PINYANA, Agustí, mercader i ciutadà honrat
de Barcelona i Tortosa, diputat reial, 561,
1279, 1377, 1404, 1409, 1457, 1663,
1728, 1733, 1771, 1929.
PINYANA, Agustí, capità del tèrcio del General, 729.
PINYANA, Antoni, del braç militar, 1669,
1681.
PINYANA, Antoni, de Tortosa, doctor en drets
i assessor del General, 1277.
PINYANA, Dionís, capità, 821, 1740.
PINYANA, Dionís, doctor en drets, del braç
reial, 1627, 1672.
PINYANA, Fèlix, frare, del braç eclesiàstic,
1671, 1683.
PINYANA, Francesc, del braç reial, 282, 369,
572, 578, 581.
PINYANA, Josep, beneficiat eclesiàstic, 1394.
PINYANA, Josep, ciutadà honrat de Barcelona,
del braç reial, 1256, 1473, 1728, 1733,
1945, 1946, 1952.
PINYANA I GALVANY, Francesc, doctor en
drets i ciutadà honrat de Barcelona, del braç
reial, 660, 671, 757, 822, 848, 921, 922,
979, 1296, 1728, 1733, 1839, 1865, 1883,
1946, 1952.
PINYANA I GALVANY, Rafael, canonge de la
Seu de Tortosa, del braç eclesiàstic, 927,
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1132, 1137, 1669, 1671, 1681, 1729,
1735, 1839.
PINYANA I GALVANY, Jeroni, de Tortosa,
del braç reial, 1728, 1733, 1835, 1866,
1881, 1946.
PINYOL, Domènec, doctor, del braç reial,
1732.
PÍO, príncep, 1150, 1151.
PIORCLIN, príncep de, general de les galeres
de Nàpols, 13.
PIQUER, Bartomeu, receptor del General de
Perpinyà, 1424, 1589, 1826.
PIQUER, Francesc, mercader de Barcelona, escrivà del defenedor del General, 157, 350,
376, 830, 963 978, 989, 1008, 1313, 1342,
1866.
PIQUER, Francesc, nét de Bartomeu Piquer,
1424, 1589.
PIQUER, Francesc, prevere beneficiat a l’església de Sant Miquel de Barcelona, 743.
PIQUER, Gertrudis, pubilla, 999.
PIQUER, Isabel, vídua, 999.
PIQUER, Jaume, 1072.
PIQUER, Jaume, de Barcelona, 138.
PIQUER, Jaume, escrivà del defenedor del General, 1277.
PIQUER, Joan Pere, arrendatari de la bolla de
Puigcerdà, 1724, 1726, 1801, 1821, 1828,
1907, 1911, 1916.
PIQUER, Josep, prevere de l’església de Sant
Miquel de Barcelona, 563, 903, 1046, 1935.
PIQUER, Onofre, botiguer de teles i ciutadà de
Barcelona, escrivà del defenedor de la bolla,
999, 1008.
PIQUER, Pere, arrendatari de la bolla de Puigcerdà, 1365.
PIQUER, Pere, de la casa del canceller, 836.
PIQUERES, Francesc, prevere, 495.
PIRA, Joan, galiot, 170.
PLA, Francesc, pellisser, 98.
PLA, Joan, pagès de Montornès, 640.
PLA, Joan, sastre, arrendatari de la bolla de Tarragona, 1798.
PLA, Pau, ardiaca i canonge de la Seu de Barcelona, oïdor eclesiàstic, 438, 455, 481, 546,
561, 1019, 1045, 1165, 1208, 1209, 1399,
1402, 1416, 1457, 1464, 1476, 1658,
1757, 1758, 1766, 1767, 1773, 1794,
1824.
PLA, Pau, oïdor militar, 1033, 1036, 1157.
PLA, Pere Joan, arrendatari de la bolla de Tarragona, 1820.
PLA, Pere, doctor, 896.
PLA, Pere Joan, arrendatari de la Bolla de Tarragona, 1172.
PLA I CÀRCER, Magdalena, 351, 352, 752,
1171, 1209.
PLA I DE CADELL, Francesc, diputat militar,
1668, 1752, 1767, 1768.
PLA I DE CADELL, Pau, diputat militar, 352.

PLANA, Fèlix, botiguer de Mataró, 888.
PLANA, Francesc, de Valls, 1479.
PLANELL, Carles, germà de Marià Planell,
1934.
PLANELL, Josep, tutor dels germans Planell,
1934.
PLANELL, Marià, doctor en drets de Tona,
969, 1037, 1934.
PLANELL, Pere, 421.
PLANELL I SALETA, ..., 1037.
PLANELLA, ..., 853.
PLANELLA, Anton de, abat de Banyoles, del
braç eclesiàstic, 262, 267, 717, 739, 966,
1312, 1339, 1366, 1387.
PLANELLA, Baltassar, 313.
PLANELLA, Baptista, conseller de Barcelona,
76, 89, 295, 302, 314, 321.
PLANELLA, Bartomeu, 309.
PLANELLA, Manuel, oïdor militar, 1264,
1266, 1267.
PLANELLA, Pere, mestre de camp del tèrcio
del General, del braç militar, 87, 892, 894,
1069, 1070, 1187, 1211, 1227, 1229.
PLANELLA, Jordi Joan de, 1825.
PLANELLA I CRUÏLLAS, Joan Baptista, mestre de camp del tèrcio de Manresa, del braç
militar, 91, 300, 311, 313.
PLANELLA I CRUÏLLES, Pere, 88, 90, 140,
235, 380, 1211, 1226.
PLANELLA I ERIL, Constança, 1122.
PLANELLA I TALAMANCA, Pere, del braç
militar, 1226.
PLANELLES, Francesc, notari de Barcelona,
904, 906.
PLANELLÓ, Joan, 280.
PLANES, Bernardí, prior cartoixà, 807.
PLANES, Felip Ramon, donzell domiciliat a
Barcelona, 1845.
PLANES, Francesc, 431, 434.
PLANES, Francesc, governador de la Vall d’Aran, del braç militar, 391, 1418, 1428, 1739,
1811, 1960.
PLANES, Gaspar, vicari i president de la cartoixa de Montalegre, 1038, 1039, 1934.
PLANES, Joan, botiguer de tall i ciutadà de
Barcelona, 815.
PLANES, Josep, notari de Barcelona, 521.
PLANES, Pau, botiguer, 749.
PLANES, Pau, prevere, 412, 437.
PLANES, Ponç, negociant de Barcelona, 753.
PLANES, Ponça, donzella, 1117.
PLANTÍ, Fèlix, de Mataró, 1348.
PLANTÍ, Policarp, 1037.
PLASENCIA, comte de, vegeu LANUSSA, Josep de.
PLASSA, Pau, 1053.
PLEIX, Joan, escrivà, 961, 962, 1033, 1135.
POAL, Fermí, doctor en medicina i ciutadà honrat de Barcelona, del braç reial, 463, 477,
495, 553, 575, 608, 619, 632, 643, 674,
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677, 1419, 1444, 1465, 1470, 1472, 1473,
1474, 1481, 1482, 1483, 1519, 1537, 1546,
1552, 1604, 1627, 1643, 1644.
Pobla de Massaluca, la (Terra Alta), taula de,
1320, 1432, 1433.
POBLES, Joan de, oficial major a les galeres
d’Espanya, 753.
POBLIN, príncep de, 326, 334, 1137.
Poblet (Conca de Barberà), abadia de, 455.
POBRENZA, Antonio, notari públic de Madrid, 1022.
POCURULL, Gabriel, prevere de l’església del
Pi de Barcelona, 1845.
POCURULL, Josep, notari públic de Balaguer,
60, 1168.
POL, Francesc Miquel, 1716, 1863.
POL, Francesc Miquel, cavaller de Sant Jaume
de l’Espasa, 1678.
POL, Francesc Miquel, ciutadà de Barcelona,
1668.
POL, Francesca, 1370.
POL, Joan Miquel, 1370, 1383, 1668, 1678.
POL, Joan Pau, ferreter i ciutadà de Barcelona,
1276.
POL, Miquel, 1716.
POL, Miquel, donzell, 760, 1188.
POL, Miquel, major, 1370.
POL, Miquel, menor, 1370.
POL I RIERA, Francesc, 408.
POL I RIERA, Maria, 377, 1370.
POLO, Pere, notari, 1897.
PÒLVORA, Jaume, sergent de la companyia
del capità Miquel Ramon, 701.
POMADA, Josep, doctor en medicina, del braç
reial, 382, 833, 857, 887, 904, 915, 927,
933, 947, 949, 954, 966, 983, 989, 995,
1014, 1029, 1036, 1048, 1062, 1074,
1129, 1367, 1368, 1369, 1387, 1389,
1549, 1671, 1746.
POMÉS, Josep, prevere de l’església de Cervera,
1775.
POMES, Miquel, sabater i ciutadà de Barcelona, 1688.
PÓMEZ, Miquel, sastre, 762.
PONAC, Ignasi, notari públic de la Bisbal d’Empordà, 258, 1259, 1488.
PONCE DE LEÓN, Quarteroni, 362.
PONS, vegeu PONTS.
PONSA, Jeroni, passamaner i ciutadà de Barcelona, 686.
PONT, Cristòfor, prevere de l’església de Cervera, 1775, 1776.
PONT, Francesc, prevere de l’església de Cervera, 1775.
PONT, Joan Francesc, doctor, del braç reial,
1473.
PONT, Josep, prevere de l’església de Cervera,
1775.
PONT, Miquel, corredor de coll de Girona,
1585.

Pont de Suert, el (Alta Ribagorça), taula de,
1324, 1328, 1436, 1437.
PONTARIA, Francesc, prevere de Puigcerdà,
1242.
PONTELL, Francesc, 1169.
Ponts (Noguera), 353. -Bolla de, 1087. -Taula
de, 1436.
PONTS, Agustí, 860.
PONTS, Daniel, de Cervera, del braç reial,
1550.
PONTS, Francesc, abat de Ripoll, ambaixador
del General a Madrid, 1779.
PONTS, Francesc, botiguer de Vilafranca del
Penedès, 1779.
PONTS, Francesc de, canceller, 149, 195,
1152, 1153, 1176, 1177, 1179, 1182,
1183, 1184, 1185, 1186, 1194, 1203,
1204, 1207, 1208, 1210, 1217, 1219,
1227, 1229, 1230, 1235, 1236, 1243,
1251, 1252, 1254, 1255, 1263, 1272,
1530, 1533, 1535, 1779.
PONTS, Francesc de, de la vegueria de Manresa, del braç militar, 1949, 1951, 1954.
PONTS, Francesc de, donzell, 1779.
PONTS, Francesc, mercader de Vilafranca del
Penedès, 1779.
PONTS, Francesc de, senyor de Montsonís, oïdor militar, 108, 1357, 1362, 1382, 1403,
1421, 1427, 1451, 1459, 1606, 1614,
1669, 1670, 1671, 1681, 1683, 1684,
1759, 1765, 1773, 1779, 1795, 1797,
1824, 1940.
PONTS, Francesc Bernat de, 197, 212, 1849.
PONTS, Francesc Bernat de, abat de Sant Cugat del Vallès, 695, 696, 916, 1217.
PONTS, Gispert de, 439, 440.
PONTS, Guillem Ramon de, senyor de Montclar, 1780.
PONTS, Jaume, 1179.
PONTS, Jaume, assessor del General, 24, 51,
63, 66, 68, 129, 138, 139, 142, 153, 168,
204, 212, 216, 226, 233, 240, 243, 247,
250, 255, 262, 274.
PONTS, Jaume, prevere de l’església de Sant
Miquel de Barcelona, 1935.
PONTS, Jeroni, guarda de la bolla, 1342.
PONTS, Joan de, senyor de Montclar, 1789.
PONTS, Joan Àngel, militar, 1232.
PONTS, Josep, 1157, 1780, 1859.
PONTS, Josep de, del braç militar, 1669, 1681,
1685.
PONTS, Josep, domiciliat a Barcelona, 398,
1688.
PONTS, Josep de, senyor de Montsonís, 1780.
PONTS, Josep de, senyor de Ribelles, del braç
militar, 926.
PONTS, Mariana de, muller de Josep de Ponts,
1780.
PONTS, Miquel de, donzell, 1789, 1790, 1803.
PONTS, Miquel, paraire, 1789.
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PONTS, Miquel Joan de, donzell domiciliat a
Barcelona, 1778, 1779, 1846.
PONTS, Miquel Joan de, major, senyor de
Montclar, 1403, 1605, 1613, 1778, 1789.
PONTS, Pere, mestre de camp, 549, 551.
PONTS, Pere, notari causídic de Barcelona,
1245.
PONTS, Pere, sastre de Barcelona, 759.
PONTS, Ramon de, fill de Miquel Joan de
Ponts, donzell, 1780, 1846.
PONTS DE RIBELLES, Gaspar, 1853.
PONTS I DE MECA, Francesc, batlle de Sant
Hipòlit de Voltregà, del braç militar, 941,
942, 943, 945, 1864, 1866.
PONTS I DE MECA, Josep, del braç militar,
1864, 1865, 1866, 1881, 1884.
PONTS I LLOMBARD, Josep, doctor en drets
i ciutadà honrat de Barcelona, lloctinent i
procurador de la cort del batlle d’aquesta
ciutat, del braç reial, 253, 615, 616, 622,
623, 624, 625, 807, 808, 809, 819, 926,
1178, 1179, 1367, 1387, 1394, 1527,
1528, 1530, 1531, 1533, 1534, 1536,
1539, 1540, 1569, 1736, 1737, 1738,
1807.
PONTS I LLULL, Jerònia de, muller de Miquel Joan de Ponts, donzell, 1846.
PONTS I MONTSONÍS, Francesc de, 1779.
PONTS I SALVÀ, Caterina, 202, 1221.
POQUET, Antoni, prevere de l’església de Cervera, 1775.
POQUÍ, Francesc, canonge de la Seu de Vic,
del braç eclesiàstic, 1808.
PORCIOLES, Joan, mercader, del braç reial,
1212, 1227, 1387.
PORONS, Joan, negociant, 962.
PORRÓ, Jeroni, 38.
PORTA, Isidre, de Fornells, condemnat a galeres, 740.
PORTA, Ponç, 290.
Porrera (Priorat), taula de, 1325, 1435.
PORTA, Jaume, donzell, 596, 597, 598, 599,
602, 603, 604, 606, 607.
PORTA, Jaume Joan, prevere de l’església de
Cervera, 1775.
PORTA I BERTRAN, Isidre, miquelet, 739,
1652, 1653.
PORTADES, Joan, mercader, del braç reial,
1367.
Portell, el (Segarra), coll de, 86.
PORTELL, ..., consultor, 142, 240, 252, 525,
557.
PORTELL, Antoni, notari de Barcelona, 1111,
1112.
PORTELL, Francesc, catedràtic, 243, 253,
262, 1593.
PORTELL, Francesc, doctor en drets i de la
Reial Audiència, del braç militar, 251, 268,
373, 374, 375, 592, 647, 666, 724, 769,
847, 966, 1093, 1183, 1238, 1251, 1252,

1298, 1299, 1353, 1354, 1367, 1387,
1471, 1482, 1574, 1575, 1576, 1577,
1579, 1646, 1741, 1959.
PORTOLES I BRESCO, Sebastià de, donzell
de Girona, 2, 5, 6, 8, 1480.
Portugal, 561, 971, 1161.
PORULL, Francesc, doctor en drets i de la Reial
Audiència, 1739.
POSA, Joan, prevere beneficiat a Cardona, 927.
POSTIUS, Magí, botiguer de teles, 373, 1259.
POSTIUS, Manuel, de Terrassa, 870.
POTAU, Antoni de, donzell i doctor en drets
domiciliat a Barcelona, 976, 977, 1564,
1806, 1809, 1811.
POTAO, Bartomeu, pellisser, 700.
POTAU, Cristòfor, doctor en drets i de la Reial
Audiència, del braç militar, 142, 240, 243,
369, 472, 929, 966, 969, 1020, 1169,
1183, 1568, 1739, 1811, 1959.
POTAU, Francesc, major, mercader, 408, 410,
451, 815, 1731.
POTAU, Francesc, menor, mercader, 240, 815,
929, 1237, 1731.
POTAU, Francesc, mercader, 12, 16, 1405,
1732.
POTAU, Jaume de, 372, 620, 768, 1688,
1689.
POTAU, Miquel de, capità, 567, 568, 569.
POTAU, Pere Dimas de, doctor en drets i advocat fiscal del General, del braç militar, 250,
382, 817, 821, 833, 838, 870, 887, 894,
897, 899, 910, 913, 914, 915, 918, 933,
993, 1010, 1018, 1023, 1049, 1055, 1057,
1059, 1137, 1138, 1169, 1344, 1345,
1429, 1593, 1841, 1842, 1844, 1870,
1871, 1930, 1947.
POTAU I MOLES, Jaume, donzell domiciliat a
Barcelona, doctor en drets i de la Reial Audiència, 472, 882, 884, 1564.
POVAR, marquès del, 1423.
PRADA, Andrés de, 1197.
PRADELL, Guillem, 1210, 1242.
PRADELL, Joan, 1037.
PRADELL, Miquel, notari públic de Vic i de la
diputació local d’aquesta ciutat, 1791.
Prades (Baix Camp), 455. -Fira de, 50, 107,
112, 118, 123, 175, 194. -Taula de, 1325,
1435, 1436.
PRADES, Pere, 1062.
PRADO, Baltassar, inquisidor major, 162.
PRAT, Francesc, pagès de Manresa, 1757.
PRAT, Gaspar de, 530.
PRAT, Joan, de la vegueria de Lleida, del braç
militar, 1944.
PRAT, Miquel, espardenyer, 957, 1857.
PRAT I REIXAC, Joan, 930.
PRATS, Agustí, canonge de la Seu de Girona,
del braç eclesiàstic, 1729.
PRATS, Baltassar, 1943.
PRATS, Baltassar, escrivà, 1073, 1076.
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PRATS, Bernat, sastre de Tarragona, 240.
PRATS, Ignasi, de la vegueria de Barcelona, del
braç militar, 1181.
PRATS, Joan, ciutadà honrat de Barcelona, del
braç reial, 411, 1375, 1472.
PRATS, Josep, 1769.
PRATS, Josep, barreter, 702.
PRATS, Josep, frare, del braç eclesiàstic, 1628.
PRATS, Josep, paraire de Puigcerdà, 1769.
PRATS, Pere, diputat reial, 400, 498, 1606,
1630, 1656, 1659, 1713, 1716, 1769,
1801, 1876.
PRATS, Pere, mercader i botiguer de Girona,
1876.
PRATS, Pere, prevere de l’església del Pi de Barcelona, 1845.
PRATS, Pere, recluta de galeres, 20.
PRATS, Pere Guillem, apotecari, 1876.
Prats de Rei, els (Anoia), 82, 353. -Sots-vegueria de, 94.
PRATS I CODINA, Francesc, del braç militar,
1212, 1227.
PRATS I FONTANET, Josep, capità, 567, 568.
PRATS I MURILLO, Josep, 788.
PRATS I SANTJULIÀ, Francesc, del braç militar, 262, 267, 1312, 1339.
PREIXENS, Pau, de la vegueria de Barcelona,
del braç militar, 1944, 1945, 1949.
PREIXENS, Vicenç, ardiaca major i canonge de
la Seu de Tortosa, del braç eclesiàstic, 1626,
1627, 1642, 1644.
Premià (Maresme), 1593, 1594. -Cases: d’en
Figueres i Macià, 1593, 1594, 1596.
PRESES, Pedro, del Consell Suprem d’Aragó,
271, 335, 337,343, 344, 418, 454, 462,
496, 497, 514, 534, 544, 550, 557, 613,
733, 973, 974, 979, 1241, 1306, 1338,
1340, 1366, 1382, 1388, 1389, 1428,
1456, 1478, 1483, 1485, 1527, 1547,
1558, 1559, 1611, 1643, 1645, 1882,
1883, 1951, 1953.
PRESSES, ..., cardenal, 1245, 1249, 1250.
PRESSES, Carles, 229, 238.
PREVE, Francesc, notari, 499, 1756.
PRIETO ROMÁN, Luís, notari de Madrid,
1878.
PRIOR, Albert, notari públic de Lleida, 1353.
PROUS, Baltassar, doctor en drets, del braç
reial, 96, 1189, 1627, 1643.
PROUS, Melcior, doctor, del braç reial, 525,
993, 994, 1627.
PUEYO, Francisco, jutge de Saragossa, 81, 82.
PUIG, ... de, assessor del General, 525, 783,
784, 1467.
PUIG, Agustí, tirador d’or, ciutadà de Barcelona, 12, 598.
PUIG, Andreu, jesuita, 1118.
PUIG, Antoni, ciutadà honrat de Barcelona,
1250.
PUIG, Antoni de, doctor en drets, 1550.

PUIG, Antoni de, donzell i doctor en lleis domiciliat a Lleida, 1211, 1564.
PUIG, Bernardí de, doctor en drets, 369, 427,
453, 502, 542, 651, 1550, 1558.
PUIG, Bonaventura, tauler de pineda, 1278.
PUIG, Dídac, notari públic i jurat de Girona,
del braç reial, 1181, 1238, 1248, 1559,
1562.
PUIG, Francesc, de Perpinyà, del braç reial,
1062, 1189, 1256, 1394, 1739, 1837, 1960.
PUIG, Francesc, doctor, 1929.
PUIG, Francesc, pagès de Forès, 1929.
PUIG, Francesc, pagès de les Oluges, 1929.
PUIG, Francesc, prevere, notari i escrivà de la
diputació local de Puigcerdà, 700, 822,
1618, 1743.
PUIG, Jaume, militar, 1233.
PUIG, Joan, 1072.
PUIG, Joan, botiguer de teles i ciutadà de Barcelona, 164, 238, 530, 1103, 1120, 1469.
PUIG, Joan, major, 1665.
PUIG, Joan, menor, 1665.
PUIG, Joan, mercader de Granollers, 1665.
PUIG, Joan, pagès de Sant Pere Pescador, 1688.
PUIG, Joan, teixidor de llana de Piera, 1665.
PUIG, Josep, de Cervera, del braç reial, 1733.
PUIG, Josep, ciutadà de Barcelona, porter reial,
5, 352, 432.
PUIG, Josep, prevere, 464.
PUIG, Llorenç, ciutadà honrat de Girona i lloctinent del batlle general a la ciutat, del braç
reial, 1168, 1169, 1181, 1183, 1226.
PUIG, Pau, doctor en teologia i canonge de la
Seu a Roma, 915.
PUIG, Pere, cotxer del prior de Santa Anna, 60.
PUIG, Pere, galiot, 170.
PUIG, Pere Joan, comissari de Reus, 367, 368.
PUIG, Ramon, jove, mestre de cases, 1230.
PUIG, Ramon, sastre de Barcelona, 704, 1062.
PUIG I BOSSOM, Esteve, eclesiàstic, 763.
PUIG I BOSSOM, Josep, notari públic de Caldes de Montbui, 16, 1152.
PUIG I FERRER, Teresa, muller de Joan Puig,
botiguer, 530, 1469.
PUIGBÒ, Vicenç, ferrer del General, 3, 272,
435, 673.
Puigcerdà (Baixa Cerdanya), 27, 44, 51, 56,
107, 113, 118, 123, 145, 146, 152, 164,
166, 175, 195, 204, 305, 310, 312, 314,
315, 317, 403, 457, 458, 459, 544, 927,
928, 929, 1038, 1064, 1180, 1210, 1242,
1256, 1269, 1653. -Bolla de, 241, 433,
434, 435, 642, 1221, 1341, 1552, 1553,
1778, 1821. -Col·lecta de, 1433. -Diputació local de, 1385, 1386, 1553, 1554,
1556, 1948. -Fortificació de, 361, 399,
458, 459. -Taula de, 1083, 1330, 1609. Taulers de, 813, 1551. -Tèrcio de, 164. Vegueria de, 1346, 1350, 1394.
PUIGCERVER, Josep, del braç militar, 1312.
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PUIGDESALIT, Francesc, donzell, 883.
PUIGDESALIT, Gabriel, domiciliat a Torelló,
arrendatari de la bolla de Tremp i Pallars,
1414, 1764.
PUIGDESALIT I MALLA, Francesc, diputat
militar, 788, 810, 824, 903, 1394, 1403,
1421, 1614, 1729, 1794, 1795, 1796,
1940.
PUIGDESALIT I MALLA, Ponç, frare i cabiscol de Ripoll, del braç eclesiàstic, 1670, 1671.
PUIGDESALIT I PASQUAL, Francesc, del
braç militar, 1256, 1568, 1580, 1739, 1741,
1959.
PUIGDEUNS, Joan Baptista, 1037.
PUIGDOURA, Jaume, gerrer i ciutadà de Barcelona, 699.
PUIGJANER, Cecília, muller de Francesc Puigjaner, 1113.
PUIGJANER, Francesc, donzell domiciliat a
Barcelona, del braç militar, 3, 1112, 1113,
1114, 1168, 1169, 1181, 1185.
PUIGJENERM I D’ORÍS, Francesc, 830.
PUIGMARÍ, Pere de, canceller, 1006, 1122.
PUIGNAU, Antoni, del braç militar, 1168,
1181, 1687.
PUIG-REDON, Josep, capità reformat de la
plaça de Roses, 1232.
PUIG-RUBÍ, Sebastià, doctor en teologia,
1119.
PUIGSEC, Vicenç, prevere de l’església de Sant
Miquel de Barcelona, 143, 1205, 1935.
PUIGTORNER, Joan, ciutadà de Barcelona,
705.
PUIGVENTÓS, Josep, adroguer, correu major
del General, 643, 670, 676, 697, 1578,
1608, 1646.
PUIGVERD, Bernat, arrendatari de la bolla de
Ripoll i Sant Joan de les Abadesses, 1820,
1822.
PUIGVERD, Josep, canonge de la Seu de Lleida, del braç eclesiàstic, 1314, 1338.
PUIGVERD I VILALLONGA, Josep, del braç
militar, 1339.
PUIGXORIGUER, Jaume, prevere de Granollers, 1494.
PUJADES, Andreu, paraire de Sant Hipòlit de
Voltregà, 767.
PUJADES, Francesc de, doctor en drets, tauler
de Figueres, 576, 612, 1481, 1519, 1520,
1522, 1523.
PUJADES, Jaume, doctor en medicina, del braç
reial, 76, 90, 398, 589, 620, 633, 643, 654,
677, 694, 697, 701, 751, 759, 761, 770,
771, 790, 837, 841, 856, 858, 906, 932,
934, 946, 947, 952, 964, 973, 1031, 1060,
1068, 1072, 1187, 1357, 1472, 1473,
1482, 1483, 1539, 1552, 1604, 1620,
1654, 1690.
PUJADES, Josep, doctor de Girona, del braç
reial, 401, 499, 575, 674, 993, 994, 1285,

1314, 1368, 1550, 1557, 1670, 1682,
1732, 1734, 1865, 1883.
PUJADES, Melcior, 1021.
PUJADES, Rodrigo, diputat d’Aragó, 1214.
PUJADES, Salvador, teixidor de Sant Hipòlit
de Voltregà, 767.
PUJADES, Tomàs, 1826.
PUJADES I MIR, Francesc, fill de Jaume Mir i
Pujades, doctor en drets de Figueres, 763,
964.
PUJALT, Anton, 1062.
PUJALT, Joan, fuster, 614.
PUJOL, Antoni, frare de la cartoixa de Montalegre, 1047.
PUJOL, Antoni, prevere beneficiat a la Seu de
Barcelona, 889, 907, 993, 1760.
PUJOL, Bernat, del consell del rei, lloctinent de
protonotari de la Corona d’Aragó, 1283,
1284, 1309.
PUJOL, Francesc, canonge de la Seu d’Elna,
del braç eclesiàstic, 1183, 1255, 1393, 1568,
1739, 1959.
PUJOL, Francesc, de Caldes de Montbui, 98,
870, 969.
PUJOL, Ignasi, de la vegueria de Cervera, del
braç militar, 1367, 1369, 1945, 1949, 1950,
1951.
PUJOL, Ignasi, del braç reial, 425, 426, 431,
1182, 1213, 1236, 1243.
PUJOL, Joan, sastre, 220.
PUJOL, Joan Francesc, agent del General a Madrid, 62, 145, 397, 1352.
PUJOL, Josep, adroguer i cerer del General, 722.
PUJOL, Josep, notari públic de Vic, 691, 805,
1039, 1601, 1721.
PUJOL, Macià, doctor i prevere, 1385, 1386.
PUJOL, Pere, notari, 1419.
Q
QUADRENY TODA I GIL, ..., 1272.
QUADRES, Joan, doctor en drets i procurador
fiscal del General, 150, 165, 166, 169, 233,
237, 246, 262, 269, 283, 319, 320, 332,
410, 411, 412, 415, 416, 420, 435, 436,
437, 438, 439, 440, 446, 447, 452, 472,
474, 475, 476, 482, 483, 484, 486, 489,
490, 491, 493, 515, 517, 518, 519, 529,
575, 579, 580, 581, 583, 633, 636, 640,
641, 646, 648, 687, 690, 706, 711, 712,
713, 723, 724, 726, 839, 898, 899, 947,
994, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001,
1003, 1004, 1007, 1020, 1133, 1134,
1216, 1263, 1301, 1489, 1490, 1491,
1590, 1597, 1793, 1844.
QUADRES, Joan Pau, fill de Joan Quadres,
1793.
QUADRES, Maria, muller de Joan Quadres,
996.
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QUATRECASES I SALA, Josep, notari de Barcelona, 1213, 1228.
QUATRECASES I VILA, Nicolau, escrivà de
Barcelona, 1216.
QUER, Josep, arrendatari de la bolla de Puigcerdà, 1832.
QUERALT, Dalmau de, comte de Santa Coloma, 1621.
QUERALT, Guerau de, avi de Dalmau de Queralt, 1621.
QUERALT, Jaume de, 1877.
QUERALT, Joan de, 1006, 1605, 1789, 1826,
1914.
QUERALT, Joan Tomàs de, 1403, 1605, 1613,
1622, 1826.
QUERALT, Josep, trinitari, 546, 558.
QUERALT, Julià de, 1403.
QUERALT I MOLINER, Joan de, 1402, 1403,
1613, 1622.
QUERALT I MOLINER, Magdalena de,
1613.
QUERALTÓ, Ramon, doctor en lleis de Lleida, 1285, 1286, 1564.
QUEROL, Josep, 1211.
QUINGLES, Gaspar, sastre i ciutadà de Barcelona, 208, 499, 500, 1220.
QUINTANA, Antoni, canonge, 1801.
QUINTANA, Francesc, del braç reial, 277,
1627, 1643.
QUINTANA, Francesc, de Puigcerdà, 1801.
QUINTANA, Francesc, doctor en drets i ciutadà de Barcelona, 1801.
QUINTANA, Francesc, prevere beneficiat a
l’església de Sant Jaume de Barcelona, guarda ordinària del General, 823, 1744.
QUINTANA, Josep, 1661, 1714, 1749.
QUINTANA, Josep, ciutadà honrat de Barcelona, 1489.
QUINTANA, Josep, ciutadà honrat de Barcelona, exactor del General, 62, 223, 225, 269,
331, 332, 336, 354, 355, 364, 365, 376,
397, 399, 408, 432, 444, 445, 462, 464,
467, 472, 477, 485, 488, 502, 513, 536,
553, 564, 589, 590, 627, 628, 635, 643,
649, 738, 758, 773, 791, 810, 834, 866,
927, 947, 957, 983, 995, 1029, 1049,
1074, 1112, 1116, 1117, 1259, 1263,
1276, 1341, 1374, 1397, 1406, 1407,
1431, 1477, 1494, 1543, 1552, 1753.
QUINTANA, Josep, mercader, 1910.
QUINTANA, Josep Miquel, 1714, 1715, 1910,
1911.
QUINTANA, Josep Miquel, regent els comptes
del General, 1079, 1083, 1084, 1085, 1106,
1107, 1108, 1109, 1110, 1112, 1202, 1279,
1801.
QUINTANA, Maria Eulàlia, muller de Josep
Quintana, 464, 579, 580, 649, 1406.
QUINTANA, Miquel, 1801, 1802.
QUINTANA, Miquel, de Granollers, 1721.

QUINTANA I AIXADES, Salvador, del braç
reial, 1627.
QUINTANA I CRUÏLLES, Maria, vídua, 1116.
QUINTANA I FÀBREGUES, Eulàlia, muller de
Josep Quintana, ciutadà honrat, 1406, 1489.
QUIÑONES, Luís Manuel de, notari de Madrid, 1849, 1878.
R
RABASSA, Francesc, prevere de l’església de
Cervera, 1775.
RAET, Dídac de, 1222, 1223, 1224.
RAFER, Josep, mercader de Figueres, 1519.
RAFART, Pau, bracer de Pineda de Mar, 1835.
RAHOLA, Rafael, sastre i ciutadà de Barcelona,
arrendatari de la bolla de Perpinyà, 1454,
1929.
RAIC, Bartomeu, prevere, 758, 1677.
RAIMÍ, marquès de, 1151.
RAJADELL, Josep, del braç militar, 1169.
RAMANYÀ, Josep, botiguer de teles i corredor
d’orella de Barcelona, 38, 546, 1543.
RAMELL, Gabriel, sabater de Cervera, 741.
RAMISAS, Antoni, paraire de Sant Hipòlit de
Voltregà, 767.
RAMON, comte de Barcelona, 185.
RAMON, Antoni, armer major del General, 3,
272.
RAMON, Francesc, prevere de l’església de Cervera, 1775.
RAMON, Josep, 483, 1672.
RAMON, Josep, canonge de la Seu de Barcelona, del braç eclesiàstic, 293, 654, 855, 905,
1132, 1135, 1136, 1670.
RAMON, Josep de, del braç militar, 1669.
RAMON, Maria Àngela, abadessa del monestir
de Santa Maria de Pedralbes, 1805.
RAMON, Miquel, capità, 701, 1672.
RAMON I DE TORT, Josep, del braç militar,
1627, 1643, 1645.
RAMON I DE TORT, Miquel, del braç militar,
1753.
RAMON I REIG, Josep, canonge de la Seu de
Barcelona, del braç eclesiàstic, 1865, 1881.
RAMONEDA, Josep, adroguer, 410, 615.
RAMONEDA, Pere, oller de Terrassa, 1919.
RASET I TRULLARS, Josep Grato de, del braç
militar, 1312, 1339.
RATERA, Joan, corredor i trompeta real, 1198,
1201.
RATERA, Josep, clergue domiciliat a Barcelona, 761, 891, 1015, 1762.
RATERA, Josep, clergue, prevere, 761, 891,
1015.
RAURELL, Pere, prevere, 704.
RAUTET, Francesc, de Riudoms, 1278.
RAVELLA, Josep, procurador de mestres de cases, 1062.
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RAXA, Jacint, de Puigcerdà, 1210.
REAL, Jeroni de, credencer i collidor de Girona, 1578.
REAL, Jeroni de, del braç militar, 1627, 1642.
REART, Antoni, del braç militar, 65.
REART, Carles, de Perpinyà, del braç reial,
1394, 1569, 1960, 1962.
REART, Gaspar, frare santjoanista, del braç
eclesiàstic, 652, 671, 1671, 1755, 1807.
REART ICART DE QUERALT, Andreu, del
braç militar, 1418, 1472, 1483, 1550, 1669,
1951, 1954.
REART I JAÉN, Antoni de, donzell de la vegueria de Perpinyà, escrivà de manament reial,
del braç militar, 2, 89, 90, 99, 100, 102, 103,
108, 134, 137, 140, 148, 196, 409, 1142,
1144, 1152, 1176, 1182, 1183, 1184, 1185,
1186, 1210, 1255, 1351, 1374, 1393, 1568,
1580, 1739, 1741, 1959.
RECESVINT, rei visigot, 185.
RECS I GALLART, Maurici, doctor en drets i
ciutadà de Barcelona, assessor del General,
del braç reial, 3, 5, 14, 425, 426, 535, 577,
582, 672, 827, 828, 830, 838, 842, 843,
844. 850, 852, 883, 884, 887, 894, 897,
910, 926, 1473, 1484, 1729, 1735, 1746,
1752, 1841, 1842, 1844, 1845, 1870,
1871, 1921, 1930, 1937.
REGÀS, Joan, pellisser, 1140.
REGÀS, Josep, del braç reial, 545, 550, 584,
1132.
REGAT, Pere Joan, 823.
REGNES, Andreu, 1635, 1780, 1829.
REGÓN, Juan María, galiot, 170.
REGORDER, Jaume, 1062.
REGORDERA, Salvi, notari públic de Girona,
684, 764.
REGUER, Pere de, 489, 490, 1036, 1422,
1666, 1687, 1688.
REGUER I BATLLÓ, Josep de, veguer de Barcelona, 656, 1248.
REGUER I VELASCO, Maria Margarida de,
1117, 1120.
REGUÉS, Andreu, 1917.
REI, Bartomeu, sastre, arrendatari de la bolla de
Tarragona, 1375.
REI, Joan, negociant, 1120.
REIG, Pau, canonge de la Seu de Barcelona, del
braç eclesiàstic, 556, 652, 653, 828, 829,
830, 917, 964, 1368, 1471, 1482, 1865,
1881.
REINALT, Francesc, de Barcelona, recluta de
galeres, 20.
REINOSO, Pedro de, algutzil major del Sant
Ofici, 909.
REIXAC, Bartomeu, negociant, 466, 467.
REIXAC, Francesc, notari públic de Vic, 498.
REIXAC, Guillem, 911.
REIXAC, Pau, del braç militar, 1181, 1183.
REIXAC I DE PRAT, ..., 1029.

REJOL, Joan, de la casa de Maria d’Areny i Navel, 1476.
RENYER, Joan, notari públic de Cervera, 1602.
REQUESENS, Dimas de, 1725.
REQUESENS, Dionisa de, 1381.
RESPALL, Francesc, doctor, del braç reial,
1472, 1482.
REÜLL DE TORTOSA, Pau, 1672, 1684.
Reus (Baix Camp), 371, 559, 747, 978, 982,
1479, 1730. -Castell de, 1730. -Taula de,
1317, 1329, 1434. -Tauler de, 1475.
REUS, Bartomeu, soldat del General, 727.
REVERTER, Francesc, ciutadà honrat i notari
públic de Barcelona, conseller cinquè de la
ciutat, 67, 71, 72, 73, 152, 376, 388, 396,
416, 476, 1113, 1174, 1348, 1672, 1684.
REVERTER, Joan Baptista, doctor en drets i
ciutadà honrat de Barcelona, racional del
General, 71, 72, 73, 395, 436, 469, 475,
482, 483, 488, 489, 490, 493, 494, 505,
515, 518, 535, 546, 559, 580, 592, 593,
605, 612, 621, 624, 626, 627, 638, 667,
668, 669, 672, 675, 676, 679, 680, 681,
906, 1174, 1286, 1407, 1408, 1409, 1410,
1412, 1413, 1415, 1416, 1417, 1419,
1420, 1422, 1423, 1425, 1426, 1427,
1444, 1450, 1452, 1454, 1457, 1458,
1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1475,
1480, 1488, 1489, 1490, 1491, 1547,
1551, 1670, 1680, 1732, 1734, 1946.
REVERTER, Victòria, abans Montclar, muller
de Francesc Reverter, 1113.
RIAC, Jeroni, 648.
RIAL, Fermí, doctor en medicina, 385.
RIALP, Francesc, 1399.
RIALP, Francesc de, del braç militar, 1471.
RIALP, Jaume, prevere, administrador de la capella de Sant Sever de Barcelona, 954, 1852.
RIAMBAU, ..., 788.
RIAMBAU, Antoni, velluter, 574.
RIAMBAU, Isidre, 576.
RIAMBAU, Joan, prevere, 893, 1771.
RIAMBAU I SULLÀ, Maria Agnès, priora del
monestir de Santa Maria Magdalena de Barcelona, 472, 476, 479, 514, 517, 518, 519,
541, 649, 650, 902, 904, 1015, 1425,
1462, 1789, 1803, 1921.
RIBA, Baltassar de, de la vegueria de Barcelona,
del braç militar, 151, 926, 981, 1210, 1212,
1418, 1472, 1483, 1753.
RIBA, Baltassar, mercader, 1110.
RIBA, Berenguer, 898, 1781.
RIBA, Fèlix, jove, escultor de Barcelona, 1873.
RIBA, Josep, pellisser i ciutadà de Barcelona,
1075, 1946, 1947.
Riba-roja d’Ebre (Ribera d’Ebre), taula de,
1319, 1432, 1433.
RIBAS, Ignacio Bautista de, secretari de Madrid, 1871.
RIBAU, Antoni, velluter, 432.
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RIBAU I VILALLONGA, Bernat de, del braç
militar, 1314.
RIBELLES, baró de, 255.
RIBER, Miquel, del braç militar, 1168.
RIBERA, Francesc, 479.
RIBERA, Francesc de, doctor en drets i de la
Reial Audiència, 1570.
RIBERA, Joan de, ardiaca i canonge de la Seu
de Barcelona, del braç eclesiàstic, 1255,
1471, 1482.
RIBERA, Joan de, del Sant Ofici, 1393.
RIBERA, Josep, 475.
RIBERA, Tomàs, doctor en drets, advocat fiscal
de la visita, 51, 62, 63, 66, 68, 102, 138,
139, 153, 188, 366, 431, 525, 557, 563,
647, 661, 896, 1146, 1946, 1952.
RIBERT, ..., 1442.
RIBERT, Joan, notari públic de Barcelona, 446,
595.
RIBES, ..., 1708.
RIBES, ..., sastre i ciutadà de Barcelona, 32.
RIBES, Berenguer, 788.
RIBES, Esteve, negociant i tauler de la Bisbal
d’Empordà, 578, 1488.
RIBES, Francesc, notari i ciutadà de Barcelona,
1144.
RIBES, Jeroni, del braç militar, 1417.
RIBES, Jeroni, frare santjoanista i comanador
de Vallfogona, del braç eclesiàstic, 1944.
RIBES, Joan, escrivà, 131, 132.
RIBES, Joan, mercader, 1624, 1834.
RIBES, Joan, mestre de cases, 1639.
RIBES, Joan, notari públic de Barcelona i escrivà major del General, 381, 396, 400, 411,
413, 414, 450, 499, 520, 528, 572, 574,
577, 596, 597, 598, 599, 600, 603, 604,
605, 608, 615, 616, 617, 618, 621, 622,
623, 624, 627, 628, 636, 639, 640, 641,
649, 650, 651, 671, 675, 682, 686, 699,
705, 709, 711, 713, 715, 757, 812, 847,
936, 1014, 1018, 1030, 1039, 1040, 1133,
1344, 1419, 1474, 1485, 1538, 1543,
1590, 1597, 1600, 1610, 1751, 1756,
1839, 1844, 1935, 1946.
RIBES, Joan, pagès, 1781.
RIBES, Joan, pagès de Socarrats, 1624, 1834.
RIBES, Joan Pau, cavaller, 1781.
RIBES, Josep, 1062.
RIBES, Leocàdia, 1781.
RIBES, Pere, 1211.
RIBES, Pere Joan, pagès de Montmaneu, 1625.
RIBES, Salvador, doctor en drets, del braç reial,
819.
RIBES, Tomàs, notari públic de Tarragona, 653,
1566.
Ribes de Freser (Ripollès), 1942. -Taula de,
1327, 1330, 1437, 1609.
RIBOT, Anton, del braç reial, 1671.
RIBOT VINYALS I SIURANA, Salvador, del
braç militar, 1549, 1557.

RIC, Blai, músic, 958, 1859.
RICARDA, ..., 1062.
RICASSO, Martí, soldat, 239.
RIERA, ..., assessor del General, 1199.
RIERA, Anton, notari i escrivà de la cort del veguer de Barcelona, 97, 149, 749.
RIERA, Bartomeu, clergue, 1771.
RIERA, Bartomeu, sombrerer, 1771.
RIERA, Francesc, de Cardona, recluta de galeres, 20.
RIERA, Jacint, 561.
RIERA, Jacint, pagès de Premià, 1594.
RIERA, Jacint, prevere beneficiat a l’església de
Santa Maria del Mar de Barcelona, 1476.
RIERA, Joan, prevere de Santa Maria del Mar
de Barcelona, 705.
RIERA, Joan Baptista de, 770.
RIERA, Josep, escrivà de Vic, 1744.
RIERES, Alexandre, 1122.
RIGOL, Pere, professor de filosofia, 69.
RIOLS, Salvador, del braç militar, 915.
RION, Joan, argenter de Tarragona, 1452.
Ripoll (Ripollès), 82, 526, 1072, 1468, 1942.
-Abat de, 313, 314, 329. -Bolla de, 241,
410, 642, 1341, 1494, 1552, 1586. -Monestir de, 1745. -Taula de, 1434, 1435,
1609.
RIPOLL, Acasi de, assessor del General, 290.
RIPOLL, Esteve, traginer, 189.
RIPOLL, Felip, 282, 283, 290, 308.
RIPOLL, Ignasi de, frare i cambrer del monestir
de Sant Pere de Roda, oïdor eclesiàstic,
1357, 1382, 1421, 1459, 1606, 1663,
1759, 1765, 1771, 1773.
RIPOLL, Pere, 290.
RIPOLL, Ramon, doctor en drets i consultor
del General, 896.
RIQUER, Felip de, del braç militar, 1728.
RIQUER, Francesc, frare santjoanista i comanador de Térmens, del braç eclesiàstic, 1243.
RIQUER, Francesc de, tauler de Tremp, 285.
RIQUER, Joan, notari de Vic, 541.
RIQUER I DE VEGA, Francesc de, del braç
militar, 1627.
RIU, Galderic, inquisidor jesuita, lector de teologia al col·legi de Betlem, 777, 850, 1695.
RIU, Joan, pagès, arrendatari de la bolla de Tarragona, 1404, 1586.
RIU, Joan, receptor de la bolla de Barcelona,
1589.
RIU, Josep, ardiaca de Santa Maria del Mar,
300.
RIU, Pau, mercader, receptor de la bolla de Barcelona, 1379, 1400, 1779, 1787.
RIU, Pere, burgès, arrendatari de la bolla de
Castelló d’Empúries, 1779.
RIU I NAVARRO, Honorat, doctor en drets,
advocat fiscal del General, del braç reial, 842,
843, 844, 850, 852, 892, 894, 897, 916,
926, 966, 970, 973, 975, 979, 981, 1132,
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1168, 1181, 1368, 1388, 1752, 1849,
1865, 1883.
Riudecanyes (Baix Camp), taula de, 1317,
1327, 1434.
Riudoms (Baix Camp), taula de, 1315, 1327,
1434.
RIUS, ..., calceter, 758.
RIUS, Andreu, conseller sisè de Barcelona, 1119.
RIUS, Antoni, jesuita, rector del col·legi de
Sant Martí Sacosta de Girona, 1019, 1020,
1931.
RIUS, Francesc, 757.
RIUS, Ignasi, canonge de la Seu de Tortosa, del
braç eclesiàstic, 1669.
RIUS, Josep, 1062.
RIUS I BRUNIQUER, Francesc, jutge de retroclams, del braç reial, 295, 300, 302, 313,
314, 321, 340, 345, 346, 347, 358, 440,
492, 503, 504, 506, 509, 820, 841, 1312,
1339, 1569.
RIUS I ROVELLÓ, Francesc, canonge de la
Seu de Girona, 1553, 1554, 1556.
RIUSEC, Jaume, prevere i doctor en drets resident a Barcelona, 262, 365, 427, 567, 568,
1395.
RIUSEC, Jaume, doctor, escrivà del regent els
comptes del General, 1117, 1119, 1277.
RIUSEC, Josep, mercader de Figueres, 256.
RIUSEC, Rafael, adroguer de Cervera, 1776.
RIUSEC, Salvador, passamaner, arrendatari de
la bolla, 1630.
ROBERT, Bartomeu, tauler i jurat de Sitges,
1047.
ROBERT, Josep, prevere beneficiat a l’església
del Pi de Barcelona, 1845.
ROBERT, Miquel Joan, doctor, del braç reial,
1368.
ROBERT, Pere, 1062.
ROBES, Joan, notari públic de Barcelona, 931.
ROBLAT, Jacint de, capità de Tarragona, 1698.
ROBRES, comte de, 202, 634, 711, 719, 1069,
1221, 1595, 1641, 1753.
ROBRES, comtessa de, 58.
ROC, Pere, notari, 1946, 1952.
ROCA, ..., 1273.
ROCA, Andreu, tauler de Sant Feliu de Codines, 631.
ROCA, Antoni, d’Alella, 368.
ROCA, Antoni, tauler de Calella, 1278.
ROCA, Baptista, del braç reial, 3.
ROCA, Benet, 1037.
ROCA, Esteve, 637.
ROCA, Felicià, 1070.
ROCA, Francesc, canonge de la Seu de Vic, del
braç eclesiàstic, 1314, 1729.
ROCA, Genís, botiguer de Figueres, 1598.
ROCA, Jaume, adroguer de Cervera, 1302.
ROCA, Jeroni, botiguer de Figueres, 1598.
ROCA, Joan, pagès, arrendatari de la bolla de
Tremp i Pallars, 1414, 1605, 1613, 1826.

ROCA, Joan Baptista, de la vegueria de Balaguer, del braç militar, 1237, 1339, 1669,
1681, 1686.
ROCA, Josep, de Cervera, del braç reial, 1006,
1238, 1248, 1550, 1557.
ROCA, Josep, mercader, credencer de les sedes
de la bolla de Barcelona, 413, 419, 422, 425,
1213, 1751, 1752.
ROCA, Miquel, assessor del general, .
ROCA, Miquel, canonge de la Seu de Vic, del
braç eclesiàstic, 1755, 1807.
ROCA, Pacià, notari i escrivà de la Capitania
General, 1198, 1199, 1200, 1201.
ROCA, Pere, notari, 1107, 1108.
ROCA, Pere Jaume, blanquer i ciutadà de Barcelona, 1355.
ROCA I JULIÀ, Joan Baptista, doctor, 11, 150,
320, 346, 359, 360, 478, 482, 1672, 1684.
ROCA ROSERA, Ignasi, prevere beneficiat a
l’església de Santa Maria del Mar de Barcelona, 1037, 1047.
ROCABERTÍ, Agnès de, 646.
ROCABERTÍ, Anton, del braç militar, 321,
717.
ROCABERTÍ, Bernat Lluc de, 1618.
ROCABERTÍ, Francesc de, 1877, 1928, 1929.
ROCABERTÍ, Francesc Dalmau de, 1877,
1928, 1929.
ROCABERTÍ, Jaume de, 1877.
ROCABERTÍ, Jeroni de, del braç militar, 1132,
1135, 1670, 1682, 1685, 1753.
ROCABERTÍ, Joan de, ardiaca i canonge de la
Seu de Girona, del braç eclesiàstic, 1169,
1181, 1223, 1312, 1339.
ROCABERTÍ, Josep de, cavaller d’Alcàntara,
batlle general i procurador dels feus reials de
Catalunya, 9, 242, 251, 253, 254, 263, 264,
265, 266, 277, 329, 1251, 1252, 1253,
1254, 1257, 1258, 1262, 1275.
ROCABERTÍ, Lluís de, 1247.
ROCABERTÍ, vescomte de, 1226, 1229.
ROCABERTÍ I PAU, Antoni de, del braç militar, 5, 8, 316, 380.
ROCAFORT, Joan, de Barcelona, del braç
reial, 1755, 1807.
ROCAFORT, Miquel, arrendatari de la bolla de
Berga i Bagà, 1404.
ROCAFORT, Salvi, mercader, 1107.
ROCAFORT I LLOR, Joan, 1231.
ROCAFORT I SORTS, Benet, de Barcelona,
del braç reial, 1093, 1094.
ROCAFORT I SORTS, Joan, doctor en medicina, 218, 221, 789, 798.
ROCAFORT I SORTS, Josep, mercader, 1107.
ROCAL, Josep, prevere de Sant Pere Pescador,
1688.
ROCHEFORT, marquès de, 1151.
ROCOSA, Josep, 1062.
RODOLAT, Jacint de, capità reformat del rei
domiciliat a Tarragona, 1730.
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RODRIGO, rei visigot, 185.
RODRÍGUEZ, Pere, condemnat a galeres,
740.
RODRÍGUEZ DEL CAMPO, ..., capità, 189.
RODRÍGUEZ DE VELASCO, Juan Antonio,
468.
RODRÍGUEZ MUÑOZ, Juan, oficial major
de galera de l’esquadra d’Espanya, 741.
ROGER, ..., doctor en drets, 290.
ROGER, ..., doctor, ardiaca de Montserrat, 282.
ROGER, Antoni, tauler de Sant Cugat del Vallès, 1778.
ROGER, Felip de, domiciliat a Barcelona, del
braç militar, 553, 1157, 1549, 1550, 1557,
1558, 1561, 1562, 1564.
ROGER, Joan, botiguer de teles i ciutadà de
Barcelona, 1098.
ROGER, Josep, corredor d’orella, 44.
ROGER, Lluís, doctor en drets i ciutadà honrat
de Barcelona, del braç reial, 576, 1105,
1127, 1728, 1733, 1947.
ROGER I PASTOR, Maria Àngela, muller de
Lluís Roger, 1127.
ROIG, ..., 886.
ROIG, ..., assessor del General, 453.
ROIG, Andreu, vice-canceller d’Aragó, 1885,
1898.
ROIG, Antoni, 1037.
ROIG, Antoni, mercader de Perpinyà, 1782.
ROIG, Antoni, pagès de Cruïlles, 1782.
ROIG, Antoni, regent de Canet, 1782.
ROIG, Bartomeu, notari i ciutadà de Barcelona,
6, 137, 203, 233, 245, 253, 255, 296, 335,
810, 1243, 1946.
ROIG, Bernat, 787.
Roig, cap (Baix Ebre), 367.
ROIG, Donat, estudiant de Girona, 1396.
ROIG, Gaspar, prevere beneficiat a l’església del
Pi de Barcelona, 560, 1475, 1477, 1845.
ROIG, Isabel, filla de Marc Antoni Roig, 1782.
ROIG, Joan, del Pallars, recluta de galeres, 20.
ROIG, Joan, escultor, 318.
ROIG, Josep, canonge i tresorer de la Seu de
Girona, 1242.
ROIG, Josep, corredor d’orella, 240, 241, 410,
420, 494, 1444.
ROIG, Josep, del braç reial, 1549, 1550, 1557.
ROIG, Josep, escrivà, 392.
ROIG, Josep Antoni, corredor d’orella i ciutadà
de Barcelona, 280, 1707.
ROIG, Marc Antoni, doctor en medicina,
1781, 1782.
ROIG, Marià, corredor públic del General, 618,
642, 648, 662, 667, 668, 678, 681, 685,
686, 704, 705, 1071.
ROIG, Pau Dídac, pagès de Llerona, 1762.
ROIG I COSCÓ, Joan, doctor, del braç reial,
1756, 1866, 1881.
ROIG I DE SOLER, Frederic, 482, 483, 1157,
1420, 1630.

ROIG I MALLA, Ignasi, 1128.
ROIG I MORELL, Pere, canonge de la Seu de
Barcelona, del braç eclesiàstic, 75, 77, 841.
ROIG I RIERA, Josep, doctor, del braç reial, 2,
8, 276, 277, 615, 1670, 1682.
ROJAS, Domènec, notari de Barcelona, 617,
618, 1756.
ROJAS, Joan, sastre, 318.
ROL, ..., 975.
ROL, Josep, negociant i ciutadà de Barcelona,
receptor dels fraus del General, 1120.
ROL, Manuel, doctor de Barcelona, del braç
reial, 1945.
ROL, Pere Pau, militar, 1232.
ROLDOGAR, Josep, 263.
Roma (Itàlia), 149, 217, 285, 561, 610, 688,
908, 1383, 1443, 1560, 1591. -Ambaixador de, 337, 349, 562. -Esglésies: Santa
Maria la Major, 951. -Teles de, 823.
ROMA, Dídac, frare de l’orde dels agonitzants,
230.
ROMA, Pau, doctor en drets i ciutadà de Barcelona, del braç reial, 2, 8, 1168, 1755, 1807.
ROMAGUERA, Francesc, doctor en drets de
Girona, del braç reial, 1147, 1151, 1213,
1367, 1387, 1394, 1473, 1474, 1553,
1554, 1556, 1569, 1732, 1734.
ROMAGUERA, Josep, canonge de la Seu de
Barcelona, del braç eclesiàstic, 1864.
ROMAGUERA, Josep, doctor en drets i ciutadà honrat de Girona, ajudant d’assessor de
la visita, 3, 8, 9, 13, 14, 263, 431, 705, 817,
821, 1146.
ROMAGUERA, Mateu, del braç reial, 257,
1313.
ROMAGUERA, Miquel, prevere, 257, 1259.
ROMÁN, Alonso, pare jesuita de Tarragona,
1398.
ROMANYÀ, Josep, botiguer de teles de Barcelona i corredor d’orella, 558, 584, 815, 830.
ROMANYAL, Josep, albaraner de la bolla, 478.
ROMEU, Antic, corredor d’orella, 1085, 1086,
1105, 1121, 1124.
ROMEU, Bartomeu, doctor en filosofia i mercader, 760.
ROMEU, Bartomeu, mercader, 1680.
ROMEU, Joan, notari públic de Barcelona,
976, 1073, 1805, 1813, 1943.
ROMEU, Josep, 1122.
ROMEU, Lluís, ciutadà honrat de Barcelona,
del braç reial, 1385, 1946.
ROMEU, Ramon, notari, 1552.
ROMEU I MODOLELL, Josep, 464.
ROMEU I MODOLELL, Maria, 421.
ROMEY, Joan, notari públic de Barcelona, 919.
ROMUALDO, ..., sergent major, 1845.
RONDÓ, Jaume, del braç reial, 1314.
RONDÓ, Jaume, prevere beneficiat a l’església
del Pi de Barcelona, 1845.
RONDÓ, Jaume, notari públic de Barcelona,
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144, 164, 416, 495, 563, 715, 716, 720,
903, 906, 965, 1028, 1205, 1215, 1286.
RONDÓ, Marià, notari públic de Barcelona,
902, 932, 932, 1046, 1595, 1789, 1803,
1839, 1866, 1935.
ROQUER, Dídac, doctor en drets, 1231.
ROQUER, Francesc, sabater, 702.
ROQUETA, Joan, notari de Palamós, 1118.
ROS, Antoni, condemnat a galeres, 740.
ROS, Caterina, muller de Jaume Ros, 1408.
ROS, Felip, sastre de Martorell, 156.
ROS, Francesc, 394.
ROS, Francesc, cavaller, de la vegueria de Cervera, del braç militar, 1003, 1020, 1021,
1866.
ROS, Francesc, conseller quart de Barcelona,
del braç reial, 994, 996.
ROS, Francesc, factor de les galeres d’Espanya,
1351.
ROS, Francesc, flequer, 1259.
ROS, Jaume, 1377, 1480.
ROS, Jaume, ciutadà de Barcelona, 1408.
ROS, Jaume, tauller de Cotlliure, 1408.
ROS, Jaume, teixidor de Lleida, 1453.
ROS, Joan, tauler de Granollers, 352, 1314.
ROS, Joaquim, notari causídic i ciutadà de Barcelona, 130, 761, 1680.
ROS, Joaquim, prevere beneficiat a l’església de
Santa Maria del Mar de Barcelona, 759,
1037, 1045, 1935.
ROS, Josep, de la vegueria de Cervera, del braç
militar, 1312, 1472, 1627, 1670, 1671.
ROS, Josep, de la vegueria de Tarragona, del
braç militar, 1565.
ROS, Josep de, donzell domiciliat a Girona, del
braç militar, 575, 1479, 1480, 1549.
ROS, Josep, tauler de Granollers, 631, 792.
ROS, Miquel, cavaller, 898, 899.
ROS, Pau, eclesiàstic de Granollers, 946.
ROS, Pau, escrivà de Barcelona, 936, 947, 954,
1019, 1046, 1051, 1847, 1874, 1936.
ROS I DE MILLARS, Estàsia, 376, 416, 1376,
1479, 1480.
ROS I D’ORTAFÀ, Carles, domiciliat a Perpinyà, 802, 820, 832, 835, 856, 862, 863,
866, 867, 868, 869, 873, 874, 877, 885,
889, 891, 1742, 1747.
ROSARIO, Maria de, 1159.
ROSERES, Antoni, prevere i capellà de la capella de Bernat Marcús de Barcelona, 645, 683,
684, 1586.
Roses (Alt Empordà), 78, 721, 729, 1180,
1231. -Taula de, 1436, 1600, 1610.
ROSSELL, ..., tauler i receptor de Cervera,
1278.
ROSSELL, Antoni, mercader, 1458, 1460,
1673, 1710, 1718, 1939.
ROSSELL, Francesc, notari públic de Puigcerdà, 1617, 1743.
ROSSELL, Joan, doctor, del braç reial, 1473.

ROSSELL, Joan, passamaner i ciutadà de Barcelona, 83, 108, 113, 119, 124, 125, 126,
127, 129, 246, 250, 252, 258, 452, 476,
479, 481, 487, 499, 501, 515, 520, 526,
535, 559, 561, 1302, 1419.
ROSSELL, Joan Baptista, escrivà de Puigcerdà,
1743.
ROSSELL, Josep, mestre de cases, 498, 618.
ROSSELL, Josep, passamaner, 478.
ROSSELL, Josep Joan, doctor, del braç reial,
1627.
ROSSELL, Manuel, escrivà de Barcelona, 97,
1426.
ROSSELL, Manuel, notari públic de Puigcerdà,
822, 1946, 1952.
ROSSELL, Manuel, receptor de les avaries,
737, 748, 756, 758, 759, 1189, 1653,
1659, 1678, 1679.
ROSSELL, Miquel, mestre de cases, 614.
ROSSELL, Miquel Joan, verguer de Barcelona,
del braç reial, 763, 779, 1016, 1039.
ROSSELL, Narcisa, 640, 641.
ROSSELL, Pau, 639.
ROSSELL, Pau, ciutadà honrat, 1543.
ROSSELL, Pau, mercader i ciutadà de Barcelona, visitador reial, 657.
ROSSELL, Pere, pagès, 774.
ROSSELL, Teresa, muller de Manuel Rossell,
receptor, 1189.
ROSSELLES, Pau de, 1908, 1909, 1910, 1911.
Rosselló, el, 2, 37, 67, 185, 226, 338, 528, 548,
551, 596, 699, 770, 843, 845, 951, 1075,
1148, 1190, 1192, 1193, 1198, 1199,
1200, 1203, 1207, 1208, 1611, 1849.
ROSSELLÓ, Pere, notari i mercader de Girona,
escrivà de la diputació local de la ciutat, del
braç reial, 1159, 1160, 1242, 1245, 1246,
1285, 1295.
ROSSÉS, Miquel, 356.
ROSSES, Pau de, notari públic i ciutadà de Tortosa, escrivà de la diputació local d’aquesta
ciutat, 1743, 1744.
ROSSET, Ramon, prevere de Santa Coloma de
Queralt, 408.
ROSSIC, Joan, verguer, 487.
ROSSINÈS, Francesc, notari públic de Barcelona, 633, 635, 1571, 1934.
ROSSINYOL, Jaume, daguer, 1601.
ROSSO, Pau del, degà, diputat eclesiàstic,
1106, 1364, 1371, 1412, 1589, 1659,
1660, 1661, 1662, 1713, 1714, 1715,
1795, 1908, 1909, 1910, 1911.
ROTALDA, Joan Antoni de, escrivà de Tarragona, 1585.
ROTLLÀ, Eudald, notari públic de Barcelona,
796, 1700.
ROTLLAN, Miquel, 1006.
ROURE, Antoni, notari de Barcelona, 1414.
ROURE, Francesc, de Perpinyà, del braç reial,
1256, 1394, 1739, 1837, 1960.
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ROURE, Jacint, sastre, 98.
ROURE, Joan, cotxer, 43.
ROURE, Nicolau, ciutadà honrat de Barcelona
domiciliat a Blanes, tauler d’aquesta vila,
389, 1348.
ROURELL, Pere, 1037.
ROVER, Bartomeu, prevere de l’església de
Sant Miquel de Barcelona, 1935.
ROVÍ, Isabel, 376.
ROVIRA, Francesc, 1109.
ROVIRA, Francesc, militar, 1212.
ROVIRA, Jaume, veler i ciutadà de Barcelona,
286, 1037, 1760.
ROVIRA, Joan, canonge de la Seu d’Urgell, del
braç eclesiàstic, 1728, 1733.
ROVIRA, Joan, sastre, 486.
ROVIRA, Josep, doctor en drets, del braç reial,
1212, 1227, 1249, 1729.
ROVIRA, Miquel, notari de Perpinyà, 1046.
ROVIRA, Pere, mercader, 1406.
ROVIRA, Pere, mercader de Barcelona, estimador i escrivà del defenedor del General, 1157,
1188, 1370, 1406, 1657, 1668, 1678, 1716,
1828, 1914.
ROVIRA, Rafael, 870.
ROVIRA, Ramon, 1072.
ROVIRA, Simó, prevere de Queralt, 1271,
1272.
ROVIRA I AMETLLA, Josep, paraire de Sabadell, 482.
ROVIROLA, ..., canceller, 1002.
ROVIU, Joan, estudiant, 1072.
ROXOTXO, Pere Pau, arrendatari del dret de
bolla, 1100.
RUAIX, Manuel, secretari de cambra, 190.
RUBÍ, Francesc, arrendatari de la bolla de Puigcerdà, 1926.
RUBÍ, Joan Ramon, de la vegueria de Cervera,
del braç militar, 1949, 1951.
RUBÍ, Pere, mestre de camp del tèrcio del General, 205, 206, 208, 209, 549, 551, 567,
568.
RUBÍ I COLL, Rafael, oïdor militar, 1157,
1794.
RUBÍ I GALLART, Maurici, assessor substitut
del General, 833, 869.
RUBÍ I MARIMON, Isabel, 395.
RUBÍ I SABATER, Pere, domiciliat a Barcelona, general d’artilleria i governador de Palamós, 1896.
RUBÍ I SABATER, Pere, notari, 1899.
RUBÍ I SABATER, Teresa, 376, 486, 521.
RUBINAT, Joan, botiguer de Valls, 240, 274.
RUBINAT, Josep, 1037.
RUBIÓ, ..., 896.
RUBIÓ, Domènec, escrivà, 1174.
RUBIÓ, Joan, canonge de la Seu de Lleida, del
braç eclesiàstic, 1550.
RUBIÓ, Joan Pau, mestre fuster, 590.
RUFA, Marc, 386.

RUFAC, Joan Baptista, doctor en drets de Balaguer, del braç eclesiàstic, 369, 431, 432, 471,
896, 1115, 1473, 1474, 1483, 1484, 1485.
RUFET, Josep, resident a Lleida, 1453.
RUIGDECENS, Joan Baptista, prevere beneficiat a l’església de Santa Maria del Mar de
Barcelona, 760.
RUIMELLO, Ramon, prevere de l’església de
Cervera, 1775.
RUÍZ, Antic, ajudant de mestre de camp, 757.
RULL, Josep, doctor en drets de la vegueria de
Barcelona, regent del Consell Suprem d’Aragó, del braç militar, 329, 369, 371, 373,
486, 496, 501, 514, 520, 534, 544, 570,
613, 667, 692, 694, 700, 724, 719, 720,
729, 733, 739, 742, 743, 745, 746, 759,
771, 832, 850, 856, 881, 889, 895, 899 ,
919, 939, 940, 972, 973, 974, 979, 983,
987, 989, 991, 1016, 1028, 1031, 1037,
1049, 1064, 1071, 1074, 1121, 1144,
1245, 1247, 1249, 1250, 1284, 1296,
1297, 1366, 1471, 1482, 1483, 1485,
1487, 1493, 1547, 1558, 1559, 1570,
1576, 1602, 1604, 1611, 1643, 1645,
1682, 1684, 1725, 1727, 1733, 1737,
1807, 1808, 1882, 1883, 1915, 1951,
1953.
RULL, Pere, 1015, 1923.
RUPIT, marquès de, 941, 943, 975.
S
Sabadell (Vallès Occidental), 1012. -Taula de,
1333, 1437.
SABADIA, Josep, ciutadà de Lleida, del braç
reial, 1238, 1242, 1312.
SABASTIDA, Josep, del braç militar, 604, 611,
614, 621, 707.
SABASTIDA, Josep de, majoral de la confraria
de la Nostra Senyora de la Concepció de la
Seu de Barcelona, 952, 1850.
SABASTIDA, Miquel, 1857.
SABATER, ..., advocat fiscal de la Batllia General, 282.
SABATER, Anna, muller de Miquel Sabater,
1626.
SABATER, Antoni, adroguer de Solsona, 814.
SABATER, Baptista, 1590, 1591.
SABATER, Francesc, courer de Barcelona, 952.
SABATER, Francesc, del braç militar, 1312.
SABATER, Francesc, estudiant, 1868.
SABATER, Gaspar, mercader i ciutadà honrat
de Barcelona, del braç reial, 91, 179, 1236,
1237, 1248, 1249, 1250, 1254.
SABATER, Joan, doctor en drets i de la Reial
Audiència, 571, 896, 1105, 1722.
SABATER, Joan Baptista, 1722.
SABATER, Joan Francesc, del braç militar,
1339.
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SABATER, Joan Francesc, doctor, 1285, 1286,
1309, 1310.
SABATER, Josep, escrivà, 1073, 1134, 1135,
1943.
SABATER, Lluís, domiciliat a Barcelona, protector del braç militar, 75, 100, 233, 234,
235, 240, 241, 440, 626, 1234, 1235,
1292, 1293, 1294, 1397, 1471.
SABATER, Lluís, sastre de Barcelona, 760.
SABATER, Lluïsa Anna de, muller de Ramon
de Sabater, 1591.
SABATER, Maria Àngela, monja del monestir
de Jerusalem de Barcelona, 1106.
SABATER, Miquel, 1626.
SABATER, Miquel de, de la vegueria de Barcelona, del braç militar, 1471, 1472, 1482,
1483, 1728, 1733, 1736.
SABATER, Pau, doctor en medicina, 291, 462,
488, 491, 499, 514, 540, 552, 575, 604,
619, 632, 661, 679, 697, 758, 762, 902,
948, 976, 1029, 1048, 1074, 1419, 1442,
1452, 1464, 1470, 1474, 1481, 1509,
1536, 1546, 1572, 1608, 1684.
SABATER, Rafael, de Perpinyà, del braç reial,
1256, 1394, 1739, 1837, 1960.
SABATER, Ramon de, oïdor militar, 752,
1590, 1591, 1606, 1625, 1722.
SABATER, Segimon, 1140.
SABATER I AGULLANA, Elionor, 719, 938.
SABATER I AGULLANA, Martí, fill de Elionor Sabater, 860, 938.
SABATER I GLEU, Vicenç, doctor en drets i
de la Reial Audiència, 58, 60, 138, 259, 595,
597, 598, 601, 602, 603, 608, 861, 999,
1138, 1496, 1497, 1504, 1514.
SABATER I LLEDÓS, Miquel de, del braç militar, 1472, 1483.
SABELLI, Marco Antonio, 1000.
SACIRERA, Carles, del braç militar, 1549.
SACIRERA, Francesc de, del braç militar, 1168,
1169, 1181, 1183.
SACIRERA, Josep, 269.
SACOSTA, Andreu, 1604.
SADA, Antonio, 1306.
SADA, Diego de, secretari reial, 356, 589, 590,
613, 1455, 1595.
SADÓ, Miquel, 959.
SAFONT, Felicià de, del braç militar, 1755.
SAFONT, Francesc, notari, 1896.
SAFONT I MALLA, Dimas, ciutadà honrat de
Barcelona, 34, 45, 1165.
SAFONT I MIRALLES, Teresa, vídua, 1126,
1128, 1874.
SAGARRIGA, Francesc de, 1358, 1635, 1780,
1802, 1818, 1829, 1917.
SAGARRIGA, Ramon, 540, 628, 643.
SAGARRIGA, Ramon, veguer de Barcelona, 749.
SAGARRIGA ARGENÇOLA I BLANES, Ramon, senyor de la torre de la Menola, 923,
1835.

SAGARRIGA I SANTJUST, Anna, filla de Francesc Sagarriga, 1358.
SAGORBÍ, Rafel, d’Esparreguera, 773.
SAGRERA I MASSANA, Jacint, del braç militar, 1561.
SAGRERA I XIFRÉ, Jacint, del braç militar, 4,
38, 40, 42, 71, 74, 83, 87, 88, 89, 147, 178,
180, 183, 188, 209, 211, 214, 216, 237,
251, 295, 299, 300, 302, 321, 344, 357,
962, 963, 967, 969, 970, 1104, 1105,
1121, 1136, 1152, 1385, 1390, 1669,
1681, 1687.
SAGUÉ, Francesc, de la vegueria de Vic, del
braç militar, 1393.
SAGUÉ I JALPÍ, Josep, del braç militar, 1346.
SAGUER, Mateu, prevere, 364, 365, 366.
SAGUÉS, Joan, 922.
SAGUÉS, Josep, professor de filosofia, 1230.
SAGUÍN, Pablo, galiot, 170, 176.
SAHONÉS, Jaume, notari causídic i ciutadà de
Barcelona, escrivà del tribunal de la Capitania
General, 33, 128, 129, 130, 131, 133, 137,
179, 803, 836, 1190, 1191, 1192, 1195,
1196, 1197, 1199, 1200, 1201, 1202.
SAIOL, Daniel de, 89, 209, 211, 214, 228,
230, 261, 262, 391, 392, 576, 654, 1729.
SAIOL, Francesc de, 1555.
SAIOL, Francesc, bisbe de Barcelona, 1350.
SAIOL, Francesc, notari públic i escrivà de la diputació local de la Seu d’Urgell, 1611.
SAIOL, Guerau, 1823.
SAIOL, Manuel de, assessor del General, 724,
861, 1574, 1575, 1576, 1577, 1579, 1587,
1593, 1609, 1617, 1634, 1654, 1689,
1695, 1701, 1707, 1709, 1732, 1746,
1920, 1921, 1930.
SAIOL, Pau, 1798.
SAIOL, Pau, flassader i ciutadà de Barcelona,
verguer del General, 169, 257, 260, 354,
357, 408, 412, 414, 416, 420, 423, 433,
435, 448, 451, 452, 464, 476, 478, 479,
487, 498, 499, 503, 515, 526, 529, 530,
536, 542, 543, 562, 569, 572, 575, 576,
578, 622, 623, 624, 625, 628, 630, 638,
639, 641, 643, 644, 653, 654, 658, 664,
666, 671, 678, 687, 691, 701, 702, 704,
705, 708, 711, 716, 731, 732.
SAIOL, Pau, mercader, 900, 715, 1788.
SAIOL, Pere, paraire, 710.
SAIOL DE JOSEP, Francesc, verguer, 257.
SAIOL I DE BARBERÀ, Lluís de, de la vegueria de Montblanc, del braç militar, 2, 276,
277, 326, 382, 384, 391, 827, 1136, 1168,
1181, 1314, 1369, 1389, 1741.
SAIOL I DE QUARTERONS, Antoni, canonge de la Seu de Barcelona, diputat eclesiàstic,
276, 277, 321, 340, 391, 425, 426, 434,
511, 584, 593, 655, 656, 660, 663, 690,
739, 739, 819, 905, 907, 911, 912, 914,
915, 917, 918, 929, 932, 935, 936, 939,
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969, 971, 974, 975, 979, 980, 981, 987,
988, 990, 991, 992, 993, 1044, 1059,
1072, 1368, 1388, 1471, 1482, 1756,
1806, 1809, 1864, 1883, 1921, 1941,
1942, 1946, 1952, 1959.
SAIOL I DE QUARTERONS, Daniel de, canonge de la Seu de Barcelona, del braç eclesiàstic, 141, 216, 272, 276, 354, 369, 382,
384, 557, 753, 769, 777, 779, 782, 784,
785, 786, 791, 792, 809, 818, 831, 833,
838, 869, 883, 887, 894, 897, 910, 912,
914, 917, 918, 932, 935, 936, 969, 971,
974, 975, 979, 980, 981, 987, 988, 990,
991, 992, 993, 1010, 1018, 1023, 1049,
1056, 1059, 1137, 1140, 1270, 1272,
1274, 1285, 1297, 1368, 1388, 1756,
1864, 1865, 1881, 1882, 1883, 1946.
SAIOL I DE QUARTERONS, Felicià, frare
santjoanista i comanador de Térmens, del
braç eclesiàstic, 245, 246, 278, 279, 577,
671, 672, 1243, 1244, 1251, 1272, 1368,
1388, 1389, 1671, 1756, 1946.
SAIOL I DE QUARTERONS, Francesc de, de
la vegueria de Girona, diputat militar, 183,
256, 257 261, 272, 280, 328, 389, 453,
675, 680, 1132, 1135, 1270, 1272, 1314,
1338, 1369, 1389, 1391, 1393, 1568,
1580, 1741.
SAIOL I DE QUARTERONS PONCE DE
LEÓN, Maria, 1272.
SAIÓS, Gaspar, notari públic de Barcelona,
560, 1051, 1231, 1475, 1477, 1938.
SAIZ, Jacint, de Puigcerdà, 1731.
SALA, Andreu, 933.
SALA, Antoni, 1785, 1839.
SALA, Antoni, doctor i canonge de la Seu de
Barcelona, oïdor eclesiàstic, 652, 926, 932,
934, 961, 1403, 1613, 1614, 1795.
SALA, Antoni, frare benedictí, del braç eclesiàstic, 1473.
SALA, Bartomeu, 1359, 1360.
SALA, Bartomeu, tintorer de draps i ciutadà de
Barcelona, 815, 1731.
SALA, Benet, abat de Sant Pau del Camp i la
Portella, del braç eclesiàstic, 820, 966, 970,
973, 978, 981, 1728, 1732.
SALA, Benet, del braç reial, 915.
SALA, Bernat, 421, 476, 479, 484, 486, 519,
649, 824, 825, 930, 931, 1411, 1417,
1687, 1688, 1790, 1803, 1861, 1922.
SALA, Bernat, doctor, 1425.
SALA, Bernat, oïdor reial, 1170, 1171, 1175,
1416, 1420, 1462, 1617, 1664, 1666,
1667, 1668, 1676, 1677, 1759, 1828,
1877, 1879, 1880.
SALA, Francesc, 18, 476, 519, 1115, 1364,
1371, 1455.
SALA, Francesc, botiguer de draps, 1795.
SALA, Francesc, canonge de la Seu d’Urgell,
del braç eclesiàstic, 1212.

SALA, Francesc, ciutadà honrat de Vic, 1412,
1463, 1791, 1795, 1923.
SALA, Francesc, del braç militar, 4, 507, 649,
1366, 1368, 1387, 1389.
SALA, Francesc, del braç reial, 1168.
SALA, Francesc, doctor, 369, 1412, 1463,
1791, 1923.
SALA, Francesc, donzell, 1795.
SALA, Francesc, recluta de galeres, 20.
SALA, Jaume, 693.
SALA, Jaume, doctor en medicina, 478.
SALA, Jaume Joan, pagès, 1860.
SALA, Joan, pagès de Barcelona, 959.
SALA, Joan, sastre de Sant Hipòlit de Voltregà,
767.
SALA, Josep, abat de Sant Pau del Camp de
Barcelona i de la Portella, del braç eclesiàstic,
1050.
SALA, Josep, ciutadà honrat de Barcelona, tauler de Granollers, 587, 691, 933, 943, 1062,
1494, 1601.
SALA, Josep de, doctor en medicina resident a
Madrid, 950, 1845, 1849, 1867, 1878.
SALA, Maurici, ciutadà i botiguer de Manresa,
239, 838, 839, 841, 866, 869, 885, 886,
887, 1747.
SALA, Miquel, doctor en drets i regent la Reial
Cancelleria, 1006.
SALA, Miquel, porter real, 662.
SALA, Onofre Josep, 1489.
SALA, Pau, perxer, 1763.
SALA, Pere, 237.
SALA, Pere, burgès de Puigcerdà, arrendatari
de la bolla d’aquesta ciutat, 1779, 1832.
SALA, Pere Pau, mercader i ciutadà de Barcelona, 1763.
SALA, Segimon, cabiscol i canonge de la Seu de
Barcelona, del braç eclesiàstic, 310, 340,
1471, 1550, 1558.
SALA, Vicenç, 1763.
SALA, Vicenç, botiguer de Manresa, 1763.
SALA DE BÀSCARA, Francesc, de Girona, del
braç reial, 1243, 1252, 1394, 1550, 1557,
1670, 1682.
SALA I ALEMANY, Francesc de, donzell domiciliat a Barcelona, diputat militar, 2, 8,
1212, 1364, 1795.
SALA I CEREROLS, Teresa, 579, 611.
SALA I CODINA, Antoni, canonge de la Seu
de Vic, del braç eclesiàstic, 209, 210, 211,
212, 216, 228, 230, 250, 277, 456, 653,
654, 660, 663, 739, 821, 915, 916, 1132,
1136, 1755, 1786, 1806, 1807, 1876.
SALA I GRAELL, Josep, 566, 579, 611, 1489.
SALA I SANTCLIMENT, Francesc, 1364.
SALA I SASSALA, Francesc, del braç militar,
1472, 1483.
Salamanca (Castella), 650.
SALAMANCA, Francesc, doctor en drets i ciutadà de Barcelona, del braç reial, 1368, 1670.
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SALAMÓ, Jaume, donzell, 902.
SALANCERT, Francesc, rector de Sant Esteve
de Castellar, 1745.
SALAVERDENYA, Aldonsa, 1626.
SALAVERDENYA, Helena, 1626.
SALAVERDENYA, Lluís, 1626.
SALAVERDENYA, Miquel, abat de Cuixà,
1668.
SALAZAR, Benet, bisbe de Barcelona, 636,
637, 651, 672, 1559.
SALAZAR, Felip, apotecari, arrendatari de la
bolla de Tremp i Pallars, 1676.
SALES, Josep, del braç reial, 1312, 1339.
SALES, doctor, 1948.
SALETA, Isidre, ciutadà honrat de Vic, 25, 34.
SALETA, Valeri, capità, 567, 568.
SALETA I PLANELL, Pere, hereu del mas Planell, de Tona, 1934.
SALGUEDA, Jerònia, mare de Lluís de Salgueda, 1675.
SALGUEDA, Lluís de, 1356, 1377, 1401,
1612, 1629, 1672, 1675, 1676, 1710,
1770, 1774, 1818, 1831, 1877, 1879,
1917, 1929.
SALGUEDA, Miquel, 1784, 1848.
SALINES, Jaume, mariner i ciutadà de Barcelona, 1475, 1477.
SALINES, Joan Pau, notari i ciutadà de Tarragona, escrivà del General a la mateixa ciutat,
298, 351, 357, 361, 581, 683, 1053, 1287,
1315, 1336, 1491, 1585, 1695, 1938.
SALÍS, Miquel, sastre, 168.
SALLA, Anton, del braç reial, 1389.
SALLA, Joaquim, mercader, 466.
SALLERA, Francesc, canonge de la Seu d’Urgell, 382.
Sallent (Bages), 666.
SALM, príncep de, 1150.
SALÓ, Joan, del braç eclesiàstic, 1627, 1628.
SALÓ, Manuel, jove, cirurgià de Castelló d’Empúries, 1445.
Salou (Tarragonès), port de, 47, 784, 1479,
1730.
Salses (Rosselló), 89, 338, 458, 1180, 1200.
-Fortalesa de, 1891. -Setge de, 84.
SALTERÓ, Benet, frare benedictí, del braç
eclesiàstic, 1864.
SALVÀ, Andreu, 434.
SALVÀ, Anna, muller de Joan Salvà, 1846.
SALVÀ, Caterina de, 485.
SALVÀ, Francesc, 1632, 1649.
SALVÀ, Jaume, 1632, 1633, 1933.
SALVÀ, Jaume, donzell, 1632, 1649, 1822,
1823.
SALVÀ, Joan, donzell domiciliat a Barcelona,
1846.
SALVÀ, Maria, monja del monestir de Pedralbes, 1805.
SALVÀ, Pere, 1647.
SALVÀ, Perot, donzell, 1166.

SALVÀ I DE VALLSECA, Francesc, donzell,
arrendatari de la bolla de Vilafranca del Penedès, 1173, 1371, 1373, 1379, 1413,
1619, 1623, 1632, 1647, 1648, 1649,
1674, 1675, 1748, 1750, 1772, 1791,
1792, 1799, 1800, 1815, 1822, 1823,
1827, 1876, 1925.
SALVÀ I DE VALLSECA, Miquel, regent del
Consell Suprem d’Aragó, 34, 78, 79, 1002,
1176, 1182, 1183, 1184, 1227, 1245,
1250, 1249, 1282, 1284, 1422.
SALVÀ I SETANTÍ, Mariana, 1625.
SALVÀ I VALLGORNERA, Francesc, arrendatari de la bolla de Vilafranca del Penedès,
1616.
SALVÀ I VALLGORNERA, Miquel de, regent
del Consell Suprem d’Aragó, del braç militar, 11, 22, 40, 90, 95, 98, 100, 140, 147,
151, 156, 165, 178, 197, 213, 220, 271,
283, 287, 305, 315, 317, 327, 335, 362,
363, 377, 378, 386, 400, 409, 418, 431,
433, 434, 454, 463, 464, 477, 496, 497,
514, 520, 534, 544, 570, 609, 613, 630,
1125, 1217, 1229, 1297, 1366, 1382,
1388, 1389, 1428, 1455, 1456, 1478,
1483, 1485, 1527, 1545, 1546, 1549,
1557.
SALVÀ VALLGORNERA I PONTS, Caterina,
646, 706, 711, 1166, 1625.
SALVADOR, Francesc, prevere, 700, 900, 919,
1813.
SALVADOR, Jeroni, 616, 1054.
SALVADOR, Josep, canonge de la Seu d’Urgell, del braç eclesiàstic, 915, 916, 1864.
SALVADOR, Miquel, esparter de Girona,
1525.
SALVADOR, Miquel, mercader i ciutadà de
Barcelona, receptor de la Capitania General,
128, 1138, 1139.
SALVADOR I LLEONART, ..., 58.
SALVAGER, Agustí, del braç reial, 1946, 1952.
SALVAT, Francesc, prevere, 1530, 1532, 1535.
SALVAT, Ramon Pere, doctor en arts i teologia
resident a Barcelona, 836.
SALVE, Donato de, natural de Nàpols, 753.
SALVENT, Antoni Miquel, arrendatari de la
bolla de Tàrrega, 1924.
SALVI, Joan, passamaner, 150, 1210.
SAMADES, Isidre, 1160.
SAMBASART, Bernat, adroguer, 1116.
SAMSES, Salvador de, del braç militar, 1394.
SAMSÓ, Maria, 238, 244.
SAMSÓ, Narcís, 237, 244.
Sanaüja (Segarra), 353. -Taula de, 1326, 1331.
SANAÜJA I BOTER, Miquel, doctor en drets,
del braç reial, 651, 1368, 1560, 1865.
SANCEY, Josep Teodor, 1070.
SANCHO, Juan, capità de tèrcio, 208.
SANFÍ, Bernat, veler, 1273.
SANFÍ, Joan, 658.
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SANGENS, Antic, hostaler de l’hostal de
Montcada, 66.
SAN GERMÁN, duc de, lloctinent del Principat, 3 , 19, 22, 40, 44, 68, 72, 73, 74, 77,
78, 79, 80, 90, 97, 100, 101, 103, 138, 139,
148, 149, 153, 176, 264, 333, 341, 1142,
1145, 1154, 1160, 1164, 1165, 1169,
1176, 1177, 1179, 1181, 1182, 1183,
1184, 1185, 1186, 1187, 1190, 1191,
1192, 1194, 1196, 1305, 1306.
SAN GERMÁN, duquesa de, 4.
SANFI, Bernat, veler, 274, 276.
SANIES, Félix, de Torelló, 1188.
San Lorenzo del Escorial (Castella), 343, 534,
850, 853, 857, 940, 1028, 1227, 1229,
1283, 1300, 1301.
SANLÚCAR, duc de, 854.
SANNA, Josep, galiot, 170, 176.
SANS, Baltassar, doctor, del braç militar, 26,
1553, 1554, 1556, 1728, 1729, 1733, 1735.
SANS, Francesc, 282, 1416, 1617, 1664, 1759,
1877.
SANS, Francesc, de Sant Isidre de Feixes, 710.
SANS, Francesc, doctor en drets i assessor del
General, 707, 712, 799, 841, 909, 986.
SANS, Francesc, domiciliat a Barcelona, 1760.
SANS, Lluís, fill de Francesc Sans, 1664, 1759,
1877.
SANS, Maria, 986, 1171.
SANS, Ramon, tauler de Paüls, 1278.
SANS I PUIG, Francesc, síndic del braç militar,
357, 592, 611, 630, 681, 733, 746, 820, 861,
869, 870, 884, 959, 966, 975, 1050, 1168,
1181, 1182, 1185, 1186, 1393, 1527, 1754.
SANS I PUIG, Ramon, ardiaca i canonge de la
Seu de Barcelona, del braç eclesiàstic, 262,
584, 655, 656, 660, 717, 722, 755, 966,
970, 973, 978, 981, 1132, 1137, 1670,
1683, 1695, 1729, 1735.
SANSA, Jacint, doctor i canonge de la Seu
d’Urgell, oïdor eclesiàstic, 1128, 1659,
1660, 1661, 1662, 1713, 1714, 1715,
1908, 1909, 1910, 1911.
SANTA COLOMA, comte de, 89, 1198, 1199,
1200, 1201, 1948, 1951.
Santa Coloma de Gramanet (Barcelonès), 569.
Santa Coloma de Queralt (Conca de Barberà),
376. -Taula de, 1103, 1327, 1332, 1435,
1436.
SANTACREU, Francesc, escultor, 754.
SANTACRUZ, Francisco, 1656.
SANTACRUZ, marquès de, 328, 334, 336.
Santa Eulàlia de Riuprimer (Osona), 272, 1268.
SANT ALBERT, Gertrudis de, priora del monestir de Nostra Senyora de la Concepció de
Barcelona, 957, 1857.
SANTALAIA, Pere, escrivà, 1153.
SANTAMARIA, Benet, sobrecollidor del General de la part de ponent, 1460, 1620,
1834, 1907, 1939.

SANTAMARIA, Bernat, 296.
SANTAMARIA, Joan, prevere de l’església de
Sant Miquel de Barcelona, 1037, 1935.
Sant Andreu de Palomar (Barcelonès), 824,
968, 969, 970, 975.
Sant Antolí (Segarra), baronia de, 455.
Santa Pau (Garrotxa), baronia de, 82.
Sant Celoni (Vallès Oriental), taula de, 1333,
1437, 1438, 1439.
SANTCLIMENT, Guillem de, donzell, 1793.
SANTCLIMENT, Joan de, 1415, 1663.
SANTCLIMENT, Joan de, fill de Guillem de
Santcliment, 1793.
SANTCLIMENT, Joan Benet de, donzell, 1415.
SANTCLIMENT, Pere de, 1655.
SANTCLIMENT, Pere Joan de, 1655, 1869.
SANTCLIMENT DE GUALBES I DE PINÓS, Pere de, 1721.
SANTCLIMENT I CORBERA, Francesc de,
donzell i baró de Llinars, domiciliat a Barcelona, 1354, 1355.
SANTCLIMENT I REQUESENS, Joan de, alcaït de Salses, 1891.
Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental), 569,
770.
SANTDIONÍS, Galceran, 1188.
Sant Elm (Baix Empordà), torre de, 342.
SANTENA, Antoni Pau, degà de la Seu de Barcelona, 951, 952, 1850.
Sant Feliu de Codines (Vallès Oriental), església parroquial de, 1015, 1923. -Rector de,
931. -Taula de, 1334, 1336.
Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà), 58, 60,
432, 543. -Port de, 47, 52, 104, 109, 114,
120, 171, 191. -Taula de, 1322, 1329,
1332, 1434, 1438, 1610.
Sant Feliu de Llobregat (Baix Llobregat), 140,
983.
Sant Feliu de Torelló (Osona), 1188, 1189.
Sant Hipòlit de Voltregà (Osona), 710, 941,
942. -Batlle de, 941. -Jurats de, 941.
SANTJOAN, Francesc Nicolau de, doctor en
drets, del braç militar, 1313, 1340, 1550,
1865, 1866, 1881.
SANTJOAN, Vicenç Nicolau de, del braç militar, 1237.
Sant Joan de les Abadesses (Ripollès), bolla de,
241, 410, 642, 1494, 1552, 1586, 1817.
-Taula de, 1434, 1440, 1609.
Sant Jordi d’Alfama (Baix Ebre), castell de,
341, 342, 344.
Sant Jordi Desvalls (Baix Empordà), taula de,
1599, 1600.
SANTJOSEP, Antoni, 1115.
Sant Julià de Vilatorta (Osona), 272, 1269.
SANTJUST, ..., abat, 1266, 1267.
SANTJUST, Lluís, 1358.
SANTJUST, Francesc, donzell, 584.
SANTJUST, Jeroni, 1002, 1006.
SANTJUST I PAGÈS, Francesc, canonge de la
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Seu d’Urgell, del braç eclesiàstic, 45, 64, 66,
311, 344, 440, 652, 655, 656, 805, 938,
963, 1165, 1264, 1418, 1472, 1482, 1715,
1716, 1728, 1733.
SANTJUST I PAGÈS, Galderic, paborde de Viladamat i frare de Sant Pere de Roda, del braç
eclesiàstic, 434, 674, 817, 822, 1729, 1735.
SANTJUST I PAGÈS, Joan, del braç militar,
1755.
SANTJUST I PAGÈS, Josep de, de la vegueria
de Barcelona, del braç militar, 511, 1237,
1248, 1561, 1564, 1753.
SANTJUST I PAGÈS, Manuel, prior i canonge
de la Seu de Tortosa, del braç eclesiàstic,
1418, 1553, 1554, 1556, 1560, 1561.
Sant Llorenç de la Muga (Alt Empordà), taula
de, 1323, 1436, 1610.
SANTMARTÍ, Jaume, 805.
SANTMARTÍ, Joan, cirurgià, 769.
SANTMARTÍ, Josep, paraire de Sant Hipòlit de
Voltregà, 767.
SANTOS DE BARREDO, Francisco, militar,
1231.
SANT PERE, duc de, 451.
Sant Pere de Torelló (Osona), sots-vegueria
de, 94.
Sant Pere Pescador (Alt Empordà), taula de,
359, 360, 361, 543, 1322, 1329, 1436,
1599, 1600, 1610.
Sant Pol de Mar (Maresme), taula de, 1322,
1332, 1437, 1438, 1439, 1610.
Sant Ramon de Portell (Segarra), 662.
SANT-ROMÀ, Antoni Benet, 1458.
SANTURDE, Josep de, 286, 1274.
SANXO, ..., capità de la plaça de Roses, 1232.
SANXO, Joan, mercader, collidor de la bolla de
Barcelona, 1784, 1819, 1831.
SANYAS, Jaume, del braç militar, 1312.
SANYES, Josep de, de la vegueria de Perpinyà,
del braç militar, 1255, 1393, 1568, 1739,
1741, 1959.
SANYES, Salvador de, de la vegueria de Perpinyà, del braç militar, 1256, 1346, 1350,
1568, 1739, 1811, 1959.
SANZÓ, Pedro, botiguer de Figueres, 1598.
SAPENA, Joan, negociant de Tortosa, 36.
SAPENA, Josep, pagès, 1013.
SAPERA, Joan, arrendatari de la bolla de Perpinyà, 1816.
SAPERITA, Bartomeu, 1072.
SAPILA, Berenguer, 1369, 1605, 1765.
SAPILA, Perot, donzell, 517, 1464, 1763,
1847.
Saragossa (Aragó), 74, 77, 81, 82, 99, 229,
230, 235, 241, 242, 307, 717, 719, 1032,
1214, 1233, 1234, 1235, 1292, 1641,
1775. -Diputació d’, 74. -Jurats de, 76, 81,
1642.
SARATE, Antonio de, 312, 317.
Sardenya, 169, 170, 349, 1548. -Galeres de, 4,

5, 6, 16, 17, 19, 21, 27, 169, 170, 176, 177,
317, 318, 319, 330, 333, 736, 737, 738,
850, 857, 1131, 1132, 1155. -Virrei de,
337.
SARGET, Joan, pagès, 499, 500.
SARIA, Pascual Carlos, notari d’Aragó, 1397.
SARMIENTO, Diego, inquisidor, 908.
Sarral (Conca de Barberà), 331, 455. -Taula
de, 1325, 1435.
SARRIERA, Antic, 447, 1358, 1360, 1722.
SARRIERA, Joan, hereu d’Antic Sarriera,
1360, 1722.
SARRIERA I DE GURB, Dídac, domiciliat a
Girona, 1448, 1449.
SARRIERA I DE GURB, Joan, del braç militar,
1358, 1417, 1428, 1669, 1681.
SARRIERA I DE GURB, Joan, notari públic de
la batllia i vegueria de Girona, 1159, 1245,
1395, 1621.
SARRIERA I DESCATLLAR, Cecília, muller
de Dídac Sarriera i de Gurb, 1448.
SARRÓ, Josep, prevere beneficiat a l’esglesia
parroquial de Cervera, 1775.
SARROVIRA, Miquel, 1814.
SASSANYES, Josep de, del braç militar, 1580.
SASTRE, Benet, flequer i ciutadà de Barcelona,
receptor del General de la taula de la ciutat,
472, 736, 744, 749, 786, 804, 920, 1015,
1051, 1587, 1937, 1938.
SASTRE, Joana, muller de Benet Sastre, 1937.
SASTRE, Josep, mestre de cases, germà de Benet Sastre, 1937.
SASTRE, Miquel, veler, 244, 276.
SASTRE I PRATS, Josep, abat dels monestirs
de Sant Pau del Camp i la Portella, diputat
eclesiàstic, 425, 426, 430, 450, 520, 567,
1366, 1387, 1418, 1429, 1469, 1556,
1567, 1626, 1627, 1628, 1643, 1644.
SAULEDA, Francesc, menor, del braç reial,
1945, 1950.
SAULEDA, Joan Francesc, tauler de Vic, 250,
1277.
SAULEDA, Josep, cavaller domiciliat a Barcelona, escrivà major del General, 4, 6, 21, 39,
42, 58, 64, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83,
87, 88, 90, 92, 93, 96, 102, 103, 108, 113,
119, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 131,
132, 133, 134, 135, 136, 137, 142, 150,
157, 158, 165, 166, 178, 197, 198, 204,
216, 233, 238, 245, 255, 262, 276, 277,
280, 285, 296, 302, 318, 324, 325, 336,
339, 354, 357, 358, ,382, 389, 393, 394,
398, 399, 401, 402, 404, 414, 427, 434,
435, 436, 437, 438, 439, 444, 446, 449,
452, 462, 467, 471, 478, 479, 481, 484,
486, 488, 493, 494, 499, 515, 528, 529,
530, 535, 543, 546, 549, 550, 572, 590,
630, 633, 636, 639, 640, 641, 652, 654,
687, 690, 705, 709, 711, 712, 713, 714,
715, 725, 740, 754, 755, 757, 760, 762,
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778, 779, 791, 792, 796, 797, 798, 803,
805, 808, 812, 813, 830, 831, 834, 835,
836, 837, 839, 848, 856, 867, 869, 883,
885, 886, 897, 903, 904, 906, 907, 916,
917, 918, 920, 921, 922, 933, 936, 947,
948, 949, 951, 952, 953, 955, 956, 957,
958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 969,
975, 976, 977, 979, 982, 991, 992, 1013,
1014, 1019, 1022, 1029, 1030, 1034, 1038,
1039, 1040, 1041, 1046, 1047, 1049, 1051,
1053, 1054, 1056, 1059, 1072, 1134, 1135,
1174, 1177, 1182, 1241, 1242, 1427, 1492,
1520, 1523, 1590, 1597, 1600, 1634, 1678,
1689, 1698, 1706, 1708, 1731, 1836, 1838,
1842, 1844, 1849, 1854, 1868, 1869, 1873,
1874, 1904, 1920, 1930, 1937, 1938, 1941,
1942.
SAULEDA, Josep, resident a Barcelona, tauler
de Tarragona, 56, 66, 1315.
SAULEDA, Pere, 645.
SAULEDA, Pere, pagès de Llinars, 1355.
SAULEDA, Tomàs, 411.
SAULEDA I ARENY, Joan Baptista, 384, 391.
SAULEDA I RIBOT, Francesc, mercader de
Vic, del braç reial, 245, 1242.
SAULENT, Cosme, canonge, del braç eclesiàstic, 1213.
SAURÍ, Joan, rector d’Escart, 1347.
SAURINA, Andreu, passamaner, 1111.
SAURINA, Josep, apotecari, 32, 59, 198, 298,
413, 421, 422, 433, 447, 449, 467, 498,
642, 648, 1399.
SAURINA, Josep, ciutadà de Barcelona, corredor públic del General, 618, 662, 667, 668,
678, 681, 685, 686.
SAURINA, Josep, galiot, 328.
SAVALL, Jacint, 1874, 1875.
SAVALL I JOVER, Francesc, sabater, 446.
SAVALLÀ, comte de, 234, 235, 328.
SAVALLER, Pere, carlà de Mont-ros, 1414.
SAVES, Isidre, paraire de Moià, 33.
SAYOL, vegeu SAIOL.
SAYÓS, vegeu SAIÓS.
SDUISE, duc d’, 1151.
SEDANO, Pedro, escrivà de Madrid, 1639.
SEDÓ, Miquel, 1860.
SEGARRA, Bartomeu, de Sarral, 1402.
SEGARRA, Bartomeu, mercader, 1402.
SEGARRA, Jeroni, doctor en drets, del braç
reial, 829, 858, 859.
SEGARRA, Josep, del braç militar, 1132.
SEGARRA, Josep, de Sitges, 994.
SEGON, Joan, ciutadà de Barcelona i porter de
la visita, 666.
SEGÒVIA, Onofre, de Sant Pere Pescador, recluta de galeres, 20.
SEGUER, Joan Pau, 1037.
SEGUER, Mateu, 326, 357.
SEGUER, Pau, eclesiàstic, 332.
SEGUER, Pere, mercader, 788, 861, 1752.

SEGUÍ, Jeroni, verguer, 822.
SEGUÍ I CAPELLA, Antoni, notari i ciutadà de
Barcelona, 610.
SEGUÍ I CAPELLA, Josep, del braç reial, 255.
SELLARÈS, Rafael, notari, 449, 534.
SELLÓ, Andreu, doctor, 1729.
SELMA, Josep, notari públic del regne de València, 1930.
Selva del Camp, la (Baix Camp), comunitat de
preveres de, 1655, 1869. -Església de, 754.
-Taula de, 354, 1317, 1328, 1434.
Selva de Mar, la (Alt Empordà), taula de, 1329,
1436, 1599, 1600.
SEMBASART, Francesc, ciutadà honrat de Barcelona, del braç reial, 151, 1210, 1732.
SEMBRANA, Elionor Maria, muller de Joan
Baptista de Viena, 823.
Senef (Països Baixos), 1149, 1150.
Sénia, la (Montsià), taula de, 1318, 1432, 1433.
SENTENA, Josep, 518.
SENTÍ, Mateu, 499, 500.
SENTÍS, Francesc, doctor en drets, procurador
fiscal del General, 858, 887.
SENTÍS, Joan, bisbe de Barcelona, 559.
SENTÍS, Mateu, ciutadà honrat i causídic de
Barcelona, 64, 151, 425, 426, 830.
SENTMENAT, Enric de, 1412, 1662, 1852.
SENTMENAT, Fèlix de, capità, 726.
SENTMENAT, Francesc, 1638.
SENTMENAT, Francesc Ermenter de, fill de
Galceran de Sentmenat, 1827.
SENTMENAT, Galceran de, 1662, 1826, 1852.
SENTMENAT, Galceran de, canonge, 1827.
SENTMENAT, Jaume Miquel Roc de, 1770.
SENTMENAT, Maria, 1638.
SENTMENAT, Maria, muller d’Enric Sentmenat, 1412.
SENTMENAT, Miquel de, 1778.
SENTMENAT, Miquel de, donzell, 1399,
1424, 1770.
SENTMENAT, Pere de, del braç militar, 257,
1472.
SENTMENAT, Ramon de, ardiaca, 1786.
SENTMENAT, Ramon Vicenç de, 1786.
SENTMENAT I DE LANUSSA, Anton de,
1659.
SENTMENAT I DE LANUSSA, Enric de,
1659.
SENTMENAT I DE LANUSSA, Galceran de,
1659.
SENTMENAT I DE LANUSSA, Manuel de,
procurador reial a l’illa de Mallorca, del braç
militar, 85, 86, 645, 1182, 1186, 1471,
1472, 1482, 1483, 1486, 1568, 1580,
1739, 1741, 1851, 1852.
SENTMENAT I DE TORALLA, Joan de, del
braç militar, 1237, 1247, 1472, 1482, 1486,
1728, 1733, 1736.
SENTMENAT I DE TORALLA, Fèlix de, del
braç militar, 1945, 1950, 1957.
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SENTMENAT I PERAPERTUSA, Pere, del
braç militar, 1237.
SENTMENAT I REQUESENS, Joan de, 1663.
Seròs (Segrià), taula de, 1321, 1326, 1431,
1432, 1437, 1440.
SERRA, ..., doctor en drets i assessor del General, 47.
SERRA, Antoni Mateu, collidor de les entrades
i eixides de la taula de Barcelona, 1365,
1709, 1718, 1724, 1761.
SERRA, Bernabé, doctor, 1413.
SERRA, Bernat, sabater, 562, 648.
SERRA, Francesc, 1815, 1862.
SERRA, Francesc, antic assessor del General,
292.
SERRA, Francesc, botiguer de Barcelona, 1816.
SERRA, Francesc, candeler de cera, 1815, 1816.
SERRA, Francesc, corredor de coll, 1816.
SERRA, Francesc, doctor en drets i assessor del
General, 909, 1149.
SERRA, Francesc, escrivà de Barcelona, 1690,
1816.
SERRA, Francesc, mercader de Canet, 1816.
SERRA, Francesc, notari públic de Barcelona,
1873.
SERRA, Francesc, pagès de Canet, 1816.
SERRA, Isidre, 1579.
SERRA, Isidre, ciutadà honrat de Barcelona, del
braç reial, 670, 1428, 1578.
SERRA, Isidre, notari, 255, 256.
SERRA, Jaume, 1401, 1402.
SERRA, Jaume, cap d’esquadres, 1232.
SERRA, Jaume, estudiant, 1525.
SERRA, Joan, notari causídic i ciutadà de Barcelona, 692, 1640.
SERRA, Joan, prevere i rector de Valmoll,
1258.
SERRA, Joan, velluter de Barcelona, 1060.
SERRA, Joan Baptista, de Girona, del braç reial,
660, 663, 819, 1238, 1248, 1253, 1254,
1627, 1737, 1738, 1739, 1835, 1836.
SERRA, Joan Pau, regent els comptes del General, 1401.
SERRA, Josep, 1548.
SERRA, Josep, doctor, del braç reial, 1314.
SERRA, Josep, mestre, 1867.
SERRA, Josep, prevere, 556.
SERRA, Josep, prior del monestir de Sant Jeroni de la Vall d’Hebron, 964.
SERRA, Josep, sastre, 1152.
SERRA, Josep Miquel, escrivà, 1297.
SERRA, Llorenç, galiot, 170.
SERRA, Magí, prevere, 1055, 1057.
SERRA, Maria, vídua, mare de Pere Antoni Serra, doctor, 1113.
SERRA, Miquel, militar, 1232.
SERRA, Pere, doctor en drets, 1286.
SERRA, Pere Antoni, 41.
SERRA, Pere Antoni, doctor en drets i de la
Reial Audiència, 1113.

SERRA, Pere Antoni, mercader, 1661, 1714,
1910.
SERRA, Pere Joan, ciutadà de Barcelona, 1401,
1402.
SERRA, Sebastià, àlias Pinya, mallorquí condemnat a galeres, 740.
SERRA, Silvestre, teixidor de llana de Sant Hipòlit de Voltregà, 767.
SERRA, Tomàs, doctor, del braç reial, 1285,
1286, 1368, 1389.
SERRA, Valentí, prevere beneficiat a l’església
de Santa Maria del Mar de Barcelona, 58, 60,
198, 209, 238, 357, 373, 377, 379, 381,
387, 432, 434, 489, 500, 502, 528, 530,
546, 639, 663, 1491.
SERRA D’AULES, Francesc, 1815.
SERRA I DESGÜELL, Francesc, 1429.
SERRA I PAHISSA, Francesc, del braç militar,
1297.
SERRA I VILETA, Esteve, doctor, del braç reial,
8, 1169, 1236, 1238, 1251, 1472, 1482.
SERRA I VOLTOR, Antoni, 431.
SERRAHIMA, Josep, botiguer de Figueres,
611, 1598.
SERRALLONGA, Pere Jaume, de Torelló,
1189.
SERRALTA, Josep de, frare mercedari, 366.
SERRALVO, marquès de, lloctinent del principat, 137, 140, 142, 143, 146, 147, 148,
151, 155, 165, 171, 177, 179, 180, 181,
182, 184, 187, 188, 189, 197, 849, 1192,
1194, 1204, 1205, 1206, 1209, 1215,
1218, 1226, 1228.
SERRANO, Antonio, mestre de camp d’infanteria espanyola, 941.
SERRANO, Francesc, 226, 231, 325.
SERRANO, Juan, 568.
SERRAS, Josep, del braç reial, 1670, 1671.
SERRAS, Lluc, procurador fiscal, 1653.
SERRAT, Francesc, doctor en filosofia, 1045.
SERRAT, Joan Baptista, prevere, 945, 1045.
SERRAT, Lluís, tauler de Lleida, 1453.
SERRATOSA, Antoni, paraire de Sant Hipòlit
de Voltregà, 767.
SERRATOSA, Bernardí, major, de Sant Hipòlit
de Voltregà, 767
SERRATOSA, Bernardí, menor, paraire de Sant
Hipòlit de Voltregà, 767.
SERRATOSA, Hipòlit, paraire de Sant Hipòlit
de Voltregà, 767.
SERRATOSA, Joan Pau, paraire de Sant Hipòlit de Voltregà, 767.
SERRATOSA, Josep, paraire de Sant Hipòlit de
Voltregà, 767.
SERRATOSA, Llorenç, paraire de Sant Hipòlit
de Voltregà, 767.
SERVÀS, Josep de, tauler de Tremp, 1277.
SERVAT, Pere, doctor, 1865, 1883.
SERVAT, Pere, doctor, del braç militar, 1671,
1672, 1684.
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SERVAT, Pere, doctor, del braç reial, 1728.
SERVENT I PAGÈS, Francesc, 321.
SERVINYAT, Josep, sastre, 157.
SESCASES, Isidre, ciutadà de Tortosa, 1493.
SESCASES, Jacint, notari públic de Barcelona,
66, 1173, 1213.
SESCASES, Jeroni, receptor de les bolles forànies de la col·lecta de Barcelona, 1381,
1415, 1635, 1655, 1716, 1721.
SESILLES, Antoni Aleix, notari, 1711.
SESSA, duc de, 76, 100, 138, 139, 259, 386,
565, 1075, 1143, 1144, 1570.
SESSA, Tomàs, doctor, del braç reial, 1369.
SESSÉ, Josep, notari de Tortosa, del braç reial,
262, 487, 1427, 1756, 1808.
SESSÉ, Manuel José de, diputat d’Aragó, 1775.
SETANTÍ, Beatriu, 468, 1413.
SETANTÍ, Antoni Carles, 1413.
SETANTÍ, Carles Antoni, ciutadà, 1413.
SETANTÍ, Francesc, 447, 1361, 1799.
SETANTÍ, Francesc Antoni, 1361, 1413, 1799.
SETANTÍ, Joan, 1400, 1616.
SETANTÍ, Joan Antoni, fill de Francesc Antoni
Setantí, 1361, 1799.
SETANTÍ, Joaquim, diputat reial, 1794.
SETANTÍ, Miquel Joan Antoni, 1799, 1800,
1853.
SETCASES, Jaume, 567.
Seu d’Urgell, la (Alt Urgell), 458, 503, 686,
698, 1611. -Bisbe de, 1958. -Bolla de, 243,
354, 411, 1085, 1543, 1552. -Capítol de,
1312, 1339, 1471, 1472, 1482, 1548,
1549, 1556. -Casa del General de, 911.
-Col·lecta de, 1084, 1085, 1433. -Col·legi
de Sant Andreu de la Companyia de Jesús
de, 1012. -Taula de, 1324, 1330, 1439.
Sevilla (Castella), 1690, 1708.
SIBERTA, Martí, doctor en medicina, 495.
SICART, Fèlix, burgès de Puigcerdà, del braç
reial, 823, 1221, 1550, 1553, 1554, 1556.
SICART, Josep, teixidor de llana de Berga, 682.
Sicília (Itàlia), 19, 185, 305, 312, 315, 317,
419, 621, 728, 1903. -Cancelleria de, 1887.
-Galeres de, 18, 21. -Virrei de, 337, 349.
SIDÓS, Onofre, mercader, substitut del defenedor del general, 1054.
SIGALES, Joan, perxer, 1051.
SILVA I ALMOGUERO, Andrés de, 823.
SILVANO, Pau, 1244.
SILVER, Josep de, governador de l’esquadra de
les galeres d’ Espanya, 661.
SILVESTRE, Pere Joan, patró de Mataró, 387.
SIMELIS, Pere Albert, notari de Lleida, 1213.
SIMÓ, Antoni, botiguer de teles, 685, 1752.
SIMÓ, Miquel, forçat de galeres, 5, 6.
SIMÓ, Miquel, botiguer del Masnou, 323.
SIMÓ, Tomàs, notari públic de Barcelona,
1231, 1937, 1946.
SINISPLEDA, Gaspar de, frare, del braç eclesiàstic, 1729.

SINISTERRA, Elionor, 1709, 1718.
SIÓ, Isidre, ciutadà de Barcelona, porter reial,
5, 18, 167.
SISCAR, Ramon de, del braç militar, 2, 5, 6,
1312.
Sitges (Garraf), taula de, 1328, 1437, 1439.
SITGES, Josep, 987.
SITGES I VIDAL, Josep, oïdor militar, 819,
912, 914, 915, 917, 918, 925, 929, 930,
932, 935, 936, 939, 969, 971, 974, 975,
979, 980, 981, 982, 988, 990, 991, 992,
993, 1018, 1044, 1049, 1182, 1186, 1755,
1756, 1806, 1809, 1811, 1944, 1945,
1946, 1949, 1950, 1952, 1955, 1959.
SIURANA, Jeroni, germà d’Onofre Siurana,
1402.
SIURANA, Onofre, canonge de la Seu de Girona, oïdor eclesiàstic, 1372, 1421, 1606,
1630, 1635, 1656, 1665, 1713, 1716.
SIURANA, Onofre, donzell, sobrecollidor del
General a la part de llevant, 1157, 1372,
1373, 1402, 1408, 1409, 1458, 1460,
1605, 1658, 1673, 1677, 1709, 1710,
1718, 1782, 1833, 1908, 1924, 1939.
Siurana de Prades (Priorat), 1223. -Col·lecta
de, 1224.
SIURANA I PAU, Jeroni, 1402.
SOBIES, vegeu SOVIES.
SOBIRANA, Jaume, doctor de Puigcerdà, 823,
1553, 1554, 1556.
SOBIRANA, Lluís, notari públic de Barcelona,
ajudant primer de l’escrivania major del General, 45, 78, 233, 308, 650, 1164, 1165.
SOBRADIEL, comte de, diputat d’Aragó,
1214.
SOBREVIA, Francesc, pagès de Taradell, 1601.
SOCIES, Gabriel, 1336.
SOLÀ, Albert, frare de la cartoixa de Montalegre, 1117.
SOLÀ, Francesc, doctor en medicina, 813.
SOLÀ, Jaume, doctor en medicina resident a
Barcelona, del braç reial, 143, 325, 332,
407, 451, 452, 471, 485, 488, 503, 519,
526, 698, 746, 750, 752, 758, 761, 771,
793, 829, 850, 901, 920, 950, 963, 973,
987, 1049, 1068, 1369, 1422, 1427, 1468,
1549, 1550, 1557, 1671, 1940.
SOLÀ, Joan, clavari, 1090.
SOLÀ, Joan Llorenç, 1211.
SOLÀ, Josep, ciutadà honrat de Barcelona,
1481.
SOLÀ, Josep, doctor en medicina, 612.
SOLÀ, Llorenç, veler de Girona, 1450.
SOLÀ, Martí, corredor públic i pregoner de Girona, 1585.
SOLÀ, Pere, arrendatari de la bolla de Puigcerdà, 1663.
SOLÀ, Ramon, eclesiàstic, 855.
SOLANELL, Climent, frare, del braç eclesiàstic, 1627, 1628, 1669, 1670, 1681, 1729.
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SOLANELL, Francesc de, del braç militar,
1670.
SOLANELL, Francesc de, doctor en drets de
Barcelona, 763.
SOLANELL, Julià Climent, del braç militar,
1670, 1682.
SOLANELL I DE MONTALLÀ, Teresa de, vídua, 763.
SOLANES, Celoni, prevere beneficiat a l’església de Santa Maria de Pedralbes, 1805.
SOLANES, Félix, 1037.
SOLANES, Jeroni, corredor d’orella, 408,
1419.
SOLANES, Jeroni, negociant, arrendatari de la
bolla de Lleida, 240.
SOLAR, Joan del, 1201.
SOLDEVILA, Feliu, prevere, 542, 715.
SOLDEVILA, Joan, notari de Barcelona, 749.
SOLDEVILA, Josep, notari públic de Barcelona, 476, 842, 947, 1122, 1190.
SOLDEVILA, Pere Joan, notari de la cort del
veguer de Barcelona, 149, 1047.
SOLDEVILA I MASDÉU, Josep, escrivà de
Barcelona, 1847.
SOLER, ..., doctor, 674.
SOLER, ..., doctor en drets i assessor del General, 783, 784.
SOLER, ..., religiós del convent de Sant Francesc de Paula, 696.
SOLER, Agustí, doctor en medicina, 485.
SOLER, Amador, escudeller, conseller de Barcelona, 335.
SOLER, Àngela, 34, 1158.
SOLER, Antoni, sastre, 714.
SOLER, Baltassar, doctor, 453.
SOLER, Bartomeu, 232.
SOLER, Bernat, 476.
SOLER, Domènec, 453.
SOLER, Domènec, notari i escrivà major del
General, 896, 1118, 1119.
SOLER, Felip, calceter de Cervera, 485.
SOLER, Francesc, 1172, 1820.
SOLER, Francesc, doctor en drets, 269, 648.
SOLER, Francesc, donzell, 1820.
SOLER, Francesc, donzell i doctor en drets,
1798.
SOLER, Francesc, frare benedictí, del braç eclesiàstic, 1756, 1808.
SOLER, Francesc, guarda de la diputació local
de Tortosa, 69.
SOLER, Francesc, mercader de Vilafranca de
Conflent, 1820.
SOLER, Francesc, paraire, arrendatari de la bolla de Lleida, 1820.
SOLER, Francesc, procurador fiscal de la
col·lecta de Puigcerdà, 1617.
SOLER, Francesc, sastre i ciutadà de Barcelona,
receptor del General, 1088, 1089, 1117,
1798.
SOLER, Francesc, sastre de Puigcerdà, 1743.

SOLER, Jacint, procurador fiscal, 540.
SOLER, Jaume, escrivà, 245.
SOLER, Jeroni, doctor en drets i assessor del
General, 1264, 1266.
SOLER, Joan, 1062, 1822.
SOLER, Joan, donzell de Barcelona, 1820.
SOLER, Joan, donzell domiciliat a Perpinyà,
1822.
SOLER, Joan, guarda ordinària del General a
Barcelona, 1072.
SOLER, Joan, mercader de Barcelona, 1820,
1822, 1932.
SOLER, Joan, mercader de Tàrrega, 1820.
SOLER, Joan, mercader, diputat local de Vilafranca de Conflent, 1822.
SOLER, Joan Anton, pagès, 1820, 1822.
SOLER, Joan prevere, 530.
SOLER, Josep, 1062.
SOLER, Josep, prevere beneficiat a la Seu de
Barcelona, 1760.
SOLER, Josep, prevere beneficiat a l’església de
Santa Maria del Mar de Barcelona, 1037,
1062, 1076, 1946, 1947.
SOLER, Josep, sastre i ciutadà de Barcelona,
588, 1478.
SOLER, Lluís, 34, 652, 653.
SOLER, Lluís, de la vegueria de Vilafranca del
Penedès, del braç militar, 376, 396, 1158,
1168, 1212, 1227, 1230, 1626, 1669,
1681, 1682, 1686.
SOLER, Magí, notari de Ripoll, .
SOLER, Miquel, 1820.
SOLER, Miquel, abat del monestir de Sant Pau
del Camp de Barcelona, del braç eclesiàstic,
462.
SOLER, Miquel, agutzil, 540.
SOLER, Miquel, clergue de Parlavà, 1222.
SOLER, Miquel, ciutadà de Barcelona, agutzil
reial extraordinari, 749.
SOLER, Miquel, oïdor militar, 151, 246, 284,
380.
SOLER, Miquel, sabater, arrendatari de la bolla
de Tortosa, 1359, 1380, 1425, 1649, 1650,
1654, 1815, 1927.
SOLER, Pere, 1062.
SOLER, Pere, doctor en medicina, del braç
reial, 660, 817.
SOLER, Pere, pagès de Cervera, 1798.
SOLER, Pere, prevere, 1118.
SOLER, Pere, sastre, 1798.
SOLER, Pere Benet, cavaller, 1798.
SOLER, Pere Joan, del braç reial, 1627, 1643,
1671, 1683.
SOLER, Pere Joan, sastre, 91, 271, 318.
SOLER, Rafael, mercader, 1374.
SOLER, Ramon de, frare hospitaler i batlliu de
Mallorca, 245, 246, 1243, 1251.
SOLER, Segimon, sastre de Barcelona, 309.
SOLER I MONER, Francesc, notari públic de
Vic, 795.
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SOLER I PALAU, Joan, de la vegueria de Barcelona, del braç militar, 1944.
SOLER I PEGUERA, Lluís, del braç militar,
34, 435, 436, 437.
SOLER I LORS, Joan, prevere beneficiat a la
Seu de Barcelona, 1843.
SOLER I SERAROLS, Teresa, muller de Josep
Sala i Graell, 1489.
SOLER I SORTS, Joan, prevere, guarda del
General, 1025, 1026, 1027, 1031, 1060.
SOLEY, Joan, francès, 703.
SOLLA, Marc Antoni, 243.
Solsona (Solsonès), 754, 788, 949. -Beneficis:
de Sant Miquel i Sant Gabriel, 1654. -Bisbe
de, 571. -Col·lector de, 1343. -Col·legis:
de Predicadors, 787, 890, 1761. -Taula de,
1327, 1332, 1435, 1436.
SOLSONA, Joan, escrivà de Barcelona, 1760,
1843.
SOMARNIU, Pere Marià, general franciscà,
609, 610.
SOPENA, Llorenç, 948.
SORRIBES, Antoni, de Niça, 1133.
SORRIBES, Felip de, diputat militar, 64, 481,
1036, 1165, 1398, 1399, 1416, 1606, 1757,
1764, 1767, 1794, 1913.
SORRIBES, Francesc de, 1404.
SORRIBES, Jaume de, 1404.
SORRIBES, Jaume, prevere beneficiat a Xerta,
982, 1868.
SORRIBES, Jeroni Galceran Serapi de, 1709,
1710, 1718, 1719.
SORRIBES, Josep de, del braç militar, 1180.
SORRIBES, Josep, mestre de camp i tinent coronel del regiment del General, 84, 89, 548.
SORRIBES, Macià, canceller reial, 1906.
SORRIBES, Nuri Joan de, 1403, 1605, 1613,
1710, 1719, 1789.
SORRIBES I ROVIRA, Josep, 551.
SORT, Jacint, 1169.
SORTS, Andreu, canonge, 376, 405.
SORTS I BRET, Violant, filla de Nicolau Bret,
1761.
SOSTRES, Josep, 464.
SOTOMAYOR, Alonso de, bisbe de Barcelona,
261, 327, 722.
SOTOMAYOR, Francisco de, fill de Francisco
de Sotomayor, doctor en drets i assessor del
tribunal de la Capitania General, del braç
reial, 108, 113, 128, 131, 133, 134, 136,
137, 138, 139, 769, 1016, 1017, 1018,
1029, 1197, 1930.
SOTOMAYOR, Francisco de, d’Almagro, capità de la guàrdia reial, 1930.
SOVIES, Jaume, forçat de galeres, 5, 6.
SOVIES, Miquel, del braç reial, 1237, 1238,
1248.
SOVIES, Miquel, doctor, del braç militar, 986,
1367, 1387.
STUPS, ..., militar, 1151.

SUÁREZ DE BORJAS, Juan, notari de Madrid,
1849.
SUCASAR, Jaume, capità, 562.
SUCOR, Pedro Gerónimo, notari d’Aragó,
1397.
Sudanell (Segrià), taula de, 1320, 1325, 1431,
1432, 1438, 1440.
SUELBES Y CLARAMUNT, Gaspar de, diputat d’Aragó, 1216.
SUELBES Y RUBALCAVA, José, diputat d’Aragó, 1216.
SULLÀ, Marc Antoni, del braç militar, 285,
338, 408, 1338, 1418, 1428, 1429.
SULLÀ I D’ÀGER, Francesc, negociant, arrendatari de la bolla de Tremp i Pallars, 1414.
SULLÀ I DE GASSOL, Francesc, del braç militar, 1627, 1642.
SUMARAGA, Miquel, fill de Caterina Sumaraga, 1912.
SUMARAGA I AMAT, Caterina, 1912.
SUNYER, Francesc, 787, 788, 806, 903, 1722,
1793.
SUNYER, Francesc, veguer de Manresa, del
braç militar, 979, 1959, 1961.
SUNYER, Guillem, 1793.
SUNYER, Joan, 1723, 1793, 1818.
SUNYER, Joan, tauler de la Pobla, 1723, 1793,
1818.
SUNYER, Josep, esparter, 1375.
SUNYER, Josep, prevere, 752.
SUNYER, Mariana, filla de Joan Sunyer, tauler,
1723.
SUNYER, Pau, 982.
SUQUET, Josep, doctor, 448.
SURIANO, Manuel, 683.
SURIOL, Josep, 158.
T
TAÇO, Carlos, militar, 1268.
TAGAMANENT I ROCABERTÍ, Jaume de,
1877.
TAGELL, Francesc, estudiant de lleis, 760,
1680.
Taià (Maresme), 188, 189, 195, 197.
Talarn (Pallars Jussà), 1347.
TALARN, Francesc, de Tortosa, del braç reial,
335, 1169, 1182, 1215, 1233, 1302, 1367,
1387.
TALARN, Joan, prevere beneficiat i tauler de
Xerta, 731, 1647.
TALARN, Llàtzer, ciutadà honrat de Barcelona
domiciliat a Tortosa, diputat reial, 364, 379,
387, 745, 1256, 1367, 1368, 1369, 1371,
1387, 1388, 1389, 1410, 1664, 1668,
1749, 1765, 1772, 1912, 1940.
TALAVERA, Jeroni, doctor en drets de Barcelona, 1107, 1864.
TALELLA, Onofre, doctor, 1400.
2061

TALLADA, Felip de, regent del Consell Suprem d’Aragó, 571, 1886.
TALLADA, Isidre, del braç reial, 1387.
TALLADELLA, Miquel, de Barcelona, del braç
reial, 1866.
TALLANDES, Antoni, 335.
TALLART, comte de, 1151.
TAMARIT, Francesc de, coronel, 548, 551.
TAMARIT, Francesc de, pare d’Hug de Tamarit, 1770.
TAMARIT, Francesc Joan de, 1357, 1451.
TAMARIT, Gaspar de, 961.
TAMARIT, Gràcia, vídua, 1118.
TAMARIT, Hug de, diputat militar, 1208,
1402, 1457, 1464, 1758, 1767, 1770,
1774, 1794, 1819, 1824, 1850.
TAMARIT, Joan de, 1382.
TAMARIT, Joan Francesc de, senyor de Rodonyà, arrendatari de la bolla de Tarragona,
1176, 1357, 1359, 1382, 1634.
TAMARIT, Mariana de, muller de Pere de Tamarit, 1357, 1838.
TAMARIT, marquès de, 570, 581, 668, 744,
848, 972, 1478, 1953.
TAMARIT, Miquel, donzell, doctor en drets i
de la Reial Audiència, 1166, 1167.
TAMARIT, Pere de, 415, 1382.
TAMARIT, Pere de, donzell, 1357.
Tamarit de Mar (Tarragonès), taula de, 1315,
1328, 1434, 1439.
TAMARIT I CÀRCER, Maria de, 79, 960,
961, 1175, 1176, 1861.
TANTALAIA, Pere, escrivà de Barcelona, 1313.
TAONÉS, Jaume, 450.
TAQUÍ, Francesc, del braç militar, 1255, 1644.
TAQUÍ I PALS, Josep, del braç reial, 1256,
1394.
Taradell (Osona), 272, 543, 1267, 1268.
TARAU, Fèlix, tauler de Mataró, 416.
TARAU, Joan Pere, tauler de Mataró, 1101,
1102, 1277.
TARAVALL, Melcior, escrivà de Barcelona,
1943.
TARDIU, Joan, 1404.
TARIFA, marquès de, 1906.
TARINYA, Montserrat, traginer de Ripoll, 994.
TARRAGÓ, Francesc, mercader, 1635, 1780,
1829, 1917.
TARRAGÓ, Manuel, doctor en medicina, 1202.
TARRAGÓ, Pere, tauler de Batea, 1278.
Tarragona (Tarragonès), 5, 150, 455, 470, 497,
551, 570, 574, 578, 744, 777, 778, 812,
813, 823, 978, 1053, 1181, 1239, 1242,
1258, 1271, 1287, 1563, 1696, 1730. -Arquebisbe de, 571, 613, 615, 773. -Bolla de,
69, 240, 354, 412, 747, 1090, 1097, 1166,
1341, 1359, 1400, 1543, 1552, 1626,
1673, 1770, 1800, 1817. -Camp de, 748,
983, 1543. -Capítol de, 403, 405, 1169,
1255, 1285, 1295, 1366, 1482, 1626,

1642, 1730. -Càrcers de, de 1034. -Collecta de, 783, 784, 785, 1084, 1263, 1264,
1433. -Diputació local de, 782, 783, 784,
785, 786, 1386, 1553, 1554, 1556, 1697,
1948. -Diputat local de, 1696, 1698, 1699.
-Port de, 47, 52, 104, 109, 114, 120, 171,
191. -Seu de, 1938. -Taula de, 1315, 1327,
1433. -Taulers de, 271, 1311, 1312, 1336,
1452. -Vegueria de, 1182, 1186, 1237,
1248, 1626.
TARRÀS, ..., cap d’esquadres, 1232.
TARRÀS, Bartomeu, recluta de galeres, 20.
TARRÉ, vegeu TERRÉ.
Tàrrega (Urgell), 1243, 1251, 1256. -Bolla de,
274, 275, 276, 354, 410, 648, 662, 667,
705, 1098, 1103, 1184, 1273, 1341, 1553,
1788. -Col·lecta de, 274, 1090. -Taula de,
1329, 1332, 1435, 1436. -Vegueria de,
1394.
TARROJA, Pere, prevere i canonge de la Seu de
Barcelona, 987, 1776.
TARRÓS, Miquel, del braç reial, 823.
TASSERES, Francesc, de Castelltersol, familiar
del Sant Ofici, 909.
TASSERES, Jacint, fill de Francesc Trasseres,
909.
TAUFER, Antoni, tauler d’Arenys, 1923.
TAULATS, Magí, fuster, 484.
TAULER, Joan Baptista, de la Conca de Tremp,
recluta de galeres, 20.
TAURINYÀ, Josep, doctor en drets, 1865.
TAÚS, Josep, 1045.
TAVERNER, Bernat, 1033, 1036, 1773, 1794,
1804, 1854, 1855.
TAVERNER, Francesc de, del braç militar,
576, 1248.
TAVERNER, Francesc Lluís, 499.
TAVERNER, Miquel, 493, 861, 1036, 1416,
1794.
TAVERNER, Miquel Joan, 64, 1794.
TAVERNER I D’ARDENA, Miquel Joan de,
de la vegueria de Girona, del braç militar,
1866, 1944, 1950.
TAVERNER I LLENES, Antoni de, de la vegueria de Barcelona, del braç militar, 1944.
TAVERNER I MONTORNÈS, Francesc de,
donzell de Barcelona, del braç militar, 557,
604, 614, 630.
TAVERNER I RUBÍ, Fèlix, canonge de la Seu
de Barcelona, del braç eclesiàstic, 77, 537,
678, 829.
TAVERNER I RUBÍ, Madrona, muller de Miquel Joan Taverner i de Montornès, 986,
1165, 1209.
TAVERNER I RUBÍ, Miquel Joan, doctor en
drets i de la Reial Audiència, 751, 763, 768,
770, 839, 861, 898, 947, 954, 1000, 1020,
1130, 1131, 1133, 1135, 1136, 1137,
1165, 1416, 1570, 1951, 1953, 1954,
1955, 1956, 1957, 1958, 1962, 1963.
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TEIXIDOR, ..., 1573.
TEIXIDOR, Cristòfor, canonge, del braç eclesiàstic, 822.
TEIXIDOR, Epifani, pagès de Lleida, 1210.
TEIXIDOR, Francesc, blanquer de Reus, 1869.
TEIXIDOR, Francesc, de Perpinyà, del braç
reial, 1394, 1739, 1837, 1960.
TEIXIDOR, Francesc, escrivà de Barcelona,
767.
TEIXIDOR, Francesc, pellisser, 435.
TEIXIDOR, Gabriel, canonge de la Seu de Barcelona, 269, 369, 780, 855, 1285.
TEIXIDOR, Jaume, de Barcelona, 744, 745.
TEIXIDOR, Jaume, mercader de Barcelona,
arrendador dels drets del General, del braç
reial, 262, 267, 379, 387, 466, 739, 821,
915, 924, 1036, 1108, 1279.
TEIXIDOR, Joan, fill de Francesc Teixidor,
blanquer, 1869.
TEIXIDOR, Manuel, burgès de Perpinyà i notari públic de Barcelona, 296, 411, 543, 767,
792, 887, 944, 1028, 1030, 1040, 1286,
1564, 1571, 1868, 1869.
TEIXIDOR, Onofre, guarda ordinària del General a Tortosa, 1731.
TEIXIDOR I FERRER, Melcior, ciutadà honrat
de Barcelona, del braç reial, 840, 889, 1368.
TEIXIDOR I FERRER, Rafael, doctor en
drets, del braç reial, 652, 653, 654, 1368,
1388, 1473, 1551, 1559, 1670, 1671,
1672, 1682, 1683, 1684.
TELLO, José, d’Alcanyís, condemnat a galeres,
728.
TENCERI, Guinio, galiot, 176.
Ter, riu, 206.
TRRMES, Joan, 465.
Terol (Aragó), 1895.
TERRADES, Francesc, tauler de Cardedeu,
631.
TERRADES, Josep, 1529, 1532, 1535.
TERRADES, Josep, passamaner de Lleida, 150,
203, 237, 1210, 1238.
TERRADES, Pau, 579, 1490, 1491.
TERRANOVA, duquesa de, 1215.
Terrassa (Vallès Occidental), 661, 955, 1918.
-Carrers: del Raval, 1919. -Cases: de Jaume
Arsaguet, 1919. -Taula de, 1329, 1331,
1333, 1437, 1440.
Terrassola (Solsonès), 1564.
TERRÉ, baró, 971, 975.
TERRÉ, Bernat, fill de Joan Bernat Terré,
1678.
TERRÉ, Enric, 1655.
TERRÉ, Enric, ciutadà de Barcelona, 1616,
1617, 1637.
TERRÉ, Enric, fill d’Enric Terré, 1616.
TERRÉ, Joan, major, 1677, 1908.
TERRÉ, Joan, menor, 1908.
TERRÉ, Joan Bernat, 1677, 1678.
TERRÉ, Josep, donzell, 506, 1165.

TERRÉ, Pau, paraire de Sant Hipòlit de Voltregà, 767.
TERRÉ DE PICALQUERS, Enric, major,
1400, 1616, 1617, 1632, 1637, 1649,
1677, 1823, 1908.
TERRÉ DE PICALQUERS, Enric, menor,
1616, 1632, 1637, 1649, 1677, 1822,
1908.
TERRÉ I CODINA, Josep, baró de Canyelles,
del braç militar, 894, 994, 1226, 1229,
1243.
TERRÉ I D’ICART, Joan, 1677, 1908.
TERRÉ I GRANOLLACS, Josep de, del braç
militar, 262, 267, 503, 504, 511, 820, 963,
1211.
TERRÉ I MARQUET, Josep, del braç militar,
253, 254, 1312, 1343, 1369, 1944.
TERRICABRES, Joan, condemnat a galeres de
Sant Martí d’en Bas, 728.
TERRICABRES, Joan, doctor en medicina,
331, 333, 344, 474, 1301, 1309.
TERRIDA, Pere, argenter, 955.
TESE, Joan Baptista, escrivà de Barcelona, 858.
TIANA, Joan, botiguer de teles, 1102.
TIANA, Josep, botiguer, 1099.
TIMBONÍS, Oleguer Jeroni, del braç reial,
434, 575, 654, 915, 1137, 1472, 1482.
TIÓ, Antoni, notari, 1156.
TIÓ, Baldiri, ciutadà de Barcelona, 1225.
TIÓ, Josep, botiguer de Barcelona, 638.
TIÓ, Pere, prevere beneficiat a l’església de Sant
Feliu de Girona, 612, 1524.
Tírvia (Pallars Sobirà), taula de, 1323, 1328,
1436, 1437.
TISAC, Benet, 1037.
Tivissa (Ribera d’Ebre), taula de, 1319, 1432,
1433.
TOAR, Pau, notari, 520, 641.
TOBAU, Joan, condemnat a galeres de Sant
Jaume de Frontanyà, 740.
TOLDO, Francesc, veler i ciutadà de Barcelona,
guarda ordinària del General, 462, 478, 491,
514, 540, 552, 575, 604, 619, 632, 661,
679, 697, 714, 1419, 1442, 1463, 1470,
1474, 1481, 1509, 1536, 1546, 1572,
1608, 1639.
Toledo (Castella), concili de, 185.
TOLEDO Y PORTUGAL, Mariana Engracia,
vídua, 1121.
TOLLEUDA, Joan, doctor en drets, prevere i
rector de l’església del Pi de Barcelona, 407,
735, 1845.
Tolosa de Llenguadoc (França), arquebisbe de,
1468.
TOMÀS, Domènec, forçat de galeres, 169,
170, 171, 176.
TOMÁS, Hugo, forçat de galeres, 176.
TOMÀS, Jeroni, receptor de la col·lecta de Tarragona, 1277.
TOMÀS, Josep de, ciutadà honrat de Barcelona
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i Tortosa, oïdor reial, 1371, 1410, 1664,
1668, 1749, 1765, 1772, 1912, 1940.
TOMÀS, Macià, diputat reial, 722.
TOMÀS, Narcís, diputat reial, 1606.
TOMÀS, Salvador, sastre, arrendatari de la boll
de Vilafranca del Penedès i de Torredembarra, 1410.
Tona (Osona), 1037.
TOR, Celoni, notari de Cardona, 1303.
Torà (Segarra), 353. -Taula de, 1327, 1331,
1332, 1435, 1436.
TORALLA, Miquel Joan de, cavaller, 1636.
TORD I DE TORD, Francesc, de la vegueria
d’Urgell, del braç militar, 1944.
TORELL, Josep, canonge, 1212, 1213.
TORMO I BONET, Mariana de, muller de
Lluís de Tormo i Vilademany, 376, 1114,
1116, 1120, 1348.
TORMO I VILADEMANY, Lluís de, domiciliat a Barcelona, 1348.
TORNER, Andreu, escrivà de Barcelona, 1935.
TORNER, Anna, de Mataró, 760.
TORNER, Francesc, doctor en drets i prevere
beneficiat a la Seu de Barcelona, guarda ordinària del General, 678, 716, 1640.
TORNER, Jeroni, 1002.
TORNER, Josep, notari, 1286.
TORNER, Josep, sabater, 217.
TORNER, Ramon, negociant de Cervera,
arrendatari de la bolla de Montblanc, 1709,
1718, 1923.
TORRABADELL, Joan, guarda del port de Tarragona, 415.
TORRADA, Joan, paraire, arrendatari de la bolla de Tortosa, 1929.
TORRE, Francesc de la, del braç militar, 1367,
1387, 1392.
TORRE, Jaume, negociant, arrendatari de la
bolla de Tarragona, 1359.
TORRE, Josep, baró de Canyelles, 968.
TORRECUSA, marquès de, 500, 501, 531.
TORREBLANCA, Joan, teixidor i ciutadà de
Manresa, 1757.
TORREDAMER, Jaume, doctor, del braç reial,
1237, 1248, 1549, 1557.
TORREDAMER, Josep, 823.
Torredembarra (Tarragonès), bolla de, 1410.
-Taula de, 1316, 1328, 1434, 1439.
TORRELLES I DE SENTMENAT, Miquel,
frare santjoanista i gran prior de Catalunya,
del braç eclesiàstic, 256, 257, 263, 276, 277,
278, 1274, 1366, 1387.
TORRENT, ..., 1354.
TORRENT, Jacint, pagès, arrendatari de la bolla de Berga i Bagà, 1405.
TORRENT, Janot, 1621.
TORRENT, Joan, prevere de l’església de Sant
Miquel de Barcelona, 1935.
TORRENT, Rafael, canonge de la Seu d’Urgell, del braç eclesiàstic, 1549, 1729.

TORRENT, Salvi, sabater, arrendatari de la bolla de Girona, 1359, 1424, 1876, 1927.
TORRENTE, Miquel, 528, 529.
TORRENTS, Jaume, soldat del tèrcio del General, 65.
TORRENTS, Jeroni, passamaner i ciutadà de
Barcelona, 240.
TORRENTS, Miquel, doctor en medicina de
Granollers, 1494.
TORRENTS, Pere, del braç militar, 1756.
TORRES, Antoni, 1942.
TORRES, Antoni, agutzil, 1135.
TORRES, Bernardí, 1757.
TORRES, Bernat, candeler de Barcelona, 1873.
TORRES, Bonaventura, notari de Barcelona,
escrivà del monestir de Sant Pere de les Puelles, 412, 432, 437, 485, 588, 621, 744,
815, 907, 1015, 1035, 1759, 1760, 1931,
1933, 1934.
TORRES, Carles de, de la vegueria de Lleida,
del braç militar, 1945, 1950.
TORRES, Carles de, del braç militar, 417.
TORRES, Carles de, donzell domiciliat a Tortosa, veguer d’aquesta ciutat, del braç militar, 584, 1492.
TORRES, Damià de, agutzil reial ordinari, 34,
284, 338, 355, 378, 380, 540, 627, 628.
TORRES, Damià de, veguer de Cervera, 619,
1256, 1257.
TORRES, Francesc, 490, 493.
TORRES, Francesc, notari públic de Barcelona,
411, 1375, 1958.
TORRES, Francesc, valencià condemnat a galeres, 728.
TORRES, Joan, cirurgià, 232.
TORRES, Joan, doctor en medicina, 492.
TORRES, Joan Baptista, del braç militar, 1237.
TORRES, Joan Baptista, doctor, 1553, 1554,
1556.
TORRES, Josep de, militar, 1445, 1446, 1447.
TORRES, Josep, notari de Barcelona, 1257,
1261.
TORRES, Justo, comandant de tèrcios, 84, 89.
TORRES, Miquel, canonge de la Seu de Lleida i
assessor de la diputació local de la ciutat, del
braç eclesiàstic, 399, 1352.
TORRES, Miquel de, tauler de Tortosa, 794,
1699.
TORRES, Pau, prevere beneficiat a la Seu de
Barcelona i a l’església de Sant Pere de les
Puelles, 815, 889, 1020, 1037, 1759, 1931.
TORRES, Pere de, veguer de Tortosa, 417.
TORRES, Poncià de, fill de Miquel de Torres,
de la vegueria de Lleida, del braç militar,
794, 1699, 1945.
TORRES, Ramon, 956, 1854, 1855.
Torres de Segre (Segrià), taula de, 1320, 1326,
1431, 1432, 1440, 1441.
TORRICABRES, Joan, doctor, del braç reial,
1390, 1549, 1557.
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TORRÓ, ..., 987.
TORROELLA, Josep, passamaner, 198, 387.
Torroella de Montgrí (Baix Empordà), 1178.
-Taula de, 1322, 1436, 1438, 1439, 1610.
TORT, Jacint, de Barcelona, del braç reial, 1213.
TORT, Joan Pere, 686.
TORT, Pere, 1037.
TORT I GRANOLLACS, Jerònia, vídua, 421,
463, 471.
TORTA, Fèlix, 1062.
TORTA, Pere, pagès, tauler d’Amposta, 636,
1547.
TORTES, Melcior, notari de Barcelona, 834.
Tortosa (Baix Ebre), 6, 25, 36, 37, 39, 70, 83,
368, 377, 378, 379, 387, 403, 418, 470,
528, 618, 745, 798, 823, 978, 982, 1006,
1045, 1165, 1169, 1181, 1182, 1214,
1238, 1239, 1242, 1248, 1256, 1302,
1702, 1744. -Bisbe de, 2, 6, 8, 11, 571.
-Bolla de, 240, 354, 408, 726, 738, 737,
744, 745, 1090, 1097, 1103, 1341, 1552,
1749. -Capítol de, 160, 403, 651, 652,
1560, 1626, 1642. -Carrers: de Santa Caterina Màrtir, 1743. -Cases: de Jeroni Gassia,
1743; del General, 1378. -Col·lecta de,
231, 1084, 1432. -Diputació local de,
1386, 1553, 1554, 1556, 1948. -Taula de,
168, 1039, 1215, 1317, 1432, 1433, 1440.
-Taulers de, 46. -Vegueria de, 94.
TOS, Salvador, verguer del General, 1661,
1714, 1910.
TOSA, Lluís de, ardiaca de Santa Maria del Mar
i canonge de la Seu de Barcelona, del braç
eclesiàstic, 966.
Tossa de Mar (Selva), taula de, 543, 1329,
1437, 1438, 1439, 1440, 1610.
TOTOSANS, Jeroni, mercader, tauler de la bolla de Barcelona, 1826, 1829, 1833, 1912,
1917.
TOTOSAUS, Jaume, negociant de l’Arboç,
231, 239.
TRÀGENS, Beatriu, 1109.
TRÀGENS, Maria, 1109.
TRAGÓN, Beatriu, monja de Sant Pere de Barcelona, 1107.
TRAIGUER, Pere, prevere, 1120.
TRALLERS, Antoni, negociant, 107, 123.
TRAMUJA, Llàtzer, escultor, 318.
TRAVÉ, Josep, militar, 1232.
TRAVÉ, Pere, prevere, 978.
TRAVER, Ildefons, rector, 465.
TRAVERIA, Josep, paraire de Taradell, 150.
TRELLA, Pau, tauler de Valls, 562.
TRELLES, Pere, ciutadà honrat i notari públic
de Barcelona, escrivà major de la casa de la
ciutat, del braç reial, 537, 545, 638, 1062,
1112, 1114, 1115, 1120, 1122, 1228,
1304, 1340, 1455, 1456, 1745.
Tremissèn (Algèria), 46, 52, 103, 109, 114,
119, 171, 191, 1147.

Tremp (Pallars Jussà), 697, 771, 791, 1280.
-Bolla de, 243, 354, 408, 648, 662, 667,
1098, 1140, 1341, 1360, 1460, 1605.
-Col·lecta de, 298, 858, 1092, 1436. -Diputació local de, 1939. -Diputat local de,
387. -Taula de, 1323, 1328, 1436, 1437.
Trento (Itàlia), concili de, 1443.
TREPAT, Francesc, condemnat a galeres, 753.
TRIES, Francesc, eclesiàstic de Mataró, 668,
691.
TRIES, Francesc, tauler de Cardona, 1278.
TRIES, Maurici, cirurgià de Tarragona, 336,
1302, 1303.
TRIES I ROIG, Bernat, 761, 1762.
TRIES I ROIG, Miquel, 1762.
TRIGO DE PAR, Francisco, 1090.
TRILLA, Francesc, apotecari, 1301.
TRILLA, Francesc, del braç reial, 1238.
TRILLA, Josep, notari públic de Balaguer, 60.
TRILLA, Josep, tauler de Balaguer, 1167, 1168.
TRILLA, Pau, tauler de Valls, 648, 1555.
TRILLES, Pere, ciutadà honrat de Barcelona,
del braç reial, 1313.
TRILLES, Pere Màrtir, notari, 465.
TRINXERIA, Rafael de la, de Perpinyà, del braç
reial, 1394, 1739, 1837, 1960.
Trípoli (Líbia), 46, 52, 53, 103, 105, 109, 110,
114, 115, 119, 121, 171, 172, 191, 192,
1147.
TRISTANY, Aleix, doctor en drets i ciutadà
honrat de Barcelona, advocat fiscal del General, del braç militar, 4, 47, 371, 373, 852,
876, 896, 966, 1119, 1148, 1278.
TRISTANY, Bernat, governador de Torà, del
braç militar, 321, 1290, 1312.
TRISTANY, Bonaventura, donzell i doctor en
drets, advocat fiscal de la Capitania General,
138, 259, 369, 428, 866, 867, 868, 929,
986, 987, 1027, 1047, 1060, 1342, 1745,
1936.
TRISTANY, Pau, galiot, 563.
TRISTANY I VIVES, Bernat de, del braç militar, 1728, 1733.
TROBAT, Narcís, de Barcelona, 1178.
TROC, Pau, apotecari de Barcelona, 621, 744.
TRUELL, Jeroni, 1062.
TRUJILLO Y GUERRERO, Felipe Ignacio de,
inquisidor i prior de San Leandro de Sevilla,
823, 904, 905, 907, 911.
TRULLÀS, Joan, botiguer de draps i ciutadà de
Barcelona, escrivà ordinari del racional, 151,
155, 1210, 1211, 1212.
TRULLÀS, Joan, mercader de Barcelona, 498.
TRULLES, Àgrada, vídua de Joan Trulles, 991.
TRULLÉS, Antoni, negociant, 50, 112, 117,
174.
TRULLOLS, Francesc, mestre sabater de Barcelona, 702.
TUDELA, Alejandro de, secretari de la Diputació d’Aragó, 1775.
2065

TUDÓ, Jacint, botiguer de draps, 519, 520,
1543.
TUDÓ, Josep, 244.
Tunis, 46, 52, 53, 103, 105, 109, 110, 114, 115,
119, 121, 171, 172, 191, 192, 1147, 1148.
Turquia, 46, 48, 52, 53, 103, 104, 109, 110,
114, 115, 119, 120, 171, 191, 192.
TURSIS, duc de, 732, 737.
TURULL, Joan, sabater, 501.
TURULL, Joan, teixidor, tauler de Lleida, 237,
1238, 1453.
TUXÓ, Antoni, 299, 300.
U
UBAGO Y RÍO, Félix, inquisidor, 1788.
UCEDA, duc d’, 26, 28.
Ullastret (Baix Empordà), fira d’, 1599. -Taula
d’ 1600.
Ulldecona (Montsià), 978. -Taula d’, 1317,
1432, 1433.
Ulldemolins (Priorat), taula d’, 1325, 1327,
1435.
Urgell, l’, 1028, 1212, 1256. -Bisbat d’, 1567.
-Capítol d’, 403, 571, 1226. -Col·lecta de,
1750. -Vegueria de, 1168, 1211, 1212,
1226, 1227, 1229, 1394, 1418, 1428,
1472, 1483.
URGELL, Balasc d’, doctor, del braç eclesiàstic,
1314, 1337.
URGUET, Josep, 1062.
URIVE Y DE SEVILLA, Agustín, diputat d’Aragó, 1775.
URPIÀ, Segimon, corredor públic de Vic, 1791.
URREA, Josep d’, 1106, 1110, 1119, 1661,
1714, 1910.
URREA, Paula, muller de Josep Urrea, 1119.
V
VACIÀ, Joan, sots-veguer de Barcelona, 628.
VACIÀ, Pacià, guarnimenter i ciutadà de Barcelona, 630, 1938.
VAL, comte del, 1070.
VALDÀ, Victorià de, prepòsit de la Seu de
València, doctor en drets i consultor del General, 51, 63, 66, 68, 102, 129, 138, 139,
153, 168, 188, 204, 212, 216, 243, 248,
393, 395, 525, 557, 592, 647, 666, 724,
769, 777, 779, 782, 784, 785, 786, 804,
809, 842, 843, 844, 850, 910, 932, 936,
1010, 1146, 1574, 1575, 1576, 1577,
1579, 1593, 1646, 1695.
VALEA, Victor, doctor, 62.
VALEDOR, Rafael, corredor de coll i ciutadà
de Barcelona, 401, 1355.
VALEN, ..., regent del Consell Suprem d’Aragó, 1602.

VALENCAS, Bernat, ciutadà honrat de Barcelona i Girona, racional del General, 166,
1187.
València (Horta), 74, 307, 699, 707, 730, 972,
1025, 1075, 1045, 1191, 1192, 1195,
1266, 1274, 1275. -Diputació de, 76.
-Fronteres de, 277. -Furs de, 101. -Regne
de, 36, 80, 285, 552, 1010, 1016, 1017,
1018, 1177, 1196, 1548, 1885. -Tèrcio de,
1611. -Virrei de, 74, 76, 100, 337, 349.
VALÈNCIA, ..., consultor del General, 129,
138, 139, 142, 204, 212, 216, 243, 247,
250, 338, 395.
VALÈNCIA, Anton de, del braç militar, 1669,
1671, 1681.
VALÈNCIA, Bernat, 1717.
VALÈNCIA, Lluís, doctor, 70, 188, 248, 274,
277, 289, 290, 309, 313, 314, 362, 592,
1703, 1806, 1809.
VALÈNCIA, Lluís de, donzell, del braç militar,
81, 102, 230, 252, 286, 294, 311, 503, 804,
842, 843, 844, 860, 894, 896, 897, 912,
925, 929, 987, 1041, 1042, 1270, 1275,
1669.
VALÈNCIA, Lluís, oïdor militar, 1659, 1660,
1661, 1662, 1713, 1714, 1715, 1816,
1908, 1909, 1910, 1911.
VALÈNCIA, Pere, 503.
VALENT, Esteve, de Tortosa, del braç reial,
1367, 1866, 1881.
VALENT, Pere, traginer de Vic, 156.
VALENTÍ, Joan, mercader de Tortosa, 274,
1273.
VALENTÍ, Ramon, prevere, 1243.
VALERA Y DE BUSTAMANTE, Mateo,
1222, 1224.
VALERI, Francesc, prior de Sant Pere del Mont
i canonge de la Seu de Barcelona, del braç
eclesiàstic, 230, 269, 1109, 1388.
VALERIANO DE BARCELONA LOSILLA,
Juan, diputat d’Aragó, 1216.
VALERO, Juan, regent del Consell Suprem
d’Aragó, 719, 720, 729, 742, 743, 832,
850, 870, 881, 899, 1643, 1645, 1725,
1727, 1733, 1735, 1737, 1807, 1808.
VALETA, Pere, botiguer de Barcelona, 9.
VALIES, Ferran de, de la casa de Francesc Marí,
donzell, 1344.
Vall d’Aran, la, 50, 55, 107, 112, 118, 123,
175, 194. -Síndic del General a, 112.
VALLDAURA, Joan, arrendatari de la bolla de
Ripoll, 1726, 1911.
VALLDELÓS, Guerau, arrendatari de la bolla
de Puigcerdà, 1748.
VALLDIVIESO, Joan, capità comandant de la
esquadra de les galeres d’Espanya, 563, 748.
VALLDOVINOS, Jaume, cirurgià, 726.
VALLERÍ, vegeu VALERI.
VALLÈS, Antic, canonge, del braç eclesiàstic,
1250.
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VALLÈS, Francesc, 1037.
VALLÈS, Francesc, del braç reial, 1313, 1340.
VALLÈS, Joan, prevere beneficiat a la Seu de
Barcelona, 482, 483, 484, 514, 529, 573,
582, 736, 890, 922, 923, 1760, 1781.
VALLÈS, Joan, síndic del Capítol de la Seu Barcelona, 897, 898, 898.
VALLÈS, Joan, traginer, 904.
VALLÈS, Melcior, doctor en drets de Lleida,
assessor de la cúria de la ciutat, 1238, 1248,
1249, 1250.
VALLÈS, Pere, del braç reial, 1248.
VALLÈS, Pere Joan, sots-veguer, 218.
VALLESPIR, Rafael, mercader de Perpinyà, del
braç reial, 1394, 1569, 1960, 1962.
VALLGORNERA, Benet de, donzell, arrendatari de la bolla de Perpinyà, 166, 1370,
1372, 1398, 1400, 1423, 1616, 1617,
1619, 1636, 1638, 1721, 1764, 1777,
1787, 1796, 1797, 1799, 1802, 1817,
1827.
VALLGORNERA, Jeroni de, 823.
VALLORI, Francesc, canonge de la Seu de Barcelona, del braç eclesiàstic, 1368.
Valls (Alt Camp), hospital de, 1555. -Taula
de, 1315, 1328, 1434.
VALLS, Bernat, prevere beneficiat i tauler de
Sant Pere Pescador, 767, 1688.
VALLS, Jeroni, prevere de l’església de Sant Miquel de Barcelona, 1935.
VALLS, Joan, pagès de Mataró, 911.
VALLS, Joan, prevere de la Seu de Barcelona,
449.
VALLS, Joan, sastre de Girona, 1480.
VALLS, Josep, ardiaca i canonge de la Seu de
Tarragona, del braç eclesiàstic, 799, 1728,
1729, 1733, 1735.
VALLS, Josep, del braç militar, 1342, 1728.
VALLS, Josep, doctor en drets, 1672.
VALLS, Josep, doctor i ciutadà de Tarragona,
1311, 1312.
VALLS, Llorenç, criat, 32.
VALLS I FREIXA, Francesc, donzell, 1776.
VALLS I PERUTXO, Josep Antoni, canonge
de la Seu de Tarragona, del braç eclesiàstic,
141, 1728, 1729, 1733, 1735.
VALLS I SERRADELL, Joaquim, del braç militar, 1669.
VALLS I SERRADELL, Josep, del braç militar,
1669, 1681.
VALLSECA, Joan Maurici de, capità, 468, 472,
475, 479, 484, 514, 517, 519, 541, 649,
650, 902, 904, 1015, 1410, 1425, 1462,
1789, 1921.
VALLVEDRA, Joan, tauler de Prades, 1278.
VAMBA, rei visigot, 185.
VAQUER, ..., cirurgià d’Artès, 32.
VAQUER, Jaume, arrendatari de la bolla de
Lleida, 1793.
VAQUERISES, Tomàs, pagès, 1179.

VARGAS, ..., del Consell Suprem d’Aragó,
1906.
VARNÉS, Pere Joan, militar, 1233.
VECIÀ, Pacià, guarnimenter i ciutadà de Barcelona, 1051.
VEDRUNA, Joan Baptista, del braç militar,
1343, 1344, 1345.
VEDRUNA, Marià, del braç militar, 1250, 1252.
VEGA, Joan de, del braç militar, 1367.
VEGA I PONTS, Josep, del braç militar, 1739,
1741.
VEGUER, Josep, 1375.
VEGUER, Miquel, fuster de Puigcerdà, 1618.
VEGUERIA, Joan, mestre de cases de Vic, 219.
VEÍ, Pere, tauler de la Jonquera, 1277.
VELANA, Josep, 539, 540.
VELÁSQUEZ, Esteban, 1117.
VELAT, Josep, 1037.
VÉLEZ, marquès de los, 305, 632, 1352.
VELLES, Pere Joan, sots-veguer de Barcelona,
151.
VELLUTER, Benet Pau, arrendatari dels drets
del General, 1431.
Vendrell, el (Baix penedès), taula de, 1437,
1439.
VENDRELL, Josep, de Canet de Mar, 1596.
VENDRELL, Pere Màrtir, mestre de cases,
1238.
Ventalló (Alt Empordà), taula de, 1599, 1600.
VERDAGUER, Bernardí, tauler i paraire de de
Sant Hipòlit de Voltregà, 767, 789, 1699.
VERDAGUER, Dionís, prior de Nostra Senyora de Montalegre, 1047.
VERDAGUER, Joan, 1925.
VERDAGUER, Joan, paraire de Sant Hipòlit
de Voltregà, 767.
VERDAGUER, Joan, tauler de Tona, 1925.
VERDERA, Benet, prevere beneficat i doctor
en drets d’Hostalric, 421, 448, 449, 1401.
VERDERA, Joan, 1037.
VERDERA, Pere, mercader, arrendatari de la
bolla de Cardona, 1458, 1677, 1908, 1927.
VERDIER, ... de, 1628.
VERDIER, Domènec, cavaller i doctor en
drets, assessor de la Capitania General, del
braç militar, 50, 55, 107, 112, 118, 119,
123, 124, 131, 132, 133, 136, 137, 175,
179, 194, 915, 916, 926, 922, 981, 1044,
1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1189,
1194, 1197, 1681, 1687, 1864, 1882.
VERDIER, Francesc de, canonge de la Seu de
Barcelona, del braç eclesiàstic, 384, 674,
1297, 1389, 1418, 1628, 1644.
VERDIER, Francesc, canonge de la Seu de Lleida, del braç eclesiàstic, 1369.
VERDIER, Jacint, doctor, 510.
VERDIER, Josep, doctor, del braç reial, 1395,
1473, 1483, 1484.
Verdú (Urgell), 455. -Taula de, 1435, 1436.
Verges (Baix Empordà), taula de, 1599, 1600.
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VERGÉS, Benet, paraire de Sant Hipòlit de
Voltregà, 767.
VERGÉS, Francesc, notari de Barcelona, 754.
VERGÉS, Isidre, de Premià, 1593.
VERGÉS, Pere, prevere beneficiat a Santa Maria
del Mar de Barcelona, 1011, 1885.
VERGÉS, Salvador, arrendatari de la bolla de
Tarragona, 427, 1398, 1423, 1716.
VERGONYÓS, Francesc, notari públic del castell de Palafrugell, 891, 993, 1766, 1872,
1873.
VERGONYÓS, Pere, canonge de la Seu de Girona, 1948.
VERGÓS, Joan Ramon de, 1823.
VERGÓS, Marc Onofre de, donzell, arrendatari de la bolla de Camprodon, 1371, 1674,
1750, 1925.
VERGÓS, Ramon de, 1817.
VERI, Ramon de, prior hospitaler de Catalunya, 1658.
VERNEDA, Francesc, escrivà de Barcelona, 1754.
VERNEDA, Salvador, canonge de la Seu de
Lleida, del braç eclesiàstic, 37, 1159, 1169,
1252, 1369.
VERNET, Francesc, mercader, 1916.
VERNET, Gertrudis, filla de Francesc Vernet,
1916.
VERNS, Joan, doctor en medicina, 487, 502,
535, 545, 570, 588, 618, 629, 674, 692,
722, 749, 1453, 1469, 1470, 1477, 1494,
1536, 1545, 1552, 1602.
VERTAMON, Francesc, doctor, del braç reial,
819, 926, 1562, 1672, 1684.
VIA, Pere, sastre, 202.
VIALE, ..., patró genovès, 202.
Vic (Osona), 5, 201, 305, 352, 403, 571, 815,
940, 941, 945, 995, 1087, 1101, 1216,
1255, 1275, 1295, 1296, 1297, 1300,
1542, 1791. -Bolla de, 241, 408, 543, 641,
642, 1086, 1102, 1104, 1129, 1341, 1552,
1623. -Capelles: de les Cinc Llagues, 930;
de Sant Sadurní, 1875. -Capítol de, 405,
1255, 1393, 1725, 1806. -Casa del General
de, 1538. -Col·lecta de, 1086, 1099, 1129,
1434, 1609. -Jesuites de, 486, 514, 541,
1465. -Monestirs: de les carmelites descalces, 892, 1769. -Places: del Mercadal, 1538.
-Plana de, 274. -Seu de, 787, 789, 824,
945. -Taula de, 1331, 1434, 1435, 1609.
-Vegueria de, 82, 94, 1181, 1339, 1391,
1472, 1483, 1626.
VICENÇ, Bonaventura, prevere de l’església de
Cervera, 1775.
VICENÇ, Francesc, de Perpinyà, del braç reial,
1739, 1837, 1960.
VICENÇ, Josep, escrivà de Girona, 1160.
VIDAL, Andreu, forner i ciutadà de Barcelona,
1071, 1942.
VIDAL, Anna Maria, muller de Francesc Vidal,
negociant, 931, 1046 .

VIDAL, Antoni, ciutadà de Barcelona, 1928.
VIDAL, Antoni, major, 1669.
VIDAL, Antoni, menor, mercader, 1669,
1673.
VIDAL, Antoni, mercader, 1710, 1719.
VIDAL, Antoni, mercader i ciutadà de Barcelona, 1669, 1673, 1710, 1719.
VIDAL, Antoni, tauler de Malgrat, 1710,
1719, 1928.
VIDAL, Antoni, taverner de Barcelona, 1711,
1719, 1928.
VIDAL, Bonaventura de, de la vegueria de Tarragona, del braç militar, 1945, 1948, 1950,
1955.
VIDAL, Francesc, 1607, 1654, 1769.
VIDAL, Francesc, assessor del General, 1360,
1377, 1385, 1399, 1424, 1668, 1925.
VIDAL, Francesc, corredor d’orella i ciutadà de
Barcelona, arrendatari de la bolla de Manresa, 1401, 1654.
VIDAL, Francesc, mercader i ciutadà honrat de
Barcelona, 1654.
VIDAL, Francesc, prevere beneficiat d’Hostalric, 1401.
VIDAL, Isidre, canonge de l’esglèsia de Santa
Anna de Barcelona, 719.
VIDAL, Jaume, de Lleida, 1242.
VIDAL, Jeroni, argenter, 157, 243.
VIDAL, Jeroni, ciutadà honrat de Barcelona,
616, 617, 622, 729, 834, 1527, 1528,
1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534,
1536, 1539, 1540, 1541, 1542, 1572.
VIDAL, Joan, 1108.
VIDAL, Joan, collidor de la taula de Barcelona,
1370, 1406, 1668, 1673, 1678, 1716,
1777, 1828.
VIDAL, Joan, de la casa de Francesc Marí, donzell, 1344.
VIDAL, Joan, menor, mercader, collidor de la
bolla de Barcelona, 166, 1155, 1187, 1372,
1398, 1408, 1423, 1618, 1621, 1624,
1635, 1657, 1669, 1710, 1711, 1719,
1721, 1727, 1774, 1783, 1793, 1797,
1818, 1820, 1822, 1830, 1832, 1877,
1914, 1928.
VIDAL, Joan, pagès de Torredembarra, 1774.
VIDAL, Joan Baptista, notari i sots-síndic de
Barcelona, 460.
VIDAL, Joaquim, 481.
VIDAL, Josep, botiguer de Figueres, 1598.
VIDAL, Josep, canonge de la Seu de Vic, del
braç eclesiàstic, 1236, 1669.
VIDAL, Josep, doctor, del braç reial, 1550,
1670, 1756, 1865.
VIDAL, Lluís, doctor, 1851.
VIDAL, Lluís, doctor i prevere, 150.
VIDAL, Lluís, prevere, 953.
VIDAL, Miquel, mercader, 1654.
VIDAL, Miquel Joan, botiguer de comanda i
ciutadà de Barcelona, 1654.
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VIDAL, Mònica, muller de Pere Pau Vidal, escrivà, 1707.
VIDAL, Narcís, jove, botiguer de Girona, 1585.
VIDAL, Pau, batlle de Corçà, 1448, 1449.
VIDAL, Pere, canonge de la Seu de Lleida, del
braç eclesiàstic, 405, 1366, 1385, 1386.
VIDAL, Pere, degà i canonge de la Seu d’Urgell, del braç eclesiàstic, 1550.
VIDAL, Pere, mestre, 1774, 1775.
VIDAL, Pere, militar, 1233.
VIDAL, Pere, pagès de Torredembarra, 1774.
VIDAL, Pere Pau, 1647.
VIDAL, Pere Pau, notari i ciutadà de Barcelona,
escrivà major del General, 1702, 1703,
1704, 1705, 1707, 1774.
VIDAL, Rafael, mercader de Girona, 641, 642.
VIDAL, Ramon, 1654.
VIDAL, Vicenç, ciutadà honrat de Barcelona,
1647.
VIDAL, Vicenç, doctor, del braç reial, 731,
1367, 1387, 1627, 1672.
VIDAL DE RODA, Genís, donzell domiciliat a
Barcelona, ajudant del racional, del braç militar, 822, 1256, 1346, 1350, 1394, 1568,
1626, 1739, 1743, 1811, 1959.
VIDAL I GRAS, Dídac, del braç militar, 1728,
1733.
VIDAL I MIU, Bonaventura, del braç militar,
1755.
VIDAL I ROCA, Francesc, doctor en drets i de
la Reial Audiència, assessor del General, 47,
286, 724, 1144, 1148, 1149, 1157.
VIDAL I ROCA, Gaspar, canonge de la Seu de
Lleida i prior comandatari de Sant Pere de
Casserres, del braç eclesiàstic, 8, 1366, 1387.
VIDAL I ROS, Francesc, de Barcelona, del braç
reial, 37, 38, 1164, 1944, 1946, 1949,
1952.
VIDAL I TIMÓ, Francesc, prevere i canonge de
Santa Maria de l’Estany, 938.
VIDALENC, Joan Francesc, botiguer de Figueres, 1598.
VIDALENC, Josep, hortolà del General, 435.
VIDIELLA, Francesc, mercader, del braç reial,
1072, 1165.
VIDUELLA, Josep, de Tarragona, 1278.
Vielha (Val d’Aran), taula de, 1323, 1436,
1437.
Viena (Àustria), 694, 696, 743, 879, 1602,
1603, 1620.
VIENA, Joan Baptista de, de Sevilla, 823.
VIETA, Dídac, 1037.
VIGO, Jacint, de Perpinyà, del braç reial, 1256,
1394, 1739, 1837, 1960.
VIGO I RIQUER, Josep, del braç militar,
1098.
VILA, Antoni, botiguer de Figueres, 1598.
VILA, Baptista, sastre, 741.
VILA, Bernat, prevere de l’església de Cervera,
1775.

VILA, Bonaventura, notari públic de Barcelona,
escrivà major del General, 25, 224, 484,
1122, 1123, 1153, 1213, 1231, 1426,
1946, 1952.
VILA, Carles, del braç militar, 1753.
VILA, Dionisa, 1276.
VILA, Francesc, 567, 568, 1069.
VILA, Francesc, del braç militar, 1753, 1806,
1809, 1810, 1811.
VILA, Francesc, doctor, 1725.
VILA, Francesc, notari públic de Tona, 1934.
VILA, Francesc, regent els comptes del General,
1642.
VILA, Gener, de la casa de Francesc marí, ciutadà honrat de Barcelona, 1348.
VILA, Isidre, del braç reial, 692, 737, 1238.
VILA, Isidre, professor de teologia, 579, 1490.
VILA, Jaume, ciutadà de Barcelona, 1618,
1846.
VILA, Jaume, pagès de Santa Eulàlia de Riuprimer, 1268.
VILA, Joan, batlle de Tona, 1934.
VILA, Joan, notari de Vic, 96.
VILA, Joan Baptista, canonge de la Seu de Barcelona, oficial i vicari del bisbe de Barcelona,
1189.
VILA, Josep, notari i ciutadà de Barcelona, 716,
1062, 1640.
VILA, Martí, sastre i ciutadà de Barcelona, 374,
704.
VILA, Rafael, ciutadà honrat de Barcelona, procurador fiscal patrimonial, 1117.
VILA, Ramon, escrivà i notari de Girona, 823.
VILA, Ramon, prevere de l’església de Sant Miquel de Barcelona, 1935.
VILA, Oleguer, doctor en drets, 1474, 1865,
1946.
VILA I DE PRAT, Francesc, ciutadà de Vic,
1725.
VILA I DE PRAT, Rafaela, mare de Francesc
Vila i de Prat, 1725.
VILA I CASAMITJANA, Carles, del braç militar, 1428, 130.
VILA I RUBÍ, Jeroni, 377.
VILADENC, Josep, hortolà del General, 3,
272, 673.
VILADES, Agustí, notari públic de Manresa,
1215, 1474, 1607, 1608, 1757, 1918.
VILADES, Ignasi, escrivà de Manresa, 1757.
VILADES, Maurici, 1215.
VILADOMAR, Antoni, cavaller, arrendatari de
la bolla de Cervera, 1617, 1777, 1796.
VILADOMAT, Tomàs, prevere resident a Barcelona, 143, 475, 518, 904, 1128, 1204,
1947.
VILADOT, ..., doctor, 263.
VILAFRANCA, Jaume, prevere, 939.
VILAFRANCA, Lluís de, 1422.
VILAFRANCA, marquès de, 18.
Vilafranca del Penedès (Alt Penedès), 36, 37,
2069

39, 457, 645, 1563, 1586. -Bolla de, 241,
434, 435, 1085, 1098, 1410, 1494, 1553. Carrers: de la Torregrossa, 1563. -Diputat
local de, 1255, 1256. -Taula de, 1437. -Vegueria de, 1343, 1344, 1345, 1350, 1394,
1472, 1482, 1483.
Vilalba dels Arcs (Terra Alta), taula de, 1318,
1432, 1433.
Vilaller (Alta Ribagorça), taula de, 1324, 1328,
1436, 1437.
VILALLONGA, Francesc de, diputat militar,
1724, 1749, 1752.
VILALLONGA, Jaume, doctor, del braç reial,
1367, 1387.
VILALLONGA, Magí de, del braç militar, 668,
1252, 1728.
VILALLONGA, Miquel, flassader i ciutadà de
Barcelona, 1015, 1046, 1926.
VILALLONGA, Teresa, muller de Miquel Vilallonga, 1015, 1046, 1926.
VILALLONGA I BABAU, Bernat de, de la vegueria de Vilafranca del Penedès, del braç
militar, 257, 1168, 1945, 1950.
VILALLONGA I SAPORTELLA, Josep de,
frare santjoanista i comanador de Tortosa,
del braç eclesiàstic, 1944.
VILALLONGA I XETMAR, Francesc de, donzell de Cervera, diputat militar, 253, 452,
672, 1255, 1371, 1371, 1410, 1664, 1668,
1765, 1772, 1912, 1940.
VILALLONGA I XETMAR, Galceran de, frare
santjoanista i comanador de Tortosa i Vilafranca del Penedès, del braç eclesiàstic, 152,
1669, 1670, 1681, 1683.
VILALTA, Cristòfor, prevere de Benasau,
1930.
VILALTA, Valentí, doctor en drets i prevere beneficiat a l’església parroquial de Santa Maria
del Mar de Barcelona, 202, 1037, 1221.
Vilamajor (Vallès Oriental), 955, 966, 968,
972. -Taula de, 1334, 1336, 1444.
VILANA, Francesc, 582.
VILANA, Guerau, canonge de la Seu de Barcelona, 437, 439, 582.
VILANA, Josep de, 82, 1562, 1563.
VILANA I CORDELLES, Lluís de, del braç
militar, 269, 1211, 1212, 1237, 1549.
VILANA PERLAS, Ramon, ciutadà honrat i
notari públic de Barcelona, del braç reial, 3,
4, 6, 8, 28, 268, 303, 350, 468, 487, 495,
636, 704, 760, 820, 822, 823, 829, 835,
858, 859, 869, 884, 899, 915, 917, 953,
978, 1038, 1143, 1154, 1594, 1595, 1728,
1733, 1742, 1747, 1754, 1785, 1851.
VILANERA, Miquel, doctor en arts i medicina i
ciutadà de Barcelona, del braç reial, 1110,
1111.
VILANOVA, ..., correu de Tortosa, 216.
VILANOVA, Caterina de, priora del monestir
d’Alguaire, 824.

VILANOVA, Josep de, 401, 1624.
VILANOVA, Pere de, donzell, 1748.
VILANOVA, Pere de, donzell i doctor en drets,
1748.
VILANOVA, Pere de, mercader de Barcelona,
1748.
VILANOVA, Pere Pau de, prevere, 1529,
1532, 1535.
VILANOVA, Ramon de, del braç militar, 1671.
VILANOVA, Ramon, notari públic de Barcelona, 1313.
VILANOVA, Ramon Narcís de, donzell de Girona, del braç militar, 1448, 1549, 1557.
Vilanova de Cubelles (Garraf), taula de, 1328,
1331, 1437, 1439.
Vilanova de Meià (Noguera), taula de, 1436.
VILANOVA GIRÓN, Francisca de, 999.
VILANOVA I ARENY, Fèlix de, 298.
VILAPARA, Francesc, tauler de Mataró, 1277.
VILAPLANA, ... de, doctor, assessor del General, 282, 1003, 1654, 1706.
VILAPLANA, Agustí, prevere de l’església de
Cervera, 1775.
VILAPLANA, Antoni, doctor en drets i de la
Reial Audiència, del braç militar, 16, 1148,
1471, 1558, 1565, 1670, 1682, 1811,
1959.
VILAPLANA, Bernat, eclesiàstic, 1730.
VILAPLANA, Josep, tauler de Mataró, 631.
VILAPURA, Francesc, tauler del General, 412,
1379.
VILAR, Eulàlia, abadessa del monestir de Santa
Clara de Barcelona, 1029, 1931, 1932.
VILAR, Francesc, canonge de la Seu de Tarragona, del braç eclesiàstic, 1285, 1366, 1387,
1472, 1482, 1550.
VILAR, Jacint, de Premià, 1593.
VILAR, Jaume, ardiaca major i canonge de la
Seu de Girona, del braç eclesiàstic, 1285.
VILAR, Jaume, vidrier de Mataró, 888.
VILAR, Joan, 1797.
VILAR, Joan, doctor en drets i ciutadà honrat
de Barcelona i Girona, jutge ordinari de la
cúria règia de Girona, del braç reial, 1223,
1445, 1550, 1557, 1670, 1682, 1755,
1806.
VILAR, Joan, mercader i ciutadà de Barcelona,
1797.
VILAR, Joan, recluta de galeres, 20.
VILAR, Narcís, 1656.
VILAR, Narcís, de Girona, del braç reial, 1945,
1950.
VILAR, Narcís, rector del col·legi jesuita de
Barcelona, 709, 754, 777, 782, 1695.
VILAR, Rafael, prevere de Puigcerdà, 1551.
VILAR, Ramon, paraire de Cardedeu, 952.
Vilar d’Ovança, el (Alta Cerdanya), 399.
VILAR VERGES, Francesc, notari causídic,
1656.
VILARDAGA, Francesc, tauler de Berga, 1279.
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VILARDAGA, Joan, vicari perpetu de Santa Maria del Mar de Barcelona, 906, 1037, 1836.
VILARDELL, Ameri, bracer de Prades, 1680.
VILARDELL, Pau, sastre del General, 3, 272,
435, 673, 830.
VILARDELL, Salvador, 957.
VILARDELL, Silvestre, negociant i ciutadà de
Barcelona, 1857.
VILARÓ, Joan, de Barcelona, recluta de galeres, 20.
VILARRIGUER, Jaume, escrivà, 779.
VILARRÚBIA, Jeroni de, estudiant de lleis,
402, 433, 485, 497, 1361, 1451.
VILARRÚBIA, Joan, apotecari, 1362, 1452.
VILARRÚBIA, Ramon, 1213.
VILARTIMÓ, Francesc, prevere i canonge de
Santa Maria de l’Estany, 1843.
Vila-seca (Tarragonès), 1730. -Taula de, 1315,
1327, 1434, 1438, 1439.
VILASECA, Dídac, notari i síndic de Barcelona,
1116.
VILASECA, Felip, prevere beneficiat a l’església
del Pi de Barcelona, 348, 1021, 1845.
VILASECA, Josep, velluter, 280.
VILASECA, Pere, negociant i ciutadà de Barcelona, guarda del portal Nou d’aquesta ciutat,
439.
VILASATRA, Bernat de, 579.
VILASECA, Pere, notari causídic i ciutadà de
Barcelona, 1037.
VILASECA, Pere, paraire de draps de llana de
Sallent, 1406.
Vilaür (Alt Empordà), taula de, 1599.
VILELLA, Joan, prevere beneficiat a l’església
de Santa Maria de Pedralbes, 1805.
VILELLA, Joan Pau, notari causídic i ciutadà de
Tarragona, 1134, 1958.
VILELLA, Pere, botiguer de teles i ciutadà de
Barcelona, 380.
VILLACAMPA, Dídac de, regent del Consell
Suprem D’Aragó, 700, 1282, 1283.
VILLACAMPA, Pedro, regent del Consell Suprem d’Aragó, 11, 22, 40, 79, 95, 98, 100,
147, 151, 156, 213, 220, 229, 238, 271,
273, 305, 307, 315, 316, 327, 337, 343,
344, 349, 362, 363, 377, 378, 386, 400,
405, 409, 462, 464, 477, 501, 514, 520,
544, 557, 609, 694, 793, 719, 720, 733,
745, 759, 856, 881, 919, 939, 1176, 1209,
1227, 1240, 1241, 1284, 1296, 1297,
1306, 1338, 1340, 1366, 1382, 1388,
1389, 1455, 1471, 1493, 1527, 1547,
1558, 1559, 1604, 1611, 1682, 1684,
1725.
VILLAHERMOSA, duc de, lloctinent del Principat, 459, 1031, 1032, 1033, 1037, 1063,
1064, 1065, 1067, 1070, 1071, 1073,
1076, 1130, 1131, 1352, 1949, 1951,
1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957,
1958, 1961, 1962.

VILLALBA, marquès de, 234, 241, 242, 271,
636, 1898, 1899.
VILLANUEVA, Agustín, secretari del Consell
Suprem d’Aragó, 1896, 1897, 1898.
VILLANUEVA, Gerónimo de, protonotari de
la Corona d’Aragó, 234, 739, 745, 771,
857, 895, 940, 972, 973, 989, 1037, 1548,
1595, 1898.
VILLANUEVA, Pedro de, regent del Consell
Suprem d’Aragó, 229.
VILLANUEVA FERNÁNDEZ HÍJAR, José
de, 1016.
VILLEROY, marquès de, 1151.
VILOSA, Miquel, 1296.
VILOSA, Rafael, regent del Consell Suprem
d’Aragó, 41, 271, 283, 287, 305, 315, 316,
317, 327, 335, 337, 343, 344, 349, 377,
378, 386, 399. 405, 409, 410, 454, 463,
486, 1284, 1297, 1306, 1338, 1340, 1366,
1388, 1389, 1417, 1428, 1430, 1455,
1520.
VINADER, Agustí, doctor en drets i ciutadà de
Barcelona, 2, 1236, 1237.
Vinaròs (Baix Maestrat), 1215, 1702.
Vinebre (Ribera d’Ebre), taula de, 1320, 1432,
1433.
VINYALS, Cristòfor, major, cotoner i ciutadà
de Barcelona, 224, 1231, 1426.
VINYALS, Cristòfor, menor, cotoner i ciutadà
de Barcelona, guarda de la bolla d’aquesta
ciutat, 282, 348, 350, 357, 370, 384, 414,
449, 461, 477, 484, 497, 1231, 1314,
1341, 1347, 1379, 1404, 1405, 1419,
1426, 1452.
VINYALS, Jeroni, prevere de Ripoll, 1468.
VINYALS, Joan, prevere beneficiat a l’església
del Pi de Barcelona, 1845.
VINYALS, Josep, cotoner de Barcelona, 224,
1231.
VINYALS, Margarida, muller de Cristòfor Vinyals, menor, 1231, 1426.
VINYALS DE LA TORRA, Josep, secretari del
Sant Ofici, 685, 686.
VINYES, Felip, doctor en drets i advocat fiscal
de la Reial Audiència, 783, 784, 896.
VINYES, Pau, 1053.
VINYES, Pau, oïdor militar, 1409, 1663, 1771,
1802, 1818.
VINYES, Pau, notari de Cambrils, 1034, 1035,
1038.
VINYES, Teresa, 903.
VINYOLA, ..., assessor, 896.
VINYOLA, Antoni, ciutadà honrat de Barcelona, oïdor reial, 1356, 1879.
VINYOLA, Jaume, de Puigcerdà, 1403, 1605,
1613, 1789.
VINYOLES, Josep, 224.
VIÓ, Bonaventura, 129, 130.
VIOLA, Segimon, prevere, 1120.
VIOLET, Josep, sastre de Girona, 1223.
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VIRGILI, Joan, tauler de Torredembarra i Vilaseca, 1278.
VIRGILI, Josep, notari i ciutadà de Barcelona,
41, 404, 407, 413, 464, 1407.
VISSO, marquès del, general de les galeres
d’Espanya, 19, 20.
VIUS, Josep, escrivà de Barcelona, 1149.
VIVER, Joan, 1227.
VIVES, Bernat, del braç militar, 1211.
VIVES, Domènec, 1062.
VIVES, Francesc, del braç militar, 1627, 1643,
1645.
VIVES, Jacint, cinter i ciutadà de Barcelona,
1071, 1942.
VIVES, Marià, del braç reial, 640, 1550.
VIVES, Miquel, guarda del General, 978, 1045.
VIVES, Pere Pau, del braç reial, 1227.
VIVES, Pere Pau, mercader de Barcelona,
1212, 1213, 1228.
VIVES, Pere Pau, notari de Barcelona, 12,
1108, 1149, 1173, 1174.
VIVES I FERRER, Bernat, del braç militar,
426, 1312, 1339, 1340.
VIVET, Bernat, paraire, 710.
VIVET, Joan Baptista, sacerdot jesuita i rector
del col·legi de Betlem de Barcelona, 1118,
1135, 1212, 1229.
VOLTES, Jaume, fill de Josep Voltes, tauler,
1730.
VOLTES, Josep, 1479.
VOLTES, Josep, tauler de Vila-seca, 786, 1730.
Vulpellac (Baix Empordà), taula de, 1599,
16600.
X
XAMBÓ, Josep, escrivà de Vic, 1744.
XAMMAR, vegeu XETMAR.
XAPAR, Joan, 435.
Xerta (Baix Ebre), 731, 738, 982, 1650. -Taula
de, 1317, 1432, 1433.
XETMAR, ..., 294.
XETMAR, Anna, 1589.
XETMAR, Francesc, 1544, 1589.
XETMAR, Francesc, de la vegueria de Girona,
del braç militar, 915, 1944.
XETMAR, Francesc, de la vegueria de Manresa,
del braç militar, 1755, 1756.
XETMAR, Francesc, de la vegueria de Tarragona, del braç militar, 1806.
XETMAR, Francesc, doctor de la Reial Audiència, 1589.
XETMAR, Jeroni, notari, 1589.
XETMAR, Joan, fill de Francesc Xetmar, 1589.
XETMAR, Joan Pau, doctor en drets i de la
Reial Audiència, 1120, 1544.
XETMAR, Joan Pau, donzell, 1589.
XETMAR, Pau, 1589.
XETMAR I FERRÚS, Anna, muller de Joan
Pau Xetmar, 1589.

XETMAR I MECA, Ramon, del braç militar,
1418, 1428, 1430, 1550, 1669, 1670,
1681, 1682, 1685, 1686.
XETMAR I MUNYÓS, Francesc, frare, del braç
eclesiàstic, 1418, 1429.
XIBERTA, Martí, doctor en medicina domiciliat a Castelló d’Empúries, 1444.
XIES, Pere, de Tortosa, del braç reial, 1728,
1732.
XIMA, Josep, galiot, 328.
XIMENES, ..., 1548.
XIMENES, Ignasi, doctor en drets, 1865.
XIMENIS, Joan, doctor en drets, 233. 260.
XIMENES, Joan, substitut d’exactor, 1041,
1055, 1057, 1059.
XIMENIS I CODINA, Ignasi, ciutadà honrat
de Barcelona, 465, 525, 536, 652, 653, 840,
1132, 1136, 1407, 1748, 1749.
XIMENIS I CODINA, Paula, 1748.
XIMENIS I DE MONT-RODON, Josep, canonge de la Seu de Barcelona, 421, 789,
1407, 1749, 1750.
XIMENIS I QUERALT, Escolàstica, vídua,
1108.
XIMENES I QUINTANA, Joan, ciutadà honrat de Barcelona, 657, 658.
XIMENIS I QUINTANA, Joan, doctor en
drets, exactor del General, 770, 783, 784,
813, 1140, 1189, 1259.
XIMENIS I QUINTANA, Josep, doctor, 397,
498, 525, 535.
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XIPULO, Francesc, de Besalú, del braç reial,
1756.
XIQUET, Francesc, notari, 499, 500, 1418.
XIQUET, Jeroni, doctor, del braç reial, 1473.
XIQUET, Josep, escrivà de Barcelona, 1352.
XIQUET, Pau, tauler de Sabadell, 631.
XIRAU, Francesc, notari, arrendatari de la bolla
de Figueres, 1923.
XIRAU, Pere Joan, mercader de Barcelona,
1106, 1107, 1121.
XIVEl·lÍ, Josep, doctor i ciutadà honrat de Tortosa, 262, 1238, 1386, 1670, 1682.
XIXIT, Pau, tauler de Sabadell, 792.
XULVE, ..., del Consell Suprem d’Aragó, 234,
241, 242, 316, 317, 335, 344, 377, 378,
386, 400, 405, 409, 410, 418, 454, 464,
496, 497, 514, 520, 534, 544, 550, 557,
570, 1338, 1340, 1366, 1382, 1388, 1389,
1428, 1430, 1456, 1471, 1483, 1485, 1493.
XULVES, Juan Francisco, diputat d’Aragó,
1775.
Y
YLLÁN, Bernardo de, notari de Madrid, 1845.
Z
ZACHETTI, ..., cardenal, 559.

